
BARTÓK-MŰVEK NAGY ISTVÁN MŰSORÁN
Nagy István (1907-1983) mú'sorpolitikájának 

»gyik alapvető célkitűzése a m odern magyar zene 
lénszerú'sítése volt: elsősorban Bartók Béla és Ko- 
lály Zoltán m űvészetének minél szélesebb körben 
raló megismertetése. Az alábbi írásban azt kíséreljük 
neg nyom on követni, hogy miként vált Bartók 
íszinte hívévé, művészetének lelkes apostolává. ITá- 
om kérdésre keresünk választ ennek kapcsán:

a) Mikor találkozott Nagy István Bartók művé- 
feetével?

b) Milyen Bartók-műveket szólaltatott meg?
c) Hogvan fogadta a közönség a Nagy István-tol- 

nácsolta Bartók-alkotásokat, milyen alapot jelentett 
i Bartók-hagyományok megteremtésében Nagy Ist
ván előadó-művészete, pedagógiája?

1. Az első kérdésre a választ részben maga Nagy 
stván adja meg néhány írásában, mint A felfedezés 

öröme (Igaz Szó, 1970. 335-341), Bartók felé (Műve- 
ődés, 19/0. 9. sz. 5-6). Idézzük tehát őt magát: „... ti
zenöt éves voltam  1922-ben, amikor Bartókról elő- 
;zör hallottam hegedűtanáromtól, Metz Alberttól, 
iki akkor a maros vásárhelyi zenekonzerva tórium

Íjazgatója volt. Egy alkalommal Bartókról és Ko- 
ályról neszéit, mondván, hogy én még megérem 

ízt az időt, amikor mindkettőjüket a szazad legna
gyobb zeneszerzőiként tartják számon.

1925-ben vásároltam meg az I. vonósnégyes par
itúráját. Lemásoltam néhány oldalt a szólamokból, 
jogy vonósnégyesemmel eljátszhassuk, és fogal-
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m űnk legyen Bartók zenéjéről, amit akkor egyikünk 
sem ismert. Többszöri sikertelen próbálkozás után 
abbahagytuk a kísérletezést, mert meghaladta tech
nikai felkészültségünket; nem értettünk semmit be
lőle. Az első találkozásom tehát Bartók zenéjével 
rosszul sikerült.

Egy év múlva Budapesten egyik akadém ista kol
légám játszott a Gyermekeknek cím ű zongoradara
bokból néhányat, és biztatott, hegedüljem vele én is 
a dallamot. Ez a fajta »játék« m indkettőnknek tet
szett, és így megismerhettem az egész sorozatot.

Bartókot többször is hallottam zongorázni. Zene
kari műveinek bemutatója előtt gyakran eljött próbá
inkra, interpretálási utasításokat adott m ind a kar
mesternek, mind a zenészeknek; a legközvetlenebb 
módon ismerhettem meg stílusát, műveinek előadá
sát."

Demény János kutatásai szerint abban az időben 
-  Nagy István felsőfokú tanulm ányainak éveiben -  a 
Két kép (1931), A fából faragott királyfi-szvit (1931), 
a II. szvit (1932), Dohnányi Ernő, a Táncszvit (1933), 
Doráti Antal, valamint a II. zongoraverseny Otto 
Klemperer vezényletével hangzott el Budapesten 
(Zenetudományi tanulmányok, X. k. 383 és kk.). A 
fenti utalás tehát ezekre a művekre vonatkozhat.

„1936 decemberében történt -  írja máshol - , hogy 
a M agyar Kórus kiadóhivatalától ajánlott csomagot 
kaptam. Benne egy szürke vászonkötésű könyv, raj
ta arany betűkkel: Bartók Béla kórusművei. Egybe
kötve hat füzet gyermekkar, két füzet női kar, össze
sen huszonhét darab! és egy háromtételes nagysza
bású férfikari mű: Elmúlt időkből. Megjelenési év: 
1937. [...] Minél több szépséget láttam meg a kórus
művekben, annál türelmetlenebbül vártam , hogy 
megszólaltathassam énekkarommal. [...]

