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Vargyas Lajos 

Emlékek Kodályról, Bartókról, 
Dohnányiról 

1932-ben kerültem az egyetemre 
bölcs észnek Ez két fontos dolgot je
lentett zenei fejlődésemre: Kodály 
népzene-óráit és az Egyetémi Ének
kart Vaszy vezetése alatt. Abban az 
évben, ami Kodály ötvenedik szüle
tésnapját is jelentette, elő is adtuk a 
Psalmust női karral kiegészítve. Ez 
csodálatos él~ényt jelentett szá
momra. Minden mő sokkal jobban 
megnyílik az embemek belülről; 
mintha csak k.í:vülről hallgatja. 

De állandóbb élményt jelentett 
Kódály zenefolklór gyakorlata, amit 
azonnal fölvettem, s nagy izgalom
mal vártam az első órát, a személyes 
ismerkedést. 

s zerencsém vol t. 
Akkor már meg
csappant a koráb-

"--_ .. ____ -,J bi érdeklődés Ko-
dályórái iránt, s az első órától kezd-

. ve vfgig, év végéig egyedül voltam 
vele a teremben. Ami nekem termé
szetesen nagyobb élményt nyújtott, 
mintha csak ötvenedmagammal kel
lett volna hallgatnom valami elő
adását. · 

Első kérdése az volt: gyűjtött-e 

már valamit. Szerencsére volt már 
valami. Érettségi után mindig az alsó 
Dunamelléken, AlJostagon táboroz
va cserkészőrsömmel kirándultunk 
Öcsénybe·, amelynek, tudtuk, jelen
tős népzenei hagyománya volt. Híres 
volt népviseletéről is, és a Gyön
gyösbokréta egyik közismert szín
foltja volt. Odamentünk hát végig 
dalolva az úton, természetesen a 
cserkészek számára' készült 10 l nép-

dal darabjait fújtuk. Éppen hordás 
ideje volt, a földeken dolgozó, rakott 
szekereken járó barna-fekete férfiak 
és gereblyéző nők felfigyeltek a da
loló cserkészfiú kra, s a faluban is 
nagy szívességgel fogadtak. Először 
egy öregasszonytól jegyezgettem, 
aki a bokrétásokat tanította be, majd 
néhány szép 17-18 éves lánytól ír
tarn I.e egy sor új stílusú dalt, néha 
má~félét is köztük. Így összeáll t 
vagy 25 dallam. Kodály ezt hallva 
meghagyta, hogya legközelebbi órá
ra hozzam el a gyűjtést, s lezárta az 
ismerkedést. A következő órán első . 
kérdése az volt: itt vannak-e adalok. 
Nem voltak, mert mi szépen, gondo
san akartuk letisztázni, minden dalt 
külön nagy kottapapírra, s nem vol
tunk még készen vele. 

, "No, ha nincsen itt, írjon fel a táb
lára egyet közülük!" Felírtam a "Jaj 
de mély a Tisza vize" C-osztálybeli 
dallamot. (Ez Bartók osztályozása 
szerint a" vegyes eredetű" dalok cso
portja.) Éselemeznem kellett sorzár
latai, szótagszáma, formája és min
den egyéb tulajdonsága szerint. Va
gyis látni akarta, mit tudok a népdal
ról. Akkor vette ésire, hogy d-záró
hangra írtam le, pedig akkor már tud
tam a Bartók-könyvből, hogy g-zá
róhangra szoktuk lejegyezni a nép
dalt. "Talán abszolút hallása van?" 
kérdezte, mire szégyenkezve be kel
lett vallanom, hogy nincs. (Később 
tudtam meg, hogy Wagnemek sem 
volt! Talán akkor nem szégyenkez
tem volna.) Lehet, hogy ösztönösen 
írtam d-be, ami egyrészt énekelhető 

hangmágasság, másrészt ennél a 
dor-hangnem ű dallamnál nem kellett 
benne semmi előjegyzés. 

