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VARGYAS LAJOS: 

KODALY, A TU DOS 

" Magya:ország nagy zenészének koporsóját a Tudományos Akadémia 
elocsarnokaban ravatalozták föl. A nemzet érezte, hogy ez az a hely, ameiy 
a .legméltóbban fejezi' ki életműve jelentőségét. Kodályban is, mint vala
ml~or a nagy humanista mesterekben, a tudós-jelleg volt a legfontosabb; 
ak.~r ,alkotott, akár nevelő munkát végzett, mindig olyan anyagra volt 
szuksege, amelynek titkait nemcsak érzi, hanem érti is; am elynek minden 
kis részecskéjét az értelem fénye hatja át, s ahol a tudás szab biztos irányt 
a szellem mindenféle tevékenységének. Ez a leonardói magatartás korunk
ban már csak a tudomány szakszerű elsajátításával és művelésével elégül
het ki. Törvényszerű tehát, hogy Kodály pályája indulásától kezdve olyan 
szorosan összefonódott a tudománnyal: az Eötvös-kollégiumban 'töltött egye
temi évektől egészen ' az akadémiai ravatal gyászpompájáig. 

A legfontosabb in~iítást, ami az alkotó művészre is döntő hatással volt 
a népdal élményét is ennek az összefonódásnak köszönhette; annak, hog; 
má~ pályaválasztásakor együtt haladt tudományos érdeklődése rriűvészi igé
nyeIvel. :Az Eötvös kollégista, magyar szakos zeneszerző-növendék kellett 
ahhoz, hogy a népdar-ü~lfedező utak terve megszülessék; a zenész-bölcsész 
kapta irodalmi és zenei közös feladatul a népdal strófa-szerkezetének elem-' 
zését; s a jól tájékozott, fiatal tudós-jelölt jutott el disszertációja készitése 
során a ' Néprajzi Múzeumba, Vikárnak ott őrzött fonográfhengereihez, 
Európa legelső népdal-felvételeihez, hogy saját, gyermekkori élményeit el
mélyítve ráébredjen a népzene művészi jelentőségére, és megkezdje korszak
alkotó gyűjtőmunkáját. 

És amint egyre, gyűlt az első évek aratása, amikor mind inkább érez
ték a szükségét valami olyan rendnek, amelyben kezelhetővé áttekinthetővé 
válik a dalokhatalmas tömege, ismét a finn-ugor tanulmá~yokat folytató 
bölcsész jött a zenész segítségére: a finn-tájékozódású Kqdály ismerkedett 
meg Ilmari Krohn zenei rendszerével , amit azután bizonyos módosításokkal 
alkalmassá lehetett tenni a magyar népdalok sajátságainak áttekintésére is. 

Ugyanígy bölcsész műveltségéből fakadt történeti érdeklődése is. A. régi 
m~gyar. irodalom ismerete, kéziratos énekeskönyveink szövegei, régi ver
semk ntmusfajtái, legelső kottás kiadványaink dallamai, mindaz, ami zene
történeti kutatásaihoz alapot szolgáltatott, irodalomtörténeti tanulmányai-:- ' 
nak eredményeként került a zenetudós fegyvertárába, és segített kialakí...; c 

tani azt a zenetörténeti filoló giát, ami először úttörő tanulmányában, a 
"N éprajz és zenetörténet" -ben kristályosodott ki: az a felismerése, hogy 
a néphagyomány zenetörténeti maradványokat őriz, hogy ezek adják váz
latos kottás emlékeink helyes megfejtését, ez által új lehetőséget a sovány 

178 

) 

magyar zenetörténeti emlékanyag megszólaltatására, s ezek teszik lehetővé 
azt is, hogy népzenénkben különböző korok stílusait megkülönböztessük. 

Nyelvhasonlító tanulmányaiból következett az is, hogy figyelme a tá
voli nyelvrokonok felé fordult , akik a honfoglalók egykori műveltségének 
sok elemét őrzik m ég mai hagyományaikban. Látva Bartók hatalmas len
dületét a sz.omszédnépek zenéjének gyűjtésében és feldolgozásában, fel
hagyott szlovák gyűjtőútjaival, s azt a feladatot vállalta az összehasonlító 
munkában, ami csak az ő érdeklődésével és képzettségével volt m egoldható. 
Rendkívül nagy nyeresége a magyar népzenetudománynak a két vezér
egyéniség egymá~t kiegészítő tudósi alkata és munkavállalása. Ebben a har
monikus kettősségben Kodály je1entette a filológiai-történeti műveltséget 
és problémalátást. 

