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E Bartókról — nálunk
Bartók Bélának valamennyien adó

sai vagyunk. Művészetéért, életművé
ért, emberségéért Mindazért, amit a 
huszadik században Bartók Béla foga
lommá vált neve jelent. Adósai va
gyunk elmaradt hangversenyek, meg 
nem értett, későn megértett művek 
miatt, gyűjtőutak nehézségei, itthoni 
és tengerentúli magánya miatt. Adósa 
a nagyvilág — s benne nyilván mi is, 
akiktől Nagyszentmiklóson élete elin
dult, majd Biharban-Máramarosban- 
székely falvakban, városaink hangver
senyéletében folytatódva, életútja visz- 
sza-visszatért

Törlesztettünk. 1945 és 1970 között 
például az Electrecord egy leme
zen a Mircea Cristescu vezette ko
lozsvári Kamarazenekar előadásában, 
a könyvkiadás pedig már jó né
hány, a népdalkutató munkásságát, 
zaklatott életét, o tudósnak a román 
folklórhoz kapcsolódó tevékenységét 
vázoló könyvvel (Szegő Júlia: Bartók 
Béla, a népdalkutató, Szegő Júlia: 
Bartók Béla élete, 1964, Tiberiu Ale
xandru: Béla Bartók despre folclorul 
românesc, 1958); a kolozsvári Állami 
Magyar Opera a három színpadi mű 
színrevitelével.

Törlesztőnk. 1970-ben, a zeneszerző 
halálának 25. évében, amikor ráébred
tünk, hogy „Bartók Béla kortársból 
klasszikusunkká lett, zenéje ma úgy 
korszerű, úgy létszükségletünk, mint a 
Bach-zene vagy a Beethovené." 1971 
o zeneszerző születésének 90. éve. 
Hangversenyek cikkek, ünnepségek 
özönével emlékeztünk e kettős évfor
dulóra. Városok, művészek, tudósok és 
szakemberek. Rádió-televízió, a fil
harmóniák, iskolák és zeneiskolák. 
Bartók-év volt mindkettő, mert „a be- 
íátható idő határáig tisztázta ben
nünk Bartók-kultúránk alapkérdéseit. 
Mert megtudtuk- nem élhetünk Bartók 
Béla műve és emberi példája nélkül."

A Kriterion Könyvkiadó három könyv 
(Benkő András: Bartók Béla romániai 
hangversenyei, 1970; Bartók-könyv. 
1970—1971; szerkesztette László Fe
renc; Bartók-dolgozatok, szerkesztette 
László Ferenc, 1974) megjelentetésével 
emelte az ünneplés rangját. E három 
kiadvány három oldalról közelíti meg 
a Bartók-jelenséget. Három irányból 
kutatja és nyújtja Bartók Béla életének 
és életművének romániai vonatkozá
sait. Az első pontos és részletes ta
nulmányban térképezi fel a zongora
művész tíz romániai útját, a városokat, 
ahol majdnem negyven hangversenye 
elhangzott. A második válogatás — 
haz^í művészek vallomásaiból. Tisztel

gés, főleg Bartók embersége előtt. A 
harmadik tudományos dolgozatok 
gyűjteménye. Elemzések—adalékok a 
nemzetközi Bartók-kutatáshoz.
Általuk egyre teljesebben körvonalazó
dik a hazai Bartók-kép:

AZ ELŐADÓMŰVÉSZ

előtt rajongva hódoltak a kortársak. 
Érdekfeszítő megtudni, „milyennek lát
ták Romániában Bartókot, a zongora
művészt ...
1922 és 1936 között kisefab-nagyobb 
városainkban (Lugos, Szentgyörgy, 
Nagyszeben ... Várad Kolozsvár, Bu
karest... stb.) tíz alkalommal hang
versenyezett. A tanulmány szerzője lel
kiismeretes részletességgel ismerteti 
a hangversenyek sajtóvisszhangját. 
Közvetve tehát a korabeli zenei életet 
is jellemzi. Elemzi és értékeli a ma
gyar és román nyelven megjelent írá
sokat, méltatásokat Részletesen fog
lalkozik Seprőd» János befejezetlen 
tanulmányával melyben „Seprődi e- 
gész sor kérdést vet fel s válaszol is 
meg." A tanulmány ismertetése köz
ben megállapítja, hogy Seprődi írása 
„a legfigyelemreméltóbb, amelyet Bar
tók romániai hangversenyei kapcsán 
a hazai zeneírás felmutathat." Azért 
is, mert „van bátorsága... nálunk a 
legmesszebb elmenni — levonni a 
végső következtetést, amelyet 1922-ben 
levonhat — megfogalmazni Bartók ze
neszerzői jelentőségét nemzeti és e- 
gyetemes viszonylatban." Benkő And
rás a zongorista Bartókkal ugyanezt 
teszi. Bartók nyugat-európai körútjai
nak szintjén helyezi el a romániai 
hangversenyeket. Reflektorfénybe állít
ja e hangversenyek fontosságát, me
lyet fejlődő nemzeti zenekultúránk 
szempontiából jelentettek. Kutatja Bar
tók román kapcsolatait. Bemutatja, 
hogy az 5. út, 1924-ben elhangzott 
bukaresti hangversenye során mikép
pen került Bartók „közelebbi kapcso
latba Enescuval s a korabeli fővárosi 
zenei élet legjelentősebb képviselői
vel... "
A kötet néhány — expressis verbis 
hangsúlyozott vagy sorok közé elrejtett 
— gondolatpilléren nyugszik. A hang
versenyműsorok közlése önmagában 
is bizonyít: Bartók — műsorainak ösz- 
szeállításában tudatos műsorpolitikát 
követett. Rájött „arra, hogy előadómű
vészként okosan, tapintatosan, szinte 
tudományos precizitással és dokumen
táltsággal összeállított műsorokkal sa
ját műveinek s általában a modern 
zeneművészetnek oz útját egyenget