A negyvenes évek derekán úgy éreztem, eljött az 
ideje és a lehetősége, hogy Kolozsváron a bartóki 
mű, ha nem is teljes egészében, de legalább nagy ré
szében megszólalhasson. 1946-ban Bartók művei cí
men el is indítottam egy tervszerűen összeállított 
hangverseny-sorozatot, noha tudatában voltam cél
kitűzésem merészségének. [...] csak hét hangverseny 
hangzott el. A hetedik után m egszakadt a sorozat, 
folytatására többé nem került sor. [...] Hangverse
nyeket rendeztem, és továbbra is énekeltettem Bar
tók műveit, legalább egyik kitűzött célomat elértem: 
néhány kivétellel megszólaltathattam Bartók összes 
kórusművét." (Zenetudománvi írások, Bük. 1983. 
17-19.)

2. Bartóknak nyom tatásban megjelent hét kórus
ciklusából Nagy István négyet szolaltatott meg: a 
Négy régi magyar népdalt M arosvásárhelyen a Ma
gyar Iparosegylet Dalkörével 1939. február 2-án, a 
Négy szlovák népdalt Kolozsvárt 1948-ban, majd 
1949. jún. 13-án, 1955. ápr. 8 -án, M arosvásárhelyen 
1955. máj. 6 -án Halmos György közreműködésével, 
a Magyar népdalokat Kolozsvárt 1951. ápr. 8 -án, s a 
27 két- és háromszólamú kórusokat, ez utóbbiakat az 
alábbi időben és városokban: (Marosvásárhely = Mv, 
Csíkszereda = Cssz, Kolozsvár = Kv, Budapest = Bp, 
Bukarest = B):

1. Tavasz: 1941 (Mv, Bp), 1946 (Kv), 1947 (B); 2.' 
Ne hagyj itt: 1941 (Kv, Bp); 3. Jószágigéző: 1937 (Mv, 
Cssz), 1946 (Kv), 1947 (B); 4. Levél az otthoniakhoz:
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1946 (Kv); 5. Játék: 1937 (Mv, Cssz); 6 . Leánynéző:
1946 (Kv), 1947 (B); 7. Héjjá, héjjá, karahéjja: 1946 
(Kv); 8 . Ne menj el: 1937 (Mv, Cssz), 1942 (Kv), 1943 
(Bp); 9. Van egy gyűrűm : 1946 (Kv); 10. Senkim a vi
lágon: 1941 (Kv, fep); 11. Cipósütés: 1942 (Kv); 12. 
Huszárnóta: 1942 (Kv); 13. Resteknek nótája: 1946 
(Kv); 14. Bolyongás: 1941 (Kv, Bp), 1947 (B); 15. 
Lánycsúfoló: 1946 (Kv); 16. Legenvcsúfoló: 1947 
(Kv); 17. Mihálvnapi köszöntő: 1947 (Kv, B); 18. Le- 
ánvkérő: 1947 (Kv); 19. Keserves: 1947 (Kv); 20. Ma
dárdal: 1938, 1962 (Mv), 1947 (Kv, B); 21. Csujogató:
1947 (Kv); 22. Bánat: 1938 (Mv), 1946, 1955 (Kv); 23. 
Ne láttalak volna: 1947 (Kv); 24. Elment a madárka: 
1962 (Mv), 1946 (Kv); 25. Párnás táncdal: 1947 (Kv); 
26. Kánon: 1947,1955 (Kv); 27. Isten veled!: 1947 (Kv, 
B), 1962 (Mv).

Az előbbi ciklus iskolai zenekari kísérettel ellátott 
darabjaiból ötöt szintén m űsorára tűzött:
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1. Ne menj el: 1942 (Kv), 1943 (Bp), 1955 (Mv); 2 
Bolyongás: 1942 (Kv), 1943 (Bp), 1955 (Mv); 3. Cipó 
sütés: 1942 (Kv), 1943 (Bp), 1955 (Mv); 4. Huszárnota 
1942 (Kv), 1943 (Bp), 1955 (Mv); 5. Resteknek nótája 
1955 (Mv).

