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hitte, hogy vissza lehet hozni, mindenki által használttá lehet tenni ezt a han
got. Nekem akkor már igen sok negatív tapasztalatom volt, s azt fejtegettem, 
hogy csak a megőrzésre, a népszerűsítésre van lehetőségünk, de itt is sok még 
a feladat. Szerezzünk ennek a kiejtésnek tekintélyt, hogy aki hazulról a birto
kában van, ne szégyellje, hanem igyekezzék megtartani; népszerűsítse ezt 
a rádió is bemondói, állandó szereplői által, de hogy helyesírásunkban is jelöl
jük, s mindenkit megtanítsunk rá, arra aligha van remény. Amikor idáig 
értem, Kodály - egymás mellett ültünk az elnökségben - felemelkedve 
közbeszólt; "Ne higgyenek neki! ne higgyenek neki! " S a szünetben birkozó, 
ökölvívó pózban elém állt: "Megküzdjünk?" "Inkább bízzuk a történelemre" 
- mondtam. ' 

A vitát természetesen sohasem kerestem, s a lényeaet, Kodály nagyobb 
igazságát nem tévesztettem szemem elől. t:> 

6. Visszatekintés címen 1964-ben megjelent gyűjteményes kötetének 
előszavában - küzdelmeire, megtett útjára visszatekintve - így vall: "Mi 
lehetett a hajtóerő, amely minden akadály ellenére máig egyenes úton hol 
röpítette,. hol vonszolta ennek az életnek szekerét? Egy reménytelen, viszon
zatlan, vISzonozhatatlan szerelem. A néphez, melynek ezeréves látható törté
nete, és talán még jobban nyelvében, dalában élő több ezer éves láthatatlan 
élete ellenállhatatlanul vonz magához, vérségi kötelék nélkül is. " , 

Amikor ezeket a sorokat leírta, szinte már egyformán osztotta meg ere
jét és idejét a zene és az anyanyelv - mondhatnám így is: "a zene nyelve" és 
"a nyelv zenéje" - között. Cikkeket írt, lelkesített, agitált, szervezett, hiszen 
a ~ó magyar kiejtésért való harcát ugyanaz a nagy cél és gondolat indította el, 
mmt zenei nyanyelvünk újrafelfedezéséért és közkinccsé tételéért való küzdel
meit: hogy legjobb, legértékesebb nemzeti sajátságainkat megőrizzük, fejlesz
szük, gyarapítsuk és egész népünk tulajdonába juttassuk. 

. Ez a szer~le~ hozta közénk. Ez késztette, hogy vállalja aNyelvművelő 
BIzottság elnökI tIsztét, ez ösztönözte, hogy a Magyar Nyelvőr szerkesztőségé
~~k ~gy~k le~evé~enyebb, ,legle!kiismeret~sebb tagjaként folyóiratunk gond
JaIt IS vallaIJa, ezert vett reszt ertekezletemken, konferenciáinkon, ezért küz
dött a megindítandó népszerű nyelvművelő fblyóiratért, ezért támogatta szóval 
és tettekkel a külföldön élő magyarok közt végzett nyelvmegőrző, kultúra
ápoló munkát, és - ismét elnézést kérve a magam emIítéséért - ezért buzdí
tott engem is a rendszeres rádióelőadásokra, indította el s támasztotta fel újra 
a maga előadásával - majdnem napra pontosan harminc évvel ezelőtt - az 
"Édes anyanyelvünk" sorozatot. ' . 

7. Kodály igazságához ma már alig férhet kételkedő szó. 
Ma ~á~ valóban nem kétséges, hogy a nyelv hallható része milyen fon

tos - napJamkban egyre fontosabb - része az egésznek. Mind a közlés sike
ressége szempontjából, mind esztétikai szempontból. (Ami tulajdonképpen 
nem is nagyon választh~tó el egymástól.) 

.Azt sem kell ma már bizonyítani, hogya magyar élőbeszéddel - orszá
gos vlszo~yl,~tban, ~öznyelvi szinten - sok baj van. Baj van a hangképzéssel, 
a hangok Idotartamaval - amely a magyar nyelvben fontosabb, mint sok más 
nyelvben -, a hangsúlyoz ással , mondataink hanglejtésével, dallamával stb. 
Azt is valljuk ma már, hogy ezzel a kérdéssel törődni kell, ezt nem lehet 
elhanyagolni, nem lehet az időre, a véletlenre bízni. _ 

/ 
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A feladatok is világosan állnak előttünk: hogy mit kell tennie a t u d o
m á n y o s kutatásnak, az i s k o l a i nevelésnek, s hogy milyen szervezési 
feladataink s lehetőségeink vannak a kitűzött cél megközelítésére. 

És az eredmények sem jelentéktelenek! 
Széles körűvé vált a hangzó beszéd tudományos kutatása; elkészülőben 

. van kiejtési kézikönyvünk; nagy helyet kaptak a kiejtés kérdései a "Nyelv
művelő kézikönyv"-ben; több fórumhoz jutott a beszédművelés; s ami a leglé
nyegesebb: Péchy Blanka áldozatkészsége, fáradhatatlan szervező, irányító 
munkája nyomán országos üggyé vált a szép magyar kiejtés. 

Mindaz, ami m a történik, közvetve vagy közvetlenül kapcsolódik 
Kodály javaslataihoz, ha nem is mindig az ő elgondolásainak a következménye. 
De mindegyikben ott van Kodály lelke, Kodály nagy álma. 

8. Befejezésül hadd emlékezzem vissza Nyelvművelő Bizottságunk egy 
régi ülésére, amelyen a hetvenéves Kodály Zoltánt s bizottságunk másik tag
ját, mostani elnökét, az ötvenéves Illyés Gyulát köszöntöttük. PAlS l?E~s?nek , 
azóta elhunyt másik mesterünknek Kodályról mondott szép szavalt Idezem : 

Magasztos hivatást választott és tölt be a zene területén: a nép zenéjét, 
~ magyarság lelkéből fakadt zenét adja vissza a népnek megtisztítva, művészi 
magaslatra emelve; ami addig csak egy kis közösségé, e~y-két. falué volt, 
nemzeti kinccsé, köztulajdonná tette. Ezt törekszünk ml tenm a magyar 
nyelvvel. S ebben sokat, nagyon sokat köszönhetünk Kodály Zoltánnak. 

A múltat és a jelent, a magyar múltat és a jelent magyar jövőre átvál
tani: ezt tette meg világra szóló sikerrel Kodály Zoltán a művészetben, és 
bizonyára hasonló céllal vállalta el a mi munkánk irányítását is . Tudja és 
tudjuk, ~ogy a magyar nyelv jövője a magyarság jövője is, és éppen ezért 
ezzel a nyelvvel törődni kell, nyelvünket művelni, fejleszteni kell, mert ezzel 
népünk jövőjét biztosítj uk , építjük." (MNy. LII, 6.) 

