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irodalom, minden látszatvirágzása s annyi új, inkább felületi 
kísérletezése ellenére, nem képes ízes kenyérrel táplálni s tiszta 
vízzel üdíteni őket. Merre visz Módos Péternek s tehetséges 
társainak útja? Félő, hogy, mint a mesék szegénylegényének, 
sok-sok kísértést kell legyőzniük, amíg legjobb énjükre s az 
alkotás lényegére rátalálnak. Módos Péter önvallomásai, hol 
jobbik, hol rosszabbik énjével való feleselései biztatóbbak, 
autentikusabbak, mint nem egy mai divatos és öntetszelgő 
önéletrajz — s az idősebbek csak örülnének, ha nem „titokban, 
zugmódon, cselesen lehetne az, aki s ami", hanem nyíltan, 
tiszta szívvel s csorbítatlan képességeivel, mielőtt még kifogyna 
a hamuba sült pogácsa, nem a Hemingway-től kapott, hanem 
a maga varrta tarisznyából. . . 

G Y E R G Y A I A L B E R T 

REINITZ BÉLA 

Országos hírességgé lett, mikor Ady mellett vállalt hasonló 
szerepet, mint trubadúr mellett a minstrel. Ezek valaha ország-
utat róttak várkastélytól kastélyig. Ady és Reinitz kávéházban 
vagy a „Három holló "-ban ültek. Azok lovon és (a szolga) 
gyalog. Ok mindössze csak pegazuson. Trubadúrnál már eleve 
egy a vers és a dallam; nem lehet tudni, mennyi a mesteré, 
mennyi a segédé. Reinitz a frissen kipattant Ady-versek szava-
latát fokozta fel utólag dalokká. A puszta versekkel szemben 
akkor még heves volt az ellenállás. Reinitz terrorizálta be 
boldog-boldogtalanba az új költészetet, zongora mellől böm-
bölve, ordítva, sóhajtva, sírva és lehelve a hangruhába bújta-
tott strófákat. Azt sem igen tudta a meghökkent hallgató, mi az, 
ami ellenállhatatlanul elárasztja. Reinitz féktelen sugallatában 
olyan lett e daláradat, mint az elháríthatatlan végzet. Muszáj, 
hogy tessék! így terjedt eleintén Ady költészete, amikor még 
„nem értették". Dalok szárnyán repült be a szívekbe. Az izzó 
melódiákkal együtt oly magától értetődően, mintha a muzsika 
őstörvénye szabta volna meg különös szavait és fordulatait. 
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Goethe azért kedvelte Zelter zenésítéseit, mivel ezek szeré-
nyen oldalogtak a vers mezsgyéjén, hozzábújva a szavakhoz. 
Egyszerű dallamot húzott rá Zelter a versmenet kaptájára. 
Alig emelte, inkább kiemelte, megtisztelte Goethe poézisét. 
N e m öltöztette csillogó mezbe, áttetsző ruházata arra szolgált, 
hogy annál plasztikusabban tűnjék elő az imádatos idom. 
Schubert már nem hordozza tenyerén a verset; felszívja zene-
költészetének szervezetébe, és úgy önti ki egytestvér ötvözet-
ben. A Goethe-vers megújul, újjászületik Schubert ihletében. 
Ezért zárkózott el a költőfejedelem a bécsi dalkirály elől. Nem 
szívlelhette, ha vele egyenrangú a zeneszerző. N e m így és nem 
úgy veszi muzsikára Ady dalait Reinitz. Annyiban Zelter ő, 
hogy pontosan simul a versezethez. Szavalata kínos simulással 
vezeti elő a ritmust, a szót, a sort, a strófát, a szerkezetet. De 
amily hű barát a deklamációban, éppoly idegen a muzsikában! 
Zelter zenéje beleolvad a költői hangulatba, mintegy a poétái 
kép zene-nyomata, matricája; Reinitz függetleníti muzsikáját 
az Ady-vers belső életétől. Mintha eleve kész dallamra húzná 
a pontosan reá illő szavak lejtését. így nála is egyenjogú a vers 
és a zene, akár Schubertnél. De a reinitzi zenésítés nem egyen-
rangú, nem kongeniális! Az Ady-hangulat és Reinitz-hang-
vétcl között át sem hidalható a jelentésbeli és színvonalbeli 
szakadék. E kettőnek csak annyi a köze egymáshoz, hogy 
együtt lépnek fel, közös ritmikával és hanglejtéssel. Ilyen fonal 
fogja össze őket a hangulati távolságon át. Reinitz az 1910-es 
évek átlagos zenekedvelő modorában, annak közhely-tárából 
merít. Operai szórványok, kabaré-dalrészletek, itt-ott cigányos 
fordulatok keverednek egyvelegszerű tárlattá, néhol szoros 
formává a zenésítésekben. Gangesi táj helyett európai sablon, 
magyar ugar helyett falurossza-magyarkodás. Ez a különb-
ség nem Ég és Földé; inkább az örök magyarság és a pesti 
kávéház között tátong. Ady első méltó zenésítője Bartók és 
Kodály. Ezek éppúgy lepattantak az egykorú közízlésről, mint 
a költő. 

