
Eckhard John tanulmányát német testvér-
lapjából közölte a Zenekar (1997. decem-
ber, 1998. február). Alább néhány ma-
gyar vonatkozással egészítem ki a szerzô
gondolatmenetét.

Bartók és a Perszimfansz
Bartók Béla Tánc-szvitje a legfeljebb
vázlatosnak mondható elôadás következ-
tében meglehetôsen hûvös fogadtatásban
részesült az 1923-as budapesti ôsbemuta-
tón. A mû 1925. májusában, az Új Zene
Nemzetközi Társasága (ISCM) prágai
fesztiválja nyomán világsikerré vált, noha
a zeneszerzô nem volt elégedett a Václav
Talich vezényelte Cseh Filharmonikusok
produkciójával sem. A prágai zenekar és
karmestere mindazonáltal ismerhette a
szvit titkait, mivel 1925. novemberében,
elsô budapesti vendégjátékuk idején, ak-
kora sikert arattak, hogy a Tánc-szvitet
teljes terjedelmében meg kellett ismétel-
niük. Mindmáig példa nélküli, hogy alig
ismert új kompozíciót kétszer kívánjon
végighallgatni a közönség!

At ISCM prágai zeneünnepén jelen
voltak a szervezet szovjet szekciójának
muzsikus-delegátusai is. A 20-as években
még nem számított tiltott gyümölcsnek a
zenei avantgarde, nem voltak betiltva a
különféle irányzatok, sem meghirdetve a
szocialista realizmus, vagy a zsdanovi
„esztétika”. Bartók bécsi kiadójával, az
Universal Edition-nal igen szoros kapcso-
latai voltak az idô tájt az új zenei hang hí-
veiként ismert orosz muzsikusok. Ilyen-
formán a Tánc-szvit partitúrája is eljutott
hozzájuk.

A karmester nélküli Perszimfansz ze-
nekar már az 1925/26-os évadban tervbe
vette a Tánc-szvit bemutatását. Azonban
a moszkvai bemutató, meglehet a mû rop-
pant nehézsége következtében, halasztást
szenvedett. A Perszimfansz 1928. február
13-án adta elô a ma Csajkovszkij nevét
viselô Állami Konzervatórium nagyter-
mében.

Bartók merôben új ritmikája, a sok vál-
tozó metrum, a hagyományos hangsúly-
viszonyoknak ellentmondó legato-kötés a
karmestereknek is tömérdek gondot oko-
zott a 20-as években. Még egy
Furtwängler sem volt képes megbirkózni
az I. zongoraverseny ritmusképleteivel!
(A külföldi dirigensek a versenymû szó-
lamanyagához tartozó nagypartitúrákban
rendre ceruzával írták át 2/4-re a változó
metrumú ütemeket, mert kettôt tudtak üt-

ni, 5/8-ot nem.) Elgondolható, mi munkát
jelenthetett a Perszimfansz tagjainak a
26-28. próbaszám (ciffer) közötti ütem-
váltás-sorozat – 3/4, 2/4, 5/8, 3/4, 5/8,
3/4, 2/4, 5/8, 7/8 stb. -Allegro vivace tem-
póban. Aki ismeri, de kivált, aki játszotta
is a kompozíciót, tudja, istenkísértés,
amire a zenészek vállalkoztak.

A zenekar mûsorfüzetül is szolgáló,
szintén Perszimfansz címet viselô folyó-
iratában Alexandr Moszlov zeneszerzô, ki
a hol Gyár, hol Vasöntöde címmel ját-
szott bruitista zenekari képével szerzett
nemzetközi nevet, közölte Bartók mun-
kásságának fôbb állomásait, részben a ze-
neszerzô Önéletrajza, részben újabb in-
formációi nyomán s egy kurta, de korrekt
mûismertetést a Tánc-szvitrôl. A fôbb té-
mákat kottapéldákban is ismertette. Bizo-
nyosan látta a partitúrát, mivel a dallamo-
kat megszólaltató hangszerek nevét is be-
írta a példákhoz. „Bartók Béla és a mai
európai zenei irányzatok” címmel Viktor
Beljájev – kiváló zenetudós, motorja a
moszkvai ISCM-szekciónak – írt átfogó
tanulmányt ugyanitt. Beljájev, jártas kora
zeneszerzôi irányzataiban, félelmetes
pontossággal jelölte ki Bartók helyét szá-
zadunkban. Meglepô felismerése Liszt és
Bartók mûvészetének rokonsága (a 20-as
években ezzel az összefüggéssel még
nem foglalkoztak elemzô méltatói).

