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Eljövendő nemzedékek talán könnyebben tudják szétdara-
bolni művészre, tudósra, nevelőre. Velünk, akik keze alól 
kerültünk a muzsikus pályára, olyan egységben tudta láttatni 
sokfelé ágazó tevékenységének minden kitérőjét, hogy eszünk-
be sem jutott kételkedni abban, hogy mindaz, amit élete 
folyamán tett, s amit tanítványaitól megkívánt, hozzátartozik 
a szigorúan vett zeneművészethez és zenei neveléshez. Kevés 
kitekintésünk volt akkor arra, hogy felmérjük, hogy sehol a 
világon a zenei nevelés nem terebélyesedik ki a szellemi kultúra 
olyan nagy területére, mint az ő iskolájában. Nem kevesebbet 
vállalt, mint egy nemzeti zenekultúra és zeneművészet meg-
teremtését, s ha kellett, maga kutatta fel ennek a zenének 
történelmi, irodalmi, nyelvi kapcsolatait, s maga dolgozta ki az 
új nemzedékek zenei nevelésének tervezeteit, módszereit, tan-
anyagait az ovodától a legmagasabb fokig. Tántoríthatatlanul 
hitte, hogy minden nemzeti művészetnek a népből kell meg-
újulnia, s hogy a zeneművész feladata nem lehet más, mint a 
művelt rétegeket zeneileg magyarrá, a magyar tömegeket zenei-
leg műveltté tenni. „Eleinte csak az elveszett régi dallamokat 
kerestük. De látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetséget és 
friss életerőt, feltetszett előttünk egy a népből újjászületett, 
művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk 
életünket."1 

1 Bartók emlékezete. 1955. 

1 Irodalomtörténet 1982/4 
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Eddig úgy tudtuk, hogy ez a nagyszabású terv egyetemi 
hallgató korában, a népdallal való első tudatos találkozásakor 
érlelődött meg benne. Legutóbb a Magyar Tudományos Aka-
démia ez év május 3-i Kodály emlékülésén Ujfalussy József egy 
1900-1901-bői való, mindeddig ismeretlen Zenei jegyzetek 
feliratú Kodály-füzetből vett bőséges idézetekkel bizonyította, 
hogy ez az egész magyar kultúrára kiterjedő megújítási terv 
úgyszólván minden vonatkozásában készen volt már az érett-
ségiző diákban. A későbbi egyetemi és zeneakadémiai — de 
főként az Eötvös collegium! — tanulmányok mintha egy, már 
szinte előre megszőtt háló rekeszeibe illeszkedtek volna bele. 
Lenyűgöző az a következetesség, ahogyan hosszú élete alatt 
egyre azon dolgozott, hogy ne maradjanak üres rekeszek a 
hálón. 

Amíg élt, páratlan munkabírása, minálunk ritka személyes 
tekintélye azt a látszatot keltették, hogy érlelődik terveinek 
valóra válása. Az a nemzedék, amely vele együtt hagyta el az 
egyetemet, Eötvös Collegiumot hamar vezetőjévé vált a magyar 
szellemi életnek, s közöttük mindig megértő és támogató párt-
fogóit, nagy elképzeléseinek szellemi társait találhatta meg. A 
nagyközönség még alig barátkozott zenéjével, amikor a tudo-
mányos világ már bőségesen élt a népzenekutatás általa feltárt 
eredményeivel. Zenetudomány, néprajz, irodalomtudomány, 
nyelvészet egyaránt új távlatokat nyitó gondolatokat kapha-
tott tőle. Az új demokratikus Magyarország aligha nélkülöz-
hette szellemi berendezkedésekor személyét és nézeteit. Az 
elnöki és díszelnöki székek hosszú ideig számára voltak fenn-
tartva a szellemi tudományok és a zeneművészet hivatalos 
fórumain. Zeneművei élik a maguk életét a hazai és külföldi 
hangversenydobogókon, tudósi szemléletmódja oly magától 
értetődően épült bele a magyarság szellemi arcát kutató tudo-
mányokba, hogy szinte hivatkozni sem kell a forrásra. 

Mostoha azonban a sorsa azoknak a terveinek, amelyekkel 
az új nemzedékeket magyarabbá, műveltebbé, zeneileg iskolá-
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zottabbá kívánta nevelni. Iskolai énektanítási reformjai — 
miközben módszere világszerte hódít — lassan sorvadnak itt-
hon. Annak a mozgalomnak pedig, amit a magyar kiejtés gon-
dozására, javítására indított, hivatalos és önkéntes nyelvművelő 
fórumoktól hemzsegő korunkban szinte már emléke sem 
maradt. 

