
VALLOMÁSOK BART6KR6L

A Magyar Tele viziá a kanadai CBC tévétársasággal karöltve Concerto eimmel dokumentumfilmet
készitett Bartók Béla születésének századik évfordulójára. Afilmet az amerikai Curtis W. Davis és
a magyar Surányi András rendezte. A stáb igyekezettfölkeresni Bartók életének legfontosabb hely
szineit, megszálaltatni életének-munkájának társait, tanúit. Az alábbiakban egy-egyjellemző rész
letet közlünk aforgatás során készített, de Magyarországon még közzé nem tett interjúkbol. A nyi
latkozok: Pásztory Ditta zongoraművésznő, a zeneszerző második felesége; ifj. Bartók Béla, a
muzsikus idősebb - idehaza élő -fia és Jack Beeson, a Columhia Egyetem tanára, aki - tudomá
sunk szerint - egyetlen zeneszerző tanítványa volt Bartók Bélának.

A társrendezők ezúton szeretnék megköszönni tti. Jancsó Miklás operatőr, Schmidt Judit gyár~

tásvezető, Barnai Ildikó koprodukciós összekötiJ és valamennyi munkatárs kozreműkődését.

Bartökné Pásztory Ditta

- Engedje meg. hogy a férjéhez jiízódő emlékeiről

kérdezzük.
- Halála után sok minden folytatódott bennem,

a gondolataimban, amiket elkezdtünk az ő életé
'ben, és az idők folyamán megértésre talált ben
nem. Én először 1922-ben találkoztam vele a Zene
művészeti Főiskolán, ahol egy évig a tanítványa
voltam, s egy év után a felesége lettem.

- Bartók re;dkivül szarosan kötődött édesany já
hoz.

- Bartók édesanyja iskolai tanítónő volt, majd
igazgatónő, és nagyon jó zenész. Zeneileg foglal
kozott a fiával, Bélával. Nagyon szerény megjele
nésűnek tetszett, és nagyon jól nevelte gyerekeit.
Állásában elsőrendű munkaerőnek tartották.

Az édesanyja elismerte Bélát, tudatában volt an
nak, hogy géniusz a fia, és mindent eszerint csele
kedett. Az volt az impresszióm, hogy Bartók Béla
teljesen a szülök, tehát mindkettőjük:apja és any
ja nevelésének hatása alatt nőtt fel, és végig meg
maradt az ő jó fiuknak.

- Édesapja, akit korán elvcsziteu, miként élt Bar
tók emlékezetében?

- Az apjáról keveset beszélt, annyit mondott,
hogy nagyon korán meghalt.. és ez nagyon rossz
volt. Apjával nagyon sokat járkált a természetben.

- Mit tud Bartóknak Kodályhoz./iíződőkapcsola
táról mondani?

- Bartók barátsága Kodály Zoltánnal egyedül
álló az életében, kölcsönős elismerés és együtt
munkálkodás fűzte össze őket egész életűkben.

Hasonlitottak egymáshoz például a célkitűzéseik

ben, mindketten hittek a népművészetben s egész
életüket arra állították be. De különbözöek voltak
a megnyilatkozásaikban. Kodály Zoltán könnyeb
ben és gyakrabban járt nyilvános helyekre, társa
ságokba, nem volt annyira magányos, mint Bartók
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Béla. Viszont a férjem hivatása is megkivánta,
hogy sokat legyen az emberek között.

Sándor Emma nagyon fontos szerepet játszott
mind a kettőjük életében. A férjem már akkor is
merte őt, amikor még nem volt Kodály Zoltánné.
Nagy zenei élet volt nála, ő maga is zenész volt és
művész, a férjem nagyon elismerte ...

- Hogyan szűletett a kétzongorás szonáta, melyet
Bartók kettőjük számára irt?

- A szonáta keletkezéséről van tudomásom.
Férjemnek már régebben volt olyan gondolata,
hogy két zongorára komponáljon valamit, és ami
kor 1937-ben Bázelből, Paul Sachertől kérés érke
zett kamarazenemű megírására, férjem ezt az al
kalmat választotta arra, hogy kamarazeneművet

irjon két zongorára és űtőhangszerekre.

Biztos tudomásom nincs róla, dc azt tudom,
hogyaszólamokat Qnekem és saját magának írta.
Én azt gondolom, hogyanehézséget illetően egy
forma mindkét zongoraszóIam. Emlékszem, mi
lyen volt a készülődes a bemutatóra, mert nagyon
sokat gyakoroltunk, és nagyon sokat próbáltunk.
A bemutató előtt a lakásunkban előjátszottuk né
hány meghívott embernek, az volt a főpróba. Az
tán Bázelben tanultunk, ott gyakoroltunk össze a
játékosokkal, és annyit próbáltunk, amennyit csak
kellett. Jól felkészülve mutattuk be a darabot.

A férjemmel ez volt az első nyilvános szereplé
sem, ő meg volt elégedve. Én is úgy éreztem, hogy
rendben van, és jól ment minden.

- A kényszerű emigrálás bizonyára hosszú vívó
dás, gondolkodás eredményeként szűletett . . .

Az amerikai utazással kapcsolatban engem a
férjem már jóval korábban előkészített. Ő abban
az évben, tehát 1940-ben tavasszal Amerikában
volt turnén, s már ott megállapodásokat kötött kü
lönböző illetékes emberekkel. és tervei voltak, te
hát az utazás nekem nem okozott meglepetést. És
én készűltem gondolatban és gyakorlatban is foko
zatosan erre az útra ...



Kérem, elevenítse fel ameríkaí tartózkodásuk
emlékeít.

- Az, hogy mi elköltözünk Forest Hillből, Ri
verdillbe, erre szükség volt. mert a Forest Hill-i la
kás nagyon zajos volt, és ez zavarta a férjemet. Ke
restünk lakást távolabb, a várostól messzebb lévö
helyen.

A Columbia Egyetemen végzett tudományos
rnunkát, azt szívesen csinálta. A Perry-féle gyűjte

ményről, aminek rendszerbe foglalásával megbiz
ták, nagyon elismerő véleménye volt. Arról, hogy
a Columbián diszdoktorrá avatják, nem mondott
külőn véleményt, de készült rá ...

A New York-i életre gondolatban és gyakorlat
ban is készültünk, mégis voltak váratlan dolgok,
elsősorban az. hogyacsomagjaink nélkül érkez
tünk meg New Yorkba, mert a hajóra szállásnál le
maradtak, és eltelt egy-két hónap, amíg megérkez
tek. Egyébként az az idő New Yorkban, dacára
annak, hogy voltak ismerőseink, mégis idegen
volt. Mert nagy változást jelentett.

A Concertóval a férjem elégedett volt, és az jó,
hogy erre felkérte Koussewitzky. Ő szívesen vál
lalta.

1940 decemberében kezdte a Szonáta két zongo
rára és ütőhangszerekre-cimü kompozíciót átdol
gozni kétzongorás concertónak. A magunk részé
re, hogy mi majd elő fogjuk adni. És ezt ténylege
sen szívesen csinálta, s néhány hónappal később,

1941-ben jőtt az a terv, hogy ~ második zenekari
szvittet is átdolgozza két zongorára. Bemutattuk
Chicagóban, és utána jöttek az eredeti kornpozi
ciók, a Szonáta szólóhegedüre, a Concerto, aztán a
Hegedüverseny és a III. zongoraverseny.

