
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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Bartók-literatúra, amely a tizes években Magyar
országon megjelent, tőlem származik. Mert igaz,
hogy Csáth Géza meg mások előbb is irtak Bar
tókról és fölismerték jclentöségét, beszámoltak a
fiatalkori művekről, például az I. szvit, a II. szvit
és a Kossuth-szimfónia előadásáról, de azt a Bar
tókot, amilyenné aztán kibontakozott, az a Bar
tók-literatúra velem indult meg. Azt akartam, más
is vegyen tudomást arról, hogy itt csoda történt,
hogy Magyarországon nemcsak Bolyai van, aki új
geometriát fedezett föl, a sokdimenzióst, és nem
csak Eötvös van, aki az ingát fölfedezte, ami egész
Einsteinig kihatott, és nemcsak Kossuth volt, aki
ráébresztette a nemzetet a szabadság szépségére és
fogalmára, és nemcsak Berzsenyi és Petőfi ...
Most itt van ez a Bartók, tessék tudomásul venni,
ő velük egyenrangú. Óriás! És ezt sokszor meg
írtam. Azért kaptam később Kossuth-díjat, hogy
ezt a folyamatot meginditottam.

- Hogyan alakult a további kapcsolatuk?
- Ő volt az, aki engem megtanitott arra, hogyan

kell népdalt gyűjteni; ő volt az, aki átadta nekem a
fonográflemezeket és a fonográfgépet. hogy men
jek Erdélybe, és régi pentaton népdalokat magam
is gyűjtsek. Ő volt az, aki bármilyen új
kompozíciót csinált, magához hívott, eljátszotta
nekem, mert tudta, hogy rendkívülien érdekel, és
nem pusztán érdekel, hanem számomra életbe vá
góan fontos.
Később kollégák lettünk a főiskolán. ugyanazon

az emeleten dolgoztunk, én a 19-ben, ő a l4-ben.
Ha csak tehettem, ha nem volt épp nála növendék,
benyitottam hozzá. Láttam egyszer, amint például
épp egy Sztravinszkij-kotta van előtte, azt játssza
- mert ő rögtön mindent lezongorázott -, és na
gyon dicsérte. Azt mondta, ő se tartotta Sztra
vínszkijt emberileg, művészileg olyan borzasztó
sokra - elvégre nagy kókler -, de annyi újat hoz
- mondta -, hogy ezért megérdemli a nagyrabecsü
lést. Aztán amikor Bartókot üldözték, és Hubay
megirta róla azt a bizonyos cikket. hogy ő haza
áruló, a románoknak gyűjt és engedi, hogya gyűj

tései Bukarestben jelenjenek meg, akkor is gyak
ran beszélgettünk. Egy alkalommal megkérdeztem
tőle: ..- Mondja, kedves Béla - őt nem tegeztem,
mint Kodályt, Kodállyal pertu barátok voltunk,
de Bartókkal soha -, mit csinál, ha megtámadják.
ha letartóztatják?" Erre rámnéz, azt feleli: ..- Csak
merészeljenek ,.. És a szeme olyan volt, mint két fé
nyes csillag. Akkor láttam, hogy: ahá, így va
gyunk ? Ez Bartók? Kezdem érteni!

Bartókjelleme mennviben határozta meg művei

stilusát ?
- Annyiban, hogy ő soha egyetlenegy hangot

nem irt le, ami ne lett volna belső igazság. Soha
olyat nem írt le, ami azért készűlt volna, hogy tes
sék. Ez egy művészre nagyon jellemző. Mint Mi-
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chelangelo. Michelangelo se csinált soha semmi
olyat, amiről azt gondolta: ez nagyon fog a pápá
nak tetszeni. Nem. Csak ami belső igazság volt, az
abszolút, belül megemésztett, megérlelt és az em
beriség jövője szempontjából általa valóban fon
tosnak tartott motívumok és momentumok. Ez
jött ki szellemi természetéből, minden mást elve
tett. Képzelje el, micsoda etikai nagyság az, ami
kor valaki kizárólag olyat vesz a tollára, ami a bel
ső igazságot tartalmazza, és soha semmi olyat,
aminek a mellékgondolata, hogy ez majd tetszeni
fog. Ezért aztán Bartókot egész életében megköze
lítöleg sem ismerték el úgy, amint nagysága meg
érdemelte volna. Csak halála után.

Bartók azok közé a művészek közé tartozik, aki
ket nyugodtan erkölcsi nagyságnak lehet nevezni.
Persze nem azon a fokon, mint a szenteket, vagy
Buddhát ... Nem félisten, nem isten. De ernberileg
a legmagasabb erkölcsöt képviseli. Olyan szinvo
nalat, amit talán - nem is tudom, kit említsek
- Kant érhetett el ...

- Ifjabb Bartók Béla egyik televiziónyilatkozatá-
ban nem tagadja Bartókban a vallásosság bizonyos
motívumát, és azt állítja, hogy apja voltaképpen az
unitárius valláshoz vonzódott leginkább. Azért érde
kes hallani ezt, mert úgy tudtuk - igy tanították és
így szerepel a hozzáférhető dokumentumokban is -,
hogy Bartók ateistának vallotta magát és ebben
eléggé következetes volt.

- Hogyne. De ifjabb Bartók is inkább a termé
szet iránti odaadást hangsúlyozta.

- Geyer Stefivel való levelezéseiben található az
egyik legnyilvánvalóbb állásfoglalása.

- Igen, igen. És a Cantata profana. Életének
egyik legnagyobb műve, amely tanúsítja, hogy
nem a vallás, hanem az emberi erkölcs alapján áll.
Nietzschéből indult ki és Nietzsche vonalán ma
radt egész életében: az embernek saját erkölcsi ere
jéből és erkölcsi nagyságából kell olyan magas fok
ra emelkednie, amely fokon eléri azt a maximu
mot, ami az emberiségnek a természet útján lehe
tővé vált. Soha egyetlenegy gesztusa sincs - sem a
műveiben. sem a levelezésében, sem a privát életé
ben -, ami arra vallana, hogy egy személyes Istent
elismert. Ezzel szemben Kodály a halála napjáig
igazi katolikus hivő maradt, a szó legszorosabb ér
telmében. Az ecclesiá-nak megadó, hivő fia volt.
A legnagyobb természettudósok között is vannak
olyanok, akik azt rnondják , kérem, ez itt a tudo
mány, a másik amott a hit - semmi közük egymás
hoz. Én hiszek; de ha a tudományt művelern, ak
kor nem erre támaszkodom. Ez más terület. Bar
tóknál nem igy volt.

