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Nagy megtiszteltetés számomra, hogy mint a magyar zenekultúra szerény munká-

sa tarthatok elôadást a dán zenepedagógiai egyesület tagjai elôtt. Jól tudom, hogy

Koppenhágának gazdag, mozgalmas a zenei élete, és nagy az érdeklôdése a nem-

zetközi zenei élet iránt is. Azt is tudom, hogy ez az érdeklôdés ránk, magyarokra

is vonatkozik, és hogy a magyar zene két nagy mesterének, Bartóknak és Kodály-

nak mûvei nem ismeretlenek Dániában. Fájdalom, Bartók már nincs az élôk sorá-

ban. Messze idegenben halt meg 1945 ôszén, mikor már a fegyverek elnémultak,

és jöhetett volna haza, ahová annyira visszavágyott. Itthon akart tovább dolgozni,

itt akarta megmutatni, hogy mi van még a táskájában, amire saját utolsó szavai vo-

natkoztak: „Csak az fáj, hogy tele táskával kell elmennem”. De mintha a halál egy-

szerre nagyot lendítene az igazi nagyság felismerésében. Bartók Béla lángelméje is

csak a halála után részesült általánosan és kétséget kizáróan a világ elismerésé-

ben. Úgyhogy ma már Bartók zenéje nem szorul propagandára. Mûvei a jelenkor

zenéjének világszerte a leggyakrabban játszott mûsorszámai közé tartoznak. A leg-

különfélébb nyelven jelentek meg róla cikkek, tanulmányok, sôt, vaskos kötetek.

Úgy érzem, hogy ezeket idézni, vagy arról beszélni, amit elôttem kitûnô szakem-

berek már elmondtak, nem sok értelme volna. Nekem egy elônyöm van ezekkel

szemben: hogy személyesen ismertem Bartókot, így személyes élmények alapján

beszélhetek róla.

Tisztelt hallgatóimat bizonyára Bartók pedagógiája érdekli legjobban, s talán

csalódást fog okozni, ha mindjárt az elején megjegyzem, hogy Bartók a tanítást so-

hasem érezte hivatásának. De abból, amit személyes tapasztalat nyomán elmon-

dok, ki fog tûnni, hogy Bartók kitûnô pedagógus is volt a szó legnemesebb értel-

mében. Nem szándékom itt tudóskodni, csak azt szeretném elérni, hogy egy élet-

hû portrét rajzolhassak róla, olyan portrét, amelyet saját szavai, saját magatartása

vetít elénk.

* A budapesti Zeneakadémia könyvtárában egy dossziéban találtam Prahács Margit néhány, elsôsorban

zenetörténettel és zenei stílustörténettel foglalkozó írását, továbbá egy zenei stílusproblémákkal fog-

lalkozó könyv elsô részének gépiratát – ezeket a dokumentumokat szerzôjük annak idején nem publi-

kálta. Néhány szöveg szóbeli elôadás lehetett. Az itt közölt, 1961–62 körül született elôadás dán zene-

pedagógusok elôtt hangzott el. (A közr.)



Én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, amely Bartók és Kodály mûvészeté-

nek mély tiszteletét nem a közvéleménybôl, hanem saját ösztönszerû megérzésé-

bôl merítette. Jól emlékszem zeneakadémiai növendék koromból arra a hangver-

senyre, amikor Dohnányi Ernô, zongoramûvész eszményképünk (nemrég halt meg

számûzetésben Amerikában) elôször játszotta a nyilvánosság elôtt Bartók Este a szé-

kelyeknél címû kis zongoradarabját. Csodálatosan játszotta, s ezzel aratta az elsô ha-

talmas tapsot Budapesten egy Bartók- kompozíció számára. Egyszerre megnyílt az

én fülem is. Érdeklôdésem e kis darabon keresztül ébredt fel, és vitt tovább egyéb

zongoramûvei megismerésében. Úgyhogy a 20- as években, már mint diplomás

zongoratanár, nagy elôszeretettel játszattam könnyebb Bartók- mûveket növendéke-

immel. Sajnos nem sok sikert arattam velük. A harcos, semmiféle megalkuvásra

nem hajlandó Bartóknak nagy ellentábora volt még akkor. Hiszen még 1935- ben is

elôfordult, hogy egy 1909- ben bemutatott mûvéért, az I. zenekari suite- jéért akarták

ôt kitüntetésben részesíteni, amit az önérzetében sértett mûvész kereken vissza-

utasított. A kritika semmibe vette az azóta született mûveit, amelyeknek egyéni új

nyelve már az igazi Bartók- stílust mutatta, s elismerésben részesített egy már ma-

ga mögött hagyott, kiforratlan alkotást, mert ez a múlt megszokott vágányain ha-

ladt. Egyetemi tanulmányaim után Berlinbe kerültem ki, ahol mint az ottani

Collegium Hungaricum tagja az egyetemen zenetörténeti elôadásokat hallgattam.

A zenetudományi szemináriumban ismerkedtem meg egy szimpatikus, intelligens

kollégával, Edwin von der Nüll- lel. Nemsokára nagyon összebarátkozott velünk,

magyarokkal, és gyakran ellátogatott hozzánk a Collegiumba. Láttam, mennyire ér-

deklôdik a modern zene iránt. Én akkor még elég jó zongorista voltam, s eljátszot-

tam neki, amit Bartóktól tudtam. Von der Nüll azonnal felfigyelt az új hangra, az Al-

legro barbaro ritmikus erejére és dinamikájára, ösztönösen megérezte, hogy az én

Bartók- rajongásom nem alaptalan. Szinte magam is bámultam, milyen lelkesedés-

sel fogott neki a Bartók- zongoramûvek tanulmányozásához. Meg is volt az ered-

mény, mert ezekbôl a tanulmányokból született meg az elsô könyv, amely a bartóki

zene sajátos törvényszerûségét zongoramûvek alapján igyekszik megvilágítani. Cí-

me: E. Von der Nüll: Béla Bartók. Ein Beitrag zur Psychologie der neuen Musik, 1930.1

Ilyen elôzmények után végre rákerült a sor arra, hogy Bartókot személyesen

megismerhessem. Berlinbôl hazajôve csakhamar elfoglaltam azt az állást, ami kö-

zelebb hozott hozzá. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola könyvtárosa lettem,

annak a fôiskolának, ahol Bartók 1907 óta mint zongoratanár mûködött. Von der

Nüll könyve elég ürügy volt arra, hogy felkeressem Bartók tanár urat a II. emelet

XIV. sz. tantermében, ahol óráit éveken át tartotta. Úgy látszik, már hallott rólam,

mert barátságosan fogadott, hellyel kínált, és a könyvrôl kezdett valamit beszélni.