Pedig páratlan jelenség az irodalmak és nyelvek történeté-
ben, hogy egy nemzet legnagyobb muzsikusainak egyike figyel-
jen fel a nyelv romlására. „Vannak . . . a nyelvhelyességnek 
írásban nem rögzíthető, csak füllel felfogható elemei is. A 
nyelvnek nemcsak leírható része van kitéve romlásnak, hanem 
talán még inkább ez a jelekkel nem rögzíthető, csak hallható 
része. Az élőbeszéd azon elemei, amelyekre nézve az írásjelek 
határozott utasítást nem adnak, sokkal inkább vannak a beszé-
lő vagy felolvasó önkényére bízva, mint az írásban rögzíthető 
elemek. Egyrészt, mert szabályai eddig sehol összegyűjtve nin-
csenek, másrészt, mert zenei elemekről lévén szó, nem min-
denkiben van elegendő hallásbeli fejlettség, hogy egyáltalá-
ban észrevegye, megfigyelje és kövesse törvényszerűségüket. 
Valamikor szónok-nemzet hírében álltunk. Ma lámpával kell 
keresni olyan szónokot, akinek beszéde a zenei elemek szem-
pontjából is kifogástalan . . . Kimondhatni : művelt középosz-
tályunkban a magyaros magyar beszéd a legnagyobb ritkaság. 
Mintha a műveltség ára az volna, hogy elveszítsük az élő be-
széd magyar zamatát. . . Lehet németesen, szlovákosan, 
románosan, rácosan, örményesen, cigányosan, zsidósan ma-
gyarul beszélni.. . Legsúlyosabban az artikuláció és ritmus el-
változásai kezdik ki a nyelv zenei rendszerét. . . A hangsúlyos 
rövid szótag nyújtása, a hangsúlyos szótagok intenzitásának 
növelése - amint ezt egyre gyakrabban halljuk különösen a 
nyelveket tanuló műveltebb ifjúság közt — pusztító betegséget 
jelent nyelvünk ritmusrendszerében. Ha idejekorán meg nem 
állítjuk ezt a folyamatot, teljesen összezavarja nyelvünk ritmu-
sát és a magyar verselés létalapját kezdi ki. 

l * 
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Se nem rövid, se nem hosszú, 
ez az Igaz magyar beszéd, 

hallhatjuk majd egyszer."2 

A magyar beszéd zenei elemeire azóta sem figyelt senki sem 
a javítás szándékával. „Akadhat nyelvtudós, aki az effélét is 
»nyelvtény<-nek tiszteli. Itt válik el a nyelvművelés a nyelvtu-
dománytól. A növénytannak egyenrangú tárgya a victoria regia 
és az útszéli gaz. A kertész a dudvát kigyomlálja. A nyelvmüve-
lés kertészkedés. A növénytannak a dél-afrikai vadonban bő-
vebb az anyaga, mint egy gondozott kertben.3 

Azt hiszem, pótolhatatlan az a mulasztás, amit nyelvműve-
lésünk azzal követett el, hogy nem figyelt fel idejében Kodály 
szavára. Az Akadémiai Kiadó 1980-ban kiadott Nyelvművelő 
kézikönyve első kötetének harminckilenc lapnyi irodalomjegy-
zéke egyetlen írását sem említi. A huszonkilenc lapos „hang-
lejtés" szócikk sem hivatkozik rá. Pedig, ha valahol, itt igazán 
érvényes, hogy 

..Nyelvész urak jobban »tudják« 
A költő jobban »érzi«." 

Ő azonban nemcsak jobban érezte, jobban tudta is. Tökéle-
tes nyelvészeti felkészültséggel nyúlt a témához. Az Eötvös 
Collegiumban Gombocz Zoltán volt a magyar szakvezetője, s 
két évvel mestere halála után, mintha csak az ő munkáját foly-
tatta volna: „Amennyire tudom, a nyelvhelyesség újabb irodal-
mában nem került még szóba valami, amit Gombocz előbb-
utóbb bizonyosan szóvá tett volna: a kiejtés romlása."4 Bizo-
nyos az is, hogy nem alkalmi kirándulásnak tekintette a kiej-
téssel foglalkozó vizsgálódásait. Egész életét vigigkísérték. Még 
ritka leveleiben is elő-előfordul a rájuk való utalás. Példának 
legyen elég kevés közzétett leveléből két részlet. Az egyik 
Huszár Klárának szól egy rádióelőadása után 1949-ben: 

