
M i kivel menjünk?

A m ikor — egy-két év k iha
gyással — ú jra  megveszem a 
K om m  mit*  az évi kötetét, 
nem csak  az élvezkedésért te 
szem , hanem  m agam  bosszan
tá sá ra  is. Egyelőre azonban 
m arad ju n k  az élvezeteknél, a- 
m elyeket ez a  m agát „m inden 
évszak útikönyvének" nevező, 
m utatós kötet nyújt.

Johann  Schuller von Rosen- 
th a lt, Segesvár egyik, XVI. 
század végi polgárm esterét, a- 
ki török fogságba esett, on
n an  krím i ta tá ro k  rabszíjára  
k e rü lt, aztán rabszolgaként 
m eg járta  A frikát, s végül 
A ngliában szabadult, és visz- 
sza térte  u tán  a polgárm esteri 
székbe is beült, m ert nem  fé rt 
a  bőrében és pénzt ham isí
to tt, az óratorony m ögötti té 
ren  nyilvánosan lefejeztették. 
Ez a kis tö rténe t a kísérő szö
vege annak  a várostorony 
m elletti házban lévő, tö rté 
nelm i hangulatú  kiskocsm á
ban  folyó sörözésnek, am elyre 
H elm ut K am iin , a Segesvár
ról szóló rem ek leírás szerző
je  invitál. Hogy sört, avagy 
bo rt ittak  o tt hajdan, az nem  
derü l ki az írásból, de az 
igen, hogy m egfordultak  a 
városban: a későbbi II. Pius 
pápa is a  XV. század dere
kán, Georg Reichestorffer, a 
m agyar királynő szekretáriu- 
sa is a  XVI. sz. első felében, 
s ta lán  ugyanaz a  kocsm áros 
kedveskedett neki is, aki Se- 
bastian M ünster neves hum a
nistának, ak i 1489 és 1552 kö
zött folyt életének valam elyik 
derűs n ap ján  — m iért ne  ép
pen a  mohácsi ütközet n ap 
ján ?  — keveredett ide. Való
színűleg ö is megmászta azt 
a  dom bot, am elyen m a a 178 
lépcsőfokos, zsindely fedeles 
fe ljáró  vezet az ősi gimnázi
umhoz s az attól p á r  lépésre 
lévő, 1345-ben befejezett tem 
plomhoz.

A zért időztem  a  6 színes 
fényképpel együtt mindössze 
8 oldalon bem utato tt Seges
v árná l többet, m in t illendő 
le tt volna, m ert felsövárosa az 
ország egyik legtörténelm ibb 
hangulato t árasztó, kiem elke
dő városépítészi rem ekm űve; 
soha nem  m ulasztom  el — á t
utazások alkalm ával — gyö
nyörködni különleges bájá
ban.

De a kö te t szerzője: Micha- 
el Roth  nem  ilyen érzelgős; 
ny ilván  tud ja , hogy olvasói az 
ország sok m ás tá jáv a l is is
m erkedni akarnak . A kötet 
grafikai szerkesztőjével: Eugen 
Bachm ayerrel szövegben és
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képben m inél többet akarnak  
nyújtani, látszik: nem  kizá
ró lag az it t  élő szászoknak, 
sváboknak, hanem  a ném etül 
beszélő külföldi tu ristáknak  
is, egyre teljesebbé téve azt a 
sorozatot, am ely így az évről 
évre megjelenő, m indig ú ja t 
mondó K om m  m it kötetekből 
te ljes hazai útikalauzzá áll 
össze. Pedig a  ném et a jkú  ol
vasó a N euer Weg kalendá
rium ában is (im m ár több m int 
30 éve!) bőven ta lá l te rm é
szetjáróknak, au tósturisták
nak, honism eretre vágyóknak, 
a  tárgyi és szellemi néprajz 
irán t érdeklődőknek örömöt 
szerző anyagot. S ez a kalen
dárium  a legnagyobb példány
szám ban m egjelenő hazai né
m et nyelvű kiadvány. Ennek 
segít be, vagy ez segít be a 
K om m  m it-nek?  Nem fontos, 
de egy kézre dolgoznak s egy 
ügyet szolgálnak: a  rom ániai 
ném et a jkú  lakosság önisme
retét, önbecsülését, nem zeti 
értékeinek m egóvását, á tm en
tését, m ú ltjának  valósághű 
megismerését. És e célok 
m egvalósításában céltudatosan 
együttm űködik velük a Kar
patenrundschau, főleg az a- 
nyanyelv-m űvelés, néprajz, 
helytörténet, tudom ányos ki
tekintés pászmáin.

Az 1982-es K om m  m it közel 
30 — nem  szépirodalm i re
m ekm űként, de nagyon élve
zetes olvasm ányként m egírt 
— útleírásából, helytörténeti 
tanulm ányából stb. én mégis 
kettő t em elnék ki, mégpedig 
azért, m ert ezt a kiadvány- 
sorozatot leginkább jellem zik: 
W alter Kargei: Durch die 
Südkarpaten  című, képre
gényszerű, de sok hum orral 
m egírt, m egrajzolt ú tinaplóját 
és Juliana Fabritius—Dancu: 
W ehrburgen im  W einland  
(W urm loch und seine Nach
bargemeinden) című, sa já t ak- 
varelljeivel illusztrált, kiváló 
m űvészettörténeti írását. Ez 
u tóbbit azért is, m ert a  kevés 
szerencsés közé tartozom , a- 
k iknek  sikerü lt a m últ év ta 
vasz u tóján megszereznem a 
szerző gyönyörű grafikai k iál
lítású  a lbum át az erdélyi száz 
tem plom erődökről (Sächsische 
K irchburgen aus Siebenbür
gen). M ostani, nagylélegzetü 
tanu lm ányát az album ban 
m egjelentekhez hasonlóan 
szép, 16 fekete-fehér és szí
nes térképe, részletrajza és 
vízfestm énye olyan élm énnyé 
avatja , am elyért önm agában 
is érdem es a kötetet m egvá- 1 
sárolni. Különösen, m ert o- 
lyan vidék m űem lékeit ír ja  le, 
ahova az átlag  erdélyi halan
dó ritkán  ju t  el: a  M edgyes-, 
tői délre fekvő kis tájegysé
géit, am elynek egyik gyöngy
szeme Barom laka XIV. szá

zadi, hatalm as szász tem 
ploma.

K ét ism ert barlangász — 
V iehm ann  és Gutt — a leg
látványosabb hazai barlan 
gokkal szolgálnak — írásban 
és képben, nem  feledkezve 
meg arró l sem, hogy a le írt 
barlangok adatait tartalm azó 
táblázatban feltüntessék azt 
is, ami a  barlangokba való 
belépéshez kell: vezető, belé
pőjegy, gumicsizma, illetve 
felfújható csónak. S ha va la 
ki nem  láto tt még színes fo
tón barlangi m edvét, it t  azt 
is  kap.