- Ezek szerint a Nietzsche-i világszemlélet, világ
nézet olyan hatással volt a fiatal Bartókra, hogy az
bizonyos a priori értelemben egész életprogramját
- mintegy szellemi indítékként - meghatározta?



- Meghatározta, mert ugyanazt, amit Nietzsche
kifejezett, hogy az emberfölötti embert, az Über
mensch-et kell elérni, Bartók úgy gondolta: az em
beriség jövőjének úgy kell alakulnia, hogy az em
ber mind följebb hágjon, az ember tökéletesebb le
gyen, önmaga erejéből emelkedjen erk ö/esi/eg a
legmagasabbra, amennyire csak lehet. Akaraterő,

minden szellemi erő összefogása, és főleg a termé
szettel való harmónia: ezek voltak az ő nagy gon
dolatai. A modern életforma tagadója volt és elité
lője, mert azt mondta, itt annyi a természetellenes
és annyi a hazugság, hogy ebből nem fog kinőni

semmi jó és semmi nagy. De ha az ember a termé
szettel fog harmóniában élni és ha a saját erejét föl
tornássza arra a magaslatra - főleg erkölcsileg -,
ameddig csak teheti, akkor az ember az embernek
nem lesz többé farkasa, hanem segítője, testvére
lesz. Nem lesznek háborúk, az emberiség egységet
fog alkotni, a földnek összkormánya lesz ... Az
egész, amit komponált, a zenei igazság, ezt a gon
dolatot hordozza, és egyúttal azt is példázza, hogy
az emberben élő minden belső vágy, szenvedély,
akarat, tudás -- a megszűrt igazság formájában át
mehet a művészetbe. Ott se legyen semmi hazug
ság. Ezért volt ellensége a romantikának. Mert a
romantika nagyon szép, de föd, elhallgat. Azt
mondja. hogy "erre ne tekintsünk, ez csúnya, ez
rossz. Inkább tündéri távlatokat nyissunk meg,
vagy a középkor szépségét" _. szépséget, ami nincs.
"Álmokba menekülni ... " - Nem! Ébren lenni!
Szembenézni minden csúnyával, minden gonosz
szal, minden rosszal és azt megszüntetni. És har
colni, és ellenállni. Az ember legyen hősies fajta,
mert itt a földön nem tudja másképp a hivatását
betölteni. Ez Bartók.

- A Concerto vége ennek a reménynek a megszó
lalása ...

- Ennek a reménynek a kibontakozása. Hogy
mindaz, ami itt kellemetlen, amit gúnyosan kell fo
gadni, ami botrányos, ami elviselhetetlen, azt
győzzük le. És nemcsak a Concertóban, hanem a
Zene . . . (Musik für Streichinstrumente) végén is,
a Hegedűverseny és a Il. zongoraverseny végén is
- a kibontakozás mindig olyan értelmű, mint a
Cantata profanáé, vagyis: magasra, csak tiszta for
rásból, föl, föl, sursum corda!

- Valójában nem mond ellent sok mindennek , ami
vallásos gondolat. . . '

- Amit a vallás az Isten nevében visz véghez, ő

az ember nevében viszi véghez. Azt lehet mondani,
az embert isteníti. Legyen az ember olyan, mint
amilyennek, mondjuk, a félisteneket tartották a
görögök. Legyen tökéletes.

- Ez a gondolkodás is transzcendens érzéshez kö
tődik evolúciós értelemben. A mind magasabb minő

ség iránvába mutato transzcendenciához,
- Mi töbh! Lehet, hogy ez már utópia. De hát

van olyan nagy művész, aki nem táplál utópiát?
Nincs. Minden nagy művész utópiákból táplálko
zik. Ez az anyateje. Hiszen mindegyik többet akar,
mint ami van. A művészet, kivált a nagy művészet,

mindig plusz, többlet. Itt van az emberi élet - elég
közepes, elég nyomorúságos. De a nagy rnűvészet

az élet fölé emelkedik - utópia. És ha egyszer lesz
az emberiségböl valami, ami jobb, ami szebb lesz,
nem egymást szaggató világ, mert ezt abszurdum
nak fogják tekinteni (valóban az is) -, hogyha ez az
emberiség föl fog emelkedni, akkor ezekből az utó
piákból valóság lesz. Hiszen a nagy fölfedezések
túlnyomó többsége is egy utópia megvalósulása.

.- Meg valósul, de mindig más lesz. mint amilyen
az eredeti elképzelés.

- Az biztos. De hát anélkül, hogy az emberek ne
álmodoztak volna, tudomány sem lenne. Minden
nagy fölfedezőnek az eletében meg tudjuk ragadni
azokat a pillanatokat, amikor álmodozott és el
képzelt valamit, amit majd fölfedez.

- Kapva a példán: Professzor úr irja .,A zeneszer
ző világa" cimű kötetében, hogy Bartók expressziás.
extatikus alkat, akinek a magatartása mindig profé
tikus kissé. Mi vitte el a harcosságig? Mi táplálta
haragját?

- A társadalmi különbségek. A kasztszellem. Az
egyik réteg elnyomása a másik réteg által. A ha
zugság. a logikátlanság. Főleg a hazugság. Nsm
szembenézni a bajokkal, hanem ferdén nézni és
megpróbálni altatókkal elködösiteni a valót.
Szembenézni az igazsággal a hazugság helyett: ná
la ez a fő motívum.

- Mélységesen szociális gondolkodású ember
volt. .