De én egy szavára sem emlékszem. Elôször ültem szemben vele, s minden figyel-

memet lefoglalta Bartók szeme. Ilyen szemeket én még életemben nem láttam. Va-

lami különös bensô ragyogás áramlott ezekbôl a sötétbarna szemekbôl, amely át-

szellemítette az egész arcot, az uralkodó homlokot, és azonnal ezekre a szemekre
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irányította a figyelmet. Sok fényképet ismerek Bartókról, majd mind a szemeire

van beállítva, de a fénykép csak halvány fogalmat adhatott a valóságról. Mikor én

elôször találkoztam vele, Bartók már 20 éve tanított a Fôiskolán, tehát már fel le-

hetett mérni itteni pedagógiai eredményeit. Jellemzô, hogy mindig szerettem vol-

na a tanítványa lenni, ugyanakkor nem tudtam ôt elképzelni, mint zongoratanárt.

És ennek volt is alapja, mert nem véletlen az, hogy Bartók tanítványai közül, akik

valóban nála nyerték teljes kiképzésüket, egy sem lett híres zongoramûvész. Ez

egyet jelentett a ténnyel, hogy egy sem volt közöttük olyan pianista tehetség, amely

hivatva van a hangversenyezô pályára. És ebben Bartóknak igen nagy része volt.

Sok Bartók- növendéket ismertem, s ezektôl tudom, hogy Bartók direkt nem sze-

rette a mutatós pianistákat, vagyis azokat, akiknek játéka a külsô csillogtatásra, a

hatáskeltésre irányult. Ezeket szívesen eltanácsolta más tanárokhoz, akik szeret-

ték a növendékeiket a nyilvánosság elôtt szerepeltetni, már csak azért is, mert ez

nekik is reklámul szolgált. Bartóknál errôl szó sem lehetett. Soha nem hallottam

róla például, hogy Bartók csak egyetlen egy csodagyermeket is felvett volna a zon-

goraosztályába, ezekért a kisujját sem nyújtotta ki, míg tanártársai, mint legjobb

reklámon, kapva kaptak rajtuk. Személyes megismerkedésünk után Bartók megen-

gedte, hogy óráit itt- ott végighallgassam. Mondhatom, hogy elijesztô volt az a leg-

kisebb részletekbe menô alaposság, ahogy ô egy zenemû, például egy Beethoven-

szonáta megformálását követelte. A növendéknek valósággal bele kellett törni eb-

be az aszketikus módszerbe, amiben egy ritmus, egy hangsúly helyessége nagyobb

szerepet játszott minden technikai csillogásnál. Így nem lehetett csodálkozni, ha

tanítványai inkább általános zenei, mint zongoratehetségükkel tûntek ki. De volt

egy közülük, aki mindkét képességet egyesítette magában: egy viruló, 20 éves,

szép, fiatal lány, aki a 20- as évek elején jelentkezett felvételi vizsgára. Ragyogó já-

tékával azonnal feltûnt, bármelyik vizsgáztató tanár boldogan vette volna fel ma-

gához, csak Bartók ült szótlanul: nem szokta meg, hogy egy növendékért hadakoz-

zék, akit kollégái szeretnének magukhoz venni. S a fiatal lányt biztosan máshoz

osztották volna be, ha a lány maga ki nem jelenti, hogy csakis Bartók tanár úrnál

óhajt tanulni. Így lett Pásztory Dittából Bartók legkiválóbb tanítványa, s rövid idôn

belül a második felesége. Ez volt az egyetlen tanítvány, aki ösztönös muzikalitásá-

val és veleszületett technikai készségével mindent elsajátított mesterétôl, amit

csak el lehetett sajátítani. De figyeljük meg, ô, akiben minden megvolt ahhoz,

hogy híres mûvész legyen, Bartók halála után teljesen eltûnt a nyilvános életbôl.

Kiderült, hogy Pásztory Ditta csak az ura mûveinek interpretálásában, a 2. zongo-

raszólam páratlan hozzásimulásában volt egyetlen a maga nemében. Tudvalevô,

hogy Bartók III. zongoraversenyét mint örökséget a feleségének írta, amit lázas

munkával sikerült még a halála elôtt befejezni. S íme, mi történik? Az asszony

gyenge idegzetével, amit Bartók betegsége és halála a legsúlyosabb próbára tett,

képtelen lett arra, hogy ura örökét büszkén mutassa meg a világnak: íme egy mes-

termû, amely születését nekem köszönheti. A teremtô szellem ihletô ereje eltûnt

mellôle, s évek kellettek ahhoz, hogy a nyilvánosság kizárásával legalább a rádió-

ban tudjon játszani. A III. zongoraverseny tolmácsolását átengedte másoknak, akik

ezzel hírt és dicsôséget szereztek és szereznek ma is maguknak. Ô nem játszik
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mást, mint az ura gyermekdarabjait. Itt érzi magát az urához a legközelebb, mert

ezek a darabok álltak az urához is a legközelebb. Bartók óráin láttam, hogy milyen

közvetlen, derûs lett egyszerre, ha tanítványai ezeket a kis gyermekdarabokat hoz-

ták játszásra. A mesteri kis népdalfeldolgozásokból ki- ki válogatott egy csokorra

valót, és suite- szerûen összeállította ôket, hangulat szerint váltakozva. Gyermek

lett maga is, aki boldog, hogy kedvenc játékszerével játszhat, és azt mutogathatja.

