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Illyés Boglárka

Az új magyar zene párizsi követe

Zágon Géza Vilmos pályája 
és válogatott levelezése

A Bartók zeneszerzői köréhez tartozó Zágon Géza Vilmos (1889–1918) ránk maradt 
levelezése értékes forrásanyagot kínál a 20. század eleji magyar zenetörténet, mindenek-
előtt a korabeli magyar–francia zenei kapcsolatok kutatói számára. Az első világhábo-
rú előtt hosszabb ideig Párizsban élő, s ott karrierje csúcsára érkező frankofi l muzsikus 
ugyanis személyes kontaktusban állt mind a francia, mind a magyar főváros zenei éle-
tének vezető személyiségeivel. Egykori hagyatékában maradtak fenn Claude Debussy, 
Michel-Dimitri Calvocoressi, Louis Laloy, Émile Vuillermoz és Albert Zunz Mathot, 
továbbá Demény Dezső, Hubay Jenő és Kacsoh Pongrác alább közlésre kerülő, hosz-
szabb-rövidebb üzenetei.1 Más prominens személyek mellett Zágon Bartók Bélával és 
Kodály Zoltánnal is kapcsolatot tartott 1912–1914 közötti hosszabb franciaországi 
tartózkodása idején. Kodálynak írt, a zeneköltő archívumában őrzött levelei – mintegy 
kiegészítve Bartókkal folytatott, korábban már kiadott levelezését2 – szintén most ke-
rülnek először publikálásra.

E forrásokkal elsősorban azt a kevéssé ismert kapcsolatot kívánjuk dokumentálni, 
amelyet Zágon az 1910-es években a párizsi avantgárd muzsikuskörökkel teremtett a 
Bartók és Kodály körül kialakult csoport számára. Amellett, hogy tagja volt a Ravel 
és hívei által alapított új zenei társaságnak, személye az éppoly befolyásos informális 
hálózatokkal is összeköttetést jelentett: a Debussyhez fűződő baráti-tanítványi viszo-
nyon keresztül a mester szűkebb körével, Vuillermoz és Laloy révén pedig, akik egyúttal 
Ravel barátai is voltak, az „Apacsok”-nak nevezett művészcsoporttal, amelynek többek 
közt Calvocoressi is tagja volt.3 Az említett személyekhez köthető dokumentumok szá-
mos információval szolgálnak az új magyar zene franciaországi recepciójával és Zágon 
párizsi tevékenységével kapcsolatban. A hagyaték egyes magyar nyelvű levelei segíte-
nek megérteni azokat a konfl iktusokat, melyek akkori zenei életünket terhelték, és azt, 
miért volt nagy jelentőségű a csoport számára ez a külföldi kapcsolat. A korabeli zenei 
élet nagyjai által Zágonnak írt levelek ugyanakkor ráirányítják a fi gyelmet címzettjük 
személyére, elősegítve e csaknem elfeledett, tehetséges muzsikus életrajzának rekonst-
rukcióját.

1  Az OSZK Zeneműtára és Kézirattára 1942 óta őrzi a hagyatékot, amely eredetileg negyvenhét levelet, 
tizenhat kéziratos és három nyomtatott kottát, valamint néhány egyéb nyomtatványt és fényképet tartal-
mazott.

2  Dille, 1965, illetve Demény, 1976, 202–209.
3  A párizsi avantgárd zenei körökről és e kapcsolat előzményeiről bővebben: Illyés, 2014, 157–164.



324

A tragikusan rövid életű zeneszerző, zongoraművész és zenei író Zerkowitz Vilmos 
néven, 1889. október 3-án született Budapesten egy németül beszélő jómódú zsidó ke-
reskedőcsaládban. Édesapja Zerkovitz Zsigmond bornagykereskedő, édesanyja Weiss-
mayer Ernesztine volt.4 Sándor nevű bátyja később mérnök lett és a két világháború 
között Berlinben élt; 1942-ben tőle vásárolta meg a hagyatékot az Országos Széchényi 
Könyvtár.5 Bár az apa családi neve a születési anyakönyvi bejegyzésben w-vel szerepel, a 
család6 – miként Zágon közismert unokatestvére, Zerkovitz Béla zeneszerző – v-vel írt 
magyaros formában használta nevét.7 Az ifj ú zeneszerzés szakos hallgatót tehát „Zerko-
vitz Vilmos”-ként említi a zeneakadémiai nyilvántartás egészen 1909-ig, amikor felvet-
te a Mikes Kelemen szülőhelyére utaló családnevet és a régi magyar Gézát. Hivatalos 
névváltoztatására 1909. augusztus 11-én került sor kikeresztelkedésével összefüggés-
ben: a pesti evangélikus magyar egyházközség 1909. július 5-én fogadta tagjai közé.

Zongoratanulmányait a Zeneakadémia nyugalmazott tanáránál, Gobbi Henriknél 
folytatta magánúton.8 A hagyatékból származó egyes levelek tanúsága szerint Zágon 
közeli és személyes kapcsolatot ápolt az egykor Liszt által is támogatott és zeneszerző-
ként is elismert zongorapedagógussal.9 Gobbi egy 1906. évi, német nyelvű levelében 
az ifj ú muzsikus „tanárának és barátjának” nevezte magát,10 míg Zágon „drága meste-
rének” ajánlotta nyomtatásban is kiadott Desz-dúr Szonátáját  és Párizsban élve is kap-
csolatot tartott vele.

Gobbi valószínűleg az összhangzattan és a komponálás alapjaiba is bevezette tanít-
ványát, mivel Zágon a zeneszerzés-tanszaknak csupán két legfelsőbb évfolyamát végez-
te el az Országos Magyar Királyi Zeneakadémián 1907 és 1909 között. Az akadémiai 
végbizonyítvány megszerzéséhez előírt feltételeket így is fölényesen teljesítette,11 sőt az 
intézmény 1925-ös jubileumi emlékkönyve az utolsó tizenöt évben végzett kiemelke-
dő növendékek közt említi nevét.12 A zeneakadémiai évkönyvek szerint az 1907/1908. 
tanévben Koessler János, az intézmény egyik legsikeresebb pedagógusának tanítványa 
volt, majd az ő nyugdíjba vonulása után a széles európai műveltségű Herzfeld Viktor 
vezetésével folytatta zeneszerzés-tanulmányait.

 4  A főbb személyi adatokhoz és a névváltoztatáshoz lásd születési anyakönyvi bejegyzését (HU BFL–
XV.20.2.–A 31–Egyházi akv., izraelita neológ, Pest–2025. sz.).

 5  OSZK Gyarapítási Osztály növedéknapló, 1942/11.405.
 6  A család a Zerkowitzok pesti, úgynevezett Eszter-ágához tartozott. A családfát lásd: http://www.zerko-

vitz.hu. (Utolsó megtekintés: 2014. 07. 24.)
 7  Lásd pl. az édesapjával és cégeivel („Zerkovitz Zsigmond és társa”, „Nord és Zerkovitz”) kapcsolatos köz-

jegyzői okiratokat (BFL).
 8  Zágon korai zenei tanulmányaira egy neki szóló, 1906. aug. 3-án kelt Gobbi-levél (OSZK Kézirattár, 

Fond XII/349), illetve az 1911-es ösztöndíj-pályázatával kapcsolatban a bírálóbizottság részére készített 
kimutatás derít fényt. Vö. Nagy, 1976, 222–223.

 9  Gyöngyösi, 2001, 34.
10  OSZK Kézirattár, Fond XII/349. A levél azért is érdekes, mert borítékján még Zágon eredeti neve sze-

repel címzettként, németes formában.
11  Moravcsik, 1909, 167.
12  Jubileumi ek, 1925, 195.
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Diplomája megszerzése után önkéntes ismétlőként újból beiratkozott a Zeneakadé-
miára, azonban ebben a tanévben kimaradt.13 Nekrológja szerint hosszabb tanulmány-
útra ment Párizsba, bejáratos lett Debussyhez, aki tanítványul fogadta a fi atal mű-
vészt.14 1910 tavaszán igazolhatóan Párizsban tartózkodott: Bartók egyik levelében, 
melyet Kovács Sándornak írt Párizsba a festival hongrois-t követően, aziránt érdeklődik, 
hová küldje a tőle kapott Zágon-dalokat.15 Így bizonyára ott volt a Kovács által szer-
vezett magyar esten 1910. március 12-én, esetleg szervezésében is közreműködhetett. 
Az Hôtel des Modes hangversenytermében tartott kamarazenei koncert, amelyen Mi-
chalovich Ödön, Szendy Árpád és Dohnányi Ernő újabb művei mellett Weiner Leó 
g-moll vonóstriója, Kodály Zoltán op. 4-es cselló–zongora Szonátája, valamint a szerző 
előadásában Bartók Béla 12 Bagatellje, egy Fantáziája16 és első Román tánca csendült 
fel, először hívta fel az avantgárd zene híveinek fi gyelmét a születőben levő új magyar 
zeneszerzői iskolára. Az eseményen megjelent illusztris személyek között találjuk Louis 
Laloyt, Émile Vuillermoz-t és Jules Écorcheville-t – a francia zenetudomány és zenekri-
tika kiválóságait –, akikkel Zágon már Debussy baráti körében találkozhatott.17

A századelőn számos fi atal magyar muzsikus töltött el hosszabb-rövidebb időt az 
akkori világ kulturális fővárosának számító Párizsban, ám e zarándokok közül keve-
sen ismerték személyesen a párizsi zeneélet meghatározó személyiségeit. Kiváltképp a 
nagy tekintélyű Debussy volt nehezen megközelíthető. A fi atal Kodály – talán túlzott 
szerénységből – meg sem próbált közeledni hozzá 1907-es párizsi tartózkodása ide-
jén,18 vagy akár a mester magyarországi látogatásakor. Bartók kifejezetten az érvénye-
sülés, a kapcsolatteremtés lehetőségét keresve utazott többször Franciaországba, ám 
próbálkozásai a festival hongrois-t megelőzően nem jártak sikerrel. A Rubinstein zenei 
versenyek részvevőjeként, 1905-ben fájdalmas kudarccal kellett szembesülnie. 1909-
ben komoly ajánlások ellenére sem tudott beférkőzni a francia muzsikusok berkeibe, a 
Debussyvel áhított találkozás pedig nem jött létre sem ekkor, sem a következő év végén 
Budapesten.19

A közismerten zárkózott, betegséggel küzdő Debussy egyébként is kevesekkel ápolt 
közelebbi kapcsolatot. A pesti hangversenyét rendező Rózsavölgyi cég társtulajdo-
nosán, Bárczy Gusztávon és a g-moll kvartettet sikerre vivő Waldbauer–Kerpely Vo-
nósnégyes tagjain kívül Budapesten is csak alig néhány magyarral ismerkedett össze. 

13  Zeneakadémiai anyakönyv, 1909/10. (LFZE Irattár). 444. sz., 1910. jan. 7-i bejegyzés. Itt már Zágon 
Géza néven, ág. ev. hitvallásúként szerepel.

14  Nekrológ, 1918. Az információt megerősíti Molnár, 1974, 193.
15  Demény, 1976, 164. Kovács Sándor (1886–1918) – zeneszerző, zongoraművész, zenetudós és kiváló 

zenepedagógus, a barokk zene szakértője. 1910 júniusa előtt hosszabb ideig Párizsban élt.
16  A műsorlapon Fantaisie címmel szereplő, itt bemutatott művet Somfai László a később Két elégiaként 

kiadott tételpár 2. darabjaként azonosította: Somfai, 2006, 410.
17  Jules Écorcheville (1872−1915) zenetudós, 1912-től a Société Internationale de Musique elnöke. 

Écorcheville-től nem maradt fenn levél a hagyatékban, ám Zágon félreérthetetlenül utalt személyes is-
meretségükre Bartókhoz és Kodályhoz írt leveleiben.

