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Kodály a tudós
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Pestre jőv6,nemcsak: a Zeneakadémiáraira.tkozik b6,hanem a 1)01':"
csészetre és az Eötvös Kollégiumba is. Utólag igazolja ezt 6155 tudományos munkája is,disszertációja,a "Magyar népdal strófaszerkezete"; már indulásakor vags az indulás előtt tudatosodott életoélj!/.fs azt választotta ki magána~ tanulmányaiból,ami
egyedül érint~ézett választott feladatával o
Kodály visszatekintésében ugyan azt állit ja, hogy' egyetemi
tanulmányait édesanyja (térésére vállalta, minthogy 5 maga IdzárÓlagzenésZD&k készült.Ezt azonban későbbi egész élete cáfolja.hosszu tudományos munkássága é s eredméoyei azt bi!ilonyitják,
hogy nem eshetett nehezére teljesiteni a nyja kérését .Nem kényszer. volt, mert saját képességeinek irányába hatott, és azt
kapta benoe, ami hajlamainak legjobban megfelelt.
Visszat ekintéséb en, arról is megemlékezik, hogy már d:takkorabanlátta, még egyetemi tanulmányai előtt, hogy z€lneszerzoi
pályájához valami másra is szüksége vaot mint amit az akkori
z enaélet killált,s már diákkorában érezte a szükségét,hogy megkeresse azt az igazi nép;;;enét,amit innen-onnal;! hallomásbó~ ismert, de az akkori kiadványo kban alig ' t alált . És valóban már
mint bölcsés zhallgató kijárt a Néprajzi Muzeumba ' ~egism~rk6doi
a hiteles népzenévela Vikár-gsüjtötte hengereken.Ez az ismerkedés, v alamint a diákkorában vidéken hallptt _népdalok jélantkezoek disszertációjában,ahol a kor~beli hasonló munkáktóleltérően már igazi népdalokat t~gyal. Igaz" még 'nála is keverve
az akkor népszerü magyar .oótákkal, ennyibim még a kor felfogása hatol be munkájába, de az oroszlánkörmök már itt jelentkeznek: az az áttekintés, amit a .nepdalformákról, ad~ és legtöbb
példája előlegez i már a későbbi , népdalkutatót • .
Ezzel megindult egy Dags tudós életpályája. Ha m-ost az é1.etmü mérlegét meg akarjuk vonni, has onli'Csuk össze két Vég,.;
pontját;mittaláit amiko;r indult és mit hagyott maga után.
Nézzük a gyűjtömunkát. Népdalgsüjtés Kodály elptt is folyt
Magyarországon, szinte kizárólag szövegek gyüjtése. A Kisfalu~
ay Társaság gyűjteményei már~özismertek voltak, KálmányLajOS
kitÜDő szöveggyüjtése ~zintén. Annál kevesebb volt a dallammal
együtt fiiljegyzett dal. Talán csak egy gyüjtést ~rdemes megemliteni: Bartalus hét kötetes hatalmas kiadványát e Aki azonban

mai szemmel, mai népdalism~retek b:L~okában nézi végig, alig
. talál benne valódi óépzenét'. Pedig Bartalus 1s _elment falura,
ugyanugs . mint Bartók és Kodály,da f<J,lun iS lehet gyüjteni ugy,
hogy valaki nem találkozik a. néppel. Valószinü, hogs a korábbi.
gyüjtók inkább osak a 'falusi értelmiség körében f ·ordultak meg
és legfeljebb az általuk ismert , behivott szolgá16l!:kal, béresekkel találkoztak. De 'nem is volt IlH~g vilMOS képük arr61, mi
is az igazi né1,J al, mi a parasztság zenéje. Az'lf gyűjtötték, amit egy mai tapasztall1-tlan gyűjtő: amit legkönnyebben hallhat,
ami '8 felszínen uszik. , Ez. m~ akkor is rengeteg müdalt jelentett, s osak: q.lig 10-15 % nlipdalt, amezlDyit Bartalus köt eteiben találhat az olvasó. S ha ebben ,véletlenul egy-kettő a legrégibb rétsgb51 való, az is olyan módon 'lao leírva, hogy a mai
kottaképl;1ez szokottszemÜDk alig ismar1fel benne a dalt,
és
stilusát~ Ez volt az, amit Kodály indiüásakor ,láthatott o Nem
osoda, ha jobban vonzották a hallott dallamok.