heti." Bartók tehát nevelte hallgatóit, 
a merészebbet is meghallani. „Az elő
adó Bartók révéi, nemcsak a közönség, 
hanem a szakemberek is közelebb jut
nak a zeneszerző-Bartókhoz." Feltűnő, 
hogy „nem szerepel (szinte — sz. m.) 
egyetlen alkalommal sem úgy, hogy a 
román népzenében gyökerező vala
melyik alkotása el ne hangzana." így 
„szolgálta Bartók műsorpolitikájával is 
igazi vezéreszméjét: a népek testvérré 
válását."

A nyolcadik út bemutatása során a 
nagyváradi hangverseny leírása közvet
ve a zenekritika felelősségéről is szól. 
Benkő András a tények objektív ere
jével (a Nagyváradi Napló 1927-ben 
közölt felelőtlen kritikája befolyásolta 
Bartók hat évvel későbbi, 1933-as 
hangversenyének műsorát) figyelmez
tet: a „leírt szó súlyáról“ büntetlenül 
senki meg nem feledkezhet!

AZ EMBER,

a Művek alkotójának nagyságáról vall 
a Bartók-könyv. 1970—1971. Arról, 
hogy „a világnak, nekünk van szük
ségünk rá", mert „Bartók régóta nem
csak zenei, nemcsak művészi — emberi 
mérték." (Kántor Lajos: Bartók-modell 
1970);

hogy „bátor emberi kiállása" (Ze
no Vancea) — példakép;

hogy Bartók műve „egy romokká 
robbanó, gonosz feszültség hírmon
dója . .. mint a Shakespeare-é. Utolsó 
ítélet a süllyedő korszak fölött,... ki
egyezés a Gonosz realitásával, ame
lyet Bartók jobban látott, de soha 
nem fogadott el." (Deák Tamás: A 
közelítő távlat)
Vallomás ez a könyv. Költők szállnak 
szédítő mélységekbe — s írnak arról, 
hogy „egy ember, aki meglábalta egy
kor / A föld sarát, mocsoktalan ma
radt". (Székely János: Tiszták vallatá
sa)
Felismerik: „Csak a fájdalmat hagyha
tom rátok / Meg ezt a tisztán csengő 
pentaton hangsort: / EMBER" (Ferencz 
S. István: Bartók végrendelete) 
Feljajdulnak: „Fából faragott fájda
lom, / kőbe kalapált gyűlölet, / alleg- 
robarbaro-jelen, / polifón-álom, ó, jö
vő, / rezdülj végig / a megismeréstől 
a fölismerésig, / a céltudatos húrg- 
konl" (Szilágyi Domokos: Bartók Ame
rikában)
Vallomás ez a könyv — zeneszerzők 
szavával („Számunkra, romániai zene
szerzők számára különleges jelentősé
ge van Bartók művészetének" — Cor
nel Țâranu: Bartókról; „Bartók Béla 
hozzájárult a fiatal román zeneszerző 
iskola szellemi megszilárdulásához" —■ 
loan R. Nicola: Hálával gondolunk rá)

— zeneszerző gyászdalával (Vermesy 
Péter: Nénié — In memóriám B. B.)

— képzőművészek főhajtásával (ta
núbizonyságok Nagy Albert, a Szervá- 
tiuszok, Ambrus Imre, Árkossy István, 
stb. Bartók ihlette alkotásainak repro
dukciói).
Vallanak a szemtanúk (Lakatos István: 
1922 Kolozsvár: K. Molnár Imre: Zon
gorázni tanultam tőle; George Sbár- 
cea: A megtestesült szerénység; Har
ry Brauner: Bartók Béláról), amikor 
alakját, halk és kevés szavú egyénisé
gének varázsát megidézik.
Es vallanak az utódok, amikor Bar
tók nyomába indulnak — Biharba 
(Köteles Pál), szülőhelyére (Márki Zol
tán), vagy felkutatják az egykori kibé- 
di parasztlányt, „Aki Bartóknak éne
kelt" (Ráduly János-Cseke Péter).