18  Dalos, 2007, 154.
19  Surrans, 1993, 25–42.
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Igaz, e néhány magyar barátját igen megbecsülte, amiről szívélyes hangú levelek, párizsi 
meghívások mellett a Waldbauer Imrének ajándékozott autogramos, egyedileg dedikált 
fénykép is tanúskodik.20

Bár az egykor Zágon tulajdonában levő Debussy-arckép jelenleg is lappang,21 Zágon 
és Debussy kapcsolatáról vall a hagyaték két különösen nagy értékű darabja: a Pierrot 
lunaire dalciklus Debussy bejegyzéseit őrző, szerzői kézirata, valamint egy ehhez kap-
csolódó eredeti Debussy-levél. Zágon a Schönberg-melodrámához hasonlóan Albert 
Giraud belga költő versciklusának darabjait zenésítette meg, ám kompozíciója a kivá-
lasztott hat költeményt eredeti nyelven használja fel, más műfajú és annál jóval korábbi: 
az egyes dalok 1908 októbere és 1909 szeptembere között, még Zágon zeneakadémiai 
tanulmányai idején születtek.22 Alkotójuk tehát már ekkor a párizsi avantgárd és a szim-
bolizmus esztétikai elveit követő modern francia zeneszerzők szellemi közelségében élt. 
A mű kéziratát a Rózsavölgyi cégen keresztül, Debussy budapesti szerzői estje után jut-
tatta el a mesternek, aki azt javításaival látta el, és egy 1911. január 22-i keltezésű levél 
kíséretében küldte vissza Zágon budapesti címére. (1. forrás)23

Debussy már a budapesti látogatását követően írt, Bárczy Gusztávnak szóló köszönő 
levelében is említést tett Zágonról, utalva a frissen kapott zeneműre. Sorai ajánlásnak is 
beillenek az ekkor még kiadó nélkül álló ifj ú zeneszerző számára: „Megkaptam Zágon 
Vilmos barátunk szerzeményét, és biztosíthatom, hogy foglalkozni fogok vele. Igazán 
nagyon kedves ember és szép jövő előtt áll.”24

Zágon bizonyára egyike volt a mester által fi gyelemre méltónak talált ifj ú művé-
szek szűk körének, akiket odaadóan bátorított és otthonában is fogadott.25 Azt, hogy 
Zágon későbbi hosszabb franciaországi tartózkodása idején, 1912–1914 között gya-
kori vendég lehetett a Debussy házban a heti rendszerességű vizitidőben, a hagyaték 
dokumentumai közül Mme Emma Debussy egy rövid üzenete is tanúsítja, amelyben 
férje betegségére hivatkozva kérte a hétfő délelőtti látogatás elhalasztását a következő 
hétre.26 1912. szeptemberi levelében Merkler Andor rajta keresztül értesítette Debussyt 
a budapesti Operaház tervezett Tékozló fi ú előadásáról.27 És közvetve az is a személyes 
kapcsolattartás mellett szól, hogy ebből az időszakból nem maradt fenn a hagyatékban 
Debussy-levél, miközben cikkeiben Zágon nem egyszer szó szerint idézi a mester sza-
vait.28

20  Fábián, 1957, 88–89.
21  A dokumentum „arcképgyűjtemény 254” jelzettel szerepel a Zágon-hagyaték jegyzékében (OSZK Kéz-

irattár, Zenei levelek fondjegyzéke).
22  OSZK Zeneműtár, Ms. mus. 2.022.
23  A hivatkozott francia nyelvű leveleket a függelékben eredetiben és saját fordításomban is közlöm.
24  Debussy 1910. december 19-i levelét fordításban, kiemelt részletét eredetiben is közli Lányi, 1937.
25  Debussy jelleméről, társas szokásairól lásd Orledge, 2012.
26  OSZK Kézirattár, Fond XII/200.
27  OSZK Kézirattár, Fond XII/753, Ep. Mus. 1224/a. Merkler Andor (1862–1920) zenekritikus, ze-

neszerző.
28  Példaként: Zenei élet Párisban = Zeneközlöny, 1913. ápr. 15. 555–556.
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Debussyvel való ismeretségének pontos kezdetét nem ismerjük. Zágon a Zeneköz-
löny 1910. december 1-jei számában megjelent írásainak29 alapossága és naprakészsége 
azonban kétségtelenné teszi, hogy ekkorra már bőven volt alkalma tanulmányozni a 
francia mester kéziratait. Sőt, a nyitó esszé vagy annak egy változata valószínűleg már 
hónapokkal korábban készen állt. Ez lehetett ugyanis az az írásműve, amelyet a nyá-
ron elküldött Ljubljanába zeneakadémiai évfolyamtársának, az ekkor a szlovén nemzeti 
színháznál karmesterkedő Reiner Frigyesnek,30 akinél másodkarmesteri‒korrepetitori 
állás felől is érdeklődött.31 A tanulmány bevezetésében ugyanis Zágon az avantgárd ze-
nének a rövidlátó konzervativizmus elleni küzdelmét ecseteli, és éppen erre utalhatott 
Reiner, amikor a következő szavak kíséretében gratulált barátjának: „Nagyon érdekes a 
dolognak a mai zenei viszonyainkhoz mért beállítása. Sok új és találó vonást fedeztél föl 
– látszik, hogy jól ismered az ‘Öreget’.”32 Az első magyar Debussy-monográfi a szerzője, 
Fábián László pedig így emlékezett meg róla 1957-ben megjelent munkájában: „[...] 
Zágon volt Debussynek nemcsak járatlan utakon haladó, legbehatóbb s legmegbízha-
tóbb magyarázója, hanem művészetéhez szeretettel, lelkesedéssel és megértéssel közele-
dő első magyar íródeákja.”33 Alig több mint húszévesen Zágon olyan kitűnő ismerője és 
a mester által is elismert propagálója lett Debussy művészetének, hogy ez irányú mun-
kásságát máig számon tartja a hazai és nemzetközi szakirodalom.

A Debussy budapesti szerzői estje előtt publikált briliáns írásaival vette kezdetét ze-
neírói pályája. 1910–1912 között több, a magyar zenei élet aktualitásaival kapcsolatos 
cikket publikált a Zeneközlönyben, A Zene és az Aurora című folyóiratban. Utóbbiban 
kritikát írt az Akadémiai Zenekar 1911. február 6-i francia hangversenyéről, amelyen 
Debussy Tékozló fi ú című kantátája az ő fordításában hangzott el,34 valamint ugyan-
ezen együttes 1911. március 27-i magyar koncertjéről; utóbbi írásában méltatta Bar-
tók zongorajátékát és elhangzó két művét, az itt bemutatásra került második Román 
táncot és a nagyzenekarra komponált 1. szvitet.35 Jelentősebb írásai közt említhetjük a 
„Beethoven zongoraszonátái esztétikai megvilágításban” cím alatt megjelent tizenkét 
esszéjét36 és különösen a „Gondolatok régi és új muzsikáról” című cikkét.37 A Kovács 
Sándor régizene-gyűjteményének és eredeti zongoradarabjainak párizsi kiadását kö-

29  Claude Debussy. In: Zeneközlöny, 1910. dec. 1. 74–80. Debussy műveiről. Uo. 81–87. Debussy: g moll 
vonósnégyes. Uo. 91–95. Az előadásra kerülő zongoradarabok méltatása. Uo. 96.

30  Reiner Frigyes (1888–1963) világhírű magyar karmester, eredetileg zongora- és zeneszerzés-tanulmá-
nyokat folytatott a Zeneakadémián.

31  Reiner levele Zágonhoz. Laibach, 1910. okt. 9. (OSZK Kézirattár, Fond XII/908, Ep. mus. 1225/a.)
32  Reiner képeslapja Zágonhoz. Laibach, é. n. A postai bélyegző alapján 1910. aug. 6-ra keltezhető. (OSZK 

Kézirattár, Fond XII/908, Ep. mus. 1225/b).
33  Fábián, 1957, 195.
34  Francia hangverseny. In: Aurora, 1911. febr. 110–112. A koncert időpontja és programja: OSZK Plakát- 

és Kisnyomtatványtár, Zenei apró, Bp. 1911/febr. A librettó: Debussy, Claude: A tékozló fi ú. (L’enfant 
prodigue.) Szöveg Edmond Guinaud. Ford. Zágon Géza Vilmos. Budapest, 1911. (OSZK Színház-
történeti Tár, MM 13.998).

35  Magyar hangverseny. In: Aurora, 1911. ápr. 8. 42–43. A hangversenyről Demény, 1955, 389–390.
36  Az esszésorozat A Zene 1911. febr.–1912. febr. között megjelent számaiban látott napvilágot.
37  Zeneközlöny, 1911. márc. 1. 269–275.
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szöntő írása jellegzetes módon tükrözi az új magyar zene híveinek megkülönböztetett 
érdeklődését egyfelől a régi, vagyis a párizsi avantgárd hatására felfedezett barokk zene, 
másfelől a Bartókék által modern technikai eszközökkel gyűjtött, autentikus népzene 
iránt. Eszmefuttatása középpontjában Bartók népzenei ihletésű muzsikája, illetve az 
ekkoriban teljessé vált Gyermekeknek sorozat áll, melyet egyediségének hangsúlyozása 
mellett igyekszik – a kétféle hagyomány mint inspirációs forrás párhuzamba állításával 
– nemzetközi kontextusba helyezni. Végső konklúzióként Bartókot emeli piedesztál-
ra az Akadémiai Zenekar 1911. június 1-jei Liszt-hangversenyéről írt recenziójában is, 
amennyiben Liszttel és Bachhal rokonítja.38

Az új magyar zenei mozgalom kibontakozását Franciaországban ismertető Kovács 
Sándor melletti kiállás volt a Zeneközlöny 1912. január 29-i számában közzétett nyi-
latkozata, melyet a lap két további fi atal munkatársa, Balabán Imre és Fenyves Jenő is 
aláírt.39 Zágon ezzel abba a vitába kapcsolódott be, amely a S.I.M. zenei folyóirat elő-
ző év novemberi számában megjelent Kovács-cikk – „La Jeune école hongroise” (Az 
új magyar iskola) –, illetve Isoz Kálmán ismertetése nyomán alakult ki a Zeneközlöny 
hasábjain. Az ügy kapcsán kisebb konfl iktus keletkezett a lap szerkesztője és Zágonék 
közt, melyet kölcsönösen igyekeztek elsimítani. A fi atalokat a lap melletti kitartásra 
buzdító Demény Dezső szerint az ellentét abból az „áthidalhatatlannak tetsző űrből” 
származott, amely az Isoz és a Kovács által külön-külön képviselt „két muzsikális irány-
zat” között tátongott. (2. forrás) A polémia jól tükrözte a korabeli magyar zenésztársa-
dalom mély megosztottságát. Az egyik oldalon az új inspirációs forrásokat kereső és ke-
vés kivétellel a francia kultúrát eszményítő, feltörekvő fi atalok egy csoportja – Bartók, 
Kodály, Weiner, Zágon, Kovács és mások –, a másikon a hagyományos osztrák–német 
orientáció mellett kitartó, konzervatív tábor – Szendy Árpád, Szabados Béla, Michalo-
vich Ödön, Hubay Jenő stb. –, amely a zenei élet irányítását ekkoriban kézben tartotta.

1910–1912 között Zágon zeneszerzőként és előadóművészként is bemutatkozott 
a budapesti közönségnek. A Zeneakadémia 1910. május 14-i nyilvános hangversenyén 
Esz-dúr Szonátáját és a Poèmes ciklus Idylle tételét játszotta.40 Utóbbi műve első opus-
ként, 1911-ben jelent meg a Rózsavölgyi kiadónál.41 1911. február 12-én Son Harry vo-
nósnégyesének magyar estjén Henschel Károly d-moll csellószonátájának bemutatásá-
ban működött közre, ez év március 21-én Ganz Rudolf játszotta az Idylle-t Zágon Op. 
1-éből. Egy Fenyves Jenő tollából a Zeneközlöny 1911. április 1-jei számában megjelent 
cikk részletesen beszámol Zágon és Balabán bemutatkozó hangversenyéről, amelyen 
Zágon „szinte teremtő erővel játszotta” Debussyt és Bartókot, saját művei közül pedig 

38  Liszt. In: Zeneközlöny, 1911. jún. 15. 462–464.
39  Balabán Imre–Fenyves Jenő–Zágon Géza Vilmos: Nyilatkozat. In: Zeneközlöny, 1912. jan. 29. 

334–335.
40  OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár, Zenei apró, Bp. 1910/55/a. A szonáta a tételek megjelölése alap-

ján azonosítható. Sonate. Mi bémol majeur. Pour le piano par Guillaume G. Zágon. (Kézirat). (OSZK 
Zeneműtár, Ms. mus. 2.018.)

