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BARTÓK ÉS KODÁLY

- A legnehezebb kérdések egyike : a zsenit megmagyarázni. A lángés z éppen olyan csoda, mint a
többi nagy ért hetetlen kérdés a. világon . És aká rmen nyire próbáljuk is k örültáncolni. végered
ményben sohasem tudu nk a nyitjára jönni , mi az, ami a lángészt lángésszé teszi. Bartók és Ko
dály azok közé tartozik. akik a zenéjükkel forradalm at csiná ltak, mégpedig olyan forradalmat,
melynek a követk ezménye sokái g érezhető lesz.

Bartók és Kodály olyan ember volt , aki soha egy fölösleges szót nem ejtett ki a száján. Sz ű k

szavúak voltak , ha megszólalt ak, igyekeztek csak fontosat. lényegeset mondan i.
Ez már összekötő szál volt közö ttük. A két ember karakterének ez a - mondjuk - lényegre tö

rö mot ívuma. De azonkívül Bart ók Kod ályban. és Ko dály Bartókban kor án felismer te a nagy
muzsiku st. És nemcsak azt, hanem az akaratot is, hogy Magyarország zenei életét fel fogják
emelni arra a maga s niv óra, amelyet az értéke megé rdemel. Természetesen az érté ket is nekik
kellett produkálni . Ez barát i kapc solatot létesített k özöu ük, és ez a bará ti kapcsolat megma radt
Bartók haláláig. ,

Kodály egyszer azt mond ta nekem : milyen kár. ho gy Bartók ot támadják, mert hiszen sokan
tám adt ák, az új ítás ait nem tudták befogadni. Az t mondták : lehet, hogy tehetséges. de amit csi
nál. az nem zene. Milyen kár . mo ndta Kodály, hiszen boldog lehet mindenki. aki Bartókkal egy
levegöt szívha t. Olyan nagy dolog az, hogy Bartók k ö zőtt ün k/ van . A másik. amit Kodály mon 
dott , az a következő : ha Bart ók meg fogja érn i azt a magas élbtkort . amikor már híres lesz és el
ismerik" olya n nagy ünneplésben lesz része. hogy az már sok. . .

Ritk án ta lálkoz tam olyan tökélete sen tiszta lelkű emberrel, mint ami lyen Bartók volt. Ha egy
álta lán lehet a rról beszélni , hogy valaki az erkölcsöt font osnak tartja és aszerint él, Bartókot
mintául lehet venni. Amit a német ú~y mond, hogy ein W Orl ein Mann. Ragaszkod ott rnindah
hoz, amit helyesnek. jó na k tarto tt. Es soha semmi engedményt nem tett az erkölcs ellenében.
Amikor Kussewitzky Ameri kában előleget kíná lt neki s ö már betegeskedett és pénzszűkében

volt, visszau tasi to tta . azt mond ta, hogy : én pénzt csa k akkor fogadok el, ha adok is érte valamit.
Majd ha dolgozom , akkor tessék fizetni. Min den tek intetben ilyen volt.

Amikor Kodály és Bartók elha tározták, hogy Bartók 19\0 márciusában megtar tja legelső

szerzői estjét, tehát bemut atk ozik a magyar k ö z őris égnek . akkor a legnagyobb kérdés az volt. ki
fogja az első vonósnégyeseket já tszani. Az akk ori budapesti vonósnégyes társaságok erre nem '
voltak alk alm asak . nemcsak technik ailag és stílus szempontj ából. hanem azért sem, mert nem
volt idejük eleget gyako rolni. Elfoglalt emberek volta k. tanárok, zenekari muzsiku sok. Akko r
Kodá lynak a tudomására jutott. hogy van Budape sten egy házi vonósnégyes. úgynevezett Haus-
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quartett. Nagyon jó, fiatal muzsikusokból. Az első hegedűs Waldbauer Imre, 18 éves, a másod
hegedűsTemesvári János, 19 éves. A brácsás Molnár Antal, 20 éves, a csellista Kerpeli Jenő, a
világ egyik legkiválóbb kamaramuzsikusa, akkor volt 26 esztendős. Ha összeadjuk ezt a négy
számot, nem jön ki a száz. Tehát fiatal emberek voltak, de jól játszottak. Kodály megtudta, hogy
ez igen jó kvartett, érdemes vele kísérletezni. Bement a Rózsavölgyi üzletbe, amely a szerzői este
ket rendezte, és megmondta: ők rábízzák a vonósnégyeseket a Waldbauer együttesre. Így tör
tént, hogy mi kaptuk meg a kéziratkottákat, és hozzáfogtunk a gyakorláshoz,

Eleinte nagyon nehéz dolgunk volt, Kodállyal nem annyira, inkább Bartókkal. Kodály stílusa
szintén új volt, de távolról sem annyira, mint a Bartóké. Bartók az első vonósnégyesben már elő

re megpedzi új irányát, ez már forradalom volt, és nekünk kvartettistáknak, akik Mozart,
Haydn, Beethoven, Brahms, Schubert, Schumann műveinnevelődtünk.ez a muzsika roppant új
szerű és - érthetetlen volt. De körülbelül a harmincadik, negyvenedik próbánál már kezdtük sej
teni, hogy miről van szó, és amire elérkeztünk a századik próbához, tökéletesen ment a darab.
Nemcsak azt vettük észre, hogy mesterművekről van szó, hanem azt is, hogy utolérhetetlen, cso
dálatos zseni, aki ezeket a műveket alkotta.