Hitvallásnak készült ez az antológia. 
S bár a hitvallás vázlata csupán („a 
szerkesztői munka (ugyanis — sz. m.) 
főleg a kihagyás, a lemondás jegyé
ben folyt") — legfőbb érdeme: fel
villantja és jellemzi a sokrétű teljessé
get.

A néhány hete megjelent harmadik 
Bartók-könyv azt pótolja, ami az előb
bi kötet szubjektív reflexióiból hiány
zik: a tárgyilagos, elmélyült, tudomá
nyos szinten megfogalmazott elemzé
seket. A szerkesztő szavai szerint tu
lajdonképpen „zenetudományos mun
kaközösség figyelemreméltó alkotását" 
tartjuk kezünkben. Általa tárulnak fel 
Bartók-képünk hiányzó vonásai.

A ZENESZERZŐ

az alkotó műhelyébe visz a kötet első 
hét tanulmánya. Szakember érdekfe
szítő, nem zenész fáradságot megérő 
olvasmányai e munkák. Angi István A 
szép és a csúf harca Bartók zenéjében 
című írásában esztétikai síkon közelíti 
meg Bartók életművének ellentéteken 
alapuló dialektikáját. „Mert a bartóki 
zene metafora és szimbólum-rendszere 
az eszmény és valóság esztétikai 
kapcsolatát egy sajátos dialektikában, 
az ideális és a torz ellentmondásos 
egységében juttatja kifejezésre." Az 
1908-ban alkotott Két portré című al
kotás Ideális-Torz ellentétpár-tételéből 
indul ki a szerző, s több mű gerincét 
végigtapogatva, jut el az összegezésig: 
„A bartóki életmű egységes művészet: 
az ellenkezésből fakadó művészi egy
ség nagyszerű példája. A torzzal való 
szembenállás,... a torz leleplezése, a 
harc ellene, és az ideális avatott-hite
les ábrázolása,... — ez a bartóki élet
mű pozitív példaadása". Szalay Miklós 
(A sötétség és a fény zenéje) lényegé
ben ugyanezt az ellentmondásos egy
séget boncolgatja az egyetlen Bartók- 
opera ismertetése során, azt, hogy 
Bartóknál „a fény és sötétség dialek
tikus egysége szükségszerű".
László Ferenc: Széljegyzetek egy Bar-

Egy interjú története
Amikor ß Tessitori Nóráról ké

szítendő tévéfilmhez keresgéltük az 
anyagot a Kőműves Nagy Lajos 
kolozsvári otthonában — többek 
között egy kézzel irt Bartók-kotta- 
sor is a kezembe került.

— Mikor irta, ezt Bartók, Luigi 
bácsi9

— Rajta van a dátum is, látod: 
Kolozsvár, 1922. okt. 30. Az akkori 
kolozsvári hangversenye után ve
tette papírra Bartók. Keppich 
Akosné Molnár Irmánál helyezték 
et aki maga is zongoraművésznő 
volt. A náluk lévő ebéd után ké
szítettem a Keleti Újság 1922. ok
tóber 31-i számában megjelent Lá
togatásom Bartók Bélánál című 
interjút. Később, 1933-ban még 
egyszer volt alkalmam Bartók kö 
zelébe kerülni. Az újságírók nyug- 
dijegyletét szerettük volna össze
hozni, s indulásra, alaptőkénk meg
teremtéséül jótékony célú estélyt 
akartunk rendezni. Óriási vita előz
te meg, mert egyesek kabaréestet 
ajánlottak, én meg azt javasoltam, 
hívjuk le Bartókot. Szavamon fog
tak, próbáljam meg, bár mindenki 
lehetetlennek tartotta, hogy sike
rülni fog. összeadták a pénzt az 
útiköltségemre, s én felutaztam

Pestre. Bartók akkor a Fasorban 
lakott. Eleinte rendkívül hűvösen 
fogadott. Olyan volt a szeme, mint 
a jég. Elmondta, hogy lehetetlen 
leutaznia Kolozsvárra, mert más
hova készül. Amikor a célt, « 
nyugdíjegyletet szóba hoztam, mégis 
elvállalta a hangversenyt. Kolozs
váron aztán én vártam a vasútnál.

— Természetesen a hangverse
nyén is ott volt...