~e g kell azonban vallani, hogy kezdetbel;l az .ő lejegszéseik
sem voltat a későbbi igényekneK megfelelőek. :ne!!! erőltették ugyan szabályos ütemetbe a rubato dallamot, de mindent olyan
'1Iázlatosan irtak, hogy csak az, tUdja,belole elképzelni a dallamot, aki hallotta is előzőleg. Egyenletesen :futó nyolcadok Ei.
végén egy koro:OíÍ.iI'al- ennyi jelezte arubatot, s 4/I;I-es taktusban a giustot, amiket később mind. át;j.rattak 4/4-oe. Sőt még a
szöveggel is oé'ha röviden jártak el. Ha már isme:rték, s oem
volt rulönösen szép, nem irták ki teljes egészében. · 1905-6-b6l
akad .olyan tárnlap is mind Bartóktól, m;LDd Kooalyt61, ahol "Fehér Lász'l ó st'bft-t látun t:r. a ~otta alatt • .'
Mipdez arra ""all, hogy kezdeti érdekl.5désük:: arra .irányult,
mepJ;lél több uj,addi~ nem hallott dallamot és "''''öveget találjanak. Kodály mondta egy il~en hi any OS t ám lapra : "Ez abból,az 1dÖ:jől :'i'aló~ am:Ú:or még nem tartottunk mindeotfontosnak". Nes
hamarosan mindent fontosnak kezdt ek tartaoi~Először is nemcsak:
az ujat jeg;yezté.k falt hanem a:; isr;lert: dal variáosaitis. KO'dály Nagyszalontáo 1917-beo már kb. 450 dall;;'l!!Ot jegyez fől,
köztük llgyannak a ' dalnak sz«.mos változatát Ül. ,.4. kiadváDyábao
közöl is a balladákhoz 2-3 dalÚmváltozatot is. Ekkor már azt
vallották., hogy mindsDtfel kell je~y ezni , amit az ember hall,
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csak pSl'"SZ -S ol-yaLi e~berek k03-G" ahol a hallható <3gj"ut:cal na.;y
részében értékes népdal. S ennek a fejlődésnek végén ÉLll a:: 8.2,
igény, am'i t Kodály a tiMagyar :népzene'u ~ 15sza""l3ában fejezett ki:
hogy egJ falu te l jes zenei anyagé.nak öss.zegyüjtés ét és zenei
é:'etének teljesleirását kelle ne elvéGezni; s , ezt a zenei falu-mon ográi'iát tauitvé.oya ival el iS vét;eztidtte.
Engem .a z a. sze~encse ért egyszert . hegy Kodály kezembe nJomo·~t eeJ cf; OCla~ot a~zal ,t ,h nSY rendezzem témát szerint a 'iJeone
lev e följe gyzéseket. Mi k 'v oltat azok? pa.pirsz eletekr e, hozz á
L~t lsvelek hátára,
levélborit ék.olcra sebtéb e l;l papirr8. vet stt
gcndOlatck,hogJ mir', kell 0.t;y elni a gyüjtéskor. f..lla ndóar: viszs"latér Ő, e r;;yre gazdagodó követelmények,
ejnelyeknet fejl6d p:::,ét
a leve le k dát umából . ellenőrizni is lehetótt. Kezdetben csak
olyasmi, hogy hányan t udják, mikor dalolják a dalt, honnan tudJ " a z éne kes; ma jd e6:yretöb b részlet,lliig !!io[;J ele nt a teljes
faluleirás g ondolata .. A "Fehér László stb" . ·től ime el j utott 8.