- Legtöbbre a parasztságot becsülte. Mert ott
találta a legkevesebb szociális "befestést", az illem
alapján viruló hazugságot, a dolgok elfedését; ott
látta a legmesszebbmenő egyenességet és
harmóniát a természettel. A paraszt az az ember
- az ő érzése szerint -, aki hajnaltól napestig a ter
mészettel foglalkozik, tisztán azért. hogy az embe
rek táplálékhoz jussanak, tehát hogy alapvető

szükségleteiket fedezzék. Ez az igaz ember, mert
azt csinálja, amire föltétlenül szükség van, és úgy
csinálja, ahogyan szükséges. Ő ezt a sallangmente
sen funkcionális és éltetően nyilt embert látta igaz
nak a parasztban, akiben az emberség csírája
olyan értelemben van meg, hogy az továbbfejleszt
hető, ebből kell fölemelkednie magasra. Mint Ko
dály, ő is felszámolnivalónak tartotta a társadalmi
igazságtalanságokat, a parasztság végtelen elnyo
matását. méltatlanul nyomorúságos helyzetét.
Bartók egyáltalán nem volt politikus, tehát a gon
dolkodásából teljesen hiányoztak azok az alapvető

föltételek, amelyek valakit politikussá tesznek.
Nem volt sem kommunista, sem szocialista. Sem
milyen ,,-ista" nem volt - ember volt.
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- Pethő Bertalan a tavaly augusztusi Valóságban
írt egy tanulmányt "Bartók és a kozélet" címmel.
Ebben ugyanígy visszapereli Bartóknak a szuverén l

gondolkodói és magatartásbeli mivoltát azon mani
pulációktól, amelyek a bartóki művel, bartóki ma
gatartással és gondolkodásmóddal történtek az el
múlt évtizedek során. Úgy határozta meg, hogy Bar
tók idealista alapállású ember volt . . .

- Az igaz, az biztos.
- Vajon Bartóknak és Kodálynak a parasztság-

hoz való közeledése nem inkább a magyar kultúrá
nak a folkarolása, a magyar zenei anyanyelvhez
való visszatérés?

- Teljes mértékben. A parasztszeretetben éppen
ez fejeződik ki: a zenei anyanyelv megkeresése és
megtalálása. Az ő művészi életük legnagyobb szen
zációja volt, amikor főlfedezték Erdélyben az ősi

magyar pentatóniát s azokat a csodaszép régi dal
lamokat, azokból kiindulva építették föl az új ma
gyar klasszikus műzenét. Bartók ezt aztán kiszéle
sítette más népeknek a paraszti motívumaival is,
elment egészen az arabokig, mert ő internaciona
lista abban az értelemben, hogy az egész emberi
ségnek egyesülnie kell a legmagasabb erkölcsi cé
lok érdekében. De a kiindulás nála is magyar volt.
A fő súlyt ő is a magyarra helyezte, mert egész éle
tében magyarnak érezte magát és abból a fiatalko
ri eIvéből, hogy a haza oltárán fogja minden erejét
föláldozni, semmit sem engedett. Azért is érezte
magát Amerikában boldogtalannak. mert kezdte
sejteni, hogy nem tud visszatérni. Tehát amit ön
mond, az százszázalékosan igaz. De ezt ki kell bő

vitenern, mert nemcsak a magyar kultúra, a ma
gyar őszene és anyanyelv keresése és megtalálása
volt az alapja annak, hogy ők a parasztokat annyi
ra becsülték, hanem az egész kelet-európai zené
nek a megújítása, sőt azt lehet mondani, megindí
tása, mert ne felejtsük el: az utóromantikával
Nyugat-Európa muzsikája lehanyatlott. Ez az
utolsó olyan stílus, amelyben még nagyságot Iehe
tett fölfedezni Nyugat-Európában. Utána már a
hanyatlás és a pusztulás kezdődik és folytatódik.
Ellenben a kelet-európai muzsika Bartókkal. Ko
dállyal, néhány román, bolgár, szerb, cseh és len
gyel szerzővel együtt új kort nyit meg, amit száz év
múlva úgy fognak a zenetörténészek jellemezni,
hogya kelet-európai zene keletkezése, fejlődése és
haladása. Az alapító mesterek között föltétlenül
Bartóké a legföbb kormánypálca. Ez tehát új kor
szaka a világzenének, amit nem tudok jobban jelle
mezni földrajzilag, mint 1;1Ogy kelet-európai. Való
színűnek tartom, hogya fiatalkori Sztravinszkij
nak némely népi fogantatású muzsikája szintén ah
hoz a zenéhez fog számítani, amely lökést adott az
új kelet-európai zenekultúrának. De sose feledjük
el, hogy ez egy új korszak, amit még nem ismertek
föl! Én voltam az első - szerénytelenség nélkül
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mondhatom -, aki német nyelven megjelent tanul
mányomban (Die osteuropüische Musik . . . ) meg
irtam, hogya kelet-európai zene új kultúrája in
dult most meg. És ugyanezt a gondolatsort megúji
tottam az 1968-as pesti Bartók-ünnepségen, az ak
kori Bartók-konferencián. Ezt kell majd aztán a
zenetudósoknak továbbépíteni.

- A fiatal zeneszerzők manapság egyszerűen epi
gonizmusnak tartanak minden apró áthallási, ami a
bartóki stilusra emlékeztet, és egy teljesen más vi
lággal, más törekvéssorozattal foglalkoznak, úgy
vélekedvén, hogya bartóki művel egy magyar zene
történeti fejezet egyszer s mindenkorra lezárult.