És így volt a Mikrokosmos kis darabjaival is. Ennek 6 füzetét kisebbik fiának, a je-

lenleg Amerikában élô Péternek írta, hogy itt érvényesítse, szinte játszva és mégis

a legkonzekvensebben zenepedagógiai elgondolását. Zongoraiskola volna, de még-

sem az. Több ennél, mert nem a hangszertechnikát tanítja, hanem az általános ze-

nei képességeket fejleszti oly módon, hogy összekötô kapocs legyen a modern ze-

néhez. A hallás fejlesztése túlmutat a megszokott tonalitáson, és magába szívta az

ötfokú és a diatonikus hangsor ihletéseit. S ki tudna a ritmusérzék fejlesztésére

változatosabb, gazdagabb eszközöket találni, mint Bartók ritmikus lángelméje.

A formálás, a rend, a hangszínárnyalatok nagy mestere itt valóban „Mikrokosmos-

ban” tükrözteti vissza a zenére való nevelés minden lényeges követelményeit. Ez

a mûve, eredetileg egy boldog kis családnak sajátos tulajdona, mint egy egészen új

utakon járó pedagógiai mû, ma már széles körökben ismert és használatos.

Mikor a Kodály által megindított iskolai énekkarmozgalom virágjába szökött,

sikerült Bartókot is rávenni arra, hogy írjon ô is a gyermekek számára kórusmûve-

ket. Így komponálta azokat a 3 szólamú egynemû kórusmûveit, amelyek tehát di-

rekt pedagógiai célzattal jöttek létre. Eleinte bizony nem volt könnyû feladat eze-

ket a hangzásban, intonálásban teljesen újszerû kórusokat gyermekekkel énekel-

tetni. Sok énektanár félt tôlük, s szívesebben tanították a gyermek képességeit oly

remekül ismerô és kiaknázó Kodály- kórusokat. De kiderült, hogy éppen ezek, a

Kodály- kórusok által iskolázott gyermekkarok, hamarosan legyôzték az új nehéz-

ségeket, és megismerve szépségüket, meg is szerették Bartók kórusait.

Ezekkel a gyermekeknek szánt zongora- és kórusmûveivel tulajdonképpen

már be is számoltam Bartókról, a zeneszerzô pedagógusról. Ezekután rátérek sze-

mélyes megfigyeléseimre, amelyek ha nem is vonatkoznak közvetlenül Bartókra, a

pedagógusra, mégis valamilyen formában vele kapcsolatosak. Bartók a könyvtár-

ban kivétel nélkül csak összkiadásokat tanulmányozott. Az érdekelte, hogy a kü-

lönféle kiadásokban megjelent Bach- vagy Beethoven- mûvek megfelelnek- e ponto-

san a kézirat nyomán kiadott Urtexttel. A legkisebb eltérést azonnal kijavította.

Egy jelentéktelen adat, és mégis milyen jellemzô Bartókra, a népdalkutatóra is. Itt

is fô törekvése volt visszamenni az eredeti ôsforrásokra, és ezeket a legtisztábban,

legpontosabban feljegyezni, megôrizni. Már könyvtárosi hivatásomnál fogva is ez-

zel a legnagyobb tárgyilagossággal dolgozó tudós Bartókkal kerültem közelebbi

kapcsolatba. A 30- as évek elején nemcsak Bartóknak, a lángeszû zeneszerzônek,

hanem a népdalkutatónak is nagy ellenzéke volt még Magyarországon. Ez az ellen-

zék az ô és Kodály kutatásai nyomán felszínre került parasztdalokat nem akarta

igazi népdaloknak elismerni. Ugyanis Bartók parasztdaloknak nevezte el a nép

körébôl gyûjtött, a nép által alkotott és szájhagyomány útján megôrzött igazi nép-

dalokat, szemben a népies magyar mûdalokkal, amelyeket a cigánybandák játsza-
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nak. Utóbbiak szerzôje ismert, legtöbb esetben valamely dilettáns zeneszerzô, aki-

nek dallama a cigánybandák harmonizálásában válik ismertté. Én, mint egy elôkelô

irodalmi folyóirat zenei referense, kötelességemnek éreztem, hogy a cigányzenét

annyira kedvelô magyar középosztálynak megmagyarázzam, mennyivel értékesebb

a parasztdal mint igazi magyar népdal, a cigányoktól játszott népies mûdaloknál.

Hát nem sok örömem telt a nevelôi szerepemben. A cigányzene és a magyar népzene

címen írt cikkem általános felháborodást keltett a lap olvasói körében. Egymás

után írták ellenem a cikkeket a cigányzene védelmében. Maguk a cigányzenészek

személyes sérelemnek fogták fel a rájuk vonatkozó kritikámat. Szóval nagy port

vertem fel, ami csak azt bizonyította, milyen nagy tábora volt akkor még a cigány-

zenének Magyarországon, a Bartóktól és Kodálytól felfedezett népdalokkal szem-

ben. Bartók fülébe jutott az én cigányügyem, s azonnal elkérte tôlem az ominózus

cikket olvasásra. Kissé gúnyolódva kérdezte: „Nem reklámnak szánta maga ezt a

cikket, mert ezt a célt elérte: az egész fôvárosi zenevilág errôl beszél, ír: cigányzene

vagy magyar népzene?” Egy kissé sértôdötten feleltem: „De hiszen nekem éppen

az volt a célom, hogy az ön által felismert igazi értékeket magyarázzam azoknak a

régi világban felnôtteknek, akiknek nem létezik más magyar zene, mint az, amit a

cigányok játszanak.” Erre Bartók megszelídült, és azzal az ígérettel vitte el a cikke-

met, hogy hamarosan megteszi rá az észrevételeit. Hát ezt meg is tette. Sûrû szél-

jegyzetekkel tarkítva hozta vissza a cikket. Én most ezekbôl csak egy pár megjegy-

zését emelem ki, amelyek hozzátartoztak az ô pedagógiájához. Megmutatta nekem,

hogy kategorikusan állítani semmit sem szabad, amihez nincs teljes tárgyismere-

tünk. Ugyanis azt írtam, hogy a cigányok deformálják a magyar dallamokat, mert

mindent a saját módjukon, önkényesen játszanak. Erre Bartók széljegyzete így fe-

lel: „Ez nem mindig áll, mert falun vannak olyan cigányzenészek, akik egészen pa-

raszti módon zenélnek.” Az önkényes elôadásmódra pedig azt jegyzi meg: „Tör-

vényszerûség a cigányoknál is van, csak egy másfajta törvényszerûség, amit nem

ismerünk, mert eddig senki sem vizsgálta. Az a baj, hogy túl kevés cigány népdalt

ismerünk ehhez.” Én nagy lelkesedéssel állapítom meg, hogy hála Bartók és Ko-

dály zenéjének, van már az igazi magyar népdalban gyökerezô mûzenénk, tehát a

külföld ezekbôl mint az új zene legértékesebb termékeibôl ismerheti meg a ma-

gyar zene szellemét, és nem csak a cigánybandák tisztán szórakoztató zenéjébôl.