~ zeDei i gényeken meS$ze tulr a,népi'a jzi és szociográf'i,Ú felad ahtok.
l "
, "
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UtSanüy eo J.6Jlcd est la-cunK a leJsgy zesl. tecl1..'ükatlan. Azokat az elso lE.jegyzÉ:sek:et a menetelő ritmus helyett nyolcad ok::al és az egy enletesen futó nyokadot<: vé", én a koronával később
rés zletesen kiaolgozott formában ujra Ü'ták., a hol ped ig
nein
VOlt sZ-:ikség li t eljesen uj lejeg-.fzésre, átirták vagy ráirták:
414-be! J~itották map'.lka,t a .felgyü1.Jmlő tapasztalatok és anyagibmeret alapján.Kodá~y a 20- as évek elején megjelené nagyszalontai kiadvány1-an w"'r nemcsak a végleges igények szerint
irja a rubato ial ~katt hanem a.balladáknál az eltéréseket is
feltünteti versszakról versszakra, ami nér.a azt jelei...ti, h ogy
'. ljból kell leirnia a tel je ~ dallamoi;. Nemsokára ezután megjel erlÍ.k hires közl eménye ,a "KOillfr",es · K~lemen balle1.ájall , máig :f~
lűí. nem mult példa az ilyen közlésben •.~6 vers szakon át p ont osan követi az előa dó minden :é'itmikai.diszité si elté""";'sét a fo~ográf-fölva~e l lejegyzésével.
Ez egyutuál fölvételi bravurja
i s volt akkor . li. fonográf-hen.ger :3 percnyi fölv ételt enged.
utána le ke ll venni. cse rél"~, El ui'V...-a ...
lre --.,..deu'-; a fo;.1··'<""'<>,41'C~
v;;o:v ..... _ V c __
.
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a felvétel 6-8 ne :!seren folytat6dik. sUllyiozer ke llett leállttani az énekest, és ujra kezd"oi vele. Milyen gyijjtö-tapintat
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kellett hoz~á, hogy az énekes ki ne essék a hangulatból,a stilusból,s hiba nélkűl tudja végigénekelni a balladát. A mai kényelmes gyüjtö a magnetofon b:l.rtokában el BeDl tudja képzelni.
Uttőrő volt ez a felvétel,
mint technikai teljesitmény, mint
gyüjtőteljesitmény ls, s :caak az tudta megcsinálni, aki mAr előre tisztában volt vele, mi a jelentősége ., miért van rá szükség, s megkisérelte a szinte lehetetlent. Aki meg akart örök iten1 egy előadói k~mpozic16tls, a sok versszakos ballada apró
eltéréseiből adód6 hangulati aláf'estést,
a mindig azonosnak a
folytonosan meguju16 körülirlisát, ami· egs-egy j6 előadó esetén
önmagában is müvésd teljesi:bmény.Bizonyára sokan Illegcsodálták
ennek az előadói teljesitménynek értékét, sokszor sajnálkoztak
a: technikai tökéletlenség miatt elsikkad6 .kompozici6n,amig nehéz körülmények közt is megva16sitotta és lejegyzásrs közreadhatta .
Ekkorra már a lejegyzésben rég megvalósitották az előadás
minden árnyalatát kifejezésre juttató kottairást.Ezt még ma is
elhany.agolhatónak tartják külfőldön, s a . mai bő technikai lehetőségek b:l.rtokában talán nem is annyira fontos, mint volt a oamar pusztuló és d:rá.gaviaszhengerek idejében. De hiába hal.l gathatjult ma körinyedán, száz meg száz lemezrői. vags hangszalagról az előadást, amig nem próbáituk.;ottaképre is váltani vagyis kielemezni és megismerni részlet.eit, addig nincs igazi
képünk róla.