41  Poèmes. I. Idylle. II. Danse des Faunes. III. Elégie. Pour le piano par Vilmos Géza Zágon. Op. 1. Buda-
pest‒Leipzig, Rózsavölgyi és Cie, 1911.
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az Elégia, egyik Ady-dala – a Fehér lyány virág kezei vagy „A rémmesék uhujá”-ra írt 
Mystères –, valamint a Pierrot lunaire dalciklus öt tétele hangzott el Róna Dezső és Mar-
schalkó Rózsika közreműködésével.42 A recenzens kitért arra, hogy a koncert „a régi, 
untig ismert komédiák nélkül meg nem történhetett”, vagyis kevesen hallgatták meg és 
a művészi szempontokat nélkülöző, rosszindulatú kritikák jelentek meg róla másnap. 
Egy Son Harryvel közös, önálló szonátaesten, amelyre 1911. december 19-én került 
sor a Royal-teremben, kéziratból Kodály op. 4-es cselló–zongora Szonátáját is előadta a 
holland származású gordonkaművésszel. A mű a végleges változatot előlegző, kétrészes 
formában szólalt meg.43 Kodály számára tehát alighanem meggyőző volt az interpretá-
ció, míg közönségsikerre még csak nem is számítottak a művészek.44

Zágon még 1911 áprilisában csatlakozott a Bartók Béla, Kodály Zoltán, Weiner 
Leó, Kovács Sándor, Demény Dezső, Kacsoh Pongrác és Buttykay Ákos vezetésével ak-
kor megalakult Új Magyar Zene-Egyesülethez, amely az új és ritkán hallható régi zene 
bemutatását, végső soron pedig a magyar zenei élet fejlesztését tűzte ki fő céljául hang-
versenyek rendezése, népszerűsítő előadások tartása és egyéb eszközök útján. Az eredeti 
célkitűzések között nagy hangsúlyt kapott az önálló hangversenyzenekar felállításának 
terve, ez azonban állami támogatás hiányában meghiúsult, így az UMZE programja a 
kamarazene területére korlátozódott. Az 1912. január 12-i harmadik és március 22-i 
negyedik, egyben utolsó kamarahangversenyen Zágon három művét is bemutathatta: 
a korábbin úgynevezett II. szonátáját, a tavaszin egyik Ady-dalát és a Desz-dúr Szoná-
tát.45 A rövid életű, mindössze egyetlen koncertévadot megért társaság 1912 áprilisára 
már a túlélésért küzdött. Bartók és Kodály csalódottan kivonultak a vállalkozásból, ami 
teljes megszűnéséhez vezetett.46 Az új magyar zene itthon egyelőre nem nyert komoly 
támogatást sem a közönség, sem a hivatalos zenei elit részéről, két vezéralakja – köztük 
a Kékszakállú mellőzése miatt is rezignált Bartók – fokozatosan elszigetelődött.

Nem sokkal az UMZE megszűnését követően Zágon ismét Franciaország felé vette 
az irányt. Zeneszerzői‒előadói tehetségével, színvonalas szakcikkeivel ekkorra már fi -
gyelmet és elismerést vívott ki magának. A Fővárosi Tanács 1911-ben kiírt pályázatán 
Moravcsik Géza, a Zeneakadémia titkárának ajánlására47 elnyerte a fi atal művészek kül-
földi tanulmányútjait támogató „Ferenc József koronázási jubileum-díj”-at.48 A két évre 
szóló, jelentős pénzösszeggel járó (kétszer 1600 koronás) zenei elismerést a hivatalos 

42  Fenyves Jenő: Marschalkó Rózsi, Róna Dezső, Zágon Vilmos. In: Zeneközlöny, 1911. ápr. 1. 347–349.
43  A tételek megjelölése a koncertprogramon: 1. Fantasia. Andante és 2. Allegro commodo – Adagio. 

(OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár, Zenei apró, Bp. 1911/dec.).
44  „[Kodály szonátája] aligha tetszik a nagyközönségnek” – írja német nyelvű levelében Son Harry Zágon-

nak a koncert tervezésekor, 1911. okt. 11-én. (OSZK Kézirattár, Fond XII/1009.)
45  A Zeneközlöny koncertprogramjai, 1912. jan. 5., illetve 1912. márc. 11. A márciusi hangversenyről kri-

tika: Berény Róbert: Az U.M.Z.E. márciusi 22-i hangversenyén. In: Nyugat 1912. 7. sz. 647–649. A 
Desz-dúr Szonáta Budapesten játszott változatát a kézirat őrzi (OSZK Zeneműtár, Ms. mus. 2.017).

46  Lynn Hooker: Modernism on the Periphery: Béla Bartók and the New Hungarian Music Society of 
1911–1912. In: Musical Quaterly, 88/2 (Summer 2006). 274–319.

47  Moravcsik Géza levele Zágonhoz. Bp. 1912. febr. 26. (OSZK Kézirattár: Fond XII/777.)
48  Nagy, 1976, 201–202.
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közlemény szerint egyhangúlag ítélte oda neki a bíráló bizottság 1912. február 24-én, 
összhangban Kacsoh Pongrác, a XIV. ügyosztály zenei szakelőadójának javaslatával.49 
A fővárosi ösztöndíjnak köszönhetően Zágon hosszú időt tölthetett el Párizsban; le-
velezéséből nyomon követhető, hogy kisebb megszakításokkal 1914 májusáig lakott az 
Odéon utca 3. szám alatti lakásban, ahová szeptemberben szándékozott visszatérni.

Párizsi működésének első hónapjairól kevés adat maradt fenn. Mindenesetre neve 
rövidesen már nem csengett teljesen ismeretlenül zenei körökben: a S.I.M. zenei folyó-
irat 1912. decemberi száma első kiadott művét, a Rózsavölgyinél 1911-ben megjelent 
Poèmes-et ismerteti.50 Merkler Andor szeptemberi leveleiből pedig tudható, hogy Zá-
gon ősszel az ő segítségével tárgyalt Hevesi Sándorral az Operaház tervezett Tékozló fi ú 
bemutatójával kapcsolatban, és kérvényezte Bánff y Miklósnál fordításának alkalmazá-
sát, melyet az Akadémiai Zenekar előző évi előadására készített. Úgy tűnik, további 
francia dalművek fordítására is szeretett volna megbízást kapni. Elismertségét mutatja, 
hogy Merkler készülő operájának jövőbeli operaházi bemutatására is jó esélyt látott.51 
Zágon tehát már ekkor dolgozott a francia operán, melynek csupán rövid töredéke ma-
radt fenn.52 A szöveg megírására Pierre Vierge költőbarátját kérte fel, mivel a századelő 
szimbolista ihletésű operáinak mintájára művészi értékű drámai költeményt kívánt fel-
használni. Bár 1913 júniusában édesanyjának már arról számolt be, hogy jól haladnak a 
munkával,53 az operából valószínűleg csak néhány jelenet készült el.

Rendkívül eseménydús és tevékeny volt számára az 1913-as esztendő és a következő 
év eleje. Zenei élet Párisban címmel áprilisban jelent meg a Zeneközlönyben első, igen 
alapos párizsi írása, majd az év során további cikkekben tudósította a lap olvasóit az 
elmúlt időszak eseményszámba menő előadásairól, avatott tanúként, élményszerűen.54 
Nagy hatással volt rá a tavasszal nyolcadszor megrendezett Orosz Évad emlékezetes 
eseménysorozata: a Borisz Godunovot és a Hovanscsinát is magában foglaló, nagy-
szerű operaelőadások, Gyagilev Orosz Balettjének összművészeti produkciói. Főként 
Sztravinszkij új balettzenéje tett rá mély benyomást; május 29-én jelen volt a vadonat-
új Th éâtre des Champs-Elysées-ben a Le Sacre du printemps botrányos bemutatóján, 
amelyről elsőként édesanyjának számolt be levélben,55 majd írásainak visszatérő eleme 
lett. Kubizmus a zenében című írásában talán elsőként fedezte fel a Párizsban megismert 
új festészeti irányzat zenei analógiáit Bartók és Sztravinszkij zenéjében, s mutatott ki 
közöttük szellemi rokonságot.

49  Fővárosi Közlöny, 1912. ápr. 26. 1526.
50  V. P., Piano. In: Revue musicale S.I.M., décembre 1912. 67. 
51  Merkler Andor levelei Zágonhoz. Budapest, 1912. szept. 11. és 16. (OSZK Kézirattár, Fond XII/753.)
52  OSZK Zeneműtár, Ms. Mus. 2.020. Pierre Vierge kézírásos költeményének töredékével. A költő még 

1914 májusában is küldött Zágonnak verset Budapestre.
53  Zágon édesanyjához írt levele. Paris, 11 Juni 1913. (OSZK Kézirattár, Fond XII/1225.)
54  Zenei élet Párisban. In: Zeneközlöny, 1913. ápr. 15. 551–562. Töredékek egy megíratlan naplóból. 

Uo., 1913. máj. 15. 607–615. Kubizmus a zenében. Uo., 12. évf. 1. sz. (1913. okt.). 4–7. A Th éâtre des 
Champs-Elysées. Uo., 12. évf. 8. sz. (1913. dec.) 194–199.

55  Zágon édesanyjához írt, német nyelvű levele. Paris, 11 Juni 1913. (OSZK Kézirattár, Fond XII/1225.)
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A háború előtti utolsó békeév emellett komoly zeneszerzői sikereket hozott számá-
ra. A kortárs zene legújabb alkotásainak megismertetésére létrejött Société Musicale 
Indépendante koncertjein két művét is bemutathatta, és Mathot, az új zenei társaság 
első főtitkára kiadta Jeux de vagues című, Balabán Imrének ajánlott zongoradarabját, 
mely elé mottóként Émile Verhaeren költeményének részletét illesztette.56 A Régi Con-
servatoire koncerttermében május 22-én megrendezett hangversenyen kéttételes Desz-
dúr Szonátáját játszotta egy jelentősen átdolgozott második tétellel, a Rózsavölgyinél 
1914-ben megjelent végleges változatban. December 17-én, a Pleyel-teremben került 
sor a Pierrot lunaire párizsi bemutatójára Mlle Bonnard énekesnő közreműködésével, 
aki a megbetegedett Helda Roosevelt helyére ugrott be. A dalciklusról és annak elő-
adásáról kedvező kritikák jelentek meg a S.I.M.-ben és a Le Monde musical-ban.57 Émile 
Vuillermoz szerint „az eleven és oly eredeti új magyar iskola egyik legtehetségesebb tag-
jának melódiái rafi náltan impresszionisták és megkapóan szépek. A mű bemutatóját 
zajos siker fogadta.”58 A hatalmas tetszést aratott kompozíció megjelentetésének terve 
a háború miatt eshetett kútba; erre enged következtetni Mathot alább közölt levele, 
amelyben a Jeux de vagues-éhoz hasonló feltételek mellett vállalkozott a dalok kiadásá-
ra. (3. forrás)

Az 1909 végén Ravel és néhány barátja – Charles Koechlin, Florent Schmitt, Émile 
Vuillermoz és mások – által alapított SMI a Schola Cantorumhoz kötődő, rivális So ciété 
Nationale-lal szemben a Conservatoire-ból kikerült, újító zeneszerzőkre támaszko-
dott, és annál jóval nagyobb teret engedett a külföldieknek. Utóbbiak közül ekkoriban 
az orosz és a spanyol iskola dominált az SMI műsorain, és jóllehet a társaság művészeti 
vezetéséért felelős bizottság később tagjai közé hívta Bartókot, az 1910-es években még 
kevés magyar kompozíció volt hallható. Igaz ugyan, hogy az SMI már a megalakulását 
követő legelső, 1910. április 20-án megtartott koncertjén műsorára tűzte Kodály Zon-
goramuzsikájának hat darabját – amely a festival hongrois sikerének volt köszönhető –, 
ám a mű Szántó Tivadar előadásában botrányos fogadtatásban részesült, majd egy ideig 
alig lehetett új magyar zenét hallani az SMI hangversenyein.59 Kevéssel Zágon Szonátá-
jának elhangzása előtt azonban komolyabb visszhangot váltott ki Radnai Miklós Szvit-
je és főleg Kodály Zoltán Op. 4-es Szonátája; az 1913. május 3-án felcsendült újabb 
Kodály-mű Alfredo Casella zongoraművész és Diran Alexanian gordonkaművész – a 

56  Jeux de vagues. „Hullámjáték” pour Piano 2 mains. Paris, Éditions Littéraires et Musicales A. Z. Mathot–
Leipzig, Breitkopf et Härtel–Bruxelles, J. B. Katto, 1913.

57  Jean Poueigh: A travers la quinzaine. In: S.I.M. La Revue musicale, 1er janvier 1914. 50. A Le Monde 
musicalban megjelent kritikát Zágon említi édesanyjának írt 1914. jan. 6-i levelében. (OSZK Kézirattár, 
Fond XII/1225.)