- Én ezt másképp fogalmaznám meg. Mégpedig
a következőképpen: az a rnódszer, ahogy Bartók
komponált, olyan bonyolult és olyan zseniális főt

kiván, hogy ahhoz hasonló nem támad. Bartókot
utánozni vagy mondjuk folytatni ez esetben csak
egyféle módon lehet: pusztán epigonikus alapon,
vagyis amit ő jól elmondott, azt rosszul ismételni.
A tehetségesek ezt elkerülik, mert aki tehetség, ab
ban van elég intelligencia ahhoz, hogy belássa,
nincs akkora tehetsége, mint amekkora Bartóknak
volt. Mert a középkori kontrapunkttól kezdve egé
szen a legtökéletesebben modern harmóniavilágig
- Lendvai Ernő csinálta meg ennek legjobb anali
zisét -, mindenre képes volt, méghozzá olyan me
lodikával kapcsolatban, ami azután az egészet
klasszikus egységgé fűzte. Ehhez akkora tehetség
kell, amilyen nem ismétlődik - legalábbis egyha
mar. Mint ahogy Beethovennek is csak epigonjai
voltak, de követője, folytatója nem volt, mert nem
lehetett. Nem lehet az ekkora tehetséget -- miként
Shakespeare-t sem lehet .- folytatni. De hogy az
életmű befejezett lenne, azt nem merem mondani,
mert Bartók maga is tudott volna még - ha nem
hal meg - kornponálni, újabb művekben ugyanezt
a stílust továbbfejleszteni. Itt a punctum saliens :
azért nem lehet őt folytatni, mert hiányzik hozzá
az az erő, az a képesség, amely ezt realizálja. A leg
belátóbb az egész társaságban, az egykorúak kö
zött nem én voltam, aki abbahagytam a komponá
lást, hanem Kodály. Mert Kodály soha, még csak
nem is érintette a Bartók-stílust. Annyira belátta,
hogy nem való neki, nem képes egy ilyen stílusba
beleélni magát. Csinálta a saját dolgát tovább.
mérföldekkel távol Bartóktól. Bartók még száz
művet is komponálhatott volna. A kórházi ágyon
azt mondta, hogy "Teli tarisznyával távozorn, saj
nos ... " Amit Haydn mondott, amikor London
ban meghallotta, hogy Mozart meghalt Bécsben,
Bartókra is vonatkoztathatjuk : ,,- Borzasztó csa
pás, mert ilyen tehetség, ha száz évben egy születik.
az is ritkaság".

- Ön szerint tehát az európai zenefövonala Kelet
Európára tevődött át, de ez a vonal most már úgy



fejlődik tovább, hogy nem követi a kelet-európai ze
nei anyanyelvűséghől való építkezést?

. Ez olyan módon fog történni - az én jóslatom
szerint -, hogy mihelyt ismét támad egy igazán
nagy, koncepciózus, grandiózus teheiség - ami
valószínű -, akkor az igenis folytatni fogja a Bar
tók-vonalat, mégpedig továbbfejlesztve. Mert ami
ma történik, az hullámvölgy. De a hullámvölgy
után ismét hullámhegy következik a kelet-európai
zene fejlődésében. s akkor lesz egy csoport, ame
lyik a Kodály-vonalat folytatja, lesz egy csoport,
amelyik a Lutoslawski-vonalat, s megint egy cso
port, amely a Bartók-vonalat, de egyénien, to
vábbfejlesztve. Ami ma történik - beleszámítva az
egész magyar termést, kivéve talán egy-két nagy te
hetséget, mint Veres Sándor, Kadosa Pál vagy
Kurtág György, pár komoly egyéniséget -, az hul
lámvölgy. Ezek nemcsak azért nem folytatják Bar
tókot, amit én az imént kifejtettem. hanem azért is,
mert az az érzésük, ezen a téren ők egyszerűen nem
tudnak megmozdulni. Ehhez sokkal több kell.
Sokkal kisebb perspektivájú tereken próbálnak ők

továbbmozogni, és némelyikűk egész szépet pro
dukál ezen a kisebb igényű terepen.

- A Bartókkal kapcsolatos problematika egyik
sarkalatos pontjának érzem - és megint hivatkoznék
Kodályra is, hisz őket nehéz elválasztani egymástól
- Erdélyt. Kodály kifejezetten vallotta azt, h~yEr
dély az újkori magyar kultúra szempontjából is kű

lönleges hely. Bartók műveinek ismeretében úgy lá
tom, hogy Erdély Bartóknak is sokat jelentett.

- Így van. Erdélyben sikerűlt a legősibb muzsi
kát, a legősibb nyelvet, a legősibb magyar gondol
kozásmódot - a székelyeknél - megőrizni. Erdély
- azáltal, hogy a legtávolabb feküdt, és bizonyos
fokig védetten a nyugati behatásoktól ...'.:az az ős

anyához hasonlító kis területe a magyar' .kultúrá
nak, mint mondjuk Németországban a Teutoburgi
erdő, az ős-germánság nyomai a német kultúrá
ban, ahonnan aztán kisugárzott a többi. Nálunk
Erdély az, ahonnan kisugárzik, és ezer éven át on
nan mindig a legrnagyarabb, a legigazabb; a leg
ősibb sugárzott; a magyarság lényege. Onnan jöt
tek mindig azok a hangok, azok a gondolatok s az
a szépséges nyelv, amelyek a magyarság legmé
lyebb, legmaradandóbb kincsét képezik.

- Az ötvenes évek Bartók-pere fájdalmas sorsot
okozott Bartók utoéletének. Kifejezetten dekadens
nek, kozmopolitának ítélték, minden olyan jelzővel

ellátták, amellyel a felszabadulás utáni id/Jszak,
konkrétan a Rákosi-rendszer kultúrpolitikai elkép
zeléseinek megfelelően az adott ideológia napi prog
ramja szerint hatástalanithatták. Bartók most ne
künk mindenféle szempontból megháladhatatlan
pont, akihez kötődünk,akihez fordulunk, "akitől nem
tudunk elvonatkoztatni.

