Büky Virág
Suite négy kézre
Gondolatok Bartók I. szvitjének Lajtha-féle négykezes zongoraátiratáról
„Op. 3 -as Szvitem négykezes zongoraátirata nem jelent meg.”1 írta Bartók 1920. november
24-i Philip Heseltine-nak címzett levelében. Jó ideig ez volt minden, amit az I. zenekari szvit
négykezes zongoraátiratáról egyáltalán tudni lehetett. Hogy az átirat elkészítését Bartók
Lajthára bízta, csak azután vált érdekessé, miután a kézirat napvilágra került. S ha az átirat
keletkezésének körülményeirıl és további sorsáról dokumentumok hiányában ma sem tudunk
teljes képet adni, az átirat puszta léte, és maga a tény, hogy Bartók Lajthát bízta meg az
elkészítésével, egy újabb fontos adalék kettejük kivételes baráti-bajtársi kapcsolatához. Ezért
mielıtt rátérnék a kéziratról győjtött adatok ismertetésére, elıször ezt a kapcsolatot szeretném
bemutatni.
Nem áll szándékomban tételesen felsorolni mindazt, amit Bartók Lajtha érvényesülése
érdekében tett, vagy azokat a fórumokat, ahol közösen jelentek meg. Ezekrıl az összes
Lajtháról szóló életrajzi munkában olvashatunk. Inkább kapcsolatuknak arra a szakaszára
összpontosítok, amely a zongoraátirat keletkezésével összefüggésbe hozható, vagyis a két
szerzı ismeretségének kezdeti idıszakára.
A

