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Az igazi nagyok méltó utódja
A múlt nagy zeneszerzői szinte egytöl-egyig 

nagy zongoraművészek is voltak. Ismerték a 
hangszer lelkét, új lehetőségeket nyitottak a 
zongora hangzásvilágában és egyéniségük 
szerint módosították a játék-technikát is. 
Gondoljunk csak Bachxa, Mozartra, Beetho
venre, Brahmsra: mindegyikük mennyire 
forradalmi módom volt a zongoraművészet 
megújitója és kortársaik mekkora értetlen
séggel tekintettek valamennyiükre. Kivétel 
nélkül mindnyájukról (még Mozartról is!) 
azt állították egyes 'kortársak, hegy hangzás
világuk barbár és műveik a játszhatatlan- 
ságig nehezek. Aztán idők múltával szép 
lassan kiderült, hogy az igazi nagyok ko
rántsem barbárok, ellenben sokszor sókkal 
előbhre mutatnak, mint amennyit a kortárs 
megért, s műveik nem játszhatatlanok, csak 
éippen újfajta technika megtanulását igénylik.

Bartók, a mi időnk nagyja, az igazi nagyok 
méltó utódja. Tudjuk, mennyi vitára adott 
alkalmat éppen azzal, hogy nem volt lan
gyos utánzó, hanem bátor, merész újító s 
a zene világában messze előremutató alkotó. 
Már most is, tíz évvel halála után, nagyon 
kibővült megértőinek, sőt rajongóinak tábora. 
Egyre többen értik már, hogy századunkban 
az ő művészete döntő zenei szó.

Bartók zongoramíiveinek megértése lehe-

A  n é p z e n e k u t a t ó k  

n a g y  t a n í t ó j a

Bartók Béla páratlan egyénisége az alkotó 
és előadó művész mellett a tudóst is ma
gában foglalja. Művészi pályára készült. 
Tudományos felkészültségét — mert egyete
met mm végzett — saját erejéből, vasszor
galmával szerezte meg. Előadói és alkotó 
művészetére már külföldön is felfigyeltek, 
amikor mindennél előbbrevalónak tartja az 
igazi magyar népzene megismerését, és 
Vikár Béla kezdeményezésére, Kodály Zol
tánnal népdalgyűjtö útra indul. A fáradságos 
és önfeláldozó munkának gazdag jutalmául 
a népi alkotások páratlan értékű gyöngysze
meit tárja fel s ezek mind alkotó művészeté
nek, mind tudományos munkásságának egész 
életére kiható magvát jelentik.

A magyar népdalgyűjtés történetében 
Bartók Béla munkássága jelenti a legfonto
sabb fordulópontot, amely tudományos szín
vonalra emeli nálunk a zenefolklór-kutatást. 
Nagy kortársával, Kodály Zoltánnal együtt 
évszázadost mulasztások pótlására vállalkozik. 
Bartók és Kodály a magyar népzene össze
gyűjtését és tudományos vizsgálatát leg
fontosabb feladatuknak tekintették. Hogy 
mennyire sikerült ezt a feladatot elvégezniük, 
arról gazdag gyűjtemények, tanulmányok, 
rendszerező munkák sorozata tanúskodik, 
amely a megindulásukat jelző 20 magyar 
népdal és a munkásságukat betetéző, nap
jainkban megjelenő A magyar népzene tára 
kötetei között eltelt idő gyümölcse.

Bartók A magyar népdal c. rendszerező 
munkájával megalapozza a magyar zene
folklór tudományát. Már a gyűjtés első 
éveiben felismeri, hogy a magyar népzene 
tanulmányozásához szükséges a körnuezö és 
a magyarsággal együttélő népek zenefolklór
jának ismerete. A népzenei kölcsönhatások 
vizsgálata a román, szlovák, rutén, stb. né
pek zenéjének gyűjtésétől a török és arab 
népzenekutatásokig ösztönzik. Tudós igényét 
nem elégíti ki a jelenségek puszta feltárása.
A népzenénk jelenségeiben mindig az össze
függéseket kutatia. A Népzenénk és a szom 
széd népek zenéie c. munkájával az össze
hasonlító zenefolklórról szóló első magyarul 
írott kézikönyve a népzenei kölcsönhatások 
vizsgálatának eredményeit foglalja magába.

A román népzenekutatás szintén sokat kö
szönhet Bartóknak. Még a magyar népdal 
ismertetéséről és rendszerezéséről szóló 
munkájának előkészítése előtt a Román Tu
dományos Akadémia megjelenteti bihari ro
mán népzene gyűjteményét. A máramarosi 
románság népzenéjének ismertetése csaknem 
egyidejűleg készült el a magyar népdal 
rendszerezésével. Es mindezt az akkori ma
gyar és román uralkodó osztály a legnagyobb 
felháborodással fogadta. Bartók igaz tudós
hoz és igaz emberhez méltóan következetes 
maradt mindvégig: Zene és faji tisztaság  
c. 1944-ben Írott cikkében a népzene köl
csönhatásokról a következüket mondja: 7 
. .. egyik népnek a másiktól való elválasz
tása igen hátrányos a népzene fejlődésére. 
Idegen befolyás alól való teljes elzárkózás j 
hanyatlást jelent; jól .asszimilált idegen ha
tások lehetőséget adnak az anyag gazdago
dására.