- Elégedett volt-e Bartók a Concerto előadásá

val?
- Az első elöadás Bostonban Koussewitzkyvel

nagyon jó előadás volt, odautaztunk. A próbán je
len volt a férjem, megbeszélte a dolgokat a karrnes
terrel, és nagyon elégedett volt az előadással. Nagy
közönségsiker volt. A zenekari Concertót New
Yorkban. abban az időben, amikor ott voltunk,
nem adták elö. Legalábbis nem tudok róla.

- Zongoraleckéket Bartók míndíg rendszeresen
adott, zeneszerzést azonban - egyetlen esettől elte
kíntve _o, sohasem tanított. Mí volt az elvi oka an
nak, hogy erre nem szlvesen vállalkozott?

- Az, hogya férjem miért határozta el, nem ta
nít zeneszerzést, régi elhatározása volt, különö
sebben nem indokolta. Nem szerette csinálni ...
Véleményt, okot nem mondott. Meggyőződése

volt, hogy neki nem kell tanítania zeneszerzést.

Ami a tanítást illeti, természetesnek tartotta, hogy
tanít. Fiatalember kora óta tanított. és szeretett,
nagyon szeretett tanítani, néha meggyőződéssel,

néha kevésbé meggyőződéssel ...

- Szeretném megkérni, idézzefel nekünk az utol
só napok történetét ...

- Ami elvesztését, férjem elvesztését illeti, ne
kem az soha, egyszer sem jutott eszembe, 194~
nyarán aránylag jól érezte magát, és nagyon derült
időt töltöttünk Saranac Lake-en. Ahol hirtelen
megbetegedett, a nyár vége felé, és akkor el is jöt
tünk onnan.

Az utolsó napokra pontosan emlékszem, estétől

fogva. Az este Péterrel együtt elmentünk valahová
vacsorázni. Vacsora után visszamentem a kórház
ba, Péter pedig hazament. Elhelyezkedtem, és azt
hiszem, aludtunk mind a ketten egész éjjel. Reggel
megérkezett az orvos, a férjem injekciót kapott,
aztán az orvos elment, és az ápolónővel marad
tunk ott. Nemsokára megérkezett a Kecskeméti
házaspár és Péter. Együtt maradtunk déli időig.

Úgy látszott, a férjem alszik. Délben rosszul lett,
akkor közel mentünk hozzá, és aztán végig szoro
san közel egymáshoz, együtt voltunk Péter, én és
ő ...

Temetésén, emlékezetem szerint, csak a közeli
barátok voltak jelen. Nincs gondolatom a temetés
ről. Együtt voltunk ezzel a néhány emberrel.

Hogy mi az oka, hogy ennyire elterjedt Bartók
zenéje, arra nem tudok válaszolni, csak annyit
gondolok, hogy ez természetes. Zenéjének ez ter
mészetes következménye. Zenéjének az útja ...

Hogy mi lesz majd az életművével, arról nem be
szélt. De én úgy gondolom, ő tisztában volt saját
jelentőségével.

- Míként él Bartók Béla az Öli emlékeíben?
- ... Emlékszem az eljegyzésünkre. Az összehá-

zasodást is egységben említette a zenei munkával.
Látszott ez azon is, milyen kapcsolatba hozta a há
zasságot és a zenét, a zenei munkát, amikor kide
rült például, hogy nála fogok tanulní.

Péter születését örömmel vette tudomásul. So
kat foglalkozott Péterrel. Szeretett vele sétálni,
olyankor magyarázott neki azokról a dolgokról,
amiket útközben láttak.

Hogy pillangókat fogtak-e együtt, nem tudom,
de annyit biztosan tudok, hogy a férjem mutatta
neki a rovarokat. És valószínűleg pillangókat is
rnutatott, A férjem nagyon szeretett foglalkozni
rovarokkal, rovargyüjteménye is volt, és azt szive
sen megmutatta Péternek.
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Ifjabb Bartók Béla

- Magam is gyűjtögető ember vagyok, én is gyűjtöttem rovarokat, amikor édesapám mutatta,
hogy ő azt hogy csinálja: Kisgyerek koromban nekem is volt - általában másodpéldányokból
- egy kis gyűjteményem, amellyel apám különösen hangsúlyozta, hogy gondosan kell ezeket az
állatokat először is megölni, hogy ne szenvedjenek. Semmiképpen nem volt szabad felszúrni ele
venen egy tűre, hanem kloroformmal elkábítottuk, és azután preparáltuk, megtanította a prepa
rálás módszereit is. Természetesen gyűjtöttem bélyeget, mint mindenki, aztán a szakmámnak
megfelelően különösen szerettem a térképeket, nagy térképgyűjteményem van és minden alka
lommal, bárhol megfordulok a világ,?n, megveszem az ottani város térképét, vagy a környékéét,
és azután szívesen tanulmányozom. Altalában szeretek mindent eltenni, ezt örököltem apámtól,
a zenei tehetséget nem, de a gyűjtő szenvedélyt igen. Ö is mindent, a vasúti jegy től a szállodai
számláig mindent elrakott, és én is mindent elteszek, s időnként azután nézegetem, és visszagon
dolok, hogy is volt ez vagy az az esemény az életemben.

Persze nemcsak a gyűjti> szenvedély kötött apámhoz. Néhány szóval nehéz lenne jeltemezni őt,

mindenesetre én olyan embemek ismertem meg, akire fel kell tekinteni. Ugyanakkor nem sza
kadt el azoktól, akik feltekintettek rá, megtartotta velük a kapcsolatot, ami szükségesvolt ah
hoz, hogy előbbre vigye őket, illetve saját maga is tanult tőlük. Mert apám nem volt öncélú, te
hát nem magának komponált, hanem azért gyűjtötte a népdalokat, azért tanított és azért írt cik
keket, hogy tanítsa az embereket és átadja mindazt az értéket, amit maga alkotott, vagy pedig
maga talált meg, mint például a parasztzenét, amely meglehetősen titokban virágzott az akkori
Magyarországon magyar és nem magyar ajkúak között. És ezeket olyan tökéletességgel igyeke
zett átadni, hogyha az ember mellette élt és figyelt, akkor úgy érezte, hogy kiválóbb ember, mint
kortársai. Persze ebben sok szubjektivitás is van, de mégis azt hiszem, jól tudtam megítélni, mert
őmaga nem titkolta az egyéniségét, hanem nyiltan, különösen a családja körében megmutatta,
hogy milyen ember. Megmondta a véleményét olyasmiről is, amit esetleg tapintatból vagy más
okból nem hozott nyilvánosságra. Éppen ezért érdekes az, hogy az esetleges visszaemlékezések
nél mód van a családtagoknak az apámmal való beszélgetéseit feleleveníteni, mert ezzel sok
olyan rejtett oldalát is meg lehet ismerni, ami élőbbé teszi emlékét.

Amikor ötéves voltam, Zólyom megyében tót népdalokat gyűjtött, oda édesanyámmal együtt
elkisértük, illetve utána mentünk. Ö már előbb ott volt. Tanúja voltam a népdalgyűjtésének. ta
núja voltam a saját lakóhelyünkön is, mert az első világháború után, amikor megszűnt annak a
lehetősége, hogy ő a trianoni békeszerződéskövetkeztében Magyarországtól elkerült területekre
eljárjon, akkor gyűjtötta lakóhelyünkön is. Budapest környékén egy faluban laktunk, olyan há
romnemzetiségű faluban, ahol a magyar többség mellett aránylag sok tót és bizonyos számú né
met lakos is volt, és ezektől gyűjtött, a lakásunkon. Ugyancsak hallottam, hogy amikor az első.
világháború után román csapatok jöttek Magyarországra és hozzánk is beszállásoltak román
katonákat, azok közt voltak romániai magyarok. Vélük apám szintén rögtön megtalálta a kap
csolatot, és fölvett dalokat tőlük.

