
K Storočriici 
"BélU Bartó\{a 

Sto rokov od m1rotleniu Bélu Bartóka dáva pr!Iežitosť 
znovu si ozrejmiť prínos _tohto významného maďarského 
skl adateľa pri formovani profilu súčasnej európskej hud 
by. Množstvo š túdi! i monografických prác, ktoré po· 
jednúvajú o jeho diele, objusľlll je osobité postavenie, 
ktoré zaujima medzi osta tnými veľkými z javmi hudby 
svoje j doby. Z n ich vyplýva, že ve ľkosť Bartókovh o ume 
leckého pre ja vu neležl ibu v tom, že jeho hudba je 
neustále živá, a le ~ u to je vecou hodnoten ia nu vyššeJ 
teorelickej úrovni - že v kontexte súčasnej hud by 
predstavuje typ ume leckého úsilia , e stetického koncep
tu, ktorý nesie v sebe č rty perspe ktlvnosti. Pr eto , a j 
ked je s právne, že s a vyzdv ihuje osobitosť. autentičnosť 
jeho umenia ( vedľa osobitosti iných rovesnfkov doby. 
v ktorej pôsobil ), nemožno zabúdať a nezdôrazľJOV!I ť ti11 
črty, ktoré spájajú Ba rtóku s všeobecným, hlavným, pod · 
statným trendom, prezentujúcim sa v niekoľko storoč
nom vývoj i európs kej hudby. Zdá sa, že v Bartókove J 
jedineť.nej hudbe sa predstavuje to všeobecné, konštant
né dlhodobého e urópskeho vývoja vo zvlášť pr!ťažllve j 
a účinnej forme. Dospie ť k takémuto stanovisku pred 
pokladá nielen poznať všeobecné s úvisy vývoja pred 
Bartókom, ale poznať i s tav po !10m. Len v tedy dobre 
pochopime osobité poslélvenle je ho umeleckého úsiliu 
v dobe, kedy pôsobil. Táto závažná črt a dala by su vy
stihnúť tak, že v Burtókovom ume leckom diele sa rea 
Jizuje integrálnosť pre jav u hudobnými prostriedkami 
20. storočia. 

Požiétd!l vka integrálneho charukteru · hudby ( ktor ý Sil 

uskutoči'ioval po stá roči·a v die lach najväčších tvorcov 
prevažne živelne) bola v 20. storočí po prvýkrát teore· 
ticky nastolená lgo1'0m St ravinským , u to v dobe , ked 
európska hudba strácala postupne čoraz viac tento cha
rakier. "Začinum su ~'.!U jí ma ť o h ud bu, len a k vyža ruje 
z integrálneho č l oveku . . T. j. človeku , vyst ro jeného vše t
kými zd ro jmi na!;ic h zmyslov. našich sc hopnosti psy 
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Béla Ba tók d ešok 
ch ic kých u nástrojov ná~ho intelekt u." [ Igo1' Stravins ki j: 
Hudobná poe tika, s tr. 42.) To jtl sllčus n(l pa raťr8za zná
tneho výroku Goetheho, že " umeniu vyžndu je celé ho člo
veka". Prirodzene, int.egNí lny cha rakter hudby neplyn ie 
z dajukej .š pe kulativnej vôle, tobôž púheho teot·eti ckého 
konceptu, ale je výslednicou in tencionálne zamerané ho 
zážltkového fondu skladate ra, opre tého o vla stné, kom
plexne pôsobiace ume leckč skúse nosti pri integrova ní 
skúsenosti celé ho hudobného vývo ja . Ako to ukazujú vý
sledky, Bartók mal k dosia hnutiu tohto cieľo predpokla 
dy vo svojom mimoriadnom nadanl, bohatstve a kva lite 
svojej vynaliezovosti, vo vysokej intelekt uá lne j úrovni 
a v neposlednom rade ·l v tvorivom, svo jräznom osvo
jeni si hudobného dedlčstvtt. 

Ak dnes, v roku 1981, pri storočnici Bartóku, pouko
zuj~e na integrálny charakter jeho hudby a oceiiuje
me ho, neznamená ťo , že bol Burtók takto hodnotený 
v dobe svojho životu. Práve naopak. Integrálny chttrak
ter jeho. hudby nebol postihnutý, ani prežfvaný , a lebo 
aspo11 nebol chá paný, ako clôležltý. Písané dej iny hudby 
20. storočia umiestfiujú Ba1·tókil do radu orlginälnych 
zjavov, akoby clo seba uzavretých : Debussy, St ravins kij, 
janáček , Prokofiev. Scht\nbei·g, Hindemith atcr. Ba čo 
viac, ho.dnoten!e. ktoré o J)om robila jeho doba , vy
zdvihovalo v prvom J'ade osobitosť jeho folklórnej orien
tácie. Táto ná lepka sprevádza potom Bartóka od, slovn i
ka ku .slovnlku, od štúd ie ku š túd ii. Sám Stravinskij ne
pochopil Bartóka . keď vyslovil poľutovanie nad jeho "ce
loživotnou záľubou vo fo lklóre jeho vlasti" (Rozhovory 
s Craftom, str. 206 ). To je al e s kres lený pohľad nu Bar
tókovo umelecké dielo, pretože folklór a jeho využitie 
tvorí v i\ om len jednu, aj keď významnú zložku. Pr i
rodzene . Ba rtókovo umelecké vystúpenie bolo vo svojej 
dobe také nápadné originálnosťou využitia folklóru, že 
táto čiastkov[t črta jeho prejavu bola pochopená izolo
vane, zobecnená a urobená reprezentantom celého Bar
tóka. Ako ukazu je jeho tvorba, Bartók sa bránil byt 
jednostranným, č iastkovým, ohraničeným. Dobrým sve 
dectvom je jeho s tanovisko k atonálnemu slohu. ..Nie 
je neštýlové, a k sa v ntonálnom s úvise použijú dobre 
vyvážené, nie prlliš časté tonálne akordy." To je oči· 
vidne postoj, odmietajúc! dogmatickú výlučnos! jedného 
"fiastkového skladate ľského prostriedku a jeho povýše
nle na univerzálny prlnclp. Taký postup znemožňuje 
totiž Integrálnosť, ktorá v sebe logicky implikuje zjed
notenú rozmanitost. Bartókov pr!stup dosvedčuje aj iný 
výrok, týkajúci sa stave bného základu jeho vlastnej hud
by. ".Konečným ciel om na šich snáh je neohranľč.ené 

a llplné využ itie tónové ho mate ri i:Ílu , kto rý je niJill k dJ ~ 
pozícii." Bu rtók neväha l nn pr íkl ac.l vyu7. i ť niek oľk o š t v 1 ·ť · 
tónových postupov vo svoje j s l ä č i ko vej hu clbe, ked tu 
p re svo je umelecké záme ry potreboval. V jeho diele náj 
de me s le cly atonáine, bu i č i astočne dodekufonic ké , s t ret 
ne me sa neraz s ná br.hmi nu bru itizm us i tlmbrovos ť , ale 
ten ako či astkový postup f unkčne in tegrova ný vo väčAom 
stave bnom ce lku. Nie je n i č podivné [u to tvor i vlastne 
š pec ifickú črtu bartókovského š tý lu ). ak v edľa kvínt
a kord neJ ha r mónie nájdeme harmóniu in te rvalovú. vedra 
toná lnych s ledov modá lne i utonál ne , ved ru imita tlvne
ho kontr a punkt u vofn ú linea ritu. vedra útvurov ha r mo
nicky priesvitných zložité zvukové ag regá ty ( v ktorých 
Ba rtók untlcipu je vývoj štvrťstoroč ie dopredu). Mnohý m 
1:1zda prekáža táto rozma n itost a pestrosť Bnrtókovc j r e 
či, hoc i - poctia mojej mienky - je to prá ve pers pe k
tívna črt11 jeho umenia. Pra vda, vývoj po Bartókove j 
smrti, išie l iným smerom. Pozdné d ie la We berna i vý 
vojov(! féiza po !"lOm , úsili!! t imbr ovej hud by vychádza lo 
v iHC z konceptu homogénne j ako hete rogénnej hudo bnej 
reči, čo je v podstate pr ístup , vycllá c! zo júc i z nemec kej 
traclicie je j ideali st icke j ve tvy. Ntkto však numôže po
pr ieť - a to je skúsenos ť, pot vrdzova nú po č.úv nn im Ba r
tókovej hucl by hlavne z dnešn ého h latlis ka - že, nu· 
prle k te jto rôznorodosti použitých prost ri ed kov, nupt· iek 
nepochybne) heterogénnosti zd ro jov, z kto rých Bu rtókov 
ume lecký preja v vyras tá, ide o umelecký prejav , k tor9 
na ka ždom kroku nesie pečať svojho uuto ra , jeho es te
tiky a jeho duc hovnosti. A te nto jednotný tón, táto um
tas mu ltiplex, nie je v ni ja kom pr ípade synk retický, ule 
syntetický celok. 

Hoci St ra vinski j ne poc ho pil Bartóku, vďačíme mu zu 
výstižnú chlll'ukteristiku. ked ho nazva l c hemikom, teda 
č lovekom , ktorý rozkladá ce lky a súčHsne vytvá ra nové. 
To je Bm·tókova tvor ivil me tóda. ktori:Í plati n ie len v ma 
lom, ale i pri vytvnroní vefk ých fo r movýc h útva rov. Tá to 
metódu, kto r ii zre jme koren ila hlboko v Bartókovom 
naturele, zaručovala clo is te j miery tvorbu s túle novýc h 
u odliš ných diel. Bonókovu tvorba nie je výs lednicou 
dajaké ho ustúleného systému, ule skôr is tej všeobecne j 
metódy, ktorá má veľké množst vo vuriácii, ktOI'á je elas
tická u nie ustrnulá (to je č rta s pújajúcn St ruvins kého 
l BartOka). Preto z jeho die lne vychádza jú pr odukt y, . 
ktoré nie sú si vzájomnou kópiou, s ú to s title nové útva 1'y 
s novým kladením problémov i novým r iešen im. Tvorba 
podra š ablón, podla prav ítka a olovnice, tvorbo na spô
sob bežiaceho púsu je Bartókovi bytostne cudzia. v jeho 

( Pokračovanie na 2. s tr .) 
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XXVI. zjazd 
KSSZ 

Kto si prečítal hlavný referát zjazdu a dis
kusné vystúpenia, musel si uvedomiť epochálny 
dosah týchto materiálov a podnetov. Sformoval 
sa tu mierový program, ktorý ukazuje iniciatív
nu líniu celému socialistickému spoločenstvu, 
naznačuje nové cesty modernej spoločnosti a 
vyhlasuje vysokú zodpovednosť človeka pred 
vlastným svedomím i spo ločnosťou. Zjazd pri
náša podnety pre všetky úseky život'!, pre 
všetky profesie, pre každé ho, kto rozmýšla po 
novom, verí v túto dobu a prihlásil sa k po
kroku. 

Pre umenie tu vyplýva rad nových podnetov. 
ktoré treba rozpracovať do konkrétnych záve
rov a hlavne činov. Zdôrazňuje sa socialistic
ký charakter celej vzdelanosti, pričom je isté , 

. že socialistický umelec bude v sebe pretavovat" 
ešte intenzivnejiie podnety zo svojej doby a 
hlad ať umelecký výraz pre všetko veľké .,a per
spektívne, čim naša doba žije. Umelec sa bu
de zamýšľať, akými prostriedkami pracuje, ako 
vyhovujú jeho predstavám, či sú dosť nosné 
pre vyjadrenie socialistického dneška. Je to 
vlastne nepria ma výzva do svedomia každého 
umelca , aby si v sebe urobil dokonalú rekapi
tuláciu názorov, zvážil svoje esteticko-ideové 
stanoviská a hlbšie zvládol problematiku mar 
xisticko-leninskej estetiky. V dobe tak velkých 
historických činov a zápasov sa nedá ist" ľah

komyseľne životom, alebo len sa splaviť neza
interesovane so !ivotom. Umelec je v každej 
etape citlivo spojený s ideami svojej doby, 
a práve najväčší umelci našli svoje umelecké 
prostriedky pre vyjadrenie dobových ideálov, 
zmyslu triednych zápasov i humanistickej pred· 
stavy o ceste ľudstva . 

Viac ako kedykoľvek predtým vystupujú po 
zjazde mnohé závainé estetické kategól'ie, ku 
ktorým sa treba vracať, ale hlavne usilovaf 
u to, aby sa aplikovali v tvorbe a "spoluza
znievilli" v dokončovaných dielach. Naše j eta
pe zodpovedajú diela kvalitatívne silné, komu· 
nikatívne, zakotvené vo svo jom národe a spo
ločnosti, tematicky úmerné ideálom socialistic
kej spoločnosti. Kddý sl musi ;~;nova zreka
pitulovať, na čo jeho talent stači, v ktorej 
oblasti má maximálne sily, o aké umelecké 
a ludské skúsenosti sa môže oprie( kde je 
n ajviac istý dobrým výsledkom. V diskusiách 
treba otvorenejšie hovoriť o kvalite , otvorenej
šie hovoriť o tom, čo sa vydarilo a čo nie a vy
darené. umelecké diela i omnoho iniciatívnejšie 
propagovať a dostávať do širšieho povedomia. 
Velké rezervy sú v práci s obecenstvom, vo vý
chove obecenstva, v rozvíjani vkusu a náro· 
kov. v uplatňovani moderných metód, ktorý
mi chceme získať človeka pre dobré umenie. 

Nepochybne v budúcom obdobi diljde k ďal

šej rýchlejšej výmene vydarených umeleckých 
diel v rámci socialistického spoločenstva a k 
systématickejšiemu vývozu najlepšieh umelec
kých diel všade tam, kde bude záujem. Vyb
duje si to pohotové organizačné zázemie, mo
derné organizal!né schopnosti, dostatočne hlbo
ké predstavy o tom, kde sa tvorba mô!e uplat
niť a včleniť do velkého množstva umeleckých 
činov celého sveta. )e Isté, !e v súčasnej situá
cii budú angaiované skladby vstupovať do pria
mych konfliktov s dielami, ktoré vyrasta jlÍ 
z idealistických estetik, slúiia predstavám bur· 
ioáznej spoločnosti a vzďalujú sa od naiiicb 
ideovo-estetických koncepcii a predst6v. 

Podnety XXVI. zjazdu KSSZ sa budú late 
v umeleckých zväzoch rozpracovávať a nepo
chybne pomôlu prehfbiť viaceré východisU 
a roavojové cesty, i naiej hudby, 
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Pre Bartókovu rodinu počnúc rokom 
1894 stala sa Bratislava miestom trva · 
lého pobytu. V priebehu nasledujúcich 
piatich rokov kultivované prostredie toh· 
to mesta s poluvytváralo, formovalo a 
obohacovalo Bartókov ľudský l umelec
ký profil. 

V tomto obdobi Bartók študoval nu 
gymnáziu, kde r. 1899 Ctspešne zmaturo· 
val. vera času ve noval hre na klavlri 
a komponovaniu. Zúčastľíoval sa na hu· 
dobných večierkoch, ktoré pravidelne 
usporadúvali viaceré bratis lavské t•odiny, 
Po Ern6 Dohnánylm prebral miesto pri 
organe - hrával pri hudobných pro· 
dukclách š kolského orchestra a speva· 
ko lu v kl arlskom kostole. Nadviazal priu· 
telstvá, ktoré mali na neho vplyv po via · 
cerých stránkach - v spoločnosti A. Al · 
brechta menila sa jeho vážna, uzavretá 
povaha v úprtmnl1 srdečnosť ; pod Doh· 
nányiho vplyvom orientoval sa na š tú· 
dium na budapeštianske j Hudobnej aka · 

Barlókovi 
bratislavskí 
učitelia 
hudby· 

.ve. Kedže sa o tomto hudobnlkovi do· 
poslal hovorilo vefmt málo , venujme 
mu pozornosť. 

Anton Hytrl su narodil v Dubnici 20. 
februára 1840. Od roku 1872 až takmer 
do svojej smrti v roku 1914 pôsobil ako 
u·čiter hudby v Bratislave. Do toho .č.a 
su bol pravdepodobne v stálom styku 
s miestom svojho rod iska, kde sa v tom 
čase venovala hudbe ve lká pozornosť. 

Po smrti manželky (tiež rodáčky z 
Dubnice, dcéry tamojšieho organistu l žil 
Hyrtl vo vefmi skromných pomeroch v 
spoločnej domácnosti so svojou staršou 
sestrou. S vlastnými defmi sa podla · vý
povede prlbuzných v s tllršom veku ne
stýka l. feho dcéra Marta bola speváč· 
kou, syn Fridrich mests kým úradnlkom. 
Hyrtlova vnučka Frederyku mala v Bra
tislave otvorenú vlastnú tane~nú školu. 

naká. V rodnej matrike, sobášnom zá· 
zname je Hirtl, v novinových správach, 
Bartókovej korešpondencii, zázname o 
úmrtl , autorstve sláčikového kvarteta, 
vlastnorušnom podpise - Hyrtl. V kar· 
totéke dr. Ovldia Fausta sa pri mene 
Hirtl , klavírny pedagóg, uvádza meno 
Juraj Jozef, v Inom prameni, v súvislosti 
s Bartókom, jozef Hit·tl. Podrobný vý
skum však potvrdil, že ide o Antona 
Hy rtl a ( Hirtla), bratislavského uči tela 
hudby a uč.ttefa Bélu Burtóka. Spomína
nú viacznačnú podobu zápisu jeho me
na možno priplsať nepresno~tiam písom
nej výpovede. 

Je zaujímavé, že na Hyrtla s i velmi 
nejasne spomínajú ľudia, ktor! ho pozna
li, či mohli poznať. jana Kovácsová , kto· 
rá bola v určitom zmysle tiež Hyrtlovou 
žia.čkou , o t1om hovori: " Anton Hyrtl pri· 
chádzal k nám dvakrát týždenne ... Ja 
som v tom čase mala ' iného učiteľa kla· 
vlra, otec ho pozýval k nám Iba preto, 
aby ho podporil. Hyrtl žil vo velmi 
skromných podmienkach. Nedbal na svoj 
výzor, oblečenie. Bol vždy velmi uzavre
tý. Nikdy nehovoril o sebe, ani o svo
je j rodine. S n ikým sa -nestýkal. V ume
leckých kruhoch nezau jímal význa·čnej
šie postavenie. Nikdy sa o t1om neho· 
varilo". Všetko toto vyplývalo, podla 
slov Jany Kovácsovej, z prllišnej Hyrtlo· 
vej záfuby v a lkohole. 