Erre egy hideg zuhany Bartók megállapítása: „Az a baj, hogy a külföldi rádió egye-

nesen kívánja a cigányzenét, nem szólva arról, hogy a magyar zene iránt érdeklôdô

külföldi átlagember ma sincs tisztában a magyar cigányzene és a magyar népzene

közti különbséggel.” Így végeredményben Bartóknál sem volt sikerem, csak az a

nagy hasznom, hogy sokat tanultam az esetbôl és az ô kritikájából.

Ezentúl Bartók barátkozóbbnak is mutatkozott velem szemben. Erre alkalom

is kínálkozott. Ugyanis a budai hegyvidéken laktunk mindketten, és közös autó-

buszjáratunk volt a városba. Itt gyakran találkoztunk, s feltûnt nekem, hogy még

az autóbuszon is valami kottás könyvben búvárkodik. Tudtam, hogy milyen óriási

munkát végez a legkülönfélébb népdalok rendszerezésében, felajánlottam neki,

hogy amennyiben képesnek tart rá, vegye igénybe valamilyen segítségemet. Nem

szólt rá semmit, ami azt is jelenthette, hogy nem tart rá képesnek. Legközelebb,
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amikor összeakadtunk, újra ugyanaz a könyv volt a kezében. Most már nagyon sze-

rettem volna tudni, hogy mi az, amihez én nem értek. Kérdésemre megmutatta a

címét, amibôl tényleg nem lettem okosabb, mert cirill betûkkel volt írva. Látta za-

varomat: „Ejnye, egy könyvtárosnak minden nyelven el kell igazodni, s maga még

a cirill betûket sem ismeri?” Ezzel eltalálta a kellô módszert ambitióm azonnali

felébresztésére. „Megtanulom a cirill betûket, de csak akkor, ha ennek hasznát is

veszem.” Láttam, hogy huncutul megcsillan a szeme, mert elértette, mire céloz-

tam. „Ha megtanulja a cirill szövegeket olvasni, tényleg segíthetne nekem. Ez egy

ukrán dalgyûjtemény 800 dallammal. Én ceruzával bejegyzem a dallamokra vonat-

kozó jeleimet, s maga ezekkel a jelekkel együtt minden egyes dallamot külön cédu-

lára kimásol, és a nyomtatott cirill betûkkel írt szöveget átírja kurzív betûkre. Na

mit szól hozzá? Már adom is a könyvet, ha vállalja így a munkát.” Incselkedve

nyújtotta felém a könyvet biztos hiszemben, hogy ilyen óriási munkára úgysem

vállalkozom. De hát a cigányügy óta igen megapadt önérzetem nem bírt el még

egy kudarcot. Meg akartam Bartóknak mutatni, hogy nemcsak nagy szavakkal, ha-

nem tettel is tudok munkát végezni, és elszántan elvettem a könyvet. Azonnal ne-

kiültem a cirill ábécének. Nem is volt olyan nehéz, s rövid idô múlva már simán

ment a nyomtatott és kurzív szöveg olvasása. Örömmel újságoltam Bartóknak,

hogy nekikezdhetek a tulajdonképpeni munkának. Abból láttam, hogy komolyan

veszi az igyekezetemet, hogy meghívott a lakására a további teendôk megbeszélé-

sére. Itt elôbb a felesége fogadott, bájos fiatalasszony. Finomvonalú, kissé felfelé

ívelô szemöldök, komoly tekintetû szempár, inkább kicsi, de arányos termete tû-

nik fel rajta legelôször. Minden szavából kitûnik, hogy egész világa az ura. Akkor

is szomorú volt amiatt, hogy nem tud rajta segíteni. A szomszéd bérvillában egy

rádió hangzik át sokszor, ami valóságos kínszenvedés az ura számára. „De hát

nem lehetne megkérni ezeket a szomszédokat – kérdeztem Bartóknét –, hogy hal-

kan rádiózzanak?” „Hiszen nem is lehetne ennél halkabban rádiózni – volt a fele-

let –, más ember meg se hallaná, de az uram füle minden legcsekélyebb neszt per-

cipiál. Nála az a fogalom, hogy erôs vagy halk, egészen más beszámítás alá esik.”

Így azután megértettem, hogy egy minapi elôadásán Bartók úgy nyilatkozott a rá-

dióról, mint az egyiptomi csapásról. Neki igazán nem volt rá szüksége, hiszen,

ahogy a felesége mondja, Bartók úgy olvassa a partitúrát, hogy abból sokkal többet

tud meg, többet hall meg, mint egy rádión át közvetített elôadásból. De szegény

kis asszonynak egyéb baja is lehetett az urával. Bartók a legkisebb mértékben sem

kényszerítette magát holmi convencionális magatartásra. Ezen a téren a feleségé-

nek kellett némiképp helytállni, s olyan udvarias, kedves szólamokat mondogatni

az ura nevében, amiket ez utóbbi bizonyára sohasem mondott vagy gondolt. De

hát ez már a lángész élettársának sorsa, amin nem lehetett segíteni. Bartókék egye-

dül laktak egy bérvillában, amelynek az emeleten lévô kis toronyszobájában volt

Bartók kedves munkahelye parasztbútorokkal, népmûvészeti tárgyakkal díszítve.