2A magyar kiejtés romlásáról. 1937. 
3 Szóval: kultúr? 1955. 
'A magyar kiejtés romlásáról. 1937. 
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„Meg aztán, aki magyarul szavall, az tanulja meg a magyar 
nyelv nótáját-rigmusát. A hosszú szótagai rövidebbek, a rövi-
dek hosszabbak mint kellene. Aztán nem szabad minden szó 
elejét felemelni uuuuuu nyelvünk nem ilyen habzó. Több szót 
egyhangsúlyalá rendel, j ^ a szép benne. Máskor jobban, mert 
megharagszom!" A másik a Párizsban tartózkodó Szőnyi 
Erzsébetnek ad tanácsot a francia nyelvre vonatkozóan, 1948 
márciusában: „. . . figyelje a kiejtést zenei füllel is. Itt nálunk 
egész csomó rossz kiejtés terjedt el, pl. kettőztetjük a két-
szerírt mássalhangzókat stb. pl. esszének mondjuk, amit ők 
eszá-nek ejtenek, stb. Figyelje az énekbeli és beszédbeli kiejtés 
különbségét, tekintettel a Comedie klasszikus deklamáció-
jára." 

Nyelv és zene egy volt számára. „Semmi sem jellemző 
annyira egy nyelvre, mint sajátos hangzása. Olyan ez, mint a 
virág illata, a bor zamata, a zománc, az opál tüze. Megismerni 
róla a nyelvet már messziről, mikor a szót még nem is értjük. 
Minden nyelvnek megvan a maga hangszíne, tempója, ritmusa, 
dallama, egyszóval zenéje. A magyarét egyre többen fújják 
hamisan."5 Harminc esztendeje egy antológiára valót válo-
gattam írásaiból (A zene mindenkié). Ő kérte, hogy a Ves-
sünk gátat kiejtésünk romlásának c. rádióelőadása szerepeljen 
a kötetben. Egész életét betöltötte „az a harangzúgás, amely a 
magyar nyelvben a Halotti beszédtől Adyig folytonos" 6 , s úgy 
hitte, ,,az is egy neme a kísérleti fonetikának, ha az ember ver-
sek alá kottákat írogat, s megpróbálja a bennük rejlő melódiá-
kat napvilágra hozni"7 . Aki a Megkésett melódiák, az Öregek, 
az Akik mindig elkésnek dallamait hallja, azonnal megérti, 
hogy a nyelv zenéjéről egyetlen szavalóművészünk, egyetlen 
színészünk sem tudott annyit, mint ő. 

5 Vessünk gátat kiejtésünk romlásának. 1938. 
6 Vallomás. 1932. 
1A magyar kiejtés romlásáról. 1937. 
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Tőle hallottam először prozódiai kérdésekről, versnek, 
szövegnek, dallamnak lehetséges kapcsolatairól. Csak bámulni-
való volt az a finom hallás, a nyelv zenéjének minden lehet-
séges műszernél aprólékosabb rögzítőkészsége, amivel botla-
dozó kezdő dallamainkat javítgatta. Akkoriban, amikor a keze 
alatt tanultam a mesterséget - nyilván az ő hatására is - külö-
nösen vonzódtam az énekes műfajokhoz. Ezerszám íratott 
velem ritmusokat nyolcütemnyi terjedelemben. Amikor hóna-
pok múltán átnyújtottam neki füzeteimet, telve többnyire 
elméleti számítgatások útján kiagyalt ritmusokkal, a következő 
feladatként azt kaptam, hogy írjak alájuk dallamokat. Sok év-
vel később értettem csak meg, hogy mi volt ezzel a hiábavaló-
nak látszó játékkal a célja: olyan dallamformálási készséget 
akart kialakítani bennem, amely minden előre megadott lehető 
(és lehetetlen) ritmikai kötöttséghez alkalmazkodni tud. Ki-
mondatlanul is arra nevelt, hogy még a hangszeres dallamaink-
ban is a magyar hanglejtést keressük. Tragikus sorsa zeneszer-
ző-iskolájának, hogy legtöbb tanítványa nem a dallamai mögül 
előragyogó nyelvi zenét, hanem már az ő megfogalmazásában 
zenévé tágított zenei stílust követte. 