Beljájev, a kiváló népzenekutató, míg a
moszkvai ISCM-szekció mûködését be
nem tiltották, igen sokat tett Bartók meg-
és elismertetéséért. „Szigeti és a stílus”
címmel tanulmányt írt jeles hegedûmûvé-
szünkrôl a Szabolcsi Bence és Tóth Ala-
dár szerkesztette Zenei Szemlébe (1928.
március-április) a 30-as években Szabol-
csi levelezett vele, összehasonlító zenei
folklór kutatásaival összefüggésben ami-
kor Vikár László az 50-es, 60-as évek for-
dulóján megkezdte a magyarsággal rokon
szovjetunióbeli népek dalainak gyûjtését,
Kodály Beljájevhez küldte, ajánlólevéllel.

A Perszimfansz Tánc-szvit bemutató-
járól egyetlen kritikát ismerünk (több ta-
lán nem is jelent meg). Anatolij Drozdov,
Párizsban tanult zeneszerzô, a moszkvai
Konzervatórium professzora, Beljájev
elemzését elfogadva, szintén Liszt és
Bartók rokon voltát hangsúlyozza
(Muzika i revolucija /Zene és forradalom)
1928. február ), ô azonban Lisztet többre
értékeli. Különös mód egyáltalán nem
foglalkozik az elôadás ismertetésével.
Egyetlen mondatából azonban következ-

tethetünk az interpretáció egyik momen-
tumára: „Némi kielégületlenséget hagy
az emberben a mû befejezô részében
észlelt dinamikus hanyatlás”.

A finále kicsengésének hatásos megol-
dása mindmáig nehéz lecke karmesternek
is, a Perszimfansznak ez valószínûleg
nem sikerült.

Kodály és a Lipcsei 
Szimfonikusok

A Leipziger Symphonieorchester a város
Rádiózenekara volt valójában, amely
nyilvános fellépésein használta a Szimfo-
nikus Zenekar nevet. Karmester nélküli
koncertjeinek második évadjában, 1929.
április 29-én, a szezonban adott harma-
dik, dirigenst mellôzô estjén elôadta a
Háry János-szvitet. A mû nyilvános lip-
csei bemutatóját fél évvel megelôzte a
szvit stúdiópremierje, amelyet a zenekar-
alapító vezetô karnagya, egyszersmind a
helyi rádió zeneigazgatója, Alfred
Szendrei, azaz Szendrei Aladár vezé-
nyelt. Vagyis egy már alaposan bepró-
bált-betanított produkcióját ismételte
meg, pálca nélkül az együttes.

Ellentmondásos a bemutató kritikai
visszhangja. „A rendkívül jelentôs kórus-
komponista Kodálynak hangszerelése
természetesen oly ügyetlen, annyira túl-
zsúfolt, hogy a mû nemigen váltja ki a
szándéka szerinti szellemes hatást. E te-
kintetben megfontolt karmester irányítá-
sa  sokmindent tisztázhatott volna. Az elô-
adás legfôbb nyeresége így a bámulato-
san egzakt összjáték és a nemzeti zene-
szerzô – kiváltképp az Intermezzo-ban
megnyilvánuló- sajátosságainak jó meg-
világítása volt.” (Alfred Baresel, Neue
Leipziger Zeitung, 1929. május 1.) „Új-
donság elôadása volt az est legnagyobb
teljesítménye. Kodály Zoltán Háry János-
zenéjét makulátlan tisztasággal és hami-
sítatlan tréfálkozó kedvvel játszották”
(Adolf Aber, Leipziger Neueste Nach-
richten, 1929. május 1.)

Nem kis teljesítmény volt az „egzakt
összjáték” illetve a „makulátlan tiszta-
ság” azóta sem adták elô a Háry-szvitet –
miként Bartók Tánc-szvitjét sem – kar-
mester nélkül. Ha dirigált, ha nem, min-
denképp Szendrei érdeme, hogy népze-
nénket, Kodály mûvészetét nem ismerô
derék szász muzsikusokkal megértette „a
nemzeti zeneszerzô sajátosságait”
(Baresel). Az együttes nyilván megôrizte
a stúdióbemutató emlékeit, és legalábbis
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valószínû, hogy a zenekar irányítója részt
vállalt a karmester nélküli produkció elô-
készítésében.

