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E kis írásnak nem "szakmai" méltatás, inkább emlékezés a célja.
Kevésbé ismert és ismeretlen adatokkal akar hozzájárulni Bartók - az
-ember - teljesebb megísmeréséhez, egy apró mozaikdarabot hozzátenni
portréjához, mert minden új szín hasznosan segíti elő, hogy őt még
jobban szeressük. Azt szeretném megmutatni, hogyan hatott reám és a
hozzám hasonlóakra egy olyan géniusz, mint Bartók, ki ma már, mint
a Parnasszus lakója, tiszta és hűvös ragyogásban áll előttünk. A Gond
viselés nagy ajándéka, hogy őt elindulásától a teljes elismeréséig ritka
közelbőlláthattam, mint 30 éven át harcos igehirdetője a magyar mu
zsika "hős"-korának, melynek vezére ő volt és Kodály.

Ez év születésének 75., halálának 10. és első önálló szerzőí estjének
45. éve. Az évfordulók jó alkalom értékelésére. Magyarország általa lépett
be a muzsika kultúrvilágába, nála nyilvánul meg először a magyar zenei
lélek európai fokon. Liszt a német romantikának és általában az "új"
zenének volt a harcosa. Erkel nyugati technikájú zenéjében beletűzdel

kortársaitól (Bihari, stb.) ellesett sajátságokat, nemzetiségi és magyarnak
képzelt (verbunkós, csárdás) elemeket, de ezek nem vegyülnek még ösz
sze. Minden igazi művészí alkotás kora atmoszférájának sűrített kivetí
tése. Az alkotó igazi nagyságát, [elentőségét csak úgy mérhetjük le, ha
ismerjük a leort, látjuk a környezetet, melyben azok születtek. Az utolsó
70 év - technikai síkon - nagyobb változást hozott életünkbe, mint az
előtt századok sora. A kiegyezés utáni hosszú időszak a civilizáció mel
lett a kultúra fejlődését is Iehetővé tette. A magyarság ébred zsibbadt
ságából, új életerő, új alkotókedv, új törekvések szállják meg. Afővá

ros rohamosan magyarosedik. Idegen származásúak, ha nem is tudnak
magyarul "beszélni", érezni annál inkább. Magyaros ruhát, szakállt vi
selnek. Akarnak magyarul, vagy amit annak hisznek, írni. De a "tulipán"
korban még a jelvény is osztrák gyártmány volt. - A századvégi "nem
zeti" áramlat az ifjú Bartókot is eléri. "Magyar nótáv-kat ír. (Őszi szellő,

stb.) Csodálatos belső megérzéssel. de ezek még a kollektív magyar faji
lélek ösztönös rezonanciája, Később a parasztMg muzsíkájában talál meg
olyan ősi elemeket, miket az elmult századok érintetlenül hagytak. Ekkör
a magyar parasztság lelkisége telíti meg, mely később kibővül, tarkább,
-színesebb lesz a különféle nemzetiségeink zenei anyagával! Végül saját,
felszabadult hangján a már felszívódott tájszólással beszél, de továbbra
is benne élnek a népi, primitiv érzések.

Pozsonyban, mint Erkel fiának, Lászlónak tanítványa, alkalma nyí
lott kamarazenei gyakorlatra. Ez kihat egész életére, mínden egyes al
kotói periódusa - akár Beethovennél - egy-egy vonósnégyesében krís
tályosodík ki. A század elején a művelt polgári családok társadalmi érint
kezését kedélyes és emelkedett hangulatú, rendszeres időközben tartott
"házi"-zenélés teszi ünneppé. Itt találkoztak az "öregek" a fiatalokkal,
1degen és idegenből hazatérő vendégművészek friss, másfajta levegőt·

hoznak magukkal, elhintik igényesebb zenei kultúra magvát. Felébred a
külföldi nagyok iránti érdeklődés. Ifjú zeneszerzők bontogatják szár
nyaikat, az új irányzat a francia "renaissance nationale"-iához hasonlóan,
egyet jelentett az egyoldalú német műveltségtőlí elfordulással és a saját
~,ósi" keresésével. Budapest kezd jelentékeny, önálló karakterű állomása
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lenni a nemzetközi zenének, de a közönségtörzs és az átlagzenész. aki
német iskolán nevelkedett, erősen konzervativ maradt ízlésében. a fölü
letes kultúrájú publikum csak szórakozni akart, nem igényelt tőle is
elmélyedést követelő zenét. Főtápláléka a kultúrált ízléstől távoleső cigá
nyos modorban, cimbalmon, zongorán játszott városi műdal. Némelyiké
ben lehetett megkapó érzelmi tényező, mulatság és lelkesedést fokozó
hatás, de a müvészet rendeltetése több. Beethoven irja: "nincs magaszto
sabb dolog, mint a többi embereknél közelebb jutni Istenhez és árasztani
az Istenség sugarait az emberiségre."

