
A 2017-es esztendő vártan is váratlanul nagyszerű 
ajándéka, hogy egyidejűleg emlékezhetünk a 200 éve 
születe� Arany Jánosra és a 135 esztendővel ezelő� a 
napvilágot meglátó Kodály Zoltánra. 65 éve viszontagsá-
gos körülmények közö� megjelent „közös művük” pedig 
– a Gyulai Ágost társaságában Kodály Zoltán által szer-
keszte� Arany János népdalgyűjteménye című kiadvány –
azt is lehetővé teszi, hogy párhuzamos életrajzukat fölvá-
zoljuk, szellemi örökségük és életpéldájuk visszfényében
a saját korunkat is fölmérjük.

Kodály Zoltán 55 nappal az után érkeze� e világra, hogy 
Arany János a túlsó partra költözö�. A nagyszalontai 
illetőségű fér#ú mindössze harmincesztendős, amikor 
– Toldijának köszönhetően – a neve országosan ismert-
té válik. A harmincesztendős Kodály a Zeneakadémia
azon tanára, akinek az első szerzeményeit értetlenül,
sőt heves elutasítással fogadják. Mindke�őjüket szinte
ugyanúgy érinti meg, életre szólóan rabul is ejti a ma-
gyar néphagyomány ereje, szépsége. S véle egyidejűleg a
nemzet sorsa iránti aggodalom. Kodály Zoltán 24 évesen 
írja meg bölcsészdoktori disszertációját A magyar népdal
strófa-szerkezete címmel. Arany Jánosnak csak az 1850-
es években volt alkalma a magyar nemzeti versidomról,
valamint az asszonáncról vallo� nézeteit közreadható
formában megfogalmazni. (A magyar népdal az iroda-
lomban című tanulmánya 1889-ben, Hátrahagyo" prózai
dolgozatai közö� jelenhete� meg.)

A jogegyenlőséget követelő, országos mozgolódások – 
ámbár mindke�őjüket megérinte�ék Arany János a Nép 
Barátja című lapot szerkeszte�e 1848-ban, ’49 tavaszán 
belügyminisztériumi fogalmazó volt Debrecenben; Ko-
dály, mert a kollégái Bartók Bélával és Dohnányi Ernővel 
együ� rá szavaztak, az 1919-es zenei direktórium tagja 
le� – egyiküket sem fanatizálták. A felelősségre vonás 
óráiban mégis ke�őzö� szigorral ítélték meg – úgymond 
– lázadó te�eiket. Arany János szalontai állását és lakását 

veszíte�e el, Kodály Zoltánt zeneakadémiai katedrájától 
foszto�ák meg. E keserű történelmi lecke – bár #lológiai-
lag vagy zenetörténetileg ez nemigen igazolható – még 
közelebb vi�e őket ahhoz a nagy horderejű felismerés-
hez, hogy a népköltészet, a népzene mindennél fonto-
sabb forrása annak az ősi kultúrának, amelyről írásos 
hagyomány nem maradt ránk.

A népdalgyűjtő s a dalszerző Arany Jánosról – család-
tagjain és pár közeli ismerősén kívül – nemigen volt tudo-
mása senkinek. Arról, hogy – amiként azt Kodály Zoltán 
írja – „élemede� korában” lejegyezte, kótázta azokat a 
népszerű dallamokat, amelyekre gyermekkorából emlé-
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keze�, a költő életében kortársai kósza hírekből sem ér-
tesültek. Erről Arany János határozo� kérésére a kézira-
tos gyűjtemény őrizője, Bartalus István gondoskodo�.  
A zenetanár, zenetörténész és népdalgyűjtő Bartalus Ist-
ván (1821–1899) 1851-ben ismerte meg Arany Jánost 
Nagykőrösön, ahol „egy reggelig tartó vacsorán a tréfából 
ki nem fogyó asztalszomszédja volt”. Arról hallgat a fáma, 
hogy a víg kompániában a költő – az idő tájt a nagykőrösi 
református gimnázium magyar- és latintanára – dalolt vol-
na. Bartalus állítólag arról is csak az 1870-es évek elején ér-
tesült, hogy Arany János valamikor zenével is foglalkozo�.