U
Ugyanezt mondhatjuk el a rendszerezásről is. Az egyre nagyobb arányokban felhalmozódó dallam- tömegben csak az tud tájékozódni, csak az tudja az egész st ilus-sajátságait megismerni,aki zenei elv~k szerint áttekinthető rendbe tudja ' illeszteni a dalokat. Mikor ez az igény feltámadt. akkor derült ki, milyen segitséget nyujt a zenetudománynak . Kodály i-udós i felkészültsége. A finn-ugor tanulmányOkat folytat 6 Kodály jutott el
a finn rokonnép néprajzi irodalmáig. s be~ne Illmari Krohu zenei rendszerézés~lVeiD.ek megismeréséig. Krohn eljárását a magyar anyag gsakorl a ti. követelményeihez igazitvaolyan fegyvert
kaptak kezükbe, amellyel nemcsak a korábbi magyarfolkloristák
nem rendelkezt ek, hanem senki a Világon; allll.ak eilenére, hűgy
miudketteQ nelll szűntek meg hangoztatni ezt a. fontos követel-
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ményt. Áttekinthető és gyorsan ke ze lhetö zenei rend nélkül pedig nincs megismerés, D.;l.ncsstiluBokra,tipusokra szétvál asztott
amyag, nincs összebasonl.itás ~ egyáltalán nincs tüdományos kutatás. Az emlékeliletre bizott tájékozódás elvész egy több ezern.yi
dallamanyagban. aminek legfeljebb egyes föltünő sajátságairól
szerezhet felületes benyomást"De tulajdollképp n.em is egy zenei
rendszert találtalr meg és alkalmaztak. hanem eljutottak a tQvábbilépásig; hogy minden anyag számt;..;a a saját természetének
megfelelő .rendezési elvet kell alkalmazni. ·Barték máramarosi
román anyaga másként mutatja ki adalok sajátságait,mint a magyar népdalról sz.ó ló kŐI1vvve, vagy a kettejük nevével meg jelent
"Erdélyi magyarság" népdal-kötete.S a magyar népzene k'Jlönböző
kategóriái számára is hányféle rendszert alakitottak ki -mást
a gyermekjátékdalokn.aJ;.:, ismét mást a siratóoak, sőt már a tulajdonképpeni népdalok egykori sorzárók szeri!ltire!ldjétől/Ko·~
dályrendszere/ és ritmus-rendjétől T /Bartóké/ t egy finomabban
kidolgozott ~tipusre.ndi.g . jutottel ao.épz~nekuáaté.s Kodály,haláláig.Mindeddig' csak a o.épzenekuta,tás alap'-f'eladatairól beszéltűnk, arról, ami lehetövé teszi. a nagyobb igény'J. kutatáat. ;S:odlly már Bartók 1907-es csiki gyiijtése után felfigyelt a dalokban jelentkező ötfokuságra. Amint Bartók irja köoyvébei:u"A'
pentaton rendszer jelentőségét a magyar paraszt zenében ·el őször
Kodály Zoltán ismerte fel. u " E.zzel már nagyobb távlatokba ál11totta az aoyago.t , történeti irányba terelte az érdeklődést G
Nemsokára meg is .jött ellUek az érdeklődésnek 6sszeb,asonlit6 ersdménye. Először még csalta Néprajzi Muzeummintegy 25 cseremisz hengerére hivatkozhattak, amelyen az ötfokuságnak és a
kvintvált6 szerkezetnek ugyanolyan példái találhatók, mint a
magyardalok közt s Később, uéhány cseremisz gyiijtemény megismerésével a magyar népzenekutatás legszebb és .legmeglepobbpárhuzamait tudta Kodály a közönség elé vinni.
Az osiség. az archa;l.kus stilus Illegismeréseráirányito·tta a
figyelmet a történeti problémákra. Mig Bartók a szomszédnépek
anyaga iránt érdeklődött, és a velük való összehasonl:!.tás kötötte le :f igye lm ét ,Kodályt irodalomtörténeti és fQ"elvészeti
tanulmányai eleve a zenetörténet:!. és rokorulepi összehasonlitó
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kutaM.sokra jalőlték. ki , li történeti osszefüggéaékre 1;3 kezdetbell csak nyomok mutattak, millt arokonllépi kapcsolatokrs..
Kodály három korai doi.gozata mutat rá ezekre a nyomokra, amint
a gyüjtés folyamán. érdeltes leletek bukkannak elő. Á báromkis
cikk a Hitetlen férj, a Két -koldusének forrása, és 8.2:, Árgirus
n6tája$ Az e.i.s5ben egy Bartók gyűjtötte ~ ballaa.as:Mn'ü d:irabo.a:k
par.landó rec1tativo r1tmllsát veti össze néM.ny szlovák változat 5-ös" gagliardá-ritmusával, és mutatja ki. .0. 16. századnak
azt a kedveltversri:tmusátbennük.Ezt a gagliar4a·-ritmustazóta Szabolcsi tallulmányaib61 mindoyá;janismerjűk: 'akkor Kodály
még mint.;kutatnivalÓ problémát hozza atudományoskö",'ők szine
elé. A koldusénekkel a 17.. -18 szaza.di ponyva és eg-.fházi tépénekkincs f ontosságára mutatott ráa népdalok egy részének eredete 8~e!llpont!jáb61 •. Legjelentősebbmíndh.árom közül az uto l só~
amelyben arról ad hirt, hogyBukovinábaul1lég .él5ajakr61 hallotta a16~ .századi szé.pilistória néhány vers.. zakát,s hogy 8.Z a
dallam,amire énekelték, él. recitáló 12-e8 a 16. századi hist6riás énekekben is gyakori, ás sajátságaival magyarázatot lehet
kapni Tinódi elé5adásmódjára és verselési .sajátságaira.