Erdélyben a szászság sok 
neves botanikust adott a ha
zai szaktudom ánynak, s ezek 
hozzájárulása az erdélyi nö
vényvilág feltérképezéséhez 
igen jelentős volt. Ezeknek a 
hagyom ányoknak a  jegyében 
kerülhetett be a  kötetbe az a 
tanulm ány, amely a  hazai 
bükkösök leírásával s azok 
növényritkaságaival foglalko
zik.

És alig van olyan rom ániai 
hegység, ahova el ne  kalau
zolna egy-egy lelkes term é
szetjáró-szerző, aki bizonyára

jól tudja, m i m indent tettek 
apái, nagyapái az erdélyi ci
vilizált, ku ltu rá lt term észet- 
járásért.

A bevezetőben azt m ond
tam, hogy m agam  bosszantá
sára is veszem meg olykor a 
kom m  m it köteteit. S ez így 
igaz, hiszen halvérrel is ne
héz szó nélkül hagyni, hogy 
m inket senki nem  hív egy 
Gyere ve lünk-kel együtt ván- 
dorolgatni, hacsak Áprily 
nem. Talán m i — hatszor 
annyian, m in t a hazai ném e
tek — nem  tudunk  összehoz
ni egy ilyen kötetet? Vagy ki
adó nem  akad? M ert am ikor 
útikalauzok kiadását javasol
tam  egyik kiadónknak, az t a 
választ kaptam, hogy e rre  a 
szakkiadó hivato tt (félreértés 
ne essék: nem  én akartam  ú- 
tikalauzt írni!); term észetjá
rók szaklapja m agyarul nem 
jelenik meg, tehát ilyen szer
kesztőség sincs, hogy m agára 
vállalhatná e feladatot; te r
m észetjáró-egyesületünk — az 
EKE — megszűnt, folyóiratá
val együtt; de hiszen a  szá
szok nagym últú K árpát-egye
sülete — az SKV — sem él,

Sakk — mondta a robot

Az utóbbi időben egyre 
gyakrabban hallunk  szám ító
gépek sakkjátszm áiról. Ha 
nem  csalódom, az első ilyen 
jellegű nem zetközi versenyt 
1966 novem bere és 1967 m ár
ciusa között bonyolították le. 
Az egyik főszereplő, az M 20 
M oszkvában, az elm életi és 
kísérleti fizikai intézetben 
készült, a m ásik a kaliforniai 
Stamford egyetemen. Az M 20 
győzött két m atta l és két 
döntetlennel, vagyis 3:1 a- 
rányban. Aztán az 1974-es 
stockholm i v ilágbajnokság 
következett, öt Egyesült Ál- 
lam ok-beli, három  angliai, 
egy-egy kanadai, svájci, nor- 
végiai, m agyarországi és szov
je t kom puter részvételével. 
Ism ét igazolódott, hogy a 
m ennyiség nem  m inden: a 
versenytársainál ta lá léko

nyabb s a helyzeteket jobban 
elemző szovjet készülék vég
zett az első helyen. Nem  is 
csoda, hiszen „keresztszülői“ 
a  sakk  istennőjéről Gaissáról 
nevezték  e l . . .  Ü jabb korszak 
záru lt tavaly  Londonban a 
sakkozó m ikrokom puterek  el
ső világbajnokságával. H á
rom  napi ádáz küzdelem  u- 
tán  a Sensory Voice Chess 
Challanger diadalm askodott. 
K ülönösen a végjátékban 
m últa felü l ellenfeleit, ahol 
pedig a  szám ítógépek elad
dig nem igen jeleskedtek. 
Botvinnik, a m űszaki tudo
m ányok doktora és volt vi
lágbajnok  nem  hiába te tte  föl 
a kérdést évekkel ezelőtt:

„Vajon eljön az idő, am ikor 
két világbajnokságot rendez
nek m ajd, az egyiket em be
rek, a m ásikat gépek szám á
ra?" S m it hoz a jövő?

Ambrose Bierce 1893-ban 
elbeszélést í r t  egy filozófus
feltaláló és a m aga készí
tette sakkozógép m érkőzésé
ről. Tragikus kim enetelű 
játszm a volt: a vesztes robot 
megölte alkotóját. A sakk já 
tékosok — és m ások — sze
rencséjére az em ber ellen 
forduló em berszabású gépek 
egyelőre csupán az írók, kép
zőművészek és film rendezők 
képzeletében léteznek. Hadd 
hozakodjam  elő sa já t élm é
nyemmel. Tavaly alkalm am  
nyílt jó néhányszor játszani 
a  Chess Challanger 7 nevű 
m ikrokom puterrel. S noha va
lam ennyi játszm át m egnyer
tem — íme, mégis m egírha
tom  ezt a c ik k e t. . .  Igaz, egy
szeregyszer az a furcsa é r
zés keríte tt hatalm ába, hogy 
nem  is géppel játszom  — 
azt húzta, am ire szám ítottam . 
S valahányszor a készülék 
képernyőjén villogni kezdett 
az „I lose" fe lira tú  égő, te l
jesen átéreztem  a vesztes fél 
keserűségét. Sietve közlöm, 
hogy igen szerény képességű 
játékos vagyok, eszerint tehát 
a Chess Challanger 7 sem 
tartozik  a sakkozó számítógé
pek  élvonalába. Még néhány 
adat. Az im m ár hagyományos 
saratogai vetélkedő B cso
portjában , azaz a m esteri fo
kozatot még el nem  é rt sak-

s nekik sincsen turisztikai fo
lyóiratuk. Jó, a K om m  m it
ekben  lévő írásokhoz hasonló 
tárgyúak  jelennek meg a M ű
velődéstörténeti tanulm ányok
ban is, a N épism ereti dolgoza
tokban  is. De ezek olvasótá
bora nem  azonos a  kalendári
umok olvasóközönségével, an 
nak  ellenére, hogy nem  kizá
rólag a szakm abelieknek szán
ják  szerkesztőik. Es egy nagy, 
a tém akörükön kívül eső kér
déscsoportot (tájleírások, hegy
mászás, autósturisztika stb. 
stb.) szaktudom ányi jellegük
nél fogva sem  ölelhetnek fel.

És — ha m ár szó esett Ju 
liana  Fabritius-D ancu kivé
telesen szép m űem lék-albu
m áról — vajon m iért ne  vá l
lalkozhatna valam elyik  kia
dónk egy hasonlóra, az erdé
lyi falusi műem lékek, elsősor
ban középkori tem plom aink 
bem utatására, ha  nem  is ak- 
varellekben, de színes fény
képekben, olyan szakszerű 
szövegm agyarázatokkal, am i
lyenek a Fabritius-D ancuban 
vannak? Ebben a  kérdésben 
vegyük úgy, hogy a K om m  
m it nekünk is szól, s indul-

kozók viadalán legutóbb a
C.D.C. — Cyber 176 nevű 
számítógép győzött, ö t  perces 
v illám partiban hengerelte le 
Nicolas G iffard-t, az 1977. évi 
francia bajnokot, m ajd  nyolc 
sakkozóval játszott szim ul
tán t, s m érlege négy győze
lem, két döntetlen és két ve
reség volt. A Chess Cham
pion Super System  III. 1980- 
ban az NSZK-ban m utatko
zott be, azon a  tornán, am e
lyen részt vett A natolij K ar- 
pov világbajnok, Borisz 
Szpasszkij volt világbajnok, 
valam int két nagym ester, Ró
b ert H übner és Wolfgang 
Unzicker is. A versenyterem  
közelében elhelyezett készülé
keknek az volt a feladatuk, 
hogy lépéseket javasoljanak 
az éppen zajló játszm ák kü
lönféle állásainál. Nos, a 
K arpov—Szpaszkij játszm a 
húzásainak 42% -át a  Chess 
Champion  is meghúzta, ami 
tapasztalt versenyzőhöz méltó 
te lje s ítm én y . . .