Könyvaiakban megjelent népzenetanulmá
nyain kívül számos kisebb terjedelmű nép
zenei vonatkozású tanulmányt és cikket is j 
irt. Ezeknek egy része Bartók Béla válogatott 
zenei Írásai címmel 1948-ban megjelent Bu
dapesten (összeállította Szöllösy András). \ 
A kezdő zenefolklór gyűjtő a legtöbb hasznot 
a Miért és hogyan gyűjtsün-k népzenét c. 
írásából merítheti. A népzenegyűjtés céljának 
és feladatainak pontos megfogalmazása mel
lett, a gyűjtés tudományos] módszerének ki
fejtésével Bartók igen gazdag és nagyon 
értékes tapasztalatait adja át a gyűjtőnek 
útravalóul. Tanácsait még a gyakorlottabb 
gyűltök is megszívlelhetik.

Magyar kutatókon kívül más nemzetek 
gyűjtői isi sokat merítettek Bartók műveiből, 
módszeréből, főleg azokból az írásokból, 
amelyek más nyelven is megjelentek. Egy 
1954-ben olasz nyelven megjelent Bartók 
tanulmánykötet szerkesztője szerint, Bar
tók és Kodály küzdelmei és tapasztalatai 
segítségére lesznek a nemrégen megindult 
olasz népzenei kutatásokat végző szakembe
reknek isi

Minden mai magyar zenefolklórkutató 
Bartók tanításának köszönheti mindazt, amit 
a puszta népdalismerettől az összehasonlító 
folklóron keresztül az ú. n. oknyomozó zene- 
folklórig felölel. Tőle tanultuk, hogy mi a 
népzenegyűjtés igazi célja, helyes módszere. 
Példa számunkra abban is, hogyan lehet az 
anyaggyűjtéstől eljutni a tudományos értékű 
megállapi tűsökig.

Tévedés volna azt hinni, hogy Bartók 
Írásai csak szakzenészek és a folklórművelők 
kis csoportjához szólnak. írásai közérthető 
fogalmazása arról tanúskodik, hogy Bartók 
a legszélesebb rétegeknek szánta azokat. 
Sajnos még nem tettünk meg mindent, hogy 
Bartók szellemi hagyatéka közkinccsé vál
jék. Ezt az adósságunkat pótolnunk kell.
Ez nem utolsó sorban szakzenészeink hiva
tástudatán múlik.

A mi korunk valóra válthatja és valóra is 
fogja váltani Bartók legmerészebjr vágyát 
is: azt, hogy az egész nép birtokba vegye 
a népi dalvilágból felépülő értékes műzenét.

J AGA MAS JÁNOS
a Folklórintézet kolozsvári osztályának 
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tetlen a népzene szeretete és ismerete nél
kül. Zenéje minden néphez szól, de mi kü
lönösen büszkék lehetünk e művekre, hiszen 
nagy részük éppen a mi népzenénk talajából 
nőtt ki. Zongoraművész számára éppen ezért 
oly gyönyörű feladat itt nálunk műveinek 
tolmácsolása. D a 1 f el dbl go zása i bán, táncaiban 
a mi népünk élete elevenedik m eg minden 
színpompájáhan, szépségében. A mi hava
saink kürtjei szólalnak meg, a mi román 
és magyar dallamaink tolmácsolják Bartók 
műveiben parasztjaink érzelem- és gondo
latvilágát. Még csodálatosan szép legutolsó 
zcngoraiművében, a halálos ágyán írt III. 
zongoraversenyben1 is mintha hallanánk a 
bihari pásztor furulyáját megcsendülni — 
az idegenbe szakadt nagy mester honvágyá
nak tanúságaként.

Bartók szinte kézenfogva vezeti, tanítja 
az ifjúságot a zene megértésére és zongo
rán való helyes tolmácsolására. Útmutatá
sai új, nagyszerű utakat nyitnak a mai 
zongoraművészek előtt. És szerencsénk, hogy 
legalább néhány lemeze fennmaradt és meg
örökítette a felejthetetlen előadóművész já
tékának kristálytisztaságát, lenyűgöző erejét.

HALMOS GYÖRGY
érdemes művész

Testvérek voltak
Ha Bartók Bélára gondolok, mindenkép

pen együvé fonom korunk e nagy zene
szerzője sorsát egy  másik óriáséval: George 
Bnescuéval. Egy évben születtek, egyszerű 
emberek gyermekeiként, mindketten, szüleik 
megértő nevelése folytán, már gyermekko
ruktól kezdtve a zenének áldozhatták életü
ket, mindketten virtuóz előadóművészként 
— az egyik zongoraművész, a másik hegedű- 
művész volt — kezdték pályafutásukat, hogy 
igy biztosítsák a megélhetést, a lehetőséget 
a zeneszerzésre, ami mindkettőjük igazi hiva
tása volt. A jelenkor zeneművészete soha 
nem sejtett csúcsáig jutottak el, mindegyik 
sajátos stílust alkotott magának, mely hatá
rozottan és véglegesen megjelöli helyüket 
a zene történetében. Testvérek voltak az élet
ben. műveikben is azok.

