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A MAGYAR ZENEMŰVÉSZEK S.Z-ÖVETSÉ'G'ÉN·EJ.: FOLYÓiRATA

tartalom' nélküH hangok sorozat ává valik és ezzel kimérítjük a formalizmus kritériulfiát a;;-;elöadómiívészetben. Az előadandó műnek belső tartalommafva16 megtöltéséhez,
nélkűlözhétetlenaz előadóművész' összhangzattani, formatani és stílustudása, amihez
természetesen társulni kell a kortörténeti ismereteknek. Ezeknek az iSniereteknek a
hiányáb.Ol.n lehetetlen reális képet alkotnunk egy mű felépítéséről és belső t'artalmáról ,
Ha pedIg egy előadómllvész saját m'a gának nem tud reális képet alkotni, hogyan
akarja a művet reálisan tolmácsoini a közönségnek? Mikor az előadómiívész mindezen
rl,~pességek birtokában van, akkor következik az előadómiÍvészet legnagyobb problémája: a miívek élővé, valósággá fonpálása, az átélés, a művek tolmácsolásának az a
<~9rmája, mikor })újra teremtésről« beszélhetünk. Itt döntő fontosságú szerepe van az
e~őadómiívész egyéniségének. A tolmácsolásnak azt a formáját, mikor az előadó 
művész saját egyéniségének és érzelmi világának megnyilvánulásait tökéletesen
összhangba tudja hozni a mü belső , tartalmával, eszmei mondanivalójával, a zenes~erzCí gon?-olatvilágával, és azt ' maradéktalanul ki is tudja fejezni, azaz a müvet
úJrél:teremh, élőyé tudja tenni: ezt hívjuk realista , előadóművészetnek.Szocialista
reahsta előadóművészet természetesen el sem képzelhető az egyéniség tudatos kifejlesztése, a kifejezésbeli gátlások legyőzése, az érzelmi skála szÍllessé és rugalmassá
tétele l?-élkül. Ezektől és ehhez hasonló komponensektől függ, hogy az elő,adóművész
'mennyIre , tudja meggyőzI).i közöIlségét az ö elképzelésének és tolmácsolásának
JJ.elyességérő1. Az ifjú előadóművészek egyéniségének helyes irány ú kifejlesztése a
pedagógusok legnehezebb, de egyben legszebb feladata. Fiatal művészeink nem
,~iel~gítő szerepléseinek döntő okát ennek a feladatnak nem eléggé megfelelő meg'o ldq.sában látom. Igaz, hogy fiatal művészeink és általában előadóművészeink le!7ll~gyobb , része nem rendelkezik elegendő })pódiumrp.tinnal«, ami az előadás biztonsa:gat 'nagyl;>an elősegítené, de nemez aszázszázalékig döntő kérdés. A :cégi nevelési
,re~dsz~rben azt láttuk, hogy az előadó1pűvészek eé[yMisége a hangversenyek sor~za
talban, bontakozott, - ,vagy nem bontakozott kl. Ezekben az esetekben a tanár
su~yos . hibákat követett el, mert az egyéniség helyesirányú fejlesztése helyétt csak
saJát Jól bevált pedagógiai, vagy előadói sablónjaira tanította meg növendékeit.
Egyes tanárok növendékeit csukott szemmer fel lehetett ismerni előadási modorosságaikról és mondanivalójuk sablons2;erüségéről. Mikor ez,e k az ifjú művészek tanáraik
ip~vköréből« kikerültek, képtelenek voltak, megállni a saját lábukoÍl. Fantáziájuk
.csődöt mondott, saját belső mondanivalójuk nem volt. Ez az, oka annak, togy nagyon
'sok, sokat ígé~ő tehet~ég })ellaposodott«, nem v~ltotta be a hozzáfűzPtt reményeket.