Ki kell térnem Szendrei Aladárra, a tel-
jesen elfeledett, sokoldalú muzsikusra,
kit, gondolom, tájékozatlanságból kevert
„kabátlopási ügybe” az Orchester cikkíró-
ja (fel sem merem tételezni, hogy rágal-
mazás lett volna a szándéka). „1931-ben
antiszemita ügyletei miatt bukott meg
Alfred Szendrei, a zenekar állandó kar-
nagya”?

Szenderei zsidó volt, hitehagyottá
hosszú életében nem vált soha, „antisze-
mita ügyletei”-nek lényege, hogy Hitler
hatalomra jutása után – vagyis 1933-ban,
nem pedig 1931-ben-tekintet nélkül arra
is, hogy elismert szakértôje volt  a rádió-
zenének (számos tanulmány, Rundfunk
und Musikfplege címen úttörô szakkönyv
1931-bôl), mint zsidót rövid úton eltávolí-
tották. Tehát nem ô lopta, tôle lopták a ka-
bátot.

Szendrei Aladár (sz. 1884. Budapest,
megh. 1976 Los Angeles), Kodály évfo-
lyamtársa volt a Zeneakadémián. Zeneka-
ri diploma-kompozícióját, a Rákóczi-nyi-
tányt, Kodály Nyári este-jével és Weiner
f-moll Szerenádjával együtt 1906. október
22-én Kerner István vezényletével mutat-
ta be az Operában a dalszínház zenekara.
Talán egy-két hónappal késôbb jegyezte
fel szarkasztikusan Kodály: „Szendrei: a
kis Kohn elment a múzeumba, elhatároz-
ta, hogy fölöltözik kurucnak. Magára is
szedte a sok régi-dohos ruhát, büszkén el-
indul, csörgeti a fringiáját. Ámde lyukas
hátul a régi köntös, kilátszik a feneke, a
csizma meg hozzágörbül a lábához.”

Zeneszerzônek valószínûleg nem volt
jelentékeny (bár egyetlen taktusnyi kom-
pozícióját sem ismerem), mint karmester
mûködött külföldön 1905-tôl (Köln,
Hamburg, Berlin, New York, Chicago,
Bécs – 1924-33 között Lipcse). Elûzetése
után 1940-ig a francia Rádió program-
igazgatója, 1941-ben az USA-ba emigrált,
1945-tôl Los Angelesben tanított, köny-
veket írt a bibliai kor és a késôbbi idôk
zsidó zenéjérôl. Még Lipcsében, 1932-
ben adta közre a vezénylésrôl készült kö-
tetét, melyet 1952-ben újranyomtak. Szü-
lôföldjén nem tevékenykedett tanuló évei
után soha, hogy járt-e haza, nem tudha-
tom. Antiszemita ügyletei nem voltak,
nem lehettek!

Weiner és az akadémiai 
növendékzenekar

Eckhard John erôteljesen hangsúlyozza a
karmester nélküli zenekarok ideológiai
hátterét (kollektivizmus-bolsevizmus).
Való igaz az is, hogy a forradalom után

égetô karmesterhiány volt a szovjet ál-
lamban – hiány mindenfajta muzsikusban
–, mert a zenészek tömegesen emigráltak
az éhínség, a terror, vagy mindkettô elôl.
A húszas évek végéig, amíg nem a fegy-
verkezés nyelte el a nemzeti jövedelem ja-
va részét s áldoztak a vendégmûvészek
gázsijára, rendszeresen vendégszerepel-
tek a kor nagy karmesterei: Abendroth,
Fried, Horenstein, Kleiber, Klemperer,
Knappertsbusch, Scherchen, Stiedry,
Talich, Bruno Walter. Utóbb állandó szer-
zôdéshez jutottak a hitleri Németország
menekültjei, ha beérték Rubellel is. Csak
magyar karmesterbôl négyen mûködtek a
Szovjetunióban 1933-37 között, míg a
nagy tisztogatások idején a kémgyanús
elemeket ki nem utasították. Ketten kulcs-
pozíciót töltöttek be: Sebestyén György
(Georges Sebastian) a moszkvai Összö-
vetségi Rádiózenekarnak, Szenkár Jenô a
Moszkvai Filharmonikusoknak volt ve-
zetô karmestere, Szenkár Mihály Har-
kovban, Strasser István Bakuban zene-
igazgató.