Pedig az Erdélyből zongoraművészi álmokkal Pest-
Budára költöző Bartalus, a magyar zenetörténeti kutatás 
egyik megindítója, 1860-tól, mint az Arany János által 
kiado� és szerkeszte� folyóiratoknak, a Szépirodalmi 
Figyelőnek, majd a Koszorúnak az állandó munkatár-
sa, gyakran találkozhato� vele. Amióta az Arany János 
munkái című, korszerű kritikai könyvsorozat első kötete 
megjelent, és – a kiadványt sajtó alá rendező Hász-Fehér 
Katalin lelkiismeretes munkájának köszönhetően – a 
széljegyzetelő és lapszerkesztő Arany Jánost, valamint 
az általa gondozo� kiadványokat szinte lapról lapra ta-
nulmányozhatjuk, árnyalt képet kaphatunk az európai 
komolyzenei és színházi életet kritikáival, tudósításaival, 
glosszáival is „hírelő” Bartalus Istvánról.

A Koszorú tematikus alrovatainak egyikét, a zenei és 
színházi „hasábot” gondozta. Írásai két-három hetente je-
lentek meg a – részben a lipcsei Europa mintájára szerkesz-
te� – lapban. Bartalus István tudósíto�a a magyar olvasó-
kat Meyerbeer haláláról; ő írt kritikát Gounod Faustjának 
a nemzeti színházbéli bemutatójáról, megvédve a művet 
azon vádaktól, amelyek szerint a szövegkönyv fércmű, a 
zene – helyenként – plágium. És alighanem Bartalus ítélte 
meg helyesen az „egyedül Liszt Ferenc mellé teendő” Gus-
tav Sa�er zongoraművészt is, aki pesti koncertjein „erősen 
dörömbölt”, „érzés és költészet nélkül játszo�”. 

A szerkesztői közös munka során komoly, európai látó-
körű szakembernek megismert Bartalus Istvánra Arany 
János akkor bízta rá kézírásos népdalgyűjteményét, ami-
kor az első ízben, 1871-ben tényleges népdalgyűjtő kör-
útra indult, hogy „egyenesen a nép ajkáról jegyezze le a 
szövegek dallamát is”. Az országszerte ismert és elismert 
fér#ú meg, Arany János, aki élete delén is túljuto� – száz-
negyven-valahány év múltán is úgy tűnik –, egy akart 
lenni azok közül, akik Bartalus népdalgyűjtő munkáját 
készségesen segíte�ék. (Gyulai Ágost szerint a Kisfaludy 
Társaság 1843-as felhívására, hogy tudniillik országos 
mozgalom kerekedjék a magyar népköltészet emlékei-
nek az összegyűjtése érdekében, Arany János egy ember-

öltővel később válaszolt.) Azt azonban a közel másfélszáz 
dal átadásakor Arany János határozo� feltételként szabta 
meg, hogy – míg lejegyzőjük életben van – szót sem ejt 
róluk a kéziratok megőrzését készségesen vállaló jó barát.

Sem Bartók Bélának, sem Kodály Zoltánnak nem volt 
igazán jó véleménye Bartalus Istvánnak a Magyar Tudo-
mányos Akadémia segítségével folytato� vállalkozásá-
ról, hogy „a teljes, zeneileg is feldolgozo� magyar nép-
dalgyűjtés közzétételét előkészítse”. Mind a ke�en azt 
kifogásolták, hogy e terebélyes anyag gyűjtője s kiadója 
nem te� különbséget a népzene s a népies műzene közö�. 

Kodály Zoltán az Arany Jánostól kapo�, kézírásos nép-
zenei hagyaték „sáfárját”, a költő „népdalköltészeti hajla-
mainak a koronatanúját” is erős kritikával ille�e. Amikor 
szerkesztőként – Gyulai Ágos�al közösen – azt a felada-
tot kapta, hogy a nevezetes kéziratos hagyatékot méltó 
formában kiadja, elsőként annak az „áldatlan zavarnak” 
az okait szere�e volna megtudni, amellyel Bartalus az 
Arany Jánostól kapo� kéziratokat és Arany János, vala-
mint Arany László éneke után, saját feljegyzései alapján 
megőrzö� dallamokat kezelte. 