58  Idézi és kommentálja Duchesneau, 1997, 158. A Vuillermoz-hagyaték fondjegyzéke két cikket em-
lít, melyek a bemutató előtt, illetve után jelentek meg: Émile Vuillermoz: Un autre Pierrot lunaire 
(de Vilmos Géza Zágon). In: Comoedia, 15-12-1913 és Uő: L’autre Pierrot lunaire. Uo., 22-12-1913. 
(http://www.mediathequemahler.org/wp-content/uploads/2009/07/fonds_vuillermoz.pdf ). (Utolsó 
megtekintés: 2014. 07. 25.)

59  Csupán a Párizsban élő Szántó Tivadar egy-egy művének műsorra tűzéséről maradtak fenn szórványos 
adatok.
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fennmaradt kritikák szerint kissé merev és Zágon szerint is kifogásolható – interpretá-
ciója60 ellenére is tetszést aratott, és igen népszerűvé vált a muzsikusok körében. (4.1–4. 
forrás) Nem sokkal a Pierrot lunaire bemutatója után, 1914 februárjában pedig két 
további magyar újdonság is sajtófi gyelmet kapott az SMI koncertjei kapcsán: Radnai 
Miklós Triója, valamint Weiner Leó klarinétra és zongorára írt, először az UMZE utol-
só koncertjén bemutatott Balladája.61

Abban, hogy az SMI több magyar művet is műsorára tűzött 1913 tavaszán és a kö-
vetkező koncertévadban, lényeges szerepet játszhatott Zágon egyesületi tagsága, hatá-
rozott fellépése és ügybuzgósága, nem utolsósorban pedig Vuillermoz-hoz, a társaság 
egyik alapító és bizottsági tagjához fűződő kapcsolata. Ahhoz ugyanis, hogy egy zene-
szerző bemutathassa művét az SMI valamely koncertjén, előbb szükséges volt – tagdíj 
befi zetésével – felvételt nyernie a társaságba, kompozíciójának pedig meg kellett győz-
nie a művészeti irányításért felelős comitét. Az előadásra kerülő művek kiválasztása azért 
is volt érzékeny kérdés, mert állami támogatás hiányában általában a társaság tekintélyes 
tagjai kölcsönözték a pénzt a koncertek megrendezésére.62 Mint Kodálynak írt, 1913. 
május 3-i leveléből megtudhatjuk, Zágon hónapokkal korábban egy több magyar 
művet – köztük Kodály op. 4-es Szonátáját – tartalmazó kottaanyagot nyújtott be az 
SMI-hez. A Vuillermoz-val előzetesen egyeztetett terv szerint valamennyi kompozíciót 
egyetlen koncerten ő maga játszotta volna, és aligha pártfogóján múlott, hogy ez az 
elképzelése nem vált valóra. (5. forrás) Vuillermoz közbenjárását sejthetjük amögött is, 
hogy a két Pierrot lunaire kapcsán kialakult bizottsági vita végül az ő dalciklusa javára 
dőlt el Schönberg melodrámája ellenében, jóllehet a bizottság korábban utóbbi előadá-
sára kötött szerződést, és Zágon dalaival – a címazonosságra hivatkozva – először nem 
is foglalkozott.63

Vuillermoz mellett az új magyar zene legkorábbi hívei közé tartozott Louis Laloy, 
aki a Th éatre des Arts főrendezőjeként ekkoriban balettlibrettókat írt a színház színvo-
nalas zenés–táncos produkcióihoz. Amikor 1913 tavaszán azzal a kéréssel kereste meg 
Zágont, hogy ajánljon hangulatos, művészi értékű, rövid balettzenét az új magyar isko-
lától, (6.1–2. forrás) a fi atal magyar komponista Bartókhoz fordult, és a Román táncok, 
a Két kép, valamint a Gyermekeknek elküldésére kérte.64 Bár a kották késve érkeztek, és 
végül nem került sor a tervezett előadásra, Zágon eljátszotta a darabokat Laloynak, aki 
a Gyermekeknek sorozatot különösen nagyra értékelte.65 Bartók fi gyelmét ekkor egyéb-
ként is a folklórkutatás, nyárra tervezett algériai gyűjtőútja kötötte le, ehhez kért és 

60  Ehhez lásd Zágon Kodályhoz írt, 1913. május 3-i levelét (4.1.), valamint az 1913. jún. 9-i levelével kül-
dött francia kritikákat, melyeket saját fordításomban közlök: Illyés, 2014. 172., 45. jegyzet.

61  Az előbbiről a S.I.M. 1914. február 15-i száma adott hírt, az 1914. február 25-i Weiner-bemutatóról a 
Le Guide du concert és a Le Guide musical (Duchesneau, 1994, 280. adatai szerint). Magyar sajtóvissz-
hang: Aranyossy, 1914.

62  Duchesneau, 1994, 260.
63  Zágon levele Bartókhoz. Paris, 1913. ápr. 26. (Dille, 1965. 21.)
64  Zágon levele Bartókhoz. Paris, 1913. ápr. 1. (Dille, 1965. 18–19.)
65  Zágon levele Bartókhoz. Bp. 1914. jún. 23. (Dille, 1965. 26.)
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kapott Zágontól segítséget.66 Ekkor már lassan egy éve tartó, visszavonult időszakában 
nemigen foglalkoztatta a külföldi szereplés. Így Zágon kísérlete egy festival hongrois-hoz 
hasonló újabb közös akció megszervezésére, mellyel először őt kereste meg, kudarcba 
fulladt. Felkérését Bartók a „hivatalos zenevilág” áldozataként utasította vissza Vésztőn 
kelt 1913. aug. 22-i levelében,67 majd Zágon javaslataira szeptemberben Hubay Jenő és 
Kacsoh Pongrác is kitérő, illetve nemleges választ adott. (7., 8. forrás)

Zágon párizsi kapcsolatai közül kétségkívül az ekkoriban Párizsban élő Michel- 
Dimitri Calvocoressi, a kortárs zenei mozgalmak kiváló ismerője és népszerűsítője tette a 
legtöbbet azért, hogy a magyar avantgárd zene itthon még inkább gáncsolt, mint támo-
gatott, a megfelelő kulturális és társadalmi közeg híján önmagukba zárkózó vezéralak-
jait a háború előtt Sztravinszkijjal és Schönberggel együtt ismerhesse meg a külföld. 
Zágonnak írt néhány soros üzenetei, valamint a fi atal magyar komponista Kodállyal 
és Bartókkal folytatott levelezése eléggé tanúsítják: e befolyásos személy fi gyelmét Zá-
gon fordította az új magyar zene felé. Ő ismertette meg – saját kompozíciói mellett – 
például Bartók Gyermekeknek sorozatával, Kodály op. 4-es csellószonátájával és számos 
dalával, valamint több más, a levelekben konkrétan nem említett művel, melyek Cal-
vocoressi írásaiban kerülnek említésre, vagy az előadásaihoz kapcsolódó koncerteken 
hangzottak el.

Ismeretségük legkorábbi bizonyítéka az az 1913. február 23-ra keltezhető levele-
zőlap, amelyben a görög származású zenekritikus megköszöni a küldött kottákat, illetve 
Zágont zongorázni hívja otthonába. (9.1. forrás) A Comoedia illustré 1913. júniusi, az 
Orosz Balettnek szentelt számában Calvocoressi már avatott szakértőként foglalkozik 
az új magyar iskolával, amely „a legfi atalabb Európában és az egyik legérdekesebb”. Az 
SMI koncertjein sikert aratott két magyar mű méltatása mellett felidézi Kodály Zongo-
ramuzsikájának, Bartók Vonósnégyesének és Radnai Miklós Szvitjének korábbi előadá-
sait, sőt olyan Bartók- és kéziratban lévő Kodály-kompozíciókra is utal, melyeket már 
volt alkalma tanulmányozni és rövidesen a közönség is megismerhet. Zágonról, akinek 
a cikkben ismertetett Szonátáját csak privát előadásban hallotta, féloldalas fényképet 
is közölt.68 Zágon segítségével Calvocoressi csakhamar jó ismerője lett a magyar zené-
nek és – amint Oxfordból küldött képeslapjából kiderül – szeptemberben már előadást 
tartott a témáról Írországban. (9.2. forrás) A Th e Musical Times egyik őszi számában 
megjelent írásában a népzene felé forduló fi atal magyar zeneszerzőket is említi, és a kot-
tapéldák közt feltűnnek a Gyermekeknek sorozatból vett részletek.69

66  A biskrai népzenegyűjtőúttal kapcsolatos eredeti Bartók-leveleket (1913. ápr., máj. 3., jún. 19.) az OSZK 
Kézirattára őrzi (Fond XII/62). Közli Demény, 1976. 202–203, 205–206, 207. Zágon ezzel kapcso-
latban írt leveleit (1913. április 26., május 27., június 24.) közli Dille, 1965, 20–25. A június 24-i levél 
eredetije a Zágon-hagyatékban maradt fenn (OSZK Kézirattár, Fond XII/1224).

67  OSZK Kézirattár, Fond XII/62. Közli Demény, 1976, 208–209. Zágon Bartókhoz írt levele jelenleg 
is lappang.

68  Michel-Dimitri Calvocoressi: Aux concerts. In: Comoedia illustré, 5 Juin 1913. 830–831.
69  Michel-Dimitri Calvocoressi: Folk-Song in Modern Music. In: Th e Musical Times, 1. Nov. 1913. 718.
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Mint ismeretes, Zágon előadóként is értékes segítséget nyújtott Calvocoressinek az 
új magyar zenéről tartott előadásaihoz, melyek az École des Hautes Études Sociales ál-
tal az 1913/14-es tanévre meghirdetett „zenei műelemzés” kurzus keretében, a kortárs 
zenei mozgalmakat bemutató blokkban hangzottak el. 1914. január 23-án Bartóktól 
a Gyermekeknek sorozat darabjait és a Vázlatok ciklust, Kodálytól a Zongoramuzsika 
egyes darabjait játszotta, január 30-án pedig Bartók egyik Román táncát és saját Desz-
dúr Szonátáját adta elő.70 Művének sikerére Calvocoressi 1914. január 31-i köszönő 
leveléből következtethetünk. Valószínűleg műsorra kerülhettek az általa javasolt Ko-
dály-dalok is, melyeket franciára fordított,71 valamint Kodály csellószonátája, mivel egy 
levelében Calvocoressi egész estés, kétrészes hangversenyre kérte fel. (9.3–5. forrás) 
Végül Zágonnak köszönhető, hogy Bartók 1914 májusában közvetlenül is felvette a 
kapcsolatot Calvocoressivel (illetve rajta keresztül a népzenekutató Julien Tiersot-val) 
a Biskrában gyűjtött népzenei anyag ügyében, majd a nyáron személyes találkozóra is 
sor került közöttük. (9.6. forrás)

Zágon további együttműködését a kitűnő muzikológussal – több más terve, például 
a nemzetközi zenei kongresszus által szorgalmazott folklorisztikai bizottság párizsi elő-
készítő testületében való részvétele mellett72 – az első világháború kitörése, abban való 
kényszerű hadba vonulása, majd hősi halála hiúsította meg. Miután hadköteles korban 
lévén a katonai szolgálatot aligha kerülhette el, önkéntesként bevonult a leghosszabb 
kiképzéssel járó tüzérséghez; közvetlen parancsnoka a festő Márff y Ödön főhadnagy 
lett.73 A háború első egy–másfél évében így gyakran időzhetett otthon,74 sőt Molnár 
Antal visszaemlékezése szerint később is, mint kiképző tiszt, illetve sebesült. Legkésőbb 
1916 februárjában azonban – még hadapródjelöltként – a frontra került az 5. menet-
dandár 24/21. menetszázadával, a cs. és kir. 32. gyalogezred kötelékében.75 Legalábbis 
az első időkben bizonyosan nem harcolt közvetlenül, hanem az arcvonal mögött rend-
szeresített harctéri kiképzésben vett részt.76 A 32-esek ekkor a keleti hadszíntéren, Zag-
orzsénél voltak állásban, itt érte őket a Bruszilov-off enzíva 1916 júniusától. 1917 január-
jában az ezredet Erdélybe, majd Bukovinán át a Kárpátok mögé vezényelték, miután az 
alakulat vezetését Redlich Ottó alezredes vette át.77 Az ezred utolsó, egyben legelismer-

70  Az említett koncertek kéziratos műsorlapját a Kodály Archívum őrzi. Magyar sajtóvisszhang: Ara-
nyossy, 1914. A Zongoramuzsika egyes darabjait Zágon 1914. március 7-én is játszotta Párizsban, lásd 
Nyéki, 1990, 100.

