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BARTOK ES AZ ISTENHIT

Bartók Béla istenhitéről és vallásos érzületéről értékes és hiteles adatokat kapunk a zeneszerző

fiától, Bartók Béla mérnöktöl jelen számunkban. A szerzett értesüléseket kiegészíthetik magától
a zeneköltőtől származó, nyomtatásban is megjelent megnyilatkozások. Ezeket négy csoportban
ismertetem a teljesség igénye nélkül: I. Feldolgozott népdalok; II. megkomponált szövegek; III.
levelek; IV. hangszeres zeneművek.

I. Feldolgozott népdalok
A férfikarra írt Székely népdalok második számában halljuk:

Istenem, életem nem igen gyönyörű,

két hervadt oreámon folydogál a könyű.

Istenem. Istenem. hol lészen halálom?
Erdőn-e vaj mezőn, vaj pedig tengeren?

Ezeknél az egyszerű megszólitó, felsóhaj tó szavaknál lényegesen többet mondanak az olya-
nok, mint aminők például a vegyeskarra írt Magyar népdalok 2. tételében hallhatók:

Isten veled, jó pajtásim,
Barátim s felekezetim,
Akik vélem jót tettetek,
Isten fizesse meg nektek!

Az énekhangra és zongorára komponált Húsz magyar népdal első énekéből idézhető:

Ne búsuljon, komámasszony,
Csak az lsten rozsot adjon.
Megisszuk a rozsnak levit,
Dicsérjük az lsten nevit!

A Négy tót katonadal első számának kicsengése:
Piros vér öntözte hűséges szeműnket,

Mennybéli Úristen. segíts meg bennünket!
Igaz. ez már fordítás (Gleiman Wanda műve), de hiteles. A szavak eredetije ugyanis: Ach, Bo:e

zvysosti, bud' nám na pomoci!
Minderre azt mondhatja valaki, hát igen, Bartók megkomponálta őket, de ezek nem a saját

szavai. Csakhogy a zeneszerző ezer meg ezer népdalból választhatott. És az olyan alkatú valaki,
.rnint a gyémánt-jellemií Bartók, nem nyúlhatott olyan szöveghez, amellyel nem azonosította ma
gát. (Ismerjük gyakran hallatott mondását: Hazudni nem szabad!)

II. Megkomponált szövegek
Az is lehet ellenvetés, hogy a feldolgozásra a dallamok szépsége indította Bartókot, függetlenül a
szövegektől. Akkor annál nagyobb súlya van a következő csoportnak: kórusműveknek, melye
ket népdalszövegekre komponált anélkül, hogy dallamukat felhasználta volna. Ezek között
találjuk:

Levél az otthoniakhoz. A jókívánságok között ez is felhangzik:
Kívánom. az Isten áldja meg kendteket.
Szerencsétlenségtűlójja mindenünket. ,

Tavasz. Áhítatossá, szinte templomivá válik a zene hangja, amikor e sorokhoz ér:
Is/en őfelsége meg is áldja,
Szántóvető embert meg is tartja:
Sok minden szerszámát, ekéjét, sarlóját.
Ő forgatja.
Földön az életet, mennyben üdvösséget
Osztogatja.
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Mihálynapi köszöntő. Ebben a zeneileg legnyomatékosabban kibontott gondolatot ezek a so
rak jelentik:

Áldd meg, Úristen, e háznak gazdáját!
Segítsd mindenben ő igaz szándékát,
A magos mennyben, mennyek országában
Örökké, ámen.

"Melléktermék" lehet, ha nem mulasztjuk el észrevenni, hogy ezekben a régi népdalokban a
magyar népünk egész életét átszövő vallásos érzés is megnyilatkozik.

III. Levelek
Voltak, akik Bartók Bélát ateistának szerették hirdetni. Mi ennek az alapja? Az a- Geyer Stefi
hegedűművésznőnek 1906-ban írt - levele, melyben részletesen kifejti, miért lett ateista.

