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A magyar zeneművészek üdvözlík a 
Dolgozó Ifjúság Szövetségét

A  Dolgozó Ifjúság Szövetségének megalakulása alkalmából a 
Magyar Zeneművészek Szövetsége a Magyar Írók Szövetségével 
együttesen ünnepi ülést tartott a Zeneművészeti Főiskola nagy
termében. Az ülést — amelyen megjelent Rónai Sándor, az Elnöki 
Tanács elnöke, a DISZ részéről Gosztonyi János és Bacsó Ferenc, 
a  titkárság tagjai Gergely Sándor, a Magyar írók Szövetségé
nek elnöke nyitotta meg, tolmácsolva a magyar írók lelkes üdvöz
letét a DISZ megalakulása alkalmából. Ezután Szabó Ferenc, a 
Magyar Zeneművészek Szövetségének elnöke emelkedett szólásra, 
bogy a magyar zeneművészek nevében üdvözölje az egységes 
magyar ifjúsági szövetséget, egyben pedig a DISZ-nek á magyar 
zeneművészét jövő fejlődésével kapcsolatos jelentőségét illetően 
néhány fontos szempontra mutasson rá.

Kedves Vendégeink!
Kedves Kartársak!
Kedves Elvtársak!
Mi, magyar zeneművészek nagy örömimel és nagy megelégedéssel 

üdvözöljük az egységes ifjúsági szervezet: a D ISZ  megalakulását; 
annak a szénvezetnek a megalakulását, amely hivatva van Pártunk, 
az M DP leghűségesebb segítőtársa szerepére, amely hivatva van a 
szocialista építés ifjú  seregét nagy történelmi feladatok elvégzésére 
szervezni és nevelni, amely hivatva van az ifjúságot saját szabad és 
boldog jövőjéért, a szocializmus építéséért és a béke megvédéséért fel
sorakoztatná és harcba vinni.

A  magyár ifjúság történelmének ezen fordulópontján őszinte 
örömmel ünnepeljük az egységes ifjúsági szervezet megalakulását. 
Tudjuk, hogy ez a szervezet nekünk, magyar zeneművészeiknek is 
egyik legfőbb erőforrásunk, egyik legfőbb támaszunk lesz felelősség- 
teljes nagy munkánkban: a szocialista új magyar zenekultúra kialakí
tásában.

Szocialista zenekultúránk fejlődésének az üteme nagyrészben 
attól is függ, milyen és mennyire öntudatos, hivatására mennyire 
felkészült új zenei tehetségeket kapunk erősítésül és utánpótlásul az 
ifjúságtól. Szovjet példából tudjuk, bogy a Komszomol müyen jelen
tős tényező, milyen komoly erőforrás a szovjet zenekultúra soha nem 
lá to tt ' magaslatokra törő fejlődésében. Mi számítunk arra, hogy az 
ifjúság egységes szervezete felleli, M neveli s mint a megtalált és 
összegyűjtött drágaköveket, nekünk kicsiszolva átadja azokat a nagy 
ösztönös művészi értékeket, azokat a nagyszerű zenei tehetségeket,
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amelyek á magyar dolgozó ifjúság tömegeiben ma még sokszor csak 
öntudatlanul szunnyadoznak.

Szocialista zenekultúráink fejlődésének az ütemét meggyoi'sítjuk 
akkor, ha dolgozó népünk millióiban szunnyadozó minden ifjú  tehet
séget még idejében felfedezünk, szakmailag kinevelünk és teret adunk 
a szabad kibontakozásra és fejlődésre. Igen. A  felszabadult ifjúság- 
előtt m egnyílt az élet minden lehetősége. Ez érezhető és tapasztalható 
zeneművészetünk minden területén. A  zenészfiatalságra nem vár a 
munkanélküliség nyomora. Soha még nem állottak, ifjúságunk előtt 
ilyen lehetőségek alkotó munkára, tanulásra, fejlődésre, mint most. 
Olyan nagy, népünk kultúréihsége, mlyan nagy mértékben nő a zene
művészet iránti érdeklődése és igénye, hogy fiatal zenészeink már 
akkor is elhelyezkedést találnak, mar álltkor is teret kapnak a művészi 
érvényesülésre, amikor még növendékek, amikor még nem végezték 
el teljes mértékben a Zeneművészeti Főiskolán és konzervató
riumainkban zenei tanulmányaikat. Tehetséges zeneszerző növendé
keink szerzeményeit már most- is kiadják és előadják, zenekaraink és 
hivatásos énekkaraink pedig mán most. is tele vannak tehetséges 
nőve nd ékeinkkel.