. démil. V roku 1896 prvýkrát v Bratislave 
verejne účinkoval, o rok neskôr pred
niesol náročnú Lisztovu Spaniels ku r ap· 
sódlu a od roku 1898 koncertoval už pra· 
videlne. 
Zásluhu nu spomlnaných Bartókovýcn 

úspechoch zaiste majú v nema le j mie· 
re aj učitelia hudby, ktor! popri nástro
jovej hre viedli Ba rtóka i v oblasti teó
rie. 

S obdoblm, v ktorom su Béla Barták 
venova l štcldiu hudby v Bratis lave, s pá· 
ja jú su mená Ľudov!ta Burgera, László 
Erkela a Antona Hyrtla. 

úloha a význa m László Erkela (synu 
Ferenca Er kela, s kladatelä, tvo rc u mu 
d'arske j národnej opery l sú zná me. Ľu· 
dovlt Burger (dirigent é! s klnd ate r l su 
v životop isoc h Bélu Bartóka väčšinou 
nes pomín a - okr em ústneho svedectva 
Ba rtókove j s est ry Elzy ne má me nijaký 
dokument o tom , že Bar tók bol Burgero· 
vým žiakom. 

"Erketovým žia kom som bol a ž do 
svojho pätnásteho roku" - hovori Bar
tOk vo svojich a utobiografických črtách. 
Hyrtla nes pomlna a nespomenul ho ani 
vo svojej obsiahle j korešpondencii - ok· 
r~m poznámky v li ste svojej matke z ro· 

ku 1902, kde hovori: "A potom by sa jej 
( Bartókovej sestre Elze l vyplatilo učiť 
hre na klavlri . .. keby sa učila aspoií od 
Hyrtla . .. " O tom, že v Bratislave bol 
Bartók aj Hyrtlovým žiakom, dozvedá
me sa zo správy, uvere jnenej v Press
lmrger Zeitung, v ktorej sa o. i. plše: 
" . . . na ve.čierku vystl1p11 mla dý Béla 
Bart ók, Hyrtlov žiak ... " a z listu Bartó· 
kovej ma tky svojmu vnukovi: " . . . pro· 
fesor Erkel ho u.čil aj harmónii , neskôr, 
po Erkelovej smrti, ho dalej viedol uči· 
ter hudby Hy rtl . .. " Napokon v inter
view, ktoré poskytol Ba rtók skladatelovi 
a redaktorovi Pong rácovi Kacsóhovi, uve
re jnenom v časopise Zenevilág , môže· 
me sa doč íta ť , že Bartók spomlna Hyrtla 
už v š iršieh súvislostiach. Podla úda jov 
v tomto č lánku Bartók hovor!, že u 
Hyt·tla zlskaval cenné teoretické vedo
mosti a že dovtedy komponoval skôr in · 
tuitlvne, napodobi~u j úc tvorbu iných. Viu
ceré skladby, ktoré Bartók napls al v ča · 
se, ked bol Hyrtlovým žia kom, ma jú 
t rval(l hodnotu. Prlznačnou črtou Schet·· 
za Bartókovho Sláčikového kvarteta 
F dur z roku 1898 je as ymetrická rytmi · 
ka - a pt·áve túto črtu možno vysto · 
povať aj v jedine j rozmernejšej sklad· 
be, ktorá sa nám zachovala od Antoné! 
Hyrtlu, v je ho Sláčikovom kvartete g mol. 
Spominané fakty dávajú tuš if význa m· 
nosť Hyrt!ove j osobnos ti v súvislost i s 
Bartókovým štúdiom hudby v Bratisla· 

Hyrtlova pozostalosť, uložená u jeho 
vzdialených prlbuzných, neobsahuje nič, 
čo by nám pribllžllo Hyrtla ako človeka 
a lebo ako umelca. Velmi málo sa o ňom 
dozvedáme aj zo súdobej tla.če. Pressbur· 
ger Zeitung vo svojom jubilejnom čiste 
roku 1927 uvere jnil o Hyrtlovi článok, 
poc hádzajúci z per<~ v tom čase význač· 
ného bratislavského hudobnlka Antona 
Stegera. Autor .článku hovor! o Hyrtlovi 
ako o dobrom učiteľovi hudby a näko· 
niec dodáva: "Mnohí, ktorých Anton 
Hyrtl učil, si r adi na neho spomenú u 
hlboko sl budú ctiť jeho pamiatku". Vo 
svo jej autobiografii Steger piše : "Mal 
som šťa stie trikrát do týždiía počúvať 
Hyrtlove prednáš ky hudobnej t eórie. Pro
fesor Hyrtl vyučoval v duchu prlsne ) 
Sechterovej metódy . .. Napriek namáha
vej práci v škole, boli hodiny hudby pre 
mi1a osviežením te lesným i duševným .. . · 
Bol som posledným, a le vďačným žiakom 
profesora Hyrtla " . 

V Stegerovej pozostalosti - uloženej v 
Ma tici s lovenske j - nachádza sa 70· 
stránkový rukopis označený názvom 
,.Práce Antona Hyrtla". Notový materiá l 
obsahuje zvačšu viachlasné kánony, za
plsané Stegerovou rukou. Medzi nimi vy· 
skytuje su ojedinelý rukopis Antona Hyr
tla. 

S Hyrtlovým me nom spája sa viacero 
nejasnos ti a zaujfma vostl. Grafická po
doba jeho mena nie je v pra meiíoch rov· 

V uvedených skutočnostiach bude prav· 
depodobne tkvieť príčina , prečo s a na 
Hyrtla zabúdalo v čase, ked žil, pre~o 
ho tak málo spomínal sám Bartók a 
prečo sa na ne ho celkom za budlo po 
jeho smrti: 

Mená žiakov skla dater Aurel 
Schwimmer, Heinrich Re inhardt , johann 
Breiter Széllessy - výpovede Antona 
Stegera, jeho dlhoročné pedagogic ké pô· 

. so be n ie a v ne poslednom r,ade to, že 
bol viac a ko dva roky učiteľom Bélu Bar· 
tóka dokazuje, že Hyrtl bol dobrým uči · 
telom hudby, schopným pedagógom a že 
mu patr! aj istý podiel na úspešných za
čiatkoch umelecke j kariéry Bélu Bartó· 
ka . 

OTO FERENCZY 

Béla Bartók 
' ' 1 • • • ' •r• " 

a dnešok·~:. l.~o .. ..... ~ .... . 

(Dokončenie z l. str. l 
prlpade nestačí poznať dielo a tým poznať ostatné (ako 
je to u mnohých autorov posledného pol storočia), každý 
jeho nový opus je novým svetom, pretože vychádza z ine j 
zážitkove j pozlc le, z nové ho spôsobu kladenia s klada teJ
s~ých úloh. Treba si porovnať jeho velké orchestrálne 
diela , jeho kva r tetá i komornú tvorbu, a by sme sa utvr · 
dill v tomto názore. A .~o plat! v pomere diel n avzájom, 
pl at! l v rá mci jednotl ivých cyklických skladieb, ktoré 
sú svedectvom neobyčajného boha tstva jeho obrazotvor
nosti a súčasne i jeho sklada te fs ke j vyna liezavosti. Dife· 
rencova nosť jeho introdukc if, adagií 11 finálnyc h ča stí 
a v r á mci nich a j jednotlivýc h dielov je niečlm veľko· 
le pým a vynáš a tieto skladby k to mu na jlepš ie mu v hud· 
be 20. storočia. To je črta, vyznačujúca ako konš tant
ný znak jeho skladobný pre jav a je evidentná práve 
tak v opere Hrad kniežaťa Modrofúzu, Il ko vo Violovom 
koncerte. 

Aj z hľadiska tohto pozn atku tre ba považova ť svojho 
času rozvinutú dis kus iu o tom, kde lež! .,pravý" Ba t·· 
tók: .~i pred a lebo v emigračnom obdobi, za zbytočnú . 
Zaiste, ak sledujeme čt·ty tvo r by emigra.čného obdob iu, 
je t rend k priehfadnosti, vyrovnanos ti, umiernenosti ba · 
dateľný. No, nede je sa nikdy na úkor vnútorného boha t-· 
stva , výrazovej pestrosti o mnohotvá r nosti, Bartókov vý · 
rok z posledné ho obdobia jeho života, že · "hudba našich 
dn! potre buje n ávrat k tro jzvuku a klasickému poriad· 
ku" , t reba chápať jedine symbolic ky. Bartók bol nn 
sklonk u svojej umelecke j cesty presvedčený, že )l ija ké 
je dnostranné, jednodimenz ioná in e úsilie, ni jaké e xcen
triC!{é zmnožovania výrazovýc h pros trieclkov nezaručl 
súč.asne j hudbe jej komunlkatlvnos ť a tým spoločenský 
význ a m. Vývojové tende nc ie dneška dá va jú Ba rtókove j 
diagnóze za pravdu. Dosta ť sa z polohy rad ikálnej a pre
to jednos tra nnej negativity na cestu integra lity hudob· 
ného prejavu, zahrl'lujúceho všetky pozitívne črty hudob· 
né ho vývoja m inulost i i prítomnost i, os táva hlavným 
t rendom pre s l1časné soc ialis tické ume nie. V tomto ohra 
de je Bi:lrtókovo d ielo po u~ným i podnetným prlkladom, 
a j ked je súčasný stav, z ktorého hudba vychádza, 
omnoho z ložitejši, komplikovanejšl a ko v jeho dobe. 

Sumárne poveda né, Bartókovo dielo t reba brať kom
plexne a nesnažlť sa vyzdvihova ť jednu eta pu je ho vý· 
vo ja nad druhú. Ostatne, tento vývoj je omnoho plynu
lejšl a jednotnejšl, než u jeho rovesnlka Stravins kého. 
Stač! analyzovať je ho die la s pred prve j s vetove j vojny, 
s ktorýmkoľvek pozdejšfm, a by s me odha lili jednu stá lu, 
až závažnú črtu Bartókovho s kla da telského pre javu: 
potrebu konštrukčne preni knúť die lo od ma lých buniek 
až k veľkému ce lku. Ne jde azda o daja ké s uc hé, ab
stra'K tné hra n ie sa s hudobným ma ter iálom, o Isté hu
dobné inžinierstvo, a le o snahu, a by pevný, premyslený 
plá n hudobne j skladby bol združen ý s vysokou expre 
sívnosťou , teda o to, čo tak výstižne poveda l Hegel , ked 
pre ve lké umelecké d ielo vyžadoval jednotu "na jvyšš ie· 
ho rozumu l na jhlbšieho ' vnútra". Pr itom sa to u Ba r
tóka deje od sk lad by k s kladbe Iná~, no báza je jednot
n á , s tála. Spočlva na tom, 'čo sme vyšš ie uviedli ako 
integrá lny mome n t v hudbe, ako potrebu , by ť mnoho· 
tvárnym a n ie čiastkovým , jednostranným. Akl1 pestros t 
pr ezrádza jú jeho velké cyklické skladby ( a nie !'en tie ) 
a a ko je celý proces zovretý pevným prstei1om sklada-

te ľovej formovej koncepclel Vedra obdivu pre de taily 
ne mal by ujsť na~ej pozornosti tento jednotiaci dych 
je ho sklud leb, jeho mimoriadny a vyc ibrený zmysel pre 
formu vo veľkom. 

So Stravinským ho spája záuje m o hudobný čas, o jeho 
priebeh a všetky dete rminanty, ktoré v tomto smere 
1.\ľČUjú skladut tJlov.JJ p~:ácu. B.artók .musel . by ť n e.obyčaj
ne pr isny a nekompromis ný, ked s i uvedomova l závaž· 
'nosť a význam .Qasu pre vlastnú hudobnú tvorbu. Zná-

,," 'rttätľ · je v tomto oh lade jeho pedants ká staroStlivosť 
o metronomický údaj a o sekunda.Qný záznam trvania 
jednotlivýc h úsekov skladby ( ako základne j orientácie 
pre inter pre táciu l. Od Alexa nd r a Al brechta máme spt' á· 
vu , podla ktore j Bartók prežlval úzkosti, ak sa pri in
te rpretácii jeho die l volili nesprávne tempá, alebo ked 
sa deta ilom nevenovala náležitá pozornosť. Tento sklon 
k preclznosti v skladobnom pre jave je druhovo príbuz
ný s exaktnosťou , ktorá sprevádza la jeho č innosť etna· 
muzikologlckú. Sú to akési "vyššie poschodia" onoho zá· 
kladu, ktorý nazývame s uverenitou re mes la, t. j. s chop
nosti ovláda ť všetky operác ie nutné k vytvoreniu doko
na lé ho die la . Rešpekt pred skl adate! ským t·emeslom (vo 
vyššom zmysle s lova ), ktorý práve v dobe pre lomu hud
by !!B začiatku tohto storo~ia a ko by sa vypa ril z ume
leckého ús l!la, vyji:ldru jú s jed noznačnou otvol'enosťou 
nie le n Stra vinskij, Hlndemlth, ale l Ba rtók a ďa l ši. Pred· 
pokl!tdá sa, že skladateľ vie, čo c hce a vie, a ko na 
to. ú lohy, ktoré mu ukladá jeho tvorivá sila , m usia by ť 
bez výhrud y zvlá dnuté v die le samom. Musi zniesť kritlc· 
ké hodnote nie pred dej ina mi, ale aj z hľad iska bud Ciceho 
vývoja. Au tor nesie od zač iatku do konca plnú zodpo· 
vednosť za die lo , ktoré predkladá ve re jnosti a ktoré vy· 
tv~rll v_ presved .č e n l, že Ide o opus perfectum. To je 
očtvtdny tr end v Ba rtókovej tvorbe, postihujúc l. všetky 
zložky hudobne j s kla dby, melódiou počnúc u fa rbou 
konč iac. jeho neobyč_ajne vnlmavá skladatelská myse r, 
otvorenosť voč i rozmanitým i rôznorodým podnetom 
zd t· užovala sa s ús ilím integrovať ic h v novej, svo jráz· 
nej ce listvosti. Každý prvok, moment je " preinačený" , 
osvoJený skl adobnou suverenitou v organic kú sú č asť 
vlastné ho spôsobu umelecke j výpovede. Na každom kro· 
ku ba'dat túto pretvá r a júcu pr ácu a utora , ktorá pred· 
pokla dula e normné kompozičné zna losti. Ako s uver~nne 
na rá ba Bartók s tvárnymi pros triedkami vidieť 1 na tom, 
ako funkčne presne i esteticky účinne strieda najrozma· 
nitejšie postupy, ktor~ sa integrujúce združu jú do vyššie
ho celku. Bol náročným vo výbere prostriedkov a vede l 
ic h v rámc i svoje j este tiky dobre "rozka rto va ť", akoby 
to poveda l St ravins kij. Tento materiál však netriedil 
dogmaticky na "dobré a zlé", progreslvne a zasta ra lé. 
Neváha l na prikl ad ~lenit skladbu formou dvojta kt! , a le 
i postupom nepárnyc~ .čisteJ , rád miešal sledy symetrie· 
ké s asyme trickými, frázy a rtiku loval valne na spôsob 
improvizác ie, nevypočltatelnosti, ale tvarova l Ic h aj prls· 
ne konštrukčne, v imitác iác h užlva l inte rval y ma lých 
sekúnd, no vo fugá te rešpe ktova l klasický ha rmonic ký 
plán, kvin takordová harmónia su rozš irovala o valné 
akor dlcké spoje, p ričom vedra akordov tradičných obja· 
vujú sa kombinác ie funkc ií, vedia lineárne vedené ho 
viaclllasu mnohotvá rne a kordické p aralelizmy, vedia čis· 
te j d iatoniky ·zvukové a gregáty or iginálneho výzoru a 
pod. Táto pestrost v použití pre ja vuje sa i v jeho 
rytmoch, metricke j zložke, nadovšetko ale v je ho mela· 
dike , ktor á , je chvá lou svojho autora. V Jednom smere 
zos ta l Bartók, n ehla diac na menšie odchýlky, konš tant· 
ný: v rešpekt.ovan l tona lity , v uzna ní zák ladného staveb
ného význa mu témy, 'motivic ké ho rozvljania a r e prizy. 
To s ú piliere jeho "klas ic ké ho poriadku" . 

Bolo by tu potrebné hovoriť aj o zvukovej osobitosti 
jeho ve lkých diel, o špecifickej orchest~ácii , ktorá je 
svedkom nezvyčajn ého bohatstva jeho fantázie, o pre 
Jamovom novátorstve vo využlva ilf sláčikov a na jma hus
lave j hry, kde presved.čivo odha lil a predvldal ve lké 
rezervy v tvorbe novej zvukovos ti l nového inštrumentu· 

lizmu (kvarteta l. Neznm lčujme prit9m svojráznosť vy· 
uži,t\ '1 . jeho nás troju - klavlra .. čl už. v 15P.n ~ertoch, I.H~· 
m01·nej tvorbe alebo sólových skladbác h (Mikrokozmos ). 

Tá to, tu Jen útržkovite s pomenutá, mnol)otvárná' Bu i"· 
tókova hudobná rei:' je prost riedkom n a vyjadrenie naj
rozmanitejších nálad, životných stavov , situácii prežfvu
nýc h tak citlivým umelcom, akým bol autor. Sugestívne 
pôsobia nie len jeho hudobné ob\·azy vita lity , optimizmu, 
hra vosti, a le i obrazy úzkosti, s trachu, nála dy nočné, 
elegické. Nie je mu neznámy svet bizarnosti, fantastiky 
a démoničnost i , grotes ky a burlesky , expres ionis ticke j 
prlkrosti a drsnosti. Na druhej strane ná~ prekvapil 
hudbou nehy, graciózna, a le i obra zmi kontemplntívne 
zafa rbenými, hudbou pokoja i rezignácie, náde je i skles· 
los t!. Bartókove adagiá s!1 práve tak nabité dynamizmom, 
ako sú výbuš nými Jeho finá lne časti. Od dôb Bee thovena 
ne poznal a európs ka hudba také exta tické závery, plné 
životne j bujarosti , tanečného e lánu a st rhujúce j prud· 
kosti, ako s ú finá lne ce lky napr. Hudby pre sláčiky a bi· 
cie nástroje a lebo Koncertu pre o rchester. To všetko 
hovori o mimoriadnom bohat stve jeho s ubje ktivity, r oz· 
manitosti zážitkové ho sve ta je ho fantázie. V čom inom 
s a prejavuje Bartókov ume lecký rea lizmus, a ko prá ve 
v tomto neslýchane hojnom slede životných obrazov, 
podanýc h té! k orig inálne a s takou la pidárnou jednozna ~;
nostou. Ci sa neprejavuje genia litu ume lca práve v tom· 
to s mere a týmto spôsobom? 