De már ennek a hosszú levélnek a végén meglepetéssel olvashatjuk: Istenem, istenem. édes iste
nem, rövid idővel ezelőtt még mindenkit meg akartam volna nyerni az ateizmusnak , merthogy csak
a gondolatbeli szabadság boldogít! És most - csináljon mindenki, amit akar, mi közöm hozzá.

Nehéz elképzelni, hogyan kerültek a levél végére ezek a szavak. De ott vannak. Talán máris
kissé megingott volna az a Sturm und Drang hévvel hirdetett meggyőződés?

Bartók további leveleiben fel-felbukkannak ilyen kifejezések: hálistennek , isten tudja stb. Eze
ket elhanyagolhatjuk, mert a nyelvhasználatban megmerevedett formális szavaknak is tekinthe
tők. Vannak azonban szerzőnk leveleiben olyan egyénibb, tartalmasabb megnyilatkozások is,
amelyek mőgül már nem vitatható el az istenhit.

Összeállításom forrásául Demény János nagy jelentőségű műve szolgált: Bartók Béla levele
(Zeneműkiadó, 1976. Erre a D kezdőbetűvel és az illető levélnek e kőtetbeli sorszámával fogok
hivatkozni).

Az említett ateista levél (0-139) után alig telik el két év és máris másféle hangokat találunk
Bartók leveleiben.

Freund Etelkának írja Svájcba (1908, 0-163): ... a fordítás. .. .teheráru" gyanánt utazik im
már tiz napja s csak a jó isten a megmondhatója, mikor fog megérkezni.

Édesanyjának Pozsonyba (1917, D-342) írt levelében beszámol a Fábólfaragott királyfi bemu
tatójának előkészületeiről. Dicséri a nagyszerű olasz karmestert, Tango Egistót, aki harminc
próbát kötött ki. Ehhez fűzi Bartók: Képzeld el, bárki más . . . 5-6 próbával megcsinálta volna, de
hogyan! Attól mentsen meg bennünket az Úr!

Ugyancsak neki (1926, 0-477) akolindák gyűjteményéről: Londonban ki akarják adni, de hogy
mikor kerül napvilágra a kiadás, azt a jó isten tudja.

Raina Katzarovának Szófiába (1935, D-734) arról panaszkodik, hogy a bulgáriai Antenov
hangversenyirada szószegésemiatt meghiúsult az útja. Részlet ebből a levélből: ... érdekelt vol
na tudni. látni. hogy miképpen dolgoznak Önök a népzene területén ... az egyik faluban meghall
gatni, hogyan éneklik a parasztok ezeket a különleges ritmusokat. pe, sajnos, Isten - jobban mond
va Antonov - másképp akarta.

Székely Júliának írja Bartók 1938-ban, az osztrák Anschluss idején: .,. El kell menni innen.
ama dögvész-ország szomszédságáhól messzire-messzire, de hova.' Gronlandha, Fokfoldre, Tűzfold

re, a Fidzsi-szigetekre vagy még a Mindenható sem tudja, hova! ... (Székely Júlia: Bartók tanár
úr, Budapest 1978, 190.)

Gombosi Ottó zenetudósnak (1942, 0-1047): A keresztapaságot természetesen készséggel vál-
lalom . . . Ugyanott, a továbbiakban: N. b. az én vallásom (a saját választottam unit.) .

Szigeti Józsefhegedűművésznek(1944, 0-1065): Ne haragudj, hogy olyan sokáig nem írtam .
Pedig Isten látja lelkemet . . . sokat gondoltam rád . . .

Kecskeméti Páléknak New Yorkba (1945, 0-1081) írja élete utolsó nyarán, Saranac Lake-i la
kásából: Jégszekrény ugyan van, de természetes istenteremtette jégre jár . . .

Zádor JenőnekHollywoodba (1945, 0-1080) arra válaszol, hogy felkérték egy biblikus tárgyú
mű megkomponálására. Levelében érdeklődik, hogy Miről van szó? Zenekari műről. vagy voká
lisról ? Ha csak zenekari, akkor miképpen domborodjék ki a biblikusjelleg ? Tehát nem utasítja el a
gondolatot, hanem a megvalósitás mikéntje iránt érdeklődik.
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IV. Hangszeres művek
Hangszerek hogyan vallhatnának vallásos érzésről? Úgy, hogy az előadási utasításban ott áll:
religioso. Szótár szerint: vallásos. Zenedarabra talán: imádságos, áhítatos. Bartóknak három
ilyen tételét ismerjük.