Ady-trubadúr szívesen vallotta minstreljének Reinitzet. 
Mert felismerte zenéjében a csúsztatót, amellyel a súlyos vers-
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falat könnyen lenyelhető. Sem Ady, sem irodalmi környezete 
nem volt müveit, ízléses zenehallgató. Azt sem tudták, mi fán 
terem a műdal formaproblémája. Sejtelmük sem volt az Ady-
val párhuzamos, új magyar muzsika mivoltáról. Reinitz hang-
jai kijárt idegutakon férkőztek hozzájuk. Észlelték, mily kézen-
fekvő ez a tolmácsolás, amint simán folyatja be a verset a zenei 
közemésztés csatornáiba. Az új világokat építő költői szózat 
éppoly engedelmes szöveggé lett, akárcsak „Az asszony inga-
tag". így is terjedt. Terjedt, mint a lázokozó bacillus, sokszoro-
san és hatványozottan. Kell-e több? Kell-e jobb népszerűsítés, 
mint az, hogy Nagy Endre kabaréjában sztárok éneklik be a 
szívekbe a lángész „érthetetlen" strófáit? Ezzel vált a reinitzi 
eljárás érinthetetlen tabuvá. Szentségtörés lett volna leleplezni, 
hogy ez a tolmácsolás alig egyéb, mint tehetséges reklám. 
Reinitz trónusra ült : ő lett a nagy muzsikus, a lángeszű dalnok, 
Ady zenész-párja, varázsló, akinek szavára szezám tárul és 
nőttön-nő a hívek tábora. S a szakzenészek? Ezeket is levette 
lábáról a reinitzi modor, a túlfűtött eksztázis, amellyel előadott 
és fanatizált. Hiszen lehetnek a művészetnek művészeten kívüli 
céljai is ; a forradalmi induló akkor is magával ragad, ha zenéje 
értéktelen. Az irodalom forradalmi mozgalma, a fölajzott 
kedélyek, Reinitz apostoli terrorja : elnémított bármi kifogást. 
A szakzenész nemegyszer kénytelen a környezethez hasonulni. 
Ahogy eltűrte a vad és félművelt cigányzenét, úgy engedte be-
fonni magát az Ady-nóták temperamentumától. Itt is lelkes 
adagolás pótolta a lényeget, eksztátikus modor sugalmazta a 
nagyság varázsát. S mivel rajta ült a tragikus magyar huszár-
vágás erőszaka, el kellett némulnia vele szemben a szakértelem 
elszigetelt hangjának. De ha aztán elővettük a kottát, függetle-
nül a sámáni szertartástól: más lett az eredmény. A Reinitz-
árainkör fölvillanyozó kényszere nélkül szegényesnek tűnt az 
egész készlet. A kígyóbűvölő szent állata helyett gyűrött gumi-
cső hevert a lábainknál. Akkor aztán láttuk: nem művészi, 
hanem emberi a nagyság, ami Rcinitzet hatalmas Ady-dalnok-
ká emelte! 

