
megelőző és követő) évtizednek kritikai
tanulmány-bírálat dokumentumait — termését 
zárja magába ez a jól rendezett kötet, a Szavak 
estéje. Tanulmányok, megemlékezések az első 
nagy rész, benne a Szenteleky Kornél munkás
ságát elemző, emlékét idéző három írás. Iro
dalompolitikái cikkek, társadalom és kultúr
politikai írások követik, közülük kiemelkedik a 
Gondolat töredék a jugoszláviai magyar irodalom
ról és a Kalangyáról című és a másik jugoszláviai 
folyóirattal, a Híddal foglalkozó. 

„Az igazi élet lassan, csendben munkálkodik, 
a vetés nem borul máról holnapra kalászba. Ilyen 
a Kalangya élete is - " , olvashatjuk egyik szer
kesztői számvető írásában, s ez kimondatlanul is 
ars poetica. Rokonszenves ez a hang, s a szavak
ból kibontakozó önarckép, mert a másokért, az 
ügyért élés munkál benne. 

Szirmai Károly nagy szolgálatot tett a 
jugoszláviai magyar irodalom új nemzedéke fel
nevelésével az egyetemes magyar kultúrának is. 
Kritikáiból egy pallérozott, az irodalmat belülről 
értő olvasó hangját halljuk ki. Németh László 
Gyászáról olyan belső hallással és értéssel írt, 
ahogy itthon csak Illyés Gyula. 

Novellái és a Szavak estéje címmel összefogott 
tanulmányai, cikkei (a Kalangya szerkesztői kor
szak dokumentumai) maradandó helyet biz
tosítanak Szirmai Károlynak irodalmunkban. 

Varga József 

Rajeczky Benjamin írásai. Bp. 1976. Zenemű
kiadó 351 1. 

A 75 éves zenetudóst köszöntő kötetről szóló 
rövid recenziónak egyik célja az, hogy újból fel
hívja a figyelmet a hozzánk talán legközelállóbb 
társtudománynak, a zenetudománynak, -
különösen a középkorral és az újkorral foglalkozó 
zenetörténetnekv - nélkülözhetetlen adataira, 
kutatási módszerére. Seprődi János, Kodály 
Zoltán, Szabolcsi Bence neve fémjelzi azokat az 
eredményeket, melyeket részben már bele
építettünk szaktudományunk fundamentumába 
(strófaszerkezeteink kialakulásának története, -
a latin és magyar verselés összefüggése, - a versek 
dallamának és szövegének együttes vizsgálata, -
az összehasonlító módszer alkalmazása stb.). Az 
öt fejezetből álló kötet még megközelítően sem 
tükrözi Rajeczky Benjamin tudományos kuta
tásainak egészét. Épp a fent említett okok miatt 
mi még jobban szűkítem vagyunk kénytelenek a 

kört, és elsősorban a minket érdeklő tanul
mányokról adunk számot. 

