
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 ...
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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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dig az ősi törzsből fakadtak. Kezembe vettem a napokbanégy dániai kiadónak készitett illuszt
rációkhoz a "Gyermekeknek" zongoradarabokat, felütve a szöveg- és dallamforrás jegyzékét,
megindultan olvasom az elsőt: Gyergyóalfaluból származik. Csomafalva, Alfalu, Ditró - a csa
ládom elágazásai. Nézem Bónis Ferenc könyvében a gyergyószentmiklósi fényképet. Fiatal, sza
kállas, kalapos fej, otromba csizmában, vastag bottal, felleghajtóval karján. Fura jelenség Iehe
tett ott, a Székelyföldön, a fehér".Jiarosnyás'' (a fehér gyajilju posztónadrágot nevezték így: "ha
rosnya"), vagy barna condrás székelyek között ez a vándor. Bartókot hazaszeretete, magyarsá
ga, a magyar zene ősforrásainak feltárása késztette ezekre az utakra. Életre szóló, azt hiszem,
egyetlen boldog korszaka volt e nép között. Tulajdonképpen egy, a XVII-XVIII. században,
történelmi helyzetünk miatt elmaradt zenei kornak magyar kincsét dolgozta föl. A nyugati Gigue
ek, Allemande-ok, Courrante-ok, Sarabandok magyar rokonait Kereste és találta meg. És ezzel
elfoglalta a magyar műzene - a sok hamis után - a zeneirodalomban azt az előkelő helyet, ami,
úgy látszik, megilleti. Egy nagy művész sugárzásában tündöklik, és hull le minden gáncs.

Személyes találkozásnak a győri.hangversenyeket .'lleIb nevezhetem. Egyszer volt egy találko
zásnak nevezhető esetem. Szép őszi napon villamosra ültem, ki a Hűvösvölgy felé, ismerkedni a
város környékével. Visszatérve, a Szépilonánál Bartók szállt föl a kocsiba. Világos szürke fel
öltő volt rajta, és velem szembe' ült le. Amint észrevett, "elkezdett nézni, nagy sötét szemét rám
szögezte. Énjs néztem az arcát, szemét, és találgattam, ő mit nézhet rajtam, ezen a túl sovány, sá
padt fiatalemberen? Végül egy helyen szálltunk le, a Széll Kálmán téren. Megállapodtam ma
gambarx bizonyosan a gyergyói arcok emlékét idéztem föl benne. Kisértésem volt, csak pillanat
nyi, hogy köszöntsem és megkérdezzem. Mai zeneakadémisták, ahogy tanáraikat nevezik, őt ma
Béluskának, Bélucinak hívnák. Nekünk istenek voltak az igaziak, és mi mindig tudtuk, kik az
igaziak. Ezért tiszteltük őket. .,

A zenéjéről nem írhatok, ahhoz zenetudományi ismeretanyag és felelősség tartozik. Számom
ra vonzóak a vonósnégyesei, a koncertek, a zongoradarabok, a kétzongorások, és nem sorolha
tom föl mindazokat a műveket, amiket hosszú évtizedek alatt hallottam, hogy mit jelentenek.
Elemezni sem feladatom. Ami élményanyag, az a 44 hegedű-duó, melyeket épp 44 éve játszok,

"mikor van partner. Ez eddig Molnár Klári. Évtizedek után újabb és újabb szépségeket, zenei ér
tékeket találurik bennük, rádöbbenve, hogy a mű ismerete mennyire nem elég, hogy a rnűvek ve
lünk együtt változnak. Évek és évtizedek múlva érez~il~azt, amit oly bőségben szórt nekünk egy
rendkívüli szellem.

Nem voltam "Bartók-rajongó". Sznob sem vagyok. A huszonöt év korkülönbség dacára "kor
társ"-nak érzem magam. Valami közös lelkesültség, azonosság köt össze minket, ami századunk
első felében jellemezte a művészeteket és művészeket, Csak a művészet, semmi más vágy, cselek
vés nem fűtött.

E hovatartozásból született, mikor negyvenhétben el-elkezdtem éremme! foglalkozni, mind
járt az első három között egy kisméretű Bartók fej. Az évtizedek alatt már a tizedik változatnál
tartok. Magam örömére és megbízások váltakoznak. Ezeken kívül egy vörösmárvány portrét fa
ragtam és egy bronzportrét mintáztam, ami jelenleg a qtteakadémia Bartók-szobájában van.

E sorok irása közben is arra gondolok, milyen mélyre nyúlt Bartók a zene világába. Bach volt
az egyik ősforrás, a másik a népzene. Ennek az ötvözete ragyog egész életművében. Bach magas
rendű komolysága és az azonos forrás, a dallamkincs.
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