Mert ő kiváló ember volt. Magasrendű elme, sakkban 
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Maróczy becsült partnere, nagytudású jogász, széles látókörű 
kultúrember. Mesés szervezőképesség, bámulatos munkabírás, 
legendás emlékezőtehetség. Kissé cigányos, kissé zsidós, kissé 
vásári, kissé prófétai egyéniségében balzaci, kivált pokoli ellen-
tétek. Szívós energia váltakozva nyápic ernyedésekkel, realista 
gondolkozás átszőtten csillag-ostromló eszményiséggel, fék-
telen lelkesség és borotvaéles kritika, kegyetlenül józan mérle-
gelés mellett fanatikus elfogultságok, éjjelező lump-természet-
tel vegyülő nyegle hipochondria. Emberi láva — polgári 
szemszögből félbolond. Bányai Elemér (Zuboly) éji pajtása, 
aki hajnalba nyúló séták után, az ébredő város félhomályában 
verekedett álmos barátjával, ha az hazatérést javasolt. Ilyenkor 
Reinitz rekedtes ordítozása verte fel a Belváros csendjét: „Hát 
itt hagyna magamra, gazember, egyedül a kietlen utcán?!" 
Tehetetlen csecsemőként kapaszkodott az éjszakai mámor em-
lőibe, mélységes bölcseleti eszméket fejtegetve. „Dumáló" 
királyság volt az övé, udvartartása megkövetelte a vitát, hogy 
Szilágyi Dezső módján („állíts valamit, hadd cáfolom meg"), 
de inkább dühödten élesítse rajta elme-pengéjét. Ez volt a hő-
forrás, melyen felszította hevét. Irtózott az egyedülléttől, a 
horror vacui riasztotta; ellene harcolt, éji órák kávéházi füstjén 
át keresve a megváltó igét, ordítozva és magába görnyedve, 
gúnyolódva és prófétálva, kebléhez szorítva az igazi nagyságot 
Buddhától, Jézustól Adyig és Bartókig. De miért épp Zuboly-
hoz ragaszkodott imádattal és gyűlölettel? Mert az volt a vir-
tuóz tenisz-partnere, éles labdákkal, ha Reinitz elernyedt, 
— hálómenti játékkal, ha Reinitz messzi távlatokból célzott. 
A kiegészítő ellensarok: egyikük meghatottságát a másikuk 
cinizmusa állította pellengérre, erkölcsi gyengéik elé a jóbarát 
kíméletlen leleplezése állított ádáz tükröt. A szeánszok végén 
félholtan estek ágynak cigarettaszagú, rendetlen szobában. 
Reinitz aztán — 2—3 órai alvás után — frissen, ruganyosan 
érkezett hivatalába. A Munkás-Biztosítónál titkárkodott. 

Reinitz befutott az irodalomtörténet halhatatlanságába. Óh, 
a Három Holló, az Ady-társaság ! Reinitz volt a harsány kürtje, 
mint muzsikus és mint vitázó, szidalmazó torok. (Itt kivételesen 
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lohet a „ torok" akár egyes, akár többes számú alanyeset.) 
A költő jelenlétében magyarázgatta Ady kétes értelmű verseit. 
S ha maga a kútforrás ellentmondott neki, azt is letorkolta: 
„Maga hallgasson — nem ért hozzá! Csak írja meg a verseit, — 
hogy mi az értelmük és értékük, azt mi mondjuk meg!" Szo-
cializmusa személyes természetű; mivel Kunfival barátkozott, 
átvett egyet-mást annak elveiből. Polgárias hajlamai miatt 
csúfolta őt Zuboly „libamáj-Móric"-nak. Ha egyáltalán, hát 
inkább olyan alapon politizált, mint az Herriot-féle radikálisok. 
Ez alapon került a Világ napilaphoz. Csak személyi kapcsolatai 
révén lett zenetudósító a Népszavánál. Hibátlan ösztönével, 
becsületes-nyílt szókimondásával, a nagy tehetség előtti lebo-
mlásával azok élharcosa, akiknek eleinte az új magyar zene 
legtöbbet köszönhetett. Bátor kiállásáról tanúskodhat az a 
cikke is, amely beszámol A fából faragott királyfi bemutatójáról 
(Népszava 1917. május 13.). Már kezdő sorai megrendítő 
vallomás arról, miképp ismerte addig félre a korszakalkotó 
zsenit, Bartókot. Hogy övé volna a fölfedezés, merő kávéházi 
legenda. De az ő szava hangzott cl a legmesszebbre hatóan. 
Bartók és Kodály árnyékában Rcinitz kicsinynek érezte magát, 
s ez erkölcsiségére sem vet csekély fényt! Nagyra becsülte őt a 
két jelentős muzsikus; Bartók neki, az emigrációban sínylődő 
hívének ajánlotta úttörő Ady-dalait. Rcinitz tudta, hogy csak 
műkedvelő; ezért lett Kodály növendéke,és tanult crnyedet-
lcnül élete végéig. 