Bartókot személyesen 1909 nyarán ismertem meg a már· akkor vi
lághírű, 16 éves "csodagyermek" Vecsey Ferenc nyaralójában Fenyő

házán, kinek berlini mesterei tanácsolták, hogy a rendkívüli technikai
adottságai következtében természetes hegedű-i.vírtuóz''most már zeneileg
is fejlessze magát, amire a legjobb út a kamarazene, elsősorban a
vonósnégyes műfaj irodalmának megismerése, mert minden nagy mes
ter (Wagnert és Lisztet kivéve) ezen át tárja fel magát legmélyebben.
Igy kaptam én, akkor 18 éves, Hubaynál művészképzőt végző ifjú meg
hívást tőle egy nyaralásra, hogy mint nagy tanáraim (Popper, Herzfeld,
stb.) rnagánszórakozásukat szolgáló együtteseikben gyakori kisegítő, az
átélteket számára is átadjam. Rövid ideig Bartók is ott volt, mint Vecsey
partnere. közös turnélukat előkészítendő zongoraművész és kisérő. Hírből

már jól ismertem. Hiszen olyan sikerek álltak már mögötte, mint a
"Kossuth" szimfónia, amit 1904-ben mutatott be a budapesti filharmóniai
társaság. Ismeretes volt a nagysikerű bemutatást megelőző botrány, rní
kor a próbán több zenekari tag "sztráik"-ot jelentett be a Gotterhalte
"kifigurázása" míatt. "Jó osztrák hazafiak a magyar királyi opera fa
gottístái" - írja az Egyetértés. Hallottam többi rnűvéről is. Ezek mind
- jellemzően az akkori magyar zenei állapotokra - külfötdön kerüttek
bemutatásra: Hezedűszonáta (Bécs) rapszódia zongora- és zenekarra (Pá
rís), új ,.scherzo" (ennek előkészületlen budapesti előadását letíltta),
I. szvit. (Bécsben; Budapesten csak négy évvel később, akkor is töredé
kesen, teljes előadásban csak 1929 l-ben).

Tízéves korkülönbség fiataloknál nagyon sok. A vidékről alig felke
rült ifjú és a sikerekben gazdag, 28 éves felnőtt, - kiről érezni kellett,
hogy nagy "valaki" - köati távolság és a belőle áradó magányos zár
kózottság légköre nehézzé tette a hozzá közeledést. Csak amikor műveit

zongórázta vagy együtt muzsikáltunk, omlottak le az elválasztó falak.
Első impresszióimat később sem kellett módosítanom, ezek csak elmé
lyültek, amikor szerenesés lehettem, mint 30 éven át minden vonósné
gyesének bemutatója, gyakrabban együtt lehetni vele. Megjelenése sze
rény, de öntudatos, külső-belső tísztaságot sugárzó légies soványsága
régi klastromok aszkéta lakóját idézte. Közép, de arányos termet. Borot
vált arc, fiatalosan őszes. Aranyrojtos nyakkendője egyúttal világnéze
tének szimbóluma. Szeme - a lélek tükre - csodálkozó, okos gyermeké,
a ,.cantata profana" csodaszarvasának mintája lehetne. Orra nemes sza
bású, finom. Szépmetszésű ajkán kedves mcsoly. Gesztustalan beszéde
szöhangsúlyoktól alig árnyalt, de tudott acélos keménységű lenni. Igy az

" első ebédnél. Az öreg Vecsey papa kissé "arisztokratitisz"-ben szenvedett,
beszélgetése csöpögött a Habsburg-loyalítástól, előkelőségtől. Bartók. ki
"szuhafői" predikátumát sohasem használta (apjánál is csak a gyász
jelentésében szerepelt) felpattant és tőle szokatlanul hosszú "forradalmi"
magyarérzésű beszédet tartott a "Népszavá"-ból vett idézetekkel. Nála a

.művész és az ember tökéletesen fedte egymást. Felelősségérzet, őszinte,
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komoly magatartás, meg nem alkuvás semmi kérdésben. Zenéjének jel
mondata lehetne: "egymásért, testvéri szolídarításban", Vállalja a dol
gokat teljes súlyukban, nem menekül korának többi szerzőjéhez hason
lóan "érzelgősségbe". nem vonul "elefántcsont-toronyba".