Itt fogadott Bartók, s alaposan ellátott utasításokkal, és egy nagy halmaz, 4 ritka

sorban vonalazott kottapapírlapokkal. „Az édesanyám vonalazta ezeket a lapokat,

mert nyomtatva így nem lehet kapni – mondta Bartók kérdô tekintetemet látva –,

anyám annyira boldog, ha másképp nem, legalább ezzel tud segíteni munkámban.
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Mintha a hangja is más lett volna, mikor ezeket mondta: lágy és meleg, árulója

anyja iránti határtalan szeretetének és hozzátartozása érzésének. Születésétôl

kezdve ez az édesanya volt mindene, elsô zongoraoktatója, nevelôje, ápolója, min-

den sikerében, bánatában hû osztozója. S részemrôl meg vagyok gyôzôdve arról,

hogy Bartók nem ment volna ki Amerikába, ha édesanyja akkor még életben van,

mert arra sohasem lett volna képes, hogy ôt itt hagyja. De édesanyja a háború ele-

jén meghalt, s talán ez volt éppen egy erôs indíték arra, hogy kimenjen, hogy me-

neküljön a bánata elôl. – Én sohasem felejtem el, hogy az édesanyja által vonala-

zott papírlapoknak köszönhettem Bartók egyetlen nálam tett látogatását. Ugyanis

már javában bent voltam a munkában, mikor egyszerre kifogytak a Bartók- mama

cédulái. Siettem Bartókhoz utánpótlásért. Rossz idôben jöttem. Felesége vidéken

tartózkodott, ô pedig komponált, s ilyenkor a házvezetônô szerint egy léleknek sem

szabad ôt zavarni. Ezt természetesnek találtam, és csak pár sorban kértem értesí-

tését, mikor mehetek az anyagért. S íme, másnap ô maga hív fel telefonon, és be-

jelenti délutánra a látogatását. Milyen jellemzô volt ez Bartókra! Legelôkelôbb,

magas állásban levôk meghívását semmibe veszi, mert semmi célját nem látja az

ilyen konvencionális látogatásoknak, s hozzám eljön, mert zseniális pedagógiai in-

tuíciójával jól tudhatta, hogy ezzel mindennél jobban megjutalmazza önzetlen se-

gítségemet. Milyen izgatottan lestem ôt a kertünk alján, a kis kapunál, hogy a leg-

rövidebb úton felvezessem hozzánk. Alig hittem a szememnek, hogy a jelenkor

egyik legnagyobb zeneszerzôje jött személyesen hozzám, hogy maga hozza el az

édesanyjától kapott cédulákat. S ott ült nálunk egy jó órát, megbeszéljük a mun-

kám menetét, kedvesen érdeklôdik minden iránt, szóval egészen úgy viselkedik,

mint egy kedves vendég.

És a munkámért még egy jutalmat kaptam tôle. Mikor már felénél is több uk-

rán dallamot dolgoztam fel neki az elôírt utasítása szerint, akkor egyszer csak sze-

mélyesen behozta nekem frissen megjelent könyvét, Die rumänischen Colinden

címût, amibe ezt az ajánlást írta be: „Prahács Margitnak hálás köszönettel Bartók

Béla.” „Ezt azért írtam be magának – mondta –, hogy elôlegezzem a köszönetemet

a most készülôben levô munkájáért, de amirôl elôre feltételezem, hogy be is fogja

fejezni.” A pedagógus Bartók ismét tudta, hogy mit csinál. Így már becsület dolga

volt Bartók köszönetét megszolgálni. Így is volt. Még elutazása elôtt készen adhat-

tam át neki a hatalmas cédulaköteget, boldogan, hogy bármily csekély mértékben,

de segíthettem neki abban az óriási munkában, ami az összehasonlításra szolgáló

különféle népdalgyûjtemények feldolgozására vonatkozott.

Nem lehetett ôszintébb, szívbôl fakadóbb az a fájdalom, amivel mi, a hívei, bú-

csúztunk Bartóktól utolsó hangversenye alkalmából. Ilyen forró ünneplésben ta-

lán még sohasem volt része. Éreznie kellett, hogy ebben hazája szeretete és hódo-

lata árad feléje. Arca sápadt volt és szomorú, mikor utoljára jött ki a dobogóra, hogy

utolsó ráadásnak eljátssza egyik legegyszerûbb, legszebb népdalfeldolgozását: „El-

indultam szép hazámból, híres kis Magyarországból. Visszanéztem félutamból,

szemembôl a könny kicsordul.” Felejthetetlen volt ôt akkor így látni: mintha haja

ezüstös ragyogásának visszfénye találkozott volna a messze távolba tekintô szeme-

inek, átszellemült arcának sugárzásával. Csak egy lángelme mutathatta meg ilyen
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„szemmel láthatóan” a szellemi erô diadalát. A bús népdal utolsó akkordja még

ott remegett a levegôben, mikor a nagy magyar mester törékeny, karcsú alakja már

eltûnt az ajtóban a soha, soha viszont nem látásra.

Ezek voltak legerôsebben megmaradt emlékeim Bartókról. Kétségtelen, hogy

nem szeretett zongorázni tanítani, de ez nem azt jelentette, hogy nem volt jó pe-

dagógus. Hiszen a magam példája mutatja, hogy milyen kitûnô pszichológiával ta-

lálta el a módját annak, hogy kell valakit jó munkára ösztönözni. Csak a tanítást

nem érezte hivatásának. És éppen [ennek ellenkezôje] az, amit nagy sorstársáról,

Kodály Zoltánról a legteljesebb mértékben állíthatunk. Kodály hivatott nevelô és

tanító- lángelme, aki minden alkotásával – mint zeneszerzô, mint író, mint tudós –

egy nagy célt szolgál: a zenén keresztül magyarabbá tenni a nemzet szellemi éle-

tét. Bartókkal egyszerre, tehát 1907- ben lett a Fôiskola tanára. Zeneszerzést tanít

35 éven keresztül, amíg 1942- ben nyugalomba vonult. De ezután is még évekig

megtartja A magyar népi zene címû kollégiumát. Hogy mit jelentett Kodály hosszú

pedagógiai mûködése a magyar Fôiskolán, arról tanúskodnak a volt tanítványok,

akik ma Magyarországon a legmagasabb zeneszerzôi és zenekulturális színvonal

képviselôi. Kodály megválogatta a tanítványait. Tôlük a legnagyobb mértéket kö-

vetelte. Így Kodály- növendéknek lenni márkát jelentett a Fôiskolán. A zeneszerzés

oktatásában Kodálynak bôven nyílt alkalma sokoldalú szellemi felkészültségét ér-

vényesíteni. Ô maga ugyanis a Zeneakadémia mellett elvégezte az egyetemet is,

ahol doktori diplomáját A magyar népdal strófaszerkezete címû értekezésével nyerte el.

