DEMÉNY JÁNOS

Egy Bartók-kutató műhelyéből
V.
LABIRINTUSI UTAZÁS
, A Regale Carol fedélzetén írja ezt a hosszú levelét Bartók, 35 ? szélességi fok, Kréta és
Alexandria között, 1932. márc. 14. keltezéssel.*
Az utasok közt franciák, angolok, németek, olaszok, görögök, néhány török, egy arab.
A személyzet közt egy csernovici német, egy erdélyi magyar.
A levél Pásztory Dittának szól, aki Bartók második felesége: 1923 óta házasok.
Sok színes részlet Athénről, az Akropolisz környékéről. Érdekes zenei impressziók.
Bartók egy népzenei kongresszus meghívottjaként utazik Kairóba — még érdekesebb zenei impressziók elé.
A hajó „egy kicsit öreg és kopott, itt-ott ragacsos is. Máskülönben, balkáni viszonyokhoz képest, elég tiszta. A koszt jó." Bartók itt („Afrika közelében") borszéki savanyú vizet
iszik, közben a székelyekre gondol, ottani útjaira.
A tükörsima tengeren éjszaka nem alszik („nem aludtam egészen jól"), a fekvőhely szűk,
a kabin falán mindenféle reszketés, morajlás és egyéb lárma, fény szűrődik át. Reggel nyolckor felkel és az ebédlő ablakain kitekint: a tengerből nagy hegyek merednek ki, óriási hegylánc, Kréta szigete. 2500 méteres csúcsa tiszta fehér.
Reggel nyolctól délután egyig, kettőig nézi a hegyeket Bartók. És a krétai tengert, amelyből delfinek buknak elő és merülnek alá. Végül már csak „jobbra Kréta, balra Karpathos"...
„Kár hogy nem kötöttünk ki Krétán" — írja.
Szíven üt levelének ez a mondata. 1981 végétől, mióta e sorokat olvastam, egyfolytában
szomorkodom. (Tulajdonképpen nem sok idő.) Szerettem volna, ha ez a hajó legalább fél
napra a sziget fővárosában, Hérakleionban kiköt és Bartók megtekintheti Knóssost, a minósi
korok labirintusát. (Fél nap alatt könnyen megjárható út autóbusszal!) Az élet persze ilyen:
néha a legfontosabb dolgolc mellett kell elhaladnunk, anélkül, hogy kiköthetnénk.
Bartók esetében azonban, szerencsére, ez a szomorkodásom nem tartott soká. Amikor a
családi levelek kötetét olvastam, már postára adták címemre az Atlanti-óceán túlsó partján a
vigasztalást. Egy folyóiratszámot és benne egy eddig ismeretlen Bartók-dokumentum fénymásolatát.
Ebből megtudtam, a hajó mégis kikötött Kréta szigetén és Bartók megjárta a minósi
korok labirintusát. Csak egy kicsit korábban, idézett levelénél vagy negyed évszázaddal
előbb.
Feltűnő ábra, inkább geológiai, közelebbről őslénytani formáció. Első pillanatra mintha

* Bartók Béla családi levelei. Szerkesztette: ifj. Bartók Béla. A szerkesztő munkatársa: Gomboczné Konkoly Adrienne. Zeneműkiadó Budapest, 1981., 655 lap. (Idézett levél: 528. lapon.)
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óriás Ammonit csiga lenne lazán csavart tövisekkel és bordákkal a földtörténeti kréta-korszak
sok millió éves távolából.
Közelebbről szemlélve azonban — kotta!