Azt viszont szerkesztőtársával, az irodalomtörténész Gyulai 
Ágos�al közösen elismerő szavakkal nyugtázta, hogy Arany 
János kéziratos dalgyűjteményét Bartalus István abban az in-
tézetben, a budai tanárképző főiskola, a Paedagogium könyv-
tárában „rejtege�e”, amelynek a zenetanára volt.

Kodály Zoltán pontosan tudta, s az 1952-es kiadvány 
(Kodály Zoltán – Gyulai Ágost: Arany János népdalgyűj-
teménye) előszavában meg is írta, milyen értékes doku-
mentum az a 148 dallamot szövegükkel együ� őriző kéz-
iratköteg, amely a maga teljességében csak Arany János 
halálának hetvenedik évfordulóján kerülhete� a nagy-
közönség elé. „A XIX. századi zenei köztudat kereszt-
metszete” – írta róla Kodály Zoltán – „népdalismeretünk 
történetének nevezetes állomása”, Arany János „zenei ön-
életrajza”, és a Tamburás öreg úr „tárgyi magyarázata” is:

„Az öreg úr (fél-süket és fél-vak),
Maga számára és lopva zenél csak.

[…] Olykor egy-egy ének nyújt neki vígaszt;
A hitujítás kora szülte még azt:
Benne a tört szív, bűnt-vallva, leverve,
Vagy erős hi"el Istenhez emelve.

[…] Az öreg úr így, dalai közt élve,
Emlékszik időre, helyre, személyre:
Kitől, mikor és hol tanulta, dalolta
Ezt is, amazt is, gyermek kora olta.

LŐCSEI GABRIELLA
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Néha egy új dalt terem önkint húrja,
S felejti lego", már le nem írja;
Később, ha megint eszébe ütődik:
Álmodta-e, vagy hallo"a? – tünődik.”

Kodály Zoltán és Gyulai Ágost – az 1952-es kiadás híven 
tanúskodik róla – mindent elkövete�, hogy Arany János 
kéziratos népdalgyűjteményét hitelesen és közérthetően 
jelentessék meg. 

Gyulai Ágost 1951-ben másodízben foglalkozhato� e 
szövegekkel. 1917-ben ugyanis, amikor Arany János szá-
zadik születésnapjára szere�e volna a Kisfaludy Társaság 
a nevezetes kéziratokat kiadni, Gyulai Ágost Sebestyén 
Gyulával és Sztankó Bélával közösen kezde� el dolgozni. 
A világháborús nehézségek azonban késlelte�ék, szer-
kesztőtársainak a halála pedig időlegesen meg is hiúsí-
to�a azokat a terveket, amelyeknek a megvalósításával 
a magyar irodalom és a magyar zenetörténet leróha�a 
volna azt az adósságát, amellyel a népdalgyűjtő Arany 
Jánosnak tartozo�.

Kodály Zoltánnak 1916–1917 fordulóján „a modern 
módszerű gyűjtők sorába lépő” Arany János forrásvidé-
kével volt találkozása.

Egyes közlemények – például a főiskolai tanár, nép-
zenész és népzenegyűjtő Dsupin Pál 2012-es leírása – 

szerint a centenáriumi esztendő közeledtével Kodály 
Zoltánnak is a tudomására juto�, hogy Nagyszalontán 
az Arany János századik születésnapjára emlékezők 
gyűjteni kezdték a vidék folyamatosan énekelt népdalait.  
A jeles évforduló alkalmával ugyanis a Magyar Népköltési 
Gyűjtemény XIV. kötetét azokkal a költő szülőföldjén élő 
dallamokkal szere�ék volna megtölteni, amelyeket az 
i+ú Arany János is ismerhete�. (Dsupin Pál egyébként e 
szalontai történe�el azt a Csergő-Herczeg Lászlóval kö-
zösen készíte� lemezfelvételét népszerűsíte�e, amelyen 
– vagy hatvan percen át – az Arany János-i népdalgyűjte-
ményből válogato� dalok hallhatók.)