Mire viszi még a m estersé
ges agy? Hogy e rre  felelhes
sünk, előbb tisztáznunk kell, 
m iképpen m űködnek, vagyis 
hogyan vannak  program ozva 
a sakkozógépek. Az egyik 
m ódszer a  bábuk értékének 
szám szerű kijelölése. A király  
m ondjuk 10 000 pontot, a ve
zér 100-at, a  bástya 50-et é r 
stb. Értékelni lehet aztán az 
állást is: bizonyos pontszám  
felel meg például a nyito tt 
vonalnak, a kettőzött gyalog
n ak  stb. A gép m egkeresi a- 
zokat a változatokat, am e
lyek a  legtöbb pontot ígérik, 
függetlenül az ellenfél lépé
seitől. Mivel azonban bárm i
lyen sebesen dolgozik is a

junk  el m i is az á lta lu k  k i
taposott úton, még ha egyet
értünk  is Bartók Béla ap já
val, a nagyszentm iklósi gaz
dasági iskolai igazgatóval, aki 
egy neveléstudom ányi szaklap 
létesítése körüli sajtóvitában 
— kereken egy évszázaddal 
ezelőtt — v itapartnere  állás
pontja ellen így fakad ki: „a 
mi más szóval annyit jelent, 
hogy helyes eszmék és új in
tézm ények csak a ném etektől 
eredhetnek; mi m agyarok csak 
az utánzásra vagyunk képe
sek“ . M ert azóta e lte lt közel 
egy évszázad, adott esetben 
válla lhatjuk  az utánzás ódiu
m át.

A K om m  m it ’82 m elléklet
ként m egajándékozza olvasóit 
a rom ániai üdülő- és fürdőhe
lyek, közlekedési utak ném et 
magyarázó-szövegű színes té r
képével is.

Ami a kötetet sok, hasonló 
jellegű kiadványunktól meg
különbözteti: fénykép-reprói
ról első lá tásra  m egállapítha
tó, hogy m it ábrázolnak, vagy
is: jók a képek, jók a repro
dukciók és jó a papír.

NAGY MIKLÓS

készülék — a Cyber 176 pél
dául tízm illió m űveletet vé
gez m ásodpercenként —, az 
összes változat mégsem te
kin thető  át, ezért egyéb mód
szereket is kell alkalm azni 
A tervezők „hum anizálni" 
próbálják  a gépeket, hogy a 
táb lának  a rra  a  részére és 
azokra a figurákra összpon
tosítsanak, am elyek az adott 
helyzetben fontosak. így a ta 
nulm ányozandó változatok 
száma tetem esen csökken. E- 
zen kívül a  gép akár játsz
m ák tízezreit is képes „ész
ben ta rta n i“ , s „emlékszik" 
arra , m elyik állásnál m elyik 
lépés bizonyult a legjobbnak. 
Üj állás esetén pedig csak a- 
zokat a  húzásokat kell okvet
lenül kiszám ítania, amelyek 
ism ert állásokhoz vezetnek.

N agym estereket vagy ép
pen világbajnokokat is le
győz m ajd  a számítógép? H ír 
szerint a Cam bridge-i Fred- 
kin A lapítvány m áris 100 000 
dolláros ju ta lm at tűzött ki az 
első ilyen robot m egtervezóje 
szám ára. Sőt, m egalakult m ár 
az a bizottság is, am elynek 
az efféle versenyek szabály
zatát kell kidolgoznia. A tes
tü le t vezetője, a  k ibernetika 
és a  sakk jó  ism erője, Hans 
B erliner szerin t m ad jnem  b i
zonyos, hogy húsz éven belül 
gép nyeri a sakkvilágbajnok
ságot. M eglátjuk, ha m egér
jük. Félnünk sem m iképpen 
sem kell ettől az eshetőség
től. Elvégre az em bernek nem 
az a dolga, hogy versenyre 
keljen a kom puterekkel. Ha
nem  például az, hogy sakko
zógépeket tervezzen.

ION HOBANA

K o d á l y  Z o l t á n  

l e v e l e i b ő l ,  l a p j a i b ó l
A B artók-kutatások egyik alapvető tanulsága: leveleinek 

dokum entum jellege. Ez nyilvánvalóan érvényes — a  kortárs 
költő szavait idézve — a „példam utató nagy  ik e rp á r“ m ásik 
tag já ra , K odály Zoltánra (1882—1967) is. Ebből k iindu lva  s a 
centenárium  anyagának  gazdagítása céljából teszek i t t  közzé 
néhány nálunk  ta lá lható  K odály-levelet, illetőleg -lapot. A 
cím zettek közül Lakatos István  zenetörténész a harm incas 
esztendők elején k e rü lt szem élyes kapcsolatba K odály Zoltán
nal: előbb az á lta la  irány íto tt kam arazene-együttes szám ára 
k é rt anyagot, m ajd  a rom ániai m agyar kó rusk u ltú ra  kérdései 
késztették  további levélváltásra. Egyébként m ár a  húszas 
években ism ertette  K odály zeneszerzői m unkásságát (Keleti 
Üjság, 1923. m árc. 1), később terjedelm es tanu lm ányban  szá
m olt be a zeneszerző m űveinek erdélyi, illetőleg rom ániai té r 
hódításáról (Em lékkönyv K. Z. ha tvanad ik  szü letésnapjára. 
Szerk. G unda Béla, Bp. 1943, ill. M agyar Zene 1972—1973.). 
Fontosabb írásaiból e lkü ldö tt K odálynak, aki nem csak m egér
kezésüket nyugtázta, hanem  m egjegyzéseket is fűzött hozzá
juk, egyik-m ásik (két világháború közti) zenei fe ladat megol
dására  ú tm uta tásokat is adott. Szórványos levélbeli kapcsola
tu k  szinte három  évtizedet fog á t (1931—1959; 1—5. sz.).

Jagamas János budapesti tanu lm ányai idején vo lt K odály 
hallgató ja. A neki cím zett levelekben és lapokon (6— 12. sz.) 
K odály  népdal-variáns vagy népi zenekar helyszíni ellenőr
zésében k érte  segítségét. Szó esik  Jagam as Jánosnak  A  M a
gyar N épzene Tára kötetei anyagához való hozzájárulásáról, 
írása iró l is.