- Bartók föltétlenül magyar-centrumos ember,
aki halála percéig a legjobb, a legtisztább értelem
ben tősgyökeres magyarnak érezte magát, és min
den gondolatában, minden érzésében ehhez a tős

gyökeres magyarsághoz kötődött. Ezt gyakran ki
is fejezte. Internacionalista volt abban az értelem
ben, ahogy beszélgetésünk elején kifejtettem : sze
rinte a nemzeteknek testvéri módon össze kell fog
niuk egymással, nem szabad egymást kevesebbre
becsülniük azért, mert ilyen vagy amolyan a nem
zetiségük. A nemzetek egyenrangúak a világon,
akármilyen kis létszámúak vagy nagy létszámúak.
Az internacionalizmus testvériségi értelemben Bar
tóknak egyik jellegzetes tulajdonsága, amit tőle el
vitatni nem lehet. Ö azonban - mint említettem
- teljes mértékben a magyar kultúra építőjének te
kintette magát és súlyt fektetett arra, hogy ugyan
úgy, ahogy Bolyai János megvetette az alapját a
sokdimenziós geometriának, úgy ő, Bartók annak
a nagy zenének az alapjait vesse meg, amely ma
gyar központból indulva a népek testvériségét
szolgálja. Éppen a magyarság erényei közé sorolta
azt, hogy képes egy ilyen internacionális értelmű

vagy kihatású művészetet produkálni.
- Miben foglalhatá össze Bartók zenetörténeti és

szellemtörténeti helye a vi/ágban?
- Azt hiszem, Bartókot úgy fogják meghatároz

ni, mint elsősorban azt a valakit, aki a nyugati mu
zsika legfontosabb technikai alapjait elsajátítván
- a polifóniától kezdve egészen az ultramodern
harmóniákig -, egységes rendszert alkotott, és ezen
az alapon a kelet-európai új zenekultúra első nagy
hullámát megindította. Másodszor: levetkőzve

minden balítéletet, kijutva minden addigi romanti
kus és egyéb igaztalanságból és homályból, .fedé
sekbőlés elhallgatásokból" , a puszta igazságnak, az
emberi belső csúnya és szép tartalmának egészével
szembenéző új etikai magatartást helyezett az új ke
let-európai kultúrának a középpontjába. Céljául
tűzte ki, hogy ez a muzsika segítse az emberiséget
előre olyan új magaslat felé, ahol az ember az em
bernek testvére lesz, ahol a háborúság végleg meg
szűnik, ahol nem kis területek egoisztikus védelme
lesz a gond, hanem az egész emberiség jóvoltáért
fognak küzdeni és dolgozni, ahol főleg a szorgalom,
a természettel való harmónia, az ember és ember
közötti egyenlőségelve - tehát a legmagasabb fokú
etika és szociáletika - fog uralkodni a világban.
Emberileg is méltó képviselője volt nézeteinek,
mert azok közé a nagyon ritka alkotók közé tarto
zott, akik erkölcsileg teljesen tiszták. Amikor azt
mondjuk, őt idézve, hogy tiszta forrásból, akkor
nem frázist mondunk, hanem valóban Bartók leg
jellemzőbb tulajdonságát említjük. Hogy nem fér
nek be a csodasiarvasok már a régi, polgári lakás
ba? Mert azt a fajta társadalmat, amely tele van
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hazugságokkal, sebekkel és előítéletekkel, azt le
kell bontani, oda a tiszta nem kőltözhet be, az nem
otthona. Olyan új társadalmat kell építeni, amely
társadalomba ezek a csodaszarvasok igenis befér
nek - ott születik a magasabb rendű ember.

- Ez a mélységes.fundamentális hit lehetett a ru
gója üzenetei közül annak, amely szinte zárákőként

jelenik meg művészetében: a III. zongoraverseny
Adagio religioso tételének. •

'- Beethovennek azt a vonósnégyesét idézte föl
magában, amely Dankgesang eines Genesenen an
die Gottheit , tehát: A meggyógyult hálaimája, há
laéneke az Istenséghez. Súlyos betegsége - amí ben
végül meg is halt - a III. zongoraverseny kompo
nálása idején megenyhüIt, mégpedig olyannyira,

hogy önkéntelenül erre a beethoveni gesztusra
gondolt vissza. A súlyos beteg, aki egyszerre csak
olyan állapotba kerül, hogy komponálni tud, pe
dig ahhoz nagy koncentráció kell, úgy érzi, mintha
hirtelen egészségessé válna. Olyan hálaérzetet kelt
benne, ami a'beethoveni jelenségre enged visszakö
vetkeztetni. Ezzel Bartók egyúttal azt is jelzi, hogy
testvérnek érzi magát - a beethoveni géniusz' test
vérének. Ez az egyetlen olyan megnyilvánulása,
ahol nyiltan Beethovenhez csatlakozik mint méltó
utód. Többek közt ezért monötam én egy alkalom
mal, hogy nem Bach, Beethoven, Brahms a három
nagy "B", ahogy rnondani szekták, hanem Bach,
Beethoven és Bartók.

SZABADOS GYÖRGY

IFJ. BARTÓK BÉLÁVAL

- Pilinszky Jánosnak van egy megrendítő meséje:
a::..öreg király életének egyik állomásán belepillant a
tükörbe, "meglátta a király, meglátta akkor arcát",
sfeldöbben benne a kérdés: KI VAGYOK ÉN? Ha
ön {ett volna a helyében, mit válaszol?

- Én saját magam vagyok, ha király nem is, de
öreg vagyok, és nem nagyon szoktam tükörbe néz
ni. Külsőleg erősen hasonlítok apámhoz, tudom és
nem is bánom. A 'hasonlóság természetes.