Míg Bartók tudományos munkásságát teljesen igénybe vették hatalmas, széleskö-

rû népzenei kutatásai, Kodályt érdeklôdésének sokfélesége szélesebb hatáskörre

utalta. Sokszor volt alkalmam például megbámulni óriási zeneirodalmi ismereteit.

Mondhatom tapasztalatból, hogy alig akadt a Fôiskola könyv- és zenemûtárában

értékes mû, amelyet Kodály ne ismert volna. Ha azután tanítás közben felmerült

valami zeneelméleti probléma, a legnagyobb könnyedséggel emelte ki a könyvtár

anyagából az erre vonatkozó legtanulságosabb partitúrákat vagy könyveket. Azt is

megfigyeltem, hogy ezeket a segédeszközöket nem tálalta fel készen a hallgatói-

nak, hanem arra kényszerítette ôket, hogy önerejükbôl végezzenek egy feladott

problémára kutatásokat, s csak az elindításnál segített egypár utasítással. Szerinte

a zeneszerzô számára a legfontosabb, hogy széleskörû zeneirodalmi ismeretekre

tegyen szert. És ebben ô adta a legjobb példát, aki növendékkora óta mind a mai

napig, fáradhatatlan ismereteinek gyarapításában. A legerôsebben Palestrina mû-

veinek tanulmányozására szorította növendékeit. A 32 kötetes Palestrina- össz-

kiadás volt a Kodály- növendékek bibliája a klasszikus kontrapunkt tanulmányozá-

sára. Ezeket tanulmányozták, másolták állandóan, amiben legfôbb segédeszközük

a világhírû dán Palestrina- tudós, Knud Jeppesen Kontrapunkt címû könyve volt. Ez

még meg sem jelent német fordításban, Kodály már eredeti dán nyelven használta

és használtatta növendékeivel. Nyelvi nehézség nem létezett számára. Egy olyan

értékes mû, mint Jeppesené, megérte a fáradságot, hogy a kedvéért dánul is tudja-

nak olvasni a Fôiskola növendékei. De Kodály pedagógiai lángelméje nem elége-

dett meg azzal, hogy csak a jövô magyar zeneszerzôgárdát oktassa. Tudta jól, hogy

egy nemzet zenekultúrája nem a Fôiskolán kezdôdik, hanem a gyermekkorban, az

LI. évfolyam, 1. szám, 2013. február M a g y a r  Z e n e86



iskolában. Itt, az iskolai énektanításban látta már régen a legfôbb hiányokat, itt

volt a legnagyobb szükség arra, hogy ezt a tanítást egészen új alapokra helyezze.

Liszt Ferenc életének alkonyán a legnagyobb áldozatkészséggel elvállalta az 1875-

ben megalapított magyar Zeneakadémián az elnöki tisztet és a legfelsôbb zongora-

tanfolyam vezetését. Ezt tette azért, mert hazafiúi kötelességének és hivatásának

érezte a magyar zenekultúra emelését. 10 évi akadémiai mûködése alatt itthon is

kitûnô zongoramûvészek kerültek ki az ô világhírû iskolájából, de ez a tömegek

zenekultúrájára nem lehetett nagyobb befolyással. Egy épületet csak alulról lehet

megépíteni, jól meg kell alapozni, hogy idôtálló legyen. Egy Liszt Ferenc tanári

mûködése azután csak megkoronázhatta az ilyen épületet. Mi azonban ott kezd-

tük, ahol befejezni kellett volna. Elsô volt egy legfelsôbb zongoratanfolyam Liszt

Ferenccel, s azután lassan épültek ki a Zeneakadémia középsô és alsó osztályai.

Egy fél évszázadnak kellett elmúlni, amíg ez az épület megalapozása megvalósul

azáltal, hogy Kodály nagy nemzetnevelô munkásságát a gyermekek zenei nevelésé-

nek szolgálatába állította. Mi volt az ô elgondolása? Mik voltak az indítékai? Ko-

dály mint a 20- as években már világhírû zeneszerzô, mûvei elôadásai alkalmából

gyakran járt külföldön. Mindenütt nyitott szemmel figyel a különféle nemzetek ze-

nei életére. Feltûnik neki elôször is, hogy mennyire elmaradtunk általános zene-

kultúra terén Anglia nagy nemzeti kóruskultúrájától. Látta jól azt is, hogy ennek a

kóruskultúrának az iskolai énektanítás az alapja, az a nagy gonddal kiépített mód-

szeresség, az a rengeteg tankönyv, amivel az angolok az iskolai énektanítás fontos-

ságát biztosították. Azután feltûnt neki a francia- olasz iskolai tanítás, amely az

éneken keresztül közelíti meg a zenét: egy hangszeren játszani, az annyi, mint egy

hangszeren jól énekelni. Itt lehet a titka annak, hogy Olaszországban annyi a kiváló

zenész. Legjobban értékeli a párizsi Conservatoire- ból már 1878- ban kiinduló sol-

fége tanítási módszerét. Ambroise Thomas, az akkori igazgató, külön solfége- osz-

tályokat szervezett arra a célra, hogy minden zenész megtanuljon egy diktált dalla-

mot leírni, minden ritmusban, hangnemben, bármilyen kulcsban könnyen olvas-

ni. Ennek a solfége- tanításon alapuló francia iskolai énektanításnak köszönhetô,

hogy ott a muzsikusok valóban hallják azt, amit látnak, és úgy olvassák a kottát,

mint felnôtt, mûvelt ember a könyvet: hangtalanul, de a hangzásának teljes elkép-

zelésével. Ez a módszer legkitûnôbb ellenszere annak a túlzott zongorakultusznak

is, ami annyira jellemezte a múlt század zenekultúráját. Mindenki, aki csak tehette,

zongorázni tanult, mert ezen a hangszeren bizonyos technikát, ügyességet min-

denki el tud sajátítani. Ez azonban veszélyes az igazi muzikalitás szempontjából.