Negyvennégy duó két hegedűre (1931). A sorozat 12. számának címe: Szénagyűjtéskor. Nép
szokás dallamát dolgozza föl benne. Nyilván ennek szövege adhatott alapot arra, hogy szerzőnk

odaírta a tétel élére: Lento religioso.
Harmadik zongoraverseny (1945). Bartók amerikai éveinek - élete utolsó szakaszának - egyik

legragyogóbb, immár klasszikussá vált alkotása. A mű második tétele: Adagio religioso. A zon
gora korálszerűdallamát molto espressivo, nagy kifejezéssel, érzéssel játszatja a szerző. Szakkö
rökben közismert tény, hogya tétel jellege, szelleme rokonságban van Beethoven á-moll vonós
négyesének (op. 132) lassú részével: Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit. A be
tegségből felgyógyult szerző hálaimája ... Érdekes párhuzam az is, hogy zongoraversenyét Bar
tók akkor írta, mikor súlyos állapotában átmenetileg valamelyes javulás állt be (Heiliger Dank
gesang eines Genesenen ... ).

Brácsaverseny (1945). Élete utolsó müvében szintén a lassú tétel élére irta: Adagio religioso.
A zongoraverseny korálszerű, tehát közösségi jellegével szemben itt a mélyhegedű szólóéneke
fohászkodik.

Concerto zenekarra (1943). Ebben ugyan tételcímként nincs kimondva a religioso szó, de a ll.
tétel egyik epizódja félreérthetetlenül korált mintáz. A hangszerpárok játékos, fürge dallamainak
sora váratlanul megszakad, és a rézfúvók ünnepélyes hangján mintha csak az orgona szólalna
meg. A dallam szellemi rokonságban áll Bach 36. kantátájának koráljával. Ennek szövege : Nun
komm, der Heiden Heiland ... Jöjj el, népek Megváltója ... Véletlen-e, hogy Bartók, a népek
testvériségének apostola, nolens volens ezt juttatja eszünkbe? És éppen I943-ban, a népek öldök
lő harcainak idején? ..

Világok vetélkedése. Befejezésül ide kell sorolnunk Bartóknak azt a tervét, hogy egy (alkalma
sint Cantata profana-szerű)nagyobb művet komponál a béke gondolatának jegyében. Fennma
radt az a - fájdalom, befejezetlen és megkomponálatlan - verse, amelyet a Világok vetélkedése
című ősi magyar népdal nyomán írt. (Közölte az Új Zenei Szemle 1956. júniusi számában.)
A bartóki verstöredék teljes szövege:

Vetekedik vala háromféle világ,
Három/ele világ, háromféle ország.
Az egyiknek neve: napkelet országa
Másodiknak neve: napnyugat országa
Harmadiknak neve: fényes dél országa.
Meg is megszolala első/ele ország
Elsőfele ország, napkelet országa:
- Szebb vagyok, jobb vagyok annyival náladnál,
Jobban szeret engem még a fényes nap is,
Még a fényes nap is hozzám jőn először,

Hozzám jön először, jobban kedvel engem.
Szóval felfelele második szép ország,
Második szép ország, napnyugat országa:
- Szebb vagyok, jobb vagyok annyival náladnál,
Jobban szeret engem még a fényes nap is,
Még afényes nap is nálam van legtovább,
Nálam van legtovább: jobban kedvel engem.
Szóvalfelfelele harmadik szép ország,
Harmadik szép ország .fényes dél országa:
- Szebb vagyok, jobb vagyok annyival náladnál,
Jobban szetdt engem még a fényes nap is
Még a fényes nap is melegebben süt rám,
Melegebben süt rám, jobban kedvel engem.