Obruz Bartóka by n ebol úplný, keby sme nespomenuli 
je ho poli tic ké postoje k fe událno- reakčnému pt•ostrecltu 
doma a k hroziacemu fašis tic kému nebezpečiu , ktoré 
v tridsiatych rokoc h viselo nad Európou. Svoju spolu · 
patričnosť s ponižova nou vrstvou sedliactva dával naja· 
vo ostenta tlvne, nezakrýval svoj odpor voči vládnúcej 
politicko-štá tnej hiera rchii. Aká lnte nzlvna musela byt 
vnútorná ave rzia k fa šizmu , násiliu a pokoreniu Judskej 
dôstojnosti vidie t okrem Iného z jeho želan ia, aby sa 
jeho s kladby v nacis tiCke j r íš i nepredvádza!!. Aké p ev
né principiálne s tanoviská museli ovládať túto osobnost , 
ke d da la prednosť emigrácll pred očakávaným nebezpe· 
čím hroziacim jeho vlasti. Nemalo by sa zahúdaf na 
tento mome nt. Obrazy úzkosti a desu pred niečlm ne· 
priatelským, zlé tušenia sú v jeho adagiách vypovedané 
s neobyčajnou účinnosťou. Neutešené črty v jeho ume
lecke j dráhe sa netýkajú Jen e migrácie a tragicke j smrti 
z nevyliečitelnej leukémie, a le - žiaf - i z pr íkorf 
a znevažovania doma od politicky reakčnýc h a umelec· 
ky konzerva tívnych kr uhov. Bar tók nebol jediný z ve· 
likánov svojeJ doby, ktoré ho umelecké pôsobenie nebolo 
sprevádza né vavrínmi a poctami. 

Pri storoč'nici Bartókovho na rodenia hodno sa zamys· 
liet nie len nad je ho životom- a die lom, a le i nad vnútor
ným významom, ktorý n esie. Treba ho skúmať v kon
texte dejinného vývoja hudby vôbec a súčasnej eta py 
zvlášť. Lebo ako vlastne má vyzera ť hudba, ktorá nás 
má upúta ť svojimi zmyslovými kvalitami a súčasne pod· 
necova f našu fan táziu, uspokojiť túžbu po rac'tona lite, 
koncentrácii a poriadku , emotfvne vzru šovať, vyhovovať 
potrebám Istoty verifikovaných hodnôt a súčasne ten
denc iám o nové riešenia ? Smerujeme k novej integrallte, 
akúÔos lahol vo s voje j tvorbe Bartók, alebo hnac ia sila 
súčasných s ná li n esleduje te nto c iel? Tu už opťíšťame 
te rén špecializovane j skladate lske j odbornosti a dotý· 
ka me sa rozhodujúc ich otázok svetonázorových, ako !eli 
nastofuje marxistick á filozofia a estetika. 

Ak sa na veci pozeráme z tohto zorného uhla, je jas· 
né, že Ba rtókovo dielo nie je len zdrojom estetického 
pôžltku a hudobného záujmu, a le je vo s vojom celku 
poučným podnetom pre úva hy o profile n ašej sú:č'asnej, 
ale 1 svetove j hudby a per spektívach je j vývoja. 



Pri obede 1' Bratislave v lete 1901. Napravo , od Bart6ka jeho 
sestra Elza, teta Irma a matka. 

Priateľstvo medzi Bartókotn 
a Alexandrom Albrechtom v 
podstat e nemá zreteľný za~.ia
tok. Obaja boli študentmi na 
gymnáziu u klarisiek. Starý 
otec Albrecht bol učiteľom na 
tejto škole, jeho sldlom bolo 
však reálne gymnázium [ teraj
šia· budova Cs. rozh lasu na Zo
chove) ulici). Tak Bartók, ako 
aj A. Albrecht sa narodili na 
územi dnešného Rumunska, le
bo rodičia obidvoch začali, ako 
to bolo zvykom, svoju učitel
sk\1 kariéru v periférnych ob· 
}astiach monarchie a do Bra
tislavy sa vrátili až neskôr. 

Vtedajšia Bratislava bola ma
lým mestom, rodiny sa poznali , 
v mnohých domoch sa hrávala 
komorná hudba, ako ·napr. u 
Dohnányiovcov, Riegeteovcov, 
Dérerovcov, Simonyiovcov a 
mnohých iných. To boli pr!le 
žitostl, pri ktorých sa mladi 
záujemci o hudbu stretávali a 
bližšie zoznamovali. (A táto do
máca hudobhá kultúra vyžarute 
v tvorbe každého hudobnlka, 
ktorý v takom prostred! vyrás
tol.) 
Okolnosť, že sa A. Albrecht 

stal Bartókovým žiakom nezme
nila tento mladistvý priatelský 
vzťah na vzťah učiteľa a žia
ka, veď Bartók bol len o 4 ro
ky starš!. Ze sa sta l Albrechto
vým učitef!>~·· ~olo. za.p~(čj~e~é 
úmrtím Albrechtového učiteľa 
Burgera a iniciatlvou otca -
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riaditeľa reálneho gymnázia a 
študi jného inšpe ktora, ktorý 
u~il i Bartóka. Vyc!til, že Bar
tOk má predpoklady prebrať tú
to úlohu, ktorá len legalizovala 
ich spolo~.ný záujem o hudbu. 

Druhý raz sa stal Bartók Al
brechtovým učitelom na Aka
démii v Budapešti, keď suspen
dovali Lisztovho žiaka Ištvána 
Thomána a úlohu učitera kla 
vírnej hry zverilo riaditeJstvo 
Bartókovi. 

Bartók sa s obľubou obracal 
na Albrechta najmä vtedy, l_{ed 
potreboval pohotového klavirls
tu-sprevádzatela alebo partne
ra. Spolu hrali Bartókovu Rap
sódiu, zrejme orches trálnu ve~<; 
zlu, v ktorej Albrecht bral kla· 
v!rny výťah orchestrálneho par
tu. Hral! však spolu i rôzne iné 
skladby, ktoré však už neviem 
vymenova ť. 

Bartók nestratil ani v neskor· 
šom čase kontakt s Bratislavou 
a využil každú priležitosť, aby 
sa ukázal svojim známym a 
priateľom, pričom vždy býval 
u nás. Cez deň vybavoval rôz
ne záležitosti, niekedy si zavo
lal i svojich partnerov k Al· 
brechtovcom, napr. Ivana Ballu, 
s ktorým jednal o vydani svojej 
zbierky Slovenských fudovtch 
plesni. Castým motívom návšte
vy Bratislavy bola penzia jeho 
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JÁN ALBRECHT 

matky, ktorú bolo treba predis
ponovat do Maďarska , čo väč.· 
šinou narážala na administra
tívne problémy. Do Ceskoslo
venska chodieval aj na základe 
pozvan! na koncertné vyst11pe
nia a prednášky. jedna pred
náška, na ktorú sa pamätám, 
bola venovaná problémom Ju
doveJ hudby a konala l sa v 
prednáškovej sieni Starej rad
nice. 

Môjho otca vždy informoval 
o svojich najnovš!ch dielach, 
posielal mu rukopisy a pre hr.á
vai mu Ich. Napriek tomu, že 
A. ·Albrecht preíavll veľký zá
u.jenľ --;; predvei:ľeiíie väčšiého 
Bartókovho diela v Bratislave, 

nedošlo k realizácii tohto plá· 
nu, lebo jeho vä~šie orchestrAl· 
ne a orchestrálno-zborové die
la boli pr!liš náro~né. Napriek 
tomu, že otec dokázal naštu
dovať a predviesť diela l&.Qra 
Stravinského, Zoltána Kodálya, 
jarom!ra Weinbergera, Karola 

· Szymanovského (jeho Stabat 
mater predviedol v tridsiatom 
roku), zostalo predvedenie ut
com velmi oblóbenej ·Bartóko
vej skladby Cantáty profany 
neuskutoč'neným prlan!m. 

Aj A. Albrecht chodieval nav
števovať Bartóka do Budapešti, 
pri poslednej pr!ležltosti ma zo
bral so sebou. Navšt!vlli sme 
Bartóka v jeho byte na Csalán 
utca. Pamätám sa, že v tomto 

·• byte behala biela myš, o kto
reJ som si myslel, že na nej 
Bartók skúša nejaké akustické 
fenomény a skúma správanie sa 
tohto zvieratku. Pri večeri som 
však zistil, že myš patrila k 
členom rodiny, mala svoje me
no a v rámci celého bytu mož
nost vofného pohybu. Pri roz
hovoroch povedal Bartók, že 
dostal objednávku, aby naplsal 
skladbu pre sláčikový súbor a 
s kyslou tvárou dodal, že je v 
tom nejaký háč-ik. Skladba vraj 
nemá byť -ťažká. Ak z toho 
vzniklo Divertimento pre slá
č.ikový orchester, ktoré práve 

v tom pase na p!sal, možno s 
istotou povedať, že t11to pod
mienku nedodržal. 

Naša návšteva u Bartóka v 
Budapešti už stála v znamenl 
zlovestných pr!znakov, ktorý.mi . 
sa vývoj v Európe uberal. Bllžil 
sa ~as, ked Bartók opustil Eu
rópu. Pamätám sa na neho, ako 
,takmer dospelý plovek, ktorý 
vedel už čiastočne oceniť jeho 
hudbu. Pr!ležltosf k tomu som 
mal, lebo s Bartókovým dielom 
som · sa zozná mil nielen pro
stredn!ctvom osobných kontak
tov. Môj bratranec E:ugen Leh
ner' bol členom Kollschovho 
kvarteta, súboru, ktorý premié· 
rova! Schi:\nbergove a niekto
ré Bartókove kvartetá. S veJ
kým úspechom inte rpretoval 
Bartókovo 5. kvarteto, na zá
klade čoho 6. kvarteto venoval 
Bartók · tomuto ensemblu. Ked 
Koltschovci koncertovali vo 
VIedni, prišli ·často aj do Bra-

tislavy, posledný raz koncerto
vali v sále Národohospodárske
ho klubu (Gorkého ulica ). Ako 
viem, znamenalo Bartókovo 6. 
kvarteto aj koniec pôsobenia 
Kolischovho kvarteta , lebo sít· 
bor sa ·po odchode z Európy 
nemohol uživiť v nových pome
roch Ameriky v obdob! bllžia
cej sa vojny. Styk s Bartókom 

. ako i s Kolischovcami bol z 
pochopiteľných pr .íčin preruše
ný. Vojnové udalosti znemož
i)ovali každý kontakt. Tesne po 
vojne sme dostali list od Euge
na Lehnera, v ktorom radost
ne oznamoval, že · ho bol Bar- · 
ťók navštíviť. Soi:va uplynulo 
pol roka, vystriedala túto ra
dostnú správu Leh.nerova smut
ná správa, že Bartók umrel. 

V tomto čase považovala sve
tová verejnost Bartóka už za 
)<lasika. Nebola to však jedno.
duchá a plynulá cesta, ktorá 
viedla od jeho ~:ačiatkov cez 
rôzne štýlové e~:perimenty k 
poslednej vyjasnenej originali
te. Cas, v ktorom som si vô
bec uvedomoval je,ho existen
ciu, bol obdob!m prvých skla
dieb expresívneho a fo lklórom 
poznačeného prejavu, obdob!m, 
ktoré charakterizovali diela ako 
Rumunské tance, Allegro bar
bara, Suita, op. 14. Boli to asi 
skladby, ktoré tv orili môj prvý 
vlastný kontakt s. Bartókovou 
hudbou. Samotné prvé stretnu
tie nebolo obzvlášt vydarené. 

... 
Pa mätám sa velmi živo na to , 

ked ma rodičia zavolali do 
izby, kde stál otcov Bi:\sendor
fer, pri ktorom sedel ujo Béla 
Bartók a práve sa chystal za
hrať okolo kla vlra sediacim 
členom rodiny a niektorým hos
tom najnovšie vlastné klav!r
ne skladby. Odohralo sa to v 
našom vteda jšc1m byte na Lod
nej ulici č. 12. Mohol som byt 
asi 4-5-ro~ný. Ked Béla báči 
začal hrať, vydal klavír, kto · 
rého zvuk som tolkokrát po
~ul pri skromnej hre otcových 
žiakov, velmi nezvyklé lesklé 
a úderné tóny. Tieto ma pria
mo šokovali. Nflvedel som pr!sf 
týmJo skladbám, ani spôsobu 
hry, ktoré vo mne vyvolávali 
strach, na chut·. Na sugestrvnu 
otázku, ~l sa mi to všetko pá· 
čilo, odpovedal som - kon
venciou nezaťažený - velmi 
jednoznačne "nie". Môj neza
obalený, nechá pavý postoj vv· 
volal medzi prltomnýml, pre
dovšetkým u :3amotného auto· 
ra, salvu smil::chu. Potreboval 
som určitý čas na pochopenie 
hudobnej substancie, ktorá sa
ma osebe odôvodnila spôsob šo· 
kujóceho Interpretačného štýlu. 
Velmi mi k ttlrnu dopomohlo, 
že som vybavený základnými 
znalosťami husrovej hry začal 
hrávať Bartókove - medzitým 
preslávené - duetá pre dvoje 
husH (ktoré pokla dám dodnes 

za najlepšiu školu modernej 
hudby ). 
Oveľa skôr ako hudba sa mi 

zdala prijatelná Bartókova 
osobnosť. Vždy sa správal roz
vážne, hovoril prel)lyslene, 
tr iezvo, bez vtedy módneho g_es
tlkulovania a bez zbytočného 
prejavu afektovanej emociona
lity, nie však bez živosti a tem
peramentu. Hovoril vždy veJ
ml zanietene, svoje myšlienky · 
formuloval presne, mal pritom 
zmysel pre suchý a sarkastický 
humor. Pôsobil preto pr!jemne 
a bezprostredne prirodzene, ce
lú s.voju pozornosť venoval to
mu o .č.om hovoril a s kým ho- . 
vor!!. Jeho s11stredenosť pôso
bila · ukľudňujúca. Dobre vedel 
jednať a zaobchádzať s deťmi, 
nikdy však nehovoril v .,det
skom štýle", o ktorom si do· 
spel! myslia , že sa nim pr ibli
žujú k dieťaťu a jeho svetu, 
pričom v skutočnosti odpudzu
jú deti práve týmto "neolnfan
tllizmom". Mal zmysel i pre ko
mické situácie, i ked s cha
rakterom drobnej recesie: keď 
sa ho moja sestra opýtala, č.i 
vie hrať aj nohami, bez váhania 
si vyzul topánku a začal hraf 
nohou na klav!ri. 

Jeho spoločenský svet bol 
úzky a intrmny, pozostával z 
malého okruhu Judr, pred kto
rými sa vedel otvoriť. V int!m· 
nom domácom prostred! bol o
chotný priateľom hrať a j do 
tanca, ho rš ie to bolo, ked ho 
niektoré dievča zo spoločnosti 
vyzvalo do tanca. Zrazu zistil, 
že má doma vera neod-kladnej 
práce a porú~al sa. Boli to 
však zábrany, ktoré neprame
nlll z prudérie alebo z "váž
nosti" - boli skOr dôsledka
ml jeho rodinných pomerov. 
Bartókov otec velmi skoro 
zomrel a rod ina bola odkáza
ná na skromný pr!jem matky, 
ktorý plynul z jej povolania -
ako cvičnej uč_itelky učiteľskej 
preparandie (učila aj moju 
matku). Bartók bol skoro pri
nútený k tomu, aby z!skaval 
vedľajš! pr!jem dávan!m sú
kromných hodin a kond!cU . ... 
Skromné pomery nedávali pr!
ležitosf, aby žil intenzlvnejš!m 
spoločenským životom, aký 
pestovali mnoh! z jeho spolu
žiakov a vrstovn!kov. Hudbe sa 
chcel venovať, pričom musel 
zároveň myslieť aj na to, aby 
pomáhal sebe, matke a sestre, 
i keď skromným pr!spevkom. 
Tá to črta zostala Ba rtókovi na 
celý život. Nikdy sa nestal osi· 
ňujúcim stredobodom väčšej 
spoloč·nosti. jeho svet, ktorému 
sa vedel .oddať, v ktorom sa 
plne realizoval, bol už sporn!· 
naný úzky okruh lucU. V ňom 
ožil a otvár al sa dokorán. V 
tejto relácii mal v mojom otco
yl dobrého partnera. Oboch za; 
ujímali otázky filozofie, p,oli· 
tiky a pokroku veqy. Kto mal 
možnosť poznať Bartóka z dis
kusi! v rámci priateľského po
sedenia, musel vidief, že bol .ši
r oko rozhladený a - ako to 
otec charakterizoval - o všet
kom premýšlal. 

Určitá osobná izolovanosť č.i 
osamotenosť Bartóka je i prí
~lnou toho, že sa vo svoJ.ich 
názoroch n edal ľahko ovplyv
niť. jeho názorový svet nebol 
poznačený ani ovplyvnený men
talitou, ktorá vládla v tom ča
se. Bartók sa nikdy nedal strh· 
nót k názorovým poz!c~ám 
meštiackeho nacionalizmu, od
mietal čo najvážnejšie fašiz
mom poznačené názorové pozr
cie. Nemilosrdne odhal!l sku
točnosť, že práve kresťanské 
meštiacke kruhy, z ktorých sám 
pochádzal, 1nkllnuj11 k pravico
vým, fašizmu bl!zkym názoro· 
vým poz!ciám. Nebol a ani ne
mohol byť typickým ob~anom 
svojej doby. Názorový svet, ku 
ktorému sa dopracoval na zá
klade vlastnej emp!rie a vlast
ného myslenia, zastával bez 
kompromisu, bez diplomatické
ho taktizovania a bez ohľadu 
na vlastný úžitok. Tieto osob
nostné črty neznamenajú, že by 
nebol býval schopný korigovať 
svoje názory v zmysle. Ich pri· 
spôsobovania väč.šej pravdivos
t i. Aj jeho názory na umenie 
podliehali určitým metamorfó
zam, čo dosvedč.uje napr. aj 
fak t , že spočiatku vychádzal zo 
snahy využiť žriedlo folklór· 
nych elementov v hudbe k do
budovaniu národného hudobné-

ho štýlu. Bližšie zoznámenie sa 
s fo lklórnym hudobným mate
ŕiálom na najširšej báze ho 
yšak primälo k tomu, že fo lk'· 
lórny element pon!mal ako uni
verzálnejš! prostriedok obnove
nia jazyka hudobného dorozu
mievacieho systému. Inými slo· 
vami, polygenéza folkl(lrnych 
prvkov ho práve vyviedla z 
úzko vyhraneného nacionálne
ho chápania folklórne ho žried
la, hladal .čistý prame11 hud
by bez zret eľa na národnú pro· 
venienclu týchto prvkov, kto
ré rovnako, ako zistil, nekoreš
pondujó s teritóriom národných 
štátov. . . 