MIHAIL JÓRA
akadémikus

a RNK művészetének 
érdemes mestere

SOMLYÖ GYÖRGY

Baitók búcsúestje
Indulóban a híres kis hazából 
meghajtotta sosem-hajló fejét.
Nézve a kezek zúgó erdejét, 
nem is közönség volt ez, — harci

tábor,
mely a zenétől s közös bánatától 
egyszerre megsejtette erejét, 
s ily keserűn már nem érezte rég, 
hogy tett kellene most, tett

a javából!
A vésznek, amíg lehet, szegni

gátat,
közös nevet adni a lázadásnak, 
feltörni börtönét és merev ajkát...
De már indult a bujdosó világgá.
S mentünk mi is, ki-ki amerre

várt rá
a külön kis hazai hontalanság.

BARTÓK BÉLA
(1881—1945)

I
Tíz évvel ezelőtt, egyik legnagyszerűbb, 

legérettebb műve, harmadik zongoraversenye 
írása közben véglegesen kiesett a toll a be
tegágyához kötött, de mindvégig alkotó 
Bartók Béla kezéből.

Alkotóművész volt, nagy alkotó — mint 
zeneszerző, zongoraművész és zenetudós 
egyaránt. Azok közé tartozik, akik éppen 
azért, mert művészetükben hazájuk, népűk 
gondolatait, érzelmeit szólaltatják meg — 
az egyetemes kultúrát gazdagítják.

A hazaszeretet ihlette a nagy magyar mű
vész minden művét, vezérelte minden lépé
sét. Hazaszeretete, amelynek forrása a nép, 
zenei költészete iránti mély megbecsülése 
volt. A népzene nagyjelentőségű „felfedező“- 
jének szokták őt nevezni; — és joggal, mert 
a magyar nép művészetét az évszázadokon 
át félgyarmati sorsban, német függésben 
sínylődő Magyarországon valóban fel kellett 
fedezni. Bartók művészi és emberi nagysá
gára jellemző, hogy a magyar nép zenekin
csének feltárása közben jutott el más népek 
zenei értékeinek megértéséhez, megszerelé
séhez, alkotó feldolgozásához.

Mint népzenegyűjtő megismerte az elnyo
mott népek sorsának azonosságát. E felis
merésén alapult nemcsak az a meggyőző
dése, hogy a zeneszerző feladata — a nép 
szolgálata, hanem az a következetes harc is, 
amelyet a román és a magyar nép egymásra- 
találásáért, testvériségéért folytatott. Haladó 
gondolkodó volt, és eszméiért mindvégig 
síkraszállt. Nem engedte, hogy a fasiszta 
országokban műveit játsszák és tiltakozott 
az ellen, hogy Horthy Magyarországában 
addig utcát nevezzenek el róla, míg musso- 
linik és hitierek nevei csúfítják a pesti utcák amely most kezdi birtokbavenni azt a hal
tábláit. De sohasem vesztette el bizalmát hatatlan örökséget, melyet Bartók ránk- 
népében, amelynek és amelyért alkotott, s hagyott.

1934 — BUKAREST

NAGY ALBERT szobra

1934 februárjában történt. A bukaresti 
lapok hírül vitték Bartók Béla látogatását 
hazánkban. A Román Zeneszerzők Szövetsége 
(amelynek tiszteletbeli tagja volt) egy elő
adás és egy zongorahangverseny megtartásá
ra, valamint a Szövetség gazdag népdal- 
gyűjteményének tanulmányozására hívta meg.

Ha a főváros haladó zenészei számára e 
kiváló vendég látogatása rendkívüli művé
szi eseményt jelentett, amelyet megkülönböz
tetett érdeklődéssel vártak, a sovén nacio
nalista körök számára ez atka lom volt arra, 
hogy újra kimutassák farkasfogaikat, lelki 
alávalóságukat, hogy ismételten bebizonyít
sák, mennyire szűk a politikai látókörük. 
A román népnek ezt az odaadó és régi barát
ját önhatalmúan feltartóztatták a határon 
és megtiltották neki, hogy az ország terü
letére lépjen. Csak a nemrégen elsiratott 
George Enescu erélyes közbelépése vetett 
véget ennek az eléggé el nem ítélhető hely
zetnek. G törölte le azt a szégyent, amit 
ezek az álhazafiak okoztak s így Bartók 
látogatása a művészet igazi ünnepévé ala
kult át.

Feledhetetlenül megmaradt valamennyiünk 
emlékezetében Bartók 1934 február 18-án a 
Dalles-teremfcen tartott A parasztzene ha
tása az újabb műzenére című előadása. 
Tudományos pontossággal tárta fel a román 
népzene legjellegzetesebb jegyeit. Rámuta
tott a délkelet-európai népek folklórjának 
kölcsönhatásaira, figyelmeztetett arra, hogy 
mindenkor kapcsolat áll fenn a népzene és 
a műzene között.