A következő órára aztán már ,el
hoztam a teljes "gyűjtést". Kodály 
szokása szerint belemélyedt. Egy 

· jellemző esetre emlékszem. K~zébe 
vette a "Zörög a kocsi" kvintváltó 

· dalát, amit az öreg néni szinte csak 
maga elé dúdol va, szöveghez iga
zodva, kissé beszédszerűen énekelt. 
A ritmus így ti ti tá I tá tá lett: Zörög 
a / ko- csi- "Így hallotta?" kérdezte 
Kodály. "Így", feleltem. "Mertálta
lában úgy van mindig: tá ti ti / tá tá. 
Ezt azóta is a legjellemzőbbnek tar- . 
tom Kodályra. Nem azt mondta az 
akkor látott 18 éves kezdőnek, hogy 
"ez így nem jó, mindig úgy éneklik, 
hogy . .. ", hanem megadja neki is azt · 
a rangot, hogy feltételezi : talán ezút
tal úgy hangzott el, ahogy leírta. 

Ezek után kiküldött Lajthához a 
Néprajzi Múzeumba, hogy ismer
kedjem meg ott az addigi gyűjtések-

· kel. Vagyis elfogadott olyannak, akit 
érdemes kinevelni arra, hogy komo
ly an beledolgozza magát a népzene 
tudományába. 

1945 ta vaszán be kellett mennem 
a Parasztpárt központjába Farkas Fe
renchez, a párt főtúkárához. Megle
petésemre Kodály t találtam az elő
szobában. Ö is Farkas Ferencre várt, 
aki valami tárgyalássál volt elfoglal
va. MeJléültem, s Kodály elmondta, 
miért jött. A Zeneakadémia igazQló
bizottságában Jemmnitz és Major 
Ervin ki akarja nyírni Zathureczkyt. 
Minthogy Majort a Parasztpárt küld-



te ki, ?zt akarja, hívják vissza, és Kodálynak, hogy miért történt mind
küldjenek ki valaki mást helyette. ez, s Ádám elmenetele után néhány 
Major ugyanis mint alapos adatgyűj- nem vonzó tulajdonságát is emleget
tő tudós, ezt a tulajdonságát a politi- tem, amiért nem volt bennem iránta 
kai életben is megtartotta, és kartoté- olyan elszánt lelkesedés ... Kodály 
kotO készített minden zenészről. Ó azzal zárta le az ügyet: "Mindegy. Ó 
volt a Bizottság adatszolgáltatója. az egyetlen tanítványom, akitől nem 
Jenunrutz pedig igazgató akart lenni tapasztaltam semmi hálátlanságot. 
Zathureczky helyett. Seinmit! Majd fellebbezni fogunk." 

V égzett Farkas Feri, kijött, és (A fellebbezéskor aztán már Majort 
nagy reverenciával jelentkezett Ko- . is meggyőzve, fölmentettem Ádá
dálynál. Mihelyt megtudta miről van mot.) 
szó, azonnal intézkedett, hogy von- I E l zután már keményebben 

ják vissza Major meghíza5ását. De Ilf~i ' j I kezdtem harcolni. Min
akkor kit helyette? Kod:íly rám mu- i , denekelőtt kifaggattam 
latott: itt van ő, rá nem mondhatják, .. mindenkit, milyen jogon 
hogy nem ért hozzá. Így lettem a Ze- ' ül a Bizottságban. S ki-
neakadémiai Igazolóbizottság tagja, derült, hogy Székely Endrét nem 
hogy harcöljak egy egész bizottság küldte senki. Ó magát küldte ide. 
el!en Zathureczkyért. . Erre követeltem, hogy hagyja el az 

