
Seprődi János, az ember 
és a tudós hagyatéka
Emlékezés születése

i.

Már jó félszázada annak, hogy a 
Kollégium öreg bennlakásának fa- 
padlós folyosóján lézengő diákokat a 
halkan csikorduló léptek utolsó alka
lommal tették figyelmessé a Nagy
könyvtár tanár-őre közeledtére. A fo
lyosón ámolygó kisdiákok szinte vala
mennyien tisztelettudón kapták le sap
kájukat a hírből vagy személyes ta
pasztalatból rendkívül szigorúnak is
mert tanár előtt. A nagyobb, „felsős“ 
diákok, s főként a diákévek két utol
sóját taposó hetedikes-nyolcadikos 
„urak“ közül a nyolcadikosok — a 
holnapi latin óra izgalmától reszketve 
— tisztelettel hajoltak meg előtte, a 
hetedikesek, akiket sohasem remegte- 
tett meg az ilyen órák gyötrelme, „úr" 
voltukban nem érezték kötelességük
nek a kalaplevételt: legtöbben a széles 
folyosón keszegül a fal felé hátrálva, 
és az üdvözlést mellőzve hagyták ma
guk előtt éllépni a lassan, gond’najtot- 
ta-gyötörte fővel távolodó, kopott ru
hás emberi alakot. Az üdvözlőknek 
szinte elképzelhetetlen fejbiccentés, a 
tiszteletlenkedőkre vetett hideg tekin
tet hangtalansága egyaránt arra val
lott, hogy a hajlott hátú, alacsony em
bert súlyosabb gondok, távolabbra Té
vedő gondolatok foglalkoztatják, hogy-' 
sem jelentőséget tulajdonítana a diák- 
illendőség-tiszteletlenség e megnyilvá
nulásainak.

A diákok egyik csoportja csak a ret
tegett, másik része csak a számára kö
zömbös tanárt nézte, látta az elhala
dóban. Közülük azonban senki sem 
tudta, nem is sejtette, hogy — a ta
nári foglalkozáson túl is — Sep- 
rődi János.

Akkor még — hetedikesként a tisz-, 
teletlenkedők sorában esetlenkedve — 
nem tudta, nem is sejtette maga e so
rok írója sem.

De ugyan kik és hányán tudták a 
diákokon kívül is a kortársak közűi? 
A szó igaz értelmében, bizony, akkor 
is, később is még — nagyon-nagyon 
kevesen.

Most azonban már, mikor a Krite
rien Könyvkiadó vezetőjének és szer
kesztőinek távlatokra néző gondosságá
ból végre napvilágot látott Seprődi tu
dományos termésének java részéből 
egy válogatott egybeállítás*,  gyökere
sen megváltozott a helyzet. Most már 
világosan látjuk, hogy a földi elmúlás, 
a halála óta eltelt félszázadnyi idő nem 
jelentéktelenítette, nem törpítette, de 
megnőtette: a kortárs nagyok közé 
emelte Seprődinek testben törékeny, 
korán halálba hanyatlott alakját.

E válogatott tanulmánykötet megje
lenéséig még a viszonylag tájékozott 
szakember sem láthatta Seprődi életé
nek és munkásságának jelentőségét 
olyan átfogóan, mint most, mikor vég
re történeti távlatba állítva olvashat
juk az erdélyi művelődés e jelentős 
alakjának életéről és munkásságáról 
írt értékeléseket, s nyomában forgat
hatjuk az előttünk fekvő kötetben 
egybegyűjtött, sok vonatkozásban máig 
is új- és időszerű megállapításokat, 
gondolatokat tartalmazó tanulmányo
kat és kisebb cikkeket.

2.

Amint a kötet bevezető tanulmányai 
között a gondosan egybegyűjtött ada
lékokból összeállított életrajz áttanul
mányozása után — Almási, Benkő és 
Lakatos tájékoztatása révén — Seprődi 
irodalmi, zeneszerzői, zenepedagógiai, 
zenekritikai, zenetörténeti, egyház- és 
népzenekutatói munkássága megisme
résére is sort keríthetünk, elcsodálko
zunk, hogy sokan szinte napjainkig 
csupán „zenei író-“ -ként tartották szá
mon.

Pedig a szürke tanári élet már indu
lásában sem volt éppen mindennapi, 
noha a kor sivár társadalmi-gazdasági 
viszonyai között nem volt merőben szo
katlan sem.

