
segítette Huszárikot a film ilyen gazdag 
anyagi lehetőséggel támogatott elkészí
tésében. Sok pénzbe került ez az alko
tás. A film valamennyi munkatársa a 
helyén volt, kitűnő volt. A három Zol
tán: Huszárik, Latinovits és Jeney, Sára 
Sándor és utoljára, de nem utolsósorban 
Dayka Margit munkájára szegényesek 
jelzőim — fejemet hajtom meg előttük 
tisztelettel. 

Könyvtárosok, könyvterjesztők tanúsít
hatják, hogy milyen fontos, döntő és 
meghatározó egy-egy írói mű rádió-, te
levízió- és film-adaptációja. Ezért is for
radalmi jelentőségű a Szindbád-film. A 
filmnek csak egészen apró, jelentéktelen, 
főleg vágási hibái vannak. Például a 
bevezető tánc hosszadalmassága s egyes 
képek zavaró villanásszerűsége. (Amikor 
Szindbád természetes leánya megmutatja 
neki a nyakában viselt, amulettben őr
zött, ifjú katona képét, melyet anyjától 
örökölt, csak az fedezi fel Szindbádot e 
képen, aki ismeri az eredeti novellát.) 

Szindbádot, a legismertebb Krúdy-hőst, 
de az író többi hősét (bár ezek valóban 
őt, gondolatait, vágyait, mentalitását, íz
lését, filozófiáját, az egész, teljes életét 
jelentik) sem lehet, nem szabad vele 
egy az egyben azonosítani! Íme három, és 
nem is jelentéktelen példa a sok közül. 

Az „öreg" Krúdy, Szindbáddal ellen
tétben, már csak írói képzeletében foglal
kozott a nőkkel, és semmiképpen sem 
szenvedett a szerelemtől, mint idősödő 
hőse. A nagy gasztronómus író maga 
igen keveset evett. S végül a legdöntőbb 
— ehhez azonban idézzük fel a film 
néhány mondatát. Egy asszony beszél így 
Szindbádhoz: „Üzletet akar Valentinnal 
kötni? Lám, kegyed is megjavult vénsé-

gire. Üzleti dolgokkal is foglalkozik. Mi
kor legutoljára nálunk járt, nem csinált 
semmit, csak a drága jó időt lopta." 
Szindbád igen, Krúdy azonban sohasem 
lopta az időt. Egész életében igen-igen 
sokat, rendszeresen dolgozott. Életének 
legnagyobb szenvedélye az írás volt, min
den egyéb csak ez után következhetett. 
Így hagyhatott reánk rövid ötvennégy és 
fél esztendeje alatt olyan gazdag élet
művet, amely nemcsak a magyar, de a 
világirodalomban is ritkaság. Ebből az 
életműből még sok minden várna meg
filmesítésre, hogy csak a legalkalmasab
bakat említsem: A podolini kísértet, Az 
álmok hőse, Esti út, A magyar jakobinu
sok, A vörös postakocsi és Őszi utazások 
a vörös postakocsin, Napraforgó, Asz-
szonyságok díja, Az útitárs, Bukfenc, 
Ál-Petőfi, Hét bagoly, N. N. (Egy szere
lem-gyerek), Őszi versenyek, Pesti nő-
rabló, Nagy kópé (ez utóbbi három kis
regénye összefűzve, Flóták és lugasok 
címmel jelenik meg), Rózsa Sándor (a 
Kriterion 1973-ban adta ki), Aranyidő, A 
templárius, Három király, Rezeda Káz
mér szép élete. 

Talán nem szorul nagyobb bizonyga-
tásra, hogy van mit tennünk még a 
Krúdy-hagyaték körül. 

Befejezésként álljanak itt Szép Ernő, 
a költő és az egykori jóbarát sorai: „Az 
a csodálatos, festhetetlen szín van Szind
bád történetein, amely a régi fotográfiá
kon teszi nemesebbé az arcokat, amely 
ócska tükrökre lehel, megőrzött selyme
ket illatosít, antik ékszerek köveit teszi 
gyöngédekké és bánatosakká. Ahogy 
Szindbád mesél, gyengédebb és érzéke
nyebb a muzsikás cigányok üveghangjai
nál . . ." 

