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THOMAS MANN ÜRÜGYÉN A FILOLÓGIAI SZAKSZERŰSÉGRŐL 

Dilemmák Thomas Mann 1936. június 8-i naplófeljegyzése körül címmel eszmefuttatás jelent meg 
az ItK 1979/5-6. számának 601-604. oldalán Demény Jánostól. Egy jellegzetesen eseménytörténeti 
kérdéssel kapcsolatos a dilemma, amelynek megoldását egyes-egyedül a szigorúan vett filológiai 
módszer alkalmazásától remélhetjük. így szól a kérdés: Jelen volt-e, énekelt-e Basilides Mária, és vele 
volt-e férje, Péterfi István zenekritikus a cikk címében megjelölt nap estéjén, amikor Bartók Béla 
zongorázott Hatvány Lajos házában az ott huzamos vendégeskedő Mann házaspárnak? „Látszatra 
apróság az egész - mondja Demény - , de elvi fontosságú igény húzódik meg mögötte: ne le-
gendásítsuk a történteket, maradjunk a valóság talaján." 

Ami az idézetben a kettó'spont után következik, azzal minden filológus egyetérthet, sőt, csakis 
azzal érthet egyet. Az viszont már föltétlenül vitára késztet, ahogyan a meghirdetett „elvi igény"-t a 
gyakorlatban érvényesíteni igyekszik a cikkíró. Nem magának a kérdésnek, ül. tisztázásának tulaj
donított fontosság adja kezembe a tollat, hogy tovább bővítsem a róla írtak immár tetemes állagát, 
hanem az az elbánás, amiben az esemény résztvevőinek egyikétől származó és csak nemrég hozzá
férhetővé vált, tehát újragondolásra késztető tanúságtétel részesülhet az említett írásban. Vitacikkem 
ennélfogva elsőrendűen módszertani érdekű. Azt mérlegeü, mennyiben felel meg a filológia elő
írásainak Demény bizonyítási eljárása és következtetése. Ehhez pedig, bármüy röviden is, át kell 
tekintenünk a kérdés irodalmát. 

A hazánkban kiemelkedően népszerű és nagyra becsült német író halálhírére az Irodalmi Újság 
emlékező írást kért Hatvány Lajostól, mint akivel Mann valamikor igen bensőséges kapcsolatot tartott 
fönn. Hatvány a Mann-nak magyarországi népszerűségét oly hatalmasan előmozdító József Attila-vers 
utolsó sorát írta cikke fölé: „Fehérek közt egy európai', így közölte rövid írását a lap 1955. augusztus 
20-án. A bennünket foglalkoztató problémát illetően három mondatot keü alaposan szemügyre venni 
belőle. „A legszívesebben [ . . . ] azokra az estékre gondolok, amikor a magyarság legkülönbjeit 
vezethettem eléje. Magam előtt látom Bartók Bélát, amint fiatalos lelkesedéssel zongorázik Mann-nak, 
haüom Bazüidesz [!] Mária énekét, mellyel magával ragadja a legnagyszerűbb zeneértó't. Elébem 
nyüzsög az az este is, amelyen a magyar írók színét-javát hívtam össze, hogy tiszteleghessenek 
mindannyiunk nagy mestere előtt." Az emlékező - aki amúgy sem tartotta valami sokra az apró-
lékoskodó pontosságot - adósunk maradt az egy-egy mondatban fölelevenített események dátumával. 
Mind Mann naplóiból, mind a bőven rendelkezésünkre áUó egyéb forrásokból1 azonban pontosan 
ismerjük mindkét esemény idejét. Bartók az említett estén zongorázott Mann-nak, az utóbbi tiszte
letére rendezett író-fogadást pedig mintegy másfél évvel korábban, 1935. január 27-én este tartották 
Hatvanyék. - Demény viszont ezt az értelmezést fűzi az iménti idézethez: „A kaleidoszkopikus 
együttesből annyi kifejthető, hogy Bartók valahol zongorázott és Basilides - ettől teljesen függetlenül 
- valahol énekelt." Nem, épp ez nem fejthető ki, Hatvány szavai nem engednek meg ilyen értelmezést. 
Igaz, Bartók és Basilides közvetlen egymás utáni említéséből még nem következik föltétlen bizonyos
sággal, hogy Hatvány tanúsága szerint is egy és ugyanazon alkalommal muzsikáltak Mann-nak. Viszont 
az idézett szavak csakis úgy értelmezhetők, hogy mind a zeneszerzőt, mind az énekesnőt - akár 
egyszerre, akár más-más alkalommal - Hatvány v e z e t t e Mann elé „a magyarság legkülönbjei" 
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között, azaz az ő házában muzsikáltak a német írónak, akivel a meghívott magyar kollégák is ott 
találkoztak egy másik estén. Ha tehát Hatvány szavai Bartók és Basilides Mann előtti szereplésének 
i d ő b e l i azonosságát nem is tanúsítják egyértelműen, annál inkább megteszik azt a h e l y 
vonatkozásában. Ennélfogva teljességgel megengedhetetlen, hogy az idézett szavakkal próbáljuk meg
támogatni azt a következtetést, hogy Mann a két művészt nemcsak nem egyszerre, de nem is azonos 
helyen hallotta muzsikálni. Márpedig Demény, amint alább látni fogjuk, épp ezt teszi. 