A múlt század utóján, 1874. augusz
tus 15-én a Kis-Küküllő menti Kibé- 
den nehéz gondokkal küszködő föld
míves család első gyermekeként pil
lantotta meg Seprődi János a napvilá
got. Az évek múlásával a család éle
tének gondjai egyre tetemesebben 
megnövekedtek, hiszen rövidesen raj
ta kívül még hét gyermekről kellett 
a Seprődi-házban a szülőknek gondos

• Seprődi János válogatott zenei írásai 
és népzenei gyűjtése. Bukarest, 1974. 
496 1. 4- 2 mell. A bevezető tanulmányt 
írta Almási Tstván, Benkő András és 
Lakatos István. A zenei írásokat és az 
egész kötetet Benkő András, a népzenei 
gyűjtést Almási István gondozta.

százados fordulóján.
kodniuk. Ilyen körülmények között 
nem csoda, ha már az elemiben kiváló 
eredménnyel tanuló elsőszülött fiút 
apja csak tanítója, a népmesegyűjtő 
ősz János hosszas, kitartó unszolásá
ra adta be a székely udvarhelyi refor
mátus kollégiumba a deáki tudomá
nyok elsajátítása céljából. A szorgal
mas, kötelességteljesítő kisdiák odaadá
sával és értelmességével kezdettől a 
legjobb tanulók sorába került, és ezzel 
le is vette apja válláról a tanulási 
költségek előteremtésének gondját, 
ösztöndíja a maga tanulási, élelmezé
si költségeit szerényén biztosította, sőt 
az év végi jutalmakból került még az 
otthon maradiaknak is segítség. A kö
zépiskolai tanulmányok befejezése után 
1894—1898 között Seprődi a kolozsvári 
egyetemen szerzett latin—magyar sza
kos tanári oklevelet, és ennek birtoká
ban 1898-tól kezdve a kolozsvári re
formátus kollégium tanáraként tanított 
1923. március 23-án, 49 éves korában, 
Kolozsvárt bekövetkezett haláláig.

Szürke, külső eseményekben rend
kívül szegény, puritánul egyszerű élet 
jutott Seprődinek osztályrészül. De a 
szürkeségbe, az eseménytelenségbe egy 
belső lobogásban égő, eszmékben és 
eszményekben gazdag, harcos egyéni
ség gyötrődése, láza visz színt, és ad 
rövidre szabott, kispolgárién egyszerű 
életének különleges értelmet, csillant 
fel benne a jövőbe is átvillanó ragyo
gást.
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Még egy olyan határozott egyéniség 
esetében is, mint amilyen a Seprődié, 
nem megy ritkaság számba, hogy csak 
bizonyos ingadozás, némi célkitűzésbeli 
tervtelenség, szóródottság után találja 
meg azt az igazi munkateret, amelyen 
kora és a jövő számára is maradandót 
alkothat. Sőt szinte szabályszerű, hogy 
a bizsergő tehetséggel induló, az alko
tó vágytól feszülő ifjú először irodalmi 
téren igyekezzék valami figyelemre 
méltót teremteni. Minthogy az alkotó
vágy nem hiányzott már pályája ele
jén Seprődiből sem, pályafutása kora 
kezdetén a fiatal tanár költői, színmű
írói, opera-, majd később kórusmű- 
szerzői kísérletezéssel párhuzamosan a 
múlt század és a maga kora irodalmi 
életének jelenségeivel kapcsolatban is 
hallatta szavát. Csodálatos azonban, 
hogy míg Bartók Béla zeneművészeté
ben forradalmisága ellenére nagyra 
értékelte az újat (1. a kötetben: Bar
tók Béla művészete), értetlenül nézte 
Ady Endre költészetét.

Egy operapályázaton való sikertelen 
részvétel, úgy látszik, hamarosan rá
ébresztette Seprődit alkotó költői és 
zeneszerzői tehetsége korlátáira, s így 
tehetsége érvényesítésére rövidesen új 
utakra lép.