Bölcsész múlt és tudományos érdeklődés kapcsolata természetesen két
irányú: nemcsak a tanulmányok hatását jelenti az érdeklődés alakulására, 
hanem még inkább fordítva: az alapvető lelki alkat tájékozódását a neki 
megfelelő terület után, a tanulmányok kiválasztásában. Ma már nem úgy 
képzeljük el a "hatást" az alkotó szellemek életében, mint még fél év
századdal ezelőtt, ' hogy a példakép "alakítja" a befogadót - ellenkezőleg a 
befogadó keresi, választja ki a számtalan lehetséges példakép köiül azt, 
amit k özel érez magához, amire szüksége van, amit enged hatni magára. 
Ilyen értelemben Kodály bölcsész-magatartása bizonyosan eredendő hajla
maiból magyarázható, és saját választásának következménye, aminek ' csak 
tökéletes kifejlesztéséhez járult hozzá a szerencsés Eötvös-kollégiumi kör
nyezet, annyi kiváló tudósunk és egyetemi tanárunk nevelő otthona. Bizo
nyos például, hogy ha ismereteit fejlesztette is ez a környezet és az ott 
folyó tanulmányok, de a szigorú, módszeres eljárás iránti érzéket nem 
c;innak köszönheti, hanem saját örökölt tulajdonságainak. Hány példát lá
tunk arra, hogy a legszigorúbb módszertani iskolázás sem változtat az olya
non, aki természeténél fogva enged a könnyű megoldás, a nem bizonyított 
föltevés, az elhamarkodott következtetés csábításának. ' Csak az kap ösztön
zést mások szigorú módszeréből, akiben magában is megvolt rá a hajlan
dóság, és saját igényeit fokozta a szeme előtt lebegő példa. Kodály igénye 
a bizonyítás szilárdságában, tartózkodása minden felületes elmélettől köz-' 
mondásos volt. Senki sem különböztette meg nála határozottabban a lehető
séget a valószínűségtől, s a valószínűt a bizonyságtól. Amíg tények, döntő 
bizonyítékok nem igazoltak valami föltevést, addig az számára csak lehető
ség maradt, amin még tovább k ell dolgozni, vagy amihez még újabb adatok 
felbukkanását kell megvárni. Ez nem jelenti azt, hogya képzeletet ki akarta 
volna kapcsoini a tudományból, csak azt, hogy a megfelelő szerepet jelölte 
ki számára. Sejtések felvillanása, merész összefüggések megpillantása nél
kül nincs tudomány, és Kodály éppen a legmerészebb távlatokat dolgozta ' 
kia zenei összehasonlításban: honfoglalás-előtti zenei örökségünket. De 
csak akkor szólalt meg, amikor ez az örökség kétségtelenül bizonyíthatóvá 
vált.' Bartókkal könyve írásakor" 1924-ben már felfigyeltek a Néprajzi Mú
zeum hengerein levő huszegynéhány cseremisz dalra, köztük néhánynak 
kvintváltó-ötfokú felépítésére, ami régi dalainkkal mutatott rokonságot. 
Bartók - a másik, szigoruan módszeres gondolkodású egyéniség - jegy
zetben és függelékben említi is ezeket a dalokat a mi régi stílusunkkal 
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kapcso.latban, de anélklil, ho.gy egy szóval is kapcsülatba ho.zná őket. Ko.-
dály tíz évvel később lép nyilváno.sság elé vele, amiko.r tagadhatatlan . 
dallam-egyezések so.ra igazo.lta ezt a föltevést. S ekko.r már Bartók is - a 
"Népzenénk , es aszo.mszéd népek népzenéje" 1934-ben írt utószavában -