Gyanútlan és józan emberfiának persze most el kell magyaráznom, az utolsó húszharminc esztendőben mennyit változott, differenciálódott a hangjegyek lejegyzésének művészete. Egy-egy Sylvano Bussotti kompozíció kottaképe Mathieu és Dubuffet utcai rajzokra
emlékeztető krétafirkálmányaihoz hasonlít — rejtély, miképpen bogozható ki ebből egy hangzó világ. Gtlnther Becker egyik kompozíciójának magyarázó szövege: „ Audiovision für Kontrabass mit Kontaktmikrophonen und verschiedenen Modulationsgeráten vierkanaliges Tonband, Diaprojektoren und ein Lichtenvironment", a rajzok bonyolult képrejtvényhez hasonlítanak, de megszólalásuk — művészi előadói teljesítmény eredményeként — nem lehet vitás.
Nekem azonban Anestis Logothetis — az 1964-es esztendő legrejtélyesebb kottaképével debütáló szerző — „Ichnologia" című kompozíciója tetszik nagyon; kottája csak egy ókori mappa
földrészeinket, tengereinket torzítva vizionáló gyermekded látomásával azonosítható. De bizonyos, hogy ihletett előadók végrehajtják itt is a zengő csodát.
Az Atlanti-óceán túlsó végéről érkező folyóirat a Columbia Egyetem archívumában levő
dokumentumok kiállításáról ad hírt; annak az egyetemnek anyagából 1940 és 1945 között, ahová Bartókot utolsó nagy népzenei rendszerező munkálatai kötötték. Terjedelmes
tanulmány méltatja életművét, ismerteti életét, ennek egyik illusztrációjaként — minden
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kommentár nélkül — közlik fénymásolatban forrongó ifjúságának eddig ismeretlen kottás
kéziratát.*
Bartók megelőzte korát.
Kottás kézirata Bussotti, Becker, Logothetis kacskaringóin is túltesz, mindössze annyi a
különbség, hogy ez a „kacskaringó" reális talajon, hagyományokon alapszik; csigatengelye
körül szabatosan, racionális értelemmel, minden esetlegesség nélkül is fel lehet fejteni mondanivalója igazát.
A kompozíció 1909-ből való.
A Vázlatok zongorára op. 9. (7 zongoradarab, pontosabban op. 9/b.) jelzésű — még a
Rózsavölgyinél publikált — sorozat 2. darabjáról van szó; bitonális (egyidejűleg két hangnemben haladó) kompozíció, amelynek sorszáma alá karakterhatározóként a „hinta palinta"
megjegyzést nyomtatták annak idején.
A spirális kéziratmásolaton — előre bocsátjuk — ez a megjegyzés nem szerepel.
Helyette a következő dodonai szöveg: In memóriám perpetuam horarum 6, 7, 8, 9,10, II
p. m. 16. II. 1909. Magyarán értelmezve talán így fordíthatnánk: „1909. február 16-án, e nap
délutánja 6-tól 11-ig terjedő óráinak örök emlékezetére."
És most rögzítsük az egykori, nyomtatásban is megjelent kompozíció helyét Bartók életművében !
Bartók zenei önmagára találása néhány — zongorára írt — kompoziciósorozatában jól
áttekinthető; alapvető problémáit, mint zongoraművész is, 1908 és 1911 között, ezekben a sorozatokban vetette fel. A szóban forgó darab is ide sorol.
Valamennyit nem részletezhetjük most, értelmezésünk érdekében azonban három sorozatot összefüggésbe hozunk, kiemelünk.
(1) Tizennégy zongoradarab op. 6. (röviden: 14 bagatell).
(2) Tíz könnyű zongoradarab — ez utóbbiak közt található a közismert Este a székelyeknél és a Medvetánc. (Szeretném megjegyezni, a sorozat voltaképpen egy számozatlan bevezetőből és további tíz darabból áll, tehát valójában tizenegy kis kompozícióról van szó. És a
Medvetánc egyáltalában nem „könnyű".)
Ezt a két ciklust, 1908. májusi, illetve júniusi lezárásával, egyetlen egységbe is foglalhatnánk, negyedszáz zongorakompozició. A „14 bagatell" fontos záródarabja az a híres Valse.
(Ma miequi danse —) (Szeretőm táncol...) cimű „torz arckép", amelyben Bartók a fiatalkori,
viszonzatlan szerelmének „ideális portré"-ját töri szét. Bartók mélységes letargiájáról a Geyer
Stefihez intézett, sokszor idézett levelei alapján gyakrabban esik szó. Életének tragikus vonásai (halálvágy, kiábrándultság, keserűség) zenéjét valóban ekkor itatják át. De nemcsak ez jellemzi ezt a szuverén, új zenét. Határtalan életkedv is, a felülkerekedés.
(3) Vázlatok, zongorára, op. 9/b.
E kompozíció első darabja Andante (leányi arckép) jelzi elsőnek, még 1908-ban, a válságból való kiemelkedést: „ . . . ajánlása Mártáé, s mutatja, ahogy a fiatal szerző az alig véget ért
nagy Geyer Stefi-szerelem után megnyugvást keres egy tiszta, harmonikus leányi arckép szemléletében..."**
A sorozatban ezenkívül van még egy dedikációval ellátott darab: a 3. számú Lento „Emmának és Zoltánnak 1910. aug." jelzéssel, amivel a szerző a barátját, Kodály Zoltánt és Sándor Emmát tiszteli meg, nászajándék gyanánt.