, Már: a:z. els5felbllkka!i6 adatokközlésekorhárom döntő problámá.t vetett fel~ a magyar iro4alom kapésolatát a népzenében
megőrzött rég:i\,ségekke1 9 verstan! kérdése~ tisztál!'óását a népdalkutatás alapján,é s a magyar zenetörténet adatainak kiegészítését anéphagyo!l\ány .segitségévelsMindezérettebbeo. és gazdagabb
anyaggal jelentkezett 19.32-ben n.evézetes tanulmányában, a Népra jz es zenetörténet-ben, ahol klasszikus pél.dákon mutatja beT
mit jelent nekilil.k anépbagyomáo:y z6.nsi ..multunk megismeréséDen:
~iagy pótOlja a kottát. régi szövefJe ilÍkllez , vagy élettel
tölti
meg azegykoru~ vázlat,;os följegyzést, amely 'nemtiintéti fel. se·
a ritmust pontosan, se a hangnemet, sea diszittttelőadást. Még tovább haladt ezena.z uton 19:?7-ben, összefoglaló tanulmányában, , s, Magyar Népz611ében o A történeti fejezetben példák sorozatát;mutatja be régi korokműzenéjéből,ami a nép közt fennmaradt g középkori gregorilmumokataratódalként, Tinódi-dallamot
IGG-l7. századivirágéneket, egyházi dfülamot, 18 • .,.I9.szazadi
lllüdalt, sőt Erkel operáinakkedvelt részleteit dudások előadá
s§,ban; ' sezekent ..l a hagyományban talált ésl7. századi egy9
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házi és világi daJ.lamföljegyzéseken meg5rzött dalokban a műfa
jok egymásbamosód8.sát, . irlisos müveltségnek és azájhagyománynak
elválaSzthatatlan. össze:fonódását ~ Tudjuk, . hogy zeneszerzői alkotásaiban is milyen nagy sz~repet kapo.t t a mág;yar zenei mult;
az az igény, hogy a verbunkos stilust magas müvészi szinten ujraalkossa, végigkiséri pályáját ' Háry Jánostól a Székelyfon6ig 9
a Galántai táncokt61 á Marosszéki táacokig . Ugyanez az, érdeklődésjelentkezik tudományos formában a· magyar népzene . zen et .örténeti kapcsolatainak :f'ölderitésebeo.• .
Ma mái- tudjuk, hogy: a történeti összebaaonlitás melJ.ett,
kezdetben izgatták. a szoms.zéd-llépi kapcsolatok is. Még középiskolás diák.":'koráb6lszármadk az a néhány .száz szlovák népdal
amit akkorgy'Ü.jtött,s jelenleg a . pozsonyi. Akadwmia birtokában
van. Azonban látva Ba.rtóknagy kedvét es energiáját a ~zomszé
dos. Ilépzenékfelkutatásába::i., felhéigyott vele . Ebben is az az
önkéntelen,. de talán tuo.atosan .1s vállalt mUllkamsgoszt"@sér1!ényesül.t, . amellyel ők ketten szinte felo~ztották. maguk .közt a
tenniva~6kat tlldc.mányban csakugy, lll-int pedig6giában, sót zeneszerzésben is ..