Az estének első leírását, mely dátummal és részletekkel is szolgál, a Muzsika című folyóirat közölte 
1959 májusában A Negyvenedik Zsoltár címmel, Péterfi István neve alatt. Számunkra legfontosabb 
részei álljanak itt csupán: ,,Ha emlékezetem nem csal, június 8-át írtunk. Azt biztosan tudom, hogy 
hétfő volt. Este felé lehetett, amikor megszólalt a telefon, és régi, kedves jó barátom, Hatvány Lajos 
jelentkezett. Megkért bennünket [Péterfit és a feleségét, Basilides Máriát], hogy menjünk el hozzájuk 
vacsorára [. . . ] Elmondta, hogy Thomas Mannék náluk laknak és hogy Bartók Béla is ott lesz. őszinte 
örömmel fogadtuk a meghívást, és el is mentünk. [. . . ] Bartók Reinitz Bélával érkezett. Ekkor 
ismertem meg Thomas Mannt és feleségét. [ . . . ] Mikor muzsikálásra került sor, Bartók odaült a 
zongorához, és a feleségem elénekelte azt, amit közösen, egyet gondolva kiválasztottunk: Schütz 
Negyvenedik Zsoltárát." - Nyomatékosan hangsúlyozom, hogy e visszaemlékezést megelőzően 
s e m m i 1 é 1 e beszámoló nem jelent meg nyomtatásban erről a házikoncertről és körülmenyeiről, 
ahonnan az írás szerzője meríthetett volna. Ennek ellenére pontosan megnevezi az esemény dátumát és 
napját, szól arról, hogy Reinitz is ott volt (az ő részvételét Demény annak dacára hitelesnek fogadja el, 
hogy Péterfi írását - látni fogjuk, mennyi joggal - legendának mondja), sőt azt is tudja - ezt a 
rövidség kedvéért nem idéztem - , hogy Mann a Népszövetség kebelébe tartozó Comité permanent des 
Lettres et des Arts tagjaként tartózkodott Budapesten, ismeri továbbá a Hóman kultuszminiszter aznap 
esti fogadására szóló meghívás lemondásának történetét is. önként kínálkozik a kérdés: Ha mindaz 
legenda, ami ebben a visszaemlékezésben olvasható, hiszen Péterfi és felesége állítólag nem voltak jelen, 
akkor honnan vette az író az egyéb fonások segítségével verifikálható mozzanatokat? Sajnos 
Deménytől hiába várjuk a választ, hiszen magát a kérdést sem jut eszébe föltenni. 