Krúdy Zsuzsa 

Két Bartók-könyv 

Amint a kötet* szerkesztője, László Fe
renc írja bevezetőjében, a Bartók-dol
gozatok egy „zenetudományos munkakö
zösség" -nek az alkotása. A szerzők egy
más munkáit lektorálták, adott esetben 
fordították, s a Bartók-kutatás hazai 
eredményei közé bekerülhetett végre egy 
tudományos dolgozatokat tartalmazó 
gyűjtemény is. Persze, túlzott a szer
kesztő szerénysége, hiszen nemcsak a 
könyv megszervezését kellett a Kriterion 
Könyvkiadóval együtt magára vállalnia. 
Személyes érdeme a kötet anyagának ki-

* Bartók-dolgozatok. Kriterion Könyvkiadó. Bu
karest, 1974. 

választása és összeállítása megjelent 
munkákból, valamint azokból, amelyeket 
az ő felkérésére írtak a szerzők. Törek
vése a tudományos pontosságra egyaránt 
bizonyítja László Ferenc szakmai és kul
túrpolitikai hozzáértését. 

Ettől a könyvtől méltánytalanság lenne 
számon kérni minden hazai Bartók-ku
tató szerepeltetését, hiszen a korábbi 
népszerű Bartók-könyvben találkozhat
tunk többségükkel. A tudományos igény 
azonban nem indokolja olyan, muzikoló-
gusnak is jelentékeny alkotó muzsikusok 
mellőzését, mint Terényi Ede, Sigismund 
Todu ă, Cornel ăranu, Vermesy Péter, és 



még sorolhatnánk a neveket. Ha nem 
akadna idevágó tanulmányuk, felkérés
re írhattak volna. Ha szóvá tesszük is, 
le kell szögeznünk, hogy nem ez a leg
fontosabb, amit a könyvről el kell mon
danunk. 

Mindenekelőtt: a kötet anyaga meg
lehetősen sokrétű, tartalmában, közlés-
módjában, következtetéseiben egyaránt. 
Az első — Angi István tollából szár
mazó — tanulmány fogalmazza meg 
mégis azt, ami hol hangsúlyozott, hol 
csak lappangó vezérmotívumként majd 
minden dolgozaton végigvonul: a bartóki 
zeneszerzéstechnika dualizmusának gon
dolatát, a különösségek egységét. „A bar
tóki életmű egységes művészet: az ellen -
tétezésből fakadó művészi egység nagy
szerű példája." Ilyen értelemben ír Angi 
István A szép és a csúf harcáról Bartók 
zenéjében, elemzi a groteszk-transzcen
dens tengelyrendszer létrejöttének, azaz 
kimutathatóságának forrásait. Mielőtt vé
gigmennénk a kötetnek ezen a főgondo-
latán, emlékeztetni szeretnék annak a 
Lendvai Ernőnek a tanulmányaira, köny
veire, aki elsőként mutatta ki az ún. 
diatonikus és kromatikus zenei rendsze
rek egyidejű jelenlétét Bartók Béla mű
veiben. Az 1964-ben keletkezett Szalay-
tanulmány, mely A sötétség és fény ze
néje címet viseli, az említett elméletnek 
első hazai megfogalmazása, ha Lendvai-
tól nem is függetlenül, de eredeti mó
don. A Kékszakállú herceg vára az első 
Bartók-mű, ahol a már említett zene
szerzési technika teljes fegyverzetben je
lentkezik, hogy utóbb alkotója életmű
vének formájaként és tartalmaként bon
takozzon ki. A tanulmány úttörő volt 
hazai zeneírásunkban. Megjelenésének 
idején egyébként is komoly erkölcsi el
kötelezettséget jelentett az akkor teljesen 
értetlenül fogadott és sokat támadott 
Lendvai-teória mellett. Szalay Miklós 
elemzésében azonban többet is közöl. 
Egyebek között idézi minden zenemű be
szélt szövegének Kodály megfogalmazta 
kritériumát. „Vázlatszerűsége — írja Ba
lázs Béla szövegkönyvéről —, hogy a 
körvonalak megelevenítését a zenére 
bízza, szerves egybeforrását teszi lehe
tővé a zenével. Sem a dráma; sem a zene 
nem kénytelen külön létét megtagadni, 
mégis magasabb egységbe tudnak olvad
ni . . ." Ezzel az idézettel s e gondolat 
továbbszövésével az opera elemzése so
rán a zenemű—szövegkönyv kérdéscso
porthoz is néhány eligazító gondolattal 
szolgál. Hiszen közismert a nagy zene
művek—tizedrangú szövegkönyvek (pl. 
Mozart: Varázsfuvola) és nagy irodalmi 
alkotások—közepes zenedrámák (pl. Gou
nod: Faust) dilemmája. Az opera- és dal
irodalomban ez úgy mutatkozik általá
ban, hogy a jó zeneműnek nincs feltét-