Foglaljuk össze röviden• . mit. ls talált és mit bagyott hátra maga után a népzenekutatásban. Előtte a magyar népzene g)'Üjtésében csak ~~ogat6Zó lépések voltak- ilJ,etve a nem-zenész
Vikár Béla fonográf-felvételei, amit ő maga lejegyezni nem tudott, s ami Kodály nélkiiiholt kincs maradt . volna a Muzeum raktárában, hosszu időre elrejtve á szellemi élet elól. Lejegyzés
és tudományos feldolgozás pedig s1ralmasari kevés, vagy sz:i.nte
semmi. Utána tUttalmasan megnőtt· a hiteles g;yüjté~~ pontos lejegyzésben, zeneileg . rendezve és .á tvizsgálva; Magyar Népzene
tanulm~ny~ban a 'történeti rétege~elkülönitve . problémák vagy
tisztázva, vagy feladatként kijelölve.Halálakol.' a Népzene Tára
k5tetei .kezdtekmár felSorakozni~ NépzeIiekutat6 csoport és né ...
peskutat6gárda inüködöttfa~elynek felkészültsége és ~r,?dméoyei
példamutat6k az egész világ zenef?lkloristái számáraaEzta tudományttehátfölvitték ' a semmibő l a világviszonylatban is e1só helyre s
Szóljunk néhány szót arról is, milyen képességek, milyen
tudósi magatartás és emberi tUla jdonságok tették. alkalmassá
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a. l.la.'taJ. rn.:?~ ~·=ljes~tmény~"3. "Elldsnekel:ótt .h atalmas lJlüv;;;lts'ége és képzettsége. Ez már
ind.uláaako:t' Qly:iUl feg;y-verzetet adott . kezébe , amellyel kÖIlIlY~a
gy6",te le az előtte tornyos uló akadályokat, és s okat ;jelentett
a~, hugy ez a képzettség nemcsak a. ze~eelmélet és 2,enetörténet
területén -v olt sokág\11 elmélyiilt, hatl.em nogy kiegészitettfil az
irodalomtörténeti &s nyelv észeti-filol ógiai képzettség is. Enélkül nem lett volna képes az előbb vázolt kutatási feladatokat ~e~Ol~n'. ~Másik f~ltünó sajátsága volt rendkivül ~rös kr~':-'
tikal. erzekr", ami azt ;Jelentette, h.ogy nem lehetett féli.g, vagy

l

a lig bizonyit ott dol~~~~ :~~práztatni.E~~r~m~o~c~t ö~letek \
bizonyitt.a.tatlanelme.lel;eKKJJllelei;len leSUJ'Co ul.tl,.kát valtot- ,
tak ki belőlEl~ o.sak a. tényekkel szilárdan bizonyitott dOlgOka"t .'J .
fog&(tta el ..:E:rr6J magamnak ;. svan egy személyes emlékem.G~a~or\
besz.álge téseir:l.~l: egyik.én el őhoztam neki,hogy szerintem. Tj.nó~i: '\
Egervár sUInJ:iiája nem dur dallam, hanem moll, . csak a tercen él11 \
meg, n;yilván. azért, mert a lantkiséret adta meg ~ozzá az alap- }
tangot. A dallam t~dnilllil!.. axuy:4'a ~irajzolj 1i)moU hang-nem J
jellemző fordulata.it,a s2'<ükitettl1lásodfoku akkordot felbcntva, I

5.fo~u sorzár~at~t ,b.O~" )ltáDavAratlanill és nem kielég:~őe n
hangz;ü~

I

a be:feJezes. Kodá.LY meghallgatta érvei.met, láthauolag l
érdtkelte is 8. kémés, . mert egyszer később egyiJIl/l unkatársának i
jelenlétemben felhozta., mégis azzal zárta le· a beszéJ getést:
"Ha hoz még abb6l a korból ' v agy 20 dallamot,ami igy van, akkor
igaza lehet." Magam is L:.3Vettem ezen a kővet;elményen, hiszen
jól tudtam, bogy alig i smerünk t öbbet abból a .korból. 40 dalla'llnál, nem igen volt kilátása ennek a felt.etelnek.. Nem is fflladato.ak k.e llett ezt felitogni, hah.em módszertani kioktatásnalt: )
ilyen problémát föl lehe~ vetni, csak éppen bizonyitani ne ~
Tartóz kodása a bizonyitha.tatlant6l nem jelentette azonba~ / ,
a zt, hogy nem érdekelték a . mes"",i távlatok. Hiszen az a bizo- o
nyos első három tanulmány is é:;:pen azért volt jeJ.611tös, mert
távlatokat vHlantctt fel. Hiszen mindhárom Ködály tanitványa- i.