. Az egyémség tervszerü és jó irány ú kifejlesztéséhez pótolhatatlan segítséget
nyuJt~llak mind a peda&ógusok, mind az előadómüvész~k számára Sztanis;;-;lavszkij
munkal, melyeknek tanítasait maradéktalanul megvalósítbatjuk a zenemüvészet vonalán is. Ennek a;:: . állításomuak kézzelfogható bizonyítékát adták, - mint már említettem - a nálunk járt szovjet művészek
Tervszerű munkával kiváló eredményeket érhetünk el ifjú művészjelöltjein k
nevelésében és az észlelt hiányok pótlásával olyan szocialista-realista művészeket
nevelhetünk, akik képesek lesznek maradéktalanul kifejezni az előadott művek eszmei
és zenei tartalmát.
Még néhány szót »zenei elqa.é\óművész;etünk : nemze;ti jellegének, sajátosan magyar
e!őadómódjának pro,blémáj ához «. ~int előadó!l1űvész és mint pedagógus a })jellegzetesen ' magyar zeneI előadóműv~szet , kérdésének kiala:kítását« ebben az általánosított
for.mában nem tudom elfogadni. Saját zeneszerzőink műveinek előadásánáI; ..l !ameilynyIben azok ténylegesen a haladó magyar·hagyományokbÓI, vagy népünk motívumai,bóltáplálkoznak - meg kell találnunk és ki kell alakítanunk a sajátos magyar előadás
módot. Ugyanakkor határozott szembefordulást· jelentene számunkra a szocialista'realista előadómiÍvészettel. - amiért pedig minden erőnkkel harcolunk - ha például
Beet,h over\ Mozart, Brahms, vagy Csajkovszkij műveit sajátosan magyar előadói
stílusban Jatszanank. Nem tudom, magamévá tenni azt az állítást sem, hooy fenti,
l's más nem magyar szerzők , örökbecsű müveit csak magyaros előadásrri'odorban
tudnánk l~özelhoz~i közönségünkhöz.Nehezen tudnám elképzelni például Beethoven,
vagy. CsaJkovszkIJ hegedűversenyének magyaros előadását , mikor mindkettőnek
témám ~nnyira felismerhető szerzőiknek egyénisége, egyéni hangja és föleg az utóbbinál
Ifemzetl karaktere. Tükéletesen igaz, hogy ugyana zt a Mozart-szimfóniát })másképpen'~
.Já~sszák Moszkvában, 'Bécsbe,n, Lipcsében és más városokban, de ugyanezekben a
v~rosokban ugyanazt , a Mozart-szímfoniát minden karmest er })másképpeu <, szólaltatj a
~eg. Eza téJ?-y az t:;9yén~ felfo~~st éfi előadásmódot, az igazi egyéniség ' sajátos átélését,
úJr,~.te~emté~l módJat bIzonyítJa döntően , nem pedig a nemzetí elöadá$mód jogosultságat IgazolJa, Az .egész nem zetre vonat kozó előadásmód j ellegének k ialakítása az illető
8

nemzet sajátos zenéjének előadásában nélkülözhetetlen és döntő jellegű, de általánosítani
ebben a kérdésben nem lehet. Minden ilyenfajta általánosítás arra az eredményre
vezetne, hogy például egy előadóművész jó, vagy nem jó stílusát fogadnánk el és így
epigonok tömegei uniformizálnák az előadóművészet jellegét,A stílustudás és egyéniség feleslegessé válna, ami szöges ellentétben áll a szocialista-realista művészet alapelveivel. Azonkívül dolgozó tömegeinkből alakuló új közönségünknek hamis képet
festenénk a zenemüvek igazi eszmei tartalmáról. Azt hiszem, a cikk írója maga sem
teljesen így gondolta, mert tudom, saját magától hallottam, mennyire elítéli például
a zeneszerzők között az epigonokat.
. S,zeretném remélni, hogy ennek az elvi vitának folytatásaként tisztázódni fognak
a vItas, vagy rosszul értelmezett kérdések.