Az ezt követő estén megtartott zongora
koncertje pedig, amelyen preklasszikus és 
modern műveket, valamint népzenefeld'olgo- 
zásokat adott elő, valóságos győzelmi ünnep 
volt. Csodálatos zongoristát ismertünk meg 
benne, aki bámulatos virtuozitását egy min
den tekintetben magasrendű előadói szem 
lélet szolgálatába tudta állítani. Ezen az 
estén meggyőződhettünk arról, hogy Bartók, 
a zongoraművész, épp oly kimagasló egyé
niség, mint Bartók, a zeneszerző vagy mu- 
zikológus.

Az elkövetkező napokban Bartók sokszáz 
népdalt hallgatott meg fonográfhengerről. Ez 
volt az első alkalom számára, amikor végre 
megismerhette — Erdély területén végzett 
kutatásai után — azt a hatalmas dallamanya
got, amit Románia többi területein jeles 
román folkloristák felhalmoztak. Bartók cso
dálatraméltó biztonsággal jegyezte le ai leg
érdekesebb dallamokat és ugyanakkor meg
jegyzéseket is fűzött azokhoz. Ezek alapul 
szolgáltak a román népzenéről alkotott, nem 
sokkal azután közzétett végkövetkeztetéseinek 
megfogalmazásához. (Népzenénk és a szom
széd népek népzenéje.)

Kitörölhetetlenül maradit meg emlékeze
tünkben Bartók derűs arca, törékeny alakja, 
szelíd tekintete és csodálatos hangja, elő
zékenysége, szívjósága és egyszerűsége, 
amely éles ellentétben állt művészi alkotása 
forrongó bonyolultságával, a XX. század 
haladó eszméinek döbbenetes erejű, megrázó 
kifejezésével.

De nem feledjük el Bartók Béla őszinte 
tanácsait sémi, melyeknek során rámutatott 
arra, hogy a folklorista a nép és az igazság  
szolgálatában álló művész és hogy a magas- 
rendű művészet mindig is a nép művészeté
ből merített, s merít ihletet.

Mi — néhányan, akik abban a szerencsé
ben részesülhettünk, hogy őt akikor megismer
tük, a közelében voltunk és tanulhattunk 
tőle, igyekszünk az általa megkezdett és oly 
magas fokra emelt folklórkutató munkát to
vábbfejleszteni. Csak így őrizhetjük meg 
méltóan emlékét. Bartók Béla megérdemli 
az egész román nép szeretetét és elismerését 
folklórunk gyűjtése, tanulmányozása és fel
dolgozásai terén kifejtett munkásságáért. 
Bartók ilyenirányú alkotásai örökértékű mes
terművek, a román népművészet iránt táplált 
őszinte megbecsülésének kifejezői.

JÜAN R. NICOLA
a Folklórintézet kolozsvári osztályának 
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Bartók Béla a bukaresti Zeneszerzők Szövetségében román népdalokat jegyez le

B A R T Ó K  A  F I A T A L O K É  I S !

Valamikor egy nyelvész szakmunkájától 
- előszavában azt olvastam, hogy ahol aayeh 

kifejezőképessége megszűnik, ott kezdődik n 
zenéé. Szóval elmondani azt, amit a zene 
kifejez, szinte reménytelen próbálkozás 
Más a helyzet próbán, művek betanitásc 
közben. Ilyenkor a hiteles tolmácsolás 
érdekében a karmester kénytelen meg
magyarázni a dallamok, harmóniák, rit 
musok értelmét, jelentőségét, hogy mester
művek titkait feltárja, tehát a zenéről be 
szélnie kell. Azonban zene nélkül ismertetni 
magyarázni Bartók műveit, nehéz feladat 
Hiszen maga Bartók sem vállalkozott erre 
Egyik k’adója előszót és magyarázatot kén 
27 kórusához, amire Bartók így válaszolt: 
Előszót és magyarázatot nem igen tűdnél 
írn i. . .  nem is tudnám, miről írjak, mit ma
gyarázzak!“

Bartók kórusmüveiről, a Madárdal, Cipó
sütés, Jószágigéző, Tavasz csodálatos derűi 
világáról sokan és sok szépet írtak, de k\ 
alkothat magának fogalmat akár a legköltőibb 
leírások alapján is e remekművekről? 1931- 
ben, amikor Bartók Gyermekkórusai meg
jelentek, gyermekkarom volt. Sohasem felej
tem el azt a lelkesedést, amivel ezek a 
10—14 éves gyermekek tanulták és énekel
ték ezeket a kis remekműveket! Bizonyára 
nagy élmény lehetett számukra is, mert ők 
kívánták, hogy mindennap énekeljünk s nem- 
cs\ak a húszperces szüneteiket, hanem sok
sok szabad órájukat feláldozták azért a gyö
nyörűségért, amit átéltek. Azóta két évtized 
telt el. Ezek a gyermekek már érett férfiúk, 
de ha olykor egyik-másikkal találkozom, még 
ma is ragyogó szemmel beszélnek gyermek
koruk legszebb óráiról, az énekkari próbák
ról. Bartók kórusainak élménye kíséri őket 
egész életükön.