A fonográffal nekem is volt alkalmam dolgozni, amikor a Magyar Rádió az l 92Q-asévek kö
zepén megkezdte az adásait. Nagyon primitív körülmények között a Rákóczi úton volt egy kis
stúdió, ahol nagyjából egy helyiségben volt mindenki, a bemondótól majdnem aportásig. Segéd
személyzet nem nagyon volt, és előfordult, hogy apám népzenei előadásához segítettem elvinni a
fonográfot, és magam kezeltem, mert ez a zene, amihez értekés azt tudtam, hogy hogy kell a fo
nográfot felhúzni, és a cilindereket, illetve a hengereket rátenni. Úgyhogy a fonográffal is kap-
csolatban voltam apám müködése során. .
. Mikor megszülettem, apám még fiatal ember volt, de teljesen ősz. S amikor utoljára láttam,

akkor - 59 éves korában - ugyanolyan fiatalos volt, mint ahogy én mindig ismertem. Elsősorban
a szeme, amely nem 59 éves embemek, hanem inkább 30 évesnek mutatta, ez volt a legjellegzete
sebb rajta. Az a tény, hogy én nem láttam a betegség kifejlődése során soha, nem láttam a halá
lát, és nem láttam a temetését, ez nekem olyan, mintha nem halt volna meg. Ma is mint élő em
bert gondolom, és annyiszor elevenedik meg részben a zenéjében, részben az emlékekben, ha fog
lalkozom a különféle hátrahagyott írásaival, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni halottnak.
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Éppen ezért azt sem tudom elképzelni, hogy Magyarországra áthozassuk a hamvait, hogy ez jó
lenne, vagy nem, mert akkor kénytelen volnék egy ilyen temetést megnézni, és akkor megváltoz
na ez a képem, amit szépen meg tudtam őrizni róla.

Apám volt, de egyúttal barátom is. Igen, inkább barátnak lehet mondani, mert mindig taná
csokkal, illetve olyan tanításokkal került kapcsolatba a gyerekeivel, velem és a nálam 14 évvel
fiatalabb öcsémmel, hogy tulajdonképpen nem az a bizonyos apa és fiú közötti kapcsolat volt
köztünk. Ha étkezéseknél együtt volt a család, ott lehetett megbeszélni az elmúlt vagy a jővő dol
gait, a gyerekek kapcsán elsősorban az iskolai élményeket, a tanulást, vagy az esetleges progra
mot, hová készülünk kirándulni vagy elutazni. Apám nagyon szeretett sétálni, kirándulni, és ha
egy mód volt, akkor családtagokkal együtt. Éppen ezért nagyon jó volt vele menni. Minden fű
szálról, minden rovarról tudott valamit mondani, és ez aztán megrögződött az emberben. Ha va
lamerre utazott, mindig küldött levelezőlapot a különböző családtagoknak, és igyekezett olyan
lapot küldeni, amelynek a képes oldalán valami látnivaló van, akár műernlék, akár egy modern
vasútállomás vagy folyó, és akkor mindig tett néhány megjegyzést a lapon, ami az ember földraj
zi, művészettörténeti érdeklődését fölkeltette. Ha ajándékot adott, az majdnem mindig könyv
volt. Még olvasni sem tudtam, már olyan művészettörténeti könyveket kaptam tőle, például a
párizsi Notre Dame-ról, amit én nagy érdeklődéssel néztem, a nagy vízköpőket, ezeket a sárká
nyokat, és amikor 50 évvel később eljutottam Párízsba, akkor nekem ez már nagyon ismerős

épület volt. Karácsonyra vagy születésnapra mindig könyvet adott, a magyar irodalom kiváló
képviselőitől, vagy idegen nyelvü könyveket, de inkább magyar fordításokat, külföldi jeles írók
tól. A könyvek elolvasása után arra is tudott időt szakítani, hogy megbeszéljük az olvasottakat,
mert ő maga is olvasta az ajándékozott könyvet, kiváncsi volt véleményünkre, és adott esetben
megbeszéltük, ha valami nem volt egészen világos.

Az édesanyámat én ugyanúgy szerettem, mint apám. Ő nagyon fiatalon lett apám felesége, 16
éves volt, tanítványa apámnak, és amikor születtem, akkor még csak 17 éves, úgyhogy egy idő

múlva már majdnem az volt, hogy egyidősek voltunk. Nagyon sokat segített apámnak, például a
levelezéseiben, a kották másolásában, és abban az időben, amikor az első háborúban rossz be
szerzési viszonyok voltak, akkor igen nagy energiát fektetett arra, hogy világító anyagat szerez
zen. Nem volt villany ott, ahol laktunk, gyertyát vagy petróleumot kellett szerezni, ilyenekben
rendkívüli agilitást fejtett ki, és apámnak sok mindenben segítségére volt. A családi levelezést,
ami nagyon fontos volt, különösen apám édesanyjával, akkor édesanyám folytatta, és aztán
ugyanez volt tapasztalható a második házasságnál, amikor Pásztory Ditta, tehát a második fele
sége sokszor kisegítette apámat a levelezésben. Édesapám csak egy-két rövid záradékot írt hozzá.
Anyámra visszatérve: ő nagyon vidám és jó kedélyű, és mondom, nagyon fiatal volt végig, hiszen
én már megnősültem és ő még mindig csak negyvenéves volt, tehát mai szemmel nézve egész fia- .
tal, és nem is egészen úgy volt, mintha anyám, hanem mintha a testvérem volna.

Apai nagyanyám Pozsonyban élt. Rendkívüli egyéniség volt. Özvegyen nevelte a két gyerme
két, roppant pontos és szorgalmas és lelkiismeretes tanítónő volt, nem keresett sokat, ezért na
gyon nagy beosztással kellett élniük. Ezt aztán ő olyan tökélyre vitte, hogy élete végéig takaré
koskodott, még akkor is, amikor lehetősége lett volna kicsit több költekezésre. Mindig az utolsó
kis papírt is eltette, és ha az egyik oldala üres volt, akkor inkább azon írt, mint hogy egy új levél
papírt vegyen elő. Még gyerekkorában mesélte apám, hogy újságra nem fizettek elő, mert drága
volt, ellenben a szomszédjuk ban volt egy kávéház, ahol az előző napi újságokat féláron meg Ie
hetett venni, s akkor ő mindig lement, és egy nappal később tudta meg a világ eseményeit. ..
Még szerencsére nem volt se rádió, se televízió, ezzel nem zavarta életét a család, hanem az újság
ból megállapították, hogy mi a helyzet különböző lielyeken, Dél-Afrikában vagy másutt.
A nagyanyám a túlzott precizitásával néha nehézségeket is okozott, tudniillik ő elvárta, hogy he
tenként kétszer levelet kapjon a gyerekeitől. Hát ezt apám kevésbé tartotta meg, a húga azonban
annál inkább, és ha egy napot késett egy levél, nagyanyám aggódva nézte, vajon mi történt. úgy
belerögződött ez 1\ magatartás. Belerögződött abban az értelemben, hogy tudta, mennyire vi
Wázni kell arra, hogy őnáluk minden rendben és pontosan menjen.
..Később Magyarországra, Budapestre kerültek, a nagyanyám és a nővére, és náluk mindig volt

G~ládi összejövetel, apám maga is egy héten kétszer vagy háromszor meglátogatta őket, és a töb
bi rokonok is, unokaöccsök és egyebek rendszeresen jártak oda. Ez például nagyon jellemző tu-
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lajdonsága volt nagyanyámnak, és a beosztás, az az életmód, amit apám is igyekezett megvalósi
tani.