GAR A Y
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Bartók nemrégiben megjelent posthumus művel újabb eredménye annak a Páratlan
energiának, amellyel a délkeleteurópai néPek zenéjének felkutatásán, lejegyzésén, rendszerbefogtalásán - és , mindezeken keresztül a néPek lelkületének feltárásán fáradozott.
Régebbi munkái után most a szerb-horvát népzene egyik igen értékes ősi rétegének tudományos feldolgozását kapjuk kézhez.
Habent sua fata libelli - a könyveknek is megvan a sorsuk. De ennek a könyvnek
. a sorsában egy kissé napjaink ·történelme is tükröződik.
Bartók I94I. március 27-től I942. december ' 3I-ig dolgozott a Columbia-egyetem
megbízatásából a P a ri' y-féle szerb-horvát népzenei lemezfelvétel-gyüjteményen. A jugoszláv néP ebben az időbe;i hősiesen harcolt az őt eltiPorni szándékozó fasizmus ellen. Bartók
t!linden együttérzésével a szabadságukért küzdő igaz jugoszláv hazafial. felé fordult.
Őt, a néPek közti barátság, a néPek szabad testvb'i együttélése bátor előharcosát, kétségbeeitette az a mód, ahogyan a fasiszta rablók belegázoltak a szabadságszerető kis néPek
- llöztük saját hazája - életébe. Már I94I áprilisában ezt írja a P a'l' r y-féle gyüjteménnyel kapcsolatban: »A tragikus európai 'helyzet gondolkodóba ejt, hogy mikor - ha.
mlaha 1S - lesz alkalmunk hasonló természetű tanulmányokba belefogni.«
I-latártalan kital'tással végzett munkáját nincs módjában a lelkiismerete által diktált
~ala,possá ggal elvégezni. })A Columbiáról jan. I-vel ,elbocsátottak '; úgy látszik, hogy
számomra nincs több pénzük. Ez bosszantó, mert ez alatt a két év alatt csak kevéssel többet,
mint a munka felét lehetett elvégezni (a Parry-gyüjtúnénnyel kapcsolatban) és' én gyil[ölöm a befejezetlenséget. Hogy valaha lehef-e rnajd folyta.tni, _ csal. a ió ég tudja. «
íria rn.egbízatásának utolsó naPján.
'
Bámulatos tudással és intuicióval mégírt könyvének megielenését Bartók már nem
érte meg. De halála után. is , évek hosszú sora telt el és semmise történt a még Barf.ók felügyelete alatt elkészült teljesen nyomdakésZ anyaggal. A háttérben mozgó erők akadályozták a könyv megielenését.
'
A jugoszláv néPet időközben vezetői elá'yulták, így nem volt })időszeril«, hogy a néP
alllOtóerejét hirdető, ősi szabadságvágyának lehelletét árasztó mű megjeleniék. Nem lehet
azonban a véletlen műve, hogy I95I-ben, éppen akkor, amikor nyilvánvalóvá vált Amerika
hivatalos köreinek szoros kapcsolata a iugoszláv néP án,lóival, a könyvet - mintegy
,)áldozatkészségük« bizonyítékául - mégis kiadták.
•
Sem Bart6knak, sem az ö milvének ezekhez a mesterkedésekhez semmi köze nincs,
Ve mi nem azonosíthatjuk sem a iugoszláv népet jelenlegi vezetőivel, sem Amerika dolgozóit és haladószellemű tudósait, művészeit az őket markában tartó finánc - tőkével.
Bartók könyve a néPek igazi arcát mutatia és - mint minden igazi tudomány - a népek
közti ba,rátság ügyét szolgália.
(Szerk.)
.