Kunfi állította őt 1918 októberében a magyar zenei ügyek 
élére. Az 1920-as évek reakciója persze kiátkozta. Mivel auto-
matikusan helyén maradt 1919 március végétől a kommün 
végéig, a Horthy-rezsim szemében pusztító féregnek számí-
tott. Holott! Mik voltak az ő meg nem bocsátható vétkei? 
A Matuzsálem Mihalovich helyére Dohnányit ültette a Zenemű-
vészeti Főiskola vezetőjéül. Az intézetet is ő szervezte át főis-
kolává, fölemelt tanári státussal. Zenei Tanácsot alakított, ennek 
három tagja lett: Dohnányi, Bartók és Kodály. Megmentette 
a színházak fölszerelését, a tagoknak létet és munkát biztosí-
tott. Mintaszerű előadásokról gondoskodott. Zenészek, színé-
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szek seregének utalt ki segélyt, tehetséggel szemben elismerőn, 
kontárral szemben könyörtelenül járt el. Mégis ördöggé bélye-
gezték, minden tette mögül kilátták a lólábat. Egy ideig még 
bujkált 1919 őszén, majd az atrocitások idején Bécsbe szökött. 
Hogy bármi „bűntől" mentes maradt, az 1930-as években 
derült k i : háborítatlanul élhetett ismét Budapesten, esténként 
kávéházban trónolva. Hazája azonban a heveny kurzus idején 
sem nélkülözhette a német földön sínylődő Rcinitz műveit . 
Ady-estéken fölhangzottak a dalai, csak a szerző nevét hallgat-
ták el. Erbé Viktor (R. B.) kabarénótái szintén tovább éltek 
a pesti pódiumon, a cenzúra nagyobb dicsőségére. 

Miért? Az Ady-dalok mintegy beépített kellékei az irodalmi 
propaganda-gépezetnek. De vajon mit jelentettek a kabaré-
számok? Senki nálunk a könnyed kupiéban oly tökéleteset nem 
alkotott, mint Rcinitz. Ez a terrénum az ő zenei képességének 
igazi otthona. A rutinos, nyálkás Szirmai Albertnél egyénibb, 
gerincesebb, ötletesebb, markánsabb, amit szinte rögtönzötten 
ő sziporkázott ki Medgyaszay Vilma, Boross Géza és társaik 
testére szabva. Nem kellett leszállnia ide, mint Nádor Mihály-
nak — önkéntelen ömlött belőle kabaréköltők mókáira és 
érzelmes soraira az ő mindig kész zenei megfelelője. Pattogó, 
ravasz ritmusai, humoros vagy érzelmes fordulatai maradék 
nélkül töltötték be hivatásukat. Reinitz a pesti kabaré zenei 
Nagy Endréje. Mint ez, úgy ő is : lángész és műkedvelés met-
szési pontján kristályosította ki a végletek kedvező összecsen-
gését. Idevaló volt a jól szabott közhely! És egy-egy szokatlan 
fordulatban a helyi egyéniség varázsa. Ady-dalait is helyénva-
lónak láttuk abban a környezetben, valódi otthonukban. Elra-
gadóak a taps-orkánnal szentesített könnyed tréfák: Mária, 
Treszka, A főrendiházi ta-ta-ta-tag, a Katonazene és kedvderítő 
testvéreik. Még csecsszopó volt az operaparódiák későbbi 
bajnoka, Lányi Viktor, amikor Rcinitz viaszbáb-paródiája, a 
Szép Meluzina Medgyaszay feledhetetlen alakításában boldogí-
tott. A gyorsan élő siker klasszikus porondján ilyen művek 
kellettek, közérthető deklamációval, jó sablonokat újjá-fogal-
mazó dallamossággal és rögtönzésszeru kísérettel. Könnyű 
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kedvet szolgáltak tökéletesen, ezért követte őket kasszasiker. 
Ez' is „jól jö t t " a kisfizetésű „libamáj-Móricnak" és a kávéházi 
forgalomnak. 