LŐRINCZE LAJOS 

Kodály, a tudós és tudós-nevelő 

Egy alkotó pályának jelentősége azon mérhető le, mit talált maga előtt, 
és mit hagyott maga után. Mit talált maga előtt a tudós és művész Kodály 
pályája indulásakor? A népdal ismeretlen volt nemcsak a műveltek és kevésbé 
műveltek előtt, hanem jóformán ő maga előtt is. Ritka falusi emlékek, diák
társainak egy-egy dala hozott valami hírt egy más zenei világról, de lényegében 
nem ismerte azt. Inkább csak élt benne a sejtelem, hogy valami másnak kell 
lennie azon kívül, amit mindenki tud és énekel. Nem volt jobb a helyzet 
a magasabb magyar zene területén sem. Magyar zenetörténet, úgy látszott, 
nincs más, csak amit a XIX. század néhány nagy zenésze alkotott. Régi idők 
dallamai szétszórt, alig hozzáférhető kéziratokban, egykorú kiadványokban 
könyvtárak mélyén lappangtak. Legtöbbjük még ismeretlenül várt a fe~
tárásra. A zenész hagyomány nélkül, magára hagyva volt kénytelen alkotm, 
a tudósnak, akit népe zenei kultúráj ának megismerése vonzott, egyedül kellett 
elindulnia egy ismeretlen világba fölfedező útra. 

A művész magából is tud világot teremteni, ha zseniális; a tudósnak 
a zsenialitás mellett legalább annyira szüksége van az alapos képzettségre is. 
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N ag~ szerencséje a magyar zenetudománynak, h<?EY a fölfedező útra induló 
Kodalynak megvolt ez az ,al~pos felkészültsége. O nemcsak a bölcsészkaron 
szerezte, meg a ZeneakademI?, mellett tudományos képzettségét, ahol ma
g~.ar-::-nemet, ~zakon ~anult Irod?,lomtörténetet és nyelvészetet , hanem az 
Eotvo~ Kollegl1:m3~n IS, ah~l a.kIt-q.nőket képezték ki külön kitűnó'kké. Nem 
~olt veletlen, ~ar.o ugy emlekezlk VIssza, hogy anyja kívánságára lett bölcsész 
IS , a ~eneakademla mellett; de egész későbbi tudós eayénisége alapján ítélve 
ketse~ele~, ~ogy: személ.yes hajlamainak is megfelelt ~z a képzés: érdeklődése 
annyIra :tortenetI, annyIra a magyarság kultúráj ának problémáira irányult 
hogy az Irodalo~t?rténet és nyelvészet azt adta meg számára, abban vértezt~ 
fel m6~ze;-rel es I~meretekkel , ami legbelül érdekelte. Megadta az alapot és 
a legszuksegesebb Irányítást. 

, Ez ~indjárt első, munkája során kiderült. Doktori értekezése a magyar 
nepdal strofasze~ke~~te.?ek fel~~lgozása v~lt. Csak a tudományos élettel szoros 
kapc,sola~o.t ta;-to Eotvos-kolleglsta bölcsesz szerezhetett tudomást arról, hogy 
a . N,epra}ZI Muzeu,mban, a ~özö~ég szeme elől szinte elrejtve, lappanganak 
Vlk~r Belafonogr~f-he~germ a nepdal valódi kincseivel barázdáikon. Nemcsak 
az, er~ek~zes let~ .J0~~ altaluk; - bennük fedezte föl Kodály a népdal igazi 
szepsegmt, egy uJ vIlagot, amire mint művész vágyott s amiben mint tudós 
a,;onnal ~~o?lémá~ sok::ságát látta meg. Ez a találko;ás döntötte el a nagy 
nepdalgyuJt:s sors~t: mmdketten ettó1 az élmény től föllelkesülve fogtak hozzá 
M~gyarors~ag zen~~, fölfedezéséhez . Kodály boldog napokat töltött a Néprajzi 
M,uzeum kIS szo,baJa,han, ahol a hengerek lehallgatás a azonnal művészi mun
ka.ra, zeneszerzesre IS ösztönözte, s a kis zongora sokszor megszólalt amint 
rajta első gondolatait próbálgatta. ' 

Már itt t.úl,~ent a, m~ghallgatáson: újabban kerültek elő lejegyzései, ami
~et. ~b~en az I~~?~n ~esz,Itett a hengerekről. Később, amikor Bartók minden 
Ide]et ~s ene,rgIaJat ra~zanta a teljes Vikár-gyűjtemény lejegyzésére, ezeket 
a kottakat felretette, es soha egyetlen szóval sem említette' átengedte a fel-
adat megoldását Bartóknak. ' 

, Még e~y másik vonatkozásban is így járt el. Ö maga is megkezdte gyűj-
tese , kezdeten a szlovák dalok föl jegyzését; volt olyan szlovák falu például 
D ara,z s , a~,onnan Bartók levélbeli, színe~ leír~sát ismerjük gyűjtésér61, ahová 
~odaly e~obb ~ent, s ahonnan szarmazo dalat egy korai munkájában közölte 
Is.pe ~mlko~J~~ta, me~kora energiával lát hozzá Bartók a gyűjtésnek a szom
s~ed nepe~ kozott, ezt IS abbahagyta, és sosem említette saját kezdeményezé
set. AnnYI vol~ az, előttük álló feladat, hogy maradt elég mindkettőjüknek. 
Csak ezzel, az on~~~tes m~kam~gosztással lehetett megbirkózni velük. 

Kodal:y gyuJtese ~ar megmdulásakor tudatos rendszert mutat. Végig 
akart menm a ~yelv:h~taron. Kezdte a Mátyus-földjén, majd a Zobor-vidék 
g~~d~g hagyoma~~alt, ISmerte meg, s eljutott Hont és Bars falvain keresztül 
~?~or?e ~ozs~y:o~g es a ~átra palócságáig. Ezt nemcsak gyűjtése időpont
JaI~ol es foldrajzI utvonalab61 lehet kikövetkeztetni. Ö maga mondta nekem 
amlk~r kerestük a falumonográfia legmegfelelőbb helyét: "En végig akarta~ 
menn.I a .ny~lvhatáron, Rozsny~ig, jutottam; maga folytassa onnan tovább." 
VagyIS tlszt.aban volt a peremvIdekek, a nemzetiségek közé ékelt szélső nép
csoportok néprajzi j~l~?-t?ségév:el. Tudta, hogy ott őrzik a legősibb hagyomá
n:yokat . E;; ;: meggyozo~es, .am~t éppen Zobor-vidéki gyűjtése igazolt fényesen, 
VItte el ~eso,hb a buko"ymaI szekelyekhez . Tudjuk, hogy mindketten szerettek 
volna elJutm arnoldval magyarokhoz is; de az már nem volt lehetséges. Azok 
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Romániában éltek, míg a bukovinaiakat a Monarchia határain belül el lehe