Korunk szinte naponként feltűnő új és új zenei irányzatai-
nak közös jellemzője, hogy olyan — többnyire régebben is 
meglévő — összefüggésekre hívják fel a figyelmet, amelyek el-
addig rejtve maradtak nemcsak a hallgató, hanem az elemző 
előtt is. Hogy régebbi, s épp ezért érthetőbb példára hivat-
kozzam: ki gondolt volna Schönbergék megjelenése előtt arra, 
hogy Bach, Mozart vagy Liszt muzsikájában a tizenkétfokú 
szerkesztésmódnak különleges eseteit keresse? Kodály zenéje 
a magyar nyelv zenéje felé fordította az érdeklődést. Az a 
szívósság, amivel ezt a nyelvi zeneiséget ápolni igyekezett, azt 
is jelenthette, hogy közönséget akart nevelni művei számára, 
de azt is, hogy egyre újabb árnyalatokat keresve a nyelv hang-
zásában, a magyar zenei stílust gazdagította. 

Régóta tudtuk, de különös módon csak legutóbb, Ujfalussy 
már említett előadásában kapott hangot, hogy nyelvi, néprajzi, 
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népzenei, irodalmi vizsgálódásaiban annál, ami „részszerint 
igaz" jobban érdekelte, ami „egészben s mindig az". „Talán a 
szigorú ítélet szemére vethetné, hogy a művész ízlése, ösztöne, 
a művelődéspolitikus, a nevelő céltudata néha befolyásolta a 
tudós »érdeknélküli« objektivitását. Lehet, hogy az egykori 
bölcsész nyelvészeti tanulmányai vezették, amikor a népdalok 
lejegyzésében, közlésében azt az egyszeri megszólalásban nem 
élő, rekonstruált alakot kereste, amelyet a lingvisztikai gyakor-
latban csillaggal szoktak jelölni. Vagy még inkább a tökélete-
sebb, szebb, művészibb eszmei változat kikövetkeztetésének 
vágya kerestette vele a nem romlott, példaszerű eredeti formá-
kat. Hiszen a népdal közlése nem önmagáért való cél, hanem 
eszköz volt számára a magyar zenekultúra megalapozásához. 
Ezért a lejegyzés módjában sem annyira az egyszeri elhangzás 
előadási árnyalatainak sokszor áttekinthetetlenül bonyolult 
írásos rögzítése volt a mértéke. Kelemen Kőmíves balladájának 
változataiban megmutatta, hogy ahhoz is mennyire ért. De 
külön tudta választani a tudományos célra és a nagyobb olvasó-
tábornak szánt közlésmódot. Utóbb egyre inkább a többekkel, 
nem a kevesekkel gondolt." 

A „tökéletesebb, szebb, művészibb" megvalósulást kereste a 
magyar nyelv zenéjében is. Nem tájnyelvi kiejtéseket játszott 
ki egymás ellen. Annak a köznyelvi helyes beszédnek a meg-
valósítására törekedett, aminek mintája a franciáknál a 
Comédie Française művészeinek a kiejtése, a németeknél a 
Deutsche Bühnenaussprache volt. Ideírom — mert nem lehet 
elégszer leírni — annak a tervezetnek első három pontját, 
amelyet a magyar kiejtés javítására az Eötvös Collegium volt 
tagjai Szövetségének 1937. évi közgyűlésén terjesztett elő: 
„1. Kéijük fel a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy adja ki 
sürgősen a Magyar Kiejtés Szótárát, a fő szabályok rövid össze-
foglalásával, a fő hibák megjelölésével. Kéljük fel a Magyar Tu-
dományos Akadémia Nyelvművelő Bizottságát, hogy foglal-
kozzék rendszeresen az írásban nem látható, csak füllel hall-
ható magyartalanságok vizsgálatával és javításával is. 
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2. Kéljük fel a Magyar Tudományos Akadémiát, hívjon össze 
egy vegyes bizottságot, amely majd a szótár alapján véglegesen 
kidolgozza az irodalmi kiejtés normáját, a kétes esetek lehető 
kiküszöbölésével, a tudományos, gyakorlati és művészi szem-
pontok összeegyeztetésével. A bizottságban minden fórum 
képviselve legyen, amelynek az élő beszédhez valami köze van; 
az így megállapított kiejtés legyen kötelező az iskolától a szín-
házig, a rádiótól a templomig mindenütt, ahol magyar beszéd 
hangzik. 
3. Tegyünk lépéseket, hogy minden rendű oktatóink kiképzé-
sében a helyes magyar kiejtés az eddiginél nagyobb figyelem-
ben részesüljön. Ne kaphasson tanításra jogosító oklevelet az, 
akinek a magyar beszéde nem kifogástalan."8 

A „vegyes bizottság" talán összeül valamikor. De ki fogja 
benne pótolni az ő hallását? 

"A magyar kiejtés romlásáról. 1937. 