Azt hiszem, mindjárt az első nap, amikor megszülettem, már vigyáznom kellett: édesapám
borzasztó érzékeny volt minden zajra, és így többek között a gyereksírásra is. Természetesen egy
csecsemő sír. Engem igyekeztek minél távolabb vinni apámtól, így, ha nem is tudatosan, de tud
tam, hogy egy különleges emberrel élek együtt, akire nagyon vigyázni kell. Ezt tapasztaltam az
tán már felnőtt fejjel az öcsémnél, akinél szerencsésebb volt a helyzet, kicsit nagyobb volt a la
kás, tehát őt jobban tudták izolálni.

Attól kezdve, hogy én már tudatosan éltem együtt apámmal, tudtam, hogy különleges ember
- egyébként elsődlegesenmegint a csend miatt -, tehát ha apám dolgozott, vagy a közelében vol
tam, akkor senírni esetre sem lehetett olyan zajt csapni, amit gyerekek szoktak. Ez nem zavart
engem, mert természetesnek vettem, és ha zajongani akartam, akkor kimentem a kertbe.

Későbbiekben természetesen tapasztaltam apám fokozatos népszerűségéta világon, ami az ő

életében is megvolt, de kisebb mértékben, rnint később. Sajnálatos az is, hogy anyagilag roppant
keveset tudott profitáini ebből a nagyságából. Sokat adott, de kapni keveset kapott, és inkább a
halála után indult meg az az óriási Bartók-kultusz, elsősorban - sajnálatos módon ezt kell mon
danom - külföldön, ahol ma is többet játsszák apám műveit, mint Magyarországon. Ez persze
anyagilag is jelent valamit azoknak, akik most ennek a hasznát élvezik, de ez tulajdonképpen
szomorú, hisz neki kellett volna sokkal többet élvezni ebből. Nem nagyon szerette az erőltetett

hangversenytúrákat, főleg az olyan hangversenyeket, ahol nem volt élmény, hogy ő ott volt, sem
a közönségnek, sem neki. Azok a szereplések viszont, amikor egy-egy ősbemutató volt, mint
Frankfurtban az Első és Második zongoraverseny, vagy Amerikában szintén ősbemutatónak
mondható Kétzongorás szonátának concerto formájában tartott előadása, ezek igen, ezek érde
kelték őt. Néha három-négy nap alatt négy hangversenyt is adott, éppen az Egyesült Államok
ban, és előfordult, hogy délben New Yorkban és este Bostonban szerepelt, ami ha nem is nagy
út, de azért két hangversenyre készülni ...

Különösen érdekes volt nekem, mint kisgyereknek, amikor az Operaházba elmehettem, nem is
egy próbán ott voltam, mert szerenesés helyzetbe kerültem. Bent, a színfalak mögött, láthattam
egy színházat belülről, illetve titkos dolgokat, ami mindenkinek érdekes, de egy gyereknek külö
nösen. Maga az előadás pedig nagyon szuggesztív volt számomra, hiszen a tartaimát ~niervén,

ahogy megjelentek a különféle virágok, fák, azután a zenét is szívesen hallgattam, és ismerősen

hallgattam, mert azért annyi ragadt rám, hogy tudtam, hogy ez a Fábólfaragott királyfi-nak a ze
néje. Tango Egisto, a karmester valami miatt különösen kedvelt, adott is néha kisebb ajándék
tárgyakat és igen rossz németséggel beszélt, mindig azt mondta, hogy Mein alter Freund, így ne
vezett engem, hatéves koromban, és nekem imponált azért, hogy egy ilyen,ember, akit apám lép
ten-nyomon dicsért, az így beszél velem. Ugyancsak az Operaház igazgatója, gróf Bánffy Miklós,
ő szintén fülön fogott és bevitt oda, sőt amikor bemutató volt, akkor ugyancsak lementem a
színfalak mögé, azt már nem tudom, miért, és majdnem ki akart vinni, de csak tréfából, én ma
gam is ellenálltam, és sikerült ott maradnom. Tulajdonképpen családi kapcsolatba is kerültem a
Fábólfaragott királyfi-val! Balázs Béla írt egy bábjátékot A halász és a hold ezüstje címmel és ez
nyomtatásban megjelent, a Fából faragottat és ezt egy füzetben adták ki. Az ajánlás "Fából fa
ragott Bartók Bélának" szólt, és hátul pedig a kis bábjáték, amit ugyancsak előadtak pár nappal a
Fából faragott előtt, azt nekem ajánlották, ez az egyetlen rnű, amit nekem ajánlottak ...

Mikor elindultak a feleségével Amerikába, már útközben Svájcból írtak, hiszen nagyon ne
hezükre esett mindkettőjüknekelhagyni Magyarországot, és az utolsó szálakat nem akarták rög
tön elszakítani, hanem elkezdtek írni. Amikor New Yorkba megérkeztek, akkor ott - amint
Pásztory Ditta elmondta - a csomagjaik elveszvén, édesapám rögtön írt, hogy próbáljak itt utá
najárni a biztosítónál és más helyeken, hogy ezekért a csomagokért legalább valami kártérítést
kapjanak. Itt apárnon eluralkodott a pesszimizmus, mert ő rögtön úgy írta, hogy biztosan elve
szett minden, aztán szerencsére nem veszett el. Attól kezdve rendszeresen írt, meg kell monda
nom, majdnem kizárólag nekem írt - illetőleg megcsinálták azt, hogy indigóval írtak két levelet
- és az öcsémnek, aki akkor még itt volt - a sárospataki gimnáziumban, angol nyelvű gimnázi
umban volt bentlakó -, neki elküldték az egyik levelet és nekem a másikat. Nekem azért irtak
gyakran, mert én voltam megbízva apám összes anyagi ügyeinek az intézésével, a lakás fenntar-
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tásával, mert hiszen ők vissza akartak jönni, nem úgy mentek el, hogy emigrálnak, mint itt a le
gendákat terjesztik, hanem úgy, hogy vissza fognak jőnni. Mikor a háboru miatt nem tudtak
visszatérni, akkor fel kellett a lakást mondani, nekem sok ilyen adminisztratív intézkedésern
volt, azonkívül élt még apám nagynénje is, 90 éven fölül volt, az ő tartásáról is gondoskodni kel
lett. Amint említettem, az öcsém még gimnáziumba járt, neki is bizonyos adminisztratív segitsé
get, anyagi segítséget kellett nyújtani. Aztán Péter kiment Amerikába, akkor maga intézte az út
levél ügyeit, és a levelezés egészen addig tartott, amig az Egyesült Államok és Magyarország ha
diállapotba nem került, 1941 decemberéig..Akkor teljesen megszakadt a kapcsolatunk, de má
sokkal is, úgyhogy apám egyáltalán nem levelezett Magyarországgal, velem sem" nem is volt le
hetőség rá, így a továbbiakat csak a háború végén tudtam meg, illetőleg csak a halálhíre érkezett
Magyarországra. Szerenesés véletlen folytán síkerült egy Amerikából érkezett magyarral üzene
tet küldenünk arról, hogy életben maradtunk. Édesapám a húga iránt, aztán a feleségem és Ko
dályék iránt érdeklődöttelsősorban.Még megkapta ezt a levelet, a közvetítő vitte Amerikába, és
örömmel hallotta, hogy életben vagyunk. Aztán csak a halálhíre jött. Ez volt a kapcsolat, apám
nem nagyon levelezett senkivel, a nekem szóló levelekben majdnem mindig mentegetőzés van,
hogy ennek-annak adjam át üdvözletét. Kodály Zoltánt háromszor is említette a levelekben, hogy
még mindig nem írt nekik, de menjek el és mondjam meg, hogy milyen helyzetben vannak és ké
szülnek haza, mert minden levelében szerepelt, hogy szeretnének hazajönni.