tett é~!ttejük munkájával pár év alatt többezer dallam gyűlt össze. Ez Vikár 
hagyatékával kiegészítve, valamint már kezdetben jelentkező követőik-tanít
ványaik, Molnár Antal, Lajtha László gyűjtéseivel együtt olyan nagy tömeget 
jelentett, amelyben eligazodni csak valamilyen rendszer segítségével lehetett . 
S itt ismét a finnugor tanulmányokkal felvértezett Kodály tól jött a tájékozó
dás. Ö sz en,: ett tudomást a finn Ilmari Krohn kísérletéről, amellyel a finn dal
lamokat zenei rendszerbe sorolta. Annak nyomán közös záróhangra írták át 
a dallamokat, ami adalok hangnemi, dallam-mozgási saját ságainak össze
hasonlítását tette lehetővé, s a dallamokat különböző sajátságaik szerint zenei 
rendszerbe osztották. Ketten kétféle sajátság szerint alkották meg a rendszert, 
s ez mindjárt zeneszerzői érdeklődésükre is fényt vet: Kodály adallammozgás 
sajátságait akarta megragadni, ezért első helyen a dallamsorok záróhangjait -
legfőbb pontjait - vette tekintetbe az osztályozásban; Bartók a metrikai és 
ritmikai sajátságokat. Második helyen, természetesen, mindketten tekintetbe 
vették a másik szempontot is. így mindjárt a gyűjtés kezdetén eljutottak 
olyan megoldáshoz, amit eddig sehol a világon így meg nem valósítottak, csak 
szomszédaink, akiknek erre saját anyagukban Bartók adott példát, De ők ezt 
a példát csak részben és másképpen követik. A világ más részein pedig még 
mindig csak a szöveg szerinti rendezés van használatban, ami elválasztja egy
mást6l az összetartozó dallamokat. Az ő zenei rendjükben egyrészt összekerül
nek az összetartozó variánsok, másrészt minden dallamot tulajdonságai alap
ján könnyen fel tudunk keresni . Vagyis a nagy gyűjtemény zenei kutatásokra 
alkalmassá vált. 

Más vonatkozásban is túljutottak az akkor - többnyire máig - szoká-
sos gyakorlaton. Éspedig a lejegyzés tökéletesítésében. Minthogy sokoldalúan 
képzett és alkotó zenész nyúlt a dalokhoz, aki a régi dalok sajátos szabad rit
musát s a díszítmények zenei hatását azonnal értékelte, nem elégedhetett meg 
azzal a vázlatos lejegyzéssel, ami előttük szokásban volt, s amit még ők is 
használtak gyűjtőmunkájuk kezdetén, szinte gyorsírásként első benyomásaik 
rögzítésére. Innen igen hamar eljutottak a ritmus finomságainak és a díszítő 
hangoknak hajszálpontos rögzítéséig. Különösen fontossá tette ezt az a körül
mény, hogyafonográfhenger megörökítette ugyan a dallamot, de csak rövid 
időre: minden használattal, minden lehallgatással kopott, romlott, és vesztette 
el eredeti hangzását. Meg kellett hát örökíteni a lejegyzéssel. Az Ethnographiá
ban közölt első gyűjtőbeszámolók kottái után később már olyan részletes le
jegyzéseket találunk, például a "Nagyszalontai Gyűjtés"-ben, ahol nemcsak 
a szabad ritmus van pontosan feltüntetve, hanem a versszakonkénti eltérések, 
a variációk is. S mindennek csúcsa a " Kelemen kőmies balladája" címen közölt 
lej egyzés , ahol Kodály egy 36 versszakos ballada teljes előadását rögzítette 
pontos kottába, hogy képet adjon egy ilyen átélt előadás teljes atmoszférájá
ról. A versszakról versszakra változó díszítmények, néha fő hangok is, a ritmus 
apró módosulása a szabad parlandóban s a váltakozásokból kialakuló előadói 
felépítés volt a cél, ami ezt a különleges teljesítményt életre hívta. 

Mert itt nemcsak a 36 versszak pontos lejegyzése a teljesít.mény, hanem 
maga a fölvétel is. A fonográf-hengeren legföljebb 5 - 6 versszak fért el; vagyis 
többször kellett hengert cserélni. Elgondolhatjuk, milyen gyűjtő-tapintat kel
lett hozzá, először is olyan embert találni, aki ilyen előadásra képes volt, 
másodszor, aki arra is képes volt, hogy ennyiszer megszakítva is folytatni 
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tudja teljes átéléssel. De a nehézséget végül is legyőzte annak az akarata, aki 
tisztában volt egy ilyen teljesítmény jelentőségével. 
. , ~ egyes. dal életszerű meg;ag~dása is csak egyik oldala a néprajzi kutató 
Igenyenek. AkI nemcsak adatokert Járt a falvakba, hanem az érzékeny művész 
fogékonyságával, az egy emberi világot talált ott, amiben a dalok nem elkülö
nülten éltek, hanem együtt egy sajátos zenei kultúrában. A gyűjtés tehát az 
egyes da,lok, a zené~z ~z~mára fo~tos zen~i anyag mellett egyre többet muta
to~t ebb?l a; emben v,Ilagból a ket kutatonak. Hogy ebből az emberi világból 
ml~yen elmenyeket SZIVott fel az alkotó művész, arról mindkettőjük számos 
nyIlat~ozata t~z, tanúság?t. De a tudós számára is adott ez új ösztönzéseket. 
Nem ~lragadm ne.hány s~ep dallam.ot.a saját művészi céljaink számára, hanem 
egyre Jobb~n megIs~erm ezt a zeneI vIlágot: ez alakult ki egyre jobban Kodály
ban, a tudosba~. M~dketten folytattak egy-egy faluban olyan gyűjtést, ami 
a falu leh~tőséglg teljes dallamkincsének kime;ítésére irányult. Kodály Nagy
sz~l~mt~n Jutot~ abba a h~lyzetbe, hogy ezt a celt teljesen megvalósítsa. A Nép
raJzI Tarsaság es a Folklor Fellows magyarországi szakosztálya rendezett ott 
nagyszabású helyi gyűjtést - a cél az Arany János által ismert néphagyomá
~yok fe,~t~rás~ :v~lt -, s ?' ké~őb? }:>ekapc,solódó Kodály itt hosszabb gyűjtés 
es az elozo gYUJtesek zeneI revldealasa soran körülbelül kimerítette a falu nép
daltud~sá!, mint maga megemlékezik róla: mintegy 450 dallal. Ebben a szám
ba:r;.nyII:,an benne foglaltatnak ~ ,,~evésbé értékes" dalok is, minthogy anagy 
gyuJtemenybe ennek csak egy reszet adta be: Bartók kimutatása csak 247-et 
tünt~t f~l a ~alu~ól. ,':'agyis Kodály i~t már eljutott az értékek keresésétől 
a ,telJes elet vlzsga!~taI&. Eve~k~l ,azutan, hogy velem megíratta disszertáció
k~n.~ e~! [alu z~n,eI eletenek leI~asat, k~zem}:>~ adott egy csomag papírszeletet: 
kulonbozo hozza Irt levelek hátara, levelbontekokra és más cédulákra sebtében 
följegyze.~t. emléke.ztető szavak voltak rajtuk, ~hogy eszébe jutott, mi mindent 
~ellene f~IJegJ:"ezm egy dallal ~apcsolatban: hanyan tudják, honnan tanulták, 
f~~talok enekhk vagy öregek, es hasonlók; néha ugyanaz az ötlet később újra 
folbukka~, de egyre több a követelmény. Vagyis megmutatta utólag, hogy 
alakult kl benne az, amit ő mint a gyűjtés legteljesebb igényét foglalt össze 
1?37-ben" s tegyük hozzá: amit ma már az egész etnológiában mint modern 
kovetelmenyt tartanak sz/Í,mon: egy közösség teljes (zenei) életének leírása. 