Az 1942-es kolozsvári előadáson a kolozsvári 
Opera zenekarából alakult kamarazenekar (tagjai 
között Major Ferenc nagybőgős, Márkos Albert brá
csás, Boga László gordonkás, Török Béla fuvolás), a 
budapestin a Szent Imre gim názium  diákzenekara, a 
marosvásárhelyin a helybeli Kamarazenekar műkö
dött közre. A kórusciklusból a Jószágigéző, Játék és a 
Ne menj el világbem utatónak számít, elhangzásuk 
ugyanis két hónappal előzte meg a kecskeméti (1937 
ápr. végi), illetőleg a budapesti (1937. máj. 7-i) bemu
tatókat -  az 1937. febr. 26-i megszólaltatással.

Marosvásárhelvi diákjainak betanította, de nyil
vános hangversenyen nem vezényelte az Elmúlt 
időkből című nehéz férfikari alkotást.

Bartók hangszeres műveiből kamarazene-dara 
bokát tűzött műsorára: a Negyvennégy duót két he
gedűre és a II. vonósnégyest. A duókból Marosvá
sárhelyen és Szászrégenben Magoss Etelkával, Sep 
siszentgyörgyön id. Balogh Ferenccel szólaltatott 
meg, a teljes ciklust pedig Kolozsvárt Zsurka Péter
rel, Budaházi Fejér Miklóssal, Márkos Alberttól 
Kouba Paulával és Grigore Hocával adta elő. A Du 
ók előadására az alábbi sorrendben/időrendben ke
rült sor: (Szászrégen = Szr, Sepsiszentgyörgv - 
Sszgv):

1. Párosító: 1946 (Kv); 2. Kalamajkó: 1946 (Kv); 3. 
Menuetto: 1946 (Kv); 4. Szentivánéji: 1946 (Kv); 5. 
Szlovák nóta /1 ./ :  1946 (Kv); 6 . Magyar nóta /1./ 
1946 (Kv); 7. Román nóta: 1946 (Kv); 8 . Szlovák nóta 
/2 ./ :  1946 (Kv); 9. Játék: 1946 (Kv); 10. Rutén nóta: 
1946 (Kv); 11. Gyermekrengetéskor: 1946 (Kv); 12. 
Szénagyűjtéskor: 1946 (Kv); 13. Lakodalmas: 1937 
(Mv), 1946 (Kv), 1955 (Sszgy); 14. Párnás tánc: 1936 
(Mv), 1946 (Kv), 1955 (Sszgy); 15. Katonatánc: 1937 
(Mv), 1946 (Kv), 1955 (Sszgy); 16. Burleszk: 1937 
(Mv), 1946 (Kv), 1955 (Sszgy); 17. M enetelő nóta /1. 
és 2 ./: 1946 (Kv); 18. Mese: 1936 (Mv, Szr), 1946 (Kv), 
1955 (Sszgy); 19. Dal: 1946 (Kv); 20. Újévköszöntő 
/1 ./ :  193/ (Mv), 1946 (Kv); 21. Szúnyogtánc: 1936 
(Mv, Szr), 1946 (Kv); 22. Menyasszony-búcsúztató.
1946 (Kv); 23. Tréfás nóta: 1946 (Kv); 24. M agyar nó
ta /2 ./ :  1946 (Kv); 25. „Ugvan édes komámasszonv
1947 (Kv), 1955 (Sszgy); 26. Sánta-tánc: 1947 (Kv), 
1955 (Sszgy); 27. Bánkódás: 1936 (Mv), 1947 (Kv); 28. 
Újévköszöntő /2 ./ :  1947 (Kv); 29. Újévköszöntő 
/3 ./ :  1947 (Kv); 30. Újévköszöntő /4 . / :  1947 (Kv);
31. M áramarosi tánc: 1936 (Mv, Szr), 1947 (Kv), 1955 
(Sszgy); 32. Aratáskor: 1947 (Kv); 33. Számláló nóta: 
1947 (Kv); 34. Rutén kolomejka: 1936 (Mv), 1947 
(Kv); 35. Szól a duda: 1947 (Kv), 1955 (Sszgy); 36. 
Prelúdium  és kánon: 1936 (Mv, Szr), 1947 (Kv); 37. 
Forgatós: 1936 (Mv, Szr), 1947 (Kv); 38. Szerb tánc: 
1936 (Mv, Szr), 1947 (Kv); 39. Román tánc: 1947 (Kv);
40. Scherzo: 1937 (Mv), 1947 (Kv); 4L Arab dal: 1947 
(Kv), 1955 (Sszgy); 42. Pizzicato: 1947 (Kv), 1955 
(Sszgy); 43. „Erdélyi tánc": 1936 (Mv), 1947 (Kv), 
1955 (Sszgy).