71  A dalok tételes felsorolását lásd: Zágon levele Kodályhoz. Paris, 1913. június 9. (4.2.)
72  Zágon levele Bartókhoz, Budapest, 1914. jún. 23. (Dille, 1965, 25–26.)
73  Telmányi Emil levele Zágonhoz, budapesti címére küldve. Charlottenburg [1915]. máj. 28. (OSZK Kéz-

irattár, Fond XII/1111.)
74  1915 szeptemberében még személyesen tárgyalt Hubay Jenővel. Lásd Hubay levele Zágonhoz, budapesti 

címére küldve, 1915. szept. 17. (OSZK Kézirattár: Fond XII/443.)
75  Zágon tábori postacímét édesanyja, Zerkovitz Zsigmondné közli Kodálynak írt, 1916. febr. 12-i leve-

lében (KA/Zágon-epist 5). Az ebben megadott tábori postaszám (272) a szerbiai Lazarevacra utal, ez 
azonban nem feltétlenül jelenti Zágon akkori, tényleges tartózkodási helyét, mivel egy-egy csapattest 
postaszáma a háború során alig változott.

76  A menetszázadokról lásd Tinódi, 1930, 324–325.
77  Tinódi, 1930, 241–250.
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tebb parancsnoka tiszteletére írta meg Zágon a 32-esek hadi indulóját, amelynek szöve-
gébe belefoglalta addigi nagy csatáikat.78 Amikor egy sebesülést követően, 1918 őszén 
ismét visszatért csapatához, az ezred már az olasz fronton harcolt a Veneto tartomány-
beli Combainál. Itt a Monarchia nyári piavei vereségét követően fellépett súlyos ellátási 
gondok, illetve az árokharccal összefüggő mostoha egészségügyi viszonyok79 közepette 
megbetegedett, majd 1918. október 21-én elhunyt az 1505. számú tábori kórházban.80 
Mindössze huszonkilenc éves volt ekkor. Feltehetőleg a kórház közelében temették el, 
így sírja a ma Casa di Riposo S. Giuseppének nevezett épület, illetve a Follinában elte-
metett, kb. 900 osztrák és magyar katona emlékére állított Osztrák–Magyar Katonai 
Szentély környékén keresendő.81

Korai halála nemcsak a valódi művészi kibontakozás, hanem későbbi hazai elisme-
résének esélyét is eltörölte. A háború utáni megváltozott politikai, kulturális légkör-
ben a túlélő pályatársak, a Bartók- és Kodály-kultuszt megalapozó zenetörténészek és 
-kritikusok nem tartották fontosnak, hogy ápolják a franciabarát komponista emlékét, 
így Zágon kisebb méretű zeneszerzői életműve úgyszólván kihullott az emlékezetből. A 
Debussy- és Bartók-kutatók jóvoltából némileg jobb sors jutott osztályrészül egyes ze-
nei írásainak, melyek oly érzékenyen közvetítik az 1910-es évekbeli avantgárd művészet 
szellemiségét, ám ez irányú munkásságának egy fontos része is csak a legutóbbi időkben 
kapott fi gyelmet.82 Ebben a tanulmányban főként azt igyekeztem megmutatni, hogy 
ha csonkán maradt is, nem hagyható fi gyelmen kívül ez az életmű amiatt a tevékeny 
szerep miatt sem, amelyet az ifj ú muzsikus a korszak zenei életében betöltött. Amint az 
alább közölt levelek is alátámasztják, Zágon – a saját korában élvezett megbecsültségé-
nek köszönhetően – eredményesen közvetített a magyar és francia avantgárd zenei kö-
rök között; ezek a személyes kapcsolatok pedig tartósnak bizonyultak, sőt elmélyültek 
a háború után. Bartók és Kodály műveinek propagálásával, saját zeneszerzői–előadói 
sikereivel Zágon nagymértékben hozzájárult az akkor még meglehetősen elszigetelt új 
magyar zene franciaországi elismertetéséhez, ezzel közvetve elősegítve annak hazai át-
törését is.

78  Kiadása: Redlich-induló. A 32-esek hadi indulója. Szövegét és zenéjét írta Zágon Géza Vilmos = Red-
lich-Marsch. Kriegsmarsch der 32-er. Text und Musik von Wilhelm Géza Zágon. Budapest–Lipcse, 
Rózsavölgyi és Tsa, 1917.

79  Tinódi, 1930, 306–308.
80  Zágon hagyatéki iratai (HU BFL–VII.12.b–1922–190767).
81  Ehhez lásd a település honlapját: http://www.comune.follina.tv.it/Storia/storia5.html. (Utolsó megte-

kintés: 2014. 07. 25.)
82  A magyar nemzeti zene körül folyó korabeli diskurzus kontextusában vizsgálja Zágon néhány írását és 

elemzi egy-két dalát: Hooker, 2013.
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Források83

1.

Claude Debussy levele Zágon Géza Vilmoshoz
Párizs, 1911. január 22.

OSZK Kézirattár, Fond XII/199, Ep. Mus. 1236

Francia nyelvű, autográf tintaírással, gyászkeretes
levélpapíron, borítékkal. 1 folio (2 beírt oldal).

Monsieur Guillaume Zágon ∕ V. Zoltán utcza 11. ∕ à Budapest ∕ Autriche‒Hongrie

22-I/11

Cher Monsieur,
Vous recevrez en même temps que cette lettre, votre „Pierrot-Lunaire” avec les cor-

rections que j’ai cru devoir y apporter, qui, d’ailleurs, portent presque toutes sur les ac-
cents prosodiques.

Plus spécialement, je vous ferais remarquer la „tessiture” un peu forcée de „Messe 
rouge… La voix qui pourrait à la fois sonner au commencement et à la fi n me semble 
diffi  cile à trouver ? Peut-être y aurait-il profi t à modifi er la fi n.

La musique qui décrit „Le départ de Pierrot” ne me paraît pas aussi heureusement 
trouvée que dans les autres pièces… Pour tout dire, elle est plus lunaire que pierrot. Il y 
a dans le poème, un mouvement, une fantaisie que l’on ne retrouve84 point dans votre 
musique. Vous devez, il me semble, trouver mieux; et tout en conservant cette sorte de 
mélancolie lunaire, l’entourer de rythmes85 plus légers, plus impalpables.

Etant donné vos réelles qualités de musicien vraiment doué, vous ne devez pas, à 
mon avis, vous contenter d’un à peu près.

Avec mes compliments, croyez cher Monsieur, à mon meilleur souvenir.
ClaudeDebussy

Kedves Uram!
E levelemmel egyidejűleg megkapja „Pierrot-Lunaire”-jét a szükségesnek vélt javítások-

kal, melyek egyébként szinte kivétel nélkül a prozódiai hangsúlyokat érintik.

83  A források szövegét az eredeti helyesírást megtartva, betűhíven közlöm. Indokolt esetekben emendál-
tam, e helyeket jelölöm; az apróbb tollhibákat jelölés nélkül kiigazítottam.

84  Az eredeti szövegben: „retrouvent”
85  Az eredeti szövegben: „rhytmes”
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Külön felhívnám fi gyelmét a „Messe rouge” kissé erőltetett „hangterjedelmére”... Nekem 
úgy tűnik, nehéz megtalálni azt a hangot, amely egyformán szépen cseng az elején és a 
végén. Talán érdemes lenne kissé átalakítani a befejezést.

A „Le départ de Pierrot” zenéje szerintem nem olyan jól eltalált, mint a többi tételé... 
Röviden szólva, inkább holdbűvölte, mint Pierrot. A szabadon csapongó képzelet a versnek 
egyfajta dinamikát ad, amely az Ön zenéjéből hiányzik. Úgy vélem, még dolgoznia kelle-
ne rajta; őrizze meg ezt a holdbéli, melankolikus hangulatot, de burkolja be könnyedebb, 
anyagtalanabb ritmusokkal.

Kiváló tehetségű és képességekkel rendelkező muzsikusként, véleményem szerint, nem 
érheti be a körülbelüllel.

Kedves Uram, fogadja gratulációmat és szívélyes üdvözletemet.
ClaudeDebussy

2.

Demény Dezső86 levele Zágon Géza Vilmoshoz
Budapest, 1912. január 25.

OSZK Kézirattár, Fond XII/204, Ep. Mus. 1227/a

Magyar nyelvű, autográf tintaírással, boríték nélkül.
2 folio (3 beírt oldal)

Budapest, 1912. I. 25.

Kedves Zágon Úr!
Fölösleges munkát okozott önmagának levele irásával, hanem azért tagadhatatlanul 

nagyon örültem neki, mert általa a félreértés árnyéka is eloszlik az ügyről.
Engem a dologban nem maga a tény bántott, hogy t. i. quasi kényszeriteni akartak 

a nyilatkozat közlésére, hanem a körülmények. És pedig hogy három olyan munkatár-
samtól jött, akiknek módjukban állott az ilyen kérdésekben való elvi álláspontomat is-
merni, mert azt éreztem belőle, hogy ez a három úr kételkedik azon, vajjon közlöm-e 
a nyilatkozatot, vagy sem. És tagadhatatlanul bántott egy ideig, és pedig azért, mert 
átlagban véve fütyülök arra, hogy X. Y-nak mi a véleménye rólam, de vannak emberek, 
akiknél súlyt helyezek rá, hogy ne legyenek rossz véleménnyel.

Miután pedig a dolgot így letárgyaltuk, térjünk napirendre s többet szó se essék róla.
Mostani kedves levelében foglalt nehány momentumra óhajtok még refl ektálni.

86  Demény Dezső (1871–1937) egyházi karnagy és zeneszerző, a Zeneközlöny c. folyóirat alapítója és szer-
kesztője.
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Bizonyos fokú féltékenységgel vigyázok rá, hogy a Z. K-re senki se foghassa, hogy 
egy irány vagy kottéria szolgálatában áll. Egyéni fölfogásomat, hogy mindenkinek be-
csületes véleményét, még ha az enyémmel ellenkezik is, tiszteletben tartom, magában 
a lapban is igyekeztem mindig kifejezésre juttatni. Így került a lapba Isoz cikke s így 
jön az önöké is. Én dr. Kovács cikkét nem olvastam, nem is szólhatok hozzá. Egyről 
absolute meg vagyok győződve, hogy becsületes meggyőződésből és lelkesedéssel írta 
épp a magyar zeneszerzők érdekében, s azt is belátom, hogy mindenkiről nem írhatott. 
Tehát Buttykay és a többiek érzékenységét nem osztom. De nem tagadhatom azt sem el, 
hogy lehet valakinek Kovács cikkében foglalt tendencia, a bartókizmus ellen kifogása. 
Isozt évek óta ismervén teljes határozottsággal merem állítani, hogy az a cikke Kovácsé-
nál nem kevesebb ügyszeretettel, lelkesedéssel és jó szándékkal íródott meg. A két cikk 
közötti ellentét azon két pólus között lévő áthidalhatatlannak tetsző űrből származik, 
mely azon két muzsikális irányzat között van, melyeket ez a két úr képvisel, illetőleg a 
melyért ők ketten külön-külön lelkesednek.

Az önök nyilatkozata óta ismételten átolvastam az Isoz-féle cikket és arról is csak azt 
tudom konstatálni, hogy sértő benne nem foglaltatik, ha csak azt nem veszik sértésnek, 
hogy nem mindenben osztja dr. Kovács felettébb subjectiv véleményét; vagyis azt kons-
tatálom, amit önök állítanak Kovács dr. cikkéről.

NB. Éppen nem ijedek meg polémiáktól s mint ilyen polemikus válasz, az önök nyi-
latkozata csak kedves nekem; mert meg vagyok győződve, hogy a vélemények kifejtésé-
re, új fogalmak alakulására és a régiek tisztázására ez a leghelyesebb és legjobb módszer.

Ami a nélkülözhetetlen működést illeti, arra vonatkozólag teljesen egy állásponton 
vagyok önökkel, h t. i. senki sem pótolhatatlan, sem önök, sem én, sem senki más a 
világon, még maga Beethoven sem. Meg vagyok győződve, hogy a Z. K. önök nélkül is 
megélne, de engedjék meg kijelentenem, hogy az önök visszavonulása mégis csak visz-
szafejlődést jelentene s nagy veszteséget a lapra s az egész közönségre. Vagyis más szóval 
számítok rá, hogy a lap mellett a jövőben is kitartanak úgy, mint eddig, sőt – ha szabad 
kérnem – még az eddiginél is intenzívebb módon. Ha egymás részéről tapasztalunk 
valami nekünk nem kedves dolgot, őszintén és nyíltan mondjuk meg. Így lehet tisztázni 
legjobban a helyzetet. Clara pacta, boni amici!

