
Am nemcsak önmagával küzd, a körötte élő világgal, országgal, történelemmel is. És 
történelmi tájékozódását is az önkeresés sikere, eredménye alapozhatta meg. Az önke
resés egyszersmind útkeresés volt, amely a történelem diakronikus útvesztőiben pró
bált tájékozódni, próbálta megtalálni a célszerű menetirányt, és felrakni a megtett 
utat tanúsító jeleket. A Szivembe robban című vers a dolgozó és küzdő elődök em
lékét, sorsát idézte fel, a tájat, az országot, amely munkában halad előre azon az úton, 
amelyen történelme vezeti. A Hegyek pedig a Dunatáj egymás mellett élő és egymás
ra utalt népeire hivatkozik, keresve a tágasabb hazát, a nagyobb összefüggést, amibe 
a szülőföld és a családi emlékek földje: Erdély egyaránt belefér, egyaránt bele tar
tozik. A fiatal költők történelmi és kelet-közép-európai tájékozódását, amelyre koráb
ban Kovács István vagy Utassy József adott példát, képviseli Turbók Attila is. A lí
rai személyiség a közösségi sorsban és történelemben találta meg igazán önmagát, és 
találta meg igazán a költészet lehetőségét, zálogát. (Magvető, 1975.)
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Benkő András: 
A  Bolyaiak zeneelmélete

Egyre izmosodik a kolozsvári zenetudomá
nyi kutatók csoportja. Nem általános zene- 
történeti problémákkal foglalkoznak, hanem 
az erdélyi magyar múlt feltárásán búvár
kodnak. Az erdélyi zenekutatás nesztora La
k a to s  Is tv á n  1935 óta publikálta dolgozatait, 
melyek főleg az Erdélyi Múzeumban, erdélyi 
1971 óta a bukaresti Kriterion vállalkozott 
magyar irodalmi folyóiratokban és a buda
pesti zenei revükben jelentek meg. Újabban 
a magyar nyelvű zenetudományi munkák 
megjelentetésére. Lakatos Zenetörténeti írá
sainak válogatott gyűjteményét 1971-ben ad
ták ki. Az 1923-ban elhalt székely zenetudós, 
S e p r ö d i  Ján o s  értekezéseivel, valamint a 
Bartókról szóló dolgozatokkal 1974-ben aján
dékozták meg az olvasókat. B e n k ő  A n drás  
1975-ben megjelent könyve -  csatlakozva a 
Bolyai Farkasra kegyelettel emlékezők tá
borához -  a két világhírű marosvásárhelyi 
születésű matematikussal foglalkozik, akik 
sok egyéb kutatásuk mellett nem feledkez
tek el a zenéről sem.
A Bolyaiak matematikai zsenije csodálko
zást keltett országszerte, sőt világszerte is: 
A legjelentősebb, legalaposabb elemzést Szé- 
nássy Barna debreceni professzornak kö
szönhetjük, aki Farkas nagy matematikai 
tudásáról, tanári munkásságáról, volt göttin- 
gai tanulótársával, Gauss-szal szőtt kapcso
latáról tájékoztatott az Akadémia kiadásában 
1975-ben megjelent kötetében. Olvashatunk 
abban Bolyai drámáiról is.

Farkas, aki csaknem félszázadon át, 1804- 
51 között oktatott a Marosvásárhelyi Kollé
giumban, matematikán kívül csillagászattal, 
pedagógiával, műszaki problémákkal, és -  
zenével is foglalkozott. „Zenészeti" dolgo
zata kéziratát R a d o s  Ig n á c  találta meg, s 
G u ly á s  K á ro ly  közöltette a Math, és physi- 
kai lapok 1913-as évfolyamában. A dolgoza
ta, fia. Bolyai János zeneelméleti tanulmá
nyával együtt, kitűnő elemzéssel B e n k ő  A n d 
r á s  gondozásában jelent meg. A két Bo
lyai zeneszeretete a matematika és a mu
zsika évezredes rejtett kapcsolatában gyö
kerezik. Míg Farkas elméletileg foglalkozott 
a zenével, fia, János mint aktív muzsikus, 
Paganini félelmetesen nehéz hegedűműveit 
is játszotta, s szívesen bekapcsolódott a ka
marazenébe, Marosvásárhelyen és Bécsben 
is.
A Bolyaiak életének zenei mozzanatait fel
tárta már Lakatos István az 1971-ben m eg
jelent zenetörténeti írások VIII. fejezetében, 
kiterjesztve Farkas második házasságából 
származó Gergely nevű fia hegedűjátékának 
ismertetésére is. Benkő külön-külön részle
tezte az apa és fia zenei értekezését. Meg
állapította, hogy amíg Farkas a 7, addig Já
nos a 12 fokú hangrendszert vallja alapul a 
zenében. Farkas a hagyományos kottajelek 
mellett vagy helyett algebrai jelzések hasz
nálatát ajánlotta; a felfelé alterálást -j-, a 
lefelé valót pedig -  jellel javasolta ellátni. 
Mindkét Bolyai elfogadta kiindulási alapul