kapcsolatukra

vonatkozó

információink

csaknem

kizárólagosan

Lajtha

visszaemlékezéseibıl származnak. Különösen értékesek ebbıl a szempontból Lajthának
barátjához, Henry Barraud-hoz írt levelei,2 valamint azok a még kiadatlan levelek, melyeket
az 1950-es években egykori tanítványához, a Londonban élı karmester és zenekritikus John
Weissmannhoz, és a Lajtha-fiúk baráti köréhez tartozó festımővészhez, Fekete Istvánhoz írt3.
Lajtha 1907-ben, 15 évesen került a Zeneakadémia elıkészítı osztályába. Zongora szakon
Székely Arnold, zeneszerzésen Kodály és Herzfeld Viktor növendéke volt. Az évkönyvek
tanúsága szerint 1910-ben egy rövid ideig Bartók zongoraosztályába is járt, ahonnan aztán
évközben kimaradt.4 Nagyjából ekkorra tehetı ismeretségük kezdete, ami egész hamar
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barátsággá mélyült, és amint azt többek közt Erdélyi Zsuzsanna feljegyzéseibıl tudjuk,5 az
elsı világháború elıtt már olyan jóban voltak, hogy hetente kétszer-háromszor is együtt
ebédeltek. Az egyetlen fennmaradt Bartókhoz írt levelében (1917. január 18.) Lajtha is
megemlékezik a szokásos „hétfıi ebédekrıl”.6
Barátságuk elsısorban kettejük hasonló lelki alkatának volt köszönhetı, ezzel együtt
találkozásukra a lehetı legszerencsésebb idıpontban került sor. Akkor, amikor a két ember
szakmailag is közelebb állt egymáshoz. A fiatal Lajthára, saját bevallása szerint is, erısen
hatott Schönberg expresszionista mőveinek stílusa. Késıbb ugyan nagymértékben
elidegenedett ettıl az úttól, és az 1950-es évekbıl való írásaiban talán épp Schönberget illeti a
legkritikusabb szavakkal. Ez a hatás azonban a kortársak számára még olyannyira nyilvánvaló
volt, hogy Bartók az 1920-as évek elején fogalmazott, és több mértékadó külföldi zenei
folyóiratban is közzétett írásában – A magyarországi modern zenérıl, az Il Pianoforte
számára,7 illetve A mőzene fejlıdése Magyarországon, a The Chesterian8 számára – Lajthát az
atonális irány híveként említi, és úgy találja, stílusa Schönbergéhez áll legközelebb.
A másik mővész, aki nagy hatást gyakorolhatott rá, Stravinsky volt. Az 50-es években már
róla is kemény szavakkal ír, holott párizsi tanulóévei idején jelen volt a Sacre du Printemps
bemutatóján, és Erdélyi Zsuzsanna feljegyzéseibıl9 úgy tőnik, Bartókot is ı ismertette meg
Stravinsky mőveivel. Érdemes megjegyeznünk, hogy a Sacre azon kevés mővek egyike,
melyet Bartók már az elsı világháborút megelızıen ismert, s melynek 1914-ben megjelent
négykezes zongorakivonatát be is szerezte.10
Nagyon valószínő tehát, hogy az a fiatalember, akit Bartók az 1910-es évek táján
megismert, jóllehet eszményképe már ekkor Debussy volt, még lelkesedett Schönberg és
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Stravinsky kompozícióiért. Ehhez társult mindkettıjük zenei alapélménye, a magyar
parasztzene, amit Lajtha szintén ebben az idıben, 1910 táján kezdett el győjteni.11
Bartóknak éppen az ezekben az években írt kompozícióiban kezd megmutatkozni a népzene
egész zeneszerzıi stílusát átformáló hatása, és ekkor a legintenzívebb Debussy-élménye is.
Ugyanakkor már tapasztalhatta, hogy a zeneszerzıi stílusában végbement változás a korabeli
közönség számára követhetetlen. Az egyre jobban elmagányosodó, szakmailag is egyre
inkább elszigetelıdı Bartók nem csoda, ha rokonszenvesnek talált egy fiatalembert, akivel
zenei ízlésük hasonlónak tőnt (kettejük felfogásbeli különbségeinek bemutatása külön
tanulmányt érdemelne), és akit akár fiatalabb sortársának is tekinthetett, mivel zárkózott
természete és egyéni zeneszerzıi stílusa miatt ı sem számíthatott megértı közönségre.
Mindenestre az a tény, hogy Bartók Lajthát kérte fel az I. szvit zongora négykezes
átiratának elkészítésére, igen nagy elismerést jelent az idısebb szerzı részérıl.
Az Op 3-as zenekari szvit az utolsó azon kompozíciók sorában, amelyek még a Kossuth
szimfónia sikerét követı alkotói lendületben készültek. Tagadhatatlanul egy fiatalember
alkotása, aki még nem talált rá saját egyéni hangjára, és megnyerı naivitással használja
mindazt, ami a legkülönfélébb forrásokból az útjába kerül. A mő leginkább a Kossuth
szimfóniával hozható rokonságba, amennyiben a verbunkos dallamok képviselte magyaros
stílust ötvözi Wagner és Strauss nyelvezetével. Helyenként azonban már feltőnik benne
néhány, a késıbbi bartóki hangzást sejtetı részlet is, megmutatkozik a komponista variáló
hajlama, vonzódása a monotematikus szerkesztés, és a szimmetrikus formálás felé. Sıt, ami a
formálást illeti, az öt tételt egybefogó nagyforma kialakításában már a kifejezetten bartóki
megoldásnak tekintett hídforma körvonalai is kirajzolódnak.
A szvit Bartók feljegyzése szerint12 1905. március-június között készült Bécsben és még
ugyanez év ıszén, november 29-én el is hangzott a Bécsi Filharmonikus Zenekar elıadásában
Ferdinand Löwe vezényletével. Az ısbemutatón csak a szvit I., II., III. és V. tétele hangzott
el. Teljes egészében elıször csak négy évvel késıbb, 1909-ben adták elı a Zeneakadémián,
Hubay Jenı vezényletével. (Ezt megelızıen a Zeneakadémia új épületének megnyitó
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ünnepségén, 1907. május 15-én, a III. és a IV. tétel kihagyásával játszották). Jó néhány évvel
késıbb, 1929 táján Bartók revideálta és helyenként rövidítéseket hajtott végre a mővén.13
A szvit partitúrája 1912-ben jelent meg a Rózsavölgyi kiadónál. A kiadónak szándékában
állt a négykezes zongoraátirat megjelentetése is, mivel a partitúra címlapján még hirdetik a
zenekari szólamokat 50 koronáért és a négykezes változatot 9 korona 60 fillérért. Alberti
Rezsı 1973-ban publikált visszaemlékezésében14 a felsorolt kiadói szerzıdések közt pedig
megtalálhatjuk azt az 1913. május 30-i dátummal kiállított 500 koronáról szóló szerzıdést is,
amelyet Lajthával kötöttek az I. szvit négykezes zongoraátiratának elkészítésére.15 Valószínő
tehát, hogy Bartók a partitúra megjelenése idején, 1912. táján kérte fel Lajthát a zongoraátirat
elkészítésére, amely valamikor az 1913-as év elsı felében készülhetett, és amelyhez Lajtha
már a nyomtatott partitúrát használta.
Bartók munkamódszerét ismerve egészen kivételesnek mondható, hogy nem ı maga
készítette el a mő zongoraátiratát. Az is sajátos, bár a kor igényeit és kamarazenélési szokásait
ismerve semmi esetre sem kivételes jelenség, hogy egy zenekari mőbıl készült zongoraátirat.
Elképzelhetı, hogy az I. szvit esetében a mő népszerősítése miatt volt igény egy négykezes
változatra. Hogy végül miért nem Bartók készítette el? Ebben az idıben nagyon eltávolodott
már az I. szvit zenei világától. Ráadásul 1912-13. táján nagyon intenzív népzenegyőjtı
munkát is végzett. 1912 februárjában Bihar, márciusban Temes, áprilisban Bereg
vármegyében; 1913. márciusában Máramaroson, júniusban Észak-Afrikában, decemberben
pedig Hunyad vármegyében győjtött.
Lajtha nagyon alaposan, lelkiismeretesen, többször is át- meg átjavítva készítette el a
négykezes változatot, amit nyomdakész állapotban adott át a kiadónak, jóllehet, amint arra
Berlász Melinda16 volt kedves felhívni a figyelmem, az átiratkészítés Lajtha életmővében
egészen