A lelki fonák, a benső ellentétek emésztő harca mindenkor 
jelen volt Reinitzben. Akkor is, ha tulajdon tehetségét rakta 
mérlegre. Érzése elragadtatottság volt minden egyes hangja 
iránt; kritikája folyvást nyakoncsípte a kontárt. Nem szédítette 
el, hogy baráti körben folyvást hájjal kenegették tehetségét. 
Kétkedő tudata éber maradt. E harapófogóból nem talált más 
kiutat, csak a tanulásét. Megható volt, ahogy hozzám mene-
kült, hangról hangra ellenőriztetve munkáit. Mihelyt kifogás 
merült föl, igyekezett ellenállni, elégedettség és belátás közöt t 
gyötrődve. Kodályhoz már a 10-es évek eleje óta eljárogatott 
okulni, rapszodikusan próbálva megfelelni a jóindulatú utasí-
tásoknak. Kodály tanácsai az értékes magok kibontására vonat -
koztak. De Rciniiz kettővel nem számolt: beérkczcttségével 
és az életmódjából folyó ernyedtséggel. Elismertség és tanulási 
renyheség egy anyaméhből születtek. Agya jól fogott, tudása 
szaporodott, de alig volt összehangolható a kávéházi élettel és 
a mindennapok sürgős követeléseivel. Akinek már másnapra 
kupiét kellett szállítania, az nem építhette be kontrapunktikus 
tudását a műfajba. Bizonykodott ugyan, hogy ért a helyes 
harmóniakötésekhez, dehát a környezete továbbra is műkedve-
lősdit kívánt. Csak jóval később, németországi működése során 
törte magát hozzá a magasabb technikához. Ot t már meg sem 
élhetett volna másként. Szocialista szövegű dalokkal lépett fel 
a munkás-szakszervezetek estjein. Ott künn már alsóbb fokon 
sem lehet féltudással boldogulni! Reinitz ekkor szakzenésszé 
emelkedett: a kérlelhetetlen Muszáj parancsából. Energiája 
csodákat művelt. Kinti működésének koronája: színpadi zene 
Oszip D y m o w néger-tárgyú, Árnyék Haarlem felett c. grand-
gúignol-jához. Stuttgartban került előadásra, s számaiból igazi 
mester szól hozzánk. 

Megtanult formálni, szerkeszteni a nagy cigány, de a későn 
beállt, idegfeszítő munka felőrölte az egészségét. Betegen ér-
kezett haza 1930-ban, s azóta hozzá kellett szoknia az öreguras 



846 Vallomás 

életmódhoz. Pénzt keresni már nem tudott, barátai tartották 
el. Az apanázst nem érezte kegyelemkenyérnek, inkább úgy 
vélte, érdemei fejében kijár néki a csengő elismerés. (Zuboly 
mondása: „Reinitz érti, hogyan faragjon magánügyeiből köz-
ügyet.") Szabad óráiban, kórházi szobájában régebbi műveit 
is átsimította, hogy kellő kíséretül szolgáljanak neki, mikor át-
kocsizik az öröklétbe. Egy csomó újabb dallal együtt szép 
gyűjteményt alkot, változatos szöveg-koszorúval, Walther 
von der Vogelweidé-től Vajda Jánoson át Adyig. Mert végig 
lelkesedte és zokogta a költészet remekeit. Megérik-e vajon a 
feltámadást? Stílusuk romantikus, fakturájuk idejétmúlt. Béla 
úgy babusgatta őket, mint egyetlen megmaradt kincsét. Magá-
hoz hívatott a kórházba, átnézette a kottákat és boldogan fo-
gadta, ha szépségre bukkantam bennük. „ M a j d kiadják az 
oroszok!" — mondta 1943 őszén, könnyesen tekintve ki az 
ablakon, mint aki másvilágba néz. Egyik este még besántikált 
kávéházi trónusára, veszekedni, ordítozni, cáfolni és ünnepel-
tetni. Éjjel aztán megfojtotta régi ellensége, az érgörcs. Azóta 
már nem földi kabarénak szállít. 

M O L N Á R A N T A L 

SZEMÉLYES EMLÉKEIM SZABÓ D E Z S Ő R Ő L 

Tíz éves kis fiúcska voltam, amikor először hallottam ezt a 
nevet: „Szabó Dezső". Pár héttel előbb hagytam ott az elemi 
iskolát és pár hét választott el attól, hogy mint első gimnazista 
megkezdjem középiskolai tanulmányaimat a kolozsvári refor-
mátus kollégiumban. 

Mint addig is minden nyáron, 1909-ben is Szovátán nyaral-
tunk július első napjaitól augusztus közepe tájáig. Akkor két 
lovaskocsin mentünk Székelyudvarhelyre. A város alig tízezer 
lakost számolt, de megyeszékhely volt és há rom középiskolá-
val dicsekedhetett: az évszázados református kollégiummal, a 
királyi katolikus gimnáziummal és egykori Székelytámad 