Tulajdonságaimban? Nehéz saját magamat jel
lemezni. Mindenesetre azt meg tudom mondani,
mi az, amit nem örököltem apámtól : a zenei tehet
séget. Ez szerenesének is mondható, hiszen ezzel a
névvel nem lett volna jó zenésznek lenni. De ilyen
veszély nem fenyegetett ... Szeretni szeretem per
sze a zenét. De ötököltem apám széles körű érdek
lődését, talán egy kícsit el is apróztam magam,
mert annyiféle dologgal foglalkeztam. Ott, ahol
komolyabban vettem a dolgot, főleg a szakmám
ban, mint mérnök elértem azt, amit maximálisan el
lehet érni. Harmincegynehány évig a Műegyete

men is tanítottam, gyakorlatokat vezettem.
- Véletlenül lett mérnök?
- Nem véletlenül, mert az ember lát maga előtt

példát. Édesanyám második férje általános mér
nök és nekem unokabátyám. Öt egész kisgyerek
korom óta jól ismertem, igen sokat volt nálunk,
Bizonyos mértékig az ő tanulmányait is figyelem
mel kísértem, de egyébként is szerettem a műszaki

dolgokat. Az iskolában a matematika nekern nem
volt olyan elrettentő tárgy, niint sokaknak.
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Iskolába csak kilencéves koromtól kezdtem jár
ni, mert otthon elsajátitottam az írás-olvasást, és
számolni is szívesen számoltam. Már nyolcéves
voltam, mikor végre elhatároztuk, elmegyünk az
iskolába, hogy valami írásbeli nyoma is legyen en
nek, és mindjárt két osztályból levizsgáztattak.
Odahaza édesanyám tanított. Írní tanított meg, de
ugyancsak tanított más tárgyakat, többek közt hit
tant is, ami kötelező tárgy volt. Ö református volt,
de ez közömbös volt ebből a szempontból - úgy
hogy ő az unitárius hittant tanította nekem.

- Hogvanlett a család unitáriussá?
- Akkor lettünkunitáriusok, amikor én iskolá-

ba kerültem. Apámnak, aki római katolikusnak
született és úgy is nőtt fel, kicsit terhes volt a kato-

, likus vallás merev dogmatizmusa, mely bizonyos
mértékig kórlátozta szabadgondolkodásra való
hajlamát. Az olyan megkötöttség, mint 'a kötelező

gyónás és hasonló dolgok. úgy érezte, nem okvet
lenül szükségesek: az ember képes magát kontrol
lálni, és ami a gyónásnál egy másik ember útján
kerül Istenhez, azt az az ember, aki jót szeretne,
jobb lelki életet, saját maga is meg tudja oldani ...
Ilyen körülmények.miatt ő úgy gondolta, jobb len
ne, ha én az egyházi oktatást egy szabadabb vallás
ban kapnám. Kötelező volt a vallásoktatás, teháta
gyerek nek akkor is, ha az édesapja felekezeten kí.
vül volt, valamilyen felekezethez tartoznia kellett,
Mielőtt hatéves lettem, apám velem együtt áttért
az unitárius hitre, velem, aki magam is katolikus
nak születtern.



- Mit jelent az ön számára a hit?
- Nem egészen azt, amit a tömegek hisznek.

Részben ez is volt az oka, hogy nem mondtam an
nak idején.iamikor 197I-ben felhívtak, öt percen
belül azt, hogy igen, vállalom az unitárius egyház
főgondnokságát. Apám maga is olyan mértékíg
volt idézőjelbe téve vallásos, hogy ő sem tartotta
be a vallás külsőségeit, hanem a természetet cso
dálta, és a természet csodálójaként élt. Abban
azonban bizonyos vagyok, hogy 'az a példakép, aki
a keresztyénségben mindenkí előtt van, Jézus sze
mélye és élete, az teljesen megfelelt apám gondo
latvilágának, és nekem is megfelel. Olyan gondola
tok hangzanak el a Bibliában, hogy akik előbbre,

akarják vínni az emberiséget vagy a környezetét,
mindenképpen ugyanezekre a gondolatokra kell
jutniuk.

- Milyen kulcsszavakat tudna felsorolni, amelyek
a hit mellett fontosak ahhoz az emberi tartáshoz.
amit úgy is hívhatunk : gerincesség?

- Leginkább az emberszeretet, de nemcsak az,
hanem a világszeretet is, mert az emberen kívül a
kőrnyezetet is szeretnünk kell, tehát egyrészt a
holt, másrészt az élő világot, hisz tulajdonképpen
abból sarjadt az ember is. Néha, persze csak tréfá
san, de rnondom: a hatnapos munkahét alatt, a
Biblia szerint, az lsten világot teremtett. Az elsö öt
napon tökéletes munkát végzett, de a hatodik nap
ra valószínüleg elfáradt ... Az ember már némileg
selejtnek sikerült, és ezt a selejtet kéne nekünk az
első öt naphoz, tehát a csillagokhoz és az egyéb
mindenséghez alakítaní, mert az a legszomorúbb
dolog, amíkor az emberek úgy elmennek a legegy
szerűbb természeti jelenség mellett is, hogy észre
sem veszik. .. Hogy szebb volna az a Föld, csak
nem kéne tönkretenni.' A hitélet mellett elsősorban

a humánum és a megértés volna az, amit - sajnos
feltételes módban kell mondanom - mindenkinek
gyakorolnia kellene!

- Az ember jellemének formáládásában, vágy1Ji
nak alakulásában, célkitűzéseiben meghatározó sze
repe van a családi otthonnak. Gyermekkorából
őriz-e olyan pillanatokat, amelyek még ma is erősen
élnek önben?

- Családtagjaim, értelmíségi emberek lévén, na
gyon sokat tudtak nyújtani szellemí téren. Vala
mennyi családtagom annyira becsületes volt, hogy
ez természetes példának tűnt előttem. Aztán na
gyon előttem van anyai nagyapám, aki katonatiszt
volt, és akkor már nyugdíjban, amikor... olyan
szépen mondta: "Ha én bemegyek valahová, ak
kor mindig megállok az ajtóban, meghajlok, meg
mondom, hogy hívnak és annak megfelelőenvisel
kedem, hogy én vagyok ott a legkisebb". A nagy
anyám - anyám édesanyja - nagyon tapasztalt és
okos asszony volt, akinek rengeteg egészségügyi és
egyéb hasznos gondolata támadt, mint például az

a gyógykezelési mód, hogy ha valaki náthás, be
kell kenni a homlokát és a két arcüreg fölötti bőr

felületet zsiradékkal, akkor nem kap homloküreg
gyulladást, és sok egyéb nevelési és tanulási taná
csa. Apám húgával - aki Békés megyében lakott,
mikor én születtcm - szoros kapcsolatot tartottam.
Évtizedeken keresztül hagyomány volt, hogy hús
vétra a nagynénémékhez mentem. Nagynénémék
tanyán laktak, uradalmi gazda tiszt volt a félje, s az
uradalomban sok minden adódik: ott lehetett ko
csikázni, sétálni, húsvét hétfőjén pedig hagyomá
nyosan meglocsoltuk a lányokat. . ,

