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A ki Bartókkal találkozott, gondolva művei ritmikai 
őserejére, meglepődött vékony, törékeny alkatán. Külső 

megjelenésében finomidegzetű tudóst mutatott. Ez a fanatikus 
akarattal és könyörtelen szigorúsággal áthatott, forró szívvel 
cselekvő ember megközelíthetetlennek látszott és tartózkodóan 
udvarias volt. Lénye fényt és világosságot árasztott. Szemeiben 
fenséges tűz világított. Kutató tekintetének sugarában semmi 
sem állta meg a helyét, ami nem igaz és nem tiszta. Ha egyszer-
másszor muzsikálás közben valamilyen különösen nyaktörő és 
nehéz hely jól sikerült, gyermekes huncutsággal nevetett, 
s ha jól végzett munkán örvendett, valósággal sugárzott. 
Többet jelentett ez minden kötelező bóknál; ilyet sohasem 
hallottam tőle.

Paul Sacher, „Bartók Béla emlékezete” (1945)
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Adagio religiosóig: 
korszakalkotó művek

Liszt […] annyi újszerű lehetőséget pendített meg műveiben, 
anélkül, hogy ezeket saját maga a végsőkig kimerítette 

volna, hogy hasonlíthatatlanul nagyobb ösztönzést kaphattunk 
tőle, mint Wagnertől. […] Richard Strauss […] részben 
Wagner, főleg azonban Liszt hatása következtében szinte 
hirtelen fordulattal szimfóniai költeményeket kezdett írni. – 
Meglepő rokonságot fedezünk fel bizonyos fajta Liszt-művek 
[…] egyes számaiban egyrészt, és az új francia zeneművészet 
két legkimagaslóbb alakjának, Debussynek és Ravelnek 
némely művében másrészt. Meggyőződésem, hogy Lisztnek 
„Jeux d’eau à la Villa d’Este” és ezzel rokon művei nélkül alig 
képzelhetők el az említett két francia zeneszerzőnek hasonló 
hangulatot kifejező művei. 

Bartók székfoglaló előadása 
a Magyar Tudományos Akadémián (1936)

Négy esztendeje élek az Egyesült Államokban önkéntes 
menekültként. […] E nehéz korszakban folytatott 

zeneszerzői tevékenységemről nincs sok mondanivalóm. 
Az első években a Columbia Egyetemen szívvel-lélekkel 
belemerültem a szerb-horvát parasztzene tanulmányozásába. 
Kutatásaim eredményei a Columbia University Pressnél 
tanulmány formájában kerülnek kiadásra. Elzártságomnak és 
szakadatlan munkámnak másik, kevésbé szerencsés eredménye 
a kimerültség okozta betegségem volt. A súlyos megpróbáltatás 
többé-kevésbé véget ért és végül is folytathattam zeneszerzői 
tevékenységemet. Ilyenformán, körülbelül egy évvel ezelőtt öt 
tételből álló nagyzenekari „Concerto”-t írtam a Koussevitzky 
Alapítvány részére. Az idén egy szólószonátát írtam hegedűre 
Yehudi Menuhinnak, aki a darabot a New York-i Carnegie 
Hallban, novemberben megtartott hangversenyén mutatta be. 

Bartók, „Nyilatkozat amerikai éveiről” (1944)