A gyűjtés teljessége és a zeneileg rendszerezett anyag biztos alapot 
szolgáltatott a tudományos feldolgozásra. Kodályt tudományos felkészültsége 
és egyéni érdeklődése egyaránt a történeti kutatásra és a rokon népi össze
hasonlításra ösztönözte. Talán ezért is engedte át teljesen Bartóknak a szom
szé~ nép~ öss~ehasOIIlí~~s ,feladatát, tu~va, hogya másikat viszont csak ő tudja 
elvegezm. Mar az elso evekben megJelent három tanulmánya, amely mind 
a filol~giai ké1?z~ttségű, Kodá~y érdeklődés éről tanúskodik. A "Hitetlen férj" 
balladanak nehany valtozataval kapcsolatban XVI. századi költészetünk 
ve;sformáinak továbbélését mutatja ki a néphagyományban: az 5 + 5 + 6 
szotagos sorokból felépített versszaknak többé-kevésbé épen maradt formáit 
a ballada egyes variánsaiban. A másik: "Három koldusének forrása" egy rövid 
helyrei~azító hozzászólás keretében, amelyet egy dilettáns gyűjtőtől közölt 
koldusenekhez fűzött, egész sorát hozza fel gyűjtéséből akoldusénekeknek, 
egyházi népénekeknek, és hivatkozik a megfelelő ponyvafüzetekre, amit vagy 
a fa!vakban, gyűjtéskor talált, vagy a fővárosban kinyomozott. Vagyis már 
~~~~~se ke~~etein ,kiterje~zt~tte érdeklődését ezekre a néphagyomány peri
fenaJan levo Jelensegekre IS, es nem resteHte a fáradságot utánajárni a pony-
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váknak is, ami a néphagyományba nemcsak selejtet ömleszt bele nagy tömeg
ben, hanem régi korok értékes műveltségi emlékeit is közvetítette. "Régi 
karácsonyi énekek" című közlésében pedig egy Nyitra megyei faluban talált 
karácsonyi énekek nyomán elindulva kinyomozta, hogy valamikor úgyneve
zett pásztormisék éltek a környéken, amikor pásztorok dudáltak a templom
ban, s olyan dallamokat énekeltek, "amire táncolni lehetett volna", az orgona 
duda módjára zengett. Mint írja: "folytattam a nyomozást, mert templomba 
került misztériumot sejtettem a dolog mögött" ; s karácsonykor magyarul 
énekelt miserészletek és pásztori közreműködéssel folyó sajátos misegyakorlat 
derült ki a nyomozásból. Látjuk, milyen széles körre terjedt ki érdeklődése , 
mennyi mindent belevont a "népdalgyűjtés" fogalmába. Már akkor a későbbi 
magyar zenetörténeti kutatások csírái jelennek meg e néhány első közlemé
nyében. De a filológus később még egyértelműbben nyilatkozott meg abban 
a két munkájában, amit "Magyar zenei folklór lIO év előtt " címen és Arany 
János népdalgyűjteményének kritikai kiadásában tett közzé. Az előbbi egy 
aukción fölfedezett és megvásárolt ritkaságról számol be: az Akadémia I830-as 
népdalgyűjtő felhívására beküldött és elveszett két közlés, amelyben a két 
egykorú gyűjtő a dallamok zenei rendszerezésére tesz javaslatot. Kodály iga
zán méltányolhatta ezt a kísérletet, ami, ha megvalósul a kiadással együtt, 
bizonyára korábban juttatta volna el a magyar népzenekutatást azokhoz az 
eredményekhez - talán már Liszt idejében -, amit később Kodályéknak 
kellett elérniük. A másik, Arany János népdalgyűjteményének kiadása tulaj
donképpen nem is annyira folklór jellegű feladat volt, mint magyar zenei 
művelődéstörténeti. Arany János túlnyomórészt diákkori dallamkincsét vetette 
papírra, s ennyiben a dallamok nyomozása a magyar dallamtörténeti adatok
kal való egybevetést jelentett, zenei filológiai feladatot. Persze vonzotta őt, 
a nagyszalontai anyag ismerőjét az a kérdés is: mit talál benne azokból. Sajnos, 
elég keveset. Amennyire forrás nagy költőnk minden munkája a népélet régi
ségeire nézve, annyira nem találjuk gyűjteményében sem szűkebb hazájának, 
sem a nagy magyar népdalkincsnek értékeit. De Kodály t vonzotta a műveltek 
dallamtudásának történeti alakulása is, s ez a kötet mindkét irányú munkás-
ságának tanúbizonysága. . 

De érte nagyobb meglepetés is a filológus Kodály t, ha nem Nagyszalon
tán, akkor Bukovinában. Amikor először hallotta élőszájból elhangzani néhány 
sorát a XVI. századi Árgirus-széphistóriának. Erről szóló híradása nem cseké
lyebb kérdést old meg, mint XVI. századi históriás énekeink előadásmódjának 
és ritmusának kérdéseit. Ahogy az Árgirust énekelték a szabadon recitált 
parlando 12 szótagos sorokra, az egyszeriben megértette, miért döcögnek 
Tinódi versei, ha a felező metszetet akarjuk éreztetni benne: mert ezek a 
12-esek nem kívánják a felező metszést; állandóan változó recitálásukkal töké
letesen megvannak a metszet nélkül is. Vagyis nemcsak egy fölfedezés: a "meg
találás" jelentkezett a tanulmányban, hanem mindjárt kettő is: a "felismerés" 
és a "következtetés" is. 

Később újabb közös népzenei-zenetörténeti témával állt elő "Néprajz és 
zenetörténet" című felolvasásában, ami a Néprajzi Társaság folyóiratában meg 
is jelent. Itt több párhuzamos példával mutatta be, hogy egykorú vázlatos 
följegyzések XVII-XVIII. századi dallamokról mint kapják meg valódi for
májukat a néphagyományban fönnmaradt, élő változataiktól; a csontvázra 
hogy épül rá az élő hús; vázlatos és néha hibás kottaírást hogy díszít föl az élő 
előadás a dallamot körülfonó ékesítő hangokkal, hogy kapja meg igazi hang-
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nemét a rossz előjegyzéssel vagy előjegyzés nélkül felírt vagy sajtóhibával ki
nyom~atott ~alla:n' S itt m~r rámutat arra az útra, amelyen a magyar zene
kutato legyozhetI az akadalyokat, amelyek elébe állnak a történeti zenei 
h~gyomán;v követésébe? r~gi írásbel~ségünk pusztulása, illetve későbbi hiánya 