az ötvonalas kottarendszert, s Farkas a se
gédvonalak segítségével jelzett hangokat 
„kalapos", „nyakravaló" jelzőkkel illette. 
Módszere haladás a sárospataki paleográfiá
val szemben, ahol 8-9 vonalra írták a Cso- 
konai-versekre szerzett kórusműveket. A to
vábbiakban Benkő rámutatott Farkas azon 
újítására is, hogy a törtszám nevezőjében je
lezte a hangok időtartamát. Ez logikus lehe
tett, de nehézkessége miatt nem alkalmazha
tó. Farkas fantáziadús képzelete kitervelt egy 
taktusverő gépszerkezetet is, melyhez ha
sonló J. N. M ä lc ze l  metronóm szerkezete, 
1816-ból. Mälczel nem tudhatott az ötletről, 
mert Bolyai János csak 1918-ban került Bécs- 
be a hadmérnöki akadémiára.
A hangmagasság mérséklését, a temperálást 
-  amelyet Kodály sem szívlelt, ha billentyűs 
hangszerrel kísérték az éneket — mindkét 
Bolyai elítélte. Még viszonylag a Kirnber- 
ger-féle temperálási módszert dicsérte Já
nos, de vita tárgyát képezheti a könyv írójá
nak az a nézete, mely szerint Liszt 1854-ből 
való Fauszt-szimfóniájának témájából a pre- 
szeriális zene első megnyilvánulását vélte 
föltűnni. Felfogásával megegyezik Somfai, 
Hamburger nézete, amelyet azonban megcá
folt Szelényi István Hamburgernek Liszt 
könyvéről szóló recenziójában. (Magyar Ze
ne, 1966/5. sz.)
Benkő ugyan közölte táblázatban a Bolyaiak 
felfogását a hangnemek karakterére vonat

kozóan, de -  igen helyesen -  ezt szubjektív 
mozzanatnak minősítette. Évszázadok folya
mán változott a diapazon. Bolyai idejében a 
C-dúrban szerzett darab ma D-dúrban hang
zik, mert magasabb rezgésszámú volt akkor 
az egyvonalas Á hang, mint most. Legfeljebb 
a dúr és moll hangnemben mozgó darab ka
raktere közötti különbség elismerése reá
lis.
Benkő fejtegetéséből részletes elemzést nyer
tünk a Bolyaiak hangköztani, akkordtani 
felfogásáról is. Kiderült, hogy míg az apa. 
Farkas a hagyományos utat járta, fia újí
tott, s akkordpiramisa eljutott a tizenkettes 
hangzatig is, amelyet a dodekafóniában 
„fürt" akkordnak neveznek. 
Határozatlanságot tanúsított viszont János a 
konszonancia -  disszonancia problémájával 
szemben. Bár „csúnya arányt" nem észlelt 
a 12 hang között, m égis „átmeneti" hangkö
zöket is megállapított felosztásában. Hibá
zott, amikor a bővített szekundot disszonáns
nak, a kis tercet pedig konszonánsnak mond
ta, holott a két hangközt enharmonice azo
nos.
Benkő kiváló publikációja sok dicséretet ér
demel, elemzéseiben, szerkesztésében figye
lemreméltó tudományos munka, s mind a 
Bolyaiakra vonatkozó irodalom, mind a ze
netudományi literatúra nagy értéke. (1Cri
t e r io n , 1975.)
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