A Bizottságban Jemmnitz képvi- ülést, s mikor nem volt hajlandó, 
selte a szocdemeket, Szervánszky vertem az asztalt, hogy addig nem 
Endre a kommunistákat, Kókai, aki vagyok hajlandó részt venni a tár
szintén pályázott ai: igazgatóságra, a gyaláson, amíg ő is ott van. Erre ki
kisgazdákat. És ött volt - ott volt? ment a szomszéd szobába, s az ajtón 
ott hőzöngött, dühöngött, parancsolt, keresztül hallgatta a vitát. De amint 
ágált - Székely Endre. Letorkolt, ter- valami feldühítette, vagy vélemé
rorizált mindeQkit, szinte nem enge- nyét fontosnak képzelie, benyitott, 
dett mást szóhoz jutni. és belekiabált a vitába. Erre ismét 

Betfuendben először Ádám Jenő csak rácsaptam az asztalra, hogy 
került terítékre. Az ő ügyében még amíg végleg el nem távozik; nem 

vagyok haJ'landó tárgyalni. Így vétapasztalatlan voltam, nem tudtam, 
milyen magatartást tanúsítsak. Elég gül sikerült megszabadulni tőle. 
nevetséges vádakat hoztak föl elle- Évekkel később hallottam zenész 

. ne: hogy előadást tartott a népdalról ismerőseimtől, hogy valahol nevem 
a Magyar Úriasszonyok Egyesületé- hallatára kijelentette: "Vargyas, az 
ben 1943-ban vagy 1944-ben, és eh- egy fasiszta!" 
hez. hasonlókat. .. Természetesen vi- Közben a Bizottság kiegészült jo
tatköztam velük, és a szavazásig el- gász titkárral, Bér Jánossal, aki ak
leneztem elítélését; de mikor szava- kor m~g fővárosi főügyész volt. Ne
zásra került a sor, azt gondoltam, . ki nem volt szavazati joga, mint a 
hogy az én egyetlen szavazatom szakszervezeti megbízottként meg
úgysem változtat az eredményen, vi- tartott Major Ervinnek sem, de mint 
szont a Zathureczky-ügyig még befolyásos párttag és jogász, ő lett 
szükségem lesz valamiféle meg- ettől kezdve a Bizottság tulajdon
egyezés re velük. Így hát én is meg- képpen i vezetője és az ülések irányí
szavaztam az ítéletet. tója. Természetesen Jemmnitz "bűn-

Az ülés után azonnal fölmentem üldözésének" szellemében. 
Kodályhoz. Ádám már ott volt, és Azért én is javítottam valamit a 
szemrehányó tekintetet vetett rám helyzetemen. Találkoztam Arany 
hangsúlyozva, hogy "egyhangú" Sándorral, az Egyetemi Énekkar 
volt ·elítélése. Én mentegetőztem egykori szólistájával, aki kisgazda-
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párti volt. Elpanaszoltam neki, hogy 
párt ja Kókait küldte ki, aki segédke
zik Zathu és mások kinyírásában . 
Megvigasztalt, hogy ezen könnyű 
segíteni. Testvére volt a később oly 
nagy szerepet játszó Arany Bálint 
(az "összeesküvő"), s az elintézte, 
hogy hívják vissza Kókait, és küld
jek ki helyette Vámosi Nagy Lászlót, 
aki azután teljesen mellettem volt 
minden kérdésben. Sőt, még egy to
vábbi segftséget is kaptam. Megala
kult a Polgári Demokrata Párt, s az is 
elküldte megbízott ját, . egy jámbor 
zsidó zenekritikust, Somogyi Vil
most, Halmy barátom sógorát. Ez 
nem is volt megbeszélve, de termé
szetesen ő is mellém állt minden kér
désben .. Így már három-három volt 
az arány, s én a legnagyobb bizalom~ 

mal néztem a jövőbe. Mert közben 
tárgyaltunk ugyan egy sereg más 
ügyet is, de a Zathureczky-ügyben 
állandóan folytak a "kihallgatások". 