— Hogyne. Már megérkezése nap
ján megkért, hogy kísérjem el a 
Színkörbe. Beléptünk a színpadra, 
ahol csak a vészlámpa égett. „Fé
lek" — mondta ő, és belémkarolt. 
„Csak a zongorát akarom kipróbál
ni. A színpadot én már előző
leg, a körülményeinkhez képest a 
legjobban berendeztem. Bartók le
ült a zongorához. Pár akkord után 
hozzám fordult: „Kérem, közölje: 
lemondom a koncertet. Ezen a zon
gorán nem játszom." „Kérem, vár
jon egy keveset“ — s azzal elro
hantam a közeli, Bartha Miklós 
utca sarkán lévő hangszerkor eske- 
áőhöz. Negyedóra múlva ott volt a 
színpadon a Steiway-zongora. Bar
tók kipróbálta, s végre kimondta a 
boldogító „játszom"-ot. Másnap a 
telkemre kötötte, hogy amíg játszik, 

a színfalak mögül ne menjek lei. 
Az első szám után potyogtak a 
könnyeim. „Maga sír?" — kérdezte 
megdöbbenve. Olyan siker volt, 
hogy ötször tapsolták vissza. Lát
tam rajta, boldog. De téged a nyi
latkozat nem érdekel. Ha szóba nem 
hozod, én el is felejtem ...

A Bartók-irodalom számon tartja 
az 55 évvel ezelőtt megjelent írást. 
Említést tesz róla Bartók többszö
rös kolozsvári vendéglátója K. Mol
nár Irma is az Utunkban megje
lent Ismertem Bartókot című visz- 
szaemlékezésében. „Kőműves Nagy 
Lajos is nálunk kereste fel (Bartó
kot), hogy interjút vegyen tőle. Jól 
emlékszem, hogy Bartók megkérte, 
olvassa vissza neki a lejegyzett szö
veget, nehogy tévedés csúszott vol
na bele. Bartók nagyon figyelme
sen hallgatta a felolvasást". Ügy 
érzem, dokumentumértéke mellett 
az interjú néhány részlete a mai 
olvasó számára is sokat mond Bar
tók egyéniségéről és munkásságá
ról.

M. L

LÁTOGATÁSOM BARTÓK BÉLÁNÁL

(Kolozsvár, október 30. Saját tud) 
...Az ajtó csendesen kinyílik, és nyí
lásában megjelenik a mester. Az első 
pillanatra szerény és igénytelen. Hiány
zik egész megjelenéséből a világjáró 
ünnpelt nagyság színpadias fellépése. 
Törékeny testű, inkább alacsony, mint 
középtermetű, fekete ruhája élénken 
emeli ki a fehér és finom arc rajzát, 
amelyből világító értelmességgel, me
leg érdeklődéssel egy magasabbrendű 
szellem jelenlétéről beszélnek az okos, 
komoly szemek. Az arc még egészen 
fiatal, de a sima, magas homlok fe
lett a rövidre nyírott haj már egészen 
megfehéredett. Nem az öregség, csak 
a korai őszülés jele, amely az egész 
fej tónusát még fehérlőbbé, érdeke
sebbé emeli ...az ismerős famíliával 
együtt ebédhez ültünk. A mester tel
jesen felengedett az interjú merevsé
géből, és a legkedvesebb emlékeit sze
degette elő: hogyan gyűjtötte faluról 
falura vándorbottal s hátizsákkal a 
hátán gazdag és megbecsülhetetlen ér

tékű népdalgyűjteményét. 1906-től 
1918-ig rótta Bartók gyalog a sáros 
és poros országutakat, hátizsákjában 
cipelvén a gramofont, amelynek segít
ségével az egyszerű népdalokat meg
örökítette.

A kutatás technikája érdekelt, és a 
mester nem tért ki a kíváncsi kérde- 
zősködések elől.

— A gyűjtés módja vidékek és faj
ták szerint különböző volt. A román 
falvakban először is... a tanítót vagy 
o papot kértem fel, hogy gyűjtse kö- 
rém a leányokat Mikor ez megtörtént, 
megkértem őket, hogy daloljanak. 
Természetesen ez nem ment olyan 
könnyen, a leányok eleinte sxabodkoi- 
tak. — ók bizony nem éne
kelnek — mondották —, mert szé
gyellik magukat Hosszas rábeszélés 
utón lehetett csak szégyenkezésüket 
legyőzni. Mikor azután a dalok forrá
sa kibuggyant belőlük, a legszebb és 
a legrégibb dolgok szabadon és kris
tálytisztán ömlöttek az ajkukról.