Mivel a Perszimfansz megalakulása
(1911) jócskán megelôzte a forradalma-
kat, egy további szempontot vetek fel, ki-
egészítésül. A vezénylés, mint önálló
„szakma” a legfiatalabb zenei mesterség,
mely hagyományosan a zeneszerzésnek
volt elengedhetetlen tartozéka. Jellemzô,
hogy tanítani is csupán a 19–20. század
fordulóján kezdték s elsô tankönyveit a
20-as években írták. Talán e „munkakör”
kései emancipációjának lélektani hatására
akadt oly sok üvöltô dervis a „csak”-
karmesterek elsô kirajzásakor. A váloga-
tott gorombaságokkal megspékelt próbá-
kon rendszeresen kerültek több, mint
megalázó helyzetbe kvalifikált hangsze-
res muzsikusok. A Perszimfansz típusú
együttesek létrejöttében nyugaton bizo-
nyosan közrejátszott a durva karmesteri
önkény elleni védekezés reflexe is. 1945
után hasznosabb módszere alakult ki az
önvédelemnek oly mértékben megerôsö-
dött a zenekarnak, tagjainak szervezett ér-
dekérvényesítô képessége, hogy mára se-
hol a világon nem tûrnék el diktátor-kar-
mesterek válogatott sértegetéseit. Jellem-
zô példa erre, hogy a daróc-modorú So-
mogyi László, 1951-56 között a Rádióze-
nekar vezetô karnagya (fékezhetetlen
dühkitöréseirôl órákig mesélhetnének az
együttes nyugdíjas tagjai), nem akármi-
lyen muzsikus-kvalitásai ellenére sem fu-
tott be emigrációjában értékelhetô karri-
ert, mert munkastílusát 40 esztendeje sem
tûrték el a nyugati világ zenészei!

Nos, e kitérô után: 1928. február 25-én,
a Zenemûvészeti Fôiskola XIV. növen-
dékhangversenyén a még nem egészen 14
éves Fischer Annie Mozart „nagy” Á-dúr

zongoraversenyét (K.488) játszotta. „Kí-
sér az intézet kamarazenekara. Tanára:
Weiner Leó.” – mondja az Akadémia év-
könyve. Karmester, az nem volt! Nem tel-
jesen analóg elôzmény, hogy Edwin
Fischer, a világhírû pianista 1925. októbe-
rében kölcsönkérte a növendékzenekart a
reformáció ünnepén tartott Bach-hangver-
senyéhez vezényelt három kantátát s egy
három-zongorás versenymûvet, két ma-
gyar szólista közremûködésével. Ez utób-
bit Edwin Fischer a zongora mellôl kor-
mányozta, karmester nélkül, kézjelekkel
szólóinak szünetében, fejmozdulatokkal,
miközben játszott maga is. Ez a produkció
azonban alapvetôen különbözött a Mo-
zart-koncert elôadásától, mivel Fischer
Annie, ki életében elôször kapott zeneka-
ri kíséretet, nyilvánvalóan nem töltött be
irányító funkciót. A Mozart-mûvet megis-
mételték az akadémisták 1928. június 11-
én, a Budapesten tartott III. finnugor
kongresszus delegátusainak tiszteletére
rendezett díszhangversenyen – ekkor a 14
éves elmúlt Faragó György volt a II-III. té-
tel szólistája – s a karmester nélküli zene-
kar akadémiai kísérlete ezzel le is zárult.

Weiner Leó, a kamarazene és fúvós-
együttes tanára, bizonyosan nem politikai
eszmeáramlatok hatására (kollektivizmus,
stb.) vállalkozott az irdatlan munkára, hi-
szen ôt a zenén meg a sakkjátékon kívül
legfeljebb még a jó házikoszt érdekelte,
egész életében, de nem a politika. Ugyan,
a 20-as években égetô hiány volt magyar
karmesterekben a hazai dobogókon – mi-
közben Európa-szerte és Amerikában tö-
mérdek jeles magyar dirigens mûködött –,
de ô e „hiánycikk” pótlására sem töreke-
dett. Annál is kevésbé, mivel hat hónap-
nyi próbamunkával készítette elô a pro-
dukciót, a fél-órás Mozart-koncertet s a
hangversenyüzem ennyire intenzív elôké-
szítést nem tett lehetôvé (még ha a próba-
folyam nem napi egy-két „szolgálatot”,
hanem idôben szétterített hosszú munka-
fázist jelentett is, tekintettel arra, hogy a
hangszeres növendékeknek nem az egyet-
len, vagy éppen fôfoglalkozása volt a ze-
nekari játék az Akadémián). Weiner csu-
pán arra törekedett, hogy olyan orcheszt-
rális Mozart-hangzást hozzon létre, oly
tökéleteset, amilyent közönségünk hazai
együttestôl azideig nem hallhatott.