Az út nem az önálló zenei alkotá
sok, hanem a zenei műveltség emelé
sére való törekvés útja. Belátva 
azt, hogy a kor zenei műveltsége mi
lyen sekélyes, a korabeli zenepedagó
giai irodalom bírálatával igyekezett a 
zenepedagógiai munkásság és egyben 
a zenei közízlés szintjének emelésé
re. A közép- és felsőfokú ének- és 
zeneoktatás megteremtése, korszerű
sítése gyakorlati és elméleti vonatko
zásban egyaránt lelkes munkásra ta
lált benne. Pályája elején megjelente
tett Emlékirat a magyar zene ügyé
ben (1906) című terjedelmes tanulmá
nyát — még ma, Bartók és Kodály 
után is — a jelentős, új gondolatokat 
bátran hangoztató zeneirodalmi alko
tások között tartjuk számon.
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Igazán úttörő jelentőségű és így 
időtálló eredményeket Seprődi két 
területen: a magyar zenetörténet meg 
a népdal- és népzenei gyűjtés vonat
kozásában ért el.

E két téren kifejtett tevékenységé
ben egyaránt az úttörés nehéz fel
adatát és atévedezés veszélyeit vállal
ta magára. Lakatos István tanulmá
nyából kiviláglik, hogy ami ez irányú 
tevékenykedése első vetületét, zene
történeti vizsgálódásai dolgát illeti, az 
ő korában, századunk elején a magyar 
zene történeti-filológiai jellegű kutatá
sa még a kezdet kezdetén tartott. Az 
új módszerek bevezetése szükségessé
gének sejtelmében, tudatában élve, 
Seprődi részlettanulmányokban, majd 
Fabó Bertalannak A magyar népdal 
zenei fejlődése című munkájáról írt 
kíméletlen bírálatával a kor zenetudo
mányi irodalmának legjelentősebb 

képviselőivel egy sorba került. A XVI. 
század közepi Batthyány-kódex beha
tó tanulmányozása, valamint a XVII. 
századi erdélyi zene legfontosabb for
rása, a Kájoni-kódex vizsgálata, hang
jelzésének megfejtése és alapos filo
lógiai készültséggel való bemutatása 
már pályája elején (1909) maradandó 
helyet biztosított Seprődinek a zene
történeti vizsgálódásban.

Még zenetudományi-zenetörténeti 
munkásságánál is jelentősebb azonban 
Seprődinek a népzene- és a népdalgyűj
tés területén végzett munkássága. Az 
a népi környezet, amelybe beleszüle
tett, a maga zene- és dallamanyagával 
élmény- és tudásalapot szolgáltatott 
Seprődinek a népi zene és a népdal 
gyűjtéséhez Ilyen irányú munkálko
dásában Seprődi kezdetben a század
vég gyűjtőgyakorlatához igazodott, de 
aztán fokozatosan eljutott az egyidejű 
hallás utáni lejegyzés és a gépi felvé
tel párhuzamos végzésének gyakorla
táig. Részint a magyar népi zene és a 
parasztdal iránt a maga kora „művelt 
nagyközönség“-e körében még csak 
alig-alig ébredező érdeklődés, vala
mint ennek következményeként a ki
adói igény nagyon korlátozott volta 
miatt, Seprődi nehezen tudott lehető
séget teremteni gazdag gyűjtése önálló 
kötetben való megjelentetésére. Ezért 
még Bartók és Kodály fellépte előtt, 
1901-ben megkezdte az Ethnographiá- 
ban legalább folytatásokban közzétenni 
Marosszéki dalgyűjtemény című, de 
szinte kizárólag szülőfalujából, Kibéd- 
ről származó népdalanyagát, köztük 
nem egy klasszikus és újabb stílusú 
balladát is. A bevezető tanulmányok 
között Almási István értékelése szerint 
ezt a közleménysorozatot (az utolsó 
közlés 1913-ban jelent meg) a csak jó
val Seprődi János halála után megte
remtett zenei falumonográfiák típus- 
elődjének tekinthetjük. E gyűjtemény, 
a válogatás-kötet több népzenetudomá
nyi tanulmánya és az ugyanitt 82 nép
balladát, népdalt meg mintegy negyed
száz hangszeres táncdallamot magába 
foglaló, első közlésű népköltési anyag 
értéke mutatja: mit vesztett a magyar 
folklórkutatás azzal, hogy a kor ér
tetlensége, a támogatás hiánya miatt, 
később pedig a halálos betegség lan- 
kasztó tehetetlenségében vergődve, 
Seprődi folklorisztikai munkássága — 
életművével együtt — tragikusan ko
rai halálával befejezetlenül maradt.
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Az elmondottak miatt igazán ideje 
volt, hogy a tudományos hagyatéknak 
már közvetlenül Seprődi halála évé
ben Kristóf Györgytől szorgalmazott 
kiadására most, félszázad után, végre 
sor kerüljön.