lenül szüksége az explicit, a teljesen 
végiggondolt, kifejtett-megvalósított iro
dalmi művekre. A jó irodalomnak pedig 
már nincs szüksége a zenére. Gyorsan 
hozzá kell tennem, hogy ezzel semmi
képp sem Balázs Béla szövegkönyvének 
érdemét kisebbítem. A szöveg—zenemű 
viszonylatnak — a tanulmányból követ
kező — gondolatmenete esetünkben azt 
is hivatott illusztrálni, hogy a Bartók
tanulmányok nemcsak Bartók műveinek 
az elemzését mélyítik el, hanem általá
ban a zenéről való gondolkodásunkat 
módosíthatják sokirányú következteté
seikkel. A Szalay-tanulmány nagy értéke, 
hogy az igényes, de nem zenészek által 
még követhető elemzések mellett a 
kötet legtávolabb mutatónak tekinthető 
kérdésében is jelentőségteljes gondolatot 
fogalmaz meg: „A mű legfőbb hangne
mi axiómája a fisz és C-hangnemeknek 
sötétséggel, illetve fénnyel való azono
sítása. [...] a fisz a hangnem-szélrózsa 
(kvint-kör) legmélyebb, a C annak leg
magasabb pontját jelöli." És tovább: 
„Bartók világa poláris világ, nem sötét 
és nem világos, hanem mindig a kettő 
egysége és küzdelme, számára a polari
tás az egyetlen keret, melyben a mű 
eszmei-drámai mondanivalója kifejezés
re juthat." 

Orbán György A hegedűverseny és a 
dodekafónia című tanulmányában még 
tovább megy. „A harmincas évek végén, 
a Hegedűverseny keletkezésének idején, 
már a leszűrt, klasszikusan tömör Bar
tók-stílus áll előttünk. Ha a dodekafon 
technika valóban meghatározó szerepet 
játszott a hegedűverseny megkomponá-
lásában, akkor ez a tény Achilles-sar
kává válhatik a dodekafóniától függet
len, egyéni úton járó nyelvezet (amely 
két más technika szintézise önmagában 
véve is — B. Zs.) teljes érvényűségének. 
Szintézisteremtő alkotó ugyan mindent 
beolvaszthat kifejezőeszközei tárába, ha 
mondanivalója úgy kívánja, de ebben 
az esetben nem a szintézisteremtés szük
ségletéről lenne csupán szó. A két tech
nika közti különbséget esztétikai síkra 
terelte és ezáltal rendkívül kiélezte az 
utókor, úgyannyira, hogy a kettő közti 
határ Adornónál például már etikai meg
különböztetés határát is jelenti" — írja 
Orbán György tanulmányának bevezető 
részében. Az ezután következő műelem
zés ismertetéséről helyszűke miatt saj
nálkozva le kell mondanunk, csupán az 
elemzésből adódó következtetésekre té
rünk ki. Miután Orbán kimutatja, hogy 
a hagyományos szonátaforma két témája 
„bartóki", illetve dodekafon technikával 
íródott, leszögezi: „A lényegesen új az, 
hogy Bartók a két formarész szembeállí
tásának kapcsán két, alapjaiban eltérő 
zeneszerzéstechnikát szembesít egymás-