- Édesapját elkísérte-e néha utazásaira ?
- Nagyon néha. Úgynevezett nyaraláson össze-

sen két ízben voltunk együtt külföldön, egész rövid
időre, mert az utazást többnyire hangversenyezés
sei kötötte össze, hiszen aránylag kevés ideje volt;
másrészt az anyagi körülmények sem voltak olya
nok, hogyegyszerűen csak nyaralgasson ... S en
nek megfelelően persze még kevésbé volt arra lehe
tőség, hogy több családtaggal együtt menjen vala
hová. Ha elutazott, akkor is többnyire komponál
ni ment.

- Szilágyi Domokos Bartók Amerikában cimű

verse már a jóvátehetetlen utazást idézi, de a meg
aláztatás miatti szégyen hangján:

Milyen széles az Öceán

annak, ki hazagondol -
s rossz hír számára mily rövíd az út.
S százszorjajabb annak, ki már-már gondolkodni

se tud
a gondtól.
Jaj neked, hús-vér idegen!
szerves gép itt az ember .-

próbáld szeretni - hisz mégis az a dO/ROd 
nem kilóra mért szere/emmel.

- Négyszer is voltam Amerikában -, és minden
alkalommal el tudtam képzelni, hogy apámnak
milyen rettenetes lehetett ott élni. Mert az, hogy az
ember odamegy és körülnéz, az érdekes, de ott él
ni, főleg New Yorkban ... Az egyáltalán nem
apámnak való környezet volt. Egészségileg sem,
lelkileg sem. Első alkalommal 1959 karácsonyán
mentem ki, vagy karácsony előtt valamivel, és ott
voltam csaknem három hónapig, mert szerzői jogi
és egyéb örökösödési ügyekkel kellett foglalkoz
nom. Nagyon sok emberrel találkoztam, akik sze
retettel fogadtak és érdeklődtek, hogy mi van itt
hon ... de azt lehet mondani, nem találtam egyet
sem, aki boldog lett volna. Megelégedettet talál
tam, de boldognak nem láttam egyiküket sem, s az
főleg abból látszott, hogy mikor már nyilvánvaló
an tudták, hazajövök, mindegyikük arcán kiütkö
zött az a fájdalmas érzés, hogy én most haza tudok
jönni, ők meg nem - akkor persze még szó sem
volt arról, hogy az emigránsoknak módjuk lesz va
laha is hazajárni ...
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- ,..4 tettekben realizálódó magatartásról ismer
szik meg a tudattartalmak értéke" - mondja Benkő

Samu. Én még kiegészíteném azzal: a barátságé is.
Érezte-e már ennek igazát?

- Van ilyen is, de sajnos negatív példa többször
adódott az életemben. Én kicsit több bizalommal
vagyok, vagy voltam az emberek iránt, mint példá
ul apám. Ö óvatosabb volt valamivel, de azért né
ha ő sem találta el, kivel kell igazán bizalmasnak
lennie. Olyan emberekben is megbízott, és komoly
dolgokat bízott rájuk, akikben aztán csalódott.

- Nehéz volt-e, türelmes lélek kellett-e a Bartók
név örökségének vállalásához?

- Türelem mindenképpen kellett. Addig, amíg
én felnőttem és saját magam irányítottam az élete
met, semmi hatást nem gyakorolt a sorsomra,
hogy én egy olyan ember fia vagyok, aki története
sen nemzetközileg ismert, hiszen a szakmám telje
sen más volt. Másrészt apámat sem itt, sem külföl
dön nem ismerték olyan mértékig el, hogy ebből

bármilyen előnyt húzhattam volna. Tanáraim zö-
, me talán nem is tudta, hogy apám mivel foglalko
zik. Most már kénytelen vagyok egyrészt elviselni
a nevet.masrészt kötelességem is, hogy azokat az
emlékeket, amik részben tárgyi, részben dokumen
tális, személyes emlékek, legalább annyira rögzít
sem, hogy akiket ez érdekel, vagy valamilyen kuta
táshoz szükségük van rá, megbízható adatuk le
gyen. Ennek megfelelően három könyv kéziratát
adtam le a kiadóknak. Három különböző könyv
készült el, elég sok munkát okozott, de azért örül
tem, hogy ennyi adatot össze tudtam szedni.

A Zeneműkiadónak van egy Napról napra soro
zata. Beethovenről. Kodályról is megjelent már itt
kötet. Ilyet akartam csinálni apámról, de ez kicsit
nagyobbra sikerült, mint a többi, mert rengeteg
adatot találtam: hála annak, hogy ő maga nem do
bott el semmit. Nagyanyám, apám édesanyja is
gyűjtötte a kritikákat. És nekem is voltak adataim :
még gyermekkoromban vezettem naplót, amiből

ugyan csak egy kötet maradt, a háború alatt eltűnt
a többi, de ez körülbelül két évet fog össze, úgy
hogy ebből is lehet azqnosítani egy-két dolgot.
Hozzávetőleg hatezer napról sikerült adatot sze
reznem, ami aránylag sok, mert apám huszonhá-
romezer napig élt. .

