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SZERETEM-E BART6KOT?

Bármely valamirevaló kérdés naponta újra fogalmazandó, s a hiteles válasz kísérletét is követeli.
Szent Pál nyelvtanában csupa ige szól róla: nem érzelmi állapot, cselekmény a szeretet. Szaka
datlan tennivaló, történés.

Bartók s néhány kortársa e csodálatos században (Weberntől Stravinskyig) remekművek sorát
írta. Egyezségben a legnagyobbakkal, Bach és Mozart nyelvének erejével szóltak, s mégis mind
egyetlenként ...

A derűt, vagy a kétségbeesettség életérzését hordozó remekművek egyaránt az élet. pártján
vannak; az emberi lét tragikumának, a veszendő alkotónak termékei, dehogy: teremtményei. S e
remekművekben öröm, a halál józanságával egyminőségű öröm van!

Miért szeretem Bartókot? Ezt a fogalmazást inkább elvetem. Azt sugallja ugyanis, hogy csu
pán érveket kell szólgáltatnom a kérdésben már eleve feltételezett szeretethez. Lényegesebb kér
dés: szeretem-e? S képes vagyok-e eléggé szeretni? Mert a művek szeretete önismeretre késztet,
képességeimmel szembesít. A remekmű él: nem birtokolható, se meghódított csúcsként, se
tárgyként.

Nem "kikapcsolódás". Mindig az ellenkezője. A valósággal, a róla elmondható legjobb minő

séggel szembesít: így segít élni.
Szeretem-e Bartókot? Szeretem, de nem eléggé. Ha jobban tudnám szeretni, jobb verset írnék,

nem félnék a haláltól, keményebb vagy gyöngédebb lennék, merészebb a változásra, hűségben

erősebb - s bizonyára boldogabb is.
TisztelhetemBartók szavait, leveleit, csodálhatom életét, becsülhetem, vagy furcsálIhatom

magatartását; de milyen legyen a szeretetünk Bartók iránt?
Hivő. A szeretet .mindent elhisz" - Bartók zenéjének mindent elhihet. Türelmes legyen, nem

csalódik majd.
Bartókot nem láttam, nem ismerem - mint egyre többeó -, alig van több közöm életéhez, mint

Bachéhoz.
Igaz, Medgyaszay Vilma hangjában az elragadtatást fel kellett ismernem; micsoda kedves,

szerény, sugárzó egyéniség!
Szentgyörgyi Albert "anekdotájában" a magányos ember roppant, szinte sértő zárkózottságát .

sejtettem meg. (A Tudományos Akadémia folyosóján szótlanul hagyta faképnél a neki bemutat
kozni szándékozó világhírű tudóst.) Szinte gorombán utasította el azokat, akik bár jóhiszeműen,
magánélete eseményeire (a szokásos társadalmi konvenciók szerint) reagáltak. Panasztalanul
tűrte a halálos betegséget. Milyen ember volt hát Bartók? .

Akkor is tanítani kéne, ha kottái mind elvesztek volna ... Emlékszem Németh László papos
ünnepélyes hanghordozására ... Valóban így tisztelhetjük a Bartók-élet és -életmű moralitását.

Bartók maga azonban csakis a művek meghallgatására biztat. Egy szóval se magyarázta da
rabjait, vagy gondolatait. "Zenét szereztem, s zenét szerzek amíg csak élek; ez a zene aztán álljon
helyt magáért és beszéljen magáért ... nincs szüksége az én segítségemre." .

Ma százan és százan beszélnek életéről, magatartásáról. Azt hiszem, szinte fölöslegesen. A ze
netörténet magánügyét firtatják. Faggatják a hozzátartozókat, a tanítványokat. Kíváncsiskpdá-
sukkal mit szerétnének megtudni? ,

Félő, hogy tiszteletadásuk üres zászlólengetés lesz... Fenyeget a leegyszerűsítés; századunk
évtizedekkel ezelőtti és most születő remekműveinek erőnket meg-meghaladó szorításában egy
névbe, egy fogalommá élettelenített szóba kapaszkodunk: Bartók... Szeretjük, dicsérjük, hitet
teszünk mellette. Melyik mű, melyik taktusa feszül hát a sejtjeinkben is, hogy igenlésünknek, bár
szerényen, de hitele legyen? Miféle.csevegések ízére vágyunk, a művekkel szembeni nagy, nyitott
hallgatás helyett? Zenéjéhez aligha vezet zenén-kívüli út.
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Valószínű az is, hogy igen ingerűlten utasítaná el Bartók, az hommage-áradatot. Ő mindent a
műveiben mondott el; csak műveivel van dolgunk, azokkal azonban alighanem erőnket és öröm
re való képességűnket gyakran meghaladó mértékben. De épp ebben rejlik a naponta megújuló
felfedezés titka is. Az életre szóló együttlét élményének kimeríthetetlensége. A remekmű cselek
szik, és viszonzást vár. A szellemünket jobb minőségűvé érlelő, üdítő erőfeszítést.