1

Serbo-Croatian folk 6onga. Texts and trauscriptions' of seventy-five folk 80ngs from the Mil-

'Illan Parry Collection and a morphology of Serbocroatian folk melodi"s by Béla Bartók and Albort

B. L ord. N ew Yor k. 1951. 'Columbin University Press..

I
l
l

Bartók újabb munkáj~ a Parry-g:yüjteménynek azt a részét t'artalmazza, mely
hősi-epikus ének. Ezek úgynevezett »asszonyi-énekek«, melyeket az' egykori
gyüjtő mellékesen , a hősi énekek m ellett vett gramofonlemezre : 75 dallam, 54
variánscsoportban. Kevésnek látszi;k m ennyiségre, de annál n agyobb a minőségi
jelentősége. Az ősi délszláv hagyományban leggazdagabb t erület ekről: Boszniából,
Hercegovinából és Dalmácia egyes rész eiből való dallamok ezek, m elyek a délszlávok
és K elet-Európa egyes legrégiesebb, legkül,ö nösebb d allamtípusait k épviselik. Ami
pedig még nagyobb jelentőséget kölcsönöz ennek az önmagában is ritka értéknek,
az; hogy Bartók b evezető tanulmánya nemcsak ezt ~z anyagot dolgozza fel, h anem a
maga megszokott, matematikai-statisztikai módján az egész ismert délszláv dallamanyagot átvizsgálta, körülbelül 3200 dallamot. Igy most tulajdonképpen ez a népzene a legjobban ismert szomszédnépi anyag, minthogy a szlovák nép zenéről szóló
könyvét nem ismerjük s a románról szóló összefoglaló könyve sem jelent m eg, csak
egyes részlettanulmányai. Annál nagyobb élmény követnünk összehasonlító-feldolgozó munkájában, melynek folyamán eddigi egész kutatómunkájának eredményeit
foglalj a össze egy-egy mondatban; egy-egy tanulságban, vagy felsorolásban. Ez a
kutatómódszer látszólag száraz és bonyolult; de nekiink jól esik újra t alálkoznunk
ezzel a szellemi m agatartással, a szinte természettudományos exaktságra törekvő
értelemnek mu'nkamódszerével és Inegeleveníteni ismert képleteit, száriuiit és j elrendszerét, anyagra visszavetíteni statisztikáit. Ahogy ezekkel a képletekkel és számokka l.
felméri Keleteurópa és a Mediterrán népzenéit, elkülönít és összefüggéseket állapít
meg, egyre nagyobb t ávlatok tárulnak fel tudományunk számára. Ő, aki szlovák,
román, török, arab k utatásai után, a bolgár népzenekutatás eredményeinek felszívá sával nyúl most adélszláv anyaghoz, olyan széles perspektívában tárgyalhat j a,
amelyben állandóan több nép zenéjének saj átOsságait, őstörténeti k apcsohi.tok lehető 
ségét s olyan, történeti összefüggéseket tár elénk, melyek Északafrikától Máramarosig
terjedő területen fűznek össze távoli népeket. Mikor bizony os kishangterjedelmií,
2- 3 soros szertartási dallamokat elkülönít a délszláv anyag többi részétől (szénagyüjtési, aratási, Lázár-napi és bölcsődalokat) , mindj árt melléállítja a szlovákok h asonló
jellegű dalait: p ár hangból álló, rendkívül régies és egyszerií dallamokat, m elyek
szintén szénagyüjtés és más szertartásszerű müveletek kísérői ; s rögtön felmerül a
kérdés: nem valami ősi, közös szláv kulturális örökséggel á llunk szemben? De még
tovább tágítja a láthatárt, ismét saját gyiijtéséből állít melléjiik arab lakodalmas
dallamot, szintén ugyanazt a régies-primitív típust; . ennek alapján ezt a stílust
vagy távoli balkáni-földközitengeri őskultúrából származónak, vagy á ltalában_ az
emberi zenei fejlődés egy nagyon kezdeti fokáról fennmaradt emléknek tarthatj uic
Ugyanígy kapcsolja össze saját élményeit ezzel az anyaggal bizonyos sajátságos jelenség láttán. A hagyományos dél szláv énekstílus egyik feltűnő díszítő -ki 
fejező fogása a sorok és szavak m egszakítása hosszú szünetekkel, a melyek szabály- '"
szerűen ismétlődnek egy-egy dal versszak<iin keresztül. Ezt a szokást egyetlen Zólyom-megyei faluban egyetlen dallal kapcsolatban ismerte de azt mindenki így adta elő,
fiatal és öreg, minden egyes alkalommal. Itt is felveti, nem régi, közös-szláv el ő adási
hagyomány-e ez is, amit a délszlávok és bolgárok fenntartottak, az északi szlávok
közt pedig már csak véletlen »relictum«-ként maradt fenn.