Az előbbi ügyek közt volt Vaszy 
Viktoréis. Akit szerettem, s aki any
nyit foglalkozott velem annak ide
jén. Tárgyalása előtt bejött hozzám, 
hogy megvan a megbízatása a Sze
gedi Nemzeti Színház opera vezetői 
állására, azért az volna neki jó, ha 
csak áthelyezésre ítélnék. Mert volt 
valami ellene, hogy V -jelvényt hor
dott (a náci győzelem jel vény ét), bár 
ilyen naivságokon kívül soha senki
nek nem tett semmi rosszat. 

~
~ inthogy nagyon 

, .,,,;;-;-:- ' .~. ~ közelről ismer-
, .. ,. .\ .. i tem, megkértem 

_, __ . _ .... .. _ ---' társaimat, referáJ-
.. hassak én róla. Elismerték, hogy jel
len1Zésem teljesen helytálló, mégis 
többet akartak: állásvesztést. . . Két · 
teljes óráig tartott a vita. Akkorra 
má"r megtanultam, hogy csakis a ke
ménység hoz sikert. Végül sikerült 
az áthelyezés. Kimentem, és első

ként közöltem az eredményt a két
ség-reménység közt várakozó Va
szyval. 

V égül eljött a Zathureczky-ügy 
tárgyalása. Aminek még az ítélethir- > 
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detése előtt volt egy nagy eseménye: zott benne. Utólag tudtam meg, hogy Elkezdtem nyomozni ebben az 
Kodály eljött tanúskodni. Bár ez in- az előző napokban "egyezséget kö- ügyben s Széll Jenőtől hallottam a 
kább volt vádaskodás, mint tanúsko- tött" Jemmnitzékkel, hogy lemond következőket. Ó kezdetben még bu-
dás. Vádolta az Igazolóbizottságot, az igazgatóságról, ha . igazolják. S karesti követünk volt, és magas pozí-
hogy "helycsináló bizottság". Ez el- természetesen esze ágában sem volt ciójának megfelelő helye volt a párt 
sősorban Jemmnitznek szólt. Volt is megtartani ígéretét igazolása után. soraiban. Emlékszik Kodály egyik 
felháborodás. Mikor kiment, Bér Já-

* * * 
beszédére, amit az Operában mon-

nos nekem támadt: "Látod idejön . dott el Bartók halálának valamelyik 
~ Kodály, s mikor népünk emlékoszl0- Még egy emléket kell felidéznem évfordulóján. Azzal kezdte: "Ez az a 

. pokat emel a felszabadító szovjet ez zei az üggyel kapcsolatban. Az ház, ahol nem szabad Bartók műveit 
,t I 

előadni." És folytatta hasonló ke-
.. ' 

hadseregnek, ő megtámadja fiatal egyik fő vád volt Zathti ellen, hogy 
népi demokráciánk intézményeit!" megjelent a Szálasi-fogadáson, mény modorban. Jenő szerint a párt-

Ekkor valami ördög bújt belém, s amelyre be voltak rendelve a kultu- funkcionáriusok meg voltak der-

közbevágtam: "Azokat az emlékosz- rális élet vezető állású emberei. Ó medve Révaival az élükön. Tehát 

lopokat nem népünk állítja, hanem ugyan elbújt a fényképezés elől, de igenis védte Bartókot azokon az írá-

maga az orosz hadsereg . .. " "Hogy Dohnányinak nem lehetett ezt meg- sokon kívül is, amelyeket ismerünk. 