Amikor a harctérről hazajöttem, az Államvasutaknál voltam mérnök, én voltam az egyetlen,
akinek módom volt valamilyen élelemhez jutni. Jártam vidékre, egyszer épp elindultam, 1945.
szeptember 25-én, amikor egy újságot megvettem és az újságban volt egy egészen rövid hír, hogy
Bartók Bélát New Yorkban kórházba vitték. Biztos voltam benne, hogy ez a vég, és amikor há
rom nap után visszajöttem egy bizonyos mennyiségű krumpli beszerzése után ... akkor otthon
már vártak a hírrel és ott voltak a különféle részvétlevelek. magától az akkori vallás és közokta
tásügyi minisztertől is, akkor még így hívták a kulturális minisztert, és az Államvasutak elnöké
től. Egy nap aztán megjött a távirat az öcsémtől, aki Amerikából megsürgönyözte, ami itt már
közismert volt, már a Magyar Rádióban is megemlékeztek róla és az újságok is szép kommentárt
írtak.

Jack Beeson

- Először azt szeretném tőled megkérdezni Jack,
hogy amikor Bartókra gondolsz, milyen kép jelenik
meg elő/led?

- ... amikor először láttam? Az, amikor bejött
a szobába. Láttam már róla képet, mindannyian
láttuk már képen. Egykicsit meglepett a napbarní
tott arca. Előzőleg Saranacban volt. Meglepett,
milyen áttetsző a bőre. Úgy tűnt, hog, áttetsző.

Nem számítottam arra sem. hogy valaki nálam is
alacsonyabb és nálam is soványabb.

- Volt-e olyan benyomásod, hogy - a sovány és
apró termet ellenére - rendkívül elevenség él benne?

- Igen, mint egyfelhúzott rugóban, amely állati
dóan feszült állapotban van. De akkor, amikor
1944 őszén először találkoztunk, már beteg volt,
még mindig beteg volt, de azt hiszem, abban az év
ben nagyon jól töltötte a nyarat. Én nem tudtam,
milyenaz egészségi állapota, és soha nem gyanítot
tam volna, hogy beteg, vagy hogy betegségen esett
át, mert valójában egészen egészségesnek látszott.

- Milyen korűlmények között lettél a tanítványa?

- Hát ez nagyon egyszeru volt, meg nagyon bo
nyolult is. 1944 tavaszán fejeztem be a munkát
Eastmanben, az eastmani zeneiskolában, és elhatá
roztam, hogy Bartókkal fogok dolgozni; a tanítvá
nya akartam lenni. Beryl Phillips, akivel valamivel
'korábban tanultam, azt mondta, hogy ez teljesen
lehetetlen. Bartók nem tanít zeneszerzést, soha
nem tanított, a budapesti Zeneakadémián sem, és
nem ad magánórákat sem. De minthogy én jól
zongoráztam és zongorára írtam darabokat, Phil- .
lips úgy gondolta, tanulhatnék egyszerüen zongo
rát nála, ahogy mások is. A zongoratanítást vállal
ni fogja, s akkor elővehetjük valamelyik darabo
mat, s biztosan mond majd valamit róla. Abban az
időben, mintafféle fiatalember, én is nagyon idea
lista voltam, és ez nekem valahogy nem tűnt elég
tisztességes megoldásnak. Így aztán a nyár nagy
részét azzal töltöttem, hogy azon töprengtem, mi
lyen levelet írhatnék neki, amí egyszerre tisztessé
ges is lenne, meg a célomat is elérném vele. Így az
tán szeptember elején, azt hiszem, pontosan szep
tember 4-én, elküldtem Bartóknak egy mindössze
2-3 mondatot tartalmazó levelet. A lényegekörűl
belül ez volt: megértem, hogy nem tanít és nem is
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tanított zeneszerzést, s azt is megértem, hogy rni
ért, mert nyilván úgy gondolja, hogy zeneszerzést
nem lehet tanitani. Aztán megírtam, hogy noha
van, aki úgy gondolja, hogya zeneszerzést nem le
het tanítaní, én mégís elképzelhetőnek tartom,
hogy valaki attól tanuljon a zeneszerzésről, aki úgy
gondolja, hogy ő nem tud zeneszerzést tanítani ...

,Ez volt abban a levélben. Utólag úgy tűnik, nem
volt rossz levél, s az igazságtól sem járt messze.
Röviddel azután választ kaptam Saranacból,
amelyben azt írta Bartók, hogy levelem zavarba ej
tette, és hogy hamarosan visszatér New Yorkba,
ahová én is készültem, továbbá hogy lépjek érint
kezésbe Hunz Heinzharmerrel, és akkor majd
meglátjuk, mit tehetünk.

- Miért éppen Hunz Heinzharmerrel?
- Ő a Boosey & Hawkes vállalatot képviselte.

Már meghalt, azt hiszem.
• Tulajdonképpen Bartókkal való első találkozá

sod célja az volt, hogy megtudd. miképp tanulhalnál
nála?

- Igen, úgy mentem hozzá, hogy majd meglát
juk, mit tehetünk, ahogy a levelében is írta. így
egyszerűen felkerestem Hunz Heinzharmert, meg
tudtam Bartók címét és a telefonszámot, s azt hi
szem Pásztory Dittával, a feleségével megbeszél
tünk egy időpontot. Aztán egy napon elindultarn
az 57. utcai lakásuk felé. Néhány kottát is vittem
magammal. Megmondták, mit vigyek, és ígyegy·
szer csak ott voltam.

- Mit mondott neked Bartók, és mit mondtál te
neki?

- Először nem vele beszéltem, hanem a feleségé
vel. Amikor odaértem a lakásuk ajtajához, akkor
bent valaki éppen a Mikrokozmoszt játszotta, na
gyon lassan és nagyon sok érzéssel. Megvártam,
amíg befejezi a részt, vagy amíg befejezi azt a dara
bot, és bekopogtam. Akkor, azt hiszem, a felesége.
jött ajtót nyitni. Olyan volt, mint. .. mint mond
juk egy koszorúslány a Bűvös \'aliász-ból. Mente
getőzött, s Bartók kijött a belső szobából. Ha jól
emlékszem, mindössze két szobáj uk volt. Ott lát
tam őt először. Olyan volt, mint amilyennek az ele
jén leírtam. És olyan félszegnek tűnt. Leült a dí
ványra, kérle, hogy mutassak valamit, és aztán
csaknem egy órát ült ott. Egy zongoraszonátát ját
szottam, ami úgy eszembe jutott. Végül körülbelül
három óra hosszat voltam nála. A másik két órá
ban a zongoránál néztük át a darabot. A végén na
gyon különös eseményre került sor. Már előtte az
volt az érzésem, valami probléma lesz a pénz kö
rül, hogy hogyan fizessek neki. Nem is tudom, mi
ért. Fogalmam sem volt róla, mennyit fog kérni,
ezért előtte teletömtem a zsebemet mindenféle ér
tékű bankjegyekkel. Hebegtem valamit arról, hogy
szeretnék fizetni neki, míre ő is hebegett valamit,
aminek az volt a lényege, hogy bármikor nagyon

482

szivesen lát, s bármit mutatok neki, nagyon szíve
sen veszí, de minthogy ő nem tanit zeneszerzést,
nem tudja megmondani, mibe kerül az óra. Zon
gorát viszont tanított, s úgy gondolja, hogy annyit
kér majd tőlem, mint a zongoratanitványoktól. Ez
pedig, úgy emlékszem, 30 dollár volt egy óráért, de
nem vagyok egészen biztos benne. Úgy értem, egy
alkalomért 30 dollár, de lehet, hogy csak a fele
volt, az infláció miatt nem emlékszem. Na de ak
kor ebben megegyeztünk, mire ő megfordult s én
elővettem azt a 15-30 dollárt, 'nem tudom már
mennyit, letettem az asztalra a pénzt, és elmentem.
Anélkül, hogy ő hozzányúlt volna a pénzhez. Ez
három órával azután történt, hogyalakásukba
léptem. Később aztán már nem kellett ezt ílyen
lopva csinálnom, az azonban igaz, hogy nem szere
tett pénzhez nyúlni. Egyszer beszéltem erről Paul
Langnak, aki azt mondta, hogy Magyarországon
vannak olyan emberek, akik hem szeretnek pénz
ről beszélni, vagy pénzt a kezükbe venni. így aztán
az én eredeti gyanúm beigazolódott, legalábbis
Lang szerint.