Ezek után, elmondván mindent, amit az esetből kifolyólag mondani akartam, kérem 
Önt, kedves Zágon Úr, adja át társainak az én igaz tiszteletem kifejezését és fogadja saját 
személye számára is.

Baráti kézszorítással
maradtam

őszinte híve
Demény Dezső
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3.

Albert Zunz Mathot levele Zágon Géza Vilmoshoz
Párizs, 1914. június 15.

OSZK Kézirattár, Fond XII/740.
Francia nyelvű, gépírással, az A. Z. Mathot, Éditions Littéraires et Musicales 

fejléces levélpapírján és borítékjában, autográf aláírással. 2 folio (2 beírt oldal).

Paris, le 15 Juin 1914

Monsieur V. G. ZAGON
V. Zoltán utca 11–BUDAPEST

Cher Monsieur,
Je reçois votre lettre de Samedi et m’empresse d’y répondre.
Je ne crois pas pouvoir proposer à mes commanditaires l’édition de cette oeuvre à 

d’autres conditions que celles faites pour la publication de vos „JEUX DE VAGUES”. 
Si ceci peut vous convenir, je serai enchanté de donner l’hospitalité à votre „PIERROT 
LUNAIRE” qui, vous le savez, m’a laissé la meilleure impression. Au cas où vous seriez 
d’accord il faudrait que vous ayiez l’obligeance de m’envoyer le manuscrit accompagné 
d’une lettre semblable à celle que vous m’avez écrite pour vos „JEUX DE VAGUES”; je 
vous en adresse du reste le texte sous ce pli, de manière que, le cas échéant, vous n’ayez 
qu’à signer.

Je ne pourrai naturellement vous fi xer le prix du recueil qu’après avoir revu le ma-
nuscrit.

Agréez, cher Monsieur, l’assurance de mes sentiments très distingués.
A. Z. Mathot

Inclus: 1 texte

Kedves Uram!
Megkaptam szombati levelét és sietek válaszolni rá.
Attól tartok, hogy jelen mű kiadását nem tudom támogatóim fi gyelmébe ajánlani 

másként, mint az Ön „JEUX DE VAGUES”-ja esetében megszabott feltételekkel. Ha ez 
megfelelne, szíves örömest elfogadom „PIERROT LUNAIRE”-jét, amely, mint tudja, ki-
tűnő benyomást tett rám. Amennyiben egyetért, szíveskedjen elküldeni nekem a kéziratot 
egy ahhoz hasonló kísérőlevéllel, mint amit a „JEUX DE VAGUES” esetében írt nekem; 
ennek szövegét mellékelem, hogy adott esetben csak alá kelljen írnia.

Természetesen a gyűjtemény árát csak azután tudom meghatározni, hogy megkaptam 
a kéziratot.
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Kedves Uram, kérem, fogadja legszívélyesebb üdvözletemet.
A. Z. Mathot
Mellékelve: 1 szöveg

Paris, le 15 Juin 1914

Monsieur A. Z. MATHOT
Editeur
11 Rue Bergère. PARIS.

Monsieur,
Comme suite à notre conversation, je vous confi rme que si vous voulez bien publier 

mon recueil intitulé « PIERROT LUNAIRE », je m’engage à vous en faire acheter 
cinquante exemplaires au prix marqué, dans le mois qui suivra la publication de cette 
oeuvre.

Si contrairement à mon attente, les commandes n’atteignaient pas le délai stipulé, le 
chiff re de 50 exemplaires, je complèterais ce chiff re en achetant moi-même le nombre 
d’exemplaires nécessaire.

Agréez, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués.

Tisztelt Uram!
Előzetes megbeszélésünk alapján szeretném megerősíteni, hogy amennyiben meg kí-

vánja jelentetni „PIERROT LUNAIRE” című ciklusomat, kötelezettséget vállalok arra 
nézve, hogy ötven példány a jelzett áron megvételre fog kerülni a mű meg jelenését követő 
hónapban.

Ha várakozásommal ellentétben a megrendelések száma nem éri el a megszabott mi-
nimumot, vagyis az 50-et, oly módon egészítem ki az eladott példányszámot 50-re, hogy 
saját magam vásárolom meg a szükséges számú példányt.

Tisztelt Uram, kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet.
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4.1.

Zágon Géza Vilmos levele Kodály Zoltánhoz
Párizs, 1913. május 3.

Kodály Archívum, KA/Zágon-epist. 1
Magyar nyelvű, autográf tintaírással.

2 folio (3 beírt oldal)87

Páris, 1913. május 3.

Igen tisztelt Tanár Úr, 

néhány hónapja több magyar kompozícióval együtt az Ön szonátáját is beadtam a 
Société Indépendante-hoz. Úgy volt tervezve, hogy a magyar művek egy estén kerülnek 
előadásra; minthogy a saját dolgaimat úgy is én játszom, ajánlkoztam a többi művek 
interpretálására is, ismervén a szerzők és speciálisan az Ön intencióit. Minderről Vuil-
lermoz-val, a comité tagjával és a S.I.M. főszerkesztőjével ismételten beszéltem. Azon-
ban az eredeti tervet, miszerint a magyar műveket egy koncertba [sic!] csoportosítsák, 
elejtették, és az Ön szonátáját tudtomon kívül a mai, első koncertra tűzték ki; a prog-
rammon olvashatók az előadók nevei. Erre a dologra vonatkozólag megírtam vélemé-
nyemet Vuillermoz-nak, és még személyesen is meg fogom neki mondani.

Ott voltam a koncerton és az előadásról sajnos semmi jót sem mondhatok; sőt 
éppen ellenkezőleg. De hát én sem tehetek róla, ha rajtam múlik, bizonyára másképp 
sikerült volna. Mindenesetre értesíteni akartam Önt az ügyről. Calvocoressi, aki mos-
tanában behatóan foglalkozik az új magyar zenével, szintén jelen volt; neki legközelebb 
külön meg fogom mutatni a szonátát. Az eredeti kézirat, valamint a magyar dalok kéz-
iratai nálam vannak és Tanár Úr természetesen bármikor diszponálhat felettük. Nincs 
kizárva azonban, hogy a dalokra előbb-utóbb még szükségem lehet valamiképen; (az 
Umze-ban előadottakból van kópiám).

Fogadja, igen tisztelt Tanár Úr, legszívélyesebb üdvözleteimet.
Igaz híve

ZágonGézaVilmos

87  Hálás köszönetemet szeretném kifejezni Kapronyi Teréznek, a Kodály Archívum vezetőjének, hogy a 
témával kapcsolatos forrásokat másolatban rendelkezésemre bocsátotta, valamint Kodály Zoltánné 
Péczely Saroltának, aki engedélyezte, hogy e dokumentumokat munkámban felhasználhassam, és jelen 
tanulmányban közreadjam Zágon leveleinek teljes szövegét.
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4.2.

Zágon Géza Vilmos levele Kodály Zoltánhoz
Párizs, 1913. június 9.

Kodály Archívum, KA/Zágon-epist. 2
Magyar nyelvű, autográf tintaírással, nyomtatott mellékletekkel.88

2 folio (4 beírt oldal)

Páris, 1913. jún. 9.

Igen tisztelt Tanár Úr,
kérem ne vegye rossz néven, hogy ily soká várattam válaszomra, de közben nagyon 

sok dolgom akadt. A mai póstával küldöm a cselló-szonáta kéziratát és mellékelek egy 
angol újságot, amelyet Calvocoressi küld Önnek.

Annak a példánynak, amelyből a Szonátát itt játszották, a története a következő:
Midőn a szonátát Budapesten játszani akartam, Önnek nem volt példánya a kézira-

ton kívül. Erre én Berlinből, a magyar triótól küldettem el az ő példányukat magam-
nak, és írattam egy új példányt, a saját költségemre és természetesen azzal a célzattal, 
hogy ezt megőrizzem a magam számára, ami ellen Önnek bizonyára nem lesz kifogása. 
A berlini példányt azután visszaküldöttem Zsigmondy Gábornak. Bizonyára nála van 
még, és ezért kérem, tessék hozzáfordulni, a címe: I. Kelenhegyi-út 33. Itt tehát az én 
példányomból játszották a szonátát; ezt meg most egy időre Calvocoressi-nek adtam.

Casella úr üzeni Önnek, hogy rendkívül érdekelte a szonátája, és nagy öröme tellett 
benne, hogy játszhatta; kéreti Önt, ha lehetséges, juttasson neki egy példányt.

M. Ecorcheville-lel nem beszélhettem, mivel mostanában Berlinben volt; de a na-
pokban felkeresem, és feltéve, hogy általa megszerezhetném a szonáta egy példányát, 
odaadhatom-e vajjon Casella úrnak? Mert bárminő legyen is az én személyes vélemé-
nyem az ő interpretálásáról, azt hiszem, zenei körökben az ő szavára adnak valamit.

Kéziratban a köv. dalok vannak nálam:
 „Akkor szép az erdő”
 „Tudtad, tudtad, még sem mondtad”
 „Körtéfa”
 „Csak aztat csudálom”
 „Vékony a pókháló”
A többi, ami nálam van, másolat. Calvocoressi-nél vannak most „Akkor szép az 

erdő”, „Mezei dal”, „Azt gondolod, hogy én bánom”, „Tudtad, tudtad”. T.i. jövő évben 

88  E levél mellékletei: 1. Az École des Hautes Études Sociales „Zenei műelemzés” című kurzusának terve-
zett programja (1913/14. tanév). 2. Cikk-kivágatok a Le Monde musical 1913. május 15-i és a Le Cour-
rier musical 1913. június 1-jei számából.
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conférence-ot akar tartani a magyar zenéről az École des hautes études sociales-ban, és 
ott az Ön dalait is énekelnék. Én fordítom őket franciára prózában, Calvocoressi alkal-
mazza a zenére. Minthogy kéziratokat gyűjt, Öntől is kér egyet; vajjon adhatok-e neki a 
dalok közül egyet, amelyikből van duplikátum (pl. Tudtad, tudtad)?

Bartók tanár úrnak már régebben írtam, hogy küldje el saját és az Ön fényképét Calvo-
coressi számára, mivel őneki szüksége volna ezekre. Nem tudom, szólt-e Önnek erről. Ha 
nem, kérném Tanár urat, legyen szíves eziránt intézkedni, és a képeket akár Calvocores-
sinek, akár nekem elküldeni. C. címe: M. D. Calvocoressi, 164, rue de Courcelles, Paris.

Mellékelten küldök két kritikát, amely a kezembe akadt.
Fogadja, Tanár Úr, legszívélyesebb üdvözleteimet, amelyekkel maradtam
igaz híve

ZágonGézaVilmos

4.3.

Zágon Géza Vilmos levele Kodály Zoltánhoz
Párizs, 1914. január 26.

Kodály Archívum, KA/Zágon-epist. 3.
Magyar nyelvű, autográf tintaírással.

1 folio (2 beírt oldal)

Paris, 1914. jan. 26.
3, rue de l’Odéon

Igen tisztelt Tanár Úr!

E. R. Schmitz, ismert párisi muzsikus, kiváló zongorista és dirigens, aki egy nagy 
zenekari és énekkar-egyesület élén áll, ama kéréssel fordult hozzám, hogy szerezzek ré-
szére egy példányt az Ön cselló-szonátájából, előadás céljából. Kérem tehát Tanár Urat, 
juttasson számára egy példányt, ha módjában van, akár az ő címére: 3 Square du Champ 
de Mars, akár az enyémre.

Még a tavasszal közöltem Bartók tanár úrral Calvocoressi ama kérését, hogy az Ön 
és a saját fényképét legyen szíves elküldeni. Bartók tanár úr meg is ígérte, hogy amint 
visszatér Algir-ból, elküldi. Mindeddig nem érkezett semmi, pedig Calvocoressi már 
több ízben sürgette. Kérem tehát, legyen szíves ez ügyben is mielőbb intézkedni. Cal-
vocoressi címe: 164, rue de Courcelles.

Szíves válaszát várom és kérem, fogadja igaz tiszteletem kifejezését, amellyel ma-
radtam

kész híve
ZágonGézaVilmos
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4.4.