) "kétségtelen~ek" jelentheti ki a magyar ötfokúság keleti eredetét. .. 
Ko.dály annak a tudós típusnak a megtestesítője, aki inkább . eltűri, 

ho.gy megelőzzék valaminek első kimo.ndásában, semmint munkahipo.tézisét 
megírja tanulmánynak. S környezetére is ezt a szellemet sugáro.zta. " Még 
nem elég ... várjo.n .. ,-- majd ha többet tudunk .' .. ", ezek vo.ltak le~öbbet 
hallható ítéletei. E so.ro.k írójának is ezért maradt - szerencsére - örökké 
kéziratban élete első tanulmánya a magyar szó-végű dallamo.k cseremisz 
ro.ko.nságáról. De kézirat se kellett ho.zzá, ho.gy rögtönzött "módszertani 
isko.lát" adjo.n környezetének. Egyszer, a népdal-órák utáni, hagyományo.s 
beszélgetésben fölve.tettem, ho.gy az "Egervár summája" nem mo.ll-dallam-e, 
aho.l az ének jellegzetes moll":fo.rdulato.k után a hangnem terc én állapo.dnék 

, meg, s az alaphango.t a lant-kíséret záróakko.rdja adta vo.lna alája. Ko.dályt 
érdekelte az ötlet, több nap múlva is visszatért rá, de azzal zárta le a kér
dést: ha legalább húsz ko.rabeli példát ho.z az ilyen mego.ldásra, akkür igaza 
lehet. Nevettünk mind a ketten, mert hiszen mindössze vagy negyven 
dallam maradt fenn ko.ttában abból a ko.rból. De megérthettem belőle, 

ho.gy ötletem - egyelőre - nem bizünyítható. 
Ugyanez az aszkétikus magatartás jellemezte a kifejezésben is. A stí

lus az ember - ez az igazság senkire sem érvényes annyira, mint őrá. 

Semmit nem mondani, ami fölösleges vagy legalább is nélkülözhető, tömö
ren csak a lényeget adni, azt is a legegyszerűbb, legrövidebb fürmában, 
aho.gy még egyáltalán kifejezhető és megérthető - ez Ko.dály írásainak 
jellemzője. Püntüsan megfelelt ez "beszélgetései" természetének is: hüsszú 
hallgatásük - tűnődések - közben elejtett rövid mo.ndataiból mindent 
megérthettünk, amire szükségünk vo.lt éi táj éküzódásra. 

Ez a lényegre sűrített szófukarság nemcsak kifejezésmód vült nála, 
hanem tudósi magatartás is. Egy·4egy rövid cikke - Az Árgírus nótája, 
Háro.m küldusének fo.rrása, A hitetlen férj - megállapításaival új adalé
kaival, útmutatásaival tanítványainak egész életművét, kutatás;-so.ro.zatait 
indíto.tta útnak. De ő so.sem ismételte önmagát, nem do.lgüzta ki aZükat a 
színes távlato.kat, amit látnüki szemek megláthattak bennük, s költői stílus
sal az .olvasók elé varázsülhattak vülna. ci megmaradt a tényeknél, s ha 
legközelebb újra tüllat fo.gütt, so.sem a régi tényekhez fűzött bővebb magya
rázato.kat, hanem mindig újabb tényekkel lepte meg a tudós világüt. Tudo.
mányüs életműve csupa rövid, nagy jelentőségű, külön életet élő közlésből 
áll össze. Egyetlen, nagyo.bb terj edelmű munkáját, "A magyar népzene" 
összefüglalását is huszonnyo.lc évi kutató munka után bo.csáto.tta ki kezéből. 
Sha szüksége Vo.lt tudo.mányunknak Bartók rendszerező szenvedélyére, . első 
tájékozódást nyújtó, alap-lerakó munkásságára - " A magyar népdal", a 
"Népzenénk és a szo.mszéd népek népzenéj e", a máramarosi gyűjtemény, a 
ko.linda-kiadvány leíró-összehaso.nlító eligazítására, akkor szükség vo.lt Ko
dálY önmegtartóztató nyugalmára is ," amellyel kivárta' a megbízható rész
eredmények felhalmo.zódását, amiko.r már vállalkozhatott az első történeti'.., 
összehaso.nlító összefo.glalásra is. 
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Aki ilyen óvatüs, tartózko.dó magával szemben is, attól azt várnánk, 
ho.gy húzódo.zik az új szemléletektől, mereven elzárkózik máso.k ötletei elől 
is. Ko.dályban ennek nyo.ma sem vo.lt. Inkább rugalmasságát cSo.dálhattuk, 
amellyel o.lyan megoldáso.kat tudütt méltányo.lni, amelyek nem egyszer 
az ő ko.rábbi elképzeléseit módo.síto.tták, esetleg cáfo.lták is; s o.lyan új 
eljárásükat, amiket a tudomány haladása tett lehetővé, s régebben nem 
vo.ltak elképzelhetők. 