.
A dallamok és szövegek metrikus-formai leírása is mindjárt kelet-európai összehasonlító seregszemlévé válik , Elkülöníti a szlovák-ukrán-magyar területet , melyen
a 4 soros, rímes, strófikus felépítés uralkodó és a d allamkategóriák csak csekély
mértékben v annak alkalomhoz kötve; a wmánok dalait, melyek háromsoros, nem strófikus felépítésű ek, d e szövegeik rÍmesek s a dallam és szöveg kategóriá i szorosan
kapcsolódnak alkalmakhoz ; a délszláv és bolgár d alok ezzel szemben ismét nem
különülnek el alkalmak szerint külön dallamstílusokra, 2 - 3 soros, rímtelen, nem-strófikus szövegeik strójikus felép ítésű dallamokkal já rnak együtt, A magyar és török
dallamok mind, a románok akolindák leszámításával izometrikusak, a szerb dallamok
heterometrikusak - még izometrikus verssorok esetén is, mert sajátságos gyakorlatukkal, a sörok egyes részeinek ismételgetésével ezeket is tudják alkalmazni heterometrikus dallamsorokból álló énekekre. IgEm érdekes ezzel kapcsolatban, hogy milyen
különféle eljárásból alakulhat ki azonos eredmény, A magyar népdalban jól ismert
ABBA form a a délszláv népdalok közt is ismeret es, d e t eljesen más j elleggel. A magya r
forma egész sorok megismétléséből keletkezett, a délszláv sor-részleteknek ismétléséből. P éldául egyetlen 10 szót agú v€rssorból is alakulhat ez a forma , m elynek először
utolsó 4 szótagját éneklik, aztán az e l ső hatot, majd megismétlik rendes sorrendben ,
tehát 4 - 6( (6-4 for mában, ahol az azonos szótagú részek dallaina. is azonos 'lehet,
esetleg külö nböző kadenciával ismételve . Ennek a különös gyakorlatnak köszönhető,
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hogy egy 8, ,6, 8, 6-os szó~agszáml~éplet~ mely nálunk is sok dalban szere el, náluk
ID és II szotagos sorokboI egyarant kialakulhat, ~gyes sorrészletek is~tléséveJ :
4- 41 6( 14-4/ 6/ ( vagy 8/3 - 3 / / 8/ 3-3 fonnaban,
.
Általá?an rend,kívül é~dekes ez az anyag önmagában is, összehasonlító eredm ények" néIk,ul, ,pusztan zenei :,zempontból. A formaképzésnek példá l o-é
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l a amo osszes
-: rssza ~,na g~amo on, e vétele. A h allas után lejegyzett dalokban u~ anis a versszakok koztI ,szu?-e~e~. fIgyelmen kívül maradnak. Már további lépés a "f~rmaalkotás
ba~, ~\ az 1sl~etlodo d a,llamsorokban val~mi kis elemi ritmusváltozás jelzi hogy
~~aso l « sorra~ van dolgunk: rendszermt kis ritmus-szűkítés meO'hatá~ozoú
e yen, <; n egye ek vagy nyolcadok összevonása nyolcaddá va';' tiz~nhatoddá
;ze~.~~.:pan~ó ,~ely~n megj,e,lenő, 2 soronként ismétlődő eltéré;ek »clrő« és »második;(
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alapján nemigen lehet elfogadni Bartóknak ebben a kérdésben kissé mechanikus
magyarázatát,2) hogy a félzárlat-rendszer idegenből kölcsönzött, fejlettebb dalok
felér e-csonkításából keletkezett (természetesen valami kezdeti st ádiumban). Egy
magyar dallam középen csonkolt átvétele sem meggyőző példa e tekintetben (60.