Az 1961 januárjában elhunyt Hatvány Lajosnak még abban az évben megjelent az Öt évtized címet 
viselő gyűjteményes kötete és benne első alkalommal az Egy emlék Thomas Mannról című írás, mely 
elbeszéli a bennünket foglalkoztató este történetét. Nem tudjuk, miért nem publikálta hamarább az 
írója, annyi azonban bizonyos, hogy évek óta készen volt már. Erről tanúskodik az első mondat: „A 
Népszövetség azon csoportja, melyet a Szellemi Összefogás Ligájának neveztek, pesti ülésszaka ezelőtt 
húsz esztendővel történetesen épp Thomas Mann születésének hatvanadik évfordulója utáni napokra 
esett." Hatvány itt is a tőle megszokott némi nagyvonalúsággal jár el az adatokat illetően. A 
Budapesten ülésező állandó bizottság tanácsadói testülete volt csupán a Népszövetség hivatalos 
szervének, a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Bizottságának, az ülésezésre pedig az 1875. június 
6-án született írónak nem 60., hanem 61. születésnapját követő napokban került sor. Hatvány 
szuggesztív írásművészetétől persze a filológus sem tagadhatja meg az elismerést, ugyanakkor köteles
sége rámutatni ezekre a pontatlanságokra, valamint arra is, hogy az író célja nem a részletek 
aprólékosan hű megörökítése volt. Ilyenformán a leírás nem említi az esemény dátumát, és azt sem, 
hogy az írón, Mannon és Bartókon kívül kik voltak még jelen. Nemcsak Basilidesnek és Péterfinek 
Demény által kétségbe vont részvételéről hallgat, de Reinitzéről és a feleségekéről is, noha ezekét senki 
sem kétli. Hatvány írása tehát, bármily nevezetessé vált, sem bizonyító, sem cáfoló tanúként nem 
léptethető föl. 

Ez annál furcsább, mert Demény állítása szerint „Hatvány Lajos és felesége, Somogyi Jolán az 
ötvenes évek elején részletesen elmondták e találkozás történetét" neki, „legapróbb részleteit is 
meghányták-vetették vele, minden vonatkozásában megvilágították", hogy beleilleszthesse a Bartók Béla 
életével kapcsolatos dokumentumoknak általa egybehordott nagyszabású gyűjteményébe. De vajon 
mért hallgatott Hatvány a részletekről, amikor ezt az emlékét papírra vetette, ha élőszóval oly 
pontosan beszámolt róluk? Mindenesetre a Bartók életrajzi dokumentáció negyedik részében2 

Demény János nem hivatkozik Hatványnak nyomtatásban megjelent elbeszélésére (noha megtehette 
volna, hiszen az Öt évtized 1961-ben jelent meg, a tanulmánykötet kézirata viszont az impresszum 
tanúsága szerint csak a következő év januárjának közepe után ment nyomdába), hanem mindenki 

2 Zenetud. Tanulmányok X. 553. 
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számára elérhető forrásként Péterfi visszaemlékezését idézi. Ellenkező bizonyíték hiányában azt is föl 
kell tételeznünk, hogy a dátum, amely szerint a besorolás megtörtént a dokumentumok időrendjébe, 
szintén Péterfi írásából származik. 

Az est háziasszonya, Hatvány Lajosné is több alkalommal elbeszélte, ill. írásba foglalta az össze
jövetel történetét. Első elbeszélését György István illesztette bele a Népszabadság 1962. január 28-i 
számában közölt cikkébe, amelynek címe szintén: Fehérek közt egy európai. Az adatokat illetően 
Hatvanyné itt annyival pontosabb a férjénél, hogy ő a valóságnak megfelelően Mann 1936. évi 
látogatása egyik epizódjaként számol be az estről. Ám további résztvevőket ezúttal ő sem említ, így 
Reinitzet sem. 

Ha tehát az est lefolyásának t ö r t é n e t i mozzanatai után nyomozunk, az eddig fölsorolt 
beszámolók közül Péterfy írása nyújtja a legtöbbet. Nagyon érthető, ha a Bartók Béla életére vonatkozó 
dokumentumok összegyűjtője is elsősorban ezt adta meg forrásul az 1960-as évek elején. Állás
pontjának radikális megváltoztatására késztette azonban egy újabb közlemény, amely leírja, miképp 
született meg a Péterfi nevével közölt visszaemlékezés. 