Az első fejezet a gregorián és népdal viszo
nyával foglalkozik. A laudák, himnuszok, 
sequentiák tüzetesebb vizsgálata új meglátások
hoz vezették Rajeczkyt. A hazai kolostori kultúra 
és ezen keresztül a magyar népzenére maradandó 
hatást gyakorolt a középkori ferences dallam
készlet. Mármost nem nevezhető véletlennek, 
hogy a több mint 100 sequentia-strófa közül 
39-ben ereszkedő tendencia érvényesül; mint 
ahogyan nem nevezhető véletlennek az sem, hogy 
már a XII. századtól az íves dallamvonal meg
honosodott kincsünkké vált. A nép igényének 
megfelelő zenei praxissal lehet ezt csak meg
okolni. (60 1.) A magyar másolók ízlése jól fel
ismerhető és tetten érhető zenei relikviáink össze
hasonlítása révén. Pl. az Ulászló és a Bakócz érsek 
graduáléja között számtalan lényeges eltérés 
mutatható ki. Rajeczky Benjamin érvei per
döntőek: a délnémet-cseh eredetű dallamok 
(Ulászló-graduálé) sehogysem felelvén meg a 
másolónak, saját ízlését követte és változtatott 
rajtuk. Épp e variánsok analíziséből lehet követ
keztetni a népdalhoz való viszony jellegére. A 
XIV. századi Szent István sequentia elemzése is 
alátámasztja Rajeczky ama megállapítását, hogy a 
külföldről jött „nyersanyagot" itthoni ízlés 
szerint alakították át kolostoraink magyar toll-
forgatói, akik egyúttal népünk sajátos ének- és 
zenevilágának szakavatottjai is voltak. Ezzel 
magyarázható, hogy a másoló, helyesebben a 
„formáló" ez utóbbi sequentia esetében a 3 
sorosból 4 sorosat formált, méghozzá a hagyo
mányos magyar kvintváltás alkalmazásával. - A 
Praefatio-dallamok körében végzett kutatásairól 
szóló tanulmányát Horváth Jánosnak helyesen 
meglátott, de eddig részletesen meg nem okolt 
észrevételével kezdi: „Az egyházi éneknek nem
csak dallama, hanem versalakja is hatott a nép 
ritmusérzékére." (A magyar irodalmi műveltség 
kezdetei. Bp 1931. 289. 1.) Ezt a Rajeczky által 
„előlegezettnek" nevezett tételt igazolja a 107 -
119. lapon található, számtalan dokumentummal 
alátámasztott tanulmány. Konklúzió: „A magyar 
gyakorlat nem hasonlítható pl. sem az olaszhoz, 
sem a némethez" (118.1.). A Curia Romana vagy 
a külföldi szerzetesek stílusa nem talált Magyar
országon követőre, még a Mátyás korabeli erős 
itáliai reneszánsz hatásra sem (118.1.). 

A szintézis jegyében dolgozó reneszánsz 
kutatás számára is nélkülözhetetlenek azok az 
eredmények, melyeket Rajeczky írásai nyújtanak. 
Nemcsak az ausztriai, itáliai, lengyel kapcsola-

114 



tokról kimutatott zenetörténeti cikkekre 
gondolok (124-131. ; 238. 1.), hanem különösen 
a hazai többszólamú zenei emlékekről szóló 
tanulmányokra: Többszólamúság a középkori 
Magyarországon, különösen pedig a gazdag 
dokumentációval ellátott Többszólamú zenénk 
emlékeia 15. század első feléből (151-196. 1.)- A 
püspöki és főúri rezidenciák, a gyulafehérvári 
fejedelmi udvar és a városok tizenhatodik szá
zadbeli zenei műveltségét épp azért minősítet
ték eddig gyökértelennek még a hazai zene
történészek is, mert kétségesnek tűnt a polifon 
muzsikának mint zenei praxisnak akárcsak vi
szonylagos elterjedése is. Nos ebből a szem
pontból nézve is felbecsülhetetlenek Rajeczky 
Benjamin idevágó adatai. Úgy érezzük, hogy 
Bartha Dénes zenetörténésznek 40 évvel ezelőtt 
megfogalmazott ítélete („a fejedelmi udvar 
reneszánsz muzsikája import jellegű és hatás 
nélküli volt") most már kiegészítésre szorul: az 
iskolázott réteg (akár külföldön, akár itthon 
tanult!) nemcsak ismerte, de énekelte is az 
Európa-szerte ismert közkézen forgó polifon 
alkotásokat. Rajeczky kutatásai feltárták a 
későbbi évtizedek reneszánsz zenekultúrájának 
hazai gyökereit, és kijelenti: „ . . . a literátus réteg 
egy része a hangszeres többszólamú zenében is 
otthonos volt." (149.1.) 

Közel 20 éve annak, hogy Kodály Zoltán meg
hívta Rajeczkyt az Akadémia Népzenekutató 
csoport helyettes vezetőjévé. Az ő szellemében 
dolgozik mindmáig. Hogy milyen széles körű a 
tudományos tevékenysége, bizonyítja a kötet 
végén található bibliográfia, a zenetudós élet
műve. 