kovetk~ztében. ~ zene~ nephagyoman:yh,oz kell fordulni, ahol még rengeteget 
megtalalhat abbol, amI a magas kult uraban elveszett. 

Itt tehát látjuk Kodálynak az egykori irodalomtörténeti tanulmányokat 
fo}y;tató, búv~rko~ásra hajla,mos Eötvö,s-kollégistának tudományos kiteljese
deset. De megJelemk nemsokara a nyelveszeti tanulmányokat folytató, a rokon 
népek felé forduló tanítványnak kiteljesedése is. Bizonyára ő volt az, akinek 
először feltüntek a Néprajzi Múzeumban őrzött cseremisz felvételek, amelyek 
egy finn folklorista gyűjtését tartalmazták. S amikor a magyar zenei hagyo
mányban fölfedezte az ötfokúság erős jelenlétét - ez is a különleges régiségek 
iránt érdeklődő Kodálynak tűnt föl Bartók Csík megyei gyűjtésében -, akkor 
irányult rá mindkettőjük figyelme ezekre a hengerekre, amelyekben akkor 
még csak valami hasonlót fedeztek föl az egyre világosabban kirajzolódó régi 
mag:far dallamstílushoz. Ezen az úton azonban még sok lépést kellett meg
tennI. 

, Min,denekelőtt meg kellett ismelkedniük a rokon népek zenéjével. Rokon 
nepeken Itt nemcsak a nyelvrokonokat kell érteni, hanem a történelmi érint
kezés, összeolvadás és közös kultúra révén rokonokat is: tehát a finnugorok 
mellett a török-tatár népeket is. Kodály minden lehetőséget megragadott 
arra, ~lOg;V ezekről szóló zenei kiadványokhoz hozzájusson. S amilyen mérték
~~n, t~sztaz,ódo,tt a To':agyar anyag képe, :;mily~n mérté~ben ,kirajzolódott egy 
legI, otfoku stIlus korvonala a magyar nepzeneben, amI Europában magányo
san áll, olyan mértékben gyűltek az adatok hozzá eljutó kiadványokból hasonló 
clallamokra a keleti rokonoknál. Az első nagyobb jelzést a felgyűlő tapasztala
tokról abban a tanulmányában adta, amit még nem is a magyar dallamokról 
írt: a "Sajátságos dallamszerkezet a cseremisz népzenében" címűben. Itt 
a kv~ntváltó ,cseremisz. dallamoknak arról a saját ságáról számol be,amelyben 
a kvmttel melyebben Ismétlődő dallamrészben ugyanúgy oldják meg a hang
rendszerből hiányzó hang megkerülését , mint ahogya fúaában Bach emelte ki 
a hangnem fő pilléreit az úgynevezett "tonális válasz ba~", eltérve a hangról 
hangra pontos kvint-megfeleléstőI. Itt , lát szólag csak egy távoli nép zenéj éről 
szólva már a magyar zene őstörténeti kapcsolatai lebegnek szeme előtt. 
~ tanulmány végén csak ~ltalánosságban hivat kozik rá, hogy hasonló jelen
s~ge~ a magyar. dalok?an IS tap~sztalhatók. De még kézzelfogható összefüg
gesrol nem nyIlatkozIk. Az mar csak nagy összefoglaló tanulmányának , 
" A magyar népzené" -nek volt igazi meglepetése. 

.. ~z a ta~~}m.ány, ~a.rt~k korább! - 19~4-?ől ~e!tez,et.t.- összefoglaló 
~onyvenek leno-tlpologlaI Jellege utan a tortenetI-fIlologlaI összefoglalást 
Jelentet te. S ebben már II közvetlen dallamegyezésre hivatkozhatott az áH a
lános stílusegyezésen belül, amikor kvintváltó és kvint vált ás nélküli ötfokú 
dalaink mellé cseremisz, csuvas, votják, tatár dallamokat állított parhuzam
ként. Az összehasonlító nyelvtudományban kiképzett Kodály megteremtet te 
~z összeh~onlító népzene~udományt; kimutatta a rokon népek zenéjével 
osszehasonhtott magyar nepzene honfoglalás előtti örökségét. 

Ez az összefoglalás azonban mást is megteremtett: a népzene történeti 
feldolgozásának első összefoglalását is. Egész sor példán mutatta be a hagyo
mányban fennmaradt régi műzene maradványait. Egy aratás-végző éneken 
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egy közé~kori ,g~egorián alleluj~t, nyugati dal~ampárhuzamokkal a középkori 
Nyugat Jelenletet Magyarorszagon; XVI. szazadi versünk nép közt fenn
maradt ~ne~elt ,;álto~atáb:;n Balassi st~ófaformáj~t s rajta keresztül egy 
XVI. szazadI ~uzeneI emleket; legklasszIkusabb peldájában pedig bemutat 
egy dallamcsaladot, amely XVII - XVIII. századi forrásokban hol egyházi 
én~kk~n~, hol ha~g~zeres táncda~lamként, ,vagy; Páló?zi Horváthnál cigány
csufolok,~nt .-:an fol]egyezve, a nephagyom~nybol pedig Rákóczit, Bercsényit 
emlegeto szoveggel vagy bordallal, balladaval párosulva került elő s ezzel 
a Rá~óc~i-nótának sz~les ~?rű hagyo~~n.y~t tudta igazolni. Népze~ében és 
zenetortenetben egyarant UJ utak lehetoseget fedte föl ezekkel az egybeveté
sekkel, s mindkét tudományág számára jelentős eredményt produkált: nem
c~ak kész eredmén.yt ny.újtott, hanem további kutatások lehetőségét is fel
vlpa~t?tta; az egyI~b,en lSmeretle~ ~redetű, s~kféle népzenei típusaink eredet
kerdesenek megoldasat adt a , a maslkban eddig ki nem aknázott források fel
tárásán~k szükségét és lehetőségeit mutatta meg. 

~~nd~~.ek az e~edm,ények és,~ ,be~nük feltáruló lehetőségek tanítványai
nak, kovetOlnek egesz eletmunkaJat mdították el. Mindenekelőtt Szabolcsi 
Bencé~t, a le~á:fogóbb. érdekl~dés~ zenetörténészét, aki mind keleti párhuza
mok folkereseseben, mmd pedig, foleg a magyar zenetörténet emlékeinek föl
kutatásában és a népzenével való kiegészítésében egész életében követte és 
~iegészí~.ette mesterét: ~. volt .. az első, aki ,!,inódi és :; XVI. századi Hofgreff
ene~eskonyv dallamalt ujra kozreadta, majd tanulmanyaival a XVII. századi 
főúr~ ze~ének ,és a XVIII. s~ázadi kol.légiumi dallamföljegyzéseknek első szám
bavetelet elvegezte. Nyomaban megmdult a források felkutatása és kiadása. 
Először a XVIII. századi diák-melodiáriumok anyaga került kiadásra de hama
~osan követték a XVI - XVII. századi világi és egyházi dallamok ös~zkiadásai 
IS. Szorgalmas utódok felkutatták a nálunk és szomszédainknál könyvtárak
