„EMLÉKÜL, BARTÓK BÉLA”

A FODOR ZENEISKOLA
önképző körének1
emlékül
Bartók Béla
1934 április 29.

Fotó: Rónai Dénes, 1930

A Bartókról készült fotó Máthé Miklósné hagyatékából került hozzám. Az asszociációk egy pillanat alatt
megjelenítik előttünk Bartókot, a tudóst, aki a kezdők tanításának kérdésében nem volt eléggé járatos,
igy abban gyakorlott pedagógussal kívánt konzultálni, és ha tanácsaival egyet értett, elfogadta azt.
Köztudott, hogy a Mikrokozmosz komponálásában a kezdő tanítás sikeres lépéseinek felépítése
kapcsán Varró Margit tanári eredményei meggyőzték Bartókot, így hozzá fordult kérdéseivel.
Bartók Béla és Varró Margit ugyan abban az évben, 1881-ben született. A 140 éves születési évforduló
felhívta a figyelmemet ismét Varró hihetetlenül letisztultan megfogalmazott pedagógiai tételeire,
melyeket a Mikrokozmosz első három füzetének komponálásakor Bartók Béla is megfontolás tárgyává
tett, sőt alkalmazott is.
Varró Margit német nyelven megjelent könyvének, a Der lebendige Klavierunterricht – seine
Methodik und Psychologie -nak kétszeri megjelenése után (1929, 1930) Európa több országába kapott
meghívást könyve bemutatására. Hasonló célú meghívása volt az Egyesült Államokba is, ahova 1938
októberében indult el, és ahonnan -39 januárjában kívánt visszatérni Magyarországra.
Erre az útra Bartók Bélától is kért és kapott ajánló levelet.
1 Köszönöm Vikárius Lászlónak, a Bartók Archívum CSc, tudományos főmunkatárs osztályvezetőjének, hogy a Bartók fotón
lévő kézírás megfejtésében segítségemre volt.

„Sok év óta ismerem Varró Margit zongoratanári munkáságát és mint a zongoratanítás szakértőjét, és úgy vélem, hogy ő
egyike a legjobbaknak ezen a területen napjainkban. Könyve a zongoratanításról rendkívüli értékű és soha nem lesz elavult.
Többször is volt alkalmam megfigyelni kiváló zongoratanítását”

Szükségtelen Varró Margit életrajzának bármely részletét taglalni, mert részben ismert, vagy egyéb
forrásokból könnyen megismerhető. Az talán kevéssé tudott, hogy Varrónak 1941-ben Chicagoban, a
School of Design-ban elhangzott első előadása a Mikrokozmosz (megj. 1940-ben) bemutatása volt. Az
Intézet igazgatója Moholy Nagy László kérte fel arra, hogy „a havonként megrendezésre kerülő
közérdekű, általános művészeti előadás-sorozat keretén belül” előadjon. Varró Margit választotta ki,
hogy miről kíván beszélni. Előadása előtt Varró New Yorkba utazott, hogy Bartókkal konzultáljon.

Az előadás címe:
Bartók Béla és Mikrokozmosza
Bartók és a népzene — Bartók mint újító, zeneszerző és tudós — zenéjének logikája és líraisága.

1961-ben „Visszatekintve a Mikrokozmoszra” címmel végleg rendszerezi és tételesen összefoglalja
Bartókkal való ezirányú kapcsolatát és a tanításban alkalmazott alapelveket.
„Mindenek előtt egy sereg arra való jó anyag szükséges, amely a kezek függetlenségét fejleszti:
a/ a mozgások irányában
b/ ritmikailag
c/ billentésben és dinamikában

Varró Margit a téma összegzését a következőképpen fejezi be:
„Minthogy [Bartók] rendkívüli módon lelkiismeretes és nagylelkű ember volt, (a megjelenést követő
sajtóinterjúban) teljes elismeréssel adózott nekem ezért a viszonylag kis segítségért, amellyel
kapcsolatban boldoggá tett az, hogy egyik legfontosabb művének tervezésében részt vállalhatok.”

Hosszú élete kapcsán Varró Margit jó néhány alkalommal, többféle fórumon is tartott előadást a
Mikrokozmoszról. Mindez a Mikrokozmosz megjelenése után, nyolcvan évvel ezelőtt vette kezdetét.
Remélhető, hogy napjainkban rendelkezünk már olyan tapasztalattal és rálátással, hogy ezek az
ismeretek beépültek gondolkodásunkba és ez a tudás a tanári munkában is kifejti hatását. De mindig
értékes valamit összefüggésében is újra látni.

Varró Margit 1930-ban
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