Bartók svojou neoblomnostou 
bol predur~,ený, aby dôsledne 
prehodnocoval hudobnú trad!
c iu a dôsledne presadzoval no
vé Intencie. Jeho triezvy po
stoj, dôslednosť ho už a priori 
zaradili do dobových prúdov 
antiromantlckého póstoja, k 
Ideám novej vecnosti. K všet
kému pristupovalo Bartókove 
umelecké krédo novosti tvorby 
ako zäkladného kritéria hodno
ty diela. Na tejto rovine neko
rešpondoval Bartók úplne s ná
zormi môjho otca, ktorému sa 
zdala t áto požiadavka t rochu 
prehnaná, lebo na tomto zákla
de zrevidoval Bartók umelec
ké hodnoty minulosti, stava) úc 
ich do novej hierarchie (napr. 
Francka nad Brahmsa). Bartók 
mal všetky predpoklady k dô
slednému prehodnocovaniu hu
dobnej trad!cie , dokázal znášať 
samotu, do ktorej ho vlastné 
presvedčenie pr iviedlo, ma l do· 
konca talent k askéze. Nemálo 
mu chýba1o k postoju raciona
listu a zástancu špekulat!vnych 
estetických prlnc!pov, pred čťm 
ho zachraňoval vždy praobraz 
hudby - folklór, z ktorého 
čerpal vždy k životu prlnavrá· 
tenú orientáciu. Odmietal 
Schonbergovu koncepciu zrov
noprávňovania tónov, uznával 
vždy existenciu centrálneho tó
nu v hudbe, ktorä existovala t 
v ľudovej hudbe. 

Na tejto rovine sa Bartók 
markantne Ušil od naturelu a 
myslenie Alexa ndra Albrechta. 
ktorý bol vždy spoločensky o
rientovaným človekom s rovno
váhou medzi intro- a extrovert
nosťou, ktorý miloval život nie· 
len v zásadných črtách, ale aj 
v jeho periférnych prejavoch. 
Pam!Hám sa, ako Bartók zav!-

·- t~l . k Jlé\.m. a J:akal. n(i, otca, k,to
rý sa mal každú chvllu vrátiť 
z hudobnej školy. VIedol roz
hovor s mojou starou matkou 
a s mladým Ladislavom Holoub
kom, ktorý dlhé roky u nás 
býval. Bolo to v čase, keď pi
sal práve Hudbu pre sláč~ky, 
bicie nástro je a čelestu . S(a 
žoval sa starej ma tke, že ru
dia prejavujú väčš! záujem o 
nahú tanečnicu, ako o náro~né 
hudobné dielo. ja, ktorý . som 
bol ticho pr!tomný a načúva!, 
ako básnik Schumannovej Fan
tázii C dur, som sl uvedomtl, 
že touto tanečnicou bola jose
fina Bakerová; prišlo mi však 
na um, že mOj otec bol ňou 
nadšený a ·burcoval každého, 
aby sa pozrel na ná dherný film 
s Bakerovou. Mlčal som, lebo 
som sa musel vyrovna( s takým 
rozdielnym postojom. Neskor
š ie, ked som sa dozvedel, že 
Bartókovi, o-bdivovaterovi hud· 
by Igora Stravinského prekáža
lo, že Stravinskij nos! ozdobnťí 
vreckovku v hornom vrecku sa
ka, vedel som to Jahšle pocho· 
piť. Občas sa prejavuj\1ce črty 
akéhosi purltánstva mali hlbo
ké korene v jeho mladosti. Nad 
principiallzmom, od ktorého 
Bartók nemal vefml daleko, l 
zv!(azila urputná snaha dat 
hudbe novú, ale platnú náplň. 
Ideál a model folklóru, z kto
rého čerpal podstatné pona
učenia, na základe ktorých nik· 
dy nesklzol v tvorbe na ne
scestné chodn!čky, priviedol ho 
postupne k presvedčeniu, že 
trad!cla, ktorá vy:rástla postup. 
ne z najprimitlvnejš!ch zákla
dov, dáva skladatefovl do rťÍk 
prostriedok, ktorý nemožno a ni 
obchádza ť, ani nahradiť. Vedel , 
že mus! dochádza( k syntéze 
vo väzbe tvarov, i keď sa hud
ba vybuduje z nových mikro
elementov č'erpaných z folkló· 
t•u. Návrat k trojzvuku a ku 
klasickej usporiadanosti, ku 
ktorej mus! podla jeho 
vlastných slov - dochádzať na 
každej rovine vývoja, Je od
razom je ho túžby návratu k pr!· 
rode, t. j. k svo jskej lmanent· 
nej zákonitosti hudobnej reči u 
hudobného dorozumievacieho 
média. Len tak môže hudba 
opäť po obnoveni jej výrazové· 
ho arzenálu nadobudnúť svoju 
pôvodnú integritu . 



MARIA GABOROVÁ 

čo znamenala 
pre Bélu Bartóka 
Bratislava 

je známe, že Béla Bartók ma l zvl áš ť 
vrelý vzťah k Bratislave a Slovensku. 
Jeho matka raula, rodená Voitová, po
chádzala zo s tarej bratislavskej rodiny. 
Po smrti svojho manžela sa rozhodla 
usad i ť natrvalo v Bratislave. Rozpozna 
júc synovo nevšedné nadanie, chcela 
mu poskytnúť čo najlepšie možnosti na 
štúdium. Natrvalo sa usadili Bartókovci 
v Bratislave r. 1894. Sám Bartók sa vy
jadril v jednej zo svojich autobiografie· 
kých čŕt o svojom pobyte ·v Bratis lave 
t akto: "Až v Bratislave som zača l sku- · 
točne ž it ... " Bude preto zaujlmavé po
zastaviť sa práve u týchto rokov jeho 
života a pokúsit sa utvoriť si obraz o 
tom, do a kej miery mal tunajšl pobyt 
vplyv na rozvoj mladého Bartóka. Po
kúsim sa na základe preš tudovanej do
kumentácie utvorlt obraz o jeho sklada
tefských a klavlrls tlckých začiatkoch. 

Po pr íchode do Bratislavy mal Bartók 
za sebou prvé ve rejné vystúpeni.a ako 
klavirista i prvé skladateľské pokusy. Sú 
to však viac-menej vydarené pokusy mi· 
moriadne nadaného chlapca bez teore-.. 
tickej kompozičnej prfpravy. Aj ako kla
viristu ho čaká v Bratislave tvrdá prácd. 
jeho predchádzajúci učlte r v Nagyvárade 
(dnes Oradea Mare-, Rumunsko) Ferenc 
Kersch nepostupoval systematicky a 
kvantita naštudovaných skladieb išla na 
úkor kvality. V Bratislave sa dostáva 
konečne do dobrých rúk. Najprv je to 
Ladislav Erkel , u ktorého sa rozvlja pri! · 
dovšetkým ako klavir ista a po jeho s mr t i 
Anton Hyrtl, u ktorého zlskava solldnn 
znalosti z harmónie, foriem a kontra· 
punktu. 
P~ konfrontácii viacerých prameľ\.ov a 

hlavne upresnen!m prof. D. Dilleho mož
no konštatov ať, že na bratislavskej pl:lde 
počas Bartókov ý.ch gymnaziálnych štúd!l 
vzn iklo 26 opusov, resp. kompozičných 
celkov (niektoré obsahujú tri sk ladby). 
Bartók Zilčal opusové označenia svoj ich 
skladieb t rikrát, no od takéhoto ozna
čenia yždy upust!! a skladby len da tu · 
je - zaznamenáva rok alebo mesiac do· 
končen1a: Do pr'Ve1 ·etapy ·zade·fuje-·s voje · 
skladby z ·detstva, .z ~okov, 1890-94, pp, 
1-30. Do druhej patria skladby .1 •. ľ.Q;,,. 
kov 1694 až 1904, op. l - nedokon· 
čené člslovanie. Do tohto obdobia patria 
a j skladby ·bratislavského pôvodu, ktoré 
nás na jviac zau j!mal!. 

Ide o 26 diel, z ktorých sa zachov11 lo 
8 v opise, 8 autografov, nezvestných je 
10 skla dieb. 

Rozsah tohto prlspevku nedovoľuje po· 
drobnejší rozbor, zastavlm sa preto len 
pri niek torých momentoch, ktoré mohli 
mať vplyv na tvorbu mladého Bartóka. 
Okrem čulého kultúrneho diania a maž· 
nosti vypočuť si mnohé koncerty a oper
né predstavenia to boli predovšetkým 
možností zúčastňova ť sa na komornej 
hre v rodinách znalcov a. milovnikov toh
to žánru (Riegele, Roth). Aj gymnázium 
poskytovalo možnosti hudobného vyži 
tia - orchester, možnosť hry na organe 
v klaris kom kostole a td. Svedči o ra
cionálnom mysleni Bartóka, že svoje 
skladby z tohto obdobia zameriava na 
komornú, resp. klavfrnu sadzbu. Takto 
mal možnosť overiť sl v praxi to, čo na· 
plsa l. 

je vefmi pravdepodobné, že už v tomto 
obdob! upútava jú jeho pozornosť aj ru
dové plesne, hoci pr iamo v tvorbe sa ten· 
to fakt neodráža. Svedč! o tom výrok 
manže lky Zsigmonda Móricza, ktorá v 
jednom rozhovore na povzdych, kto zo
zbiera tie krásne piesne odpovedala: 
"Kto iný, ako syn tety Bartókovej l" (O 
tom, že ludové prvky upútali Bartóko· 
vu pozornosť, svedči aj skladba z prvého 
obdobia "Oláhos". l 

z o sklad ieb p!saných v Bratislave za
uj lma jú popredné miesto hlavne dve 

Portrét mladého Bartóka po maturite na 
gymnáziu v Bratislave. 

K ~toročni,ci 
Bélu sartoka 

Vysvedčenie 1 tretej triedy gymnázia v 
roku 1894. 

kvartetá - klavlrne a - sláčikové kvar
teto z r. 1898. Sú svedectvom. velkého 
pokroku, ktorý mladý skladatel urobil 
u svojho druhého učitera A. Hyrtla. V 
týchto die lach prejavil ve!ký cit pre ko
morné ladenie, zvukovosť. Kvarteto c mol 
vzniklo v rozpilti 4-5 mesiacov, ako to 
vyplýva z poznámok v rukopise. Z tejto 
skladby vyniká zvláš ť jemná lyrická t re
tia ~asť , p lná poetickej nálady. Sláč.lk o
vé kvarteto F dur je plné rozporov. Na 
jednej strane je to dielo zrelš ie , ba ob· 
javujú sa v ňom už i prvky "bartókov· 

Sikulské piesne venované Stefanoví Némethovi-Samorinskema. 

ského" tónu, má však isté nedostatky 
v nástrojovej faktúre. je to vysvetllter
né tým, že v klavlrnom kvartete c mol 
vera "zachránil" klavlr, kým v druhom 

""Sa miestami prejavlla bezradnosť vo ve-
deni sláčikových partov. 

Niektoré Bartókove kompozlcie z ,ne
skorš!ch rokov sa tiež viažu k Brati
slave. Možno predpoklad ať, ž~ niektoré 
náčrty k symfónii Kossuth vznikli t iež 
tu. I Rapsódiu z r. 1904, venovan ú man
želke Z. Kodálya, komponoval v Brati
slave [čiastočne i na pustatine Gr !lc a. J. 
Danse orientale pre klav lr venoval 
150. výročiu založenia bratislavských no
vin Pressburger Zeitung ( uverejnané 25. 
decembra 1913 ), Székely dalo k ( Stleben
btirgerische Ungarlsche Lleder) venoval 
štefanovi Némethovi-Samorinskemu' a 
speváckemu spolku Bélu Bartóka ( vzrJl· 
kol odčlenen lm časti zboru od Toldy ktlr 
17. júna 1931) . 

Popri skladateľskej činnosti dôležité 
miesto zaberajú a j Bartókove vere jné 
vystúpenia v Bratislave. V ich zrkadle 
možno sledovať rozvoj pianlstlckých 
schopností a umeleckého vkusu nádej
ného mladého umelca. Prvé, z dokumen
tov známe, verejné vystúpenie v Brati
slave bolo r . 1896 pri prlležitost! osláv 
Mlllénia. Rok 1897 je už podstatne bo
hatšl na verejné vystúpenia (verejne 
hral trikrát ), najbohatš l však bol rolk 
1898. Hral v Zlchyovom paláci, v Toldy 
ktlr a na rôznych akad émiách. Význam· 
ným bolo hlavne vystúpenie na akadémi i 
v sále evanjelickej teologicke j akadémie-, 
kde hral Chop!novu Baladu g mol. Tu 
sa prvý raz preds tavil a j vlastnou kom
pozlciou - ako pr!davok zahral svoju 
klavfrnu sonátu. Podla kritiky v denn lku 
"Híradó" (Spravoda j) bol úspech jedno
značný. Podľa doteraz pozbieraných úda- · 
jov vystupoval Béla Bartók v spomína
nom roku sedemkrát . Slubný rozbeh pre
r ušila choroba. jeho verejné vystúpenia 
v našom meste pokračovali po úspeš
nom ukončeni štúdia na 1-!udobnr. j nkn· 

démii v Budapešti. Hra l tu v roku 1904 
dvakrát , v roku 1906 dvakrát. Potom na
stala dlhšia prestávka. Až r. 1920 pred· 
stúpil pred bra tislavské publikum na a u
torskom večere. Tento -významný kon
cert sa konal 17. aprl!a 1920. Správy o 
M m prinies li všetky časopisy. v Press
burger Zeitung sa o. i. píše: "Bar tókov 
uutorský večer sa tešil pre svo ju š pec l · 
fickú povahu vefkej návštevnosti obe
censtva. Béla Ba rtók tu už dlhé roky 
nehra l. Medzitým sa prepracoval medzi 
skladate rov svetového mena .. . Už dnes 
ho možno stavať do jed nej roviny - .~o 
do významu - s Rusom Stravinským a 
vo Viedni pôsobiacim Schtlnbergom. Ale 
on ich predstihne tým, že nachádza stá
le čerstv ý a nevyčerpatefný zdroj inš pl· 
rá cie v tuctovej plesni ... " 

Ďalšie ·Bal'lókove vystúpenia v Brati
s la ve sú spojené s činnosťou Speváckeho 
s polku Bélu Bartóka, ktorého dirigentom 
bol prof. Németh-Samorlnsky, Bartókov 
žia k a priateľ. S týmto zborom vystu
poval Bartók spolu štyrik rát (mimo Bra
tislavy aj v Budapešti a Viedni) . Pos
ledné vystúpenie sa uskutočnilo 27. ja· 
nuára 1932 so Speváckym spolkom Bélu 
Bartóka. Bartókovi bratislavSK! priate
lia - Albrecht a Németh-Šamorlnsky 
chceli usporiadať da lš ie koncerty (ro
ku 1937 s hus l!stom E. Záthureckým, ro
ku 1938 s manželkou Dittou Pászto· 
ryovou). stá le sa zhorš ujúca politická 
situácia a nacíonal!sticko-šovln!stlcký 
postoj úradov vša k tento plán znemož· 
n!ll. . 

Bratis lavu znamenala pre mladého 
um'elca . ideálne prostredie, odkíaf mo
hol nastúpiť cestu za vytýčenými ume
leckými idf:!á lml. Tu našiel všetko, čo 
mohlo kladne ovp lyvniť rozvoj jeho záuj
mov: dobrých učltelov , oddaných prla_te
lov, na kultúrne udalosti bohaté a vn!
mavé prostredie, pomoc, porozumenie a 
podporu pri svo jom umeleckom rozlete. 

Zoznam skladieb rukopis mladého Bartóka. 

Zoznam skladieb B. Bartóka komponovaných 
v Bratislave v rokoch 1894- 1899 

Sonáta g mol , op. 1 
Scherzo ( g mol) 
Fantázia a mol, op. 2 
Sonáta II F dur, op. 3 
Capriccio h mol, op. 4 

Husľová sonáta, op. 5 
Sonáta III C dur, op. 8 
Skladby pre husle, op. 7 
Fantá:Eia pre husle , op, 8 
Fantázia pre husle, op. 9 
Kvarteto I. 8 dur, op. 10 
Kvarteto II. c mol , op. 11 
Andante, Scherzo, Flna le, op. 12 
Tri klavirne kusy, op. 13 

Klavirne kvinteto C dur, op. 14 
Kusy, op. 15 
Velká fantázia C, op. 16 
Sonáta pre husle a klavir, op. 17 
Scherzo alebo Fantázia pre klavlr, 
op. 18 (H dur ) 
Sonáta, op. 19 (pre klavír ) 
Kvarteto pre klavlr, husle, violu 
a violončelo (Cl , op. 20 
Tri klavirne skladby (Fantázia pre 

. klavir, op. 21 ): Intermezzo, Ada gio, 
Scherzo 

Tri piesne 
Scherzo h mol pre klavir 
Kvarteto F dur 
Tiefblaue Veilchen (pieseň pre 

·soprán a orchester) 

odpis 
odpis 
odpis 
odpis 
odpis 

autograf) 
odpis 
stratené 
stratené 
stratené 
stratené 
stratené 
stratené 
stratené 

nevydané 
nevyda né 
nevydané 
nevydané 
nevydan.é 

nevydané 

1894 
1894 
1895 
1895 
1895 
(časť 
1895 
1895 
1895 
1891i 
1898 
1898 
1898 
1897 
1897 odpis vydaná 1. skladba 

in Az ifjd Bartók ll 
1897 stratené 
1897 stratené 
1897 stratené 
1897 autograf nevydané 

autograf, odpis vydané in Az ifj6. 
1897 Bartók Il 
1898 stratené 

1898 a uto graf nevydané 

1898 auto graf 
vydané i!. l , 2 in 
Az ifjd Bartók ll 

1898 auto graf nevydané 
1898 auto graf nevydané 
18911 auto graf nevydané 

1899 auto graf nevydant! 