ban lappangó XVIII. századi kott ás följegyzéseket a korabeli táncokról' 
össz~gyűjtötté~ és ,m~gkezdték kiadását .középkori gregorián-énekeinknek; 
megjelent egyIk tamtvanya könyve egy XIX. századi dalszerzőnkről' kiadták 
Pálóczi Horváth Ádám nagy gyűjteményét; XVI-XVIII. századi tincdalla
mainkról számos kisebb-nagyobb gyűjtemény és tanulmány jelent meg. A nép
zenekutatók sz~l~s ~á?ora, követve ,Kodály korai példamutatását, gyűjteni 
~ezdte az egyhazI nepenekeket az egesz nyelvterületről, különösen a virrasztó 
e~ekek .~nya~át . ~z, fől~~ ami ~ ~z~r,émségből, Bukovinából és Sopron megyé
boI ker~lt elo, tel]ese!1 uJ megvIlagltasba helyezi XVI - XVIII. századi zenén
ket , s ~IZ?nyos mértékb~n a közép~ori ,magyar dalla;mvilágot is. Tanítványá
nak, VI~a;n.ak ~ . n.yelves~ ~er?czkI Gaborral több even keresztül folytatott 
Volga y'IdekI g:fuJtese pedig ertekes anyagot hozott rokonaink zenéjének pon
tosabb Ismeretehez , s egy sor zenei őstörténeti kérdés helyesebb megítéléséhez. 
És n~ fel~djük el.: me~kezdődöt~ és test?s kötetekben megvalósult a nagy nép
dalkIadvany, amIt meg sokkal kIsebb aranyokban terveztek az első világháború 
el?tt Ba~tókkal, s a~i kibőv?l~ célkitűzésekkel valósítja meg a teljes magyar 
nepzeneI anyag megIsmertetéset. 

. Mindez az eredmény nem születhetett volna meg egy nagy tudós szellem 
kisugárzó h~tása pélk~l. I~t természetesen n.,em lehe~ figyelmen kívül hagyni 
a zeneszerz o - espedig ket nagy zeneszerzo - hatasának szerepét sem. De 
kellett a tudós fölfedező és tudományra serkentő hatása is és mindaz ami 
munkáiból, érdeklődéséből környezetére kiáradt: problémaiátás és kutatási 
lelkesedés. És az a tudományos magatartás, ami jellemezte, s amit környeze-
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tében lehetet1en~bz:QWérezni és látni s hatását valamiképpen magunkon 
tapasztalni. Amikor Kodályról, a tudósról megemlékezünk, lehetetlen meg 
nem emlékeznünk egyúttal a tudományra nevelőről is, 

Semmiképpen sem volt az az általánosan elismert "jó tanár", aki elő
adásaival magával ragadja hallgatóságát, vagy aki a leggyengébből is kihozza 
a lehető legtöbbet, ilyen értelemben ő nem volt "jó tanár", És mikor arra 
vállalkozott, hogy anagy tömegnek, az összes zeneakadémista növendéknek 
népzeneórát tartson, arról legtöbbüknek rossz emlékei maradtak fenn. 6 nem 
volt való az érdekteleneknek, a kényszerítetteknek tanítására. Annál inkább 
azok számára, akik elkötelezettnek érezték magukat arra, amit ő akart, foly
tatására annak, amit ő csinált. Vagyis az ókori peripatetikusok, a humanista 
költő-tanárok utóda volt: a keveseknek pótolhatatlant adni, a keveseket végleg 
elkötelezni, azoknak egész életre irányítást adni. Ebben utolérhetetlen volt. 

Elsősorban példájával hatott. Egyik legfőbb tulajdonsága volt: nem 
nyilatkozni addig, amíg véglegeset nem tudott mondani. A várni tudás, amit 
szóval is lelkemre kötött, saját munkájában is fő irányelv volt. Nem véletlen, 
hogy Bartók 1924-beli közlésében még függelékben közölt és jegyzetben emlí
tett három cseremisz dalt. Kodály akkor még nem szólalt meg ebben a témá
ban. 1934-ben is, amikor a sajátságos szerkezetről értekezik a cseremisz nép
zenében, még nem beszél zenei őstörténetről, a magyar zene honfoglalás előt,ti 
rétegéről. Azt csak 1937-ben emlegeti, de akkor teljes meggyőződéssel, amikor 
már megtalálta a kétségtelen bizonyítékokat a keleti párhuzamokban. Pedig 
ez a kérdés igazán a lelkéhez nőtt. "A magyar népzene" tanulmányá~ s?kszor 
kiadták még életében is; soha semmit nem változtatott benne - pedig Itt-ott 
voltak már új eredmények, olyanok is, amelyeket ő is elismert, mégsem dolgo
zott bele _, egyedül keleti párhuzamait szaporította újakkal későbbi kiadá
saiban, egészen az idegen nyelvű kiadásokig. Ezt tartotta legfontosa?bnak. 

Másik ilyen "kivárása" a siratókkal kapcsolatos. Bartók már hIvatko
zott könyvében Kodály sajtó alatt levő dolgozatára a siratókról, s tudjuk, 
hogy kottái kimetszve már kefelevonatban is megvoltak, mégis elállt a közlés
től. Más oka nem lehetett, mint hogy belátta: egy szűkebb területről gyűjtött 
10- 20 darab nem lehet elég végleges következtetések levonására egy mMaj 
bemutatásában. S hogy mennyire igaza volt, azt sok évtizeddel később a meg
jelent sirató-kötet igazolta, amely a nyelvterület egészét felölelő gyűjtés .alap
ján sokkal gazdagabb és árnyaltabb képet nyújtott a siratőról, és sok tekintet
ben kiegészítette, tehát megváltoztatta a:zt a képet, amit ő akkor a Zobor 
vidéki változatok alapján adhatott volna. 

Nekem meg is fogalmazta ezt a magatartását: amikor egy korai tanul-
mányomat mutattam neki, amiben néhány régi és sok új dalunk sajátságos 
elhelyezkedéséből a hangrendszerben arra következtettem, hogy kellett len
niük régebben dúrosabb jellegű, 8zo-ra végződő dallamainknak is, nemcsak 
moll jellegű, la-ra végződőknek. Nem mondo~t ellene - ma ~ár tud~m, ~ogy 
őt is foglalkoztatta a gondolat - , csak annyIt mondott: "várJunk meg, hatha 
kerülnek elő még jobb adatok is." Azok hamarosan előjöttek, amikor egyre 
több keleti dallampárhuzamban mutatkozott olyan eltérés, hogy a la-ra vég
ződő magyar dalnak 8ZD-ra végződő keleti dallam felelt meg. Később rá is tért 
erre egy beszélgetésünkben: "Hát már úgy látszik,. mégis voltak 8ZO-V~gŰ 
dalaink", és erre az eltérésre hivatkozott. Sőt tovább IS ment, s ez a nyelvesz