Az előttünk fekvő kötetről, a 3ep- 
rődi életéről, munkásságáról alapos 
tájékoztatást nyújtó bevezető tanul
mányokról és magáról a válogatásról 
szinte fenntartás nélkül csak elisme
réssel szólhatunk. A kötetnek a Vá
logatott zenei írások fejezetében fel
sorakozó Seprődi-tanulmányok, -cik
kek valóban írójuk tudományos iro
dalmi termésének legjavát nyújtják, 
a Népzenei gyűjtés fejezete pedig — 
Almási István korszerű filológiai fel
szerelésével — az erdélyi népzenei 
gyűjtés nagy úttörője hagyatéki anya
gának legértékesebb darabjaival is
mertet meg. A kötetet lelki ismerete
sen gondozó Benkő András jó szolgá
latot tett a százados évfordulón az ün
nepelt emlékének és az ezutáni tudo
mányos kutatásnak a teljességre tö
rekvő Seprődi-könyvészet, azaz Seprő
di munkássága jegyzékének, a róla 
megjelent értékelések gazdag anyagá
nak egybeállításával. A gondosan szer
kesztett Névmutató a kötetben való 
tájékozódásban nagy segítséget nyújt; 
a román és német nyelvű, sajnos, túl
ságosan rövid összefoglalás a más 
anyanyelvű olvasóval is megsejtet va
lamit Seprődi munkásságának mara
dandó értékeiből.

A kötet megjelenése egyrészt újabb 
bizonyság arra nézve, hogy a múlt ha
ladó hagyományainak ápolása a mai 
ember számára mennyi tanulsággal 
jár, másrészt meg biztosíték a tekin
tetben, hogy a Kriterion Könyvkiadó 
fokozott mértékben feladatának érzi a 
múlt nagy értékei közkinccsé tételé
nek ügyét.

SZABÓ T. ATTILA

Idei 19. (május 10) számunkban cikket 
közöltünk a Seprődi János válogatott 
zenei írásait tartalmazó, a Kriterion 
Könyvkiadó gondozásában megjelent kö
tetről. Csire József főként a zenekritikus 
és a népdalgyűjtő munkásságának érde
meivel, e tevékenység korszakmeghatá
rozta hiányosságaival foglalkozik. Szabó 
T. Attila emlékezése, Seprődi János szű- ( 
letése századik fordulóján, művelődés- 
történetünk e nagy és tragikus alakja 
életének más. kiegészítő emberi és tudo
mányos vonatkozásaira hívja föl a figyel
münket. (Szerk.)

Faust
Úgy tartják, minden franciában van 

valami Massenet-ből. Tegyük ehhez 
hozzá, hogy minden Massenet-operá- 
ban van valami Gounod Faustjából.

Minden Faustok közül legmélyebb a 
Goethéjé, legfelszínesebb a Gounod-é. 
Gounod Faustja sokkal inkább hason
lít valamelyik másik francia melodrá
mához, mintsem a goethei Fausthoz. 
Olyannyira, hogy — bár a legegyete
mesebb német műalkotást választja 
kiindulópontjául — ez utóbbi csak 
csekély, felületi hatással lehet rá. 
Francia benne minden és mindenki; 
francia a valcer, amelyre táncolnak, 
francia a kert, amelyben sétálnak, 
franciák a diákok, a polgárok, s a ka
tonák. Mert francia itt a szó és fran
cia itt az ének, s a Walpurgis éje sem 
több bájos, szellemes, dallamos, for
más bacchanália-balettnél; dalszínhá
zat játszik a hősiességre képtelen hős- 
szerelmes Faust, az intrikusok intri- 
kusa, az alvilágfi-világfi sátán, ez a 
csupa szellem gonosz szellem, a szom
szédasszony Márta, a komika, nadrág
szerep a Siebelé, de hát Margaréta sem 
német Fräulein, hanem francia demoi
selle.