kivételesnek

mondható.
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zongorakivonat

minden

tekintetben

a

lehetı

leghőségesebben követi az eredeti mővet. A tempójelzések, a dinamikai jelek, elıadási
utasítások (ívek, staccatók) mind nagyon gondosan be lettek vezetve az átiratba is.
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A zongorakivonat öt tétele öt, többé-kevésbé azonos papírfajtájú ívekbıl összeállított
füzetbe került. A kézirat az V. tétel kivételével, elsı ránézésre megtévesztıen szép,
áttekinthetı, tisztázat-szerő írásképet mutat. Néhány oldal után azonban kiderül, hogy a II.
tételtıl eltekintve, amit a kezünkben tartunk, az valószínőleg elsı leírás. Szinte lépésrıl
lépésre követhetı, hogyan lesz a kezdetben tiszta íráskép a munka elırehaladtával egyre
kuszább, egyre ziláltabb.
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Ugyancsak folyamatban lévı munkára utalnak a kézzel meghosszabbított ütemvonalak, a
kevéssé gondosan bevezetett, gyakran azonnali javítások.
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Az íráskép még egyes tételeken belül sem egységes. S noha nagy merészség volna az egyes
munkafázisokat tételeken belül elkülöníteni, helyenként szembetőnı egyes szakaszok
írásképének vagy tintaszínének különbsége.
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A II. tételbıl készített zongorakivonat kézirata viszont már elsı pillantásra elüt a
környezetétıl.
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Ebben a füzetben Lajtha szembetőnıen más, lényegesen rosszabb minıségő papírt használt,
és a tételt végiglapozva az a benyomásunk, hogy a füzetet maradék lapokból állította össze.
Az íráskép egységes, és a gondosan megrajzolt kottafejek inkább másolásra mintsem elsı
leírásra vallanak. Viszonylag kevés, ceruzás javítást tartalmaz, és ez az egyetlen lapszámokkal
ellátott tétel.
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Érdemes még megemlítenünk a 15 oldal margójára írt kottametszınek szánt bejegyzést is,
noha metszınek szóló bejegyzést a többi tétel kéziratában is találunk.

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy az átiratban a mőnek ez a tétele egy korábbi,
számunka ismeretlen kézirat másolata.
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A kéziratot Lajtha többször is átjavította. Ezek az utólag beírt változtatások általában jól
elkülönülnek az írás alaprétegtıl. Ilyenek a zongora letét átalakításai, a hanghibák javítása,
módosító jelek beírása, ívek törlése vagy pótlása. A tempójelzések, a hangszercsoportok
beírása és az elıadási utasítások egy része gyakran szemmel láthatóan utólag került az
átiratba. A kézirat alaprétege több, különbözı színő és vastagságú tintával készült. Elsı
ránézésre két típust különíthetünk el: az egyik egy vékonyan fogó sötétszínő tintát használ
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a másik egy vastagabban fogó sötétszínő tintát

, de a tintaszínek és vonalvastagság még tételeken belül is változó.
A javításokat Lajtha általában háromféle javítóeszközzel vezette be: piros ceruzával, egy, az
alapréteg tintaszínénél néhány árnyalattal világosabb tintával és grafit ceruzával. A különbözı
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színő íróeszközök többnyire különbözı típusú javításokra szolgáltak. A legradikálisabb
változtatásokat Lajtha pirossal írta be.
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A világosabb színő tintával inkább csak hiányzó módosító jeleket, íveket pótolt, vagy a
hangszerek nevét írta be utólag.