Pri prlležltosti 1GO. narodenln Bélu 
Bartóka spracoval som topografiu Bar
tókovho života a pôsobenia v Bratisla
v-e, v meste, ku ktorému bola táto veľká 
postava hudby 20. storočia pripútaná .ro 
dinnými zväzkami, výchovou ' a priater
stvami po celý život. Vo svojom prlspev
ku uvádzam byty Bartóka, jeho prlbuz
ných, učitefov hudb'y a ' priateľov. Topo- . 
grafia obsahuje dalej miesta jeho ve
rejných vystúpen! a súkromného hudob
ného účinkovania v Bratislave. ( Cisla v 
okrúhlych zátvorkách sa týkajú očlsio
vania na mape mesta a člsla domov sa 
týkajú vždy nového, dnešného očislova-
nia. ) -

BYTY BARTOKA A JEHO RODINY 

Počas prvého pobytu ll - ročného Bar
tóka v rokoch 1892-93 v Bratislave, po 
prlchode z Nagyszôllôsu (dnešného Yi
nogradova v Sovietskej ukrajinskej re
publike), býva l so svojou ovdovelou mat
kou Poul ou, rodenou Voltovou ( 1857-
1939) a sestrou. Elzou u pr!buzných z 
matkinej strany na dnešnej ulici Obran
cov mieru č. 5 (1). Po jednoročnom po
byte v dnešnej rumunskej obci Blstrita 
sa r. 1894 Paula Burtóková, povolanlm 
učitefka, so svojimi 2 deťmi a sestrou 
Irmou natrvalo usadila v Bratislave a na
stúpila miesto cvičnej učitelky v Učiter
skom pripravnom ústave pre dievčatá 
na dnešnej Duklianskej ulici č. 3 [dneš
ná budova ZDS) ( 2), kde pôsobila až 
do svojho penzionovania v r. 1907. Bar.
tókovci sa ubytovali na dnešnej uL Cs. 
armády 3, v tzv. Mešťanskom zaopatro-

. vacom ústave pre sociálne slabšlch oby
vaterov (3). Bývali na druhom poscho· 
cÍI vpravo, na strane uličnej fasády. Bar
tókova matka bývala so svojou sestrou 
Irmou v tomto byte až do r. 1916, kedy 
sa presťahoval! na dnešnú Obchodnú 
ulicu č. 41 s bytom vo dvore vpravo 
na prizeml ( 4). Až r. 1927 sa odt!ar Bar
tOkov a matka odsťahovala do Maďarska. 
Béla Bartók su po maturite v r. 1899 odo
bral na štúdiá na Hudobnej akadémii 
v Budapešti, ale často l cez školské ro
ky a prázdniny býval u matky v Brati
slave na ul. Cs. armády a neskôr na Ob
chodnej ulici. 

PRÍBUZENSTVO B~LU BARTOKA 
. y ,BRATISLAVE 

Okrem rodiny Alberta Voltu na spome
nutej ul. Obrancov mieru (!. 5 treba 
uviesť jeho mladšiu sestru Máriu Volto
vú ( 1840- 1902), vydatú za Emericha 
von Parcsetitsa, ktorá značne podporo
vala mladého Bartóka v jeho klavlristlc
kých amblclách a sama bola učltelkou 
klav!ra. Bývala na dnešnej Mostovej 
ulici č. 6, v dnes značne prestavenej bu
dove Stúdia krátkeho filmu (6). 

Voltovcl žil i už od začiatku 19. stor . 
v Bratislave. Burtókova matka sa sice 
narod!la v Martine, kde jej otec Móric 
Volt, rodák z Bratislavy a synovec v~
znamného bratislavského obchodn!ka FI
llpa Scherza, si(Ižil na finančnej . správe. 
Od r. 1860, ako 3-ročná, žila však Bar
tókova matka až do ukončenia škôl {asi 
do r. 1676) v Bratislave, zväčša v už ne
jestvujúcom dome na Dunajskej ul. ( 5 l. 

Budúca prvá manželka skladateia Bélu 
Bartók11 Marta Zlegle rová býva la od 
svojho 4. do 14. roku života v Bratislave 
{r. 1897 do 1907). Jej otec bol velltelom 
žandárskeho velitefst~.ta, ktoré sa vtedy 
nachádzalo na dnešnej Smeralovej uL 
č. 12 (roh Konventnej ulice), kde bývala 
aj rodina Zleglerovcov (7). • 

PRIATELIA A SPOLUPRACOVNICI 

Bartóka spája lo prlatelstvo s budúcim 
skladateľom ErnO Dohnányim, staršlm o 
4 roky. Jeho otec, Frigyes Dohnányl, vy
učoval Bartóka na gymnáziu na Klaris
kej uHe l' [dnešná Slovenská pedagogická 
knižnica) (8). Dohnánylovcl bývali pria
mo naproti gymnázia na dnešnej Kla
riskej ul. č. 10 (9). Ern{) Dohnányl pod
statne ovplyvnil Bartóka v rozhodnuti, 
aby po maturite išiel študovat do Pešti 
a nie do Viedne. Oalšlm Bartókovým 
profesorom bol Johann Albrecht, ktorého 
syn Alexander bol o 4 roky mladši · ako 
Bart6k. Bartók chodil do rodiny Albrech
tovcov a už v Bratislave poskytova l mla
dému Alexandrovi Albrechtovi, jeho bu
dúcemu žiakovi v Budapešti ( 1997- 1908 l 
hudobné rady. Albrechtovci vtedy bývali 
v dnes už nejestvujúcom dome na mies
te dnešnej budovy na Palisádach ~- 33 
' (roh Šulekovej) (10 ). Po l. svetove j voj
ne udržiaval Bartók so skladatelom Ale
xandrom Albrechtom [ 1885- 1958 ) osob
né priateJské styky a po odstahovani 
Bartókovej matky r. 1927 do Maďarska 
pri prlležitostných pobytoch v Bratislave 
býval Bartók u Alexandra Albrechta, v 
dnes už nejestvujúcej Lodnej uL i!. 12 
(areál dnešného hote la Devin l ( ll) . 

štefan-Németh Samor!nsky ( 1896-
1975) bol Bartókovým žiakom v rokoch 

i 

1914-15 v Budélpešti a po l. svetovej 
vojne zostul s Bartókom v· ·p!somnom 
kontak te, obzvlášt, ked sa r. 1931 stal 
dirigentom spe1(okolu nesúceho názov 
"Béla Bartók". V obdobi tejto korešpon
dencie bývul Németh-Samorlnsky v už 
nejestvujúcom tzv . Slubekovom dome na 
vtedajšej Kozej ulici (dnešnej S meralo
vej) f 12). 

)án ~epomuk Bat ka ( 1845-1917), ar
chivár mesta a centrálna postava hu
dobného života Bratislavy v 19. storoč!, 
podporoval .začiatky hudobnej dráhy 
mladého Bartóka, požičiaval mu partitú
ry a knihy, plsal s obdivom o jeho kla 
vlrnych recitáloch a zoznámfl ho v Bra
tislave s dirigentom Hansom . Richterom 
( ktor:ý r. 1904 v Manchestri uviedol Bar
tókovu symfonickú báseň "Kossuth"). 
Batka býval na , dnešnej Leningradskej 
ul. na mieste, kde stoji novostavba vy
davatelstva Slovenský s pisovateľ ( B ). 

Miloš Ruppeldt [ 1881- 1943), prvý ria
dite! Hudobnej školy, ktorá bola pred-

GABRIEL DUSI-NSKÝ 

no Kirchenmus ikvere im , .. ,. u ~ o~ l Bartó
ka len krátko, pravdepodobne pre vzá
jomnú nespoko jnosť: V tomto čase býval 
Burger na rohu Hlbokej cesty a ulice 
Obrancov mieru, v d.ome, ktorý stál v 
areáli dnešnej budovy SAV ( 16). 

Oalšlm Bartókovým učlterom v r. 1894 
·až 1896 bol Lászlo Erkel (1844-1896 ). 
syn známeho sk ladate ra Ferencza· Erke
la. Značne zdokonalil Bartókovu klavír
nu techniku. Býval v dnešnej adm!ni
stratlvnej budove v Javom trakte na uL 
Obrancov mieru č. 2, (bývalý Karácso
nyiho palác), kde aj v r. 1896 zomrel 
( 17). 

Po Erkelovej smrti sa stal Bartókovým 
učiteľom hudby Anton Hyrtl ( 1840-
1914 l žiak Karola Meyrbergera, od kto
rého ziska! Bar tók vera vedomosti z hu
dobnej teórie a základy kompozičnej 
techniky, čo sa aj odzrkadlilo v sklad
bách mladého Bartóka; komponovaných 
po r. 1896 v Bratislave. Hyrtl 'žil vo veJ
mi skromných pomeroch a mnohokrát 
menil svoj byt. V dobe, kedy vyuč·oval 
Bartóka, býval na dnešnom námest! SNP 
v dome, ktorý stál na mieste dnešnej 

Na oslavách výročia revolúcie r. 1848 
hra l 15. 3. 1898 klav!rny part Taus!govej 
Rapsódie pre klavir a zbor a 22. l. 1904 
uskutočnil tu Bartók klav!rny recitál -
na programe bola o. i. Schumannova So
náta fis mol a vlastné skladby - Scher
zo, Fantázia a Etuda pre lavú ruku. 

Konventná ul. č. 13 - dnešná budova 
Literárnovedného ústavu SAV - (22). 

V slávnostnej sieni na prvom pascha
dl vtedajšej Evanjelickej teologickej aka
démie BartOk hral dňa 29. 3. 1898 okrem 
Chopinove) Balady f mol po prvýkrát ve
rejne v Bratislave vlastnú skladbu -
Sonát u pre klavir. 

Gymnázium na Klariskej ul. 1!. !5 -
dnešná Slovenská pedagogická knižni
ca - (8). 

Bartók častejšie účinkoval na koncer
toch pri školských oslavách, napr. 4. ll. 
1897 sprevádzal na klavlri prvú časť 
Mendelssorrovho Huslového koncertu a 
8. ll. 1898 hral klav!rny part prvých 
dvoch čast! svojho Klavlrneho kvarteta 
c mol, komponovaného v Bratislave, a to 
so spolužiakom tohto gymnázia. 

Po odchode ErnO Dohnányiho r. 1895 

B p ra fia 
• o 

chodcom Konzervatória v Bratislave po 
r. 1918, bol menovaný prvým redakto
rom chystaného vydania Bartókovej 
zbierky slovenských rudových piesní v 
Matici slovenskej a v záujme tejto .veci 
bol s n im Bartók v plsomnom styku. Bý
val na dnešnej ul. Cervenej armády č. 59 
v tzv. Mestských domoch ( 14). Oalšim 
redaktorom tejto zbierky, ktorá za bý
valej CSR nebola vydaná hlavne pre ne
dobré vzťahy medzi vtedajšou CSR a 
Maďarskom, bol Ivan Ballo f 1909-1977), 
hudobný vedec a kritik. Býval v čase 
plsomného styku s Bartókom na dneš
nom Vajanského nábrežl č. 15, v tzv. 
Státnych domoch u svojho otca Júliusa 
Ballu, hlavného školského Inš pektora 
( 15). 

UCITELIA KLAVIRA 

Bartókov.ým prvým učiteľom klavlra v 
Bratislave bol Ludwig Burger ( 1850 -·-
1936), významný hudobný pedagóg a v 
rokoch 1896-1901 dirigent bratislavské-

-ve o 
budovy Cs. te levlzie - v tom istom do
me, v ktorom sa r. 1874 narod ll skla
dateľ Franz Schmidt ( 15). 

V čase, ked Bartók odišiel na štúdiá 
do Budapešti, sa Hyrtl presťahoval do 
domu na rohu Jiráskovej a Prepoštskej 
ulice, ktorý je dnes súčasťou prestava
nej Univerzitnej knižnice ( 19).. 

KONCERTN~ VYSTúPENIA 

Mestské divadlo dnešnft. opera 
SND - (20). 

V tejto budove sa uskutočnilo B. 9. 
1696 prvé verejné vystúpenie 15-ročné
ho Bartóka v Bratislave. Sprevádzal na 
klav!rl melodrámu Rákoczy od Abrányi
ho a Várádyho. V tomto divadle hral 
25. 9. 1925 klavlrny part vlastnej sklad
by "Rapsódia" v úprave pre klav!r a 
orchester s· hostujúcou Maďarskou fil-
harmóniou. · 

Velká sála Zupného domu - dnešná 
budova SNR na Októbrovom námest! č. 
12 - (21). 

Mapka Bratislavy s ,označenim miest, ktoré sú spojené s menom Bélu Bartóko. 
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l 
2 
3 
4 
5-
6 
7 
8 

ul. Obrancov mieru 5 
Duklians ka ul. 3 
ul. Cs. armády 3 
Obchodná uL 41 
roh Dunajs kej ul. a Rajskej ul. 
Mostová ul. 6 
Smeralova ul. 12 
Klarlská ul. 5 

9 
10 
ll 

- Klar!ská ul. 10 
Palisády 33 

12 

13 
14 
15 

bývalá Lodná ul. 12 
bývalý Slubekov dom na 
Smeralovej ul. 
bývalá Leningrads ká ul. 4 
ul. Cervenej armády 59 
Vajanského nábr. 15 

16 roh ul. Obrancov mieru a 
Hlbokej cesty 

17 ul. Obrancov mieru 2 
18 roh nám. SNP a Uršul!nskej ul. 
19 - roh Jiráskovej ul. a Prepoštskej ul. 
20 - budova opery SND 
21 budova SNR 
22 Konventllá ul. 13 
23 nádvorie Starej radnice 
24 Vajanského nábr. 3 
25 Nálepkova ul. 33 
26 budova Slovenskej filharmónie 
27 Koncertná sieň Cs. rozhlasu 
28 Primaciálny palác 
29 ul. Obrancov mieru 7 
30 Podjavorinská ul. 9 

do · Budapešti prevzal Bartók jeho po· 
vinnost hry na organe na nedelných 
bohoslužbách v škols kom kostol!ku, kto
rý tvoril súčasť tohto gymnázia. 

Mestská reprezentačná sieň ( 23 ). 
V dnes už nejestvujúcej budove, v 

areáli nádvoria Starej radnice sa nachá
dzala sieň, v ktorej odznelo v starej 
Bratislave mnoho v9znamných komor
ných koncertov. Bartók tam 10. 11. 1904, 
už ako zrelý klavirista , zahral o. i. Bee
thovenovu Sonátu op. 26, Schumannov 
Karneval, Choplnovu Baladu f mol a 
niekolko Lisztových skladieb. Na ďalšom 
recitáli 4. ll. 1906 predniesol popri 
skladbách J. S. Bacha, F. Chopina a F. 
Liszta l vlastnú "Rapsódiu". 

Vajanského nábre:lie č. 3 - dnešná 
budova ObNV l - f 24 ). 

V tolJltO býva lom dome jurenákovcov 
bol mladý Bartók . prltomný 19. l. 1898 
na hudobnom veČierku v rodine grófa 
Gézu Zichyho, klaviristu a Llsztovho žia
ka, ktorý ·tu v tomto čase býval. Bar
tók tu sprevádzal čelistu jozefa Rotha , 
hlavného školského 'inšpektora, a· huslis- • 
tu jana Nesporu, prednostu železničnej. 
stanice . . 

Nálepkova ul. č. 33 - ( 25). 
Táto budova je bývalým Czákyho-Szul

kovského palácom, kde 6. 3. 1898 Bartók 
sprevádzal v tam sldllacom Toldyho kru
hu huslistu Mikuláša Sahara, syna riadi
tela pošty. 

Velká sála Reduty - (26 ). 
V dnešnej koncertnej sieni SF hral 

Bartók 16. 4. 1920 svoju Sonatlnu . pre 
klavir a vlastné úpravy madarských a 
slovens kých plesni a spolu s Alexandrom 
Albrechtom svoju "Rapsódl.u" v úprave 
pre štvorručnU hru na klavlri. V tejto 
sieni Bartók predniesol 21. ll. 1926 
vlastné a Kodályove klav!rne s kla dby. 
Skladby pre mužský zbor dirigoval St. 
Németh-Samorinsky. 

Koncertná sieň Cs. rozhlasu na Vajan
ského nábre:li vtedajšia tzv. "Vládna bu-
dova" - (27). . 

Na koncerte spevokolu "Béla Bartók" 
dňa 27. l. 1932, ktor9, dirigoval St. Né
meth-Samot•insky, hral Bartók vlastné 
úpravy Iudových plesni a Purcellov.ých 
skladieb. 
. Zrkadlová sieň Primaciálneho palá
ca - (2~ ) . 

Pr! svojej prednáške dňč;l 4. 3. 1931 
na tému "Vplyv Judovej hudby na súčas
nú hudbu" uviedol Bartók klavir ne ukáž
ky. 

KOMORNA HUDBA 
V SOKROMNfCH DOMOCH 

Mladý Bartók chodil do bytu Augusta 
Riegeleho na dnešnej ul. Obrancov mie
ru č. 7 ( 29). August Rlegele bol mece
nášom a organizátorom komqrnej hudby 
a sám čelistom-amatérom. 

V dnešnom dome na Podjavorinskej ul. 
č. 9 - dnes budove tSU - (30) býval 
jozef Roth, hlavný škols ký inš pektor, váš
nivý čelista, Ktorý požiadal mladého Bar
tóka , aby ho sprevádzal na klavlri, keď 
ho raz na prechádzke pod oknami Bar
tókovho bytu na ul. Cs. armády počul 
hraf. 

l)alšlm sldlom komornej hudby bol byt 
Dohnányiovcov. Otec ErnO Dohnányiho 
bol vynikajúcim čelistom ( 9 ). 

Topografická štúdia života a pôsobe
nia Bélu Bartóka , ktorá doteraz ešt e v 
úplnosti nebola spracovaná, ukazuje, a ké 
intenz!vne a rozsiahle boli jeho vl!zby 
s Bratislavou. 

Za niektoré cenné údaje ďakujem Ing. 
Bélovi Bartókovl, synovi s kladatela, ako 
i dr . Pálovi Voltov!, potomkovi brati
slavskej rodiny Voltovcov (obidvaja ži jú 
v Budapešti). 