De ez csak a kezdet kezdete. A  szocializmust építő ötéves ter
vünk a felemelkedés, a fejlődés további ragyogó távlatait nyitja  meg 
az ifjúság előtt a napról-napra fejlődő és terebélyesedő zeneművésze
tünk területén is. Fejlődésünk és erősödésünk össze van forrva a 
dolgozó magyar ifjúság sorsával, ünnepük a mi ünnepünk is. A z ő 
eredményeik'a m i” eredményeink is. A z  előttük kirajzolódó fényes, 
fö lfelé ívelő jövő a mi jövőnk is. Mi, magyar zeneművészek együtt 
ünnepelünk dolgozó ifjúságunkkal, szeretettel üdvözöljük körünkben 
megjelent képviselőit és kívánunk munkájukhoz sok-sok sikert és 
eredményt. Éljen a Dolgozó Ifjú ság Szövetsége!

#

Devecseri Gábor ünnepi beszéde után magyar írók és zeneszerzők 
művei kerültek bemutatásra-., amelyek nagyrészben a DISZ megalaku
lása alkalmából készültek. A z elhangzott új zeneművek — Mihály 
András: Védd á  békét, ifjúság! c. kantátája, Vavrinecz Béla Népdal- 
szvitje, Gulyás László: Ránk néz c. tömegdala — részletes bírálatára 
visszatérünk.



Egy szovjetuníóbelí utazás tapasztalatai
Székely Endre zeneszerző, a Bartók Bé a Szövetség főtitkára május 

30-án számolt be a Zeneművészek Szövetsége tagjainak szovjetuuióbeli 
háromhetes tartózkodásának gazdag tapasztalatairól. Előadásának 
bevezetőjében emlékeztette hallgatóit Révai Józsefnek a Szovjet Kul
túra első számában megjelent cikkére, amely rámutatott arra, hogy mit 
jelent számunkra a szovjet kultúra rendszeres, folyamatos tanulmányo
zása. Kiemelte a cikknek azokat a részeit, amelyek kifejtik, hogy a mi 
szocialista kultúránkat két kincsre: nemzeti hagyományainkra és a 
szocialista szovjet kuíltúra elért eredményeire- tapasztalataira támasz
kodva tudjuk felépíteni. Révai József cikke — folytatta Székely Endre 
— rámutatott azoknak az aggáljcosfcodóknak reakciós nézeteire, akik 
„eloroszos'odástól“ féltik a magyar kultúrát. Nem egyéb ez, mint az 
ellenség szellemének beeseanspészési kísérlete a mi haladó kulturális éle
tünkbe. Majd idézte Révai József cikkét: „A  szocializmus építésére 
tudvalevőleg nem Londonban, vagy Párizsban tanítják a népeiket, 
hanem Moszkvában..." — Ezután így folytatta:

Amikor az a feladat állt előttem, hogy munkatervet- készítsek a' 
háromhetes útra, úgy gondoltam, hogy Révai elvtárs cikkét kell vezér
fonálul használnom. E cikk szellemének megfelelően állítottam tehát 
össze munkatervemet öt főpontból.