Nagyon jól ment a vonósnégyes. Waldbauer Imre és Temesvári János Hubay-növendékek vol
tak, a hegedűművészképzőt végezték a főiskolán, tehát tökéletes technikusok voltak, azonkívül a
Waldbauer édesapja hegedűtanár, ő már - azt lehet mondani - az anyatejjel szívta magába a mu
zsikát. Kiváló muzsikus volt, Temesvári riagyon ügyesen utánozta Waldbauert, úgyhogy ha
ugyanaz a figura előfordult 'a szekundhegedűn, mint a prímhegedűn, azt alig lehetett megkülön
böztetni, olyan jó volt. Én pedig Kerpelit utánoztam. Tűrhető brácsás voltam, de technikailag
nem olyan jó, mint a többiek. Kerpeli technikai csoda volt. Alig gyakorclt/ mégis'mindent töké
letesen játszott. Nekem nagyon sokat kellett gyakorolnom, és éppen ezért késöbb abba kellett
hagynom, mert nem volt időm naponta öt-hat órát gyakorolni.

Kodály csak egyszer jelent meg, úgy a negyvenedik próba táján. Bartók valamivel később fel
jött, és mind a ketten meghallgatták a vonósnégyeseket. Kodály szót se szólt, amikor az ajtóban
állt, kissé mosolygott, a fejét is megbiccentette, és' eltávozott. Nem szólt. Bartók megállt az ajtó
ban, és azt mondta, csak így tovább, és távozott. Többé nem jöttek, nem láttuk őket, csak a pre
mieren, De azt hallottuk, hogy magánkörben és a Rózsavölgyi üzletben a rendezőnél dicsérték
az előadást. Szembe nem dicsérték, nekünk nem mondtak egy szót sem, hogy' jó, vagy ilyen,
olyan. :.

Bartóknak olyan volt az egyénisége, hogyha valami jó, azt természetesnek tartotta. Önérzetes
természet. Tudta, ismerte a saját értékét. Kodálynál pedig a legfőbb dicséret, havalakire azt
mondta, hogy jó. Ha Kodály azt mondta: jó - az a maximum volt. Különös egyéniségek; az ő

szótlanságukból helyesen következtettünk arra, hogy nagyon meg vannak elégedve.
Kevés újság ismerte el azt, hogy Kodály és Bartók tehetséges. Fehér holló volt az az újság,

amely nemcsak Bartók, hanem az első vonósnégyes értékét is méltányolta. Viszont a legtöbb új
ság kétségbe vonta tehetségét, Bartók zenéjéről pedig körülbelül 95 százalék azt írta, hogy ebből

sohasem lesz elfogadható művészet, mert ez mindazt megtagadja. amit szépnek tartottunk, és
amit élvezni lehet. Ellenben a vonósnégyes társaságot kitüntették a legnagyobb dicséretekkel.
Azt írták, hogy a magyar kamarazene kultúra most kezdődik,de mindjárt a legmagasabb fokon,
és hogy a Waldbauer-Kerpeli vonósnégyes előtt hallatlan karrier áll, mert amit ezek produkál
nak, az minden képzeletet felülmúl. Ennek folytán minket a Rózsavölgyi cég rögtön szerződte

tett, és megkezdtük az európai turnét. Már deceinberben Berlinben voltunk, és akkor történt,
hogy Berlinben, Dohnányi Ernő lakásán is eljátszottuk a két vonósnégyest. Dohnányi, aki a Ber
lini Zenei Főiskolán volt professzor, meghallgatott bennünket, és az ítélete a következő volt:
Bartók tehetséges, de bolond. Kodály teljesen tehetségtelen. Ez volt Dohnányi véleménye. Mi
azonban ezt a két kvartettet mindenhol előadtuk, több-kevesebb sikerrel. A külföldi kritikák
mind nagyonjókvoltak, és volt olyan kritika is, amely azt mondta, hogy a híres Brüsszeli Vo
nósnégyes és a híres Cseh Vonósnégyes mellett megjelent a harmadik kiválóság, a Magyar
Vonósnégyes...

(A vallomást közreadja: SURÁNY! ANDRÁS)
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