ALICA EISCHEKOVÁ 

Béla Bartók 
a sloven k-

• o 
Pre Bélu Bartóka bola Iudová 

hudba nevyčerpatefným zdro
jom inšpirácie, v nej nachádzal 
čistú, zdravú studnicu, z kto
rej čerpal ako umelec a skla · 
dater po celý život. Vnlknut!m 
do hudobnej podstaty Iudových 
piesní získal, ako sám hovori , 
nezávislosť od dur-molového 
hudobného myslenia. Hovor i: 
.,Spoznanie sedliackej hudby 
bolo pre mňa mimoriadne dô
ležité, lebo ml umožnilo úplne 
sa oslobodiť od nadvlády du
r ového a molového systému". 
Bartók mal neobyqajnú tvori
vú silu prelomiť konvenčné 

hranice toná lnostl a rytmickej 
tesnosti a vniesť do svojej hud
by nové pohľady. Nestrhol však 
nasilu staré princípy, aby ich 
povrchne nahradil novými, obo
hatil hudbu o nové pohľad~. 
o nové obzory, ktoré spoznal 
práve v Iudovej hudbe. 

Ale o tomto všetkom mladý , 
dvadsaťtriročný Bartók, nádej
ný klavlr ny virtuóz a sklada
t el ešte nevedel, ked sa v ro
ku 1904 na radu svojho brali· 
slavského spolužiaka rozhodol 
stráviť nlekolko týždňov v lete 
na pustatine pri dedinke Grlt · 

seň 
ca na Gemeri. Sem si priviezol 
aj svoj klavír, aby mohol ne
rušene cvičiť a komponovať. 
Ani netušil , že práve táto ces
ta na Slovensko bude mat 
prei'lho osudový význam a udá 
mu smer, ktorým sa bude ube
rať po celý život. Za~lna zo zá
ujmu hudobníka a skladateľa 
zapisovať melódie a jeho gé
nius objavuje čoskoro to , ·čo 
priemerný človek a hudobník 
nepostrehne: svojráz, hlbokú 
ma jstrovskost, obsiahnutú v 
týchto hudobných útvaroch. 
Tento postreh overa neskôr vý-
~tlžne vyjadruje slovami: .,som 
presvedčený, že každá z našich 
pravých fudových piesni je sku
točným vzorom najvyššej ume
leckej dokonalosti. Považujem 
ich za ta ké isté majstrovské 
diela v malom, ak~ vo svete 
väčších foriem hociktorú Ba
chovu hlgu a lebo · Mozartovu 
sonátu". 

Z tohto náhodného začiatku 
na Slovensku sa vyvinul hlboký 
a opravdivý záujem o ludovú 
hudbu, ba možno povedať vá · 
šeí'l zbierať a spoznávať ľudo 
vé piesne. Jeho záujem o !udo
v(! hud bu neos tal len na povr-

Pri zbieraní slovenských fudov~!:h. pi_!'~Dí v okoli Nitry v roku 
1908. 

K storocilici 
Bélu Bartó\la 
chu, len pri prlležltostnom 
zbieraní a zapisovaní nlekoi
kých vybraných desiatok plesni 
z hladiska milovníka ľudovej 
hudby, tento prvý dotyk sa roz
vinul na trvalý vedeCký záujem. 

' Svoju rozsiahlu zberateľskú 
prácu začal Béla Bartók v ro
ku 1906 a trvala takmer pät
násť rokov. V tomto čase zo
zbieral, nahral a transkrlboval 
t isícky piesni. Každú valnú 
chvllu využil na to, aby prišiel 
medzi svojich .,milých sedlia
kov" na dedinu. Pre túto svo
ju vášeň bol Bartók ochotný 
obetovať čas, peniaze, podstú
piť útrapy cestovania, nepo
hodlného bývania a nepriazni
vého počasia. Bol velmi skrom
ný, prispôsobil sa každej si
tuácii, len aby mohol pracovať. 
V llste z 3. februára 1909 sa 
dozvedáme za akých podmie
nok zbieral piesne v Dražov
ciach pri Nitre . .,To mi ešte len 
chýbalo. Po~asie ma strašne 
oklamalo. Zdanlivé jarné pQ~a· 
sie sa zrazu premenilo na sne-

. hovú metellcu. A ja tu stojím 
bez kožucha a čižiem. Ale aj 
tak sa vefml teš ím na dedinu, 
na lud, na staré piesne .. . mi· 
Iý národ! Ako sa zhromažďujú 
okolo mô jho fonografu, ako sa 
usilujú, aby som čo najviac na
bral piesn! do te j mašiny, za
ujíma ich predov~etkým vélká 
.,trúba" ... a aké nevyčerpateľ
né je piesňové bohatstvo a pri
tom Dražovce sú celkom malá 
obec. Bývam a zbieram v jed
nom sedliackom dome. V uto
rok bol sviatok, okolo štvrtej 
začal! ku mne prichádzať. ver-

. kí a malí zanedlho zaplnili 
izbu. A prúd pesnič-iek sa va-. 
IU. Medzitým sa odohrall aj 
milé epizódky. Ked som pasta
vl! pred fonograf urasteného 
chlapa, úctivo si zložil klobúk. 
Velký smiech! ... O pol desia
t ej odišli. Co bude na ve~eru? 
Tri va jcia a mliflko, lenže oheň 
vyhasol a treba najprv zakúriť. 
Palivo mi priniesli, ale nechce 
horieť . . . podlaha úplne mok
rá . . . zo stien steká voda .. . 
postel skrz-naskrz mokrá. Za-

Dri prepisovaní Judových piesní nahraných na fonograf. 

čaJ som si gratulovať: studená 
izba, premočená podlaha, mok
ré steny a k tomu ešte vlhká 
postel! Konečne začal oliei'i 
tliet. Ako prvé som preskúmal 
drevo. Aj to bolo mokré. Roz
ložil som ho na sporák, aby 
vyschlo. Medzitým som si chcel 
pozrieť výsledok dnešného 
zbierania. Zrazu cítim dym. To 
mi ešte chýbalo, pozriem, a 
všetky rozložené polená na spo· 
ráku začali tliet. Zložil som 
ich, pritom som sl popálil ruku 
a skoro som pustil železné 
krúžky z platne do ohňa - ale 
konečne bola moja puritánska 
večera hotová a ohe11 veselo 
blkotal. Mokrej izbe to ale má
lo pomohlo. Ale aj tak mô~~m 
povedať, že toto a mnohé iné, 
ešte ťažšie skúšky som pre
konal bez toho, žeby som bol 
dostal čo l len tú najslabšiu 
nádchu." Za takých a uodob· 
ných okolností Bartók chQdil 
na dedin·y a neúnavne zbieral 
a ·zapisoval ludové piesne na 
Slovensku, v Maďarsku, v Ru
munsku, v Juhoslávii, v Alžlr
sku a v Turecku. V rozpätí 
dvoch desaťročl zaplsal a čias
točne na fonograf zachytil do 
desaťtisíc Iudových plesní, kto
ré d alej spracoval do viac ako 
10 zväzkov. Najviac zozbieral 
slovenských ľudových piesni a 
táto slovenská zbierka tvori 
najväčši analyzovaný, systema
ticky usporiadaný a s inými 
zbierkami porovnaný materiál. 
Po zberoch v Gemeri sa Bartók 
venoval v rokoch 1907-1909 
zbieraniu v Nitriansku, v ro
koch 1913- 1915 v Honte, ale 

najintenzívnejš ie sa venoval Iu
dovým piesňam na strednom 
Slovensku, na Pohroní tak v 
priebehu jedného roka ( 1915· 
16 J zozbieral len tu do tisic
pätsto piesn!. Týmto materiá
lom položil skutočné základy 
pre svoju slovenskú zbierku. V 
Ponikách mal najpohatšiu ples
ňovú žatvu vďaka 40-ročnej 
speváčke Zuzane Splšiakowej, 
ktorá mu zaspievala 509 ples
nl. V súvislosti s týmto mimo
riadnym speváckym talentom 
plše v roku 1920 v ~lánku pre 
americký časopis .,Musica! Cou
rir" o plesňovom bohatstve Slo
vákov: .,Budem hovoriť o sed
liackej hudbe Slovákov. Co sa 
týka množstva melódií, je mi
moriadne bohatá, dokonca vý
datnejšia ako maďarská. Zatial 
čo medzi Maďarmi výnimó~ne 
stretneme takých, čo ovládajtl 
repertoár s asi 100 melódiami, 
u Slovákov je bežné, že mož
no zaznačiť 150 až 200 melódii 
u jednej osoby (predovšetkým 
u žien]. Roku 1915 som dokon
ca stretol 40-ročnú ženu, ktorá 
mi predspieva la viac ako 400 
melódii". Posledné zápisy Bé
lu Bartóka zo Slovenska pochá·
dzajú z roku 1918 z oblasti po
hronského Inovca 

Výsledok svoJeJ dlhoročnej 
práce na Slovensku - spraco
vanú a uzavretú zbierku 3500 
plesni odovzdal Bartók Matici 
slovenskej na vydanie. Nepriaz
nivé okolnosti znemožnili však 
jej vydanie a až o tridsať ro
kov neskôr vyšiel prvý zväzo·k 
tejto v9znamnej zbierky v Slo
venskej akadémii vied. 

VLADIMIR čl2·tK . 

o r ól< u 
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. Doposia l vypublikovanú Bartókovu korešpondenciu -
a dresovanú viacerým príjemcom na Slovensku - repre
zent uje súbor 121 jednotiek. Taft! .člslo však is to nie je 
definitlvne. Môžeme ho zvýšiť napr. aj o nemecky pfsaný 
skladatelov posudok umeleckých kvalit Micha la Vlleca 
(uložený v jeho pozostalosti v Hudobnom oddelení Slo
venského národného múzea v Bratislave ). V budúcnosti 
môžeme však očakávať obohatenie o dalšie listy, k ~amu 
Mís o~rávňujú v doteraz vypubllkova nej korešpondencii 
Bnrtókove zmienky o niektorých, pre nás zatla!' nezná
mych listoch. 

nených medzi Bartókom a Albrechtom, týka sa predo
všetk9m známej problematiky neuskutoč.neného vypub
likovanla Bartókovej zbierky Slovenských Iudových ples
ní v rokoch prvej CSR vo vydavaterstve Matice sloven
skej. Táto téma sa prellna v korešpondencii so staros
ťami 'v súvislosti s poukazovaním bratislavskej penzie 
Bartókovej iliaťky; 'Žijúcej v Budapešti. Zhoršujúce sa 
vztahy medzi Maďarskom a bývalou CSR premietli sa 
aj do sféry organizačno-umeleckej . Z korešpondencie sa 
dozvedáme, že vteda jš ie .č.eskoslovenské úrady nepovo
lil! Bartókovi realizovať pr ipravovaný klavfrny koncert 
v Koš iciach a v Bratislave a preto musel v roku 1937 
odriecť pozvanie organizátorov aj k vystúpeniu na I. eu
•·ópskom festivale komornej hudby v Trenčianskych Tep
liciach. Výrazným svedectvom Bartókovho známeho pro
tifašistického c!tenia sú jeho postoje a komentáre k s l-

tuácii v Nemecku. V roku 1938 odsudzuje Anschluss 
v Rakúsku, vyjadruje svoju bezmocnosť a nesúhlas s po
stupnou fašizáciou Maďarska, ktorý na jeseň roku 1940 
vyústil nakoniec do Bartókovej emigrácie do USA. 

Druhú najvl!č_šlu skupinu ( 20 listov - uložených tiež 
v Hudobnom oddeleni SNM l predstavuje korešpondencia 
so štefanom Némethom-Samorlnskym. Dokumentuje pre
dovšetkým pozadie Bartókovho vztahu k Spevokolu Bélu 
Bartóka. Týka sa dQjednávania termínov, dramaturgie 
spoločných vystúpeni vo Viedni, v Bratis lave 1 v Buda· 
pešti, Bartókovhoi venovania skl&dby Sikulské plesne to· 
muta spevokolu a práv spojených s ich predvádzaním. 
Pomáha načrtáva t bližšie vzťah medzi bývalým žiakom 
a jeho učiteiom-Bartókom, objasňuje fa kty nadšene) 
propagácie Bartókovej tvorby na Némethov.ých k,oncert
ných a rozhlasovýc h vystúpeniach (Rapsódia, 4 maďar
ské plesne, Rumunské ta nce]. Počas Al brechtovej ne
prítomnosti poveril Bartók · Németha zastupovaním v sú
vislosti s p'r'ieťahmi oKolo vydania jeho plesňovet zbier
ky. 

S výnimkou bratislavských š tudentských rokov (90. ro
ky minulého storočia ] predstavuj!;! táto korešpondencia 
súbor významných prameňov k pomerne vyč'erpávajúce
mu zmapovaniu jednotlivých fáz skladatelovho vztahu 
k Slovensku. 

Najstaršie dva lis ty - z roku 1903 - sú adresované 
archivárovi J. N. Batkov! (nachádzajú sa v Archive mes
ta Bratislavy). Batka umožnil Bartókovl prvé stretnutie 
s Hansom Richterom a zaslúžil sa o umelcovo prvé za
hrani-čné vystúpenie pod ta ktovkou tohto svetoznámeho 
dirigenta v anglickom Manchestri (roku 1904 ). 

Co do počtu tematicky najbohatšia zbierka korešpon
dencie sa nachádza v pozostalosti Alexandra Albrechta: 
53 originálov a 2 fotokópie z celkového poč_tu 56 zná
mych korešpondenčných jednotiek z rokov 1926-40 je 
uložených v archive Hudobného oddelenia SNM. Sved
~la nielen o dlhoro~nom priateľstve týchto dvoch, temer 
rovesnlkov, ale predovšetkým o tom, ako sa ono pre
mietalo do roviny Bartókove j ~.lnnosti vedeckej a ume
leckej. Dozvedáme sa o Albrechtových zás luhách na Bar
tókovom poslednom bratis lavskom klavlrnom vys túpeni 
v· roku 1932. Množstvo vymenených llstov (Hudobné od
delenie zlskalo výmenou z budapeštianskeho Ba rtókovho 
arch ívu aj fotokópie Albrechtových listov, adresovaných 
Bartókovi] dokumentuje Albrechtove zásluhy na šfrení 
Bartókovho skladatelského umenia v dunajskej metro
pole (Klavírne kvinteto, Cantata prof ana ), na zorgani
zovaní Bartókove j prednášky "O vplyve hudby ľudovej 
na hudbu umelú« (pr i príležitosti premenovania muž
ského zboru Toldy kór na Spevokol Bélu Ba rtóka v ro
ku 1931) . Napr iek iste j lapidárnosti a vecnosti písom· 
ného pre javu, dozvedáme sa z listov aj niektoré detaily. 
z Bartókovho súkromného života: môžeme usudzovať na 
pomerne hustú frekventovanosť jeho umeleckých turné 
i na úspechy š ír enia jeho tvorby v zahranič! (podla 
miesta a dátumu odoslania , a le i na základe vlastných 
zmienok a poznámok) . Zatial jedine korešpondencia do
kladá Bartókov dovolenkový pobyt v penzióne Holzmann 
v roku 1936 vo Vysokých Tatrách. Celý rad listov, vyme-

V roku 1913 venoval Béla Bart6k svoju klavirnu skladbu 
Danse orlentale bratislavsktm novln6m Pressburger Zei
tung, kde aj bola uverejnen6 25. XII. 1913. 

Ostatných 41 lis tov , určených viacerým prijímateľom 
(z toho 8 je súčasťou pozostalosti ich adresáta Ivana 
Ballu v archíve Hudobného oddelenia SNM], sa spája 
s Bartókovou zbierkou Slovenských ludových plesní. Naj
s taršie z nich (z rokov 1911-171 pochádza jú ešte z č_las 
Bartókových terénnych výskumov i z počiatkov vedec
kého .spracovávania s lovenského plesňového pre javu 
(porovnávanie zápisov so Suš ilovou zbierkou l so Slo
venskými spevmi]. Dokumentujú Bartókov veľkorysý ob· 
dlv, uznanie, ktoré preukazoval vo,Ci tvorivosti a hudob
nosti slovenského rudu. štyri z týchto listov adresoval 
S. Bobálovi, dva ďalšie A. Banlkovi, ktor! sa tiež ve
novali zbieraniu Iudových plesni. Dozvedáme sa v nich 
aj o spôsoboch zápisov i o porovná vacej metóde pri 
~pracovávaní zberov. Najväčší súbor predstavujú listy 
adresované (a tam aj uložené] Matici s lovenske j, resp. 
jej poverencom (V. Flgušovi-Bystrému, M. Ruppeldtovl, 
f. Valaš tanov!-Dollnskému). Dozvedáme sa v nich o pre· 
beraní, dokončovaní, editorstve a o redakčných prácach 
v súvis losti s prípravou zbierky pre vytlačenie. Na ich 
základe možno vydedukovať väčšinu smutných kapitol , 
plných zbytočných nedorozumení, oprávnených roztrpc'!.e· 
n! skladatela, ktorý sa počas svojho života ani nedočkal 
zaslúženého uspo).<ojenia z výs ledkov mnohoročnej ve
decko-zberatelskej práce. 

Až povojnový vývoj našej spoločnosti, jej veľkorysá 
podpora vytvorili predpoklady na to, aby sa priekopnfc
ka práca Bartóka-etnomuzikológa so s lovenským hudob
ným folklórom dočka la konečne vydania a to skutočne 
na reprezentatívnej úrovni. Bartókov odkaz, nacionaliz
mom nezaťažený prfstup k folklórnemu odkazu, hlada
nie príbuznosti medzi hudbou susediacich národov, me
tódy spracovania 'i porovnávania st al! sa východiskom, 
inšpirujúcim podnetom nielen pre slovenskú etnomuzi
kológiu; jeho nezlomná viera v tvorivú silu rudu i spô
sob využitia typic kých zba kov slovenske j ludovej hudby 
v kompozičnej činnosti našli rad pokra~ov!lteľov. Vý
znamne sa spolupodielal na vytváraní profilu pokroko
vej orientácie s lovenskej skla da tel skej moderny. Z tohto 
zorného uhla treba nám preto chápať a bra ( sl pona
uč.en!e z Ba rtókove j slovenske j korešpondencie. 