- Milyen zenét vittél ezekre az órákra, és hogyan
kommentálta Bartók a műveidet ?

- A Harmadik zongoraszonátával kezdtem. Jel
lemző módon, a lassú tétel érdekelte, ami egy ame
rikai népdalra épül, pontosabban egy tengerész
dalra. Későbbmás zongorarnűveket is vittem neki.
Például dalátiratokat, amiket, úgyérzem, igen ér
dekesen kommentált. Először egyáltalán nem
akart velük foglalkozni, arra hivatkozva, hogy
nem tud jól angolul. Dehogynem, nagyon jól tu
dott angolul, néha megjehetősen lassan beszélt,
vagy kereste a szavakat, de nem azért, mert nem
tudott jól, hanem csak azért, mert mindig a lehető

legpontosabban akarta magát kifejezni. Ez min
denkivel megesik, ha nem is olyan gyakran, mint
vele, s ennek az a magyarázata, hogy mi nem min
dig törekszünk olyan nagy pontosságra. Igen, a
dalok. Bartók kitartott amellett, hogy semmi ér
demlegeset nem tud mondani róluk a szóban forgó
nyelv miatt. Ennek ellenére egy hétig magánál tar
totta ezt az Yeats-átiratot, aztán amikor érte men
tem, megkérdeztem, miért nem ír német versre.
Azt válaszolta, nem tud jól németül. Azt hiszem,
ez éppen úgy nem volt igaz, mint az angolná!. Az
tán még hozzátette, hogy magyar szöveget is csak.
igen keveset. zenésített meg, mivel a magyar nyelv
nem kínálja a !irai vers olyan széles tárházát, mint·
a német. Amikor néhány héttel később megint el-

I mentem hozzá, megmutatott néhányat azon kevés
dar.abjai közül, amelyeket magyar költeményekre
írt. Ezeket is átnéztük meg az én átirataimat is,
amelyekre tett néhány tökéletesen ésszerű meg
jegyzést, bár továbbra is kitartott amellett, hogy az
angol nyelvről nem tud nyilatkozni ...



- Beszéltetek-e később is arról, milyen szövege
ket tart megzenésitésre alkalmasnak, illetve milyen
szövegeket zenésített meg? S mi mást mondott a
magyar szövegekről: mennyiben alkalmasak, illetve
nem alkalmasak a zenei feldolgozásra?

- Más alkalommal erről nem beszéltünk, csak
a Yeats-dalok kapcsán, amiket én vittem neki.
Utolsó alkalommal hozta be saját rnűveit, vagy ha
tot, 'és azokon nagy vonalakban átmentünk. Az én
nyolc darabom közőrt volt egy, amit nagyon rész
letesen elemzett, és a nyolc közül, amelyből ötöt el
dobtam, ezt az egyet azért tartottam meg, mert eh
hez ő is hozzájárult. Úgy gondoltam, ha neki tet
szik, akkor érdemes arra, hogy megtartsam. De
máskor nem sokat beszéltünk szövegekről. Nekem
az a benyomásom, hogy leszámítva a népdalátira
tait, nem sok szöveget dolgozott fel, s azok sem
tartoznak a legjobb művei közé.

- Mi az, amifeléd sugárzott belole és nyomot ha
gyott, különösen azokban a munkáidban, amiket az
óta csináltál? Mi volt számodra a vele töltött hóna
pok legnagyobb előnye?

- Azt a kapcsolatot, vagy mondjuk inkább így,
hogy azt a fajta folyamatos találkozást, amit egy

. hozzá hasonló szernélyiség nyújthat, az ember
egész életében megőrzi. Ha most arra gondolok,
mi az, amit személyesen tőle, Bartóktól kaptam,
akkor ezt sokkal nehezebb leírni. Az egyik dolog,
amit tőle tanultam az, hogy ne féljek attól, amit az
emberek általában pedantériának neveznek. Erre
nem jöttem volna rá, ha Bartók nem ügyelt volna
olyan kínosan, már első találkozásunkkor mind
arra, amit mások többnyire pusztán részletkérdés
nek tekintenek, például az ütemekkel. illetve az

.ütemvonalakkal vagy a hangjegyek szárával kap
csolatban. k. fiatalok, a tanítványok, mint amilyen
én is voltam, azt gondolják, hogy ezek a dolgok
nem érdekesek. Azóta nagyon sok tanítvánnyal
dolgoztam már együtt, és ez az egy dolog, amit
Bartóktól tanultam, azóta is fontos számomra
- nevezetesen, hogy van valami, amit a zeneszer
zéssel kapcsolatban tanítani lehet, és ez nem más,
mint az, hogy az 'ütemek nek, .az ütemvonalaknak
és a kottaszáraknak pontosnak és olvashatónak
kell lenniük ; pontosan kell kifejezniük azt a részle
tet, amit az ember leírni szeretne. S ha ezt valaki
kínos pedantériának nevezi, tőlem megteheti, mert
ilyenkor azt mondhatom neki, hogy én ezt bizo
nyos értelemben magától Bartóktól tanultarn. s ha
valaki azt akarja mondani, hogy Bartók kínosan
pedáns voltaami igaz, akkor rendben van. Akkor
én is kínosan pedáns vagyok. Ezzel kapcsolatban
eszembe jut, hogy egyszer, nem is tudom miért, egy
szombat délután bementem a Columbia Könyvtá
rába, és ott találtam Bartókot, körülötte pedig egy
csomó C- és T-betűs fiókot a katalógusból. Akko
riban már egészen nyílt, egészen baráti viszonyban

voltunk, mégis meglepett, hogy mit keres a könyv
tárban, ahol azelőtt szinte soha nem láttam. Leül
tem és megkérdeztem, mit csinál. Elmondta, hogy
nagyon érdekli a szláv és különösen az orosz nevek
angol átírása, és hogy most például Csajkovszkij
nevét keresi, és tanulmányt ír arról, hányfélekép
pen írják nevét a könyvtárosok. Megpróbált vala
mi rendszert keresni ebben. Hirtelen az jutott
eszembe, hogy bizonyára volt, vagy lett volna más
dolga is, mint hogy kikeresse, hogy az most TSCH;
mint a németben, vagy CHAI, vagy mit tudom én.
De ő ezt nagyon komolyan vette. Ez, ha úgy tet
szik, egyik jellemző oldala annak, hogyan dolgo
zott. Amit sokan úgy mondanak, hogy kínosan pe
dáns, de a könyvtárosok biztosan nem így gondol
ják. Ami azt illeti, azt hiszem a Music and Letters
közölt is erről a témáról később egy cikket, amit ő
kellett hogy írjon.