Zsizsm ann Rezső  (1885—1941) m atem atika- és fizika, m ajd  
zenetanári oklevelének megszerzése (1912), a  berlin i egyetem en 
végzett zenetörténeti és filozófiai tanu lm ányai u tán  M arosvá
sárhelyen orgonaművész, zenepedagógus és karm esterkén t te 
vékenykedett (1914—1928). 1929-től haláláig  a Kolozsvári M a
gyar Zenekonzervatórium  ta n á ra  s a  város zenei életének 
egyik tekintélyes irány ító ja  volt. Színvonalas m űsorpolitikájá
v a l jelentős m értékben  já ru lt hozzá a zenei m űvelődés elm é
lyítéséhez. H alála a lkalm ával K odály Zoltán is részvétét fe
jez te  ki özvegyének (13. sz.)

A ndrássy Ede (1887—1953) zenepedagógus, zeneszerző, k a r
m ester Sopronban szerzett tan ító i oklevelet; Budapesten vég
zett zenetanulm ányai u tán  többek  között N agyváradon is tan í
to tt; kórusával K odály-m űveket is m egszólaltatott — egyik
m ásikat V áradon először. Köszönő sorokat kü ldö tt neki Ko
dály  (14. sz.).

A  15. sz. levél borítéka elveszett, így cím zettje ism eretlen. 
K é t személy jöhet szám ításba: Pavo József m áram arosszigeti 
p ia rista  tan á r, illetőleg Papp József (1886—1971) m áram aros
szigeti ref. esperes, aki debreceni tanulm ányai u tán  Nagyká
ro lyban , Gencsen, m ajd  M áram arosszigeten te ljesíte tt szolgá
la to t. K odály A lm ási Sám uelnek (1807—1875) ötkötetes nép

dalgyűjtem énye felöl érdeklődött, m elyet A  Magyar Népzene 
Tára előkészületi m unkálatainál óhajto ttak  felhasználni.

*
I. [Bp. a postabélyeg kelte: 1931. máj. 17.] 

Igen tisztelt Lakatos Ür!

Levelére azt válaszolhatom  csak, hogy nem  ism erve a tech
nikai képességüket bajosan tanácsolhatnék: a  vonóshárm as és 
a II. q u a rte tt könnyebb, m int a  Duó és az I. Rövidítésekről 
szó sem  lehet, m iután  am i elhagyható azt m ár én elhagytam , 
még a nyom tatás e lő t t . . .  Talán legcélszerűbb rádión m eghall
gatni a m űveket, s az t kiválasztani, ami legjobban megtetszik. 
M áj. 6-án ha llh a tták  a  triót, m ost 26-án lesz a II. négyes 
(Bpesten). Ha külfö ldet lehet hallani, elég sűrűn sorra kerül 
a többi is.

Szíves üdvözlettel 
Kodály Z.

(Kézzel írt levelezőlap.)

II. Bpest [1935.) okt. 9. 

Igen tisztelt Lakatos úr,

kü ldött c ikké t1 érdeklődéssel olvastam , valóban életbevágó 
kérdéshez nyúlt. [ ...]  Csak félek, a választott módszerrel nem  
sokat ér el. Ezer névvel dobálja fe jbe a szegény körvezetőket, 
akik  azt se sejtik , hol keressék azt a sok rem ekm űvet. De 
jobb, hogy nem  sejtik , m ert kész katasztrófa volna, ha m ind  
elénekelnék azt a sok rossz m üvet, am it vegyesen a jókkal 
felsorol. M ásokat meg egyáltalán nem  is találnak. Pl. nem  
tudok róla, hogy Szabolcsi Bence valaha egy kart írt volna. 
Raveltől sem  ism erek stb.

Sokkal jobb m ódszer volna előbb jobb karvezetőket sze
m élyesen m egnyerni, 1—2 igazán jó m űvel m egism ertetni, s 
m ikor előadják, megírni, hogy ez a helyes út. A  példa gyújtó  
hatású, a többi m ind utána megy.

De fő  feladat volna gyerm ek és ifjúsági dalkörök szerve
zése. Ezt sem  hírlapi zajjal, hanem  csendben, tettel. [ ...]  A  
fe lnő tt karok rom lott Ízlését egy-kettőre rendbehozni nem  le
het [ ...]  a jövőért kellene valam it tenni. [ ...]  Iskolánkívüli 
m egoldást kellene találni, hogy a gyerm ekek éneklésre össze
jöhessenek. Beszéltem  erről több jószándékú erdélyi körveze
tővel Tem esváron .* A  nehézségek nagyok, de nyugodt és át
gondolt szervező tehetségnek sem m i se lehetetlen. [ ...]  A z  er
délyi dalosszövetség3 is szervezhetne m inden egyes dalárda 
m ellé  — a sucurescentia* biztosítására — gyerm ekkarokat. 
[ ...]  S  ebből nagy dolgok lehetnének.

Ism étlem : nem  írni kell itt: tenni és a legkisebb kezde
m ényt felkarolni. N em  kritizálni: term ékeny jó példát m u 
tatni.

Hiszem, van elég jó karvezető e percben is Erdélyben, aki 
rálépne erre az útra, ha egy-két vállalkozóbb kedvű  rám u
tatna.

Szíves köszöntéssel 
K odály Zoltán

(Kézzel írt levél. 1 Az erdélyi m agyar énekkarok feladatai =  
Független Üjság, 1935. szept. 21. 2 A  Psalm us H ungaricus te 
m esvári bemutatója alkalm ával járt ott — 1934. j an. 3. 3 Ro
mániai Magyar Dalosszövetség. 4 Üj nem zedék, utánpótlás.)

III. [Bp., postabélyegző kelte: 1938. jül. 14.]

Köszönettel vettem  hézagpótló füzetét.1 Bartók kolindái m ár 
2 éve m egjelentek (Universal.)2 M ért nem  em líti Breazul gyűj
tését, akinek m ost je len t meg egy kolinda kötete?3

K ár, hogy nem  idézi Enescu cikkét, m elyben a román zené
ben többi közt m agyar elem eket is m egállapít.4

Még a közönség szerepéről, befogadó képességéről és újabb 
szerzőkkel szemben hiányzik a tájékoztatás.

K üldje le a „Zene" c. ezidőszerint egyetlen zenelapunknak, 
hogy ism ertessék.5

Üdvözlettel 
Kodály Z.

(Kézzel írt, megszólítás nélküli lap. 1 A rom án zene fejlődés- 
története. Erdélyi Tudom ányos Füzetek. Szerk. Dr. György 
Lajos. 98. sz. Cluj, 1938. 2 Melodien der rum änischen Colinde 
(W eihnachtslieder). W ien, 1935. 3 Colinde. Culegere întocm ită  
de George Breazul. Craiova, 1938. 4 De la  m usique roum aine 
=  Revue musicale, Paris, 1931. jú l.—aug. 138. [?] Bartók 
ugyanilyen értelem ben a Muzica 1921. 115-re hivatkozik. 5 Fenti 
címen  =  A  zene, Bp. 1938. 80.)

IV. [Postabélyegző: Bp. 1958. dec. 13.]

Á ldott em lékű feleségem elhunyta alkalm ából kü ldött me
leg résztvevő szavaiért fogadja hálás köszönetem. Vigasztal, 
hogy annyian szerették és osztoznak gyászomban.