Bartók és kongéníális társa, Kodály elhatározták, hogy egy-egy ön
álló, bemutatkozó szerzői estet rendeznek. Ez meg is történt (1910. márc,
17-én Kodály, máre. 19-én Bartók est), ha nem is egészen könnyen. Mű
veik teljesen újszerű szelleme nemcsak a szokott régitől, hanem a má
sok által keresett utaktól is eltért, amit a régin nevelt "szaktárs" nehe
zebben érthetett meg, mint a "kulturátlan" vidék (pl. Jászberény, Maros
vásárhely), ahová még az évben elvíttük műveíket. Ott érezték: ez li
zene nem keresett, önkényes, csinált, hanem egyszerűen "más" mint a
megszekett. Magukénak vallották és közelebbinek, mint a késői Beethoven
négyeseit. Az "öregek" nemcsak a művekből áradó új szellem míatt uta
sították vissza eljátszásukat, mely óriási erőfeszítést követelt a repró
dukálóktól és a hallgatótól egyaránt, pedig hit nélkül semmi sem lehet
meggyőző, hanem az eddig hallatlan fokú, újfajta technikai nehézségek
miatt is, melyek leküzdéséhez sem idejük, sem kedvük nem volt. De
reám és társaimra: Waldbauer, Molnár, Kerpely-re e művek elemen
táris erővel hatottak. Életünket tettük fel az új "ige" hirdetésére, az új
ember érzelmeinek hangokban való megjelenítésére. Hozzánk hasonlóan
sok barátunk, főleg Eötvös-kollegista, határozta el, hogy lehetőségeik

hez mérten elősegíti a bemutatkozások sikerét és fizető közönséget to
boroz az anyagi deficit elkerülésére. A Váci-utcai és dunaparti korzókon
jegy vásárlására képesnek feltételezett dámák hátamögött, hirdető pla
kátok előtt egymásközt fennhangon tárgyalták a küszöbönálló társadalmi
szenzációt, amelyen ott kell lennie mindenkinek, aki művelt széplélek.
Az első Bartók est így az új zeneakadémiában zsúfolt teremben lett
megtartva. Műsora volt: I. Vonósnégyes, zongoradarabok és a zongora
ötös, egy régebbi műve, amit 1904-ben a Prill vonósnégyes mutatott be
Bécsben. Erről írja Bartók: "az előadás a mű nehézségei miatt komoly
veszedelemben forgott, de azért valahogy meglett... az utolsó tételben
kétszer is majdnem szétmentünk." De a kritika megállapítja: "szinte mín
dent elemésztő tűz lobog hangjaiból ... e merész és démoni fokozások
ból néhányat a konzervativ fül idegenül érezhetett... de eredeti, még
tisztázásra szoruló tehetség "Sturm und Drang" periodusából... sehol
sem tagadja meg nacionalis eredetét. sőt az utolsó tétel Adagíoia és uj
jongó csárdás ritmusa Liszt némely rapszódlájára emlékeztet". Buda
pesten a Orünfeld-Bürger vonósnégyes hirdette előadását, mely az utolsó
percben elmaradt. "Grünfeldék nem tudták megtanulni ötösömet" ; de a
pesti kritika akkori mentalitására jellemző, hogy az estről megírja: "ma
egy zongoraötöset játszották, abban is megszólal az ő erős magyar szíve
és széleskörű tudása is. A közönség zajos tetszéssel honorálta az érde
kes, hangulatos, ötletes művet és a pompás előadást is".