A II. vonósnégyest Zsurka Péterrel, Márkos Al
bertiéi és Varga Lajossal szólaltatta meg Zilahon 
(1948), Kolozsvárt (1949), M arosvásárhelyt (1949), 
Csíkszeredán (1954), Gyergyószentmiklóson (1954), 
Kézdivásárhelyt (1954), Sepsiszentgyörgyön (1954)



és Nagyen veden (1957).
Tervezte, de nem valósíthatta meg a Cantata pro

fana bem utatását.
Nyolc Bartók-mú'vet tartunk számon országos 

bem utatóként (3 részleges és 5 teljes -  vö. Zenetudo
mányi írások, Bük. 1980. 201-205).

3' H arm adik kérdésünkre Nagy István kortársai 
és tanítványai vallomásaiból kerekedik ki a felelet.

Metz István, Metz Albert fia írta: „Nagy meglepe
tés volt a katolikus gimnázium szombati hangverse
nye. Az ifjúsági dalkar az agyoncsépelt »múdalok« 
helyett [...] folklorisztikus kompozíciókat adott elő. 
f in o m  interpretáció, zökkenő nélküli összjáték, öko
nom ikus dinam ika és lendületes ritmus [!] jellemezte 
a kórust" (Reggeli Újság, 1936. márc. 3).

Antalffy Endre 1937-ben vetette papírra e soro
kat: „Sírnunk kell örömünkben, hogy ők (ti. a gyer
mekek) adnak nekünk ma este egy órányi művészi 
élményt. Á m ulnunk kell, hogy az iskolai nevelés ma 
m ár ilyesmire is képes, hogy ilyen légies egységbe 
foglaljon egy kis embercsoportot. A nevelés csodá
ja... és kívánok életünkben még számos ilyen cso
dát." (Idézi Szabó Csaba: Zene és szolgálat, Bük. 
1980.81.)

Nagy Géza kolozsvári kollégiumi tanár vélekedé
se: „Nagy István, az ország egyik legjobb zenepeda
gógusa vezeti ezt a nagyszerű ifjúságot (kolozsvári 
tanítóképzők vegves karát). Útjuk a régi dalkincsből 
indult, Kodályt, Bartókot énekeltek... Most már az 
európai dallamkincs legértékesebb részét, az egyhá- 
zi zene kimeríthetetlen kincseit szedegetik elő. (Ter
m észetesen ezt is összekapcsolják Kodály és Bartók 
alkotásaival.) Tisztelettel es példaképpen emlegetjük 
ezt az énekkart, a fiatal karmestert." (Ifjú Erdély, 
1941.67.)

Kerényi György országos szaklapban fejezte ki 
véleményét: „A kótaolvasásban különösen Nagy Ist
ván diákjai jeleskedtek. Már marosvásárhelyi kis 
gimnazistái kitűntek ezzel a képességükkel. A ko
lozsvári tanítóképzőben a »leggyengébb« osztály is 
jóformán folvékonyan olvassa az új kórusok szóla
mait. Nemreg laprólolvasó versenyt rendeztek; en
nek tételei közt ott volt Bartók Kánonja is (Meghalok 
Csurgóért), a legnehezebben énekelhető magyar dal
lamok egyike s ettől sem ijedtek meg." (Énekszó, 
1943. 6 . sz. 1026.)

Szegő Júlia Nagv István kamarakórusának hang
versenyéről számolt be: „Bartók ezekben a rövid, 
másfélperces kis művekben is csodálatos. [...] Ezt a 
m űsort ki kell vinni az üzemekbe, itt és vidéken. 
Ahol ez a csoport megáll, ott lesz a koncertterem, ott 
lesz a tiszta m uzsika temploma. [...] Nagy Istvánnak 
és kórusainak kezében van nemcsak Kolozsvár, de 
az országnak zenei jövője." (Igazság, 1946. nov. 9.)