Asztalos Sándor, a Muzsika című folyóirat hajdani szerkesztője, a Film, Színház, Muzsika 1965. 
október 28-i számában cikket írt Basilides Máriáról és Péterfiről. Ebben a cikkben, amely ugyancsak A 
Negyvenedik Zsoltár címet viseli, elmondja, hogy a hat évvel korábban azonos címmel, az általa 
szerkesztett folyóiratban közölt emlékezést ő írta meg Péterfi elbeszélése alapján. Siet azonban 
hozzátenni, hogy a visszaemlékező átnézte az írást, néhány helyen javított is rajta, és hozzájárult, hogy 
a neve alatt nyomtassák ki. Ezt a jóváhagyó hitelesítést Demény is említi, de az emlékek írásba 
foglalásáról azt mondja, hogy bár „Péterfi szabadkozott, de Asztalos ellenállhatatlan volt." Azaz a 
beleegyezést valamiféle szeretetteljes erőszak hozta csak meg. Dehát honnan tudja ezt Demény, ott 
volt talán? Azt ugyanis mondanom sem kell, hogy Asztalos írásában szó sincs efféle kapacitálásról. 
Ugyanígy a forrás célzatos és ezzel sugalmazásra alkalmas ismertetésének bizonyul Demény következő 
állítása is: Péterfi „azzal a költői legendával együtt" hagyta jóvá az írást, „hogy a felesége Bartók 
zongorakíséretével Schütz-zsoltárt énekelt". Ez a beállítás arra enged következtetni, hogy a szóban 
közölt emlékek írásba rögzítésekor Asztalos egy minden alapot nélkülöző legendát is csatolt a 
hallottakhoz, amit aztán az idős és feleségének megdicsőítésén elérzékenyült visszaemlékező némi 
szabadkozás után a többivel együtt jóváhagyott. Csakhogy a költői legendának minősített esemény a 
Péterfi nevével megjelent írásban nem mellékes vagy egyik mozzanat csupán, hanem az - mint már a 
címéből is kiderül - elejétől végig erről szól. Vagy költői legenda a leírás, úgy ahogy van, vagy nem az, 
de ezt a minősítést semmiképp sem lehet az állítólag Asztalos által belefoglalt egyik motívumra 
korlátozni, és ezzel azt sugallni, hogy amit legendának - vagy beszéljünk magyarul: hamisításnak -
mondunk, azért az érdemes zenekritikust csak csekély részben terheli felelősség, mert a hamisítás 
tulajdonképpeni ódiumát Asztalos Sándornak kell viselnie. 

Legyen szabad egyben rámutatnom az elbeszélés hitelét kétségbe vonó álláspont logikai para
doxonjára. Ha a Péterfi halála (1962) után három évvel közzétett írás arra a meggyőződésre vezet 
bennünket, hogy 1959-ben az ő neve alatt bocsátott szárnyra egy alaptalan legendát a tulajdonképpeni 
hamisító Asztalos, akkor ez utóbbi, akire rásütöttük a legendagyártás bélyegét, hogyan léphet elő 
megbízható tanúvá hat év múlva? Miért hiszünk az 1966. évi Asztalosnak, ha a hat évvel korábbiban 
hamisítót látunk? Annál jogosultabb ez a kérdés, hiszen sokkalta könnyebb és veszélytelenebb 
lehetett valótlanságot állítani, amikor Péterfi már nem élt, mint 1959-ben, Hatvány esetleges cáfolata 
lehetőségének árnyékában. Továbbá mivel tudja vaion Demény alátámasztani azt a következtetését, 
hogy Péterfi kész volt kitenni magát ilyen veszélynek? Mert akár legenda az Ő nevével megjelent 
visszaemlékezés, akár nem, a benne előadottak csakis őtőle származhatnak. Asztalos nem állott közeli 
kapcsolatban a résztvevőkkel, Hatvanyékkal, Bartókkal vagy Reinitzcal, Mannákról nem is szólva, hogy 
a tőlük hallottakat fejlessze tovább legendává. Az est történetének más források által is megerősített 
részleteit csakis Péterfitől hallhatta. Ha viszont Péterfi és Basilides nem voltak jelen, tehát az Asztalos 
által hallott elbeszélés maga is hallomáson alapult, akkor honnan a továbbadó jobb adatismerete a 
forrásénál? Deménynek nem jutott eszébe elgondolkodni ezen, amikor „a Bartók-kultusz tévedé
seidről cikkezett a Kortárs 1967. júniusi számában, és az Egy illúzióval szegényebben föliratú részt 
szentelte a Péterfi-cikk állításai halomra döntésének 