Ismerek egy vasesztergályost, aki a maga erejéből jutott Bartók közelébe s fedezi fel benne hi
telesen új és új élmények forrását. A zenei készségfejlesztés virtuóz módszereitől távol, kottais
meret hiányában, csupán a figyelemés a zene szeretetének természetes, szinte morális ereje hozta
létre ezt az irigylésre méltó eredményt..

Az ő .csöndje" országépítő, jövőnket biztató hallgatás, mely ugyancsak cselekszik. A tudat
néma győzelme szegül szembe benne a Bartók: nevét kisajátítók (tán jó szándékú) mégis káros
lármájával. Bartók neve: áruvédjegy - világmarka? Ne éljünk vissza a névvel, éljünk együtt a ze
nével. Bartók szerint legjobb volna, ha a műveket szerzőjük nevének közlése nélkül ismerné meg
az emberiség ...

BORSOS MIKLÓS
, ,

BARTOK-EMLEKEI M

Nagyszebenbe már az I. világháború alatt eljutott Bartók híre és zenéje. Első felesége, Ziegler
Márta nagyszebeni születésű volt. A Rizskása utcában laktak (Reisparrgasse). Nem tudom, ma
mi a neve. Az öreg várostorony mellől indul. Évtizede, hogy fia, ifjú Bartók Béla is eljutott Sze
benbe. Apjával kapcsolatos és édesanyja emlékei után kutatva. A románok nem mutatták meg a
város közepén levő utcát.

Amint már írtam róla, I922-ben a Musikverein kirakatában a Disznódi utcában pillantottam
. meg Bartók fényképét. Ma bizonyos vagyok benne, hogy a művészethez vonzódó, 17 éves ka
masz számára életre szóló volt ez az arc-élmény. Bónis Ferenc könyvében látható a fénykép, a
kolozsvári hangverseny alkalmával közölve. Öztekintet, fegyelmezett arcvonások, korán őszülő,

ápolt, nem bozontos müvészfej. Csak a fekete .Javalier" csokornyakkendő akkori divatját visel-
ve árult el valamit külsőségben is művész mivoltáról. .

Úgy emlékszem, Székely Zoltán volt a hangverseny hegedűse. A szászok zenekedvelők voltak,
ünnepelték - ugyanakkor Pesten a legkevésbé sem volt egységes a közőnség megnyilatkozása.

Egy tizenhét éves, ha a művészet megérintette már, nem gondolkodik; csak vágyak fűtik. Nem
mérlegel, csak cselekszik. Ezt tettem. Volt valami része a szebeni hangversenynek abban, mind
Bartók személyének, mind az addig soha nem hallott zenének, hogy őszkor már Győrben ott
hagytam a gimnáziumot, és felkötöttem a "művésznyakkendőti'.

. A korán abbahagyott és későn elővett hegedülés, tanulás alatt két izben kért föl tanárom, Her
mann László kottaforgatásra. Ai egyik Bartók-Szigeti, a másik Telmányi Emil hangversenye
volt. Bartók lámpalázasan bezárkózott a művész-szobába, Szigeti izzadt ingét cserélte ki. Telmá
nyi szállodaszobai tájékoztatója közben, két hegedűjéről beszélt, elmondtam, hogy én csak egy
elkésett hegedülő vagyok, szívesen ajánlott öt Kréutzer-etűdöt, ha valamire akarok jutni. Ma is
azokat gyakorlom. Ez összefügg Bartóknak a bécsi "Universal" kiadónál1933-ban megjelent 44
duójának megismerésével,' majd játszásával. Akkor Győrben én voltam, mint "szabad" fiatal

.ember, ai egyedüli, akivel tanárom kiváncsiságból lejátszhatta a 44 duót. A maradi szellemű vá

.rosban Bartók vörös posztó volt. Tanáromnak feltűnt, hogya technikai nehézségek legyőzése

.mellett, rnennyire magától értetődően érzékelern a zenéjét. Oka egyszerű volt, Nagyszebenben
egész gyermekkoroma román havasi furulyázók vásári zenéjét szívta be, vagy a medvetáncoltató
mócét, aki a dudával illegettette kopott szőrű, piros lajbis medvéjét. A székelyföldi dallamok pe-
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