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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
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Ki ne csodált volna meg régi kódexla-
pokat? Bámulatra méltóak, még akkor is,
ha nem – vagy csak részben – értjük szö-
vegüket. Hasonlóképp van a zene-írással
is. Még látni is jó nagymesterek szerzôi
kéziratát, hát még birtokolni, hasonmás
kiadás jóvoltából! Ez a dolog közérdekû
része. A szakmabelieknek mást jelent az
autográf, összehason-
líthatatlanul többet:
az áthúzások, javítá-
sok jóvoltából bete-
kintést nyerhet a
kompozíció meneté-
be, s olyan apró mû-
helytitkokat vehet
észre – saját erôbôl,
saját kedvére és hasz-
nára –, amiket elem-
zônek, verbális közlés
aligha hinne el. Gya-
korló és elméleti muzsikusoknak egy-
aránt tanulságos megismerkedni a kom-
pozícióknak egy ilyen személyes arcula-
tával. Zenekari mû esetében a gyorsírás-
szerû rövidítések segítségével szinte átte-
kinthetôbbé válik a faktura, s még olyan
apróságok jelentôsége is megnô, amelyek
felett elsiklunk a nyomtatott partitúra lát-
tán (az egyes hangszerek, hangszercso-
portok hangerejével számoló, differenci-
ált dinamikai utasítások rendszere, a vá-
lasztékos elôadói utasítások, vagy a
gyakran több verzió után véglegesült
tempójelzések).

A facsimile-kotta: az intellektus luxusa.
Fontos a kínálat, attól függetlenül, hogy
aktuálisan mekkora a kereslet (ez utóbbi
számos más, mûvészeten és érdeklôdésen
kívüli probléma leküzdése után tud csak
jelentkezni!). Ezért tartom nagy jelentôsé-
gûnek, hogy immár a Táncszvit is hozzá-
férhetôvé vált a budapesti Történeti Mú-
zeumban ôrzött eredeti kézirat nyomán,
gyönyörû, hat szín-nyomásos kivitelezés-
ben, ahol az alapréteg, a kiegészítések és
a késôbbi javítások pontosan követhetôk.

Hasonlóképp, az elismerés hangján
kell szólnunk Bónis Ferenc tanulmányá-
ról, amelynek nagy erénye, hogy történel-
mi környezetbe ágyazva ír a mûrôl. A
„Válaszúton” címet viselô elsô fejezet
(amely egyébként Szabolcsi Bence egy
könyvének címét juttatja eszünkbe, s nem
véletlenül!) Bartók életének rövid szaka-
szával ismerteti meg az olvasót, az elsô
világháború éveitôl a Táncszvitben for-
mát öltött „költôi álom” megfogalmazá-
sáig. Utána a mû születésének körülmé-
nyeit térképezi fel, oly módon, hogy az
eddig elôkerült valamennyi adatot-infor-
mációt közli. „Elszámol” a hiányokkal is
– ettôl még életszerûbb lesz a kép. Érde-

kes például, hogy a zeneszerzôi megbíza-
tás írásos dokumentumai közül semmi
sem került elô azt sem tudni pontosan,
hogyan és mikor kapta az élete elsô intéz-
ményes felkérését Bartók, aki e mûért ka-
pott elôször tiszteletdíjat. A levélrészle-
tekkel alaposan dokumentált folyamat
szinte arra sarkallja az olvasót: tudjon

meg minél többet Bartókról s a korabeli
kulturális életrôl. A tanulmány jegyzet-
anyagában gazdag irodalomjegyzéket ta-
lál az érdeklôdô, ami Bónis Ferenc sok-
irányú, mindenre kiterjedô irodalomis-
meretét bizonyítja.