A nevezetes estén részt vevők leírásainak sorában a következő Hatvány Lajosnétól származik. 
Elbeszélését a The New Hungárián Quarterly 19. száma adta közre 1965 őszén. Mivel ez az írás már a 
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harmadik volt azóta, hogy egy - állítólagos - szemtanú eló'ször számolt be a nyilvánosság eló'tt erró'l 
az estéró'l, és idó'közben úgyszólván publicisztikai divattá lett ünnepi megemlékezésekben - a szem
tanúk leírására történő' hivatkozással vagy anélkül - emlegetni Bartóknak és Mann-nak ezt az 
együttlétét, valamint annak körülményeit, az újabb szemtanú joggal úgy érezte, hogy elődeihez képest 
további adatokkal kell szolgálnia. Ezt meg is teszi, mégpedig oly módon, ami egy filológus segítségének 
igénybevételét sejteti. Már bevezetőben elmondja, hogy Mann budapesti tartózkodása a Népszövetség 
égisze alatt működő irodalmi és művészeti állandó bizottság 1936. június 8-ától 13-ig tartó ülésével 
volt kapcsolatban. Bár ez a dátum nem egészen pontos, mert az ülésszak már pénteken, azaz egy 
nappal korábban véget ért,3 arra föltétlenül jó, hogy növelje az elbeszélés hitele iránti bizalmat. 
Ugyanezt szolgálja egy először itt fölbukkant történeti mozzanat pontos adatolása is. A házigazdák 
ugyanis Hómant és náci kollégáját barátságos egyetértésben mutató újságfénykép segítségével tudták 
rábírni Mannt, hogy hárítsa el a fasisztabarát magyar kultuszminiszter meghívását aznap estére. A 
napilapot és a közlés dátumát is pontosan megadja Hatvanyné, s az utóbbit, mivel 12 nappal megelőzte 
a szóban forgó estét, aligha az emlékezetére támaszkodva tette. Mindenesetre szükség volt a hitelesség 
ilyen alátámasztására, mivel az írásból elég nyilvánvalóan kiütközik a polemikus szándék. Nem említi 
ugyan Péterfi írását (ez a külföldnek szánt folyóiratban fölöslegesen zavaró lenne), mégis félre
érthetetlenül azt igyekszik cáfolni, amikor a következőket írja. (Szavait kénytelen vagyok angolul 
idézni, mert a magyar eredeti nem látott nyomdafestéket.) „It was the express wish of Thomas Mann 
that we should invite no one eise, at all, for he did not want news of his feigned illness to get about. 
Consequently, there were only Bartók, the Manns, ourselves and Béla Reinitz [ .. . ] who were present 
[ . . . ] . " Ami a „színlelt betegség" dolgát illeti, Mann azóta közreadott naplóiból tudjuk, hogy az nem 
volt ilyen egyszerű. Előző nap, 7-én este ezt jegyezte föl: ,,Meg vagyok fázva, rekedtség és garathurut." 
Bár aznap, vagyis 8-án délelőtt résztvett az ülésszak megnyitóján és a délutáni ülésen is, valószínűnek 
tűnik, hogy a másnapi, 9-i ülés alkalmából tervezett fölszólalása érdekében is okosabbnak vélte, ha este 
már nem megy el hazulról, és nem erőlteti tovább a hangszálait a fogadáson elkerülhetetlen beszélgeté
sekkel. Mindezt okvetlenül figyelembe kell vennünk a meghívás lemondásának indítékai sorában. — 
Hatvanyné elbeszéléséhez visszakanyarodva pedig látnivaló, hogy Péterfi mellett ő az egyedüli, aki 
megemlékezik Reinitz jelenlétéről. Annál meglepőbb viszont, hogy épp ő, aki a dátumok terén több új 
adattal szolgált, egyáltalán nem írja le a legfontosabbat: magának az estének dátumát. Hogy 8-a volt, 
azt csak a leányának emlékkönyvébe Bartók által tett, dátummal és aláírással ellátott néhány kotta-
fejnyi bejegyzésből sejthető, melynek hasonmását a közlemény mellékleteként találjuk. Ebben a 
vonatkozásban tehát Péterfi informatívabb. 