Bartók kórusműveinek gazdagsága kime
ríthetetlen. Húsz éve több énekkarnak több
ízben tanítottam Bartók kórusait, de mindig 
újabb és újabb szépségeket fedezek fel ben
nük, sí egy-egy mű elhangzása mindig új 
élmény számomra. Ismétlem: hiszem azt, 
hogy mindazok számára is nagy élmény, 
akik éneklik e kórusokat, A harmincas évek» 
ben kisiparosok és munkások énekkarával 
énekeltettem egy hangversenyen Bartók
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BENKÖ ANDRÁS
a Gh. Dima Zenekonzervatórium tanársegéde

FöszerkesztöE SÖN1 PÁL
Szerkesztőbizottság: ABODI NAGY
BÉLA, ASZTALOS ISTVÁN. BÁNYAI 
LÁSZLÓ. CSEHI GYULA, DELLY 
FERENC, FELE KI KÁROLY, GALL 
ERNŐ, HORVÁTH ISTVÁN, KISS 
JENŐ, MÁRKI ZOLTÁN (föszer- 
tcesztő-helyettes), NAGY ISTVÁN, 
RÓNAI ANTAL, SZABEDI LÁSZLÓ, 
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Négy régi magyar népdal című férfikari mű
vét. (Akik Bartók műveit ismerik, el tudjál 
képzelni, mit jelentett kottát nem értő éne 
kesekkel előadni ezt a kórusmüvet!) A mű 
nek komoly közönségsikere volt. Nekem en 
nél sokkal többet jelentett a dalosaim bol 
dogsága. A hangverseny után egyik aszta 
los ezt mondta: „Szegény ember vagyok 
de semmi pénzért nem adnám oda, hogy ez, 
én is énekelhettem!"

Bartók halálának ötéves évfordulója alkat 
mával énekkarommal előadtuk Magyar nép 
dalok vegyeskairra című művét. Az énekkai 
önkéntes, részben hivatásos, részben műked
velő zenészekből állo't. A mű pedig hihelet 
lenül nehéz, óriási követelményeket igénye, 
az énekesektől. Életem egyik legnagyobb 
zenei élményének tartom e mű előadását. 
Száznyolcvan órára volt szükség, hogy ezt a 
Vzenhatperces művet megtanuljuk! Csak 
Bartók zenéjének csodálatos varázsával ma
gyarázható, hogy énekeseink most újra épp
oly pontosan jönnek a próbákra, éppoly lel- 
kesédéivel tanulják Bartóknak ezt a nehéz 
művét, mint öt évvel ezelőtt, hogy a nagy 
mester halálának tízéves évfordulójára ismét 
elénekelhessük.

Nem tettünk még eleget azért, hogy minél 
többen érezzék így át Bartók zenéjének szép
ségét. A Székely dalckát, a vegyeskarra Irt 
Magyar népdalokat, s különösen a férfikarra 
irt, megrázóan drámaierejű, harcos állásfog- 
lalású. Elmúlt időkből című mesteri alkotását 
szeretnénk mihamarabb méltó tolmácsolás
ban, széles közönség elé vinni. Ha majd a 
szabadságot dicsőítő Kántáta Profana (a ki
lenc csodaszarvas) is elhangzik ná,lunk is, 
akkor elmondhatjuk, hogy szabadságunkkal 
tudtunk élni, megteremtettük a magas ének
kari műveltséget és munkásságunk Bartók 
emlékéhez méltó lesz.

NAGY ISTVÁN
a Gh. Dima Zenekonzervatórium tanára

jD artók kerek félévszázaddal ezelőtt, 1905- 
ben kezdett magyar népzenét gyűjteni. 

A székelylakta megyékben, vagyis a jelenlegi 
Magvar Autonóm Tartomány területéin 1907- 
ben járt először népzene kutató úton. De 
már két évvel későbbi, 1909-ben hozzálátott 
a román népzene kutatásához is. A csodála
tosan gazdag román népzenét legelőször a 
bihari hegyek között szétszórt falucskákban 
„fedezte fel“. Ez a zene valósággal lebilin
cselte és egész életén át foglalkoztatta. Ami
kor egyik _ népzenétől távolálló román zene
kedvelő kétségbevonta- a bihari népzene ér
tékét, vitacikkében ezeket írta egy román 
folyóiratban:

„ ...A  kritikus úr azt állítja, hogy ezek
ről a melódiákról mindent el lehet mondani, 
csak azt nem, hogy „dallamosak" .. .  A gyűjtő 
ezzel szemben azt állítja, hogy a bihari 
népzene talán a legcsodálatosabb népi zene 
egész Magyarország területén. Önmagában 
annyira elbűvölő, hogy Európa minden ze
nésze megcsodálhatja, persze, a nem dilet
tánsok!"