.
inak vagy munk.ad.aainak adott ösztönzést, szinte e.gész életé- \
nek mun.kásf'ágára" Nem atávlatoktól tartózkodott,hanem a bizoD..vitpatatlantól •. .
Ezért tudott várni& ' Várni, amig ele gendő bizonyiték'nem
.

I
,
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' egybe az ötletek b1zoo.y1tásá.ra. Eza várni-tudás .igen
r\ ~t
jellemzö vonásatud6a egyéniségének. Sosem siete.t t
k1o

'elsőnek

mondani egy gondolatot; ,1o.kábbázeretteutolsÓnak k~mcndalli vagy:Ls végleges megfogalmazá~bant tökéletes bizonyit~ssal. Igy
várt .például '" a' l~8eremisz ~árhuzamokka.l:is,am1kor mégcsak '~
i
Néprajz1 Muzeum pár hengere állt rendelkezésre,sőt,mi.kor meg
, ism~rkedett az elsó cseremisz gyiijteménnye'l;amely csakstllusl ban .hasonlÓ dallamokat mutatott,de közeliva.,riáci6kat nem,_ akI kor 'is csak SajátságosdallaJIÍszerke~et a cseremillz népzanében
\ cillütanulmáo.yát 1rta rÓla, . egyszÓval sam eDilitvea régi ma\~ . népdalok ' b.on!ogl8J.ás -e15tti eredetét. ' . Evvel csak akkor
.ult e15, amikor már vagy 25 dallampá:s:b.uzamr,a ,hivatkozhatott ..
_.../'
Itt1s~elelevened.ik bennem egy személyes emlék • . Cs~rem isz
{ .
·p tI.,L.-U
... .:.... u· z8Jlla"~.;
.... _,...."''''';'''''·
' ''.a .ma~gam . is. áttanulmánvoztam
. -.....
___
-u
. .. egy . .kezembe
került cserem1szkiad'Ván;rt, · s <meg mertem ·kocÍtáztatiü. hogy a
benne található rengetegszo;"vágii,feszl:ls.l."itmusu dal;lam nagyon
h.e.aoDiit · a mi ujstÚU:su. dala1nltszo-végii fajtáira~ Ebből ismét
arrakövetkeztettem.'h()gy kellett iellIl1a~ uj ~tllus előtt sok
szo-végii régi aainaka magyar hagyományban is, '. olyan!éléknek,
minta c~e::::miszekn.él, .hogyutánuk m,e gjelenhetett .az u.j stilu.\. 8Úban is.Err61 irtam ejtY kis eikket- első népzenei kozl.eméu;ren
lett voina-s megmuáa1;tamneki. "Vá:s:jutlk még ezzel tt - volt s.
válasza. Félre is tettj~m, .new . is jelent meg sohasem. Jó egynéhány' év mulva egyszer; minden bevezetés nélkül azzal fordult
\ . hozzám egy besz~lgetés során; "most már ugy látszik igazol6dik
I f ' hogyvoltakszo-végii dalok is." Nem mondta egy szóval 8em,de
l azoonal tudtam, hogy egyko.r i' próbálkozásomra \ltal. Persze.más\ ként bizoo.y1totta, ..m1n:t valamikor Éln: kétségtelenül szo-végii,
\ régi magyardalok :felkutatásával. és . la-végű magyar dalolt 8210- .
~ égü keleti l'árjával~ amit a NépzeneNépzene 2 • .kiadásában a bővitett kottapéldák közt láthatunk,
:- Ezekb61, 8.lZo6setekból az1skideriilj mi volt az igénye a tudomáoyoseredménYekre nézv~: hogy az anyagb6l kinövé,gyarapodóadatokb6l alakuljanak ki az eredméOJsk,s mikor a .bizonyiték
döntő e~~jü, akkor megirni. Tapasztalatokból vo np.i le a ta!lul- .