mondhatszilyet!" csapott krám dü- tenni, s a Bizottságban sok sza esett * * * hösen, mire azzal folytattam, hogy ezzel kapcsolatban Dohnányiról. Én 
"magamat is elvittek kicsi robotra a úgyszólván minden ülés után föl- Tóth Aladár zf<nekritikáit szeret-
Szabadság térre, hogy hordjam a kö- mentem Kodályékhoz beszámolni, s tem csak olvasni. Nagybátyámék-
veket az orosz katonáknak, akik rak- a Dohnányi ellen felhozott vádakat is nak, akik egy házbanlaktak velünk, 
ták az' emlékművet." Beer Hanzi hal- elmondtam. Közben a magam enyhe a Pesti Napló járt, s én lementem 
latI an dühös volt, de Major Ervin fenntartásait is éreztettem vele szem- hozzájuk elolvasni írását, ha valami 
majd megszakadt mellettem a visz- . ben - közéleti és . művészetpolitikai érdekes hangversenyről meg akar-
szafojtott nevetéstől. Gondolom ez szerepével kapcsolatban. Hű, de ki- tam tudni a véleményét. Egyszer na-
volt az a pillanat, amikor megérett kaptam Emma asszonytól! "Hát ki gyon biÍszke is voltam, Egy belga 
benne az a barátság, ami később köz- tudott úgy Beethovent zongorázni! vonósnégyes adott hangversenyt az 
tünk kialakult. Mikor az uram térdig lejárta a lábát, Akadémián. Vala mel yik Beethoven-

Még egy közbeeső ügyről kell hogy levegye öt a háborús bűnösök kvartettet játszották, majd Bartókkal 

megemlékeznem. Szakolczay-Rieg- listájáról, akkor maga így beszél!" együtt Franck Cesar zongoraötösét, . 

ler orgonatanárom is esélyesnek Tehát megtudtam; hogy Kodály végül a Debussy-vonósnégyest. . 

érezte magát az igazgatóságra, s bő- igenis közbenjárt Dohnányiért, pe- Énektanárképzős kolléganőm kér-

ven hozta az adatokat Zathureczky dig azóta megjelent az .a levél, amit de zte véleményemet az előadás vé-

ellen. De azért Jemmnitznek sem Dohnányi írt neki kérve "igazolását" gén. "A Beethoven kicsit langyos 

volt ínyére a konkurrencia, s mikor ő a nemzetközileg elterjedt iga2:talan volt, a Franck Cesar-ban Bartók volt 

került igazolásra, könyörtelenül ér- vádak ellenében. Amire Kodály nem a fő, őt hallgattuk, a Debussy viszont 

vényesítette a vele szemben felhoz- válaszolt. Szerintem meg se kapta, ragyogó volt", feleltem . Másnap 

ható kifogásokat. Én pedig, látva amit az akkori Á VH-s időkben mi- Tóth Aladár pontosan ugyanezt írta . 

előző magatartását, hagytam menni gyon könnyű elképzelni. Merthogy Egyébként a belga vonósok is 
a dolgot a maga útján. Nem igazol- ne tette volna meg nemzetközi vb- érezték, mikor a Franck Cesar után a 
ták. Magán kívül volt, mikor közöl- natkozásban, amit a sokkal nehezebb közönség tapsa nem engedte le őket 
ték a döntést. "Egy ilyen. ember nem itthoni légkörben megtett. Képtelen- a dobogóról, hogy ez elsősorban_ 
kell maguknak?" ordította mellét ség. Bartóknak szól, s szerényen ha jlong-
verve. Nemsokára áttelepült Szlo- Ugyanilyen képtelenség, hogy tak, fél testtel Bartók felé fordulva . 
vákiába, s az egykot:i Riegler, aki nem védte Bartókot. Mindenki isme- Bartókkal kapcsolatban eszembe 
Szakolczayra magyarosított, most ri akkoriban megjelent írásait - há- jut, hogy olvastam olyan véleményt, 

i 
ugyanezt Skalnickyre szlovákosítot- rom is van - Bartókról. De ezt már mely szerint sosem játszott Mendels-
ta, és Pozsonyban tanította tovább az megszokták, és újabb nem került elő . sohnt. Ez így nem teljesen igaz, mert 
orgonát. Az ismertekre pedig azt mondják, én legalább egyszer hallottam tőle 