* Estelle Gilson: Difficult Passages: The Life and Work of Béla Bartók. (The 1981 Béla Bartók
Centennial Exhibition at Carnegie Hall, which included memorabilia from the Columbia archives, illustrated the composer's association with the University from 1940 until his death in 1945.)
COLUMBIA — The Magazine of Columbia University. Vol. 7, Nr. 4, December 1981. pp. 31—35,
44—45.
* * Tallián Tibor: Bartók Béla. Gondolat. Budapest, 1981., 85—86.1.
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Mindegy most, hogy a sorozatokban egyaránt előfordulnak azonos hangulatkörök, rokon formátumok; a „vázlatok" éppúgy „bagatellek", mint ahogy a „bagatellek" gyakran
„vázlatok". Az op. 6. és op. 9/b. darabjai egyaránt hol túlságosan is bonyolult, expresszív
kompozíciók, hói egyszerű népdal parafrázisok. Ezt a két sorozatot ciklikusan kiváltképpen
összetartozónak véljük, bár a Vázlatok-hoz eredetileg inkább kapcsolódott volna Négy sirató,
op. 9/a.
Az 1908—1911. évek többi zongoradarabja: a Gyermekeknek sorozat 85 miniatúrája, az
Allegro barbaro és a Három burleszk op. 8/c. — Bartók átszellemült világában robbanó vitalitást, vad életszerelmet lehel. Nosztalgikus visszaesések mellett is {Két elégia op. 8/b.) mindig
az extázis, az életmámor győz {Két román tánc op. 8/a.).
Ezek a zongoradarabok összességükben, együtt, Bartók univerzumának apránként kidolgozott, jövőbe vetített részletei, esetenként forgácsok, szilánkok, de alkotóműhelyének titkait
éppen ezek lebbentik fel.
Ebbe a körbe tartozik a Vázlatok sorozat 2. számú (húsz taktus terjedelmű) darabja is,
amelyről most derül ki, kétségtelen bizonyossággal, hogy a „leányi arckép" címzettjével, Bartók megújhodásának igazi ihletőjével azonos személyhez szól.
Az Amerikában most közzétett kézirat-fénymásolat szerint ez a kompozíció is Ziegler
Mártát idézi, akit Bartók 1909. november 16-án vett feleségül, sorsuk egybefonódott 1923-ig.
Ifj. Bartók Béla Apám életének krónikája szerint 1908. szeptember 9-e körül helyezték a
magas rangú jövendő apóst Pozsonyból Budapestre, akinek ekkor — két leányát zenére tanítandó — „a Pozsonnyal kapcsolatban levő Bartók Bélára esik a választása".
A Bartók Béla családi levelei című kötetben a Ziegler Mártának írt levelek első darabjai a
következő sorban követik egymást: 1908. nov.13., dec. 24., 1909. jan. 21., jan. 31., febr. 4.,
febr. 8. és 1910. okt. 7.
1909. február 8. és 1910. október 7. között tehát Ziegler Mártának szóló levelet nem ismerünk.
Az 1909. február 16-i „In memóriám perpetuam horarum..." azonban fontos kiegészítő
adat a levelekhez. Valójában mélységesebben igaz és fontosabb valamennyinél.
Néhány apró eltérés a kézirat és a kottakiadvány közt, amit csak a pontosság kedvéért
rögzítünk:
A Comodo 4/8 tempójelzésű alkotás a kéziratban még Poco andante 2/4 tempójelzést visel, az 5. taktusnál poco piu sonore előírás érvényesül, a 17. taktusnál pedig feltűnik a nyomtatásból hiányzó egykedvűen hangulati meghatározás. A kézirat továbbá 15 taktussal bővebb,
mert a hosszan kitartott forte C-hangnak nem akar vége szakadni.
A kompozíció keletkezésének eddig ismeretlen dátuma tehát 1909. február 16. lenne. Ha
ez igaz, akkor Bartók rendkívül fontos, alkotáslélektani szempontból sorsdöntő hangulati
változásának történelmi pillanatairól értesülünk.
Ez azt sugallja nekünk:
Ennek az újjászületésnek érzékelésével a lángelme mélyebb megértéséhez jutottunk el.
Estelle Gilson cikkének, illetve az ebben közölt spirális Bartók-kottának mindenki között
leginkább Paolo Santarcangeli örülhetne, aki a labirintusokról — természetesen Knóssosból
kiindulva — jelentős könyvet írt.*
Santarcangeli világosan megmondja, hogy a spirális vonal és a labirintus egymással nem
azonosítható. De éppen ő mondja ki: „Mégsem túl merész az a feltételezés, hogy a labirintus a
nála ugyan sokkal egyszerűbb, de hozzá végtelenül hasonlatos spirálvonal alakzatból fejlődött

* Paolo Santarcangeli: // libro dei labirinti. Storia di un mito e di un simbolo. Firenze, 1967. (Magyarul Karsai Lucia fordításában: „A labirintusok könyve. Egy mítosz és egy szimbólum története."
Gondolat. Budapest, 1970.)