Ugyanis a biztos hangszertechnika nagyon sok gyakorlást kíván, ami lélektelen vir-

tuozitáshoz, gépies ujjmozgatáshoz is vezethet. Ez ellen az elgépiesedô hangszer-

kultusz ellen csak az emberi hang lehet az orvosság. Az énekhang a legemberibb

zene, amivel mindenki rendelkezik. A hangszertudást évek hosszú, fáradságos mun-

kájával kell megszerezni, tehát sok idô, sok költség kell ahhoz, hogy úgynevezett

szakzenész, vagy mondjuk csak egy közepes játékos váljék belôlünk. Ellenben az

énekhangokkal a karéneklésben tömegeket lehet zeneileg aktívvá tenni. A kar-

énekben a zene valóban mindenkié, itt mindenki részesülhet a zene áldásaiban.

Nemcsak a legdemokratikusabb, legszociálisabb formája a zenélésnek, de a legter-
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mészetesebb is, mert milyen zene lehetne közvetlenebb, lélekbôl fakadóbb, mint

az, amely az emberi hangból fakad?

Ezekbôl a példákból és tényekbôl indul ki Kodály, mikor a 20- as évek közepé-

tôl kezdve egymás után írja gyönyörû gyermekkórusait az iskolai énekkarok szá-

mára. Azt adja a gyermekeknek, ami közel áll hozzájuk, ami sem szövegben, sem

zenében nem lépi át az ô gondolat- és érzésvilágukat. S ami a legfontosabb, a ré-

gebbi iskola német szellemû és igen kis értékû kóruszenéje helyett ô egy magas

mûvészi színvonalon álló színmagyar énekkari mûvészetet teremtett. Mi lehetett

ezeknek az új gyermekkórusoknak az alapja más, mint a magyar népdal, elsôsor-

ban azok a dalok, amelyeket falun is csak a gyermekek szoktak énekelni? Ezek a

kórusok rövid kis évtized alatt óriási lendületet vittek bele az iskolai énektanítás-

ba. Egyformán meghódították a gyermekeket és tanáraikat, és csakhamar az egész

országot. Így aratta Kodály a gyermekkórusaival elsô döntô gyakorlati sikereit a

magyar zenei mûveltség elmélyítése és kiterjesztése terén. A magyar gyermek ze-

nei fejlôdését nemcsak nemzeti irányba terelte, hanem az ô pompásan énekelhetô

kórusaival megnyitotta az ifjúság fülét a tiszta vokális, többszólamú zene szépsé-

gei iránt, ahogy ezek legnagyobb régi mesterei, mint Palestrina, Lassus stb. kórus-

mûveiben megnyilvánulnak. Ezután sor kerül az iskolai énektanítás tananyagá-

nak, az énekgyakorlatoknak a megreformálására. Egymás után írja úttörô pedagó-

giai mûveit a gyermekek számára. Kodály meggyôzôdése, hogy nem tud tisztán

énekelni az, aki mindig csak egy szólamban énekel. Az egyszólamú tiszta éneket is

csak két szólamban lehet megtanulni. A Bicinia Hungarica füzetei, a 15 kétszólamú

énekgyakorlat, már ezt a célt szolgálják. Hogy mennyire fontosnak találta Kodály

a solfége tanítását, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 1945 óta ô is beállt a

Fôiskolára solfége- tanárnak. Közben folyton szaporítja a tananyagot saját kiadvá-

nyaival. 1948- ban az általános iskolák 8 osztálya számára Ádám Jenôvel, a kitûnô

iskolai énekpedagógus- zeneszerzô kollégájával együtt kiadja azt a pompásan il-

lusztrált 8 füzetet, amelyet itt, Koppenhágában is jól ismernek. Az itteni legszebb

tankönyv pályázaton ez az „Énekes könyv” a legmagasabb kitüntetésben része-

sült. A következô lépése, hogy kitûnô pedagógiai érzékkel egy fiatal munkatársat,

volt tanítványát arra szemel ki, hogy az eddig csak gyakorlatban meglevô és a ta-

nár egyéni belátására hagyatkozó solfége- tanítást elméletileg írásban is lefektesse.

Ez a kiszemelt munkatárs a nagyon tehetséges fiatal zeneszerzônô, Szônyi Erzsébet,

akit azért küldet ki elôbb Párizsba, hogy az ottani solfége- módszert tanulmányozza.

Utána kinevezteti a Fôiskolán solfége- tanárnak, és megbízatást eszközöl ki számá-

ra egy solfége- tanítási módszertan megírására. Így születik meg A zenei írás és olva-

sás módszertana 3 kötetben mint a Fôiskola solfége- osztályának 1954 óta hivatalos

tankönyve. Legnagyobb elônye, hogy minden fokon, a legalsó fokozattól kezdve a

legmagasabbig használható, tehát végigvezet a szolmizálás legegyszerûbb példái-

tól a váltott kulcsokban való lapról olvasásig. Szônyi könyve, amely teljesen Kodály

ihletését mutatja, szerencsésen egyesíti a magyar és francia módszert. Ugyanis a

magyar solfége- tanítás a zenei példákban nem direkt erre a célra komponált példá-

kat használ, hanem a zeneirodalomból választ ki oly szemelvényeket, amelyek,

mondjuk egy Bach H- moll mise vagy Máté- passió kórusrészletében vagy egy opera
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dallamában stb. kitûnô példát szolgálnak. Éppen úgy választ a modern zenébôl is

megfelelô példákat. Így lesz a példákon való tanulás egyszerre változatos és tanul-

ságos. A francia módszer viszont ad hoc komponált tandalokkal operál. Ezzel a

példákat esetleg jellegzetesebbé teszi, de a tanítást magát elszürkíti, és megfosztja

a változatosság, az újság ingerétôl. Kodály gondoskodott arról, hogy az ô solfége-

füzeteiben – amelyek ma már egy egész kis könyvtárat tesznek ki – a kiszemelt pe-

dagógiai célzat mellett a legmagasabb mûvészi szempont is érvényesüljön. Kitûnô

elgondolása az évenként megtartott fôiskolai solfége- versenyek, amelyeken csak

önkéntes jelentkezôk vesznek részt, és az alsó- , közép- és felsôfokon, tehát három

fokozaton kijelölt diktálási és olvasási anyagból vizsgáznak. A legkitûnôbbek pénz-

jutalomban részesülnek.