Eljött a Zathureczky-ügy dönté- azok eló'bbiek meg későbbiek, tehát MendeIssohn Rondo capricciosoját a 
sének ideje. Én biztosra vettem győ- a legrosszabb időkben nem tett sem- Rádióban briliáns előadásban. Csak-
zelmünket, de sajnos, Zathu nem bí- mit Bartók érdekében. hogy ez már a zsidóüldöző hitleri 



időkben volt, s biztosra vesZem, gatott. Amint lehetett, odasiettem 
hogy tüntetés volt ez ellen a politika hozzá megtudni, mi volt a baj . Bar
ellen. Én akkoriban játszogattam ezt tók nagyon udvariasan figyelmeztet
is, azért hallgattam külön érdeklő- te, hogy egy helyen egyik hang he
déssel, s azért maradt is meg bennem lyett mást ütött. 
olyan frissen az emléke. . Erre a jelenetre gondoltam, ami-

Bartókkal, sajnos, nem volt sze- kor az első szovjet kritikus nagy m
mélyes kapcsolatom. Kodály nem terjút készített Amerikában Sztra
küldött hozzá - nyilván nem akarta vmstkyval. Többek közt azt is kér
idejét elvenni fölöslegesen egy ak- dezte tőle, mindent hall-e a zeneszer
kor még teljesen kezdő fiatalember ző, a,mikor olyan modem művet ír, 
számára. Györffy később, mikor . mint az övé. A válasz az volt, hogy 
hozzá kerültem az egyetemen, akart természetesen mindent nem hall, de 
adni ajánlólevelet hozzá, de azt én nagyon érdekes meglepetések érik a 
két okból nem tartottam helyesnek. meghallgatás után. Bartókot ezek 
Először azért, mert ha már Bartók- szerint semmiféle meglepetések nem 
hoz megyek valakinek az ajánlatá- érhették. 

. val, az csak Kodályé lehet. A máso- ,--
dik ennél is fontosabb: mit mondtam 

volna neki, mit tudtam volna mutat- ! AJ1.r~. ~., ..... . 
Cantata bemutatóját már 
csak Törökországban 

. hallgatta meg rádión ke
resztül. De azt már nem 

ni, hiszen még semmi érdemlegeset ~ 
sem csináltam, ami őt érdekelhetné. 
Azt pedig tudtam, hogy Bartók sii- . 
gorú egyénisége csak akkor fogad be 
valakit, ha az valamit fel tud mutatni, 
legalább valami gyűjtést. 

Mikor' aztán áji monográfiámon 
dolgoztam, egész idő alatt fűtött a re
mény, hogy azzal fogok majd nála 
megjelenni. A kész kötettel, neki 
ajánlva. Sajnos, erre már nem k~rül
hetett sor. Mire kijött a nyomdából 
1941 őszén, ő már nem volt itthon. 
És később sohasem. 

Testileg azét1 néha voltam a kö
zélében. Mikor Vaszy tanította a 
Cantata profanát, az utolsó próbákra 
Bartók is bejárt, és mindent gondo
san lemért időben, és megbeszélt 

. VaszYval. Közben egy érdekes jele
net is lejátszódott a szemünk előtt, 
ami igen jellemző rá. Kezdtük az ele
jén, a nyolcszólamú polifon beveze
téssel, amihez Nagy Olivér játszotta 

. a szintén erősen polifo!! zongoraki
vonatot, ahol a zongoristának szinte 
mind a tíz ujjával kell ugyanannyi 
hangot leütni. Vaszy valamiért leál
lította a kórust, s akkor Bartók szinte 
lábujjhegyen odalépkedett a háta 
mögött Olivérhez, és valamit ma
gyarázott neki, mire ő zavartan bólo-

Vaszy vezényelte. Már a 
főpróbán - s talán egyszer még az-

. előtt is egy próbán - Dohnányi volt 
a dirigens. Elkérte Vaszytól a bemu
tatót. Ó dühöngött is ezért, mert a 
nagy munka után így nem. az övé 
lett a bemutató dicsősége. De Do
hnányival nem mert ujjat húzni, 
Dohnányi pedig Bartók felé akart 
gesztust tenni, s nem jutott eszébe, 
hogy mit jelent ez Vaszynak, akitől 
egy ilyen lehetőséget vesz el. 