Kicsit gyorsabban mozognak azzal a családi le
vélgyűjteménnyel, amelynek most szintén időszerű

a kiadása. Eddig főleg Demény János adott ki
apám leveleiből.de még kilencszázegynéhány levél
kiadatlan. Apám levelezése nagyon kőzérdekű,

mert ő leírta, hogy egyik-másík helyen milyen volt
a tapasztalata részben a környékről, az emberek
ről, másrészt a hangversenyről. Elsősorban nagy
anyámnak írt sokat. A nekem szólólevelekből

aránylag kevés maradt, mert a háború alatt szét
lőtték a lakásunkat, én nem voltam itthon, a fele-
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ségem szedte össze, ami maradt. Az édesanyámnak
írt levelekből ís közlünk egy bizonyos mennyisé
get, mert édesanyám a halála előtt a nála lévő leve
lekből kíválogatott nyolcvankét darabot és átadta
azzal: ennyit ki lehet adni és közhírré lehet tenni,
ezek nem szerelmes levelek. Apám második felesé
géhez írt leveleiből ís lesz e kötetben; a sors vagy a
számok ördöge folytán ő is nyolcvankét levelet vá
lasztott ki!

A Szépirodalmi Kiadó vezetője, Illés Endre föl
kért egy olyan természetű könyv megírására, mint
amilyen a Műhely-sorozatukban jelenik meg. Tu
lajdonképpen az említett levelekből, a Napról nap
rá-ból, illetőleg személyes emlékeimből csínáltam
összeállítást témakörök szerint húsz fejezetben:
apám származásáról, népdalgyűjtő útjairól, a ka
tonasággal kapcsolatos dolgairól, kiemelkedő ze
nészekkel való ismeretségeiről stb.

- Kinek egy vers, kinek csak egy ókori bölcs gon
dolata, kinek a zene ad olyan nyugvópontot, amely
nél mindig megpihenhet. (Jntől mégis az örömoldó,
vigasztaló népdalról szeretnék hallani . . .

- Nehéz erről bármit mondani, mert nagyon sok
szép dal van. Van, amelyiknél a dallam szebb, mint
a szöveg maga, és van egy-két olyan szöveg, amit
nem tudom, hányszázszor hallottam, például: Iste
nem, Istenem; Asszonyok, asszonyok ... Ezek úgy
belémivódtak annak idején... Érdekességként
mondom, hogya már említett nagynénéméknél,
akik Vésztőn laktak, kezdte apám tulajdonképpen
a népdalgyűjtést komolyabban, mert ott volt mód
ja összejönni a parasztokkal úgy, hogy nem ő ment
hozzájuk, hanem a parasztok, elsősorban a nagy
néném cselédsége jött. Az Este van már, csillag van
az égen dal szövegébe - főleg ezeknél a párosító
daloknál van erre lehetőség - Varga Julcsa, nagy
néném szobalányának és kocsisának, Garzó Péter
nek a neve került.

• Apám zenéjéből sem tudnék választani, mert
apám annyira nagy egységet képez a szememben
most már ... Egyes műveiből, például a Kéksza
kállú-ból azt a kaput, vagy azt az ajtót szeretem,
amelyík a rétek és az erdők felé nyílik, de talán ez
azért van, mert én az énekhangok közül a basszus
hangot valami miatt jobban szeretem, és ez itt tá
rul ki legszebben.

- Az idei Bartók-év rendezvényei közül melyik
az, amelyik gondolatában, megformálásában méltó
volt Bartók Béla emlékéhez ?

- Eddig kevés. Sajnos, tájékozatlan emberek
foglalkoznak legtöbb helyen a szervezéssel; elő

ször is kapkodnak, másodszor pedig a dologhoz
pénz is kellene, de ez általában nincs. Ha külföl
dön lehet szerepelni vagy mozogni, oda igyekszik
mindenki, van, aki indokoltan, van, aki kevésbé
indokoltan. Általában ezek a kampányok mindig
rosszak, mert véletlenül 36500 nappal ezelőtt szü-



letett valaki, az egy adottság, de nem biztos, hogy
annyira döntő ... , és jövőre aztán már nem fog el
hangzani semmi. Ha valaki megnézi tíz vagy nem
tudom hány évre visszamenőleg a rádió- vagy tv
műsort, március 25-én egyetlen alkalommal sem
volt ~vha megemlékezés semmilyen formában
apámról. Még az sem, hogy két mondatban be
mondják reggel a hírekben, ma van nyolcvanegye
dik vagy hanyadik születésnapja.

- Mi volna az az erkölcsi parancs, melyet szive
sen testálna a következő nemzedékre?

- Leginkább azt, hogy mindenki tisztelje a má
sikban -legyen az ember, vagy más -, ebbe beleso
rolom még az egyszerű növényt is: annak szabad
ságát. tehát egy virágot nem kell okvetlenül letép
ni akkor, mikor az ember kirándul, mert az elfony
nyad midőn haza sem ér az ember. Ha nagyon

akar virágot vinni, ne mindjárt az első percben tör
jön le fIlindent... Az embereknek úgy kellene
mindent végezni, hogy aki amire hivatott, azt szí
vesen csinálja és ne tehernek érezze a munkát, ha
nem élvezze az alkotás örömét.

- Szilágyi Domokos igaz, a bartóki zene lénye-
gét, emberségét megérző versével köszönök el:

Éjek zuhogó titkát engeszteli a nap.
Ki messze fényekig el/át
az a boldogabb.

Az a boldogabb s fájóbb.
Már nem áltatja semmi.
Unokák szeme tükrén
jó lesz elpihenni.

H. HADABÁS ILDIKÓ

Bartók zongorázik

Éjjel plykor színes álmokat vetek,
el-eljátszik velem az emlékezet.
Rég halott dallamok és szavak
zenéjét hozza az éjszaka.

Mintha életre kelne rámájából a kép:
ő s apám a sötét szobába lép.
Kigyúl a táj, a tompán hallgató,
persze, megint az Allegro barbaro! .

Egy kőlap őrzi törődött testét,
itt mindig sugarasabbak az esték,
pár négyzetméternyi kő az egész,
de a mindenség föléje borítja egét.

Éjjel kikel sirjából Bartók
mert.alig pár lépésnyire attól
szellemalakok csapata várja,
megint az Allegro vad orgiája.

Táncra perdül a fából faragott királyfi,
te néma kastély, ajtódat tárd ki . . .
Szarvasok szökellnek dobogva
s tiszta forrás fakad föl csobogva.

SZIRMAI ENDRE
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