Ságokat •
. Erre akarta. ránevelni tanítványait is:Itt is él oennem egy
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el nem homályosuló emléke. P. zeneakad.ámüd riépzene órákon sokféle zenei prob1émára is kitért; egyszer arra került szó. hogy
a riémetzene addig v olt klasszikus és egyetemes , ameddig .azolasz zene hatása a.latt állt, és akkor tért egyéni utra, amikol.'
függetlenitette magát példaképétöl. Nem mondta meg. hogy mikor
kinél következett be ez a: változás, ki , akarta hozni a hallgatókból. Hosszu találgatás következett Bachtól Beethovenig. romantikusoktöl vissza. Schütz1g. közben egyre 'szükült a k.iir p és
lassan világosodott meg, liogyesak Weber lehet a fordul.Ópcmta _
Képes volt vagy husz perc ig várni; helyreigaz1tani a találgatásoka"t,l!lig valaki 'csak ráj ött a z igazságra. Akkoriban hallottam zeneszerző növe~dékeitől , hogy valami ~o~mai problémár6l
v olt szó az órán,s kerestetett velűkrá . példát.Hetekig turták
fel az Akadémia kottatárát, de senk:l. sem talált egyik órára sem
illeg~elelőtt talán a barmadik 6rán~asikertelenség láttán mond...
5
ta meg vIftUl~: "Hát senki sem nézte meg Bach :fuvola-szoc.átáit?"
Nyilván ~zok a i;anitványok sem fogják soha elfelejteni az akkori tanulságot 8 A ped.am;ógils eljárása rávilágit a tud6si ' magatartás l ényegére.
Ennek a tudósi magatartá~na.k elengedg,etetlen :feltétele volt
az a b.ihetetlellemlé~ezótehetségiamivel a zenetörténet anyagát
a magyar ~odalomtörténetet, .a régi magyar irodalom eldugott eml ékeit és a hatalmas népzenei gyűjtés egészét mind :fejében
hordta" .Annak volt ez köszönhető, hogy semmire sem tudott. csak
futólag odafigyelni, vagy koncentráltan figyelt meg valamit,
vagysefiogy. Számtalanszor lepődteru meg, mennyire elmélyedve, .
percekig tanulmányozott valam1t~ amiről nem:iS gondOltam, hogy
ennyire fogja érdekelni.Látszott rajta,hogy szinte magába isz...
sza. Amire aztán igy ' r áforditotta figyelmegyiijtőlencséjét, az
meg is maradt benne szinte mindörokre~
.
Az elmondottakb6l tudós eljárásáoalt legfontosabb tulajdonsága bontakozik ki: az anyagszeru.ség e Mindent az anyagból kihámozni, csak annyit lllondani,amennyit az anyagb61 ki lehet 01vasni;az anyago t ezerféle össze:függÉlsével magunkba szivni, emlékezetünkbe :felhalmozni,s apból nem mint pók a saját testéoől
szőni a következtetések hál6ját o
Anyagszerüség jel11lH!lezte stilusát is. Azt mondani,ami té~
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ami az anyagból következik; sosem stilussal áthidalni a hiányzó
érveket, a nem létező tényeket: egyproblémát sosem astilus
vonzó :fordulataival :fogadtatni el az olvas6val. mindig csak a
rideg tények megg;yózöerejével. Ezért olyan szükszavu t tömör
aliridenirása. Ugyanilyen sziÍkszavu volt az elismerésben is~ Ha
nem volt ellenvetése, már dicséretnek számitott. Már maga az a
tány is elismerés volt, ha bekapcsolódott az ember problémáj ába, ha érdekelte, amit mondtunk, vagy csináltunk" Nagyon nagy
érdemnek kellett lenni,ha valakinek annyit mondott: "jó': Egész
mondatnyi dicséretet kétszer hallottam tőle életemben. És ez
igy volt j6, igy állitott mindnyájunk elé olyan mértéket, amit
sosem értünk el~ de ami allandóan kéo.yslteritett.
Most egész tupományos teljesitményét. tudósi és pedagógusi
magatartását magunk elé képzelve elmondhatjuk azt, amit ő mondott Bart6kr61, amit Bart6k életművében is a leg:fontosabbank
tartott, me:r't magának is erre volt igéu.ye: hogy
"megváltozva
hagyta maga után a Világot". Sokféleképp elmondták ezt róla,
mint pedagógusról, de hadd mondjam .most ki a tudósrais; a zenetudományban ismegváltozva hagyta maga utá.na magyar Világot.
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