A fönti elbeszélés tanúságtétele, valamint azé, amelyet ugyancsak Hatvanyné készített 1966. 
február 24-i dátummal Demény fölkérésére, véglegesen meggyőzték ez utóbbit arról, hogy ,azon az 
estén a házigazdáékon, Thomas Mannékon, Bartókon és Reinitzen kívül más nem voltjelen". Ebben a 
meggyőződésben írta meg „a Bartók-kultusz tévedései"-t fölsoroló cikke említett részét. Mint az 
ItK-ban közölt újabb írása mutatja, a további szemtanúnak, Thomas Mann-nak föltétlenül a leg
korábbi, mert a házimuzsika befejezése után legföljebb fél vagy egy órával papírra vetett följegyzései 
sem voltak képesek eltántorítani ettől a meggyőződéstől. Álláspontjának revideálása helyett helyesebb
nek vélte, ha egyszerű tévedésként próbálja magyarázni a följegyzések általa elfogadhatatlannak 
ítélt részét. 

Magyarázatának megalapozottságát úgy tudjuk megítélni, ha megvizsgáljuk Mann följegyzéseiből a 
szóban forgó nap estéjére vonatkozókat. Idézem ezt a részt az eredeti szövegből: „Abends Gesellschaft 
bei Hatvanyis: Bartók u. a. Gäste. Abendessen und Musik: Bartók und ungarische Sängerin Basilides 
mit schöner Stimme. Ungarische Volkslieder in B.' Bearbeitung."4 

Mielőtt még az értelmezhetőség szemszögéből kezdenénk vallatni a szöveget, nézzük annak 
első mondatát a Demény készítette magyar fordításban. „Este társaság Hatvanyéknál: egyéb 
vendégek közt Bartók." Ezek szerint a fordító így értelmezi a rövidítve írt két szót: u[nter] 
a[nderen]= egyebek közt. Mivel ez a rövidítés csakugyan közkeletű, elvileg nem lehetne ki
fogásolni az értelmezést. Az adott helyen mégis képtelenség, mert a német grammatika egyik 

3Vö. UI 1972. 2. sz. 87. 
4Tagebücher 1935-1936. Frankfurt am Main 1978. S.Fischer. 313. 

454 



elemi szabályába ütközik. E kifejezésben ugyanis az unter előljárószó részeshatározó esetet vonz, 
tehát a rövidítés után ennek kellene állnia: Gäste«. Következésképpen a rövidítést csak így lehet 
föloldani: u[nd] a[ndere]= és mások. - Demény saját fordítását közli, és nem azt, amelynek 
olvastán indíttatva érezte magát, hogy dilemmáit és a megoldásukat a nyilvánosság elé vigye. 
Ehhez, mármint a saját fordításához, természetesen bárkinek joga van, föltéve hogy munkájának 
eredményeképp az eredetit pontosabban tolmácsoló magyar szöveg születik. Ha azonban az újabb 
megoldás akárcsak egy árnyalattal is kevésbé simul az eredetihez, akkor ez fiológiai szempontból 
megengedhetetlen lazaság. Annál inkább, mivel az Uj írás többször említett közleményében a 
magyar szöveg pontosan megfelel az illető helyen a német nyelvtan szabályai szerint egyedül 
lehetséges értelmezésnek. 

A napló tehát azt mondja (még a pontatlan fordításban is), hogy a zeneszerzó'n kívül további 
vendéged voltak jelen. Mann n e m azt írja, hogy Bartók und noch ein Gast (= Reinitz), hanem 
többesszámba teszi a vendég szót. A következő mondatban meg is nevezi ezeknek a vendégeknek 
egyikét: a széphangú Basilidest, aki Bartókkal együtt muzsikált, énekelte annak magyar népdal
földolgozásait. 