A szalontai népdalgyűjtők, Szendrey tanár úr és a ta-
nítványai – Arany János kótás kéziratairól talán nem is 
tudván – dicséretes vállalkozásukhoz Kodály Zoltántól 
kértek és kaptak segítséget. Kodály Zoltán azonban a 
helyszínen csalódo�an ve�e tudomásul, hogy a meghí-
vói által rögzíte� anyagban – mert a dalokat dallamuk 
nélkül jegyezték le – szinte lehetetlen rendet teremteni. 
Maga kezdte hát gyűjteni a szalontai népdalokat.

Pár hé�el a település híres szülö�ének a századik szü-
letésnapja elő� Kodály Zoltán 353 (?) dallamot rögzíte� 
a fonográ+án. Ezek közül 42 be is került a Magyar Nép-
költési Gyűjtemény XIV. kötetébe, amely Arany János 
centenáriuma után hét esztendővel, 1924-ben jelent meg 
nyomtatásban. 

ARANY JÁNOS, KODÁLY ZOLTÁN ÉS A MAGYAR NÉPDAL
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Rákóczi kesergője („Nézd, a német lakó földünket már 
mivé te�e! / Asszonyainkat, lányainkat megszeplősítet-
te. – / Német már a vezéretek, / Jaj, be szánlak bennete-
ket… / Isten veletek!”), melyet Arany János 1872-ben, 
népdalgyűjteményének az összeírásakor kótázo� és jegy-
ze� le, majd  ado� át =aly Kálmánnak, aki a kuruc kor 
irodalmi emlékeinek a kiadását tervezte,  Gyulai Ágost-
nak köszönhetően az 1952-es kiadvány Függelékébe is 
bekerült, Kodály Zoltán 1916-os nagyszalontai gyűjtésé-
nek a kesergő szövegvariánsaira való utalásaival együ�. 
Ezzel azonban korántsem ért véget a Rákóczi-nótának a 
magyar zenei élet ünnepnapjait is felkavaró története…

Évtizedekkel később az 1916-ban, ’17-ben teljesíte� 
megbízásnál is súlyosabb feladatot ró� Kodály Zoltánra 
a Bartalus István által igencsak sajátságosan kezelt kéz-
iratos gyűjtemény rendbetétele. Mindenekelő� tisztáz-
nia kelle� Bartalusnak több, a népdalgyűjtő és dalszer-
ző Arany Jánosra vonatkozó állítását. Például azt, hogy 
Arany János „a létranemek bármelyikén” el tudta-e ját-
szani a gyűjteményébe felve� dalokat. De azt a határo-
zo� kijelentést is, hogy Arany János „harmóniai ismerete 
nemigen terjedt túl az alaphármason”. 

Kodály Zoltán – a félreértések elkerülése és a féligazsá-
gok tisztázása vége� – a Gyulai Ágos�al közösen szer-
keszte� kötetben pontos „kimutatást” ado� közre arról, 
hogy mikor milyen előjegyzést használt a ko�a-író költő. 
(53 esetben nem használt, 64 esetben három keresztet, 
8 esetben egy keresztet, 9 esetben ke�őt… Egy b-t 14 
esetben, két b-t egy esetben…) És nem volt rest olyan 
táblázatokat szerkeszteni, amelyek a Bartalus által pub-
likált dalok á�ekintését egyértelművé tehetik, valamint 
a hangban, ritmusban való változtatásokat – az ado� dal-
lam hangnemével együ� – feltüntetik. 

A Megjegyzés rovatban a szövegek kicserélésére vagy 
betoldására, valamint az előjegyzések elmaradására is 
utalt Kodály Zoltán. Sőt, arra is, ha nem eredeti kéziratot 
publikált a költő által oly igen megbízhatónak vélt jó barát.