sal. A tematikus dualizmus feszültségé
nek széthúzása rendkívüli méreteket ölt, 
s emiatt a kontraszt élessége túlmutat 
a formaalkotás teremtette szükségleten. 
[...] Figyelembe véve, hogy ez az ellen
tétpár éppen azt a két zenei fogalmazás
módot határolja körül, amelyekről a kor 
teoretikusai már világnézeti síkon is ítél
keznek, túlzás-e, ha a műben Bartók 
monumentális ars poeticáját gyanítjuk?" 
A tanulmányban újabb elemzés előzi 
meg azt a megállapítást, hogy „a kont
raszttéma nem dodekafon technikával 
fogalmazódott, hanem a dodekafon tech
nikáról fogalmaz meg valamit". Bartók 
lebontja a dodekafon technikát, azaz el
választja a szerialitás és a tizenkétfokú
ság — egyébként külön-külön hosszú ze
nei előtörténettel és önállósággal rendel
kező — fogalmát. 

Orbán György megfogalmazását követ
ve: a hagyományos „szabad térkihaszná
lás" (azaz „a tizenkétfokú tér hangköz
feszültséget, centrumhangok vonzását fi
gyelembe vevő" használata) — és a 
motivikus logika, a Hegedűversenyben 
nemcsak szembekerül a tizenkétfokúság 
— szeriális logika elvével, de a négy elem 
bartóki kombinációjából létrejön egy 
újabb zeneszerzési „technológia", mely
ben két olyan rendszer épül egybe, me
lyek maguk is megelőző technikák ellen
tétpárjaiból ötvöződtek. 

Orbán György hallatlan tudással és 
intuícióval elemzi végig a művet — pon
tosabban a dodekafónia problémáját tar
talmazó első és harmadik tételt. Végig
vezet a bartóki technika ezen a helyen 
fel nem sorolható mesteri megoldásain, 
okos, távolról sem tudákos, de mindvégig 
tudományos magyarázattal szolgálva. A 
két technika egymásbaszerkesztéséből 
létrejövő valami más nevet is kap Orbán 
végső következtetései között: „Valószínű, 
hogy nem volna eredménytelen próbál
kozás a bartóki konklúziófázisokat úgy 
felfogni, mint az utókor zenéjére, ponto
sabban az utókor által megvalósítandó 
szintézisre vonatkozó hipotetikus model
leket." 

A kötetből ez a tanulmány mond talán 
a legtöbbet Bartókról és egyben a Zené
ről is. Csak sajnálhatjuk, hogy Orbán 
György izgalmas, kitűnően megszerkesz
tett, stilárisan is kifogástalan elméleti 
munkájához csupán egy évforduló vagy 
más rendkívüli esemény juttathatja hoz
zá az olvasót. 

A kötetnek azok a dolgozatai, melyek 
szigorúan tudományos igénnyel íródtak, 
de úgy, hogy eltekintettek az olvasmá
nyosság követelményétől (esetleg az ol
vasó szaktudásának hiányától), jóval há
látlanabb feladat elvégzését juttatták 
szerzőiknek, a vitathatatlan szakmai ér
dem mellett. Olyan alapvető munkákra 

gondolunk, mint Jagamas János tanul
mánya a Mikrokozmosz I. és II. füzeté
nek hangsorairól, Almási István és Iosif 
Her ea írásai a bartóki életmű népzene
kutatási vonatkozásairól vagy a még is
meretlen Bartók-dokumentumokat, illetve 
-leveleket közlő László Ferenc, Benkő 
András és Viorel Cosma dolgozata. Sze-
nik Ilona Kutatás és módszer című ta
nulmánya is megkülönböztetett figyelmet 
érdemel, amennyiben először veti össze 
gazdagon dokumentált, szintetizáló dol
gozatában Bartóknak a román folklórra 
vonatkozó elméleti fejtegetéseit a hazai 
román folklórkutatás jelenlegi állásával 
s a Bartókét szervesen beépítő, „meg-
tartva-meghaladó" kutatási módszerével. 