Kodály Zoltán

(Sokszorosított kézírás, nem  Kodály-cím ezte borítékban.)
V. [Postabélyegző: Galyatető, 1959. I. 22.]

Köszönettel vettem  a küldem ényt.1 De m iért kellett az utol
só lapot kivágni?

Üdvözlettel 
K odály Z.

(Kézzel írott képeslap a Mátrából. Dr. Lakatos István—Meri- 
şescu Gheorghe: Rom án—m agyar zenei kapcsolatok a m ú lt
ban. Cluj-Kolozsvár, 1957. Kodály: Háry János. A  Kolozsvári 
Állam i Magyar Opera m űsorfüzete. 1958—59. évad. Feltéte
lezhetően e két fü ze t egyikéről lehet szó.)
VI. Budapest, 1953. IX . 16.

A  m ellékelt lakodalm as dallam ot Dégh Linda Csíkm enasá- 
gon jegyezte le, és az E thnographia 1950-es évf. 57. 1. közölte1. 
Jó volna utá[na] nézni, így van-e a dallam , vannak-e v a 
riánsai. Ha akad ilyen, legyen szíves címemre elküldeni. 
Szívesen vennék egyéb, ú jabb gyűjtésű lakodalm as dallam ot 
is, ha a[zt] ham arosan  m egkapnám .

Kodály Z.
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Vihar — a főiskolán
Jó  dolog az, ha a fiatal szí

nészjelöltnek a főiskolai szín
padon módja van a gyakor
latban, tapasztalatilag megis
merkedni a legkülönbözőbb 
drám a- és szerep típusokkal; 
üdvös és szükséges dolog ez 
— m ár csak azért is, m ert ha 
a főiskola kapuján végképpen 
kilépett, ki tudja, mikor lesz 
alkalm a i9mét találkozni szín
házaink egyre inkább más 
irányba térülő m űsorában o- 
lyan szerzőkkel, m int mond
juk  — nagyon széles látókörű 
tanulm ányi politikát feltéte
lezve — Plautus, Racine, 
Congreve, M arivaux, Kleist 
vagy Witkiewicz. Pedig nem 
is csak professzionális (és 
természetesen általános) m ű
veltség szempontjából kívána
tos ez; a felnövő fiatal szí
nésznemzedék beszéd- és moz
gáskultúráját nem szolgálná-e 
hasznosan teszem azt egy-két 
spanyol barokk komédia vagy

francia klasszikus tragédia — 
általában: a marosvásárhelyi 
főiskolán régen „talonba“ ke
rült verses színmű?

Jó dolog a fiatal színész je
lölttel kipróbáltatni m inden
fa jta  drám át de nem  bárme
lyiket. Célszerü-e el játszatni 
vele — ha csak nem  olyan 
rendkívüli tehetségről van 
szó, amilyennel régóta nem 
örvendeztetett meg a vásár
helyi intézet — például 
Falstaffot vagy Lady Mac- 
betth-et? Egyes szerepek olyan 
érettséget, olyan kiforrott mű
vészi egyéniséget követelnek, 
amivel a színésznövendék — 
egyszerűen koránál és tapasz
talatlanságánál fogva — még 
semmiképpen nem  rendelkez
het. Az ilyen feladat nem  len
díti előre, inkább e lbátorta la
nítja, bizonytalanságot, zavart 
kelt benne.

Osztrovszkij V iharja két 
ilyen kivételesen erőteljes e

gyéniség: K abanova és Ka- 
tyerina feloldhatatlan ellenté
tére épül. E két ellenpólus — 
a régi Oroszország családi 
despotizmusát megtestesítő 
öregasszony és az em ber te r 
mészetes méltóságának, elide
geníthetetlen jogainak ösztö
nös igényét képviselő fiatal 
nő — között pa ttannak  a tra 
gikus konfliktus szikrái. E 
két hajthatatlan  jellem  meg
ütközése, Kabanova konok és 
rideg uralom vágyának és Ka- 
tyerina olthatatlan, szenvedé
lyes szabadságszeretetének 
szembesülése határozza meg a 
drám a világának koordiná
táit; belső m éreteiket tek in t
ve tragédiába illő alak m ind
kettő, csupán a körülmények, 
a környezet szánalm asan ne
vetséges kisszerűsége okozza, 
hogy a darab nem  nő tú l a 
„középfajú“ színmű ha tá 
rain.

Incze Ildikó és Rozsnyai 
Jú lia  személyében kétségtele
nül a Szentgyörgyi István 
Színművészeti Főiskola idei 
végzős évfolyam ának két leg
jobb növendéke kapta a há
látlan feladatot hogy életre 
keltse ezt a két szerepet, a 

melyeknek elhitető megjele
nítéséhez, a tehetségen kívül, 
komoly színpadi tapasztalat 
szükséges. Vagyis bizonyos é- 
letkor is — különösen Kaba
nova esetében. Nem csodál
kozhatunk tehát, hogy a két 
figura nem kapott kellő súlyt 
a főiskolai előadáson, hogy 
összecsapásuk szikrái nem  te
rem tettek borzongató elektro
mos teret körülöttük, s az e- 
lőadás m ár csak ezért sem 
forrósodhatott fel az írói szö
veg hőfokára. És azon sem 
csodálkozhatunk, hogy a (vi
szonylagos) drám ai súlytöbb
let Katyerina oldalára toló
dott át — ami nyomban meg 
is kérdőjelezi a konfliktus 
kimenetelét, a fiatalasszony 
öngyilkosságát; m ert K atyeri
na ugyan erkölcsi győztese 
ennek a küzdelemnek, de 
csak erkölcsi győztese; a V i
har világában még a sötétség 
erői uralkodnak.

Sajnos, a többi szerepalakí
tásról egyáltalán nem  is le
het m int színészi teljesít
ményről beszélni. Talán ezt 
akarta Csorba András, a fő
iskola rektora és az előadás 
rendezője, a darab „látványo-

sításával“ ellensúlyoznl-feled- 
tetni. Minden bizonnyal A z  
élő holttest híres (és egy re
mek film jelenet révén emlé
kezetes élménnyé vált) ci
gányzenekaros m ulatása su
gallta a festői zenés-táncos 
tablók ötletét; csakhogy ami 
ott szorosan a cselekményhez 
tartozó, a jellem ábrázolást és 
a végkifejlést szolgáló, szer
ves elem, itt puszta diverti
mento, hangulatkeltő betét. 
De milyen hangulatot kelt? 
Ez a music hall légkör jel
lemezné a Viharbeli Kalinov 
városkát? Kuligin órásmester, 
maga is a sötétség birodalm á
ba betörő fénysugár részecs
kéje, aki afféle rezonör-funk- 
ciót tölt be a darabban, egé
szen másképpen vélekedik er
ről (III. 3.): „Micsoda város 
ez, uram! Sétányt csinálnak, 
de nem sétálnak rajta! Csak 
ünnepnap jönnek ki, hogy a 
ruhájukat mutogassák! (...)  
Tudja, kik sétálnak nálunk? 
A legények meg a lányok. 
Az éjszakából csípnek el egy
két órát, hogy találkozzanak.“ 