Külön fejezetben foglalkozo� Kodály Zoltán Arany 
János dalgyűjteményének a forrásaival és változataival. 
Idejét és szellemi energiáit rabló vállalkozás lehete� a le-
lőhelyüket s a szövegvariánsaikat felsoroló, terjedelmes 
jegyzetanyagot összeállítania, méghozzá annak tudatá-
ban, hogy korábban Sztankó Béla tanítóképző-intézeti 
tanár, életéből több mint egy évtizedet áldozva e feladat-
ra, a Kodály Zoltán által is kerese� adatok birtokában 
volt. Sztankó tanár úr hosszas kutakodásának az ered-
ménye azonban – Arany János hagyatékának több más, 
jelentős tartozékával együ� – a második világháború 
végnapjaiban, az ostromlo� fővárosban megsemmisült. 

A nevezetes kiadvány mai olvasójának a #gyelmét – 
miként a tegnapiét – éppen ezek a jegyzetek ragadják 
meg. Napestig találgathatja, vajon A vén sas című darab-
bélivel rokonítható a „Nincsen kedvem, elvi�e a gólya, 
/ Mert o� jártam, hol nem kelle� volna – kezdetű dal, 
vagy azzal, amelyik Fogarasi Művelt magyar nyelvtanában 
megtalálható? És, vajon melyiktől különbözik, melyik-
kel egyezik a sokatmondó befejezés: „Lesz még kedvem, 
meghozza a szélvész, / Füred ala� kifogja a révész.” 

Az 1952-es dátummal 1953-ban megjelent könyvnek 
az a kortalanul szép ajándéka, hogy az irodalomtörté-
nész, a zenetörténész, de a reáltudományok bármelyi-
kének elköteleze� olvasó is megtalálhatja benne a maga 
Arany Jánosát, Kodály Zoltánját, meg a kedvenc népda-
lát. Napestig csodálhatja a Toldi szerzőjének kótaíró tu-
dományát, dalos kedvét, emlékező képességét. Esetleg 
elégede�en nyugtázhatja, hogy Arany János is azokat a 
népdalokat ismerte, kedvelte, melyeket kisgyermekként 
az édesanyjával együ� énekelhete�, és amelyeket szülöt-
teinek ő is továbbadhato�. („Gólya, gólya, gilice, / Mér’ 
véres a te lábad?”)

A zenepedagógus Arany János zenei jártasságát is 
ámula�al nyugtázhatja – Kodály Zoltánnal egyetemben. 
„Csak bámulhatjuk – írta Kodály Zoltán az Arany János 
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népdalgyűjteményét közreadó, szép kötetben –, hová tu-
do� emelkedni a legszegényebb sorból, az azt körülve�, 
alant járó ízlés légköréből”. „Nem gyűjtö�…, azt jegyez-
te föl, ami benne élt… Más műkedvelő gyűjtők melle� 
Arany szinte szakember számba megy… Hallás után ta-
nulta, s maga erejéből igyekeze� kótába szedni…”

„I+úkori zenetudása később nem fejlődö� tovább… 
A fővárosban soha nem lá�ák hangversenyen, operá-
ban. (Voinovich: Életrajza II. 407. egy levele: »Lisztet 
soha nem lá�am s nem hallo�am.«) Így aki irodalom-
ban a legnagyobb szellemekkel társalkodo� naponta, s 
a nagy formák mestere le�, zenében megrekedt a legki-
sebb forma, a népdal […] területén. De ez legalább mű-
vészi érték volt.”

Kodály Zoltán hatvanöt esztendővel ezelő� még nem 
tudha�a, s a szórt #gyelmű Voinovich Géza sem ügyel-
hete� rá, ami ma a széljegyzetíró s lapszerkesztő Arany 
Jánost bemutató, nagyszerű kiadvány lapozgatása köz-
ben könnyen-gyorsan felfedezhető: Arany János szinte 
mindent számon tarto�, ami a „hírhede� zenésszel” a 
nagyvilágban vagy idehaza megese�. 

Liszt Ferenc pesti hangversenyeit pedig, mint a többi, 
sok embert vonzó, jeles rendezvényt, „azon canalisa” mi-
a� kerülte, „melyen epekövei eltávoztak, és az haláláig 
nyitva maradt és gyengén szivárgo�”.) 