Lakatos István számos alkalommal reagált Nagy 
István m űvészetére. Például: „Az új zeneműveket 
Bartók két remek kórusa képviselte (Legénycsúfoló, 
Jószágigéző). A kam arakórus hangverseny-évadunk 
legszebb zenei eseménye volt. A siker titka az, hogy 
Nagy Istvánnak színes a zenei képzelőtehetsége és 
elképzeléseit ki is tudja hangszerén fejezni. Külön ér
deme, hogy vegyes karát maga szervezte és nevelte 
olvanná, hogy fölényesen lehessen vele megoldani a 
legkényesebb feladatokat." (Világosság, 1949. máj. 
25.)

1955-ben így írt: „Ez évben van tíz éve annak, 
hogy Bartók Béla elhunyt és a vasárnapi hangver

seny m űsorát Nagy István ez évforduló jegyében ál
lította össze. A m űsor gerincét Bartók- és Kodály- 
művek alkották, ezek között nem egy akad, mely ná
lunk először kerül nyilvános bem utatásra. „Nagv 
István sok Bartók- és Kodály-művet m utatott be el
sőnek városunkban." (igazság, 1955. márc. 12.)

Deák Tamás, hosszú éveken át Nagy István be
szélgetőpartnere és hangversenyeinek lelkes hallga
tója, így idézte a szereplések hangulatát: N agy Ist
vánnál asszociálják még Bartók muzsikáját; a Kama
rakórus egykori közönsége emlékezik még... Nagy 
István hangversenyeinek művészi feszültségére és 
áhítatára." (Igaz Szó, 1977. 6 . sz. 546.)

Guttman Mihály, Bartók kórusciklusának meg- 
szólaltatója így vallott az 1970-es évfordulón: „Első, 
legmélyebb emlékeim között őrzöm a Nagy István 
női kamarakórus által való megszólaltatását. Szeb-
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ben, tökéletesebben azóta sem hallottam, pedig ma
gam is az összest betanítottam  leánykórusomnak, és 
nem egy külföldi kórus megszólaltatásában is végig
élveztem. De ha m ár emlékezem, mondjam el azt is, 
hogy a M agyar népdalokat kórusának betanító Nagy 
István egyetlen próbájáról sem hiányoztam, és vala
mennyi próba nemcsak zenei élmény, de a leghasz
nosabb kórustanulm ány is volt számomra." (Műve
lődés, 1970. 9. sz.)

A tanítványok közül is csak azokat szólaltatjuk 
meg (ez alkalommal), akik Bartókkal kapcsolatosan 
nyilatkoztak. Szalmán Loránd például ezt vallotta: 
„Az igazi találkozásom Bartók művészetével csak vi
szonylag későn történt meg (bár gyermekkoromban is 
játszottam kis zongoradarabjaiból). Elsőéves főiskolás 
koromban a Nagv István kamarakórusának előadá
sában hallott Bartók-kórusok, és elsősorban a Magvar 
népdalok (később alkalmam volt újra tapasztalni, 
hogy a legnehezebb Bartók vegyes kari mű) rendkívü
li élményével indultam karmesteri pályámon. Több 
mint tízéves kóruskarmesteri pályafutásom alatt és 
most, hogy Bartók nagy zenekari műveinek a meg
szólaltatására is lehetőség nyílt, ebből az élményből 
merítettem és merítek." (Utunk, 1970.40.)

Zoltán Aladár idevágó sorai: „Első igazi nagy 
Bartók-élményem azonban a 27 egynem ű kar Nagy 
István-féle előadásához fűződik. Ezek a csodálatos 
kórusm űvek és a II. vonósnégyes a negyvenes évek 
végén felfedezés számba m enő találkozás volt Bar
tók művészetével. Olyan, m int évekkel később a 
W ebem-zenével való ismerkedés, [de] Webern ko- 
rántsem  áll érzelmileg olyan közel hozzám, mint 
Bartók." (Utunk i. h.)

Vermesv Péter soraiból is a lelkesedés hangja 
csendül ki: „Csodálatos élmény volt a Bartók-műve
ket [nálunk] elsőnek bem utató Nagy István kórusá
ban a Négv magyar népdalt és a Négy szlovák nép
dalt énekeíni." (Művelődés, 1970.9. sz.)