44

0

ki." A spirális vonal eszmeileg a labirintussal kapcsolódik össze, Knóssos pedig a labirintus
tiszta képlete.
A szerző könyvében valahol Marcel Briont idézi: „A labirintusba behatoló vándor célja
az, hogy elérje a központi termet, a titkok kriptáját. De mikor elérte, ki is kell újra jutnia, ismét elérkeznie a külvilágba, vagyis újjá kell születnie."
Bartók „hinta palinta" spirálvonala kifelé vezet, a megtisztulás, az önmagunk megtalálása, a szabadság szimbóluma.
Bámulatos, hogy ezt Bartók „rajzolta" is, kompozíciója egészét kottás ábrázolásával —
kényszerítő logikája erejével — ennek a gondolatnak jegyében mutatta fel.
Bámulatos, hogy ennek a dokumentumnak nem volt szabad megsemmisülnie, elkallódnia
idők folyamán.
És milyen jól megválasztotta napvilágra törése kellő pillanatát!

SZOMJAS-SCHIFFERT GYÖRGY

Bartók-mű Szeged felkérésére
ISMERETLEN BARTÓK-LEVELEK
Aligha van magyar alkotóművész, aki úgy ismerte a saját népét — földrajzi, anyagi és
kulturális szempontból egyaránt — mint Bartók Béla. Nemcsak abból következik ez, mert ő
maga is vidékről származott, hanem mert bár Budapesten élő zeneszerző volt, a népdalkutató
útjai során majdnem minden jellegzetes faluban megfordult, beleértve a szlovák, ruszin, román nemzetiségi vidékeket is. A falu népén kívül azonban erős kapcsolatai voltak egyes vidéki
városokkal, ahol zongoraművészként gyakran hangversenyezett, és mint alkotó is megtalálta
közönségét. Pozsonyon kívül, ahová családi kapcsolatok fűzték és ahol több alkalommal zongorázott, Szeged volt az első vidéki magyar város, ahol mint zeneszerző, az új magyar zene
hangján megszólalhatott. Műve, amely itt a Városi Színházban 1911. május 13-án hangzott el
először, a férfikarra írt „Négy régi magyar népdal" volt, s benne már a „kemény" Bartók szólalt meg. Ennek az előadásnak előzményei, körülményei és visszhangja csak most, a reá vonatkozó, eddig ismeretlen levelek feldolgozásával voltak tisztázhatók.
A századunk elején mintegy 130 000 lakosú Szeged törvényhatósági jogú város államsegélyes zeneiskolát tartott fenn, s ennek igazgatója az Ausztriából származó, de Budapesten végzett Király Kőrtig Péter ismert zeneszerző volt. Az ő közreműködésével jött létre a mű, és Bartókkal folyt levelezése fényt derít a tanulságos részletekre. Én magam Szegeden zeneszerzési
növendéke voltam Köriig Péternek, és 1935 őszén az ottani minorita templomban előadott
vegyeskari misével vizsgáztam nála zeneszerzésből. Mint egyetemre is járó növendékét kitüntetett bizalmával, beavatott a körülötte zajló zenepolitikába, elbeszélése alapján megírtam ifjúkori éveit1, egyes szerzeményeinél kisegítő munkákat végeztetett velem, s mindezek útján lá-

1
Életrajzának első részét nekem mondta tollba, s ez születésétől (ikertestvér volt) és a stájerországi
családi viszonyaitól kezdve, az iskoláztatása és kolostori növendékévei után Bécsbe, majd Budapestre kerüléséig tartott. A továbbiakról, így Dohnányi Ernővel pesti együttlakásáról, Bartók meg Kodály megjelenéséről, és valamennyiük társadalmi és művészi relációiról csak elbeszéléseiből értesültem. Életrajzának
írását a Szegedről elkerülésem után is bizonyára folytatta, s ez a műve a magyar zeneélet forradalmi átalakulásának idejére sok értékes adatot tartalmazhat. Életrajza a zenei hagyatékával együtt talán szintén
a szegedi zenekonzervatórium irattárába került.

45