Zágon Géza Vilmos levele Kodály Zoltánhoz
Párizs, 1914. március 4.

Kodály Archívum, KA/Zágon-epist. 4
Magyar nyelvű, autográf tintaírással.

1 folio (2 beírt oldal)

Páris, 1914. márc. 4.

Igen tisztelt Tanár Úr,

a fényképekre publikálás céljából van szüksége Calvocoressinek, ami természetesen 
nem akadályozná meg őt, hogy személyesen is gyönyörködjék bennük. Kérem, legyen 
szíves mielőbb elintézni ezt a régóta huzódó ügyet.

A szonáta kéziratát Casella már csak azért sem kölcsönözhette Schmitz-nek, mivel ő 
maga is az én példányomat kérte kölcsön. T. i. az övét viszont Hekkingnek kölcsönözte, 
aki időközben hangversenykörúton volt, ő maga pedig, már t. i. Casella, a múlt héten is 
játszotta itt a szonátát valamilyen koncerton [sic!], az én példányomból. Amint ebből is 
kitűnik, a szonátát még korántsem únták meg, és sok víznek kell még lefolyni a Szajnán, 
amíg hozzáfoghatnak a megúnáshoz.

Bocsásson meg, ha kérdésem indiszkrét: hogyan lehetséges, hogy ez a szonáta még 
nincs meg nyomtatásban?

Visszakapván Casellától példányomat, megírtam Schmitznek, hogy rendelkezésére 
bocsájtom, ha még szüksége van rá.

Szívélyes üdvözlettel
igaz híve

ZágonGV
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5.

Emile Vuillermoz89 levele Zágon Géza Vilmoshoz
É. n. [Párizs, 1913. május 14.]90

OSZK Kézirattár, Fond XII/1185, Ep. Mus. 1226.
Francia nyelvű, autográf tintaírással, a La Revue Musicale S.I.M.

fejléces levélpapírján és borítékjában. 1 folio (1 beírt oldal) 

Monsieur Zagon / 3 rue de l’Odéon / Paris

Paris, le Mercredi

Cher Monsieur
Combien je regrette que vous ayez la malchance de vous adresser à celui des memb-

res du Comité qui certainement a beaucoup moins de temps que tous ses camarades. 
J’ai dû laisser certaines de vos lettres sans réponse, mais soyez sûr que j’en ai toujours 
tenu compte de mon mieux. (En particulier pour l’aff aire Casella-Kodaly où je n’ai pu 
triompher malgré une vive insistance.)

Pour le Guide du Concert (j’arrive de voyage), faites vite une notice et envoyez-la de 
suite avec cette carte pour qu’elle soit imprimée demain.

En hâte, mille bons souvenirs

EVuillermoz

Szerda
Kedves Uram
Ha tudná, mennyire sajnálom, hogy szerencsétlenségére a Bizottságnak éppen ahhoz a 

tag jához fordul, akinek bizonyára sokkal kevesebb az ideje, mint akármely társának. Né-
hány levelét válasz nélkül kellett hagynom, de biztosíthatom, hogy lehetőségemhez képest 
mindig fi gyelembe vettem az azokban foglaltakat. (A Casella–Kodály-ügyben minden 
igyekezetem ellenére sem tudtam felülkerekedni a vitában.)

Ami a Guide du concert-t91 illeti (utazásból jöttem meg), írja meg gyorsan a bejegyzést, 
és tüstént küldje el ezzel az engedéllyel, hogy holnap nyomassék ki.

Sebtében sokszor üdvözli
EVuillermoz

89  Émile Vuillermoz (1878–1960) zenekritikus, az avantgárd zene lelkes híve, a Société musicale Indépen-
dante nevű társaság egyik alapító és bizottsági tagja, a La Revue musicale S.I.M. című folyóirat főszer-
kesztője, valamint több lap (pl. a Comoedia) zenei munkatársa. 

90  A keltezés helye a fejlécben előre nyomtatva. A levél a kissé elmosódott postai bélyegző és a tartalom 
alapján datálható.

91  1910 óta Párizsban megjelenő, képes zenei hetilap.
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6.1.

Louis Laloy92 levele Zágon Géza Vilmoshoz
Párizs, 1913. március 30.

OSZK Kézirattár, Fond XII/587, Ep. Mus. 1210/a
Francia nyelvű, autográf tintaírással, a Th éâtre des Arts

fejléces levélpapírján és borítékjában. 1 folio (2 beírt oldal)

Monsieur Vilmos Géza Zágon / 3 rue de l’Odéon / Paris

30/3/13
Monsieur,
Je viens sur le conseil de M. Vuillermoz m’adresser à vous pour la question suivante.
Nous désirerions donner, au mois de mai, au Th éâtre des Arts, un ballet moderne, 

assez court (20 minutes environ), de caractère gai et pittoresque, enfi n dont la mu-
sique ait une réelle valeur d’art. Nous avons pensé que la nouvelle école hongroise, 
que je fus l’un des premiers à apprécier à Paris, serait peut-être en état de nous fournir 
cet ouvrage. Je sais, Monsieur, que personne n’est mieux que vous à même de nous 
renseigner. Voulez-vous donc avoir la grande obligeance de fi xer un rendez-vous par 
lettre ou téléphone à 

M. Laloy 17 bis rue des Capucins
à Bellevue (Tél. 148)  
ou ce qui serait mieux encore de prendre la peine de passer au Th éâtre des Arts 

lundi dans l’après-midi, entre 2h 1/2 et 4 heures, et de me demander? J’y serai, et nous 
pourrons causer.

Mille excuses, Monsieur, pour vous déranger ainsi, mais peut-être estimerez-vous 
que l’intérêt de l’art est une excuse en eff et, et veuillez agréer l’assurance de mes très 
distingués sentiments.

Laloy
Kedves Uram!
Vuillermoz úr tanácsára fordulok Önhöz a következő kérdéssel. Májusban a Th éâtre 

des Arts szeretne bemutatni egy nem túl hosszú (kb. 20 percnyi időtartamú), vidám és 
eredeti zenéjű modern balettet, vagyis egy olyan művet, melynek muzsikája valódi művészi 

92  Louis Laloy (1874–1944) – író, zenekritikus és tudós, sinológus, a Sorbonne zenetörténet-tanára, az 
1909-ben megjelent első Debussy-életrajz szerzője, a Le Mercure musical (a későbbi La revue musicale 
S.I.M.) című folyóirat alapítója és több lap (Comoedia, La revue musicale, La grande revue stb.) munka-
társa. Balett-librettókat is írt az 1910-től Jacques Rouché igazgatása alatt álló Th éâtre des Arts számára, 
amely ez idő tájt számos kiemelkedő avantgárd produkciót vitt színre. Zágon cikket írt róla (Néhány szó 
Louis Laloy-ról) és fordításban közölte A föld orgonái című írását Zeneközlöny 13. évf. 5. sz. (1915. júl. 
12.), 67–68, 69–73.
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értéket képvisel. Arra gondoltunk, hogy a darabot lehetőség szerint az új magyar iskolától 
rendelnénk meg, amelyre Párizsban elsők közt fi gyeltem fel. Tudom, hogy Önnél keresve 
sem találhatnánk jobb tanácsadót. Megtenné tehát azt a nagy szívességet, hogy levélben 
vagy telefonon időpontot egyeztet velem:

M. Laloy 17 bis rue des Capucins
à Bellevue (Tél. 148)
vagy, ami még jobb lenne, befárad a Th éâtre des Arts-ba hétfő délután 1/2 3 és 4 óra 

között és hívat. Ott leszek akkor és tudunk beszélni.
Ezer bocsánat, kedves Uram, hogy kérésemmel zavarom, de talán Ön is úgy ítéli meg, 

hogy a művészet érdeke elfogadható mentség, és kérem, fogadja őszinte nagyrabecsülésem 
kifejezését.

Laloy

6.2.

Louis Laloy levele Zágon Géza Vilmoshoz
Párizs, 1914. április 22.

OSZK Kézirattár, Fond XII/587, Ep. Mus. 1210.
Francia nyelvű, autográf tintaírással, a Comoedia című napilap fejléces

levélpapírján és borítékjában. 1 folio (1 beírt oldal)

Monsieur V. G. Zágon / Zoltan utca 11 / Budapest / Hongrie93

Paris 1914. ápr. 22. [sic!]94

Cher Monsieur,
Je suis empêché, à mon grand regret, de venir vous voir aujourd’hui. Pourriez-vous 

nous faire le grand plaisir d’une visite à Bellevue dimanche, l’après-midi vers 3 h, ou le 
matin à 10 h si vous allez à un concert? Nous en serions très heureux et vous prions de 
croire à nos sentiments les meilleurs

Laloy
Bellevue 17 bis rue des Capucins
Tél. 148

93  A borítékon az eredeti gépelt címzés (3 rue de l’Odéon. Paris) áthúzva, Zágon budapesti címe tinta-
írással.

94  A levél keltezése utólagos, idegen kezű ceruzaírással, a postai bélyegző szerint.



348

Kedves Uram!
Akadályoztatásom miatt, legnagyobb sajnálatomra, ma nem tudok találkozni Önnel. 

Meg tudna örvendeztetni bennünket azzal, hogy vasárnap ellátogat Bellevue-be, úgy 3 kö-
rül délután, vagy délelőtt 10-kor, ha koncertre megy? Nagyon örülnénk és kérjük, fogadja 
szívélyes üdvözletünket.

Laloy
Bellevue 17 bis rue des Capucins
Tél. 148

7.

Hubay Jenő levele Zágon Géza Vilmoshoz
Budapest, 1913. szeptember 22.

OSZK Kézirattár, Fond XII/443, Ep. Mus. 1220/b.
Magyar nyelvű, autográf tintaírással, borítékkal.

2 folio (2 beírt oldal)

Monsieur / Géza V. Zágon / 3 rue de l’Odéon / Paris / France95

Budapest, 1913. szept. 22.
II. Margit rakpart 11.

Igen tisztelt Zágon Úr,

Nem válaszolhattam eddig hozzám intézett szíves soraira, mert nem volt alkalmam 
az abban foglaltakat Mihalovich igazgató úrral megbeszélni. Végre tegnap találkoztam 
vele és értekezésünk eredményét azonnal közlöm Önnel.

Bármennyire kívánatos és örvendetes volna, ha a magyar zeneművészet érdekei 
Franciaországban, különösen Párisban nyomatékosan előmozdíttatnának s bármennyi-
re a hajlandóság nálunk meg is volna e nem kicsinylendő mozgalom érdekében anyagi 
áldozatokat is hozni, addig nem lehet foglalkozni érdemlegesen az üggyel, míg egy írás-
ba foglalt határozott és kötelező propoziciót az ottani mérvadó körök részéről a miniszter 
úr elé nem terjeszthetünk.

Ha ez megtörtént, én kész örömmel a további lépéseket szívesen magamra vállalom.
Szívélyes üdvözlettel maradtam
igaz híve

Dr Hubay Jenő

95  Az eredeti címzés (Hôtel Central-Benoît / Saint-Malo / Ille-et-Vilaines) áthúzva.
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8.

Kacsoh Pongrác levele Zágon Géza Vilmoshoz
Budapest, 1913. szeptember 19.

OSZK Kézirattár, Fond XII/493, Ep. Mus. 1216/b.
Magyar nyelvű, autográf tintaírással, boríték nélkül.

2 folio (4 beírt oldal)

Igen tisztelt Zágon Uram!

Köszönöm szíves és megtisztelő sorait. Ne vegye rossz96 néven, hogy propozíciójára 
határozottan nem-mel felelek.

Hitem az, hogy az olyan kommünikék, amelyeket csak egy anyagi ellenérték, hogy 
ne mondjam megalázó adó ellenében kapunk, mit sem használ a magyar zenének! Lássa 
kedves Zágon Uram, a Molnár Ferenc és Lengyel Menyhért darabjai bejárják a világot 
szubvencio és előfi zetések nélkül. Nem hiszem, hogy a fi nnek adót fi zetnének a francia 
nemzetközi zenetársaságnak, mégis Sibeliust és Järnefeltet97 az egész művelt világ isme-
ri.

Az én receptem egyszerűbb és olcsóbb: „Besser machen!” Csináljunk különb dolgo-
kat, mint eddig csináltunk és akkor utat törünk a nagyvilágba, ha az össz-kultur népek 
megpukkadnak is az irígységtől.