— A magyar és a székely vidékeken 
már nem fiatal leányok voltok a da
loknak forrásai, hanem öregasszonyok. 
A románoknál ugyanis nincsen új dal
motívum, a román dalok ősforrása öt
hat évszázadig visszanyúl a történelem 
mélységébe, s az idő annak szűzi egy
szerűségén és érintetlenségén semmit 
sem változtatott A magyar vidékek 
daloló fiai és lányai azonban már sza
turálva vannak új motívumokkal, új 
nótákkal. Ezért kellett nekem öregasz- 
szonyokhoz fordulnom, hogy a régi nép
dalok eredetiségének gyökeréhez jus
sak. Persze, itt is éppolyan nehezen 
ment, mint a fiataloknál. Nótázás köz
ben a dalokat először kottára vetettem, 
ezután leírtam szövegüket, majd mikor 
ezzel is készen voltam, a gramofonba 
énekeltettem be őket. Ez volt a leg- 
mulattatóbb, mondhatnám szórakozta
tó része tanulmányutamnak: az a ked
ves és naiv csodálkozás, amely a tu
datlan gyermekekből és a falu tornyá
nál túl alig látott öregasszonyokból tört 
ki, amikor a gramofon ördöngös ma
sinájából visszhangzott a saját hang
juk.

A HÉT, V. ÉVF., 12. SZÁM



Jecxa Péter Bartók

Bartók első temesvári 
hangversenye

tók-kézirat margójára) egy Marosvá
sárhelyt keletkezett és őrzött Bartók- 
kéziratot és ennek az Universal-kiadó- 
nál megjelent végleges változatát ha
sonlítja össze. Következtetése: Bartó
kot „népdalfeldolgozásaiban ugyanaz 
a szellem vezérelte, mint a népzenét 
alkotó közösséget: a stílusegység pon
tosan elhatárolt belkörében szabadon 
érvényesülő változatteremtés szel
leme.“
Demény János (az egyetlen külföldi 
szerző) írása (Medvetánc. A nem-ze
néből értjük a zenét. Megjegyzések 
József Attila tanulmánytervezetének 
pontjaihoz) két rokon szellemóriás 
elmaradt kézfogását sejteti meg az 
olvasóval.
Jagamas János A Mikrokosmos I. és II. 
füzetének hangsorai című elemző ta
nulmányában Bartók kompozíciós mű
helyének néhány részletét kutatja. Or
bán György (A Hegedűverseny és a 
dodekafónia) gondolatfelvetése eredeti. 
Szerinte Bartók hegedűversenyében fel
villantja a „hagyományos formanyelv" 
és a dodekafón zene vívmányai egybe- 
ötvözésének perspektivikus lehetőségét

A TUDÓS,

az etnomuzikológus előtti tisztelgés 3 
kötet második része. Almási István Bar
tók és az erdélyi magyar népzenekuta
tás című dolgozatában azt a gondola
tot fogalmazza meg, melynek igazában 
az életmű ereje és tisztasága rejlik. 
Bartók „a népzenében találta meg azt 
az ösztönző erőt, amely hozzásegítette 
stílusa felfrissítéséhez, megújításához".

Epizódok

— Természetesen hozzá kellett szok
nom a nélkülözésekhez is, és több
ször zavart meg munkámban egy-egy 
fontoskodó csendőr vagy községi bíró 
beavatkozása. Emlékszem, hogy az 
egyik faluban, Belényes mellett a fá
rasztó napi munka után úgy alkonyult 
reám a sötét este, hogy nem volt haj
lékom. A parasztok kint csépeltek az 
udvar végében, s az enyhe éjszaka 
csillagos ege alatt aludtak. Egy barát
ságos család jó szívvel felajánlotta ne
kem a szobáját megszállásra.

Afrikai expedíció

— Érdekes és kevesek által tudott 
gyűjtőexpedíciót tettem 1913-ban Afri
kában, ahol az arab zenét akartam 
tanulmányozni. Algírban Biskra város
kában kezdtem meg tropikus kutató 
utamat. Itt már könnyebben ment a 
gyűjtés. A sejk egy intelligens arab 
volt, ki megértette, hogy mit is akarok. 
A sejk parancsolt, s a sejk parancsa 
szentírás volt. Itt azonban más aka
dály állt elém. Az arab nőket „tisztá
talan“ fehér embernek a Korán szerint 
nem szabad meglátni. A sejk azonban 
bölcs ember volt, a „rossz leányokat“ 
nem tartotta nőknek. Ezek egy külön 
városrészben elszigetelt internáltságban 
laktak, honnan nem volt szabad ki- 
mozdulniok. A sejknek azonban min
den szabad. Kiadta a parancsot, hogy 
a leányok jöjjenek udvarába, énekel
jenek és táncoljanak a nagytisztessé- 
gű idegen előtt Festői jelmezben je
lentek meg a nyurga és szépségeket 
sejtető arab leányok. Csodálatos él
mény volt. Ekkor hallottam eredetisé
gükben az arab zene vadító táncrit
musait, melyeket később fel is hasz
náltam...

Az érdekes elbeszélés véget is ért A 
mester visszavonult szobájába pihenni. 
Utoljára még megkértem, hogy a Ke
leti Újság olvasói számára az Este a 
székelyeknél’ című gyönyörű dalának 
a kezdő ritmusait vetítse papírra.