Barlay Ö. Szabolcs 

Ruffy Péter; Bujdosó nyelvemlékeink a Tihanyi 
Alapítólevéltől a Bori Noteszig. Bp. 1977. Móra 
Ferenc K. 165 1. 

Ruffy Péter a kisműfajok mestere. író, újság
író, ahogyan könyvében magáról nyilatkozik: 
„újságok betűvetője", akinek tolla alól bőséggel 
kerülnek napfényre riportok, karcolatok, kis
regények, útiélmények. Jól dokumentált írásai
ban megbízható tájékoztatást kapunk, mivel 
ismeri és kritikával használja a témáról írt szak
irodalmat, és nem sajnálja a fáradságot, hogy saját 
kutatásaival is hozzájáruljon meggyökeresedett 
tévedések kiigazításához, félig ismert tények, 
tisztázatlan problémák megoldásához. Az átlag

olvasó és a szakember egyformán haszonnal és 
élvezettel olvashatja cikkeit. 

Ezek jelen kötetének is erényei. Benne az ifjú 
olvasókat hívja „megtanulni anyanyelvünk 
regényét". Bár szerényen azt írja, hogy ehhez a 
munkájához nem kutatott sokat, hanem csak a 
feltárt kincset hordta egybe, lépten-nyomon 
kitűnik, hogy nemcsak a szakirodalmat ismeri jól, 
hanem sokat fáradozott, hogy személyes kap
csolatot létesítsen a kérdések specialistáival, leg
főbbképpen pedig magukkal a dokumen
tumokkal. 

Könyve jól megírt ismeretterjesztő munka. 
Címe talán túlságosan riportszerű. A tizenöt 
kérdés közül ugyanis csak a Tihanyi alapítólevél, 
a Halotti beszéd, az Ómagyar Mária Siralom és 
Anonymus Gestája sorolható a szórvány-, 
illetőleg a szövegemlékek szokványos kategóriá
jába. A többi fejezetben (de már Anonymus 
Gestáját is történeti műként ismerteti!) művelő
désünk, irodalmunk, költészetünk, történetünk 
egy-egy nem kevéssé fontos tárgyi emlékéről 
beszél, azok keletkezéséről, történetéről, értelme
zéséről, értékeiről ír, vagy portrét rajzol. Mátyás 
király corvinái a magyar reneszánsz „bujdosó", 
sokáig lappangó, nagyobb részben megsemmisült 
emlékei, de nem nevezhetők nyelvemlékeknek. 
Az első nyomtatványokról, Balassi Bálintról írt 
tájékoztatása irodalomtörténeti vontakozású és 
jellegű írás. 

Érdekes nyelvészeti dolgozatot olvashatunk a 
kötetben a magyar és finnugor nyelvek rokon
ságáról Sajnovics Jánossal kapcsolatban. Kazinczy 
Ferenc Fogságom naplója c. munkájáról készített 
tanulmánya mcgintcsak irodalomtörténeti tárgyú. 
Érdekes Ruffy Péter könyvében a Petőfi 
Sándornak Emich Gusztávval kötött szerződé
séről, annak sorsáról tájékoztató írása. 
Fájdalmasan izgalmas, amit Arany János írásainak 
Budapest ostroma alatti pusztulásáról előad, de 
még inkább az a Radnóti Miklósról és Noteszéről 
szóló emlékezés. 

Mennyire igaza van a szerzőnek, hogy a 
különös véletlen mentette meg azt, ami emlékünk 
nyelvünk régi múltjából, hajdani rovásírásunkról, 
régi költészetünkből és irodalmunkról meg
maradt. És nemcsak a régi múltról mondhatjuk 
ezt el: a Fogságom Naplója több, mint 100 
esztendeig „bujdosott"; Petőfi Sándor kiadói 
szerződése csak 1970 végén került Magyar
országba, a Bori Noteszt a véletlen hozta nap
fényre az abdai tömegsírból! Milyen gazdag az 
„elveszett" magyar irodalom csupán azoknak az 
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