Borsai Ilona, a kolozsvári Kamarakórus egykori 
tagja és két budapesti m unkatársa -  Csillag Lujza va
lamint Hegyi Erzsébet -  tanulm ányt írt Bartók egy
nem ű kórusainak előadásáról. E könyv előszavában 
olvasható: „E helyen szeretnénk köszönetét m onda
ni azoknak, akiknek vezetésével először mélyedhet- 
tünk el e művekben. Nagy István [...], Bárdos Lajos 
[...] tanáraink nyitották meg szemünket a mélyebb 
összefüggések felismerésére. Ha valamit helyesen 
láttunk meg, elsősorban nekik köszönhetjük" -  idézi 
Szabó Csaba, aki maga is tanulmányban „mutatta 
fel" Nagy Istvánnak, Bartók- és Kodály-kórusok er
délyi tolmácsolójának példáját, aki a karmester Nagy 
Istvánt a két magyar zeneszerező egyik legelső és 
egyben legelhivatottabb népszerűsítőjének tekintet
te. (Sz. Cs.: Zene és szolgálat, Bük. 1980. 74-83. ill. 
Búcsú Nagy Istvántól, Igaz Szó, 1983. 3. sz.)

Végül Angi Istvánt idézzük: „Nagy István karve
zetői tevékenysége felölelte a kórusművészet min
den lényeges esztétikai mozzanatát. Elméleti fejtege
tései, gyakorlati oktatásai indíttatásukban vagy kö
vetkeztetéseikben m indig esztétikailag motivált kér
désfeltevésekre alapoztak. [...] mindig a két oldal, a 
külső-belső egységében tette élővé a dallamot. így 
például Bartók; Senkim a világon egynem ű kórusá
nak a betanításában és vezénylésében. [...] E kettős
ség csodálatos szépségét Bartók a népdal világából 
emelte ki a népi szöveg idézésével, a népdal esztéti
kum ának genetikus törvényei szerint, a külső-belső

dialektikájában: feltűnik a természeti kép és a hozzá 
kapcsolódó érzelem. Nagv István pedig rátalált a ze 
nei titok legbensőbb feltárására." (Nagy István és a 
kórusművészet esztétikája, Zenetudom ányi írások 
Bük. 1983. 230-232.)

Nagy István műsorpolitikai koncepciójáról fogai 
mat alkothattak mindazok, akik a Bartók Béla Dalos
szövetség elnöki, vagy főiskolai tanári minőségében 
tartott előadásait hallgatták, m indenekelőtt tanítvá
nyai, szellemi örökösei. Néhányukat a hazai kórus
történet is számon tartja: Péter Lorándot, Bayer Ti
bort, Brandner Nórát, Kusztosné Szabó Piroskát, 
Maxim Évát, Cretuné Lucian Gabriellát, Balogh Sa
m ut, Farkas Sándort, Balázs Zoltánt, Kláráné Le- 
rencz Máriát, Kostyákné Bálint Erzsébetet, Terény- 
iné Barabás Lenkét, Magyari Székely Ferencet, Laka 
tos Imrét, W ittmann Cecíliát. Birtalan József a Nagv 
iskola hagyom ányaira épített a marosvásárhelyi há
roméves tanárképzőben, felesége, Fogarassy Judit, 
Szalmán Loránd és Fejér Elemér a marosvásárhelyi '! 
Állami Népi Együttes, ill. a Filharmónia vegyes ka
rában gyümölcsöztették Nagv Istvánnak és kórusai
nak tapasztalatait, tanulságait. N agy Istvánnak Bat 
tók művészete iránti tisztelete és rajongása -  akár 
csak Kodály és az európai kórusm űvészet értékeinek 
népszerűsítése (beleértve néhány hazai értékes alko
tást is) -  íg\r vált a rom ániai m agyar kóruskultúra 
történetének egyik legértékesebb fejezetévé, olyan 
hagyományunkká, melynek ápolása erkölcsi-művé
szi kötelességünk.

BENKŐ ANDRÁS

Fábián Árpád
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