lapon) , m ert ez az újabb átvétel talán már azért történt így, m ert előzőleg m egvolt
a hajlam hoz zá az ilyen zárlatok analógiájának h atására. Amikor olyan régies és
autochton anyaggal van dolguJ;lk, mint ez adélszláv népdalanyag is és a többi k eleteurópai népzenék, akkor sokkal több joggal számolhatunk belső fejlődésből ere dő
. sajátságokkal, és inkább a zenei fejlődés különleges lehetőségeit kell lá tnunk a jelen ségekben , semmint ismert, fejlettebb j elenségek eltorzítását. Véleményünk szerint a
délszláv félzárlatos dallamvégződés egy változata a k eleteurópai népzenék hangnemi
sajátságának, amelyben a hangterjedelem igen gyakran egy_hanggal m élyebb, mint a
d allam végső hangja .
Ez a felfogás annál inkább jogosult, mert hangnem és ·hangkészlet tekintetéb en
a kötetben közölt dallamok közel állanak a bihari román dalok egy részéhez. Itt is
a hangsor a lsó hangjain vannak leginkább a kadenciák, itt is igen gyakran szerepel
az t-h h an gköz, a bővített kvart, ú gy is, mint közvetlen dallamugrás, úgy is, mint
közbeeső hangokkal kitöltött, de mégis hangsúlyozott tritonus; itt is, ott is gyakori
a frig-szekond, valamint a dallam n ak olyan elhelyezkedése a hangsorban, hogy fő
hangjai például t-arasz) - c és csak a dallam végén j elenik m eg a g, mint záróhang.
Úgy lát szik, Európa délkeleti részének valami nagyon ősi, ha nem is közös, d e mindenesetre rokon dallarnvilágával van itt dolgunk, különösen ha meggondoljuk, hogy
a szlovák néRzenében a valóságos lyd hangsornak milyen nagy a j el entősége . (S a
mixolydnek a gyetvanslla-dalokban. Ez azért nevezetes, m ert az említett bihari
román dalok is egészükben és záróhangjuk alapján mixolydek, csak ly d es m enetekk el
és u grásokkal tarkítva.)
,
.
I~en különös stílus maradt fenn néhány, főleg dalmáciai dallamban. Ezek egy
terc-tavolságra összeszorított, 5 kromatikus hangból álló dallamok. A kromatika
nem esetleges jelenség bennük, n em az ingadozó intonáció eredménye, hanem kétségtelenül különálló fokokat jelent, m elyek egym ással teljesen egyenran gúak. Bartók
szer int ezeket a 12 h angú skála egy részletének, mintegy ,)p entakord «-j án ak. tekinthetjük. Hasonló k romatikus motívumok jelentkeznek a hősi énekekb en is, valamint
egyes hasonló jellegű, kis hangkészletű arab dallamokb an . Még érdekesebb jelenség,
hogy ez a krolll.atikus dallamstílus Dalmáciában együtt já r a kétszólamúságnak
egy sajátos fajtáj ával, a párhuzamos nagyszekundokban való énekléssel. Erre a sajátságos zenei jelenségre ezen kívül csak néhány szórványos bolgár adatot tud említeni
Bartók s hozzátehetjük, hogy Bjelaj ev szovjet zenetudós talált a hírek szerint közép k ori or osz zenei emlékekben szekund-párhuzam os többszólamúságra. Ez a kérdés
még további érdekes kutatási lehetőségeket igér, annál inkább, mert a normális népi
többszólamúságnak eddig ismert h árom területe (a délkelet-ném et, a nagyorosz és a
délszlávok északnyugati határvidék e) közül kettő egybeesik ennek a sajátos többszólamúságnak a területével is.