kultúrájú Kodályra igen jellemző: azt mondta "úgy látszik, ez is olya:r; »~zabá
lyos eltérés« lesz a zenében, mint a nyelvészek szabályos hangmegfeleleselben". 

Kodály, a tudós és tudós· nevelő Z73 

Másik ilyen "tanításáról" is már megemlékeztem: amikor Tinódinak 
"Egervár summája" dallamáról azt vetettem föl, hogy nem is dúr dallam, ha
nem moll, csak egy terccel följebb maradt a záróhangja; szerintem azért, mert 
~ alaphangot a lant ad~a:t:;t m~g. Kodály ezt sem utasította el, inkább kiiga
Zltotta, hogy lehet az Sa]tohlba IS, mert sokszor tapasztaljuk régi kottáinkban 
hogy egy vonallal följebbre sikerül egy hang, főleg a záróhang. Sőt elő is hozt~ 
e~ alk,al.ommal eZ,t az elkép~elésemet mások előtt. Tehát foglalkoztatta a kér
des. MeglS azzal.zarta le: "hat ha tud hozni még vagy húsz ilyen esetet abból 
~ korb~l, akkor Igaza lehe~." Ab?ól a korból akkor még csak kb. 40 dallamot 
lBmertunk - a fogalmazas tehat azt jelentette: egyelőre nem bizonyítható 
a föltevés, félre kell tenni. 

.Különb,en ily~~ é,s has~mló k~rdések "m,egbeszélése" néha valóban peri
patetIkus mo~on t,?rtent:. ora utan hazakíserve beszélgettünk a legtöbbet; 
korábban pedig, amlko~ szmte egyedül jártam óráira az egyetemen, ahol zene
folklór-gy~korlatokat hirdetett. Es most visszagondolva arra, amit ezeken az 
órákon csmáltunk, látom világosan, miért volt ő csak azok számára jó akik
ben látta ~z ,é:dekl~dést: ~osem .ta~ott "órát''.. ahol az "anyagot" ism~rtette 
v,oln.a. ~lso feleveskent, mIkor mmt Ismeretlen fIatal kerültem elébe, azt akarta 
latlll, z,tllt ~udok, s.ahhoz te~te hozzá, amit még tudni kell; mit tudok hibásan, 
s ,azt 19a~Itotta ~l. pe amIt ,tudhattaI,ll' mert meg volt írva - akkor még 
nehány cI~ben es főleg Bartok könyveben -, azt nem "adta elő", azt tudni 
kellett. NyIlván csak azért tartotta érdemesnek, hogy foglalkozzék velem, mert 
látta, hog?" ~.z~ket tudom. Ké~őbb, ~egyedévesként azzal tisztelt meg, hogy 
~lhozta keszulo ,,~ magyar nepzene tanulmánya kottalevonatait, s azokat 
ene~.eltette ~l a~ ~rán, s magy;tráz~a a. hozzá tartozó problémákat. Vagyis 
legUJabb, meg kozoletlen eredmenYeIvelIsmertetett meg. Azokat ugyanis nem 
tudhattam, nem kellett tudnom. 

. Külön~en éppen az a mód, ahogy valamire rávezette az embert .- amit 
legmkább kifogásoltak . az óráira járni .kényszeredett hangszeres tanítvá
n!.o~ -, azt lehet a legmk~bb pe,~agógUBI magatartásnak tartani. Hogy nem 
~?zol~e ~gy:szerűen a ,:~udnlvalót a tanítványokkal, hanem igyekezett belő
luk klhuzlll. Néha be]artam azokra az óráira is, amiket a Zeneakadémián 
ta;rt.ot: népzenéből, amikor én már állásban levő "öreg" voltam. Egyszer 
veglgeltem, hogy: kínlódtak növe?dékei, amikor azt kérdezte valami példával 
kapcsolatban: mIkor rázta le a nemet zene az olasz fegyelem hatását. A tanít
v~nyok ,~alálgattak, a~ egyik későbbre, a másik korábbra tette. Kodály csak 
cafolta ~k~~, de nem 19a~ította ki.. I!0sszú percekig ment a találgatás, a kör 
egYI;~ szukült; s bennem IS akkor vIl~gosodott meg, ami végül is Kodály "úgy 
van -át elnyerte: hogya Weberrel mduló német romantikában. De ezt csak 
vagy: neg~ed?rai tal~lgatás. után engedte bemondani, amikor végre le akarta 
z~r~ll a kerdest: "Hat senkI sem tudja?" És biztos, hogy ez a fokozatos meg
vIlagosodás és a kérdésen ennyi ideig való rágódás sokkal erősebben belevéste 
a d~lgot en:lékezetÜllkbe, mintha egy azonnali megjegyzésből kellett volna 
m,e~]~?yezlll vagy ~lfel~jteni. ~gyanígy hallottam egy óráján egy másik "kér
deset. ' hogya 1irlpodla, - . harom ütemű sorok, ami a magyar népdalban 
anny~a gazdagon van kepvIselve - hol fordul elő a klasszikus zenében. Itt is 
hoBSz~ találgatások és hallgatás után vezette rá a tanítványokat, hogy össze
s~n ket helyen: Mozart g-moll szimfóniájának izgalmas, fűtött harmadik téte
leben és Beethoven 9. szimfóniájának scherzójában, ahol egyszer a téma át
alakul 4 ütemesből 3 ütemesre, szintén az izgalmas hatás kedvéért. Ezt sem 
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felejtem el életem végéig. Mindez azt jelentette, hogy fontosabbnak tartotta, 
hogy néhány dolgot jól belevéssen az ember emlékezetébe, semmint hogy sokat 
próbáljon belegyömöszölni, aminek nagy része azután kihull belőle, vagy 
igazán bele sem jut. Hallottam azt is, hogy zeneszerzés-növendékeinek egy 
bizonyos formaproblémát kellett keresniük "a zeneirodalomban " , minden 
közelebbi irányítás nélkül. Több héten át bújták az Akadémia kottat árát, hogy 
találjanak rá példát. S mikor már több hét után sem találtak, akkor szólalt 
meg: "Hát senki sem nézte meg Bach fuvola-kettőseit?" Szerintem ez a maga
tartás az igazi pedagógusé, a nagy tanítómesteré, aki a tanítvány öntevékeny
ségén keresztül nevel és juttat el ismeretekhez, még ha ez a módszer sokaknak 
nem is tetszik. 

Sokat emlegetik szótlanságát, hosszú hallgatásait. De ez ugyanabból 
fakadt, mint azok a hosszú, elmélyült, figyelmes vizsgálódásai, amivel nézte, 
ha valamit vitt vagy mutatott az ember. Látszott, hogy mindent szinte bele
vés az emlékezetébe, amikor néz, hogy mindent megrág, amikor hallgat. Még 
akkor is ilyen koncentrációval nézett mindent, amikor végül azzal adta vissza, 
hogy nincs benne semmi érdekes. Hát még mennyire vizsgálhatta, amikor 
jelentőséget tulajdonított neki. Ennek köszönhette, hogy szinte határtalan 
memóriájával akkor is tudott kutatási eredményt produkálni, amikor még 