Bartók három hét leforgása- alatt egész  
kötetre valót gyűjtött össze ezekből az „el
bűvölő“ bihari dallamokból. Gyűjteményét 
szerény bemutatkozólevél kíséretében Buka
restbe küldte el D. G. Kiriacnak és miniden 
ellenszolgáltatás nélkül felajánlotta ki
adásra. Kiriac m aga is szenvedélyes népdal
gyűjtő volt, a- legkiválóbb haladó román 
zeneszerzők egyike, ö  maga sohasem járt 
Erdély területén s  ezért rendkívül meglepte 
a Bartók gyűjtéséből eléjetáruló gazdag ha- 
gyomáiny-anyag. Egy percig sem habozott: 
a Román Tudományos Akadémiához fordult, 
s azt javasolta, adják ki az önzetlen magyar 
tudós népdalgyűjteményét A román népélet 
(Viaţa poporană rominească) című sorozat
ban-. Az Akadémia irodalmi szakosztályának 
akkori vezetőivel azonban Kiriacnak koránt
sem volt könnyű dolga. Ám az önzetlen Ki
riac egész tekintélyét latbavetette, és ke
resztülvitte, hogy Bartók gyűjteményének 
kiadását végülis tervbe vegyék. Némi huza
vona után, 1913-ban a kötet valóban m eg
jelent. Ez volt az első nagyobbméretű, tudo
mányos igényű népdalgyűjtemény Erdély 
területéről. Megjelenése után egyszeriben 
felfigyeltek a haladó román szakemberek 
Bartók nevére. Egyik jeles román népdal
gyűjtő, Cocişiu Ioan, a bukaresti Folklór tote- 
zet munkatársa, később így adott számot ar
ról, hogyan hatott rá Bartók munkája:

„ . . .  1929-ben elolvastam Bartók Béla Cín- 
tece populare din Comitetul Bihor című 
könyvét. Ez a mű valóságos felfedezés volt 
számomra. Minden dallam, a szöveg minden 
részlete, a nem isi nagyon távoli múltat ele
venítette fel bennem. Mindinkább úrrá lett 
rajtam a vágy, hogy a helyszínen ellenőriz
zem Bartók gyűjtéseit, és kiegészítsem olyan
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dallamokkal, amelyeket magam hallottam 
bihari falvakban. 1931-ben .. .  elindultam Bi
harba, visszafelé azon az úton, melyen több 
mint húsz évvel ezelőtt Bartók járt..."

A Román Tudományos Akadémia 1913-ba.n 
újabb, most már sokkal tudományosabban 
rendszerezett gyűjtemény kéziratát .kapta 
meg Bartóktól, mely a máramarosi román 
népzenével foglalkozik. De ennek a kötetnek 
a -sorsába már végzetesen beleszólt az első 
világháború. A román és magyar nép haladó 
művészeinek és tudósainak együttműködését 
az uralkodóosztályok ellenséges politikája 
hovatovább lehetetlenné tette. A mármarosi 
kötet kézirata évekig hevert, végül Bartók 
német bevezető tanulmánnyal saját költsé
gén kiadatta — Németországban. A román 
haladó szakemberek ismét siettek Bartók 
iránti tiszteletüket kifejezésre juttatni. így  
például a Graiu si suflet című folyóiratban 
jelentek meg 1923-ban T-ache Papahagiu, jeles 
tudós sorai:

„ . . .  Egy hidegen», aki a legkülönbözőbb 
román vidékeket áttanulmányozta már zenei 
szempontból, új gyűjteményt adott k i.. .  E 
kötet értéke nem pusztán a végzett gyűjtés
ben rejlik, hanem elsősorban a magyarázat
ban és a jellemzésben, melyet a szerző 
«Bevezetésében» ad, s amelyben megvilágítja 
az összegyűjtött zenei anyag válfajait.. .  A 
szerző, noha magyar, ezzel a munkájával 
kiérdemelte a polgárjogot a román folklór- 
tudomány terén, és nézetünk szerint helyén 
volna egy javaslat: hívjuk meg öt bölcsé
szeti karunkra, hogy tartson népzeneelőadá
sokat, ad:on igazi útmutatást ezen a téren 
és egyúttal segítse elő a román és magyar 
nép lelki és szellemi közeledését..."

íme, mindkét nép haladó művészei min
denkor arra törekedtek, hogy előmozdítsák 
ezt a közeledést. Ámde a jószánidékú művé
szeik maroknyi csapata nem tudta feltartóz
tatni a fenyegető veszedelmet; mindkét or
szág fokozatos fasizálódását, majd a hitleri 
fa’elmélet végzetes terjedését. Ennek követ
kezményeit Bartók Béla és román barátai is 
mindinkább érezték.