- Mi a benyomásod, milyen zene tette a legna
gyobb hatást rá? Mi az, ami leginkább érdekelte a
zenében?

- Nem is tudom. Ahogy találkozásaink a tél fo
lyamán is folytatódtak, Bartók egyre inkább föl01
dódott, vagy inkább úgy mondanám, hogy kevés
bé volt félszeg, és kezdett más zeneszerzőkről is be
szélni. De úgy általában beszélt azokról a zeneszer
zökről. akiket nem szeretett. Ezek foglalkoztatták
a legtöbbet. Egyszer például megemlítette, hogya
Concerto bemutatásakor, ·azt hiszem 1944 decem
ber elsején vagy másodikán, ugyanazon a hangver
senyen játszottak egy Sibelius-szimfóniát is. Nem
tudom most már, hogy az első részben, vagy a má
sodikban. Bartók elmondta, hogy még soha nem
hallotta Sibelius szimfóniáit, de egy bizonyos bos
toni hölgy hosszasan ecsetelte neki, Sibelius milyen
nagyszerű zeneszerző, s hogy ez a szimfóniája
olyan csodálatos, hogy okvetlenül meg kell hall
gatnia. Így hát Bartók ott maradt a hangverse
nyen, vagy elment az első részére is, nem tudom
már. Meghallgatta élete első Sibelius-szimfóniáját,
amiről az volt a véleménye, hogy rémes. Egyik al
kalommal valamelyest hosszabban beszélt Liszt
ről. A beszélgetés nagyon érdekesen kezdődön. Én
ugyanis komponáltam egy darabot, amelyben két
ujj az ötödik ujjal tremolójátékot játszik egy kvart
lépésnél. Bartók a díványon ült, nézte a kottát és
megkért, játsszam le ezt a helyet, amit én meg is
tettem. Erre azt mondta, ő nem tudná lejátszani;
hogyan lehet az, hogy én le tudom? Mondtam ne
ki, hogy amikor zongorázni tanultam, nagyon so
kat gyakoroltam ezt a játékot, utána ő is megpró
bálta a zongoránál, de valóban nem tudta lejátsza
ni. Nekem soha nem tűnt fel, hogy ebben valami
különös volna, és akkor Bartók hosszasan magya
rázni kezdte, hogya zongorista vagy a zeneszerző

keze hogyan befolyásolja azt, amit komponál vagy
komponált. Felhivta a figyelmemet arra, hogy az a
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bizonyos hely nem annyira az én elmém. szivern
vagy májam vagy a mit tudom én mirn kisugárzá
sát tükrözi. hanem a kezemét. illetve alt. ahogya
kezemet kigyakoroltam. És innen jutott cl Liszt
hez, akit nagyon nagy zeneszerzőnek tartott. és aki
nagyon nagy hatással volt az ő zenéjére is, s úgy,
folytatta előadását, hogy játszott valamit Liszttől.

s azon mutatta meg, Lisztnek milyen keze lehetett.
Illetve, milyen keze kellett hogy legyen ahhoz,
hogy azt a bizonyos rá jellemző zenei konfigurá
ciót létrehozhassa. ami teljes egészében külőnbö

zik attól a zenei konfigurációtól. amit Chopin lét
rehozott és ami megint egy másfajta kézre vall. Én
ezt rendkivÜl érzékeny zeneelméleti vizsgálódás
nak tartottam, ami egyben anatómiai jellegű kuta
tás is volt.

- Kiket nem szetetett még?
- Mihelyt feloldódtunk kissé és kezdeti félszeg-

ségét levetkőzte, felfedeztem. hogy meglehetősen

csípős nyelve van. Hindemithről vagy Sztravinsz
kijról. azt hiszem, mindkettőrőlazt gondolta, hogy
nagyon jó zeneszerzők, de túlságosan jó üzletem
berek, s már amennyire én gondolom, Bartók nem
volt valami jó üzletember, nem értett a pénzhez.
Nem tudnám megmondani, féltékeny volt-e a má
sik kettőre, vagyegyszerűen csak nem tetszettek
neki ...

- Te ott voltál New York han a Concerto e!.W) elli
adásán. S másnap beszéltél is Bartókkal a koncert
ről. Elmondanád, mirc emléks:el eMM a hungvcr

senyből, és mit mondott rola Bartók?
- Azt hiszem, hogya Concerto-t először Boston

ban adták elő, Koussewitzkyvel december elsején
és másodikán. És aztán nyolcadikán és kilencedi
kén New Yorkban. Kővetkezésképpnekem tizedi
kén kellett találkoznom Bartókkal. mivel Cl az elő

adás, mármint a második előadás utáni napon
volt. Különösen az utolsó tételre emlékszem. mcrt
abban van egy hosszú szünet, a gyors vonósrész
után. Akkor. l 944-ben azon a december IO-i elő

adáson a Bostoni Szimfonikusok vonósai vala
hogy lemaradtak. vagy Koussewitzky ütötte el ma
gát, és szépen, atlétikus mozdulatokkal vezényelt
bele abba a nagy szünetbe. Egy pillanatig elég nagy
zűrzavarvolt. Bartók másnap azt mondta, hogy őt

ez nagyon szórakoztatta. Én is mulatságosnak ta
láltam, de én még soha nem hallottam a darabot.
kivéve az előző estét. Bartók azért találta ezt az
egészet szórakoztatónak. mert megjegyezte. mi
lyen szerencsés, hogy azt a nagy szűnetet beleírta a
műbe, és így Koussewitzky vagy a zenekar, nem
tudom már melyik, be tudta hozni 'az elmaradást.
Beszélgettünk még az első tételről. ami engem k ü

lönösen azért érdekelt. mert teljesen tisztán szoná
ta allegro jellege van, és mégis úgy tűnt, hogy nem
tér vissza ehhez a forrnához. Bartók nagyon örült.
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hogy előadták a darabot, kivéve ezt a kis gikszert,
amit, mondorn. inkább' szórakoztatónak talált,
mintsem aggasztónak.

Hogyan emlékszel aklizönség reagálására ?
Őszintén meg kell mondanorn, nem nagyon

emlékszem arra, hogyan fogadta a közönség az
előadást. Mcstanában utánanéztern az akkori új
ságokban; az egyik lelkesedésről, a másik megle
hetősen langyos fogadtatásról ir. Különös, hogy
két kritik us ilyen különbözőképpen ítélhette meg a
közönség reagálását. Nem is beszélve arról, hogy
saját maguk is meglehetősen eltérően értékelték a
rnűvct.

Mit gondolsz: hogyan vélekedne ma Bartók mű

veinek világszerte tapasztalható óriási hatásáról és
orrol, hoJ,:)' ma már tulajdonképpen mindenűtt el
ismerik?

Ezen nemigen akarok gondolkodni. Ha élne,
százévesen. és hallaná, akkor azt hiszem, valahogy
rezignáltan ezt rnondaná : ó, én megigértem a fele
ségemnek. sohasem mondom azt, hogy én meg
mondtam. ez lesz ... Béla nagyon szerette a felesé
gét. Dittát ritkán láttam. Rendszerint nem volt a
nappali szobában, vagyis a zeneszebában. Ez a
kettő ugyanis egy volt. Ditta járt vásárolni. Bartók
mindig felugrott és nagyon gyengéden búcsúzott
tőle, amikor éppen az üzletekbe ment vagy hova,
azt.\n hamarosan visszajött. Béla üdvözölte, ő meg
rendszerint eltűnt a másik szobában. Ez nagyon
megható volt és egyáltalán nem az, amit vártam
volna.

Miért nem?

Ügy viselkedtek, ahogy fiatal házasok szok
ták. pedig nem voltak azok.