Persze nem ez az előadás 
legsúlyosabb problémája, ha
nem az, am i m ár régóta évről

évre, bemutatóról bem utatóra 
növeli gondjainkat, aggodal
m ainkat a főiskola m unkájá
val, a színészutánpótlással, 
következésképpen színházaink 
jövőjével kapcsolatban. M ert 
félkezünk is elég a vásárhe
lyi főiskoláról hosszú évek a- 
la tt kikerült jelentős tehetsé
gek összeszámolásához. Már
pedig a mai fiatalok: a hol
nap derékhada, a holnapután 
új nemzedéket, utódokat ne
velő mesterei. De amikor ta
náraik, a mai és holnapi 
„nagy öregek“ elfáradnak, 
visszavonulnak, kik veszik át 
tólük két és fél évezred nagy 
szerepeit, kik lesznek az An
tigonék, Hamletek, Kabano- 
vák — felnőtt-mércével m ér
hető, „nagyszínpadi“ szinten? 
Poór Lili, Delly Ferenc, Ko
vács György, Orosz Lujza 
művészi szintjén?

Érdemes ezen eltűnődni. 
M indenekelőtt a Színművé
szeti Főiskola vezetőinek és 
tanárainak, akinek kezében a  
színésznevelés sorsa nyugszik.

JANOSHAZY GYÖRGY

Ismeretlen Bartók-kézjegy

Franz Metz temesvári or- 
gonamüvész, aki könyvet ír 
városa zenei m últjáról, két 
fontos Bartók-dokum entum ot 
m utato tt meg nekem. Megen
gedte, hogy lem ásoljam  őket, 
közlésükhöz is hozzájárult, 
önzetlen  gesztusáért ezúton 
mondok meleg köszönetét.

Az első dokum entum  egy 
kézjegy. Bartók aláírása a Te
m esvári Zenebarátok Egyesü
letének vendégkönyvében. A 
könyv pontos címe: Fremden- 
Buch des Philharmonischen 
Vereins in  Temesvár. 1872. 
április 22^től kezdve használ
ták. A Bartók-bejegyzés dá
tum a [19]06. II. 16., Bartók 
első tem esvári hangversenyé
nek a napja.

Az aláírás azért érdekes 
különösen, m ert az előnyomott 
rovatok közül a W ohnort ( =  
lakhely) föliratúba Bartók azt 
írta  be, hogy „Bées“.

A B artók-életrajzírás még 
Tíem vizsgálta meg kellő kö
rültekintéssel annak  az idő
szaknak a hétköznapjait, a- 
mely a művész életében a fő
iskola elvégzésétől (1903. jú 
nius) a főiskolai tanárrá  való 
kinevezésig (1907. január 19.) 
tarto tt. Ez annál is szembe- 
ötlöbb, am ennyiben az idő
szak kimagasló jelentőségű e- 
seményeiról — a pálya szem
pontjából kiváltképpen fon
tos hangversenyek soráról — 
fölöttébb aprólékosan tá jé 
koztat az irodalom. Hol la
kott ekkor Bartók? Bónis Fe

renc ikonográfiái m unkájában 
— Bartók Béla élete képek
ben és dokum entum okban; 
legutóbbi kiadása Bp. 1980 — 
a Bartók lakhelyei Európában 
című térkép „1902—1940“ Jel
zéssel tünteti föl Budapestet, 
holott több jel vall arra, hogy 
ez időszak elején, am ikor ta
nulm ányainak befejeztével é- 
vekig „szabadúszó“ volt, Bar
tók hosszasabban tartózkodott 
nemcsak Pozsonyban, hanem 
Berlinben és Bécsben is. Ah
hoz, hogy ezeket a ném etajkú 
fővárosokat is elism erjük 
„lakhelyeinek“, nem  szükséges 
azt is bizonygatnunk, hogya- 
kár egyikükben, akár mási
kukban „végleg“ Óhajtott vol
na letelepedni; erre valló é r
tesüléseink nincsenek is. Az 
azonban tény, hogy nemcsak 
alkalmilag, egy-egy föllépés 
kedvéért fordult meg falaik 
között. Nem akarom  itt e 
kérdést felgönyöliteni; nem 
is tudnám , m ert sok idevágó 
dokum entum  kiadatlan még. 
Csak m utatóba idézek két le
vélrészletet a Demény János 
gondozta, 1976-os levelezés
kötetből. 1904. m árcius 17-én, 
Berlin W., Steglitzerstr. 65. 
III. cím a latti lakásán Bartók 
így ír t Dietl Lajosnak Bécs- 
be: „Annyira elm erülök a 
kom ponálásban s egyéb m un
kálatokban, hogy csak most 
köszönhetem meg szíves köz
benjárásodat . . .  M agyaror
szágba ápr. végén térek visz- 
sza; 2 napra Pozsonyba, az

tán  pusztára — n y a ra ln i. . . “ 
1905 tavaszán Bécs, IV. Neu- 
mühlgasse 9. III. 41. volt a 
címe, és az t írta  Thomán Ist
vánnak: „jelentem, hogy máj.
25. én jótékonyságot gyako
rolok Újpesten — az ottani 
konzervatórium  javára  hang
versenyezem. . . .  A hangver
seny után  vagy 10 napot Bu
dapesten töltök.“ Én e két 
levélrészletből is kiolvasom, 
hogy — ha csak ideiglenesen 
is — lakhelyének tek in tette  
mind Berlint, m ind Bécset — 
inkább, m int Budapestet. Csak 
1907-es tanári kinevezése kö
tö tte  le végleg a magyar fő
városban. A tem esvári kéz
jegy újólag figyelmeztet: ide
je újragondolnunk és ú jrafo
galm aznunk a  B artók-iroda- 
lom idevágó tételeit. Ugyan
akkor a rra  is föl kell figyel
nünk, hogy a ném et című és 
ném etül rovatolt vendég
könyvbe Bartók mégsem írt 
„W ien“-t, hanem  igenis 
„Bécs“-et írt. Más szóval: ha 
elism erjük is Bécset, m int 
Bartók 1905-ös és 1906-os lak 
helyét, attól még nem  kell azt 
is gondolnunk, hogy a m űvé
szi érvényesülést kereső B ar
tók ott „asszimilálódni“ igye
kezett volna. E rre semmi jel 
nem vall, annál több jel vall 
ennek ellenkezőjére. Utóbbi
ak közé sorolandó ez a te
mesvári kézjegy is.

A m ásik könyv, amelyben 
Bartók 1906-os látogatásának 
nyoma m aradt, az A tem esvá
ri Zenekedvelő-egyesület Jegy
zőkönyve és Ikta tó ja  1906 jan.
1-től fö lirato t viseli. 5. lap
járól m ásoltam  ki:

„1906 /eb. 16. Krónika.
Bartók Béla hangversenye 

egyletünk védn. alatt.

Bartók B. és Maleczky Bi
anka hangversenyének m ű
sora.