Rendkívül érdekes, szép anyag, zenei különlegességek, a délszláv anyag összefoglaló leírása, ezen keresztül szinte egész Délkelet-Európa és szomszédos területeinek
népzenei áttekintése s m ellékesen gazdag ritmikai-verstani tapasztalatok teszik
Tendkívül értékessé Bartók legújabb kiadványát, a mihez még hozzájá rul a szövegek
elemzése és az eredeti szövegek m ellett angol fordításuk közlése is. Bartók halála
utáni műve ismét tovább vitte a népzene tudományát és újra fájdalmasan érezt eti
velünk azt a nagy veszteséget, amit munkája teljében bekövetkezett halála jelent a
zenet udomány számára. Bár összefoglaló r omán és szlovák tanulmányát is kezünkbe
vehetnénk ! Vagy a Parry-gyüjtemény epikus énekeinek legalább lejegyzését !
Nehéz beletörődni, h ogy lezárult az a szellemi munka, amely éppeIi most ontotta
volna leggazdagabb termését. R em éljük, hogy alkotói tevékenységének h alála után
m ég egyre szaporodó terméséh ez hasonlóan lesz alkalmunk a nép zen etudomány
termetén is még újra találkozni kutató szellemének eredményeivel. S akkor m ég telj esebben fog kibontakozni Bartók Béla t udományos életm{íve: a kelet európai népzenei kultúrák tudományos ismeret e.
,
VARGYA S LAJOS
'l A oikknek ezen l'é'l.revel
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szerkes?tős6günk

LISZT ÉS eZERNY
A gyer~~ek Liszt .~anulóéveirő.l kevés ré~,z letes adat áll rendelkezésünkre, Lisztnek
52 év~s, koral?an anYJ ~hoz írt egyII~ lev:elébol megtudjuk, hog y előbb tanulta me" a
kottaIr.as~"Illlll~ a b etuvetést, még pedIg egy.edül, magától.1 Eletrajz irói elmondj'ák
hogy atYJat ma~ négy-ötéves korában kérlelte, ostromolta, hO"'y ' tanítsa zongorázni'
anyj a ,~zonba~ feltette a rendkívül gyenge szervezetű , beteges'"gyermeket a túlkorai
míe&ero}t~téstol. Vég~e hat éves korában a szülők engedtek a fiúcska szenvedélyes
k va~sag~n~k és at y ja elkezdte tanítani.
.
.
LIszt Ad~,m, Eszter~ázy h erceg doborjáni gazdatisztj e maga is jó mu zsikus volt több
hangs,:eren J at~zott . Flanak 7endkívü~i kép e,ss.~&ei: remek hallása, szinte döbbe'netes
.- a kIS Jl.;Iozartra em~ékeztető - zeneI memonaJa és csodálatos lapról olvasási ké zsé e
Joggal ball'l:u~atba eJtJ;1ették az egyébként objektív ítélőképességií apát. A gy~rm~k
roh~mos feJ,lo.d ése soran c.s akhamar b elátta, hogy fiának tehetsége kezd túlnőni
áz o pedagoglal képességem,.. sZ,erette volna komoly mesterre bízni tanít ását. Ekkor
C~rl Czernyhez , a ~écs?en ~lo hI~neNes zongorapedagógushoz fordult. Cierny szÍvtsen
v~llalta, h ogy tamtam fogja a fIúcskát, ha felköltöznek Bécsbe. Ez 1821 vége t áJ'án
kovetkezett b e.
A Bécs~en t öltött időről cs~k gyér adataink va1lI;tak. Ezt a hiányt pótolja némile
Czen~y bef~Jezetlen és mostamg Inadatlan önéletrajzának kézirata amel re a bécs1
')~usI~ver~~nsha~lS« archivumában 2 találtam rá, A 34 oldalas kézir~t utolró old~la
sz,ol L Isztrol, akI az 182I~23. években körülbelül 18 hónapon át volt Czernt tanít vanya. Czerny ezeket a v isszaemlékezéseit Ig évvel később, 1842-ben írta .

I
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Czerny Em lékiratainak néhány sora facsim ilébell :

l

11eli él't; telie"e11 egyet. (Sze rk .)
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