Ám a naplóíró nem egyedül itt állított ilyeneket. Négy nappal később, 12-én interjút készített 
vele magyarországi benyomásairól Bajcsy-Zsilinszky Endre hetilapjának, a Szabadságnak munka
társa, Vér Andor. „Házigazdám, Hatvány Lajos jóvoltából - kezdte interjúját Mann - alkalmam 
volt futólag megismerni a magyar kultúra csúcspontját és mélységeit. Hallottam Bartók Bélát 
muzsikálni, és láttam a magyar falut." Majd amikor az újságíró Bartók felől kérdezte, így vála
szolt: „Nagyon nagyra becsülöm Bartókot mint embert és mint művészt egyaránt. Hallottam 
játszani őt, zongorán bemutatta gyűjteményének néhány dalát, amelyeket Basilides Mária, ez a 
nagyszerű énekesnő interpretált." (Még folytatódnak a zeneszerzőről mondottak, de mint nem 
szorosan idetartozót, nem idézem őket.) A riport a lap június 14-i számának 3. oldalán olvasható. 
Demény azonban nem látszik ismerni, noha Bartókra vonatkozó dokumentumként sem érdek
telen, és könyvben is ki van adva. Csak meg kell nézni a Thomas Mann und Ungarn című, az 
Akadémiai Kiadónál 1977-ben megjelent gyűjteményes kötet névmutatójában akár a zeneszerző, 
akár az énekesnő nevét, és útbaigazítást kapunk a szóban forgó riporthoz. Igaz, ott német fordí
tásban fogjuk találni, dehát ez csak nem akadálya a tudomásulvételnek? 

Mind a napló, mind a riport persze szöges ellentétben van azzal, amit Demény János Hatvány 
Lajosnéra «hivatkozva állít, másfelől viszont egyezik - legalábbis az alapkérdésben: Basilides 
szereplésében - Péterfi visszaemlékezésével. Mármost így vetődik föl a kérdés: Kinek higgyünk a 
két résztvevő közül, Hatvanynénak vagy Mann-nak? Ha az igazság kiderítése a cél, válaszunk és 
választásunk nem lehet tetszés szerinti. Dönteni csak az egymást kizáró állítások rögzítésének 
körülményeit mérlegelve lehet. Az író a vendégség és a házimuzsika befejezése után egészen rövid 
idővel jegyzi föl aznapi élményeit, majd négy nappal utóbb beszél róluk az interjúban. Házi
gazdája feleségének visszaemlékezései viszont csaknem három évtized elmúltával számolnak be az 
eseményről. Vajon melyiküknél forog fönn ily módon a felejtésnek és a tévedésnek nagyobb 
lehetősége? Hogyan lehetséges továbbá, hogy Mann naplói és interjúja, valamint Péterfi vissza
emlékezése - bár egymástól időben távo! és egyébként is tejesen függetlenül keletkeztek - meg
egyeznek Basilides részvételét illetően? Aztán meg Hatvány félmondatából is az derül ki, hogy 
őnála hallotta Mann a magyar énekesnőt. Mikor történt ez, ha nem a szóban forgó estén? 
Világos, hogy a filológus mindezek alapján nem hihet másnak, csakis Mann-nak. Természetesen 
nem azért, mintha hajlandó lenne igennel válaszolni a Demény által cikke alcímében föltett kér
désre, hogy „a zseni tévedhetetlen? ", hanem a zseni szándéktalan tanúvallomásának körül
ményeire tekintettel. 

Demény viszont merőben más véleményen van. Véleményét arra alapozza, hogy Mann az 
emlékezetes este után három nappal biztosan hallotta Basilidest a Miklós Andornénál rendezett 
estélyen, ahol Helene Vacarescu Hubay Jenő által megzenésített sanzonjait énekelte. Okosodása 
így szól: „Mivel Thomas Mann a naplóját a zsúfolt budapesti napokról feltételezhetőleg utólag 
állította össze, semmi sem természetesebb, mint az, hogy a két estélyi összekeverte, hiszen 
Hatvanyéknál és Gombaszögi Fridánál részben ugyanazok a személyek szerepeltek. A napló tehát 
ebben a vonatkozásban nem koronatanú." Elég meglepő okoskodás egy filológustól. Föltételez 
valamit, nem bizonyítja, de úgy kezeli, mintha bebizonyított lenne, és a rá alapozott követ-
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keztetést már azzal vonja le, hogy „semmi sem természetesebb". Nézzük a napló alapján, hogy 
mennyire „természetes" ez a következtetés. 