Amikor ma elmondod" barátaidnak, a kollé
gúidnak , hogy Bartoknáltanultál, és ho!!,)' zenesser
zest tanultál nála, mit szolnak ?

Többnyire meglepődnek, egyesek nem hiszik
el. Gyakran előfordult, hogy egyszerüen azt mond
ták: nem igaz. El nem tudom képzelni, milyen ala
pon. talán azért. mert tudták róla. hogy nem taní
toll zeneszerzest. Hallottam már, hogy rnondták,
én vagyok az egyetlen amerikai, aki Bartóknál ze
neszcrzést tanult. Fogalmam sincs, hogy így van-e.
Amikor még jártam hozzá, valaki mondta, hogy
egy kanadai nő zeneelméletet és feltehetően zene
szerzést is tanul nála. Lehet, hogy akkor-tudtarn is,
ki volt, de most már nem tudom. Szerencsém volt.
Tal:\I1 az a levél, amit írtam, tetszett nekí. Amikor
először találkoztunk, azt mondta, egyetért azzal,
hogy nekem nem szükséges a szokásos dolgokat
tanulni. Azokon én már túl voltam. Az ellerrponto
záson, a fúgán, a formákon meg a többin. És azt
hiszem. egyetértett azzal. hogy azt kell tanulnom.
amit tanulni akartam. Valamiféle tanácsra volt
szük ségcm egy idősebb, tapasztaltabb zeneszerző-



től, és ő ezt adta nekem. Egyetlen konkrét, dc elég
általános javaslata volt: a Mozart-versenyek, a
Mozart zongoraversenyek tanulmányozása. Mert
ott bár az egész forma szabályos, Mozart mégis
minden egyes műnél másképpen kezeli. Hát tulaj
donkéj., cn ez az egyetlen általános jellegű javasla
ta volt számomra. A többi az mind alZal a
konkrét darabbal volt kapcsolatban, amit épp
vittem neki.

- Segitett abban, hOK}, eK}' adott műné! ml'gtaltÍld
a megoldást?

Csak kész művekct vittem hozzá. Amikor ké
szen voltam egy művél. akkor elvittem. ő rendsze
rint átnézte és itt-ott javasolt, valamit, hogy mit
kellene korrigál ni. Emlékszem, egyszer az egyik
darabról azt mondta, hogy túlságosan korán jutok
el a befejező rész tetőpontjáig. Ez igen érzékeny
megfigyelés volt, magamnak is rá kellett volna jön
nöm. Ő a~onnal észrevette. Egy másik helyen túl
soknak találta az ismétlést és kevesellte a zenei
anyag variálásat. Én újra elővettem azt a helyet. és
rendbehoztam. mert nagyon pontosnak és érzé
kenynek találtam a megjegyzését.

- Kidűnféle változathan hallhattunk arrol, IlO
gvon került Barták a Columbia Egyetemre, .v hogr
miként jiitt létre a Ditson-ulapitvánnval valú k ap
csolata.

- Akkor még nem voltam New Yorkban. Fenn.
északon tanultam. amikor Bartók New Yorkba
jött, és amikor először kapcsolatba lépett az egye
temmel. New Yorkban sok honfitársa élt. Teljesen
ésszerű volt, hogyelőszőr is New Yorkban marad
jon. másodszor pedig. hogy valahogyan kapcsolat
ba kerüljön az egyetemmel. Paul Langot már ko
rábban ismerte, Lang a Zeneakadémián tanult Ko
dálynál és feltehetően Bartóknál is. Dc voltak má
sok is New Yorkban, akiket ismert. Azt hiszem. az
antropológus George Herczeg Magyarországon
született. Ez a két kapcsolat jelentett némi előnyt,

és ez akkor is New Yorkba hozta volna Bartokot.
ha nem lett volna Douglas Moore, akivel nem tu
dom, találkozott-e, amikor először New Yorkban
járt. de Douglas More rendkivül csodálta Bartók
zenéjét. A Ditson-alapitvány az egyetemé lett.
I940-ben hitelesítették a végrendeletet. A Coluru
bia Egyetem Alice M. Ditson Alapítványa ez volt
a teljes neve első diját Bartók kapta. A második
alapítványi díjat Benjamin Britten és Auden első

operájának az előadására adták. a harmadikat me
gint Bartók kapta. Bartók összesen háromszor ka
pott ilyen pénzügyi támogatást, ami körülbelül
6000 dollár lehetett, és ezzel magyarázható. hogy
Bartók 1941 és 1942 körül valamilyen laza kapcso-

latba került az egyetemmel. Volt még egy díj, 2500
dollár a szero-horvát népdalgyűjteménypublikalá
sára. A Ditsen-alapitvány nem tette Iehetővé, hogy
valak i tanitsort az egyetemen, ez volt a végrendelet
kikötése. úgyhogy ez a pénz anyagi támogatás
vagy segély volt. bizonyos értelemben úgy is fel le
hetett fogni, mint valami fizetést, amiért nem kel
lett semmi k ülönösebb munkát végezni. Volt vi
szont egy lernczgyűjternény, a Perry-gyűjtemény

Jugoszláviaból. ami már nyolc vagy kilenc éve itt
állt, s azt gondolták, Bartók szivesen dolgozna
ezekkel a jugoszláviai népdalokkal, és ő dolgozott
is rajtuk. Ezt később részben publikálta is a Co
lumbia University Press. Nagyon sok téves hír ke
ring ezekről a díjakról. az alapitványról. meg Bar
tók hozzájuk fűződő kapcsolatáról. Lehet ugyan,
hogy Bartók tartott egy-két hivatalos vagy nem hi
vatalos előadást zeneakadémistáknak, ezt nem
tudnám megmondani, mert én nem voltam ott, de
magával a zenetanszékkel nem volt közvetlen kon
taktusa. Mikor én a Columbiához jöttem, '44 tava
szan és aztán '45-hen is. a lakásán dolgoztam veje,
bent a városban, s egyetlen eset kivételével soha
nem láttam az egyetemen. De -- mint már mond
tam a Ditson-alapitvánnyal 1941-ben és
1942-ben, tehát ez előtt került kapcsolatba.

Hogvan reagált il Ditsoll-alapítvány kurátori
bizottságo il Bartoknak szánt támogatás javasla
tára ?

Az eredeti bizottságet Mrs. Ditson nevezte ki
a végrendeletében, és abból a lcvelezésből, amit én
is olvastam. kiderül, hogy némi kétely fogadta a ja
vaslatot. Bartoké legyen-e az alapítvány első, majd
harmadik díja, mivel hogy nem volt amerikai kom
pónista. De én azt hiszem, hogy Douglas Moore
akkoriban minden olyan európait. aki Ameriká
ban kivánt élni. amerikainak tekintett, függetlenül
az állampolgárságától és attól, hogy egy hónapja,
egy éve vagy tíz éve van-e ott. Így tekintbette az
Európából menekülteket is. És mivel az első évek
ben neki nagyon erős tekíntélye volt á Ditson Bi
zottságban, nyilván sokakat meggyőzött, mert szi
lárdan kitartott álláspontja mellett. Ez mindenki
nek. dc elsősorban Bartóknak. előnyös megoldás
volt: végül is megkapta az alapítványi díjat.

Beszélt-e Bartók Magyarországrol, arról, hogy
szereme visszatérni a hazájába?

Nekem soha nem rnondta, hogy szeretne visz
szaincnni. Mi kizárólag zenéről beszélgettünk:
azokról a művekről, amelyeket én vittem neki,
vagy amelyeket ő választott más zeneszerzőktől

főleg később ,vagyolyan zenéről, amit Bartók
meghallgatott.
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