460



S egyre csak vetekszik mind e három ország,
Napkelet, napnyugat.fényes dél országa.
Meg is meghallja ezt minden ország ura,
Minden ország ura, a teremtő Isten:
Sose vetekedj te háromféle ország
Hiú vetekedés semmire se való,
(Semmire se való, senkinek sem használ.)
Csak mutasd meg. mutasd háromféle ország
Mutasd meg, mutasd meg, mit tudsz teremteni,
Aki szebbet teremt. elsőség is azé.
Elsífség is azé. azt választom én is.
Összetanakodik háromfele ország.
Összetanakodik , mérkázésre készül

Minden ország ura, a teremtő Isten ... Hol vagyunk már a fiatalkori ateizmustól! Az igazi, a
végleges Bartók nem volt ateista. Istenhitérőlés vallásos érzületéről a felsorolt adatok is tanús
kodnak, 1908-tól l 945-ig, huszonhét éves korától élete végéig.

A VIGILIA BESZÉLGETÉSEI

,
MOLNAR ANTALLAL

Az én magas koromban már aligha lehet azt a ní
vót produkálni, ami az életemet jellemezte. Mert
ez a kor már nagyon hanyatló. Akiben egy csöpp
belátás van, az nem akarja a saját hanyatlását rá
tukmálni a közre. Ezért nem írok már. De hogy az
ember az emlékeit és az emlékei alapján a vélemé
nyét elmondja, annak ma sincs akadálya.

Csak az a fontos, hogy helyesen föltett kérdések
legyenek, amíkre az ember válaszol. Mert hogyha
ílyeneket tesznek föl például ez meg is történt :
"Mondja, milyen embernek látta Bartókot?" az
kolosszális kérdés. Képzelje csak el, a világ egyik
legnagyobb zeneszerzője, aki amellett mint ember
is kíváló volt, tiszta és etíkaílag magasrendű ; és
most mondjam el öt perc alatt, hogy milyen volt!
Írtam én erről egy körűlbelül harmincoldalas ta
nulmányt Bartók Béla egyénisége címmel; akít ér
dekel, olvassa el!

Tehát a helyesen föltett kérdés a kulcsa annak,
hogyamagnóban milyen válasz jelenik meg.

- Mikor találkozott előszőr Bartók Bélával?
Már a fiatal Bartókot is ismertem, még az I.

szvit megírása idején. Alkalmam volt vele zenész
összejöveteleken találkozni, de közelebbi ismeret
séget akkor kötöttünk, amikor 1909-ben befejezte
az l. vonósnégyeset és elment egy akkori növendé
kéhez, Selden Gizellához azzal, hogy ő azt nekí el-

zongorázza. -- Közbe kell vetnem, hogy ha Bartók
a saját művét eljátszotta, az sokkal szebb és jobb
volt, mint a vonósnégyes előadása. Zenekari mű
vet úgy tudott elzongorázni, hogy bámulatosan
megelevenedett minden. Nagy zongorista volt, gé
niusz. Selden Gizellához tehát elment azzal, hogy
bemutatja új művét, mert ez volt az első forradal
mi műve, amíben új stilusa megnyilvánult. Gizella
pedig meghivott engem, úgyhogy hármasban vol
tunk. Nagy élményt jelentett. Ez volt az az alka
lom, amikor - ahogy tréfásan szokták mondani
- fölment nekem a lichtli, rájöttem, hogy ki ez az
ember.

Hány éves volt akkor Professzor úr?
- Tizenkílenc ... Amikor Bartók a felénél tar

tott, egyszerre úgy éreztem: ez igazi zseni. Újszerű,

tökéletes, nagy hatású, mélységes, az emberi lélek
legmélyebb rétegeiből hozza föl a gondolatokat, és
azt úgy fogalmazza meg, olyan tökéletesen, ahogy
csak lehet. Az egyszeri és pontos kifejezése min
dennek. S amellett ahogyan ő azt előadta... S
közben azt mondtam magamnak, .anit akarsz te"
- mert én is zeneszerző voltam -, "tessék egy kicsit
szerénynek lenni, mikor ilyen ís van a világon ... "
Ettől fogva mondhatom azt, hogy Bartókot meg
értettem. Tisztában voltam azzal, hogy kicsoda
Bartók és ezt ahol csak lehetett, meg is írtam. Az a
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