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1981-ben, Bartók Béla születésének centenáriumi 
évében az összkiadás részeként két albumban (hat 
korongon) megjelentek azok a hangfelvételek, 
amelyeken zongorázik. Majd a zeneszerző-zongo-
raművész halálának 50. évfordulóján további négy 
korongnyi anyag vált közkinccsé. A Bartók-felvéte-
lek magángyűjteményekből címet viselő album – 
mint arra kísérőszövegében somfai László is rámu-
tatott – csupán bizonyos szempontból tekinthető 
a főanyag függelékének, hiszen olyan felvételeket 
is tartalmaz, amelyek kizárólag itt találhatóak. A 
tíz korong – szélsőségesen különböző felvétel-
technikai színvonalon – mennyiségével „elretten-
tő” is lehet; ugyanannak a műnek több felvétele 
pedig elsősorban az interpretáció iránt érdeklődők 
számára csemege. Összkiadás-jellegéből adódóan 
korántsem végighallgatásra javasolt, hanem ki-ki 
kedvére szemezgethet a különlegességekből.
A Bartók Új sorozattal egyidőben megjelent két-
korongos válogatás egészen más célt szolgál. Mi-
ként a kísérőszöveget író Retkes Attila zenetörté-
nész, lapunk főszerkesztője megfogalmazta, a 
hangfelvételnek „egyfajta sűrítményét, érzelmi-
tartalmi-gondolati esszenciáját adja”. Két meg-
komponált műsort kínál, amelyeknek ívük van, 
amelyek lehetővé teszik, hogy valamennyi számot 

örömmel várjuk, s az élmény többletével máris a 
folytatást kívánjuk. Az összeállító neve nem sze-
repel a kísérőfüzetben, így csak a forrás-hang-
anyag alapos ismeretét és zenehallgatói érzékeny-
ségét méltathatjuk. Mert a többször rögzített 
darabokból a felvételtechnika színvonalának a 
figye lembevételével választott, tartalmilag pedig 
érdemben „súlyozott”. Az első korong Bartók 
szóló műveiből ad keresztmetszetet, az emblema-
tikus Allegro barbaróval kezdve, folytatva a Tíz 
könnyű zongoradarab két örökzöldjével (Este a 
székelyeknél, Medvetánc). A Román népi táncok a 
második korongon székely zoltán hegedű-zongora 
átiratában csendül fel. A miniatűrök itt is, (csak-
úgy, mint a korábbi kiadványban) megőrizték az 
eredeti felvételbeli csoportosításukat. Ciklikus 
művek váltakoznak nagylélegzetű sorozatokból 
összeállított csokrokkal. Ebben a környezetben 
érződik igazán, milyen nagyszabású a Mikrokoz-
mosz, s a Gyermekeknek szánt anyagról is kiderül, 
hogy nem csupán zeneiskolásoknak szánt játsza-
nivaló!
A második korongon Bartók más szerzők zongora-
műveit játssza (D. scarlatti, Brahms, Liszt); Kodály 
és saját népdalfeldolgozásainak zongorakísérője, 
valamint kamaramuzsikusként szólaltatja meg a 

Mikro kozmosz kétzongorás tételeit Pásztory Dit-
tával, I. rapszódiáját és a Román népi táncokat 
szigeti Józseffel, s a kettőjükhöz társuló Benny 
Goodmannel a Kontrasztokat. Érzékeny-szép 
megoldás, hogy a hatásos trió után Liszt sursum 
cordájával zárul a műsor – tehát, nem valamiféle 
ráadásszámmal búcsúzik a szólista, hanem afféle 
„Der Dichter spricht” érzetet keltő tétellel.
Bartók zongorajátékáról sokhelyütt, sokat lehet 
olvasni. Most arra mutatnék rá, amire e válogatás-
nak köszönhetően tanítja a hallgatóit. Mert a 
többségében ismert művek végighallgatása során 
olyasmire is rányílik a fül, ami egyébként elsikkad-
na – s ehhez a kísérő tanulmány is hozzájárul. 
Például a virtuozitás időről-időre módosuló jelen-
téstartalmára, s ezzel összefüggésben a tempó-
meghatározásra és -érzetre. Ez utóbbi leginkább a 
scarlatti-szonáták esetében mellbevágó. Bartók – 
a maga korában nyilvánvalóan – modern zongorán 
játssza a szonátákat; oly módon, hogy aligha me-
rül fel a hangszerválasztás létjogosultsága a legin-
kább kötözködő historikusban sem. Briliáns billen-
téskultúra, a modern hangszernek nem hangerejét, 
hanem színgazdagságát érvényesítő játékmód te-
szi izgalmas hallgatnivalóvá a darabokat. Amelyek 
tempóját méltán érezzük gyorsnak, de ezúttal a 
gyorsaság nem a technikai felkészültség perfek-
cióját hivatott csillogtatni, hanem valami különle-
ges könnyedséget tesz lehetővé – és soha nem 
hajszolt!  
Ideális breviárium Bartók zenéjének hangzó élet-
ben tartására.
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