Jellemző példa erre a népdal-rendszerezésben elfoglalt álláspüntja. fEz 
vo.lt neki is, Bartóknak is első leginkább szívéhez nőtt go.ndja. S mindjárt 
kezdetben két különböző irányban indultak el, ho.gy a dallam két legdön
tőbb sajátságának megragadásával érjenek célt. Ko.dály a sürzárlato.knak 
- a melo.dikának - adta az elsőséget, Bartók a metrikai-ritmikai elemek
nek, a strófaszerkezetnek. Ko.dály nagyo.n tudatában vo.lt, mennyire szük
séges mind a kettő, mennyire más-más összefüggéseket világit meg mind
egyik,s milyen fo.nto.s mindaz, amit külön-külön mindegyik megvilágít. Sőt 
annak is, milyen hibák lehetőségét rejti mindkét megoldás. Ezért őrizte meg 
Bartók halála után is mindkét tervet egymás mellett - népdalaink addig 
egybegyűlt tömegét Bartók elrendezésében is, s külön egy máso.lato.t a saját 
elképzelése szerint is. A végleges mego.ldásra várt itt is, s kitért az idő előtti 
döntés elől. Ezért egyezett bele, hügy a Népzene Tára soro.zata a sZükás
dallamokkal indulj .on, amelyek népdalaink többségétől eltérő tulajdonsá
gaikkal egészen más elrendezést kívánnak. Miko.r azután Járdányi Pál ki
do.lgüzta adalok melüdikai összefüggéseinek új rendszerét, amely a .két régi
nél rugalmasabban mutatja a dallamfajták sajátságait és ro.ko.nságát, fel
adta a magáét, amellyel pedig különben sokáig versenytárs nélkül maradt 
vo.lna az egész világo.n, annyira megelőzte vele a külföldi népdalkutatást, 
gyako.rlati használhatóságát pedig eléggé igazo.lta az évtizedes gyakürlat. 

Utülsó éveiben azután - nyo.lcvanon túl - szembetalálta magát azzal 
a fürradalmi újítással is, amit a tudományo.s haladás legújabb vívmányá
nak, az elektro.nikus számítógépeknek alkalmazása jelent a humán tudo
mányo.kban. Már csak leszűrt eredményekre, biztünságra törekvő lényéből 
is az következett vülna, ho.gy tartózko.dással fügadja ezeket a próbálkozásü
kat. Ehelyett azt tapasztaltuk, ho.gy egyáltalán nem körlátüzta munkatár
sainak tapo.gatózásait ezen a területen, később költséges és időrabló kísérle
teket is lehetövé tett, amiko.r pedig a Nemzetközi Népzenei Tanács ko.n

'ferenciájának bemutatóján az első kézzelfügható eredményeknek is szem
tanúja vült, érdeklődése .odáig foküzódott, hogyaszakembereknél egy szá
mítógép beszerzésének lehetőségei felől puhato.lózott. Ez, sajnüs, megha
ladta lehetőségei határát; de az elektronikus SZámítógép népdal-rendszere
zésre, sőt ezen túlmenő elméleti feladatok kido.lgozására is állandó helyet 
kapott a Népzenekutató Csoport tudományüs és pénzügyi terveiben. 

* I 

A magyar népdalgyűjtés és népdalkutatás megteremtése, világhírre 
emelése - Bartókkal közös teljesítménye -, a Népzene Tára megvalósí
tása,tanulmányai, tudományos eredményei zeneműveitől függetlenül is biz
tüsítják számára tüvábbi életét a világ előtt és az időben. 

Bennünk, tanítványaiban és munkájának részeseiben ezek mellett még 
mélyebben füg élni az a példa, amit nemzedékeken átnyúló életdolyamán 
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adott tudós egyéniségéveL Személyes jelenléte, ítéleteinek súlya, ismeretei
nek mindnyájunkat lenyűgöző gazdagsága, de mindenek felett a tudomá
nyos igazság minden fölé helyezése olyan mérték volt szám~nkra, ami bár
milyen munkánk számára a legnagyobb igényt írta elő, s minden erea.-

J ményünket könyörtelen kritikának vetette alá. Még akkor is hozzá ig~zod
tunk, .amikor valamiben nem értettünk egyet vele: olyan bizonyítékot ke
restünk, olyan érvelésre feszítettük meg tudásunkat, ami őt is meggyőzze; 
csak akkor éreztük biztosnak igazunkat. 

