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Bernstein 100 
Szirmai, Szigeti

Centenáriumi összeállításunk második részében Bernstein és a pályáját 
keresztező két jelentős magyar muzsikus, Szirmai Albert és Szigeti József 
kapcsolatát villantjuk fel interjúrészletek, levélszemelvények segítségével. 

Gyenge Enikő
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Szirmai Albert (1880–1967) magyar operettszerző, a Mágnás 

Miska komponistája, 1929-tól a New York-i Chappel Zene-

műkiadó szerkesztője volt. Egy rádióinterjújának rész letével 

emlékezünk Bernsteinnel való első találkozására.1

„Számos fiatal muzsikus keresett fel a Chappel Zenemű

kiadóban állást vagy valami munkát keresve. Bernstein 

valamikor 1941ben jött be egy barátomtól kapott ajánló

levéllel. Azonnal felismertem ragyogó tehetségét, és arra 

kértem, játsszon valamit. A SaintSaënszongoraverseny 

egyik tételét játszotta. […] Óriási hatással volt rám, nemcsak 

a játéka, egész emberi habitusa, viselkedése. Ő nem volt túl 

elégedett a tőlem bezsebelt dicséretekkel, mert mint 

mondta, inkább egy állásra lenne szüksége. Erősködtem, 

hogy amilyen tehetséges, egy szerkesztőségi állás csak 

a kárára lenne, megölné a kreativitását, neki független 

zeneszerzőként kell élnie. „De hát én enni akarok!” – így ő. 

Egyre bugyutábban ismételgettem, hogy nem fogom őt 

egy ilyen állással eltemetni, ahhoz túl tehetségesnek  

tartom. Ekkor elment, és bármit is mesélt találkozásunkról 

később, azt hiszem, soha nem felejtette el ennek a rosszul 

végződött álláskeresésnek a negatív érzését […]”

A történet végkicsengése rámutat a művész közismert 

érzékenységére. Bécsben 1948-ban dirigált először  

a Wiener Symphoniker meghívására, de a hangverseny 

a zenészek ellenséges közönye miatt – Bernstein legalábbis 

így látta – művészileg botrányosan rosszul sikerült.  

Soha többet nem vezényelte a Symphonikert, és csak 

évtizedek múlva fogadott el vonakodva újabb bécsi  

meghívást. Igaz, az végül karrierje legkedvesebb európai 

zenekarához, a Bécsi Filharmonikusokhoz vezette.2 

Szigeti József (1892–1973) hegedűművész, Hubay-tanítvány, 

1944 júliusában lépett fel először Bernsteinnel a Ravinia 

Fesztiválon, ahol Bernstein ekkor debütált. A hegedű művész 

Amerikában sokat tett Bartók műveinek népszerűsítéséért, 

Bernsteinnel folytatott levelezésében3 közös fellépések 

műsoráról – köztük mindig Bartók- művekről is – egyeztettek. 

„Palos Verdes Estates, CA. 1944. május 16.

Kedves Bernstein (ha megengedi egy nagyapának, hogy 

lehagyja a „mister” szót!) Köszönöm levelét, amelyre most 

sietve válaszolok, mert egy végzetesen hanyag orvos  

infravörös sugarakkal elkezelte a feleségem szemét[…], 

ezért Los Angelesbe megyünk egy specialistához,  

és legalább 48 órát távol leszünk.

Mivel márciusban Chicagóban játszottam már a Mozart 

Adúrt, Tartinit, Prokofjevet és Chaussont, most ezeket 

kihagyom, természetesen! Önnel első este a Beethoven 

lesz, majd a második estén a Mozart 4. Gdúr a Bartók 

I. rapszódiával (amit nekem ajánlott), 9 ½ perc – ezzel 

biztosan elégedett lesz. A Bartóklemez már nem kapható, 

de valamelyik közös barátunknak biztosan megvan 

 (John Hammond felesége? Goddard Lieberson? talán 

Serly? vagy a Record Collectors Exchangenél?)

Ha nem találunk olyan cimbalmost, aki a kezére is tud 

játszani (a romák nem mindig tudnak!) a cimbalom

szólamot zongorista is játszhatja (papírt téve a húrok közé). 

Kuyper vagy a személyi titkár érdeklődjön cimbalom 

ügyben a chicagói Blue Danube étteremben.

Örömmel várom közös munkánkat, szívélyes üdvözlettel, 

Szigeti József”

„Palos Verdes Estates, CA. 1945. október 1. Távirat.

Most értesültem Bartók haláláról, le vagyok sújtva.  

Lehetséges lenne, hogy a december 31. január 1. vagy 

a január 21–22. programodba beilleszd Bartók emlékére 

a Ddúr Portrét és az I. rapszódiát? Természetesen  

honorárium nélkül. Ez a két darab együtt csak 19 perc.  

[…] A Rapszódia, amit Raviniában játszottunk, New Yorki 

bemutató lenne. Szigeti József”

„Palos Verdes Estate, CA. 1945. október 27.

Kedves Lenny, örülök, hogy sikerült kiküzdenem  

az engedélyt McDonald’snál, és lejátszhatom veled  

a Bartókdarabokat március 45.én, ami éppen az elő

estéjén lesz a philadelphiai zenekarral tartott koncertemnek 

a Carnegie Hallban. Nagyon várom, hogy veled játszhassam 

ezeket, tudod, mennyire sokat jelentenek nekem.

Remélem, hogy Elkan Vogel elküldte neked Philadelphiából 

az op. 5 Portré kottáját. Bartók külön kért engem 1939ben 

Budapesten, hogy élesszem újra ezt az elfeledett ifjúkori 

darabját. Jelen volt a próbákon és természetesen a koncer

ten is, és kifejezte, hogy sokat jelent neki ez a korai műve. 

(Úgy gondolom, valamikor 1905 vagy 1906 körül írhatta.)

A kottában pár apróbb változtatást eszközölt, ezeket majd 

megmutatom neked decemberben, amikor Mitropoulosszal 

játszom New Yorkban. Kihúzta a 13. oldalon a két harsonát, 

és az 1. hárfát – azaz az egyik hárfát – a 15. oldalon. [….]

Minden jót és au revoir decemberben, üdvözöllek, Jóska”

„The King Cotton [Hotel], Greensboro, NC. 1946. február 2.

Kedves Lennie, annyira sajnálom, hogy nem tudtalak felhívni 

a múlt héten, de az egyedüli alkalom a Zsoltárszimfóniád 

napja volt, és nem akartalak zavarni éppen akkor. Belehall

gattam hétfőn, és nagy hatást tett rám a teljesítményed.

Ami a két Bartókmű sorrendjét illeti, tudom, hogy ortodox 

módon jobb lenne először a Portrét, majd a Rapszódiát 

játszanunk, de az az érzés kísért, hogy a fordított sorrend 

mégis jobb lenne. A robusztus, „tipikus” Bartók előbb, és 

azután ez a meglepően „horizontális” darab… Különösen, 

ha egy emlékhangversenyre gondolunk, a Portré transz

cendens végződése találóbb lenne, mint a kurtánfurcsán 

(és nem túl hatásosan) végződő Rapszódia.

Így hirtelen ennyi, minden jót, üdvözlettel, Jóska”

1 https://www.wnyc.org/story/albert-sirmay/ (1966, Paulette Attie műsora).
2 The Love of Three Orchestras, rendező: Humphrey Burton (Kultur Video, 1984–1995).
3 Levélrészletek forrása: Nigel Simeone, The Letters of Leonard Bernstein (Yale 

University Press, 2013).