A z első főpontba a népi művészetek fejlesztésének tanulmányozása, 
ezzel kapcsolatban a Népi Alkotások Házának megismerése, a Szak- 
szervezeti Tanács knltúrosztálya, a Művészeti Dolgozók Szakiszerve
zete, a Zeneszerző Szövetség és ia Népi Alkotások Háza közötti együtt
működés taniiliüányozása került. Tanulmányozni akartam, milyen 
módon karolják fel a Szovjetunióban a népi tehetségeket, milyen 
a viszony a szovjet művészek és a nép között. Munkatervem második 
pontja a hivatásos énekkarok, különösképpen a Rádió-énekkar munká
jának megismerése volt. A  harmadik pontba felvettem a Zeneszerzők 
Szövetsége munkájának tanulmányozását. Feladatul tűztem ki magam 
elé, hogy a Szovjetuniónak minél több dlyan zeneszerzőjét ismerjem 
meg személyesen, akinek a nevét idehaza mi is jó l ismerjük. Negyedik 
pontként szerepelt munfcatervemben az Opera és az Operettszínház 
működésének tanulmányozása és végül az ötödik pont: minél több 
kóta, hanglemez és fcönyvanyag megszerzése, amit majd idehaza hasz
nosítani tudunk. .

M it sikerült tapasztalnom, m it tudtam meglátni mindabból, amit 
előírtam magamnak? Röviden kifejezve: Leninnek, Sztálinnak a művé
szetről és irodalomról szóló tanításait megvalósultan láttam, megismer
tem, hogy válik gyakorlattá a zsdánovi kritika, és hogy miképpen dol
goznak a szovjet művészek ezeknek az eszméknek megvalósításáért.

A  Szovjet Zeneszerzők Szövetségében
K ét izben tudtam tárgyalni a zeneszerzők szövetségének vezetőivel, 

elsősorban Hrennyikov, Csuláki, Novikov, Hacsaturján és Muradeli
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elvtársakkal. Ök részletes beszámolót kértek a magyar zenei életről. 
Beszámoltam nekik arról, hogy milyen kompozíciók születtek az utóbbi 
esztendőkben, bogy a Zeneművészek Szövetségének megalakulása 
milyen fejlődést jelentett zenei életünkben; de beszámoltam a többi 
zenei intézményünkben történtekről is. Ezután., részletesein érdeklődtek 
a m|agyar zenei élet egyes 'kérdéseiről, külön-külön egyes zeneszer
zőinkről. Azt láttam ebből, hegy a szovjet elvtársak számontartják és 
tudják azt, bogy nálunk kik dolgoznák és nagyjából azt is, bogy kik 
hogyan dolgoznak- Odáig ment a tájékozottságuk, bogy például Csuláki 
edvtáns az újabb magyar filmek zenéjét is meg tudta bírálni.

A z első olyan kérdésük, amely ■ hiátoyosságjaiinkra tapintott rá, az 
volt, bogy mikép állunk a zenekritikával, m it tett a Zeneművészek 
Szövetsége a marxista zenekiritika kifejlesztéséért. Megállapították azt, 
hogy amíg Magyarországon a zenekritikát marxista fokra nem tudjuk 
fejleszteni, addig a zeneművészét fejlődése akadályokba ütközik.

Épen a -megérkezésünk -előtti napon Novikov elvtárs hosszabb 
beszámolót tartott a Zeneszerzők Szövetségében a magyar zene fejlő
déséről. Előadása iránt nagy volt az érdeklődés. Tőlem kérdezte, hogy 
április 4-ére milyen kompozíciók készültek és május 1-ére milyen kom
pozíciók fognak születni. Különösen Hrennyikov hangsúlyozta: az a 
körülmény, bogy a legjobb új miagyar kompoziciék alkalmakra készül
nek, az a tény, bogy Sztálin születésnapjára a magyar zeneszerzők sora 
lépett fel új kompozíciókkal és azóta is miniden ünnepünkön megjelen
nek a magyar zeneszerzők új kompozícióikkal, amelyeket ezekre az 
alkalmakra írnak, a.magyar1 zenei élet 'fejlődését bizonyítja. Az, bogy 
a magyar zeneszerzők témás kompozíciókat írnak, mutatja, bogy kere
sik a kapcsolatot a, néppel, arról írnak, ami. a népet érdekli. Csuláki, 
aki több mint egy évvel ezelőtt nálunk járt, -ezekből -az ládátokból meg
állapította a magyar zenei élet jelentős fejlődését.

Ezután ón tettem fel kérdéseimét: milyen módon teremtik meg a 
kapcsolatot a zeneszerzők 'ás a nép közt, milyen- formái vannak 
ennék?