Mozart Á-dúr zongoraversenyéhez
nyolc fúvós szükségeltetik (2-2 fuvola,
klarinét, fagott, kürt) Weiner vonóskará-
nak pontos méreteit nem ismerjük. Az év-
könyv kamarazenekart jelez, Varró Mar-
git, a kiváló zongorapedagógus „Weiner
Leó karmester nélküli kis zenekara” cí-
men közölt lelkes elemzô tanulmányt a
Zenei szemlében (1928. július-szeptem-
ber, 144-146. o.). Annyi tudható, hogy a
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prím elsô pultjánál a mindössze 28 évet
élt hangversenymester-legenda ült, Han-
nover György. S az is, hogy a februári be-
mutatkozást követôen 1928 júniusában
már egyetlen próba is elegendô volt a fél
éven át tanultak felfrissítésére, sôt másod-
jára még felszabadultabb, mívesebb volt
az együttes Mozart-játéka.

Varró Margit írja: „Kell egy vezetô szel-
lem egységes formaelképzelése és betaní-
tó munkája, amivel minden legkisebb
részletet életre kelt és összhangba hoz az
egésszel. Ezt a betanító munkát, (amely a
sikerült teljesítmény legfontosabb ténye-
zôje kellene, hogy legyen), rendesen a di-
rigens végzi el több-kevesebb próbán, s
igen gyakran kénytelen szuggesztív moz-
dulataira s a döntô pillanat hangulatára
bízni a mûvészi megoldásnak azt a részét,
amely a próbákon nem volt keresztülvihe-
tô. (...) Gyakran megesik, hogy valamely
híres vendégdirigens esztétikai szándéka-

iról csak heves mozdulatai révén értesül a
zeneértô közönség, mert hallhatókká ezek
– kellô betanítás híján – nem válnak”
Majd e kvázi lapról olvasott hangverse-
nyekkel szemben mutatja ki a Weiner-
projekt fölényét, hozzátéve, hogy az csu-
pán „aránylag kis irodalom keretében
mozoghat”. Megjegyzi: „ a primadonna-
karmesterek hevenyészett produkcióit bí-
rálná meg szigorúbban a közönség, ha ál-
landó összehasonlítási alapul ott volna
egy jól betanított dirigens nélküli zenekar
(...) szorgalmazni kellene tehát ennek a
sokat ígérô új alakulatnak fennmaradását
és felvirágoztatását, mert nem csupán a
publikum ízlésére volna üdvös hatással,
hanem zenekultúránk vérkeringését is fel-
frissítené”.

Hanem ez a szorgalmazó jámbor óhaja
maradt csupán. Mert oly korban, amikor
ösztöndíj nem létezett s a tandíjmentesség
volt a növendékek alá feszített szociális

háló egyetlen eleme, a zeneakadémisták
rászorultak kenyérkeresô foglalkozásra és
egyszerûen nem volt elegendô szabad ide-
jük a hosszas próbafolyamatban való
rendszeres részvételre.

Mindazonáltal nem sivatagba hullott a
Weiner Leó vetése. Mert ez a karmester
nélküli kamarazenekar alkotta az 1930-ban
alakult Budapesti Hangversenyzenekar ge-
rincét, a BHZ pedig igen rövid idô alatt
vált szimfonikusaink versenytárs nélkül
legjobb együttesévé. S ha meggondoljuk,
hogy de facto a BHZ muzsikusaiból jött
létre a hivatásos Székesfôvárosi Zenekar,
belôle az ÁHZ, tavalytól Nemzeti Filhar-
monikusok, látható és hallható, hogy nem
volt hiábavaló Weiner egyszeri kísérlete!

Tartós életre ebben a mûfajban Tátrai
Vilmos Magyar Kamarazenekara rendez-
kedett be elôször (1957). Ez azonban már
más történet.