Egyik, háborúelőtt — 1914-ben — megje
lent, a biharmegyei román népzenével fog
lalkozó tanulmánya miatt Bartókra hazájá
ban, 1920-ban, a Horthy-uralom elején rá
sütötték, hogy románbarát, tehát hazaáruló. 
Huszonhat évvel később ugyanennek a tár
gyilagos tanulmánynak az alapján, a román 
reakció hívei úgy találták, hogy Bartók a 
magyar revizionista törekvések malmára haj
totta a vizet, amikor megállapította, hogy 
egyik-másik területen az együttélö népek 
dallamaiban kölcsönhatás mutatkozik. Bar-
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tők román barátai most már teljes erejük
kel tudóstársuk védelmére keltek. Román 
népzenét tárgyaló tanulmányainak egy ré
szét lefordították romámra és közzétették 
egyik legelterjedtebb román folyóiratban, 
m-ajd pedig külön tanulmánygyűjteményben 
is kiadták. (Bartók: Scrieri marunte). A 
gyűjtemény szerkesztője és fordítója, a Román 
Zeneszerzők Egyesületének akkori főtitkára, 
Constantin Bráiloiu szerint:

„ . . .  szükségesnek mutatkozott ez .. : mert 
Bartóknak a mi népzenénk és a magyar 
népzene kölcsönhatásáról kifejtett nézetei az 
utóbbi időkben a viták sorát idézték fel. Bar
tókot megvádolták, hogy lealacsonyította a 
tudományt, hogy politikai fegyvernek Hasz
nálta fel a románok ellen. Az alaptalan 
vádaskodások még mindig folytatódnak . ■ ■ 
Mint román, tartozom azzal, hogy feleljek 
ezekre a vádakra. Válaszom első része e 
fordítás volt. Bartók gondolatai, úgy, ahogy 
ő elmondta, és nem úgy, ahogy egyesek fel 
akarják tüntetni, az ítélkező elé tárulnak..."

A haladó román zeneszerzők állásfoglalását
juttatta kifejezésre valamivel később Mihail 
Jóra, kiváló román zeneszerző 1936-ban, egy 
bukaresti napilapban megjelent cikke is: 

„Bartók Béla eljött hozzánk, a szenvedélyes
támadások sora zúdult rá. . .  «hazafias» ér
zületből . . .  Az országot sürgősen el kellett 
hagynia, értésére adták, hogy „nem kívánatos 
elem". Ez jelenti egyesek szemében a ,,kaza- 
fiságot, a nemzethűséget“! ..."

Amikor Bartók halálhíre 1945 őszén hoz
zánk is elérkezett, a hír mélyen lesújtotta 
barátait. Egykori román tudóstársai szám os 
megemlékezésben fejtették ki, mit jelent szá 
mukra Bartók életműve. Cod$iu Ioan vissza
emlékezésében olvashatjuk például e sorokat:

„ . . .  Ideje megmondani...  mennyire adó
sai vagyunk, és mennyire a magunkénak 
tekintjük öt. Bartók Béla szerette a román 
népzenét. Megmutatta a világnak művészi 
feldolgozásban, vagy a maga eredeti for
májában, változtatás nélkül. Ezért ö a mi 
gyűjtőnk, a mi zeneszerzőnk is . . .  Nyomdo
kaiba léptek a román nép és más népek 
zeneszerzői egyaránt. Voltak, akik beismer
ték ezt, és voltak, akik letagadták, de vitat
hatatlan, hogy Bartók iskolát teremtett. Vol
tak olyanok is, akik megfeledkeztek a neki
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kijáró tiszteletről... és követ dobtak rá. De 
többen voltak olyanok, akik szivükben hord
ják emlékét örökké... Vajon ki emelkedett kö
zülünk még ilyen magasra, hogy a megértés 
ezüsthidját építse a telkek közé, és két olyan 
nép szeretett fia legyen, amelyik nem is
merte egymást annyira, hogy értékelhesse é's 
szerethesse egyik a másikat, akiket mester
ségesen egymás gyűlöletére tanítottak, de 
Bartók tanítása szerint mégsem gyűlölték 
egymást! Bartók a mi új korszakunk esz
méinek hirdetője volt"

Constantin Bráiloiu, Bartók egyik régi, hű 
barátja, az európai hírű román folklórtudós, 
halála után ikét évvel 1947-ben Párizsban, 
A Népművészetek és Néphagyományok Bizott
ságának III. plenáris ülésén megemlékezett 
Bartókról. Többek között a következő szavak 
hangzottak el a nagy zeneszerző életművé
nek méltatására;

„ . . .  Általa ismerték meg magyarok, szlo
vákok és románok saját hiteles népdalaikat... 
Több, mint 1200 dallamot fedezett fel szá
munkra, leírt stílusokat, amit nem is gya
nítottak előtte . . . Nem. szorítkozott a 
a puszta leírásra, megkockáztatott feltevése
ket, amelyek mind hasznosak voltak, ame
lyeket később, ha kellett, újabb felfedezések 
után ... gyakran ö maga megcáfolt... Be
csületessége megkívánta, hogy felfedjen 
minden tévedést, még olyanokat is, amelyeket 
az ellentábor nem vett észre. Mert ö a meg
testesült egyenesség és becsületesség volt. 
Ám, ha meg kellett védenie az igazát, arról 
nem mondott le semmi áron; ha jogtalan
ságot érzett, nem hallgatott... A művészet 
elvesztette benne egyik mesterét, a tudomány 
egyik csillagát, az erkölcsi emelkedés világa 
egy embert, a szó legmélyebb értelmében 
igaz és feddhetetlen embert, egy igazságos 
embert!..."

