
barlangban, és Hont Ferenc néhány reflektor jó elhelyezésével és forgatásával igazi színházi illú
ziót-tudott teremteni a zsúfolásig megtelt hangversenyteremben.

A másik nagy vonzerő Bartók Béla zongorázása volt. Az ő hamis romanticizmustól mentes pi
anista művészetének megvolt már akkor a lelkes, edzett tenyerű tábora; s ezek a hallgatók való
ban ünneppé varázsolták ezt az előadóestet. Bartók hívei csak azt sajnálták, hogy nem saját mű
veiből játszott, hanem Debussy t szólaltatta meg. Bennem ez a körülmény is megerősítette azt a
sejtelmct. hogy Bartók Béla időnként csakugyan olvasta a Vigiliát, és tisztában volt vele, hogy
folyóiratunk kivált a francia kultúra, az új francia szellemi áramlatok közvetítőjeMagyarorszá
gon. A közönségből bizonyára nem egyedül mi, a "három fiatalok" voltunk azok, akik akkor es
te búcsúztunk a fasizálódó országból nem sok idő múltán tüntetőleg emigráló művésztől, Több
túlélő számára máig oly emlékezetes valódi búcsúestjén sajnos nem voltam jelen.

BARTÓK SZLOVÁK NÉPDALGYŰjTÉSÉBŐl

Bartók Béla szlovák népdalgyűjtéséből eddig két vaskos kötetre való jelent meg, az összgyűjte

ménynek mintegy kétharmada. A kiadás hosszú időre elnyúlt, vontatott; így legföljebb remélhet
jük, hogya harmadik kötet is rövid időn belül napvilágot lát.

Olvasása, fordítása közben egyik meglepetés a másikat követi. Magyar szavakon, mondattör
melékcken, sőt egy esetben háromsoros ép magyar mondaton akad meg a szemem. S hogy bizo
nyos magyar és szlovák népszokások azonosak vagy hasonlitanak egymásra, ez már csak kelle
mes ráadás. Megtapasztalása annak, amit Bartók ír a magyarok és a szomszédaik közti kölcsö
nősségről. zenének és szövegnek vándorlásáról. cseréjéről. Így a forditás: ismeretlen ismerősök

kel való beszélgetés. Eszméltető, tanulságos, mert közösséget közelít közösséghez, s mert önma
gunk jobb megismerésére biztat.

Az ítt közölt versfordítások a Bartók által összeállított és rendszerezett Slovenské lűdovépiesne
második kötete alapján készültek. A könyv összeállításakor Bartók felhasználta a Vikár Béla és
Kodály Zoltán általlejegyzett dalokat is. Magyar nyelven most először kapnak nyilvánosságot.

(V. /.)
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Nem. utánad nem megyek,
hiába kivanod.
tnert amig én dolgozok .
négy fal közt lustálkodsz,

Feleségül nem veszlek,
szivem sem óhajtja.
Folnvergclem lovamat
s eliigetek rajta.

Fölnyergelem lovamat,
ráülök kancámra,
elvitetem magamat
a szomszéd határba.

Fölnyergelem lovamat.
megyek szamár hátán,
szeretdmet meglesem
nyugvó nyoszolyáján.



Lányát az anyja
messzire adta,
idegen vidékre.

Elbocsátotta,
s úgy parancsolta,
ne is térjen vissza.

Én olyat teszek,
madárrá leszek,
s hozzá visszaszállok.

S ott rátelepszek,
hogy megpihenjek ,
egy liliomszálra.

De jött helyébe,
. szívem kedvére,
az ki megöntözi.

Ej, János, bűbájos·,

zöldleveles tölgyfaág.
Éj, ha én azt tudnám,
mikor lészen János,

tüzem megrakolnám
három szögeletre.

Az egyiket raknám
napkeletiránybál,

a másikat raknám
napnyugta iránybál,

harmadikát raknám
Szent János nevére.

• Szentiváni.tűzgyújtáskor énekelt dal.

Előjön anyám,
kertjében talál,
űzni fog engemet.

Ej, hess el, szállj el,
fogolymadár, menj,
fehér liliomról.

Mert kiszárítod,
mert elhervasztod,
s ki fogja öntözni.

Elment messzire,
távol-vidékre,
az ki megöntözné.

Lakodalmi ének

Mennyegzőasztalnál

ül két árva galamb,
nem eszik, nem iszik,
csak néz bánatosan.

De vidám, Anyteskám.
vidám a te lakzid,
de gondolj arra is,
ki innen hiányzik.

Ej bizony hiányzik
az én édesanyám,
fekete föld alatt
nyugszik szegény árván.

(VARGA IMRE fordításai)
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