N. b. Azt az állításomat, hogy csak tempó giusto régi hetes van, továbbra is fenntartom. Igaz ugyan, hogy férfiak, legények majdnem mindig és mindent, igy
az ilyen heteseket is rubato énekelnek. De ez szerintem romlás, mert ezek a
l-esek funkciójuk közben (tánc, mulatság) csakis tempó giusto-ban
jelennek
meg, asszonyok nagyobbrészt igy is éneklik őket máskor is. Ha a férfi-előadás
rubato-ját lényeg-hez tartozónak akarnók elfogadni, akkor azt kellene
kijelentenünk, hogy csak tempó giusto dallam egyáltalán nincs is.
A „Kiskunsági parasztdalok" gyűjteményét a kollégium 19. sz. kiadványaként
állandóan hirdette — ezt e sorok írásakor Radnóti Miklós Ú j hold című nekem
dedikált verseskönyve hátlapján látom viszont —, de mégsem jelenhetett meg. Előfizetője ugyanis csak négy akadt, ahogyan ezt akkoriban Buday Györgynél, a nála
vezetett nyilvántartásokból magam is láttam, a kollégiumnak pedig tőkéje nem volt.
De minden méltatlankodásom a kapitalista gazdasági krízis ellen szólt, hiszen 1935ben maga Bartók Béla is csak a saját költségén tudta megjelentetni román kolindagyűjteményét. Budapestre kerültem, és éveken át kerestem kiadót a „Kiskunsági
parasztdalok" részére, de a ránkszakadt háború mindent lehetetlenné tett. Benyújtott gyűjteményemet csak a negyvenes évek végén kaptam vissza 22 dal híjával.
E veszteség később megtérült, hiszen élethivatásom éppen az etnomizikológia lett,
és két évtizedes magnetofonos népdalgyűjtésem hatezer felvételt eredményezett,
köztük a Kiskunság 18 községe háromezer-ötszáz népdalvariánssal szerepel. Korai
gyűjtésem is belesüllyedt a Magyar Tudományos Akadémia százezernél több példányos népdal-állományába, s egy-két kivételesen egyedülálló dallam mellett a többség csak népzenei korképet és időpontot rögzít.
Bartók szerencsekívánatait a további széles körű munkámmal köszöntem meg,
de még ma is dolgozom egy tájegységi népdal-összefoglaláson, amelynek a címe:
„Dalol a Kiskunság".
SZOMJAS-SCHIFFERT GYÖRGY

Megjegyzések Szomjas-Schiffert György írásához
Szomjas-Schiffert György emlékezése fontos részletekkel gazdagítja a Bartók és
a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma kapcsolatáról szóló eddigi ismereteinket.
Ugyanakkor szükségessé teszi több, korábban publikált adat helyesbítését.
Buday György az 1970. december 27-én e sorok írójának, majd 1973. június 26-án
Szomjas-Schiffertnek küldött levelében a szegedi Tisza Szállóban lezajlott személyes találkozást 1931 őszére helyezte. Budayt feltehetően az tévesztette meg, hogy
Szomjas-Schiffert kiskunhalasi népdalgyűjtésének egy része 1932 elején, az az évi
Szegedi Kis Kalendáriumban látott napvilágot. Buday adatát e sorok írója — némi
kétkedéssel ugyan — átvette, és a Bartók és a Szegedi Fiatalok című írásában (Tiszatáj, 1971. 3. sz. 254.) tévesen két találkozásról tett említést: egy 1931. éviről és Buday
1935. március 9-én a kollégium nevében Bartókhoz írott, ma a Bartók Archívumban
található levele alapján egy 1935. éviről.
Péter László Bartók és Szeged című tanulmányából (Tiszatáj, 1965. 9. sz. 696.)
tudjuk, hogy Bartóknak 1931-ben nem volt koncertje a Tisza-parti városban. Szomjas-Schiffert emlékezése és az általa közölt Bartók levél, valamint Buday 1935. m á r cius 9-én Bartókhoz írott levele alapján immár teljes bizonyossággal megállapítható:
Bartók és a Szegedi Fiatalok között Szegeden találkozás csak egyetlen alkalommal
jött létre, mégpedig Bartók és Basilides Mária 1935. március 9-i szegedi hangversenye alkalmával, a hangverseny napján. Buday e napon írott leveléből, melyet e
sorok írója 1971-ben teljes egészében közölt, egyébként az is kiderült: a kollégium
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tagjai arra számítottak, Bartók a hangversenyt követő napon Szegeden marad, vagy
a hangverseny napján már korán Szegedre érkezik, s mód nyílik hosszabb találkozásra. Budayék azt tervezték, hogy beszámolnak Bartóknak törekvéseikről, eddigi
munkásságukról, megmutatják neki a város népi jellegzetességeit, az alsóvárosi
templomot és a napsugárdíszes parasztházakat. Mikor nyilvánvalóvá vált, hogy erre
nem kerülhet sor, a hangverseny előtt Buday a kollégium nevében üdvözlő levelet
küldött Bartóknak, és eljuttatta hozzá a kollégium kiadásában megjelent Book of
ballads című fametszetkönyvét. Ezek után az előzmények után került sor a hangverseny szünetében a személyes megismerkedésre.
A hangverseny műsora, melyet a Bartók Archívumban található műsorlap alapján ismerünk, arról tanúskodik: Bartók és Basilides Mária a szegedi hangversenyt
arra használták fel, hogy az ú j magyar zenének híveket szerezzenek. Schubert elhangzott dalai voltaképp csak bevezették a műsor fő részét: Bartók 15 magyar parasztdalából ballada és régi magyar táncok, I. Rondó, Este a székelyeknél, Medvetánc, Allegro barbaro című zongoradarabjának, ö t ú j magyar népdal, Régi keserves,
Bújdosó ének, Két párosító, A rab, Tréfás dal és Kanásztánc című népdalfeldolgozásának, valamint Kodály Magányosság, Búsan csörög a lomb, Elfojtódás és a Farsang búcsúszavai című dalának előadását. A koncert magas művészi színvonala,
nagy közönségsikere és élénk sajtóvisszhangja Budayék számára saját, Bartókéval
rokon törekvéseik helyességét igazolta.
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