1905-ben Bartók pályázik a párisi Rubinstein díjra. Erről ezt irja:
"a quintettre kijelentették röviden és határozottan, hogy nem tanulhat
ják meg, mert ennyi idejük nincs". E mű úgy hatott reám, mint a vil
lámcsapás. Itt kaptam azt, amit vártam és lázasan kerestem, az "új" vilá
got, amit ösztönösen sejtettem és éreztem. Értettem is, mert gyökere még
a századvégi hagyományok és a középosztály nótatipusából táplálkozott,
még nem volt "paraszti" a frazelógiája. Nem "egy" bizonyos népdalt fo
tografál, nem idealizált néprajzi kiállítás. Az "egész" népdal lelke, szer
kezete, rejtett törvényszerűségei váltak vérévé. ösztönösen e kincset bir-
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tokolta. Akár Adynál, földszag és nyugati parfőm keverődése. Évezredes
magyar lelkiség arculata: dacos, hetyke vidámság, groteszk kacaj, dé
moni ösztönök pogány barbársága, fanyar és zord, férfias, de mindig
szemérmes lírai ellágyulas. A nyugati zene megértője. de nem utánzója.
Bekapcsolódik az adottba, de kötik a maga szígorű belső törvényei,
tudja, hogy kultúra csak úgy építhető, ha a szabadság önként megköti
magát erkölcsi parancsokkal. Csodálatos dallamok kultúrált feldolgozása,
új, vad, lüktető hangszínek, ritmusok tobzódása, külső zsinórzat és suj
tásokban ugyan magyaros, de belsőleg tökéletes a magyar lelki teljes
ség már e művében, Nem tudtam megérteni, miért "nehéz" megértése.
- Bartók nem szerette régebbi műveí előadását az újak rovására. A
Gregusa díjat élesen visszautasítja, mert az ötösét és I. szvitjét - sze
rinte túlhaladott műveit akarták vele kitüntetni. 25 éves évfordulónkkor
kényszerítettük, hogy az első est rnűsorát változatlanul ismételjük meg.
Ma látom, neki volt igaza. Az ötös stílusának megtartása nála zsákutca,
de azért kár, hogy máig kiadatlan, ezen keresztül könnyebb lenne ké
sői műveit megérteni és fiatal szerzőink előtt új ösvényeket. lehetősé

geket nyitni, hiszen nem csak egy út vezet Rómába.
Túlbőven irtam az ötösről, de szükségesnek láttam, hogy ezt az el

feledett művet emlékezetbe idézzem. Sajnos - ez alkalommal) a szűk
terjedelem miatt - nem térhetek ki részletesen az egész bemutató est

~ lefolyására. Különben is ismeretesebb a lelkes pro és botrányos contra
hangulat, mely tettlegességig fajult a hívők és az ellenzők között. A zon
goradarabok és az I. vonósnégyes az egész világon régen elismert. Grey,
Wellesz rajongó kritikái és Romain Rolland előadásai a párisi Sorbonne
on a modern magyar zenéről, melyet együttesem illusztrált, megállapít
ják, hogy Bartók művészete korszakalkotó, "első igazi haladás" Beethoven
négyesel óta. "Gregorián levegőt egyesít az ősi ötfokú hangrendszerrel.
mely már nem ismer földrajzi határokat, nemzeti különbségeket". Zá
radékul csak egy ugyanakkor a "Pesti Hirlap"-ban megjelent "kritiká"
ból idézek: "Bartók ma meghallgatott műveinek végighallgatása után
egy vágy, egy leküzdhetetlen óhajtás támadt bennünk: aszpirint, aszpi
rint! Mert ennek a muzsikának az a sajátszerű hatása, hogy hatalmas
fejfájást okoz, kimeríti, meggyötri a hallgatot, de az előadót, a közre
működőt is... Bartókról reméljük, hogy visszatér a művészí szépnek
egyedül boldogító vallásához . . . akárhány morfinista, hasisevő vagy
ópiumot szívó már kigyógyult végzetes szenvedélyéből, a rútnak imádá
sából . .. ha nem, siratnók e rendkívüli tehetség elkallódását ... sajnál
nók ifjúságunkat is, melynek kiképzése a mai Bartóknak gendratra van
bízva" ...

Láthatni e pár sorból, mílyen szellemmel kellett megküzdenie Bartók
Bélának, s azoknak, akik az ő úttörő zenéje mellett kiálltak. De "rend
kívüli tehetsége" még ezek között a viszonyok között sem "kallódott el";
az ifjúság pedig, melvet a "Pesti Hirlap» kritíkusa annyira sajnált, ma
boldogan nevelődik Bartók és Kodály magyar zenéjén.
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