Már a Bartók-dolgozatok előszavából 
kiderül, hogy ezzel az úttörő tanulmány
kötettel párhuzamosan készült egy más 
típusú Bartók-könyv is, ugyancsak Lász
ló Ferenc szerkesztésében. A Téka-soro
zat újabb kiadványáról van szó, a 99 
Bartók-levelet tartalmazó válogatásról.* 
Az előszó világosan megfogalmazza a 
könyvecske jelentőségét és céljait. Olyan 
olvasók számára készült, akik nem 
ismerik a Bartók-bibliográfiát (tehát a 
négy kötetnyi levélanyagot sem), akik 
soha vagy csak igen ritkán hallgatnak 
Bartók-zenét. Ez az első magyar nyelvű 
válogatás elsősorban olyan leveleket és 
levélrészleteket mutat be, amelyek Bar
tók emberi-világnézeti fejlődését illuszt
rálják, történelmi eseményekre, társa
dalmi jelenségekre való reagálását tük
rözik az ifjúkori, germanofob nacionaliz
mustól a negyvenes években tanúsított 
aktív antifasizmusig. Az is lehetne a vá
logatás címe: „zeneszerző a történelem 
sodrában" — írja előszavában a szerkesz
tő László Ferenc. 

A könyvről szóló méltatásnak pedig 
bátran lehetett volna a „Szögletes zárójel 
három ponttal" alcímet adni. Ugyanis a 
válogatás sok olyan levelet tartalmaz, 
ahol a fenti jelzéssel kimarad a levél 
egy-egy részlete, esetleg épp a vége. Mér
hetetlenül sokat ártott ez a kiadványnak, 
úgyszólván megkérdőjelezi meghirdetett 
programját, betöltendő funkcióját. Mert 
nemcsak arról a gyanakvásról van szó, 
amelyet az olvasó joggal érezhet, hiszen 
közismert, hogy idézetekkel bárminek az 
ellenkezőjét is bizonyítani lehet; de ha 
az olvasó megbízik is a szerkesztő pár
tatlanságában, abban, hogy nem mani
pulál ismerethiányával, akkor is bajosan 
fogadja el mint első, ismertető-barátkoz-
tató olvasókönyvet. Mert — mint kide
rül — nemcsak a szövegek hitele szenved 

* 99 Bartók-levél. Az előszót írta és a szövegeket 
válogatta László Ferenc. Kriterion Könyvkiadó. 
Bukarest, 1974. 



csorbát. Bartók Bélának mégsem csu
pán politikai természetű programnyilat
kozatai, filozofálgatása, társadalombíráló 
megjegyzései az elsősorban lényegesek, 
illetve csak abban a kontextusban azok, 
amelyben a zenei mű és ezzel párhuza
mosan az életrajz, a személyes-világné
zeti kérdések is bemutatásra kerülnek. 

Persze ezekben a levelekben is van 
jó néhány, a fenti igényt kielégítő vonat
kozás; például Geyer Stefinek írja Bar
tók 1907. szeptember 8-án: „Ah! hiszen 
nem is így akartam erről írni — csak 
méla, lágy hangnemeket érintve, disszo
nanciák nélkül. A végin mégis féktelen-
ségbe estem. Az enyim a disszonanciák 
birodalma!" S a disszonanciákra való hi
vatkozás azonnal eszünkbe juttatja a Bar
tók-dolgozatokban olvasott Demény Já
nos-tanulmányt a disszonancia—konszo-
nancia kulcskérdéséről Bartók zenéjében. 
Bartóknál ugyanis ritka az ilyen önfe
ledt megnyilatkozás. Vagy a hasonló: 
„[ . . . ] az a szomorú sejtelmem van, hogy 
I 

az életben nem lesz más vigasztalóm 
csak a zene. P e d i g - " . A huszonhat 
éves Bartók „pedig"-je megindítja az 
olvasót, mert előrevetíti választott sorsát, 
lázadozását és bezárkózását is ebbe a 
sorsba. 