Liszt Ferenc új műveiről Arany János a Koszorúban 
sorra-rendre hírt ado�. 1864-ben, Tasso című szimfoni-
kus költeményéről különös #gyelemmel. (Nagy kérdés, 
hogy mi vezérelte Liszt Ferencet és mi Arany Jánost 
szinte ugyanazon időben és ugyanolyan hőfokon a XVI. 
századi itáliai költő bűvköre felé. Liszt Ferenc 1849-ben 
gondolt először arra, hogy szimfonikus költeményt írjon 
arról a fér#úról, aki – mint művének előszavában írja – 
„Ferrarában szerete� és szenvede�, Rómában megdi-
csőült, Velencében pedig mindmáig él a nép dalaiban”. 
Arany János 1859. október 31-én akadémiai székfoglaló 
előadásának alapeszméjéül választo�a a Zrínyi és Tasso 
közti irodalmi párhuzamot.)

Gyulai Ágost szerint az Arany János által költőtársai-
nak – Bajzának, Pető#nek, Amadénak… – a verseire és a 
saját költeményeire komponált dalait a költő halála után 
Liszt Ferencnek is bemuta�ák, és azok csak e „bíztató 
bemutatás következtében” kerülhe�ek a nyilvánosság 
elé Arany János dalai címmel, 1884-ben. Ennek a volta-
képpen értékítéletet nem termő „megmére�etésnek” 
semmilyen dokumentumát nem találni az egyébként iga-
zán bőséges és részletes Liszt Ferenc-hagyatékban. Alan 
Walker nagymonográ#ájában viszont az 1884-es eszten-
dő egyik igen pontosan közreado� története a népdal-

gyűjtő Arany Jánost, valamint a költő munkáját nagyra 
értékelő s közreadó Kodály Zoltánt is eszünkbe idézi.

A Balcsillagzat című fejezetben a háromkötetes Liszt 
Ferenc-monográ#a szerzője többek közö� a budapesti 
Operaház megnyitó ünnepségére haza#as darabot kom-
ponáló Liszt Ferenc megaláztatását is megörökíti. 

A Liszt Ferenc által hivatalos felkérésre, kórusra és ze-
nekarra komponált darab „egy régi magyar dallam nyo-
mán”, a Rákóczi-nóta alapján íródo�. Ám tíz nappal az 
épület megnyitása elő� arról tájékozta�ák a zeneszerzőt, 
hogy műve bemutatása elő� „leküzdhetetlen akadály 
tornyosul”. A�ól tarto�ak a megnyitó ünnepség szerve-
zői – Podmaniczky Frigyes mindenkinél jobban –, hogy 
a királyi párt sértheti, ha olyan magyar nemzeti dallam 
csendül fel az Operaház megnyitóján, amely Rákóczira, 
a Habsburg-ház ellenségére emlékezteti őket. Ezért nem 
szabad előadni Liszt Ferenc művét, amelyet – Podma-
niczky bizonyára nem is tudta – Arany János őrzö� meg 
és ju�ato� el =aly Kálmán melle� Bartalus Istvánhoz is. 

Liszt Ferenc azzal érvelt Magyar királydal (!) címen be-
küldö� kompozíciója melle�, hogy a Rákóczi-nótában 
semmi forradalmi nincsen, a Bartalus-féle gyűjteményben 
találta a dalt, amelyet nem szabad összekeverni a valóban 
fegyverbe hívó Rákóczi-indulóval. A Bartalus- féle gyűjte-
mény pedig több mint egy évtizeddel korábban, a Magyar 
Tudományos Akadémia gondozásában jelent meg, ez pe-
dig önmagában véve is hivatalosan elfogado�á te�e…

Bartalus István egyébként – ez Kodály Zoltán 1952-es 
jegyzetei alapján tudható – több alkalommal is foglalko-
zo� a Rákóczi-nótával. Az Arany János kéziratos népdal-
gyűjteményében a Népdalok és rokon c. fejezet 96-os sor-
számmal jelölt dallamát és szövegét több hibával, a saját 
maga által gyűjtö� változatok közé (vagy mögé) sorolva…