Hogy van, hogy nem, ez az idén 115 
éves üde francia Faust-opera szívósan, 
kitartóan, rendíthetetlenül halhatat
lan. Már csak ezért sem illetheti gáncs 
a kolozsvári Állami Magyar Operát, 
hogy műsorára tűzte, bár a helybeli 
Állami Román Operának is műsorda
rabja Gounod remeke, de hát a mű 
mindenekfeletti népszerűsége sok min
dent elbír, még két dudást is egy csár
dában.

Gounod Faustjának hatványozottan 
érvényesülő, romantizáltan, dramati- 
záltan lírikus francia opera jellege 
annyira nyilvánvaló, hogy felesleges 
azt a rendezésnek külön hangsúlyoz
nia, bár e jelleg felett átsiklania sem 
ajánlatos. Jean Rânzescu nem pazarló 
pazar rendezése megtalálta azt a bizo
nyos arany középutat. A kiváló rende
ző színpada par excellence operaszín
pad (pedig híján van a súgólyuknak!), 
Faustja a gounodi dallamvilágot jelen
tő deszkákon játszódik. A színpadi 
járás-kelés, jövés-menés számára rend
kívül kedvező díszletek tervezőjének 
(Sz. Witlinger Margit), a színeket ta- 
lálkoztató kosztümök tervezőjének 
(Lya H. Roșescu) legfőbb érdeme, hogy 
bár átlát, nem néz keresztül Gounod 
francia Faustjának operarománcán, a 
Faust-monda egyetemes jelentése után 
feleslegesen keresgélve.

A Háry Béla karmester kézjegyét vi
selő bemutató előadás szereplői Sza- 
day Géza, Mátyás Jenő, Kónya Dénes 
Lajos, Nagy Ferenc, Vargha Piroska, 
Csorna Mária, Nagy Katalin, a zene
kar, az énekkar, a tánckar voltak. A 
szereplők közül, a látottak alapján a 
balettet, a hallottak alapján Mátyás 
Jenőt tartjuk a legjobbnak.

Nincs Shakespeare-ünk és nincs 
Goethénk, de van francia irodalmunk 
— mondta Paul Valéry. Nincs a fran
ciáknak Monteverdijük sem, nincs Mo
zartjuk, nincs Rossinijük, Verdijük, 
Puccinijük, Wagnerük, de van fran
cia operairodalmuk. S a francia ope
rairodalom, de az opera világirodalma 
is elképzelhetetlen a Faust nélkül.

A közönség végig forró ünneplésben 
részesítette az ő megingathatatlanul 
halhatatlan Faustjának tolmácsolóit.

RÓNA! ISTVAN

A NÉPSZABADSÁGBAN ÍRJA
Breuer János az Oláh Tibor műveit is 
bemutató budapesti hangversenyről: 
„. .. A Kolozsvárt, majd a moszkvai Csaj
kovszkij Konzervatóriumban tanult zene
szerző a kifejezés, a művészi közlés rend
kívül intenzív igényével alkot. .. .Anya
gát biztos kézzel formálja, szervezi mű
alkotássá. A Napéjegyenlőség énekhangra, 
klarinétra és zongorára írott trió... Lírai, 
gyengéd alaphangból bontakozik ki a mu
zsika drámai vonala, anyagszerű az egész 
kompozíció, s kiváltképp rokonszenves az 
énekhang felhasználásának módja ... 
Formai biztonság, imponálóan virtuóz 
hangszerkezelés jellemzi a Klannét- 
szólószonátát, amelyet kétféle zenei 
anyagból, vagy inkább egyazon matéria 
kettős arculatának bemutatásával épít fel 
a zeneszerző. Rövid, hegyes hangok és 
éneklő, nagyívű dallamok, magas és mély 
régiók kontrasztjából épül fel ez az él
vezetes alkotás, amelyben, meglehet, a 
hóra lunga népzenei elemei is visszhan
goznak: nem pontos idézetek, hanem in
kább emlékek, foszlányok formájában. 
Hangban, technikában az Invokációk cí
mű, öt előadóra és sok hangszerre ké
szült kompozíció a legújabb. A zeneszer
ző itt már mozaikosan felbontott ^enei 
anyaggal dolgozik, apró, de igen kifeje
ző dallamcsírákkal, töredékekkel s formá
ját hangzási síkok, levegős felületek 
szembeállításával szervezi. Szuggesztív és 
őszinte muzsika. E három művét a ki
váló felkészültségű bukaresti Musica No
va együttese adta elő . .

IRODALOM-MŰVÉSZET