KŐMŰVES LAJOS
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A zeneszerző és a tudós munkássága 
ezért szét nem választható.
Fontosságban és jelentőségben 0 
folklorista Bartók munkássága kapcso
lódik a legszervesebben hazai zenekul
túránkhoz. A román folklórkutatás kez
detei elválaszthatatlanul összefonódtak 
Bartók nevével. A Bartók-kutatás erre vo
natkozó területét egészíti ki — a román 
folklórtudomány időszerű problémáit is 
érintve — Szenik Ilona: Kutatás és 
módszer című dolgozata. Ezt bővítik, 
gazdagítják a további írások is (losif 
Herțea: Bihari hórák; Traian Mírza: 
Helyesbítések néhány bihari helységgel 
kapcsolatban, ahol Bartók román nép
zenét gyűjtött). A két utolsó dolgozat 
(Viorel Cosma: Újabb dokumentumok; 
Benkő András: Bartók Béla levelei 
Constantin Bráiloiuhoz) új dokumentu- B 
mok és eddig kiadatlan levelek közlé
sével a Bartók-kutatás egyik számotte
vő forrásmunkájává emeli a kötetet.

A három Bartókról szóló kiadvány 
nyitány a hazai Bartók-irodalom meg
teremtéséhez, Bartók Béla eszméinek 
valóra váltásához.
Köszönet és elismerés illeti értük a 
Kriterion Könyvkiadót.
A bartóki életmű gazdagsága végtelen. 
A hazai Bartók-kép gazdagításra, ár
nyalásra vár. Úgy, hogy közben ne 
feledjük Nina Cassian szavait:

„Sok mindent leírtak és le fognak 
írni pontos és forró szavakkal Bartók 
Béláról. Leggrandiózusabb és legél- 
ményszerűbb azonban: zenéjének üze
nete.“

\ LÁSZLÓ-BAKK ANIKÓ

A nagy- 
szentmiklósi 
emlékmúzeum

Néhány évvel ezelőtt, 1970. szep
tember 25-én nyitotta meg kapuit 
városunkban az átrendezett Bar
tók Béla emlékmúzeum. A tu
dományos anyag új, eddig ismeret
len helyi dokumentumokkal, fény
képekkel, kiadványokkal méltón 
idézi a ' városunkban született nagy 
zen’eköltő életét és művét.

Az első teremben látható Nagy- 
szentmiklós korabeli képe. Majd a 
születési anyakönyvi másolat, szü
lőházának és azoknak az épületek
nek a képe, melyek életével, nagy- 
szentmiklósi tevékenységével kap
csolatosak, valamint Lausch Gyula 
temésvári festőművész Bartók-fest- 
ménye. Szülei fényképei mellett 
gyermek- és diákköri portrék, do
kumentumok, az egykori Zeneaka
démiáról és tanárjairól készült fo
tók gazdagítják a. kiállítást. A má
sodik terem anyaga Bartók Bálát, 
a népdalgyűjtőt mutatja be. Ko
dály társaságában tett útjait ma
gyar és szlovák parasztok között, 
és Erdélyben, Bușiția Ionnal vég
zett kutatásait. A román népdal
gyűjtemények kiadásait és a román 
népdalról szóló valamennyi tanul
mányát itt találjuk meg. Figyelem
re méltó az a térkép, amely Bartók 
Béla erdélyi és bánsági - gyűjtőút] át 
követi nyomon, és az összegezés, hogy 
élete során 2700 magyar, 3500 ro
mán, 2500 szlovák, valamint 414 
szerb, bolgár, arab és török népdalt 
gyűjtött és dolgozott fel.

Bánsági útjain használt fonográf
ját szintén itt helyezték el. Az em
lékkiállítás egyik nagy értéke az a 
Bartók-kézirat, melyben a Hunyad 
megyei zenei dialektust írja le.