Nem tagadja meg magát ezúttal sem a
gondos közreadó és példamutató szerkesz-
tô: saját fordításában teszi közzé
Adornónak egy olyan írását, ami korábban
nem kielégítô módon (szöveghibával, ke-
véssé találó-lényegretörô fordításban) je-
lent meg. A Táncszvit belsô világáról írva,
említésre méltóak azok a népzenei analógi-
ák, amelyek a ritornell-dallam tipológiai
elôképei lehettek. De az elemzésnél is fon-
tosabb, hogy kiderül világosan: a mûvei
belsô világáról nem szívesen valló, inkább
szemérmesen hallgató Bartók mennyire tu-
datos komponista volt. Ilyen pszichológiai
megközelítés ismeretében pedig szinte ter-
mészetes, hogy ars poetica értékû vallomá-
sát sem publikus formában nyilvánította ki
Bartók, hanem magánlevélben adott neki
hangot. Rossz elgondolni, mi történt volna,
ha elkallódik az idôk folyamán az a levél,
amit a bukaresti Octavian Beunak írt Bar-
tók, megfogalmazva benne „vezéreszmé-
jét”, a népek testvérré válásának eszméje-
ként, mely gondolatot szépen példázza a
Táncszvit is! Zongoristák számára külön
csemege, hogy a tanulmány tartalmazza
kézirat és nyomtatott verzió formájában azt
a szlovákos táncot, amit a szerzô kihagyott
e mû végleges megfogalmazásakor. Az
elemzés e pontján Bónis fontos megállapí-
tást tett: „az ô esetében a teremtô inspiráció
és az utólagos mûvészi ellenôrzés két kü-
lön idegpályán mûködött. Ez, bizonyos
mértékig, alighanem minden alkotónál így
van Bartóknál azonban olyan méretûnek
látszik ez a funkcionális elkülönülés, mint-

ha nem is ugyanaz a személy fejtette volna
ki mindkét tevékenységet. Az ellenôr szi-
gorúan eltávolított mindent a mûbôl, ami
ellentmondott a formatervnek. Az alkotó
számára azonban ekkor is, változatlanul,
érvényes maradt az eredeti koncepció”.

A kéziratos források felsorolása a filo-
lógiai érdeklôdésûek számára érdekes, és

azoknak, akik folya-
matában is szeretnék
nyomon követni azt
az utat, amelyen ha-
ladva a máig végleges
verzióhoz jutott a
szerzô. Mindenki szá-
mára élvezetes és
szórakoztató olvas-
mány az ôsbemutató
sajtóvisszhangja. Egy
kérdés, úgy tûnik,
örökre megválaszo-

latlan marad: hogyan volt képes a Cseh
Filharmonikus Zenekar élén Václav
Talich az egész világ érdeklôdését e mûre
irányítani? Tudjuk: kellô próbamennyiség
és értô elôadók hiányában az ôsbemutató
elôadással méltán volt elégedetlen Bartók.
Azután nem telt el két év, s 1925. május
19-én nemzetközi méretû sikert aratott a
mû a prágai elôadáson. Bartók errôl az
elôadásról családjának elégedetlenül ír, a
prágai koncerttel legalább anynyira elége-
detlen volt, mint az ôsbemutatóval. És
1925. november 19-én, tehát két évvel a
vitatható eredményt hozó ôsbemutató után
a Cseh Filharmonikusok, Václav Talich
vezényletével Budapesten is sikerre vitték
a mûvet. A siker tulajdonképp erôtlen szó
a hatás kifejezésére, amivel a mûvet és
elôadását fogadta a közönség: azóta is ke-
vés példát tudunk arra, hogy jó negyedórás
kortárs-kompozíciót meg kelljen ismétel-
ni, teljes terjedelmében, közkívánatra.
Ugyanaz az elôadógárda, akikkel Bartók
Prágában nem volt megelégedve... Bartók
számára mûve legjobb tolmácsának az
Amsterdami Concertgebouw Zenekara
tûnt, Pierre Monteux vezényletével. Ilyen-
kor sajnáljuk igazán, hogy a koncertélet
ezen eseményeit nem ôrzi hangfelvétel!

A Táncszvit sokáig zenekari játékosok
és fôként karmesterek réme volt, már-
már megoldhatatlannak látszó feladat.
Azóta sokat változott a világ a mû jelen-
tôs diszkográfiával rendelkezik, s otthon-
ra talált a zenebarátok népes táborában,
világszerte. (A IX. Nemzetközi Karmes-
terversenyen a döntô anyagához tarto-
zott!) Talán a reprezentatív hasonmás-ki-
adás is hozzájárul a kompozíció alapo-
sabb ismeretéhez, s ezzel párhuzamosan:
mélyebb-ôszintébb, értô szeretetéhez.

Fittler Katalin
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