csak erre a memóriára vo t szorulva, mert a könnyen átnézhető kiadványok 
még csak az ó ösztönzesere ésőbb születtek meltr Amikor tehát egy-egy forrás 
ritka kön vtári példányána egyszen a iiezesével kellett összehasonlító ered
ményeit megteremtenie népzene és történeti emlékek közt. Igaz, saját és 
Bartók gyűjtésével a fejében. D e az is hatalmas teljesítmény már magában 
véve is; de mennyire föl kellett szívnia magába egy régi kézirat - mondjuk 
az Almási-gyűjtemény vagy a Pálóczi Horváth-kézirat - teljes anyagát, hogy 
képes volt mindig hivatkozni a megfelelő darabra, ha valami összefüggésben 
szükség volt rájuk. Szerencsére ebben már nem kell követnünk őt - nem is 
volnánk képesek rá - , mert ma már nincs szükség ekkora teljesítményre: 
gondoskodott a kutatás megkönnyítéséről. ,. . , 

Aki maga ennyire komolyan vette a tudomanyt, akmek csak a telJeslt
mény számított, az másoknál is megbecsülte a teljesítményt, fiatalabbaknál is. 
Különösen ha olyan területen értek el eredményt, ami nagyon érdekelte. llyen 
volt a néptánc is, ami a népzenévellegszorosabban összefügg, s amiben nyilván 
sokszor gyönyörködhetett falujárásai alkalmain. Már rég nem járt előadásokra, 
a Néprajzi Társaságba sem, amikor két fiatal tánckutató beszámolót tartott 
újabban végzett kutatásaik eredményeiről. Egyszer csak kinyílt az ajtó, és 
megjelent Kodály, aki nagy figyelemmel hallgatta a beszámolót, s utána 
számos kérdéssel is faggatta a kutatókat. Később, első infarktus a után, az volt 
az első alkalom, hogy valahol megjelent, sőt lépcsőmászásra is vállalkozott, 
amikor Martin előadására jött el. Az előadás ugyanis arról a jelenségről szá
molt be, ami cigányok botoló táncában került elő: hogy a dalolva kísért fegy
vertáncban XVI- XVII. századi források proporciós gyakorlata élt tovább, 
amikor is a 414-es, páros ütemű dallamot később gyorsabban, 318-ban, páratlan 
ütemű formában folytatják. Nem akarom itt részletezni, mit jelentett ez a föl
fedezés népi ritmusvariánsaink jelentőségének felismerésében. 

Kodály később is minden lehetővel segítette a fiatalok tánckutatását. 
Mikor Martin állás nélkül maradt, odavette a Népzenekutató Csoportba, szer
zett nekik az UNESCO útján hangosfilm-fölvevőt, mindenképpen elősegítette 
a,zt a kutatást, amiről meggyőződött, hogy eredményes. 
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S hogy mennyire fogékony volt minden újra, olyan új módszerekre is, 
amit tanítványai az új technikai lehetőségekkel próbáltak megteremteni, arra 
csak egyetlen példát szeretnék felhozni. Amikor számítógépes dallamrendezést 
próbáltunk ki néhány zenész-matematikussal a Nehézipari Minisztérium 
gépén, s az első bemutatkozás sikerrel kecsegtetett az International Folk 
Music Council budapesti konferenciáján, megkérdezte a matematikust, meny
nyibe kerülne egy gép, mert saját pénzén akart venni a Csoportnak. Sajnos, 
a költség meghaladta volna az ő anyagi lehetőségeit is. De a szándék maga is 
elárulja, mekkora volt benne az érdeklődés az új lehetőségek iránt. 

Ez a teljesítményeket méltányoló, embereket pályára állító, segítő, irá
nyító és ösztönző ember, aki ezenkívül nagy teljesítményeivel is vonzott és 
ösztönzött, olyan kisugárzó központ volt, aminek vonzásában nemzedékek 
nevelődtek és álltak rá egy-egy tőle jelzett munkára. Saját munkája, saját 
teljesítménye önmagában is hatalmas - hiszen ha csak népdalgyűjtése mér
tékét és minőségét hagyta volna ránk, az is elég volna rá, hogy neve mint 
tudós fennmaradjon a magyar művelődés történetében - , de legalább olyan 
hatalmas az a mozgató erő, amivel nemzedékeket állított munkába, és végez
tette el velük azt, amit már egyetlen ember el nem végezhetett. 

S ha most eszünkbe idézzük a kiindulást, hogy mit talált pályája kezde
tén, s hozzávetjük mindazt, ami halálakor volt, sőt azt is, ami akkor már 
útban volt, akkor mérhetjük le pályája jelentőségét. Előtte nem volt népzene, 
és nem volt magyar zenetörténet. Utána mind a kettő imponáló kötetekben 
és imponáló teljesítményekben áll előttünk . Népzenénknek látjuk fejlődését 
és a fejlődés különböző rétegeit valami messzi őskortól az utolsó századfordu -
lóig; zenetörténetünk pedig egyre tisztábban lát a középkor magas kultúrája, 
majd a későbbi századok termésének értékei közt, a korszakok divatát követő 
magyar zenei ízlés történetében. A semmi helyén ma imponáló épületek 
állnak. 

Kodály nemcsak mint művész, hanem mint tudós is megváltoztatva 
hagyta maga után és maga körül a világot. 

VARGYAS LAJOS 

Adalékok a XVIII. századi magyar-orosz filológiai 
kapcsolatok történetéhez 

írásom nak stílusosan s folyóiratunk hagyományaitól sem eltérően ezt 
a címet is adhattam volna: Szenci Molnár, Pápai Páriz, Bél Mátyás, Lomono-
8Z0V - és ami körülöttük van. Mert erről lesz 8ZÓ az alábbiakban, ennek magyar 
kiterjesztésű summájáról: kivált orosz vonatkozásban teljesebben, minden 
vonatkozásban bővebb dokumentációval a Studia Slavica hasábjain szándé
kozom beszámolni e kérdéskörről. 

l. Úgy látszik, nem csupán a könyveknek - a bibliotékáknak is megvan 
a maguk sorsa. Egy leningrádi könyvtáros negyedszázada megjelent, csodála
tosan alapos és sokoldalú kutatásából mindent tudtunk Lomonoszov magán
könyvtáráról ; szinte a katalógus át is ismertük, ahogy azt e mű alcíme ígéri -
ám magát e hatalmas könyvtárat mintha a föld nyelte volna el: két évszázad 
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