SZÖCS GYULA

1906. február 16-án este a temes
vári Vigadó termében egy már jó 
nevű, külföldön is visszhangos sike
reket aratott, fiatal magyar zongora
művész lépett fel a vidék „egyik 
legfényesebb és legnagyobb arányú 
— miként dr. Bodor Antal Temes
várról írott könyvében nevezte — 
redoutjában". A hangversenyt beha
rangozó helyi lapok nem spóroltak 
a felsőfokú jelzőkkel; s előzeteseik
ben felváltva idézték a 'budapesti, 
pozsonyi, grazi, a manchesteri lapok 
méltató kritikáinak elismerő megál
lapításait. A dicsérő citátumok, a 
lelkes sajtóreklám ellenére a rokon
ságon, a család bánsági barátain, is
merősein — akik jórészt Nagyszent- 
miklósról és környékéről jöttek be 
erre az alkalomra Temesvárra — kí
vül, csupán a szerves zenei élet ke
reteinek megteremtésén több mint 
három évtizede munkálkodó Zene
kedvelők Egyesületének buzgóbb 
tagjai voltak kíváncsiak a magát 
„Kis-Bécsként“ tisztelő Temesváron 
Bartók Béla zongorajátékára. Mi le
hetett a bántó érdektelenség, a 
„nagyközönség" távolmaradásának 
az oka? A kérdésre már a hangver
senyről beszámoló krónikások is 
megpróbáltak válaszolni... A Te
mesvarer Zeitung cikkírója például 
a szervezés gyatraságával és a mű
sor sablonosságával magyarázta a 
közönséghiányt. Mayer Ker. János, a 
Zenekedvelők Egyesületének akkori 
titkára, akinek elragadtatott, terje
delmes beszámolóját tárcában kö
zölte a Délmagyárországi Közlöny, 
árnyaltabban, indirektebben fogal
mazta meg véleményét: „A saison 
végén annyi nagy hangverseny után 
merészen elő áll Bartók Béla és 
részt kér a babérból; nem csinál sok 
reklámot, szerényen jön: ezért so
kan nem is akarták elhinni, hogy e 
szerény magyar ember valami na
gyot, valami meglepőt fog mívelni... 
Tán itt-ott a programban is gáncsot 
találtak..."

Kétségtelen, Bartók Béla első te
mesvári hangversenyének műsorán 
az egyetemes zongorairodalom is
mert, sokat játszott darabjai szere
peltek; a művek legtöbbjét maga is 
rendszeresen előadta hazai és kül
földi koncertjein. Anyjához írt egyik 
levelének tanúsága szerint „a nagy- 
szentmiklósiak kedvéért" tanulta be 
1903-ban Chopin g-moll balladáját, 
de a Temesváron játszott Nocturne 
is szerepelt már a nagyszentmiklósi 
hangverseny műsorán. Akárcsak 
Liszt Spanyol rapszódiája és Saint- 
Saëns Keringője is. Saját szerzemé
nyei közül is az Ábrándot játszotta 
már Nagyszentmiklóson, amelyhez 
Temesváron a „könnyű, kedves há
romnegyedes Scherzot" társította. El 
kell fogadnunk azt az érvelést, hogy 
az intenzív zenei életet kibontakoz
tató Temesváron, ahol a század el
ső éveiben több világjáró előadómű
vész is megfordult, ez a műsor nem 
bizonyult eléggé vonzónak. De va
lószínű, a szomszédos kisvárosban 
született muzsikus, Bartók Béla, 
neve sem mondott sokat a temes
váriaknak, akiknek gondolkodását, 
ízlését jócskán átitatta a kozmopoli- 
tizmus, valamint a nagy nevek fel
tétlen imádata. Alig két esztendővel 
korábban írta Romulus Kácser, hogy 
Jan Kubeliknek kellett jönnie, hogy 
Temesvár végre zsúfolt koncertter
met lásson...

A műsor, a közönség előítélete 
mellett a Temesvarer Zeitung em
lítette ügyetlen szervezésre ma már 
csak a sajtó híradásaiból, azok e- 
lemző összevetéséből következtethe
tünk. A koncert időpontját a Gokler 
Gyula szerkesztésében megjelent 
Déli Üjság első tájékoztatása még 
február 14-re tette, a már emlí
tett közlöny tájékoztató rovatá
ban, amelyben heteken át hirdették 
február 16-ra Farkas János Petőfi 
festői világa című előadását a Sza
bad Lyczeumban, csak február 14- 
én kerül be „Bartók Béla hangver
senye a városi Vigadóban." A Te
mesvári Hírlap ugyan már 11-én el
kezdte közölni a hangverseny meg
tartását Napi Hírek összeállításában, 
de azt hat napon át következetesen 
február 17-re hirdette.

A Bartók-kutatás — legalábbis 
tudomásunk szerint — mind ez ideig 
nem tisztázta azokat a körülménye
ket és feltételeket, amelyek a fiatal 
zongoraművész temesvári fellépését 
eredményezték. Január végén még 
Bécsben volt... Vajon ki invitálta 
meg Temesvárra? Ki szervezte a 
hangversenyt? Reck K. Géza 1913- 
ban publikált könyvében, amelyben 
áttekinti a Temesvári Zenekedvelők 
Egyesületének addigi történetét évek 
szerint felsorolva a társaság által 

meghívott művészeket, nem akadunk 
Bartók Béla nevére. Közölt adatai 
szerint csak Kneisel hegedűművészt 
látta vendégül 1906-ban a Philhar
monischer-Ver ein. Valószínű, hogy 
a Bartók-koncert megtartását ma
gánemberek indítványozták; ha va
lamelyik egyesületnek vagy társa
ságnak része lett volna benne, az új
ságokban elengedhetetlenül szót ej
tettek volna róla ...A hangversenyt 
— bárki rendezte is — nem készí
tette elő és nem időzítette kellőkép
pen.