Kodály Zoltán 1916-ban Nagyszalontán Kajtor Ferenc 
és Czégé Lajosné éneklése alapján jegyezte le azokat a 
változatokat, amelyeket a #atal Arany János Rozvány 
Györgytől hallhato�. Rozvány meg a vén Kenéz Pétertől 
tanulta a dalt. Kodály Zoltán szerint 1916-ban bizonyos 
Kenéz Erzsébet egy leánykorában tanult versszakra is em-
lékeze�: „Ó úr isten viseld gondját az utazónak, / Ó lígy 
erős kalauza a bujdosónak…”

Liszt Ferenc 1884-ben hiába hajtoga�a, hogy a Rákó-
czi-nótával nem lehet fegyverbe szólítani a nemzetet, a 
királyi trónt sem lehetne ledönteni általa, odafönt a ke-
sergő imádságos szövege is riadalmat kelte�. 

Alighanem Kodály Zoltán sem véletlenül foglalkozo� 
oly igen kitartóan a Rákóczi-nóta változataival. 1952-ben 
többek számára Arany Jánosnak ez a gyűjtése is példaér-
tékű lehete�.
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A bámulatra méltó szakmai aláza�al és tisztele�el, példás 
szövegkritikai pontossággal összeállíto� kiadvánnyal, 
amelyet a Magyar Tudományos Akadémia az 1951-ben 
megindíto� Arany János kritikai kiadás részének tekin-
te�, Kodály Zoltán a legkevésbé sem volt elégede�. Ki-
fogásait, az általa észlelt hibákat a háromezer példányban 
kinyomtato� kiadásban – két önálló fejezetben, A kézirat 
íráshibái, valamint A fényképmásolatok hibái cím ala� – 
közre is adta. (A kiadvány utolsó oldalán, a Tartalomjegy-
zékből „természetesen” kihagyták e két fejezetet, emia� 
a kiadványnak az oldalak számozására utaló adatai igen 
zavaróak, mi több: használhatatlanok.)

Kodály Zoltánt – érthető módon – hibajegyzékének 
hibás közlése nem nyugta�a meg. Mint arról a könyvtá-
rában őrzö� Arany János népdalgyűjteménye című kiad-
vány egyik példánya is tanúskodik, 27 helyen korrigálta 
az 1952-ben az Akadémiai Kiadónál megjelent könyvet. 

Kézírásos bejegyzései nemcsak szerkesztői igényességét, 
kutatói pontosságát dokumentálják, de azt a határtalan 
tiszteletet is, amelyet Arany János iránt érezhete�. A nép-
dalgyűjtő iránt, a dalszerző iránt, a költő iránt, a magyar 
szellemi élet „sugárzási központja” iránt. És az ember 
iránt, kitől mindössze ötvenöt nap választo�a el. Ám – 
miként azt „közös művük”, az 1952-ben a nagyközönség 
számára kiado� Arany János népdalgyűjteménye is sejte-
ti – a nemzetet, annak szellemi örökségét, fejlődését és 
megmaradását érintő, alapvető kérdésekről hasonlókép-
pen vélekedhe�ek.

A költő kétszázadik születésnapja elő� tisztelgő, nagy 
vállalkozás, Arany János szellemi hagyatékának modern 
kritikai kiadása várhatóan 2019-ben adja közre a népdal-
gyűjtő és dalszerző kéziratos örökét. A Korompay H. Já-
nos által irányíto�, Arany János munkái című sorozatban 
napvilágot látó új kötetnek is a Kodály Zoltán által szer-
keszte�, 1952-es kiadvány lesz a fundamentuma. Remé-
nyeim szerint a példaképe is.
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„Sajnálatos félreértés következtében a nyomda nem adott pró-
balevonatot a kótákról – írta Kodály Zoltán – hanem egyszerre 
kinyomta mind a háromezer példányt. Így sok minden kima-
radt, ami a kéziratban megvan… Mindezeket a következőkben 
felsoroljuk, és kérjük a mű tanulmányozóit, hogy e javításokat 
példányukban iktassák a maguk helyére.” Széljegyzeteivel azután 
a hibajegyzék hibáit is feltüntette… 