íme, nehány egyszerű adat, mely a maga 
során is, -megvilágítja, hogy miért volt Bar
tók, a nagy magyar zeneszerző méltó arra, 
hogy a Béke Világtanácsa halála után 10 
évvel kitüntesse.

SZEGŐ JULIA
a Folklórintézet kolozsvári osztályának 

munkatársa
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Ezerkilencszáznyolcat írtak ...
A magyar zene két legnagyobb mesteré

ben — Bartók Bélában és Kodály Zoltán
ban — friss\~n, elevenen éltek még aZ elsC 
népdalgyűjtő út élményei, tapasztalatai. Égi, 
merőben új világgal ismerkedtek meg. Év
százados értékekre bukkantak, a magyar 
művelődés olyan kincseire, amelyek már fel
vetették a magyar zene nagy kérdéseit, az 
új magyar zenekultúra kialakításának szük
ségét. A két nagy zeneszerző szeretett volna 
mindenkit elvezetni a felfedezett néoi érté
kekhez, mindenkit részesévé tenni ennek a 
kultúrának. Csakhamar rájöttek, hogy nem 
elég csak a felnőttekhez szólni, új művé
szetüket á fiatalság hamarabb megszeretheti.

I _________

Bartóknak első ilyen munkája a Gyerme
keknek című sorozat, melyet „kezdő zongo- 

■ rázóknak" szánt, s nyolcvannál több „apró 
! darab"-ot tartalmaz, melyekhez magyar és 
I szlovák gyermek- és népdalokat használ fel.

A gyermekek „életére kiható ajándék“ 
(Kodály) nemsokára újabbal gyarapodott. 
Hegedűsöknek írja meg a „44 duó“-t 
két hegedűre s ez ugyanolyan céllal készült, 
mint annakidején a Gyermekeknek c. sorozat: 
„Hadd jussanak a tanulók a tanulás első 
egynéhány évében olyan előadási művekhez, 
amelyekben a népi zene keresetlen egyszerű
sége, annak diallambeli és ritmusbeli külö
nösségével együtt megvan.“ (Bartók: Leve
tek. III. kötet.)

Mivel az emberi hang a tömegek legter
mészetesebb, legközvetlenebb zenei kifejező 
eszköze, Bartóknak szívügye volt az ének
kari kultúra is. Kodály Zoltán és az iskolai 
énekoktatók ösztönzésére a 27 két- és három- 
szólaimú kórus gyűjteményének jelentős ré
szét gyermekeknek szánta.

S a hegedűduókkal, kórusokkal egyidejűleg 
megírja egy kivételes értékű ,,zongoraiskolá
nak“ (A Mikrckozmosz-rmá) első kis mester
műveit. Amikor évek múltán befejezi, hat fü
zetben ,százötvennél (!) több zongoradarab 
sorakozik fel, hogy „a zongorázni tanulók
— akár gyermekek, akár felnőttek — benne 
a kezdet kezdetétől tanulásra alkalmas, le
hetőleg minden egyszerűbb technikai problé
mára kiterjedő, nehézségi fokozatok szerint 
rendezett anyagot találjanak" (A Mikro
kozmosz előszavából).

Ezeknek a müveknek egy része különösen 
hozzánött a nagy zeneköltő szivéhez. Néhá- 
nyukat együttesre irta át, a kórusok közül 
nem egyhez szerzett utóbb zenekari kíséretet. 
A kórusok előadása különösen megragadta 
egy alkalommal: „A május 7-i hangversenyen 
valóban játszottam néhány darabot a 
Mikrokoznioiszból. De nem ez volt a fontos 
ezen a hangversenyen, hanem a gyermek
kórusok. Nagy élmény volt számomra, ahogy
— a próbák alatt — először hallottam az 
én kis kórusaimat ezeknek a gyerekseregek
nek az ajkán felhangzani. Ezt a benyomást 
sohasem fogom elfelejteni, milyen frissen', 
milyen vidáman hangzott a kicsinyek hangja. 
Ezeknek a gyermekeknek, nevezetesen a kül
városi iskolák gyermekeinek, a hangvételé
ben van valami olyan természetesség, amely 
a még romlatlan paraszténak csengésére 
emlékeztet.“ (1937 májusában.)

Elképzelhető, hogy a múltszázadvégi, na- 
gyobbára német, vagy németes anyaghoz 
szokott nevelők, zenészek, zenekedvelők szá
mára — s általában az egész zenei életben, 
mit jelentettek ezek a művek. Hiszen ezeknek 
a gyűjteményeknek minden darabja őszintén, 
természetesen: a nép életéről, az egyszerű 
dolgozó emberről, a népek egymás iránti 
megbecsüléséről szól gyermekhez, ifjúhoz s 
felnőtíhöz egyaránt. Valóban egy életre 
szóló ajándékot kaptak a fiatalok is a hal
hatatlan zeneszerzőtől.