Most eltűnt közülünk ez a mérték, s nélküle folytatj uk a megkezdett 
munkát. Személyes jelenléte nélkül, ' de nem teljesen magunkra maradva. 
A feladatok ki vannak jelölve, az eddig végzett munka s a biztos eredmé
nyek megmutatják az útat, irányt szabnak a jövőre is. Úgy hagyott ma
gunkra, hogyafolytatásra nemcsak megtanított, hanem - jó tanárként -
meg hosszú időn át be is gyakorolta velünk, hogy lássa, tudjuk-e majd 
csinálni nélküle. 

Most már csak arra van szüksége a folytatóknak, hogy példájából át-
vegyék' a iegfontosabbat : azt a tudományos erkölcsöt, amely áldozatot vál
lal inkább, semhogy el hagyja téríteni magát a tudomány egyetlen céljától, 
az igazság keresésétől. 
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BARNA ISTVAN: 

KODALY ZOLTAN MOVEINEK MAGYAR 
HANGLEMEZEl 

Amikor a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat mintegy másfél évtizeddel 
ezelőtt megalakult; a felvételi tervek egyik legfőbb pontja természetesen a 
Kodály-művek lemezrevétele volt. Az akkori felvételi technika és gyártási 
technika egyarántmeglehetősen fejletlen volt még; a közreműködő művé
sZ.ek és a technikai személyzet legnagyobb erőfeszítései ellenére sem voltak 
a lemezek kielégítő minőségűek. 

Kodály, aki önmagától éppúgy, mint tanítványaitol, vagy munkatár
saítól mindig a maximumot követelte meg, joggal volt elégedetlen ezekkel 
arz; első Kodály-lemezekkel. Több ilyen felvétel készült, azonban - noha 
a~chív-értékük gyenge minőségük ellenére is ma már igen nagy lenne -. 
ezek a felvételek az idők folyamán megsemmisültek. (Néhány példány való
színűleg még fellelhető a magyar hanglemezgyűjtők "titkos" archívumai
ban; éppen ezért bizonyára muzeális értékűek.) Régebben ugyanis a hang
felvételeket lakk-lemezre rögzítették ; a lakk-lemezről készültek a matri
cák ; a .matricákról préselték a forgalomba kerülő lemezeket. A matrica
készítés közben azonban többnyire tönkrement a .lakk-lemez; a préselés 
közben viszont a matrica vált előbb-utóbb használhatatlanná. Ezek a le
mezek egyébként is még a régi típusú, percenként 78 fordulatú, úgyneve
zett "normál-lemezek" voltak. Tehát még ha megmaradtak volna nagyjá
ból használható állapotban a matricák, akkor is igen bonyolult eljárásokkal 
kellene ma ezeket a felvételeket "ki~ozmetikázni", magnetofonszalagra át
játszani és a ma szokásos 33 fordulatszámú lemezek előállításához ismét 
alkalmassá tenni. 

Később, a mikrobarázdás lemezek gyártásának idejétől kezdve, a Ma
gyar Hanglemezgyártó Vállalat "Qualiton"-márkájú lemezeken teljesen 
tervszerűen Kodály Zoltánnak számos művét bocsátotta közre. (Ennek bizo
nyítéka a cikk végén található igen. terjedelmes Kodály-diszkográfia.) A leg
jelentősebb Kodály-lemezek kétségtelenül azok, amelyeken a szerző maga 
vezényli műveit. A PsaLmus hungaricus, a Budavári Te Deum a Missa ' 
brevis, a Concerto és a Nyári este felvételeit vezényelt e Kodály Zoltán 
hanglemezre. 

A Kodály-vezényelte felvételek zenei rendezője . Beck László, a Magyar 
Hanglemeigyártó Vállalat művészeti vezetője volt. Résztvett minden pró
bán és zenei szempontból irányította a felvételeket. Mint az egyik leg
illetékesebbet, őt kérdeztem meg: mit jelentett művészi, zenei, esztétikai, 
vagy felvételi szempontból az, hogy Kodály vezényel? - Körülbelül ugyan-
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