1. Bach: Chromatique fan- 
tasie et füge

2. Chopin: a) Nocturne, 
Cis-moll b) Ballade G-moll

3. Erkel: Bánk Bán „Tisza- 
parti jelenet" Maleczky B.

4. Bartók: a) Scherzo b) 
Fantasie c) Saint-Saéns: Val- 
se

5. Gounod: Romeokeringő, 
énekli Maleczky B.

6. Liszt: Rhapsodie espag- 
nol.

Bartók 24 éves fiatal em 
ber, nem is sejtettükf,] m ily  
óriási technikával bír, m ennyi 
művészet forr a fiatal em ber
ben. A  legnagyobb technikai 
akadályokkal szinte csak já t
szott, a lágy ppp-tól a legna
gyobb erőkifejtésig m inden  
rendelkezésére áll, szokatla
nul fellelkesítette a publiku
mot; különösen midőn ráadá
sul a Liszt-Paganini Etűdét 
játszotta. Maleczky méltó  
partnerje volt.“

A  bejegyzés „Mayer János 
h. titkár“ kezétől származik.

A műsort ism ertük m ár a 
hangverseny sajtójából. Ami 
itt nóvum, az az „egyletünk 
védn. a la tt“ kitétel. Nem tud
ni ugyanis, hogy ki rendezte 
ezt a hangversenyt. Most va
lamivel közelebb kerültünk a 
rejtély föloldásához. Eddig 
csak azt tudtuk, hogy a hang
versenyt az egylet „nem ren
dezte“. Hivatalos, nyomtatott 
értesítője ugyanis nem emlí
ti Bartókot a vendégművé
szek között. A most fölbuk
kant bejegyzés sem cáfolja ezt

a következtetést, m ert — sza
batosan — csak védnökségről 
szól. Más Baritók-hangver- 
senyről is tudunk, amely ha
sonló körülm ények között ta r
tatott: az 1924-es bukaresti 
szerzői estet például Romulus 
Orchi$ rendezte a  Román Ze
neszerzők Társaságának véd
nöksége alatt; ez azt jelen
tette, hogy a társaság sem a 
hangverseny bevételéből, sem 
a vele járó kockázatból nem 
vette ki a részét, „csak a 
nevét adta hozzá“, csak az er
kölcsi sikeren osztozott. Ha
sonlóképpen történhetett 1906- 
ban Temesvárott is. Bár si
kerülne Metz kartársnak kö
zelebbi analógiára bukkannia: 
más hangverseny teljesebb 
dokumentációjára, amelyből 
kikövetkeztethessük, hogy 
1906-ban, illetve 1906 tá ján  ki 
menedzselt olyan bánsági 
hangversenyeket, amelyek 
védnökségét a  Temesvári Ze
nekedvelők Egyesülete vál
lalta.

Megdöbbentő — ugyanak
kor szép, m ert a történelm i 
hitel megnyugtató bizonyos
ságával szól 1982-ben az 1906- 
os Bartók-recepcióról — a 
„nem is sejtettük“ elszólás. 
A Bartók-irodalom a temes
vári bemutatkozás kapcsán 
hangsúlyozza, hogy a  nagy 
garral előkészített hangver
senyt m éltatlanul kevesen 
hallgatták. Ebből a tényből 
egyesek meglehetősen távoli 
következtetéseket vontak le. 
„Az 1910. évi statisztika meg
állapítja továbbá, hogy Te
mesvár a legintelligensebb 
városaink közé tartozik, szel
lemi élete igen élénk és ze
nei élete fejlett! Nehezen le
het ilyen körülmények kö

zött, a lapok legkörültekintőbb 
hírverése mellett, másban ta
lálni meg Bartók estje üre* 
házának m agyarázatát, m int 
a temes-torontáli m agyar in
telligencia közönyében“ — ol
vasom Demény János szigorú 
ítéletét a Zenetudományi Ta
nulm ányok  III. kötetében. Ne 
ostorozzuk a  Bartók-utókor 
nevében a Bánságot és Te
mesvárt! Igenis élénk volt a 
város szellemi élete, zenei é- 
lete is fejlett volt. A kadtak 
ott te lt házas hangversenyek
is. Sok igazi világnagyság is 
megfordult akkoriban a Bán
ság székvárosában. A huszon
négy éves Bartókot nem  volt 
honnan ismemiök. Ami pedig 
a sajtóelőkészítés hatástalan
ságát illeti, azt én a rra  ma
gyarázom, hogy akkoriban 
szokás volt — nemcsak Te
mesvárott! — m inden  vendég- 
művészt olyan szuperlativu- 
szokkal beharangozni, ame
lyeknek természetszerűleg 
semmi hitelük nem  lehetett a 
lapolvasók előtt. Hiába volt 
tehát Bartók „legkörültekin
tőbb“ reklámozása is. Lám, 
még a zeneegylet helyettes 
titkára  sem sejthette, hogy 
tényleg kiváló! Annál tehát, 
hogy hány üres szék szégye
ne fogadta Bartókot Temes
várott, fontosabb, hogy akik 
viszont ott voltak első hang
versenyén, személyében igenis 
ráism ertek a lángelmére. Ezt 
a  hangverseny sa jtó ja— leg
teljesebben Szekemyés János 
dolgozta föl; írása megjele
nés előtt a K riterionnál — 
egyhangúiéig tanúsítja. Ezt a 
tanúságtételt e jegyzőkönyvi 
bejegyzés is megerősíti.

LÁSZLÓ FERENC

[Utóirat Kodály ceruzás írásával:] Levelére a felelettel még 
mindig nem  készültem  el: egész könyvet kellene írni! Udv. 
(* A  m ellékleten  A rany bárány a szép leány kezdetű nép
dalnak négy sora, 31 versszakkal. A  lakodalmas m egjelent 
A M agyar Népzene T ára III. kötetében /425. sz. 477—479. I./, 
32 versszakkal. A  jegyzet nem  utal Jagamas Jánosra, a m el
lékelt dallam nem  Kodály kottázása.)

VII.  Bp. [1953.] X. 23. 
Kedves Jfagamasj!

Levelét köszönettel vettük, igen érdekes adatok. MénaságI 
tapasztalatait türelm es—türelm etlenül várjuk.

Ha meglesz, kérem  címezze Akadém ia ucca 2. zeneszóba, 
hogy m unkatársaim  esetleges távollétem  a la tt is megkapják.
II. kötetünk nov.-ben kijön.1

Szíves üdvözlet!tjei 
KZ

(l A M agyar Népzene T ára II. Jeles napok. Bp. 1953.; Kézzel 
irt levelezőlap. Kolozsvári postabélyegző kelte: 1953. okt. 28.)

VIII.  Bp. [1953.?] okt. 26.

Kedves Jagam as, 2ik levele is (okt. 19.) mai nap  megérke
zett. Értékes ad a ta it köszönettel vettük. U tánajárunk, hogy 
m egkapják a kiadványokat. M iért álom, hogy idejöjjön? A 
nyelvészek m ár rendesen érintkeznek, kollaborálnak. Próbál
jon hivatalos utat, mi Is m egpróbáljuk. Az intézet hivatalos 
címét és helyét is kellene tudnunk. A postabélyegen csak 
Cluj van.