21

22

A ceruzás javítások ismét többfélék: hanghibák javítása, ívek törlése, pótlása, módosító
jelek, tempójelzések, elıadási utasítások utólagos beírása.
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Sok esetben a legcélravezetıbb megoldás az ütem, vagy ütemek, sokszor egész oldalak
leragasztása volt.
Annak ellenére, hogy ugyanazok a színek több tételben is megjelennek, pusztán ennek
alapján nem állíthatjuk, hogy az egyes tételekben azonos színnel jelölt javítások ugyanabból
az idıbıl valók. Mindazonáltal valószínő, hogy a piros ceruzás javítás lehetett az elsı
javítóréteg, a világos tintás és a ceruzás pedig valamivel késıbbi.
Ezzel kapcsolatban két, az átírás problematikáját tekintve analóg helyet érdemes
megemlítenünk. Az elsı tételben a 29. Ziffernél kezdıdı visszatérést megelızı „stretta”
szakasz utolsó négy ütemében

valamint a III. tétel végén, a tételt záró skálamenetet megelızı négy ütem akkordtrilláját
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Lajtha utólag a két kéz között megosztott harmincketted tremolóra változtatta.
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Ennek a javításnak a bejegyzése mindkét tételben feltőnıen elüt a többi javítástól.
Mindazonáltal a tintaszín, a vonal vastagság és az írásmód erısen emlékeztet a II. tétel
alaprétegének kottaképére. Lehetséges, hogy a II. tétel kíséretében a vonóstremolók átírása
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sugallta Lajthának a megoldást, és a javítás a tisztázat készítése idején került be a kéziratba.

Az átirat készítésekor Lajtha a szokásos gyakorlatot követve a vonósletétbıl indult ki, és ezt
egészítette ki a többi szólamban megjelenı anyaggal. Néhány helyen jól látható a fúvós
szólamok utólagos beszúrása, pl. a fafúvóké.
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Szintén általános gyakorlat, ha az átíró feltőnteti, hogy egy-egy dallam mely hangszeren
vagy hangszercsoporton szólal meg. Az I. szvit esetében erre különösen nagy szükség van,
mivel a szvit egyike a leggazdagabban hangszerelt Bartók-mőveknek, és a wagneri méreteket
megközelítı zenekari apparátus nagyon sokféle hangszínt, effektust használ, amit
gyakorlatilag nem lehet négykezes zongoraátiratban visszaadni. Hogy a mő ebben a
soványabb letétben is minél színesebben szólaljon meg, ahhoz az elıadónak szüksége lehet
erre a segítségre.
A legtöbb gondot jellemzı módón a zongoraszerő letét kialakítása okozta. A javítások nagy
része, a leragasztások pedig szinte minden esetben ilyen típusú korrekciók. Gondot okozhatott
annak eldöntése, hogy egy szólam melyik kézbe kerüljön, a zongorakivonat készítés tipikus
problémái közé tartozik a repetált hangok vagy az akkordtörések zongorára alkalmazása, de a
hárfafutamok átírását is több kísérlet elızte meg.
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A javítások és ragasztások nagy száma azt mutatja, hogy az I. és az V. tétel átírása volt a
legnehezebb. Ez a két tétel a mő legsőrőbb szövető anyaga, nyilván nem lehetett könnyő a sok
egyenrangú szólamot egy négykezes zongoraletétbe zsúfolni.

Ez a sok fáradtsággal elkészített négykezes zongoraátirat végül nem jelent meg. Hogy miért
nem, erre vonatkozóan nem maradtak fenn dokumentumok. A kéziratban ugyan csak egy
tisztázatnak minısíthetı tétel van, de a többi tétel szövege is elég jól olvasható, és a javítások
is értelmezhetık. Nem valószínő, hogy Lajtha azért nem készített a többi tételrıl végleges
másolatot, mert közben tudomására jutott, hogy az átirat nem jelenik meg. Berlász Melinda
arra is figyelmeztetett, hogy Lajthának nem volt szokása a Bartókéhoz hasonló, a lejegyzés
külalakjára is nagyobb gondot fordító tisztázatokat készíteni.
Érdemes azonban megemlítenünk, hogy ugyanebben az évben, 1913-ban jelent meg Lajtha
Op. 1-es zongoraciklusa (Egy muzsikus írásaiból), és Lajthának már a frontról írt, 1917.
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október 16-án kelt, Hollós Rózához írt levelébıl17 azt is tudjuk, hogy ezt a kiadványt szintén
500 koronával honorálták. Sajnos a Rózsavölgyi kiadó elsı világháború elıtti szerzıdéseinek
nagyrésze, köztük a levélben említett szerzıdés elveszett. A kiadás éve és a kifizetett összeg
egyezése láttán azonban talán nem alaptalanul merül fel a kérdés: vajon nem Bartók javasoltae, hogy a partitúrában már úgyis megjelent mővének zongorakivonata helyett jelenjen meg
inkább fiatalabb kollégájának elsı Opusa?
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