Ha Hubay megcsinálja a dolgot, jól teszi, én sem támogatni, sem gátolni nem fogom.
Ilyesmi helyett megpróbálom [sic!] jobb dolgokat komponálni, mint eddig tettem. 

És ezt ajánlom édes mindnyájunknak.
Fogadja őszinte nagyrabecsülésem kifejezését.
Híve
Bp. 13. IX. 19.

KacsohPcz

96  Az eredeti szövegben: „rosz”
97  Az eredeti szövegben: „Jäernefeltet”
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9.1.

Michel-Dimitri Calvocoressi98 levele Zágon Géza Vilmoshoz
É. n. [Párizs, 1913. február 23.?]99

OSZK Kézirattár, Fond XII/168, Ep. mus. 1209/a
Postai levelezőlap, francia nyelvű, autográf tintaírással.100

Monsieur V. G. Zagon / 3 rue de l’Odéon/ Paris 6

Cher Monsieur
Tous mes remerciements pour votre interéssant m[anu]s[crit] que je vais me mettre 

à étudier. Aussi pour les Bartok qui me sont bien venus – je vous suis très obligé pour 
votre aimable empressement à m’aider. Je pars pour revenir le 9 Mars. A ce moment je 
serai très heureux si nous pouvons nous voir. J’ai mon piano à présent, et nous pourrons 
faire de la musique, non plus seulement en regarder!

Agréez mes sentiments cordiaux et dévoués
MCalvocoressi

Kedves Uram
Nagyon köszönöm érdekes kéziratát, tanulmányozni fogom. Köszönettel megkaptam 

a Bartókokat is – nagyon hálás vagyok Önnek a szíves készségért, amellyel segít nekem. 
Elutazom és csak március 9-én térek vissza. Nagyon örülnék, ha mihamarabb fel tudna 
keresni. Megvan már a zongorám, így végre nemcsak nézegethetjük, hanem el is játszhat-
juk a darabokat!

Kiváló tisztelettel híve
MCalvocoressi

  98  Michel‒Dimitri Calvocoressi (1877–1944), görög származású, többnyelvű zenekritikus, zenei író és 
műfordító, számos zenei életrajz szerzője. Az első világháborút megelőzően Franciaországban élt, ké-
sőbb Londonban telepedett le. Egyidejűleg több francia folyóirat (Comoedia illustré, Revue Française 
de Musique stb.) zenei munkatársaként, angol, amerikai, német és orosz lapok tudósítójaként dolgo-
zott. 1905 és 1914 között előadásokat tartott a kortárs zenéről a párizsi École des Hautes Études So-
ciales-on. Sokat tett az orosz zene franciaországi megismertetéséért, 1907–1910-ig Szergej Gyagilev 
opera- és balett-társulatának francia tanácsadója volt. Az 1910-es évektől Bartók és Kodály zenéjének híve 
és propagátora, ő fordította franciára, illetve angolra egyes vokális műveik szövegét. Nevéhez fűződik 
A kékszakállú herceg vára francia nyelvű adaptációja.

  99  A postai bélyegző alapján meglehetős bizonyossággal keltezhető.
100  Ezúton is köszönöm Kádár Krisztina, az OSZK Kézirattár munkatársának segítségét e levél elolvasá-

sában.
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9.2.

Michel-Dimitri Calvocoressi levele Zágon Géza Vilmoshoz
Oxford, 1913. augusztus 18.101

OSZK Kézirattár, Fond XII/168, Ep. Mus. 1209/b.
Képeslap, francia nyelvű, autográf tintaírással.

Monsieur V. G. Zágon / Hotel Central Benoît / Grande Rue / Saint Malo / Ille- 
et-Vilaine102

Bon souvenir d’Oxford. Je viens de fi nir mes 4 conférences (musique française) à 
l’Université. En 7bre je parlerai de la musique hongroise, en Irlande. Je vous souhaite 
un bon été et reste

bien votre
MCalvocoressi

Üdvözlet Oxfordból. Megtartottam 4 előadásomat az Egyetemen ( fr ancia zene). Szep-
temberben a magyar zenéről fogok beszélni Írországban. Kellemes nyarat kívánva mara-
dok híve

MCalvocoressi

9.3.

Michel-Dimitri Calvocoressi levele Zágon Géza Vilmoshoz
Párizs, 1914. január 30.

OSZK Kézirattár, Fond XII/168, Ep. Mus. 1209/e.
Francia nyelvű, autográf tintaírással, a Revue Française de Musique

fejléces levélpapírján és borítékjában. 1 folio (1 beírt oldal).

Monsieur V. G. Zagon / 3 rue de l’Odéon / Paris 6

Paris (XVIIe) 164, Rue de Courcelles.103 Le 30 Janvier 1914

101  A postai bélyegző alapján keltezhető.
102  Az eredeti címzés (3 rue de l’Odéon, Paris 6, France) áthúzva.
103  A keltezés helye a fejlécben előre nyomtatva.
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Mon cher Zagon
Je tiens d’abord à vous exprimer tous mes remerciements pour le précieux concours 

que vous m’avez apporté. Grâce à vous j’ai pu faire exactement ce que j’avais souhaité, 
et mieux encore, comme leçons sur l’école Hongroise. Je vous félicite bien cordialement 
du succès de votre Sonate qui – beaucoup d’amis me l’ont dit – a beaucoup porté. J’en 
suis très heureux.

Pour placer la Sonate de Kodaly dans mes conférences, ce ne sera pas très facile, 
vu que ce sera un rapide coup d’oeil d’ensemble que je veux donner, et je ne pourrai 
attribuer aux Hongrois que 6 à 8 minutes en tout. Mais il y a les concerts qui vont pa-
rallèlement, et je verrai si là c’est possible. Je suppose que vous avez votre violoncelliste?

Croyez moi
Votre tout dévoué

MCalvocoressi

Kedves Zágonom
Mindenekelőtt szeretném kifejezni köszönetemet a kiváló közreműködésért, amellyel 

segítségemre volt. Hála Önnek a magyar iskolát pontosan úgy tudtam bemutatni a példák-
kal, amint kívántam, sőt még annál is jobban. Szívből gratulálok Szonátája sikeréhez, sok 
barátomtól hallottam, hogy nagy tetszést váltott ki. Nagyon örülök neki.

Hogy Kodály Szonátáját az előadásaim műsorára tűzzem, az nem lesz valami köny-
nyű, tekintve, hogy csak egy rövid áttekintést szeretnék adni, és mindössze 6–8 percet szán-
hatok a magyarokra. Meglátom majd, lesz-e lehetőség a párhuzamosan zajló koncertek 
valamelyikén. Felteszem, megvan már a csellistája?

Szívélyes üdvözlettel
Igaz híve

MCalvocoressi

9.4.

Michel-Dimitri Calvocoressi levele Zágon Géza Vilmoshoz
Párizs, 1914. február 15.

OSZK Kézirattár, Fond XII/168, Ep. Mus. 1209/d.
Francia nyelvű, autográf tintaírással, a Revue Française de Musique fejléces

levélpapírján és borítékjában. 1 folio (1 beírt oldal)

Monsieur V G Zagon / 3 rue de l’Odéon / Paris

Paris (XVIIe) 164, Rue de Courcelles.104 Le 15-2-14.

104  A keltezés helye a fejlécben előre nyomtatva.
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Cher Zagon
Je ne sais par quelle sottise j’ai oublié dans un coin cette carte au lieu de l’envoyer. 

J’espère que vous  m’excuserez et viendrez aux conférences suivantes. Vous verrez com-
me la Salle Villiers est jolie et commode et spacieuse.

Préférez-vous jouer le 7 ou le 14 Mars (4 h) ?

Cordialement votre
MCalvocoressi

Kedves Zágon
Nem tudom, hogy lehettem olyan ostoba, hogy valahová elhánytam ezt a levelet, és 

elfelejtettem elküldeni. Remélem, megbocsát és eljön a következő előadásokra. Meglátja, 
milyen szép, kényelmes és tágas a Salle Villiers.

Mikor szeretne játszani, március 7-én vagy 14-én (4 h)?

Igaz híve
MCalvocoressi

9.5.

Michel-Dimitri Calvocoressi levele Zágon Géza Vilmoshoz
Párizs, é. n.105

OSZK Kézirattár: Fond XII/168, Ep. Mus. 1209/f.
Francia nyelvű, autográf tintaírással. 1 folio (1 beírt oldal).

Mercredi

Cher ami
Voici des places pour les conférences. Si vous en voulez d’autres, je suis tout à vos 

ordres.
Voulez-vous jouer le 23? Comme je n’ai aucune réponse du Quatuor, je pense que 

nous pourrons faire le programme aussi large que possible, et j’userai abondamment de 
votre bonne volonté. Il y aura peut-être lieu, même, de jouer en deux / ies. Si vous venez 
le 16, nous en causerons à la fi n de la conférence.

Amicalement votre
MCalvocoressi

105  A tartalom alapján a levél 1914 tavaszára datálható.
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Kedves Barátom
Íme a belépők az előadásokra. Ha többre van szüksége, állok rendelkezésére.
23-án szeretne játszani? Mivel a Vonósnégyestől semmilyen választ nem kaptam, sze-

rintem a lehető leghosszabbra tervezhetjük a műsort, és bőségesen igénybe fogom venni a 
jóindulatát. Még az is lehet, hogy kétrészes lesz a koncert, amelyen játszania kellene. Ha 
jön 16-án, megbeszéljük az előadás után.

Baráti üdvözlettel
MCalvocoressi

9.6.

Michel-Dimitri Calvocoressi levele Zágon Géza Vilmoshoz
Párizs, 1914. június 11.

OSZK Kézirattár: Fond XII/168, Ep. Mus. 1209/c
Francia nyelvű, autográf tintaírással, a Revue Française de Musique

fejléces levélpapírján és borítékjában. 1 folio (1 beírt oldal)

Monsieur V. G. Zagon / Budapest V/ Zoltán utca 11 / Hongrie

A boríték hátulján ceruzaírással:
„Au moment de mettre à la poste je reçois votre lettre. Merci! J’aviserai pour Rozsa-

v[völgyi] / Amitiés / MC”.
Levelem postára adásakor kapom kézhez az Önét. Köszönöm! Értesítem Rózsavölgyit. 

Barátsággal, MC.

Paris (XVIIe) 164, Rue de Courcelles. Le 11 Juin106

Cher ami
Excusez-moi de ne pas vous avoir encore répondu: j’attendais la lettre et le paquet 

que vous m’annonciez, ils ne sont pas arrivés, j’ai avec le temps oublié, et voilà que la 
lettre de M. Bartok me rappelle ma négligence que je regrette vivement.

Je crois que de toute façon je ne pourrais guère vous être utile cette saison – et qu’il 
ne faut point donner de concert si tard, mais en préparer un pour l’automne. En ce qui 
concerne M. Bartok, j’ai parlé à M. Tiersot; et je lui écris par un même courrier.

106  A keltezés helye a fejlécben előre nyomtatva. A postai bélyegzőn szereplő dátum: 11 Juin 1914.
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J’espère que vous ne m’en voulez pas trop de mon long silence: j’ai été très surmené, 
et pendant tout un mois souff rant. A bientôt j’espère.

Croyez moi
Cordialement votre
MCalvocoressi

Kedves Barátom
Elnézését kérem, hogy eddig nem válaszoltam: vártam a levelet és a csomagot, 

amelyről beszélt, nem érkeztek meg, idővel megfeledkeztem róluk, mígnem Bartók 
úr levele emlékeztetett hanyagságomra, melyet nagyon sajnálok.

Azt hiszem, ebben a szezonban már aligha lehetek hasznukra – és egy ennyire 
kései időpont helyett érdemesebb őszre tervezni a koncertet. Ami Bartók urat illeti, 
beszéltem Tiersot úrral;107 és ugyanezzel a postával neki is írok.

Remélem, nem haragszik rám nagyon a hosszú hallgatásért: nagyon túlterhelt 
voltam és egy teljes hónapon át beteg. A mielőbbi viszontlátásra, remélem.

Sokszor üdvözli
Igaz híve

MCalvocoressi

107  Julien Tiersot (1857–1936) francia zenetudós, népzenekutató, zeneszerző. A népzene iránti érdeklődé-
sét számos munkája jelzi, így a francia népdal történetéről írott alapmű (Histoire de la chanson populaire 
en France, 1889), illetve a francia Alpokban végzett gyűjtése eredményeként közreadott népdalgyűjte-
ménye (Chansons populaires recuillis dans les Alpes fr ançaises, 1903).
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