N agyéknak1 üdvözlet, (ha m ár egyebet nem  sikerül odajut
tatni) további jó  m unkát

KZ

(Kézzel írt levél. 1 Nagy István főiskolai tanár és családja.)

IX . [keltezés nélkül] 
Kedves Jagamas,

egy újabb kérdés: Török Ferenc kiadott 1896-ban egy Székely 
gyermekvilág 1000 év stb. stb. c. könyvecskét, I. kötetnek ne
vezi, itt nem  tud juk  m egállapítani, van-e Il-ik. (Sepsi Sz. Gy.)

Van benne egy p ár elég jónak látszó gyerm ekdal feljegyzés. 
Jó  volna tudni, élnek-e még azok, s hiteles-e a  lejegyzés. Ta
lán  be tu d ja  illeszteni teendői közé.

Szíves köszöntéssel 
Kodály Z.

(Kézzel irt levél. Versoján: Kérem Jag[amasnak] továbbítani 
üdvözlet KZ)

X . Bp. [?] máj. 16. 

Kedves Jagamas!

Köszönettel nyugtázom  gyors és szíves válaszát. Most újabb 
segítséget kérünk. A széki gramafonlemezek lejegyzésénél

m egakadtunk, m ert a kísérő akkordokat nem lehet világosan 
hallani. Az F 83/a sz. lemez Régi m agyar c. darabja (az 
egyetlen É-durban) 3 kísérő akkord ja  hogyan fekszik, nem 
vehető ki. Feljegyzéseink szerint a brácsa g—d—a hangolásé.

Kis oktáv! Egy pár akkordot úgy 
am in t hallik, nem  lehetne fogni. A cselló C g d, és nem hal
lani használ-e kettős fogást. A lemezen u. i. m indenféle kom
binációs hang is hallatszik, am it nem  játszottak, de a felvé
telnél keletkezett. Ha tehát alkalom  volna kirándulni Székre, 
és m egkeresni Ferenci Márton „trió já t“ (a bőgős a fia volt, a 
brácsás Mike) és meghallgatni tőlük ezt a darabot, és egyen- 
k in t leírn i a kísérő fogásokat, továbbá megtudni, m iért han
golnak így, és szoktak-e másképp is hangolni — nagy se
gítség volna, és kellő helyen és időben fed is lenne tüntetve, 
kitől ered  a megfigyelés.

Szék különben is érdekes, és ha ezzel kapcsolatban a ci
gányzenészek társadalm i szerepéről, zenéjük alkalmazásáról a 
közösség életében esetleg egy kerek kis cikket kapnánk, azt 
itt is lehetne közölni.

Ügy tudom , a  lemezek ott is megvannak.

Szives üdvözlettel 
Kodály Z.

(Kézzel írott levél.)

XI. Budapest, 960. 1. 28.

Kedves Jagam as!

Dragoitól m egkaptuk az elvi hozzájárulást1 az anyag átadá
sára. A rra  szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a legsürgőseb
ben a siratóanyagra volna szükségünk. Legjobb volna, hogy
ha azonnal tudná küldeni azt, am i m ár le van írva. A le- 
írandókra nézve kérjük  véleményét, ml volna a leggyorsabb 
elintézés? K üldjünk-e szallagot, am ire átjátszanék, ez esetben 
azonban a  szövegek tám lapjait kell kérnünk, m ert azok néha 
nem  érthetők hallás után, vagy, ha válla lják  a leírást, közölje, 
mennyi idó a la tt tudnák  vállalni a leírást?

Reméljük, hogy jól vannak. Jó  m unkát kívánunk és mele
gen üdvözöljük m indnyájukat.

K odály Zoltán
Rajeczky B enjám in Kiss Lajos

(Géppel írt levél, a három aláírás kivételével. 1 Ceruzával tö
rölve a hogy szó. Sabin Drágoi /1894—1968/ a szóban forgó 
időben a Folklór Intézet igazgatója volt. Rajeczky Benjámin 
és Kiss Lajos a Magyar Népzene Tára V., siratókat tartal
mazó kötetének sajtó alá rendezői. A  sorozat gyűjtői /m u n 
katársai/ között Jagamas János nevét a III /A—B, a IV., V ., 
VII.  kötetben említik.)

XII.  Galyatető, [1964] jún. 15.

Kedves Jagamas,

m egkaptam  cikkét1, de még m ielőtt elolvashattam  volna, 
kórházba kerültem , most pedig it t  üdülök. Mihelyt lemegyek.

elolvasom, és örülök, hogy nem  hagyja magát a m unkától
eltéríteni.

Üdvözli Kodály Z.

(Kézzel írt levelezőlap. Postabélyegző: Galyatető, 1964. VI. 15.
1 A kvartszextakkordról szóló dolgozat, mely rom án nyelven 
nyomtatásban is m egjelent =  Lucrări de muzicologie, 1965.)

XIII.  [Keltezés nélküli 

Mélységes megrendüléssel és igaz részvéttel, hívei

Kodályék

(Névjegykártyára kézzel írt sorok. A  budapesti postabélyegző 
dátuma: 1941. okt. 21.)

X IV . [Keltezés nélküli 

A  szíves jókívánságokat hálásan köszöni és viszonozza

Kodály

(Thurzó Sándor gépírásos másolata kézzel írott levelezőlapról.)

XV. Budapest, 1951. április 10. 

Nagytiszteletű Uram!
Papp Károly prof. kedves barátom  biztatására kérem szí

ves közreműködését.
A Tudományos A kadém ia készülő nagy népdalgyűjteménye 

szám ára m ár rég szükség lett volna a máramarosi ref. kollé
giumban őrzött Almási-féle dalgyűjteményre.

1942-ben oda intézett kérésünkre az a válasz érkezett, hogy 
a gyűjtemény, ládákba csomagolva Debrecenbe küldetett és 
jelenleg hozzáférhetetlen. Tavaly Debrecenben ú jra nyomoz
tunk utána. Papp Károly fáradozása annyit megállapított, 
hogy Debrecenben nincs, és megadta az ö n  címét, m int aki 
egyedül tudna felvilágosítást adni a gyűjtemény hollétéről.

Igen kérem  tehát, mind arról, mind a megszerzés módoza
tairól szíves értesítését, m ert a maga nemében egyetlen gyűj
temény adatai nélkül csonkán m aradna m unkánk. Talán le
hetne a budapesti Ráday könyvtárban letétbe helyezni? 

Szíves válaszát mielőbb várja

Kész híve 
Kodály Zoltán

(Géppel írt levél, csak az aláírás Kodályé. Lakatos István  
nem em lékszik, hogy kitől kapta — boríték nélkül.)

I tt köszönöm meg Kodály Zoltánnénak, a  címzetteknek, 
illetőleg hozzátartozóinak, hogy megengedték e levelek és 
levelezőlapok közzétételét, valam int Thurzó Sándor, Sipos Ist
ván, Szabó Rezső, Jancsó Mózes és Zomda Attila szíves felvi
lágosításait.

Közli: BENKÖ ANDRÁS