5. a 6. II. 1981 

Počas umeleckých turné materského telesa figuruj(! 
v abonentn}'ch podujatiach Slovenskej filharmónie v pos
lednom období často menšie komorné telesá. V rozpätí 
necelých dvoch mesiacov privítali sme tak už \J'etf ko ·· 
morný súbor - Kl-avírne trio berlínskych filharmonikov 
v zložení: Thomas Brandis - husle (l. koncertný maj 
ster Berlfnskeho filharmonického orchestra l , Otto mar 
Borwitz - violončelo [sólista toho istého te lesa l, Ken 
Ara - klavír. 

Ak posudzujeme výkon komorného telesa, v prvom ra
de si všímame vyspelosť súhry, technické zázemie, reš
pektovanie autorského záznamu, štýlové cítenie i bo
hatstvo arzenálu dynamických prostriedkov. úrove!1 
týchto parametrov úmerne vzrastá s dlžkou u frekven
ciou umeleckej aktivity súboru. Svojou, sotva dvojroč_nou 
činnosťou je Trio berlínskych hostí telesom pomerne 
mludým. Nemôžeme síce povedať, žeby hráči nemali do
statočne vypestované c!tenie pre komornú hru; huslistu 
a violončelista inklinovali -- najmä v prvej polovici pro
gramu, zostavenej z klasického repertoáru - skôr 
k akademicky striedmejšiemu pre javu - najmä vo vor
be intenzity tónu a istej retardačnej tendencii v tem
pách. Diametrálne odlišný spôsob hry Ken Aru ( japon
ského klaviristu, známeho aj nášmu publiku) vnášal do 
pre javu Triu istý moment zaangažovaného vzruchu, dy 
namického na pätiu a životnosti. úroveií. artikulácie fráz 
sláčikových nástrojov nemala vždy dokonale zreteľné 
kontúry. Aj intonačné zvládnutie malo miestami nedo
tiahnutosti - nie veľké, neveľmi markantné, ale bali 
to rezervy l úvodné Klavírne trio G dur Josepha Haydna, 
najml! v prvých dvoch častiach, vyznačovalo sa asketic 
ky-objektivizujúco u tendenciou oscilujúcou neraz až na 
hranici únosnosti. Do opačnej krajnosti ( prlliš rýc h le 
tempo) sklzol súbor vo finále , ktoré navyše odhalilo 
velmi výrazne isté nedotiahnutos ti fakt.úry. Výkon sú
boru vzbudzoval tak dojem s kôr skvelej rutiny, ako dô · 
kladnej rozvahy, vybrúsenosti, umelecke j poctivosti 
a tvorivého ·nadhľadu. 

"Arclvojvodské" Trio 8 dur, op. 97 Ludwiga van Bee
thovena prinieslo clo interpretácie s íce novú, nie však 
dostatočne výraznú črtu výrazovej zaangažovanosti; opä· 
tovne však dominova l klavír. Virtuózna náročnosť kla
vfrneho partu od ha lil a však aj u Ken Aru is té rezervy 
v ku ltivovanost i tónového vypracovania. je pravdu, že 
umelci sa s nuž ili pristupovať k dielu z pozície filozofic
kej hlbavosti, no pri dosahova ní tohto zámeru nedospeli 

·k úspešnému naplneniu. Pomerne najďale j dostali sa 
v tomto smere v Triu Scherza u v niektorých variá
ciách tretej časti. CeUwve však aj tu dominovala snaha 
o št}'lovú disciplínu a zatlačil a do úzadia vystihnutie 
podstaty hudobného obsahu. T'ento neus pokojivý rezultát 

!lrt'espočíva l " nula .. ,v " osobnostnom založen L. interp,rMov. 
~kôr v- ist e.j mie~.:e .,,neuležun.ost i" diel!:!. 

Záverečné Klavirne tHii, 'óp. 90 ( Dum'kfľ A. "Dvdfáia ' 
prekypovalo plnokrvným muzikantským zaangažovan!m, 
citovou i tónovou dravosťou (v tejto súvis losti žiada sa 

·vyzdvihnúť krásu tónu u vi o lončelistu], ktoré v prevaž
nej väčš ine plôch kráčali ruka v ruke aj s technickou 
istotou a dynamickým prepracovan!m. Boli dokumentom, 
že súbor disponuje technicky aj tvorivo intenzfvn ym mu
zikaritským zázemím. V naliehavosti v}'ruzu potom poslu
cháč mus! hráčom i odpustiť niektoré intonačné pre
hrešky. 

12. a 13. ll. 1981 

Státna filharmónia Brno s dirigentom nár. umelcom 
Frantiikom )ílkom hosťovala na pódiu SF. S výnimkou 
Brittenovho Koncertu pre klavír a orchester, op. 13 dra
maturgia jej vystúpenia su opierala o osvedčené diela 
kmeňového reper toáru s ymfo nic kého orchestra. 

úvodná predohru Rímsky karneval, op. 9 Hectora Ber
lioza svojim rých lym' spádom, neočakávanými markátami 
v náf trojoch č_ i s kupinách _ je s kúš obným kumefwm nie
Jen vyspelosti u pohotovosti te lesa, no i samotného diL'i
genta. Z tohto zorného uh la nemožno mať k pr!stupu 
skúseného a isté ho F. JU.ka zásadnejšie pripomienky. 
Podarilo su mu vystihnúť nespútané, bujaré veselie, vy
stupňoval narastanie pohybu, ktoré su premietalo i do 
oblasti dynamickej výs tavby. Na druhe j s tr ane výkonu . 
telesu v tejto skladbe nemôžeme udeliť plné absolutó
rium. je možné, že na jeho výkone s u podieľala aj orien
tácia v novýc h akustických podmienkach Koncertnej sie
ne SF (hodnotíme vys túpen ie 12. IL l, ktorá záporne po
značila súhru, takže dirigent v snahe udrža ť pevnosť 
Unie musel sa v závere sk ladby čiastočne prispôsobiť 
dynamicky i tempovo. Finálna g radácia by si bo la žia 
dala omnoho v!!čšl oblúk. 

Dvol'ákova vn. symfónia d mol, op. 70 nebola už nu
tolko poznačená stiesnenosťou hráčov. Popri hutne jšom 
zvuk u s láčikov dynamický arzenál dychov bol s krom
nejší , menej kultivovaný a menej vyrovnaný. Jíl ek mo
deloval Dvor á ka sýtejšlmi farbami, v prlkre jš! ch kontras
toch, plnokrvne jšie, spontánnejšie. jeho konce pcia sa 
vyzna_č:ova la s trhujúcou velkorys,osťou, profesionálnou 
istotou, premys lenou výstavbou a intenzívnou dávko u 
fantázie. Odlišova la sa tak od Ra jterove j uhladenosti, 
blížilf! sa s kô r Slová kove j· ze mitosti, ale tvorila temet• 
protipól Koš lerovej kultivovanej širokodychej lyriky. 

Dramaturgicky najzaujímavejšie .člslo prog ramu --
Koncert pre klavir a orchester, op. 13 Benjamina Brit
lena zaznelo v podaní sólist u Státnej filharmóni e Brno 
)ifího Skovajsu. Tento klavirista je inte ligentným, roz
vážnym hudobnlkom. Do deta ilu má premyslený každý 
parameter svoje j interpretácie. I ked táto vlastnosť je 
v spojen[ s individuá lnym tvor ivým vkladom nevyhnut
nou požiadavkou každe j reprodukcie , Skova jsovi sa ne
podarilo prekroč iť rovinu racionálne ho zmocnenia sa 
sk lad by. Za značnej absencie účasti tvo t·ivej fa ntázie vy
znel potom jeho k luviris ticky ináč znamenitý výkon 
priplocho a nedokázal u poslucháčov intenzívnejš ie za
rezonovať. V. CIZIK 

. RECENZUJEME AKTUALNE PROBLÉMY 
HU OBNEJ ESTETIKY 

OPUS Bratislava, 1980, 229 strán. 

V knih e s(l publikované vybra
né štúdie za zbornlkav Estetičes
kije očerki č . 3 a 4 v preklade 
l. Slimáka (V. Skaterščikov: Spo
ločensko-estetická podstata a so
ciálna aktivita umenia socialis
tického realizmu, S. Ruppoport : 

máme možnosť pozorovať na celej 
s"érii v poslednom _č_ase prelože
ných knih z oblasti umenovedy u 
estetiky, došlo v týchto discipli
nach k veľkému posunu smerom 
k hlbšiemu poznaniu kardinálnych 
otázok, ic h riešeniu v intenciách 
najnovších výskumov marxisticko
leninskej gnozeológie. Pri objas
J1ovaní otázok všeobecnej povahy 
socialistického umenia i čiastko
vých špecifických hudobných prob
lémov zužitkovávajú sovietski ved
c i množstvo podnetov z psycho
lógie, sémantiky, teórie komuni 
ki.icie a systémov, čo sa prejavuje 
vo zvolenej terminológii a meto 
dologickom prlstupe. Pozoruhocl 
ní•m znakom všetkých prác - i v 

recenzovunej knihe -- je úspe~ná 
snaha neprenáša( clo skúmania 
hudobných fenoménov a procesov 
interdisciplinárne poznatky mecha
nicky, ale v prísnej selekcii a sú
lade so špecifickou povahou hu
dobného média. Nejde teda o prí
klon k "móde", najmä ak autori 
dôsledne rešpektujú základné vý
chodiská marxisticko-leninskej . fi 
lozofie a estetiky, ale o cieľave
domé pokusy rozširovať horizonty, 
objasii.ovať problematické miesta 
v teórii, domýšľať ~ i novo inter
pretovať už známe riešenia. V tqm 
je ich skutočný prfnos, ktorým 
môžu v slovenskom preklade po
zitívne ovplyvniť naše estetické 
myslenie. -ip-

Povaha a špecifickos ť hudby, Ume
lecká predstava a umelecký ob
raz, V. Meduševskij: Ako sú .uspô
sobené umelecké prost ried ky hucl
byí', l. Malyšev: O clefin!cii pojmu 
hudobné dielo, R. Balchovskij : Mn --

. trJriálnosť znak u ako faktor ume
leckého pôsobenia]. 

Už názvy prác sovietskych este
ti kov naznačujú závažnosť rieše 
ných problémov. Skuto~ne, uko 

Na 
jed 

margo 
• eJ 

gram o-
r cenzie 

V 2. tohto ročnom čísl<! 
Hž ba ia uverejnená re
cenziu Romano Skrepka 
na gramop l <~tiiu OPUSu 
9110 0938 Ta li uns kB or
chestrálne miniatúry. V 
krátkom, jednoznačne 
štylizovanom texte za ují 
ma pi sate ľ k te jto LP od· 
mietavé stanovisko, p ri
čom pochybuje o opráv
nenosti jej realizác ie a 
možnostiuch jej odbytu. 
Nep1·islúcha mi hod notiť 

umeleckú stránku na
hr&vky, na okra j jej ko
merčnej · a vari i pos lu
cháčskej atJ'aktfvnost i by 
som v-ša k chce l uviesť, že 
gramoplat11a je z edič

ného hľadisl<a unikátom 
nielen v lokálnych, a le i 
širších reláci<lch - sve
tové gra mokatalógy uvá
dzajú iba jedinú staršiu 
taliansku nahrávku s p.ri-

·- buznou ,. dramaturgiou. 
·Snahu ' OPUSu vyplniť to 
to vukantné miesto ne
možno kva lifikovat a ko 
chybu. Už teraz, keď pre · 
daj LP do zahraničia sa 
ešte len začína, mäme na 
s tole objednávky na ex
port do soc ialistických i 
kapitalist ických š tátov vo 
výške 5000 ks a licenčnú 
zmluvu na jej výrobu vo 
Francúzsku. Za zmienku 
stojí i skutočnost, že o 
nahrávku prejavil záujem 
aj dr. Karl Lllbl, vedúci 
redaktor hudobného vy
sielania Rakúskeho roz
hlasu a avizoval je j pre 
zentáciu· v rámci svojej 
populárne j hudobno-s lov
nej re lácie " Lie ben Sie 
Kluss ik?" Súdiac podla 
doterajších s k(1seností 
našej obchodne j praxe 
všetko nasvedč uje tomu, 
že LP Ta lianske orches
trálne minia túry má reá l
ny predpoklad s tat sa 
jedným z najvyvážune j
š íc h titulov nášho vyda 
vate rstva. Preto ak pisu
ter kladie otázku, koho 
vl astne tento súbor skla 
die b bude zauj!ma ť , mož
no mu dnes už s istotou 
odpoveda ť, že po ne j 
s iahne š iroké s pe ktrum 
disko'filov od š pecia lis tov 
už po amatérskych zbe
r aterov. je zjavné, že to, 
co recenzent považuje za 
omyl , bolo zo s tra ny vy
davate ra zámerom a s kú· 
senosti nás presviedčajú, 
že ' táto ka lkulác ia bude 
sprävna. V dnešne j sve 
tovej nndprodukcii g ra 
moplatnl ťažko obstá! v 
súťaži s exkluz!vnymi 
verziami Beethovenových 
symfónií - mnohi vyda
vate lia vš ak pochopili, že. 
práve rarita, r esp. zri ed 
kavá na hrávka, im otvo
rí cestu .do súkromnýc h 
Zbierok, rozhlasových 
prog ramov, odborných 
period!k a pod. 

Ing. P. HROZIENCIK, 
vedúci refe rátu gru
mo, úč. s pol. pre za 
hrnničný obchod 

· SLOVART 

Účastníci seminára pri jednom a koncertov. 

Se1ninár 
o barokovej hudbe 

Zv!lz slovenských skla
ctuterov s a podulnl uspo
I'iadať velmi pqtrebné a 
záslužné podujatie , v 
cli\och 12.- 14. IL 1981 v 
Dolne j Krupej sa usku
toč nil I. interpretačný 
seminár Kruhu mladých 
koncertných umelcov. 
Tento s.eminár, kt.orý by 
chce l byt začlatkom,pra
victelnej akcie, bol veno
vnný otäzkam barokovej 
hudby. Naši mladi inter
preti mali takto možnost 
stretnút sa s odbornlkmi 
v oblasti b<H'Okovej hud
by i umelcami, ktorí sa 
špecializujú na obclohie 
hudby baroka. 

Prednáškovú čas t semi 
nára otvoril dr. Ernest 
Zavarský, ktorý hovoril 
na tému· Tvorba ). S. Ba· 
cha z pohladu dnešnej 

interpretačnej praxe. 
Znalec Buchovho diela, 

, autor slovenske j mono
grafie o ]. S. Bachovi 
odovzda l svoje bohaté 
vedomosti u praktické 
s kúsenosti mladým inter
pretom, ktorí boli vníma
vými, ale i zdravo kri
tickými poslucMčmi. Za
ujímavo, na praktické de
monštrovanie teoretic
kých tvrdeni [založených 
na znalosti dobovej lit e
ratúry] bola zameraná 
prednáška Otázky komor
nej hry v barokovej lite
ratúre českého čembalis
tu Rudolfa Zelenku. Ten
to profesor Konzervató
ria v t epliciac h v Ce
chäch su špecializuje na 
oblasť komornej hudby 
17. u 18. storočia, 
Prednáška dr. Ferdinan-

Stretnutie s taiomníkom 
ÚV KSS [udovítom Pezlárom 

Z inicia tlvy Zviizu slovenských skladaterov 
uskutočnil sa 9. februára 1981 vo Filmovom 
klube v Bratislave seminár pre členov ZSS, na 
ktorom vystúpil tajomnik ÚV KSS súdruh Ľu· 
dovít Pezllír. Podstatnú časť svojho vystúpenia 
venoval rozboru praktického uplatňovania vý
znamného stranickeho dokumentu "Poučenie 
z k rízové ho vývoja v strane a spoločnosti po 
XIII. zjazde KSC" v uplynulom desaťroči v na
šom fivote, ďalej analyzoval domlíce i zahra
ničné ekonomické problé my, poukázal na prí· 
finy súčasnej zlofitej medzinárodnej situácie, 
načrtol úlohy umeleckých zväzov a umelcov 
v dnešnej etape vývoja rm;vinutej socialistic
kej spoločnosti a v podmienkach súčasného 
ideologického boja a vyzval umelcov k pred
zjazdovej aktivite a aktívnej podpore linie stra· 
ny a politiky štátu. Vystúpenie súdruha Ľu
dovlta Pezlára sa stretlo s vrelým ohlasom 
u veľkého počtu pritomných členov ZSS i po
četných hostí, ktorí s vďakou prijali jeho vý
stiiné a adresné slová. (R ed .] 

da Klindu Ornamentika v 
barokovej hudbe, hoci 
úzko špecializovaná, 
stretla sa s veľkým záuj
mom prítomných výkon
ných umelcov, F. Klindu 
prehľadne a pútavo, od
borne fundovane priblížil 
závažnú oblasť interpre
tácie barokovej hudby, v 
ktorej su musi kuždý in 
terpnlt, st retávajúc! su ~ 

barokovou hudbou, doko
na le orientovať. 
Súčasťou seminára boli 

tri koncerty, na k torých 
vystúpili s programom 
zameraným k náplni se
minflra súbor Harmonia 
antiqua, Peter Michalica 
(klavírny s prievod E. Mi 
chalicovä], Peter Mikuláii 
[klavírny sprievod M. 
Syn ková l a Rudolf Zelen
ka. 

Akcia ·bola iste podnet
ná, o čom svedčila vyso
ká účasť i aktívny záu
jem, no šanca by ostala 
nevyužitá, ak by sa v 
podobných interpretuč.
nýc h semi nároch, š pecia
lizovaných i na · iné ob
dobia vývoja hudby, ne
pokračovalo. {Pritom z 
barokovej hudby sa zo
hľadiwvalo na tomto se
minári, ako to bala v z·a
verečnej diskusii správne 
poznamenuné, len obdo
bie vrcholného baroka 
bez prihliadnutia na nie 
menej významné etapy, 
ktoré mu predchádzali.] 

VIERA LIPPOLDOVA 

KONKURZ 

NOVA SCf:NA, nositef
ka Radu práce, vypisuje 
k o n k u r z - do spevo
herného súboru na mies· 
ta: 
- sólový soprán, 
- sólový tenor ( vysok:f 

barytón), 
do spevlíckeho zboru: 
- alt, 
do baletného súboru: 
- tanečnice, 
- ta,nel!'nlkov, 
do orchestra: 
- hráč na 3. trú._bku {zá

stupca prvej), 
- hrá~ na elektrickú gi · 

taru. 
Podmienkou je ukonče

né iitúdlum VŠMU alebo 
konzervatória. Veková 
hranica pre sólistov a 
zbor je 25 rokov u lien, 
30 rokov u mulov. Pre 
balet 23 rokov u lien, 25 
rokov u mulov. 