A kormányválság fejleményeinek 
taglalása foglalta le az újságoldalak 
jó hányadát. Sztrájkba léptek 1906 
februárjában a lupényi bányászok, 8 
immár hetek óta tartott a temesvári 
szabók munkabeszüntetése ... Más
részt a farsang végét járta: a kü
lönböző egyletek, körök, szervezetek 
egymás után rendezték meg társas 
összejöveteleiket, álarcos mulatságai
kat.

így aztán szinte üres terem előtt 
játszott Bartók Béla — a zenekriti
kusok egybehangzó véleménye sze
rint: remekül. Nem spórolt az ’lis- 
meréssel a Déli Üjság, a Temesvarer 
Zeitung, a temesvári Reform, a 
Temesvári Hírlap kritikusa. Vala
mennyien dicsérték Bartók Béla e- 
redeti tehetségét, az egyes művek 
újszerű értelmezését, a briliáns tech
nikát. A leglelkesebben azonban a 
Közlöny cikkírója, Mayer Ker. Já
nos: „... Liszt: Rhapsodie es- 
pagnole-ját élvezhettük egyszer 
igazában. Ügy tűnt, mintha a titá
nok az alvilágból kiszabadultak vol
na, s most a hangok csodás világá
ban versenyre kelnének. Erős, bri
liáns technika, merész felfogás, gon
dos kidolgozás és óriási nehézségek 
szinte elszédítették a hallgatóságot 
— oktávok, akkordok, futamok & 
legelképzelhetetlenebb tempóban pe
regtek le —; mintha ezernyi nemes
gyöngyszem ajka hangot adna egy
máshoz verődve, mintha a hangok 
titokzatos világa néhány pillanatra 
a maga egész bámulatos voltában 
nyílnék meg előttünk, hogy megért
sük azt, hogy létezik egy szebb, egy 
jobb világ." Külön foglalkozott e 
műsor mindegyik darabjának elő
adásával, s nagyra értékelte a rá
adásként játszott Liszt—Tartini 
Etude interpretálását is, majd cik
két így zárta: „Nagyon lelkesedtem 
tán? Igen, tele vagyok lelkesedéssel, 
és miért ne? Tyrteusokra van szük
ségünk, kik tettre keltsék bennünk 
a szunnyadó erőt... Ezért jertek ün
nepelni — jertek Tyrteusaink egyi
két: Bartók Bélát! Adja az ég, bogy 
hatalmas művészetét minél többen 
élvezzék — és meg is értsék —, az
tán pedig hadd bontsa a nemzeti ge
nius szárnyait minden fellépésével 
ezrek szívében újból és újból."

A hangverseny sikeréből kivette 
részét Krecsányi színtársulatának 
fiatal magánénekese, Maleczky Bi
anka is, aki első ízben mutatkozott 
be ez alkalommal pódiumművész
ként a temesvári közönségnek. Me
linda Tisza parti áriáját énekelte 
Erkel Bánk bán című operájából és 
Gounod Romeó-keringőjét. Helyes
bítésre szorul Szegő Júlia Bartók- 
életrajzainak egyik hibás állítása: a 
kiváló énekesnőt az 1906. február 
16-i hangversenyen nem Bartók Bé
la kísérte, hanem Schürger Jenő. . 2 
Benkő András Demény János nyo
mán azt állítja, hogy Bartók ráadás
ként Liszt—Paganini (a-moll) vál
tozatait szólaltatta meg, addig a ko
rabeli lapok — a kritikájával késő 
Temesvarer Zeitung kivételével, a- 
mely ugyancsak a Liszt—Paganini- 
művet említi — a Liszt—Tartini-ta- 
nulmány előadását elemzik... A 
további kutatásoknak ezt a kérdést 
is tisztázniok, kell.

Valószínűleg más okok mellett, az 
első fellépés majdnem kudarca is hoz
zájárult ahhoz, hogy Bartók Béla kö
zel két évtizedig nem hány versenye
zett Temesváron. Igaz, a szakma már 
1906-ban is elismerte tehetségét, de 
az elkövetkező évtizedekben Járossy 
Dezső prelátus, orgonaművész, zene
tudós. a Zenei Szemle szerkesztőjé
nek és Radu Urlețianu újságíró-kar
mesternek áldásos munkája nyomán 
valóságos Bartók-kultusz fejlődött ki 
Temesváron ... Az iránta tanúsított 
ragaszkodásért, műveinek, sokrétű 
munkásságának nagyrabecsüléséért 
utolsó romániai hangversenyét, ke
rek harminc évvel az első fellépése 
után, ugyancsak Temesváron tar
totta; 1936 májusában az egykori Vi
gadóval egy épülettömbben levő vá
rosi Színházban..,
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