Június 11-i följegyzéseit, épp amikor este Miklós Andorné Gombaszögi Frida vendége volt, így 
kezdi Mann: „Tegnap késői vacsora a hatvani kastélyban. Jó alvás mennyezetes ágyban. Ma, 
reggeli után, autóút Boldog nevű faluba." (A kiemelések tó'lem - SP) Ha Demény figyelemmel 
olvassa a följegyzéseket, látta volna, hogy szó sincsen „utólagos összeállítás"-ról, különben semmi 
értelme a „tegnap" és a „ma" időhatározószóknak. De az olyan apró részletek, mint amilyen 
például a reggeli fölkeléseknek vagy egyéb eseményeknek fél órányi pontossággal való rögzítése, 
szintjén kirántják a talajt az „utólagos összeállítás" föltételezése alól. Azt meg ugyan mire alapozza 
Demény, hogy „Hatványoknál és Gombaszögi Fridánál részben ugyanazok a személyek szere
peltek? " Semmi ok föltételezni, hogy Bartók ott volt, ha a zenét Hubay és az ő csodagyerek 
tanítványa szolgáltatta. Hogy a „kurzusképtelen" Reinitz és Hatvány (az utóbbi pláne „osztály
áruló" is) nem kapott meghívást a gróf Bethlen Margitot és a vele egyívásúakat vendégül látó 
Miklós Andornéhoz, akivel mint kiadótulajdonossal sem volt kapcsolatuk - az szinte biztosra 
vehető. (Érdeklődésemre Hatvanyne is ugyanígy nyilatkozott, ám nem volna méltányos most reá 
való hivatkozással érvelni, ha a másik kérdésben elfoglalt álláspontját - amit a Mann-naplók meg
ismerése után is fönntart - nem fogadom el.) Mennyi továbbá a valószínűsége annak, hogy a 
Doktor Faustus majdani írója annyit se értsen a zenéhez, hogy a magyar népdalokat összetéveszti 
Hubay francia nyelvű sanzonjaival? Azéval, aki bizonyára nagyszerű hegedűs és hangszerének ki
emelkedő pedagógusa volt, de zeneszerzőként épp csak hogy elérte a közepes mesterember szín
vonalát. Vajon ezzel a két jelentéktelen sanzonnal kapcsolatban írta volna Hatvány, hogy „hallom 
Basilides Mária énekét, mellyel magával ragadja a legnagyszerűbb zeneértőt"? Mi bizonyítéka van 
Deménynek minderre, azon kívül, hogy Mann valóban gyakran ír pontatlanul személyneveket? 
„Itt a megoldás" - mondja a két este állítólagos összekeveréséről. Ám hogy ezt megoldásnak 
fogadjuk el, magunkévá kellene tennünk a semmivel sem bizonyított és jórészt kizárható alábbi 
föltételezéseket. 1. Mann utólag állította össze 1936. évi naplójának budapesti bejegyzéseit. 
2. „Bartók és más vendégek" - írja, holott a zeneszerzőn kívül csak egy vendég volt jelen. 
3. Egyszer hallotta Basilidest énekelni, mégis kétszer jegyezte föl. 4. Az állítólagos téves bejegyzés 
nem a helyes u t á n , hanem az e l ő t t áll, amikor a föltételezés szerint még nem is talál
kozott az énekesnővel. 5. A francia nyelvű sanzonokat összetévesztette a magyar népdalokkal. 
6. Interjúja közben, amikor módja volt átgondolni az emlékeit, ugyancsak tévesen emlékezett. 
7. Hatvány szintén tévedett, amikor azt írta, hogy ő „vezette" Basilidest Mann elé. 8. Mann 
naplójának és interjújának, valamint Péterfi emlékezésének egybehangzása puszta véletlen, 
bizonyító erővel pedig már csak azért sem bírhat, mert egyrészt többszöri tévedés, másrészt 
hamisítás eredménye. 

Nos, mindezek nyomán föltehetjük a szónoki kérdéseket: Ki legendásítja a történteket, ki 
hagyja el a valóság talaját? Nem az-e vajon, aki az egyik alapvető forrást nem veszi figyelembe, 
a többinek tanúságtételeit pedig addig hajlítgatja, mígnem azok valamiképp hozzáilleszthetők lesz
nek előre kialakított álláspontjához, tőlünk viszont bizonyítás nélkül elvárja az egyetértést? 
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