Breuer János
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A kerekszámú évfordulók idôrôl idôre jó
alkalmat kínálnak arra, hogy az egykori
nevezetes eseményekre ismételten ráirá-
nyítsák a figyelmet. 1873 ôszén egyesí-
tették egy törvényhatósággá Budapest fô-
város név alatt Buda és Pest „szabad kirá-
lyi fôvárosokat”, Óbuda mezôvárost és a
Margitszigetet. Az esemény ötvenéves
évfordulója jelentôs kompozíciókkal gaz-
dagította a magyar zenei életet: 1923. no-
vember 19-én a Fôvárosi Vigadóban ren-
dezett „Rendkívüli filharmóniai dísz-
hangversenyen Liszt: Magyar ábrándját
és Berlioz: Rákóczi-indulóját megelôzô-
en három új mû ôsbemutatójára került
sor. Dohnányi: Ünnepi nyitánya után Ko-
dály: 55. zsoltára (vagyis a Psalmus Hun-
garicus) és Bartóktól a Táncszvit került
közönség elé. Dohnányi nyitánya való-
ban kimeríti az alkalmi kompozíció fo-
galmát, míg Kodály és Bartók számára a
külsô felkérés lehetôséget kínált számuk-
ra fontos mondandónak zenei hangokba
öntésére. 1987-ben a Helikon Kiadó jó-
voltából hasonmás kiadásban kaptuk kéz-
hez Kodály remekét, Bónis Ferenc tanul-
mányával. 1998-ban, vagyis Budapest
egyesítésének 125. évfordulóján, a 75 év-
vel korábbi koncertre emlékezve és emlé-
keztetve, a Balassi Kiadó fogott hasonló

vállalkozásba: a Bartók-mû kéziratos par-
titúráját teszi hozzáférhetôvé az érdeklô-
dô számára. A Budapest Egyesítése Em-
lékalapítvány, a Magyar Könyv Alapít-
vány és a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával megjelent facsimile kiadvány-
hoz ezúttal is Bónis Ferenc írt kísérô ta-
nulmányt, ami a partitúrával együtt, de
külön kötésben jelent meg.

Ki tudná megmondani, mióta élnek a
Földön gyûjtôszenvedéllyel megáldott
(megvert emberek – s ezen belül, mennyi
idôs az írott emlékek iránti élénk érdeklô-
dés? A könyv- és kottanyomtatás feltalá-
lása óta szélesebb körben terjeszthetôk a
tudományok és mûvészetek értékes alko-
tásai. Koronként – sok tényezô függvé-
nyeként – változó, hogy mennyire általá-
nos a saját könyvtár kialakítása iránti
vágy. A szûk értelmiségi rétegen kívül
számos mûvelt – vagy önmagát mûvelt-
nek tartó – ember vállalkozott ilyesmire,
s ha ô maga nem is, leszármazottai-utódai
annál többet profitálhattak a számukra
könnyen elérhetô könyvekbôl. Azonban
változnak az idôk! Miként polihisztor is
csak a legritkább esetben lehet valaki (ak-
kor is inkább a sokirányú tudást-tájéko-
zottságot sejtetjük e meghatározással),
úgy az átfogó, minden területre kiterjedô

magánkönyvtár létesítése is utópisztikus-
sá vált. A legjelentôsebb állami-nemzeti
könyvtárakkal aligha lehet vetekedni – az
egyes ember inkább szûkebb szakterüle-
tével kapcsolatos könyveket gyûjt, s ha
megteheti, egyéni ízlésének-érdeklôdésé-
nek leginkább megfelelô kötetekkel veszi
körül magát. A fejlôdés arra mutat, hogy
a nyomtatott betû nem marad egyedüli in-
formációhordozó – s miközben tágul a
hozzáférhetô adatok-információk világa,
jelentôségében háttérbe szorul a tôlünk
karnyújtásnyira elhelyezhetô könyvek
birtoklása. Vagy talán mégse?!

Az írott betû tisztelete még mindig so-
kakban (sokunkban) él. És külön világot
varázsolnak körénk a kéziratok, amelyek
mindig magukban hordozzák az egysze-
riség mozzanatát. Neves emberek kézírá-
sát olvasva, személyesebbnek érezzük,
akár évszázadok távlatából is, a kapcsola-
tot. Tényszerûen többet tudunk-e az így
„megismert” alkotókról? E kérdésre alig-
ha felelhetnénk nyugodt lelkiismerettel
igennel. Mégis, kapunk egyfajta többle-
tet, a személyesség többletét, amire a
közvetlenség erôs érdeklôdésével vála-
szolunk. A befogadó hozzáállása változik
meg ilyenkor, s így a rá gyakorolt hatás is
maradandóbb.

Bartóktól – Bartókról
Bartók zenekari Táncszvitjének hasonmás kiadásáról