Nos, nemcsak Vaszy bánta. Bar
tók lev~let írt neki felpanaszolva, 
hogy 12 perc helyett IS-ig tartott az 
előadás, p~dig ők ketten mindent 
gondosan lemértek, s nyugodt volt, 
hogy a mű úgy fog elhangzani, 
ahogy ő el képzelte. Persze, Dohná
nyi nem ' nagyon érezte ezt a zenét. 
Sőt, Vaszy úgy látta, egy olyan fél
mosollyal tette is le a pálcát, ami azt 
jelentette: ~,Tessék, itt van, ilyen!" 
Lehetséges ugyan, hogy ezt már csak 
Vaszy elfogult szeme látta bele. 

A siker azért nagy volt, de mi tud
tuk, akik egy féléven át tanultuk és 
gyakoroltuk, hogy azt nem érthette 
meg az a közönség, am~ly ekkor - és 
így - hallotta először .... 
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Bartóknak több hangversenyét is 
hallottam, kettő különösen emléke
zetes. Egyik kétzongorás koncert 
volt Dohnányival. Bach- művel kez
dődött, s Vaszy a tanári páholyból 
hozta le az értékelést: "ahogy Bartók 
exponálta a fúgát, az felülmúlhatat
lan volt". Viszont azt is meg lehetett 
állapítani, . hogy Dohnányi zongora
hangja teltebb és színesebb volt. 
Bartóké engem apatakvíz kristály
tisztaságára emlékeztetett. Bizonyos 
darabokban ez érvényesült jobban. 

A másik Zathureczkyvel közös 
sz6náta-hangversenye volt egy va
sárnap délelőtt a Váci utcai kamara
színházban. Ahogy a Kreutzer-szo
náta hangsúlyait szinte egész teste 
mozdulatával kihozta, s végig fe
szültségben épít~tte föl a művet, az a 
tökéletesség mintaképe volt. Ben
nem azóta is csak így él ez a mű. Ha 
korai halála meg is fosztott attól, 
hogy életben találkozzam vele, halá
la utáni életében még elért emléke 
egy szép jelerietben. A mátraházi . 
akadémiai üdülőben egy ízben egy 
asztalnál ültünk Bartóknéval és 
Commensoli Máriával. Minthogy ők 
autóval voltak, felajánlották, hogy 
menjünk egyÜtt kirándulni. Éh Tar
naszentmáriát ajánlottam, ahol egy 
,kis nagyon érdekes, kora Arpád-kori 
templomocska van, amelyről Cse
megi József kutatásai alapján sokat 
tudtam mondani művészettörténeti 
szempontból. El is mentünk oda, 
csak zárva találtuk a templomot. El 
kellett kémi a kulcsot a harangozó 
feleségétől. Mikor mindent megnéz
tünk, s a többiek elhagyták a templo
mot, valami belémbújt, és odaszól
tam a fejkendős parasztnéninek: 
"Tudja, ki "az az asszony ott elöl? 
Bartók felesége." ,;Jaj, ha tudtam 
volna" mondta kedves ijedtséggel az 
egyszerű asszony, "akkor más ruhát 
vettem volna föl" . Vagyis ünneplőt a 
nagy ember felesége tiszteletére. 
Kár, hogy ezt már neki magának 
nem mondhattam el, csak a feleségé
nek. O 


	Hung0001
	Hung0002
	Hung0003
	Hung0004
	Hung0005