Ha nem akarunk igazságtalanok lenni, 
be kell vallanunk, a könyvből több derül 
ki Bartók Béláról, mint amennyit a ki
hagyások remélni engedtek. A válogatás 
legfőbb szempontja, Bartók világnézeti 
útja valóban szemléletesen kerül bemu
tatásra. Fenntartásunk, kételyünk csupán 
arra vonatkozik, hogy vajon célszerű 
volt-e ezzel kezdeni nálunk az eredeti 
Bartók-írások sorát? 

Amit Bartók Béláról ebből a könyvből 
megtudunk, mindenképpen érdekes, iz
galmas, tanulságos, ez a Bartók-kép iga
zán szép és felemelő. S ha a cél az volt, 
hogy e könyvecske elolvasása után az ér
deklődő keresve kutassa a további Bar
tók-leveleket, írásokat, akkor — végül 
is — ezt a célját teljesen eléri. 

Balla Zsófia 

Fontos műszaki könyv 

A romániai műszaki élet egyik legki
tűnőbb fogaskerék-szakértője, Rohonyi 
Vilmos nyugalmazott műegyetemi tanár 
szerkesztésében a közelmúltban értékes 
könyv* jelent meg. A kutató szakértő és 
a gyakorló mérnök szerencsés szintézisét 
megvalósító szerző magas színvonalú 
munkával gazdagította anyanyelvű mű
szaki irodalmunkat. 

Az átfogó, közel hétszáz oldalas tanul
mány a legújabb műszaki kutatásokat 
és ipari megoldásokat véve figyelembe, 
tervezői szinten tárgyalja a fogaskerék
hajtások elméletét, a fogaskerékgyártás 
technikáját, a fogaskerekek méretezését 
és mérését, a fogazó szerszámok terve
zését, végül a tárgykörhöz tartozó iro
dalmat bocsátja az olvasó rendelkezésére. 

A fogazó szerszámok tervezéséről szó
ló (negyedik) fejezet anyagát, mint az 
előszóban is jelzi a szerző, Prezenszky 
Tibor gépészmérnök, a kolozsvári Tehno-
frig gépgyár szerszámkonstruktőre állí
totta össze. 

* Rohonyi Vilmos: Fogaskerékhajtások. Editura 
tehnică. Bukarest, 1974. 

Külön említést érdemel a könyv elején 
található összehasonlító táblázat a fogas
kerekekre vonatkozó román és magyar 
szakkifejezésekről; ez lényegesen meg
növeli a könyv társadalmi „hatósugarát", 
s egyben anyanyelvünk műszaki szókin
csének tisztaságát s fejlesztését szolgálja. 

A könyv műszaki-tudományos értékét 
különösen az emeli, hogy a feldolgozott 
témát, a fogaskereket — a mai tech
nika legfontosabb gépelemét — s a 
fogaskerékhajtásokat, minden gépszerke
zet lényeges alkotórészét a legújabb fel
fogás szemszögéből vizsgálva, egész 
komplexitásában tárja az olvasó elé. (A 
könyv néhány alapgondolatával egyéb
ként, népszerűbb szinten, az 1973-as 
Korunk Évkönyv olvasója is találkozott 
a szerző ott közölt tanulmányában.) A 
klasszikus elmélet mellett, amely a fogas
kerék méretezését elsősorban a fogtőszi-
lárdságra és felszínszilárdságra alapozza, 
a szerző — ismert körültekintésével és 
alaposságával — rámutat a modern ter
vezési felfogásra, melynek központi kér
dése az elasztohidrodinamikus kenés. 

Rohonyi behatóan vizsgálja az elemi, 
kompenzált és általános fogazatokat, 