Annak ellenére, hogy ez a Kodálytól megindított és lépésrôl lépésre tért hódí-

tó iskolai énekpedagógiai mozgalom elejétôl fogva rengeteg nehézségbe ütközött,

s még ma sem tudta teljesen megfelelô mértékben megnyerni a hivatalos körök tá-

mogatását, mégis bámulatosnak mondhatjuk az eredményt. Kodálynak és lelkes

gárdájának köszönhetjük, hogy Magyarországon ma a gyermekek úgy szolmizál-

nak, hogy a kottaképhez fûzôdô asszociációt nem a hangszerfogások képzeteivel,

hanem saját hangjukkal tudják felépíteni. A kottakép és a belsô hallás összhangja,

az igazi általános zenekultúra legfôbb feltétele ezáltal biztosítva van. Az ilyen mó-

don elért eredmények, mely szerint iskolás gyermekek a legnagyobb könnyedség-

gel éneklik le elsô látásra a feladott dallamokat, külföldi vendégeinket a legnagyobb

elismerésre indítják. És a Fôiskolán egy olyan pedagógusnemzedék nô fel, amely

valóban méltó lesz arra, hogy az ifjúság zenei nevelésének a Kodály által megsza-

bott irányban folytatója legyen. Élvezet hallgatni, amikor ezek a karvezetô- növen-

dékek összeállnak, hogy egy nehéz, 6 vagy 8 szólamban írt Palestrina- misét vagy

akár egy Bartók Cantata profana szólamszövevényeit lapról, a legtisztább összhang-

ban eléneklik.

Egészen magától értetôdô, hogy az iskolai énektanításnak ez a nagyszerû fellen-

dülése magával hozta az egyéb pedagógiai célzatú zeneirodalom gazdagodását is.

Fiatal zeneszerzôink a legszívesebben írnak az ifjúság számára, mert legyen az hang-

szeres vagy akármiféle mûfajhoz tartozó mû, a legkönnyebben jut elôadásra. Az is-

kolai szükségletek kifogyhatatlanok, tehát itt van a leghálásabb terület az alkotó ze-

neszerzôi képességek kiélésére. Az ifjúság mai zenei nevelése már lehetôvé teszi

gyermekoperák és oratóriumok elôadását is, minthogy ezt Szônyi Erzsébet A mak-

rancos királylány címû, gyermekektôl olyan nagy sikerrel elôadott kis operája is bizo-

nyítja. Legújabban egy kis oratóriumot mutattak be a gyermekek ugyancsak tôle,

Móra Ferenc novellája nyomán A didergô király címen. Pompás példa arra, hogy mi-

lyen magas mûvészi teljesítményre képesek a gyermekek – ha jól vannak nevelve.

És Kodály tovább alkot és nevel. Mindig jobbat és többet kíván, mert a zseni

szeme a jövôbe tekint. Örök nyugtalan szellemét a múltnál sokkal jobban érdekli

az, ami még lesz, aminek még lenni kellene. Nehéz volt a harc a kitûzött eszmé-

nyért, az általános magyar zenei kultúra megteremtéséért, de ahhoz, ami még hát-

ravan, ami még teendô, Kodály Zoltán már maga mellett fogja találni tanítványai

és hívei nagy seregén kívül az egész magyar ifjúságot: az éneklô Magyarországot.
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A B S T R A C T

MARGIT PRAHÁCS

MEMORIES OF BARTÓK

Ágnes Gádor, the editor of this article, discovered a dossier at the Music Academy,

Budapest containing some unpublished writings by Margit Prahács that for the

most part deal with musical history and the history of style, as well as including

the typescript of part of a book on stylistic problems in music. Some of these

writings may have been delivered as lectures. The text published here was written

around 1961- 62 and given as a lecture to Danish music teachers.

Margit Prahács (1893– 1974): musicologist and aesthetician. At the Music Academy, Budapest she

studied piano under Emánuel Hegyi, receiving her piano teacher’s diploma in 1917. In 1925 she gained

her doctorate in aesthetics at the Péter Pázmány University in Budapest. From 1926 to 1927 she studied

on a scholarship at the Collegium Hungaricum in Berlin. On her return to Hungary she taught the piano

at the Fodor School of Music. From 1928 to 1961 she was chief librarian at the Music Academy and from

1937 also a privat- docent at Péter Pázmány University. In the 1930s she pursued research into musical

aesthetics and later Liszt research. Important publications: A muzikalitás lelki feltételei [The Psychological

Requisites of Musicality] Budapest, 1925 (dissertation); A zeneesztétika alapproblémái [Fundamental Problems

of Musical Aesthetics]. Budapest, 1935; Magyar témák a külföldi zenében [Hungarian Themes in Foreign

Music]. Bibliography. Budapest, 1943; „Kiadatlan és ismeretlen Liszt- levelek a Zenemûvészeti Fôiskola levéltárá-

ban” [Unpublished and Unknown Letters of Liszt in the Archive of the Music Academy]. In: Zenetudomá-

nyi tanulmányok 3, Budapest, 1955; „A Zenemûvészeti Fôiskola Liszt- hagyatéka” [The Music Academy’s Liszt

Estate]. Budapest, 1959. In: Zenetudományi tanulmányok 7; Franz Liszts Briefe aus ungarischen Sammlungen

1835- 1886. Budapest, 1966.
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Bár hosszasan töprengtem az ilyenfajta hozzászólások, kiigazítások hiábavalósá-

gán, nem tudom megállni, hogy ne fûzzek megjegyzést az általam igen tisztelt és

nagyra becsült Richard Taruskinnak a legutóbbi Magyar Zenében „Liszt és a rossz

ízlés” címmel megjelent virtuóz eszmefuttatása egyik részletéhez. A tanulmány

utolsó részének témája Csajkovszkij mûve, a Változatok egy rokokó témára nemrégi

New York- i elôadása, illetve annak koncertismertetôje, melyet bizonyos Jack Sullivan

követett el, egy – Taruskin szerint – „önjelölt zenetudós”, akinek szintjére süllyedt

manapság a jó ízlés hagyománya. Idézem Taruskin cikkét: „Sullivan a Carnegie

Hall koncertismertetôjében Csajkovszkij csellóra és zenekarra írott Rokokó variá-

Levél a szerkesztônek