Prihlá_iky na konkurz s 
k rátkym životopisom a 
doterajšou praxou posie
lajte na adresu: NOVA 
SCÉNA, · Kollárovo nám. 
20, Bratislava, PSč 880 14. 

Na konkurz bullú uchA· 
dzači pozvan( pisomne. 
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t:UDOVíT RAJTER 

Dirigent 
frolltácia farieb a jednotlivých nástrojových skupín, 
úsporné · exponovanie celého orchestra nám predsta
vu je Bartóka ako zrelého, skúseného majstra. 

Balety Zázračný mandarín a Drevený princ obsahujú 
už spomínan,é inštrumentagné kritériá, ale so silnejšim 
akcentovan!m rytmu, obzvlášť v Drevenom princovi, č_o 
vyplýva z charakteru žánru. 

a BartókoVe 

vodné témy novými zauj1mavýml harmonickými alebo 
inštrumenta~nýml detailmi. Bart(lkov rukopis bol veľmi 
čistý a bezchybný. Vždy sl osobne korigoval partitúry, 
ale aj orchestrálny materiál. Jeho partitúry boli tak 
_čisto a krásne pfsané, že nie.ktoré vyšli tla~ou ako faksi
mile - z nich sú najznámejšie Maďarské roľnlcke píes
ne pre orchester (Universal Edltlon, Wien). ]eho r'uko
pisné partitúry sa dali použit na dirigovanie a Bartók 
bol jedným z prvých autorov, ktor! zmenu taktu ozna
čova li veľkými číslicami cez niekoľko riadkov partitúry, 
čo je veľmi ú~inné a dnes bežne zauž!vané. 

jeho prvé partitúry sú ešte husto inštrumentované, 
na symfónii Kpssuth ( 1903] citime vplyv Richarda 
Straussa, ale aj Gustava Mahlera. Predpisuje o brovský 
orchester: štvornásobné drevené dychy, 8 lesných rohov, 
5 trúbok, 2 tenorové tuby, l kontrabastubu, bicie nástro
je, 2 harfy a veľké obsadenie sláčikovýCh nástrojov. 
V t'oku 1904 komponované Scherzo pre orchester a ki a· 
vír za Bartókovho života ne.bolo predvedené. Inštru• 
mentácia tejto skladby je tiež ovplyvnená Richardom 
Strausso m, exponovanie klavlrneho partu aj Lisztom, 
ale v tomto diele už silne cltime Bartôkov osobitný štýl. 
Rapsódia pre klavír a orchester vyšla tlačou síce s ozna
čenlm opus l, vznikla však až po symfónii Kossuth 
a spomínanom Scherze, v náčrtoch možno aj súčasne. 
Bartôk čerpá v nej z materiálu uhorských piesni 19. sto· 
ročia a rozvija ďalej formy' Lisztových rapsódii. Toto 
dielo mal obzvlášť rád a sólový part často )l.rával ešte 
aj vo vyššom veku. Inštrumentácia 2. suity pre orchester, 
op. 4 je už omnoho jasnejšia ako inštrumentácia l. suity 
a v tomto diele sa zač!na Bartókova snaha o samozrej
mosť a jednoduchosť vo výraze, použ!va podstatne men
š i orchester. Roku 1910 napfsané Dva obrazy, op. 10 sú 
ovplyvnené maďarským folklórom a Debussym, napriek 
tomu je táto kompozícia štýlovo čistá, skutočne bartó
kovská. 

Spomeniem ešte ďalšiu vlastnosť Bartókovho inštru
mentagného umenia - použitie orchestra v spojení s lud
ským h lasom. Aký je tu úsporný s hutnými zvukmi, ako 
.ľahko sa upltltľJUje každý hlas! Konštatujeme to však 
v Cantate prof11ne, ako i v jeho jedinej opere Hrad 
kniežaťa Modrofúz11. Každé slovo, každú frázu jasne po
čuť. Aj pri najv1ič_šot1l forte celého orchestra sa ludský 
hlas nestrcíca. 

To isté p lat[ a j pre Bartókove inštrumentálne koncer
ty. Orchestrálny sprievod dvoch husľových, troch kla
vírnych, ako i violového koncertu je popri všetkej fa
rebnosti taký decen tný , že só lista je bez akýc-hkoľvek 
ťažkostí rovnocenným partnerom orchestra. 

Diela Bélu Bartóka sú dnes na repertoári každého 
veľkého orchestra u opery, preto musia byť aj súčasťou 
repertoáru každého clirigenta. Ich štúdium nie je ľahké, " 
·napriek priezrač_nosti a logike partitúr . Dirigent, zaobe
rajúc sa s Bar"tókovými pat'titúrami, mus! mať doko
na lú zvukovú a rytmickú predstqvivosť. Di~igl3ntsko:tech
nické problémy sa môžu vyskytovať tam, kde v zložitých 
rytmických taktoch jednotlivé inštrumentálne skupiny 
ma jú predpísanú odlišnú rytmiz~ciu. Preto treba u Bar
tóka di rigovať každý tak t podľa predpísaného označe
nia, snažiť sa o jasné gesto, dirigovanlm spájať jednotli
vé doby clo jedného celku. Túto požiadavku skladater 
vždy veľmi zdôraziiova l. 

Udával veľmi presné tempové označenia a metrono
mové t:ísla. So sebo u nosieval vreckový kyvadlový metro
nóm, pomocou ktorého na sk(tškach stále kontroloval 
dirigentov, ale a j sám seba. Casto som mal príležitosť 
pozorovaf , že jeho tempá boli vždy na seku'ndu rov
naké u nezmenené. Bol som pt·ítomny pri .jednom z jeho 
nah rávaní v budapeš tianskom rozhlase. Hral z Mikro
kozmosu krátke , niekoľkosekundové skladby a na mik
rofónovej skúške trvali p resne tak d lho., ako potom pri 
nahrávaní. Rovnako ako dodržiavanie metronomických 
označen ! , treba rešpektovať i Bart ókove dynamické pred
pisy a požiadavky a realizovať ich ~.o najdokonalejšie. 
Len takto môžeme docieliť idoálny zvuk a splniť pred
stavu a utora. 

Rozsah článku nedovoľuje, aby sme sa zmienili o kaž
dom Bartókovom orchestrálnom diele. Uviedol som len 
najdôležitejš ie a 'ti e, v ktorých najlepšie možno sledovať 
hlavn(L tend encíy je ho i n štrumentačnej techniky. 

Skladatef Il. buslového koncertu v roku 1938. 

Tanečná s uita, dokončená roku 1923, bola prvou Bar
tókovou skladbou , s partitúrou ktorej som sa počas 
mojich prvých viedenských študentských rokov stretol. 
Práve vtedy vyšla tlačou a jej prvé predvedenie odzne· 
lo na slúvnostnom koncerte v· Budapešti, us-poriadanom 
pri príležitosti 50. výročia spojenia dvoch miest Budy 
a Pešti. Bartók tu spracúva 5 rôznych tane~_ných typov, 
ktoré spája ritornelom, vždy odlišne inštrumentovaným 
a virtuóznym finále viaže jednotlivé _časti do uzavreté· 
ho celku. Inštrumentácia Tanečnej suity je pri všetkej 
majstrovskej virtuozite vefmi jasná. Lyric ké ritornely sa 
striednjú s divokými orchestrálnyJni tutli-zvukmi. Dia
lógy jednotlivých nástrojov a lebo nástrojových s kupln, 
vždy iné a nové .farby inštrumentačnej palety sa ľahko 
dajú sledovať a sú . zrozumitérné aj pre ucho laika. 
V tomto , ranom Bartókovom die le cltime azd a najviac, 
1;1 ko dokonale poznal orchest er, jeho výrazové možnosti 
t1 technické hranice jednotlivých nástrojov. Toto plat! 
v mimor iadnej miere aj pre Hudbu pre strunové ná· 
5troje, b icie a celestu. 

Na začiatlw mojej dirigentskej dráhy som sa neťaz 

stretol s majs trom Bartókom. Uviedo l a d ir igoval som 
skor·o každé jeho dielo a pritom som od neho dostal 
veľmi vzácne pripomienky a rady. S vďnkou a úctou 
spornlnam na Bélu Bartóka. ako na veľkého umelca 
i človeka, vá šnivého vyznavač.a pravdy a mravnej čis

toty. 

Bartókove partltúry sa vyzna!;_ujfl neobyčajnou pre 
h fadnosťou, priezraJ;:nosťou a jasnosťou. Svoje kompo· 
zície ma l už dávno pred ich napísaním v preds tave úplne 
vypracované n hotové. M<ilo skicoval. svoje nápad y si 
znpisoval, no pri vypracovan! partitúry prišiel· vždy na 
novš ie a novšie nlípudy, pričom rozs íril a obohati l pó-

Tendencia k priezračnejšej a jednoduchšej inštrumen· 
tácii neznamená, že v jednej z jeho orc.hestrálnych skla· 
clieb, v Concerte , má orchester macošskú úlohu: Aj tu 
požaduje Bartók veľký orchester, tak ako v raných 
kompozíciách, a le jeho aplikácia je celkom iná. Kon -

Klavírna tvorba 
Bélu Bartóka 

Podla Szäiläsilw b.Ibl\ografie je z cel
kové ho počtu 121 Bartókových diel tuk
mer polovica venova ná klavíru, nehovo · 
!'iac o tých s klad bách , kďe sa klavír 
podieľa a~o s prevádzajúci nástroj. Mo 
tivácie. vedúce k vzniku kl avírnej tvor · 
by boli u Bartóka rózne, predovšetkým 
t o bola koncertnú a p[)dagogická [.in · 
nosť , z ktorej ce lkom sa mozrejme vy
plynul dôverný, každodenný styk s ná
strojom a overovanie si t_vorivých im·· 
pulzov v rámci klavírnej sadzby. Stagí 
letmý pohľad na Bartóko-vu .klavírnu tvor · 
bu od najnižších opusových .č.ísie l až po 
tie najv yššie u jasne vid íme, a ko sa ro
dil z n ovoromantika kl asik maďarskej 
a e urópskej hudobnej mode rny - ako 
p rerasta li vl astenecké ideály do vše ľ ucl 

ských principov živen ýc h láskou a zna· 
! osťou ' sedli ackych plesn i. Pri pre listo
van í !l tyroch skl adieb pre kl aví r alebo 
Scherza pre klavír a orchester, op. 2 
zo s kladateľovho romant ic ko -vl astenec
kého obdobiu sa s tretneme so s ilnými 
vplyvmi Liszta, Wagnera a R. St raussa , 
ktoré ho li živené pedagogickými vp lyv 
mi Bartók ových uč it e ľov Thomúna, Doh· 
nú nyiho , L. Erke la a Koeszlera. Eviclent · 
né je tu aj s ilné pôsoben ie madars kej 
umelej p iesne a cigánske j hudby -- i 
keď prvky novouhors kého štýlu 1 ve r 
bunku vys.tupujú v rovinách pnraťräzy u 
nacl ľahčenej irón itl. Ak listujeme r.hro · 
no logicky v ďalšie h dielach , vidlme vý 
razný, rnožno už neočakávaný obrat, kto 
rého duc hovným otcom bo l nesporne Zo l· 
tán Kodá ly. Týmto medzníkom bo la ces
ta za sedliackou p iesiíou a tu su Zéli:,t
na i nová etapa v ži vO!f! a tvorbu s kln -

date ľa. Potvrdzujú to Tri ľudové piesne 
zo župy Csíku pi·e k lavír, Strnásť skla 
cHe b pre kla vir, Dve elégie, op. 8b, De
ťom p r e klavir, Allegro ba rba ra , Suitu 
pre kla vír , op. 14 atď. V klavírne j lite
ratúre fu nguje tvorivé využit ie sedliac
ke j piesne v mo tivi cko-tematických for · 
mu táciách, v metro-rytmicke j tra ktácil, 
vyrast<Jjúcej z riepravide lnost! barbuv
skýc ll prvkov a vó bec z boha tej vnútor· 
ne j _č len itosti celej kl av lrnej šty listiky . 
! h armonická sadzba stráca romantic· 
kú tv ilrnosť a obohacuje sa o výrazovú 
a far ebnú mnohorakos-ť , priJ;:o m oslabo
van ie toná lneho centra vyviera predo
všetkým z princlpov rozšírene j tonality , 
z využívania modálnych a celotónových 
stupníc a predovšetkým penta toniky. Zo· 
všeobecľiujúce termíny toho veľa nepo
vedia o strhujúce j vitalite BartÓkove j 
klav írnej hudby, no už vtedy bolo mož
né tušiť, že sa do európskej hudobne j 
kultúry dos tal pohanský živel a s nim 
i okra jové oblasti východoeurópsk ych ná· 
rodov. V skl adat e ľo v ej klavírne j tvo rbe 
sa dostávame k Improvizáciám na ma
ďarské sedliacke piesne, op. 20, k So· 
náte pre klavi r, ku Kla vírnym koncertom 
i~- l a 2, k Mikrokozmu - regis ter kla 
vírneho timbre sa rozrastá v rámci hľa 
dania a dotvárania expresivity. Autor s ia · 
ha popri macľarských, rumunských a slo · 
vens ký ch piesií.ac h i po ara bs kých a tu · 
reckých ľudových prvkoch. ,Snaha o väč, 

šiu samostatnosť hl asov viedla s klada
t eľu k záľube v kontrap u-qktických žán · 
roc h a pria m k neobarokovým s klonom. 
l ryt mic kú mnohorakosť a nepravidel 
nosť sa čo raz v!ičšmi a užšie viaže k 
me lo tl ike. Okrem piesfwvýc h·, rondov ých 
a variačných útvarov, ktoré zvllčša vy
plňov ali pre dch údza júce et apy, str e táva
me sa zrazu l so sonátovou formou (od-

Pri klavíri v januári 1936. 

Ba•·tókov hrob na c intorine f'emcliff pri 
New y·orku. 

hliadnuc od klavírnyCh koncertov] . V 
klavírnej t vorbe začína Bartók čoraz s ú · 
s tredene jšie stupťlova f š irku svo jéj dy -
namickej škály i kontrastnos ť registrov 
od krehkej impresie a filozofic kej me
. d i!atfvnosti až k orgľasti c k ému bic iemu 
charakteru . Možno až pos ledná e tapa 
s k ladaterovej tvo r by, ktorá reprezentuje 
také die la, ako napr. Sonátu pre dva 
kl avíry a bicie nástroje nle bo Kl av írny, 
koncert ·c:.. 3, znamená odklon oct hyper 
trofie klavír ne j expresie. Azda i preto. 
že posledné roky predstavuj ú t ragic ké 
obdobie sk l aďateľovho živo ta. Emigráciu 
z -faš is tického Maďarska do US A, cho ro 
bu i trvalé nepochopenie dokázul Bar
tôk umélecky i filozoficky preta v i ť do 
optimistickej a vskutku krásne j hudby. 
Ked li stujeme v jeho posledných dle
Iach, je zrejmé, že skladate ľo v a me lod.i c
ká re~ je naprosto sťrohá a prostá -
priam mozartovsky pr!ťažllvá . Rytmus je 
zdržanlivý a tonalita vykazuje prl<Jm kla 
sickú priehľadno&f. I po stránke ha rmo
nicke j badať vllčš !u primknutosť ku 
kvinta kordálne j sadzbe. A oproti pred
c hádza júcim diel am už nestavia sklada · 
t e ľ svoi'U hudobnú reč na š iroke j dyna 
micke j pal et e a farebne j pôsobivosti. K 
s lovu sa dostáva citová Vrúcnos ť a 1v o 
rivý optimizmus> 

V Bartókovej klavírnej t vo rbe , nec h 
je akoko ľvek objavná a s vojská, preple· 

· tá sa baroková monumentalita a vzneš e
nosť, klasic ká vyrovnanos ť i romantic · 
k ý cit a vášeň. Vplyvy Liszta, Debussyho , 
Prokofieva, Stravinského a d alších osob· 
nosti boli nes porné, no niiS nestálo nad 
tvor ivou osobnosťou skladateľa. Pravda, 
Bartókova klav!rn a tvorba vznika la v sít -

činnosti s os tatnou jeho tvorbou a n ad 
väznosti i v tomto smere boli značné. 
Tak napr. symfónia Kossuth ma la roz
hod uj úci význam pre d iela, komponova· 
n é v romanticko-vlasteneckom období, 
ba le t Drevený princ rozprest iera svoj, 
vplyv nad klavírno u tvorbou v r . 1914-
1917, podobné nadväznosti ná jdeme pri 
ko nfrontáci i klav írne j tvorby so Zázrač
n ým man darínom alebo Tane~nou sui
tou p re orcheste r . Početné klav!rne die
la Bartók zinšt rumentoval a opačne, or
r:llest rálnym d ielam dal mimoriad ne hod · 
notnú klavlrnu verziu . Proste, klavír v 
celej Bartókove j tvorbe zohráva l ne 
sm ierne významnú úlohu. Bartók si bo l 
vedomý toho, že t echn ic ké možnosti kl a
vírnej hry boli v podstate dobudované 
Lisztom, .že poetická vrúcnosť a neh n 
Chopina je nenapodobiterná, že Debus
s yho fa rebnosť a zac hytá vanie prcha
výc h dojmov je j edinečné . A predsa d o · 
kázal klavirn u literatúru obohatiť o čo 
si nové, neopakovate ľné a vzácne. Ne· 
možno si · n e v šimnú ť ešte jednu výraznú 
črtu - v Bartókove j kl avírne j . tvo rbe 
nájcleme s klad by adreso-.:ané tnk začia
točnikom, ako i zrelým koncer tným 
umelcom.. je to teda tvorbu, ktorá má 
t svoju pedagogickú osnovu, pretože učí, 
vycho vúva a vzde láva. Celý architellto
n ický pl án Ba!'t ókovej kl av írne j tvorby 
vyc hádza z pr incípov Bachov ho gen iá lne
ho pr ík lnclu a toto prirovnanie, nazdá 
va m sa, ist(" nie j<) ná h odné, i ked sám 
Bnr tók nikdy ta kúto myš li enku n evys lo
vi l. Za to Bachove a Beethoveno ve kla· 
v !rn e d ie la považovn l za vrchol kl nvir · 
ne j litera túry, za nedosiahnuteľn ý cie L 