Elmondták, hogy -e kapcsolatot egyrészt a nép művészeti tevékeny
ségében való rendszeres segítségnyújtás, továbbá a nép kritikájának 
érvényrejntásia -biztosítja.

E kapcsolat egyik fontos formája a Népi Alkotások Házával való 
együttműködés. Néhány 'szóval szeretném elmondani, hogy milyen ez 
az intézet. Huszonöt 'évvel ezelőtt Krupszkája javaslatára alakították 
meg Moszkvában az első intézetet, amelyet Népi Alkotások Házának 
neveztek. Ez az irányítója és segítője a nép művészi tevékenységének. 
Ezt a tevékenységet a Szovjetunióban népi 'alkotó munkának nevezik.

Azóta a Népi Alkotások Házainak hatalmas hálózatai épült ki. 
124 városban működik ma ilyen intézet, behálózva a Szovjetunió egész 
területét. Hogyan .folyik a munka a  Népi Alkotások Házában? Kultúr- 
ver-senyeket — például „zenei olimpiádókat“ rendeznek, tanfolyamokat 
tartanak, kulturális anyagot adnak ki, tehát nagyjából azt a. munkát 
végzik, amelyet nálunk a népművészeti szövetségek Végeznek. Szemben 
azonban 'azzal, hogy nálunk a szövetségek munkájábiam, a művészi 
bizottság vagy más szerv ülésein a művéisz-vezetőségi tagok bizony 
gyakran elmaradoznak, nem látják a munkában Való részvétel fontos
ságát, a Szovjetunióban a legkiválóbb művészek elsőrangú feladatuk
nak tekintik azti hogy a Népi Alkotások Háza munkájában közre
működjenek-

4



A  zenei osztályon lektorátus működik, amelynek tagja i sorában 
van Hucisaturján, Iiremnyikov és Muradeli is és amelynek az a  feladata, 
hogy a rendszeresen 'beérkező népi zenei alkotásokat elbírálja. Elmon
dották, hogy 1949 második felében, tehát június végétől december 
végéig, összesen 3000 olyan művet találtak a nép által komponált 
zeneművek között, amelyek nyilvántartásra és előadásra alkalmasak. 
A  lektorátus a  beérkezett kompozíciókat levélben bírálja meg és meg
állapítja, kiben van olyan tehetség, hogy esti iskolára érdemes járnia, 
sőt azt is, hogy kiket kell kiemelni munkahelyükről és magasaíbbfokú 
zenei kiképzésben részesíteni.

Elmondották azután, hogy a zeneszerzők (még gyakran kéziratban 
lévő) kompozícióik megbírálása eéljából kimennek a munkásság közé, 
ott mutatják he műveiket és meghallgatják, hogyan fogadja azokat a 
dolgozó nép. Magam is tanúja voltam egy ilyen  esietnek, a Sztálin- 
autógyáirban tett látogatásunk alkalmával. Szeretnék képet adni erről 
a kultúrházról. Ilyent valóban még álmaimban sem tudtam volna 
elképzelni. Ahogyan a márványos előcsarnokba belépünk, 4500 szemé
lyes ruhatárt látunk. A z  igazgatónő elmondta, hogy aznap este éppen 
ifjúsági nap van, mégpedig a 7—10 éve® ifjúság számára. Tehát nem
csak a gyárban dolgozók, hanem azoknak a hozzátartozói is igénybe
veszik :a kultúrházat.

Nem tudom megmondani, hány teremben folyt egyszerre a munka 
ebben a kultúrházban. A z  egyik teremben polkát és mazurkát tanítot
tak az ifjaknak, a másikban' természettudományi előadás folyt, a har
madik teremben a Szuvorov-akadémiánák 8—10 éves katona-növendé
kekből álló énék- és zenekara adott hangversenyt — ezt meg is hall
gattuk —, a negyedik teremben, amely 5000 személy, tehát 2500 pár 
befogadására alkalmas táncterem, közös tánccal szórakozott az ifjúság. 
A  márványos folyosókon, lépcsőháziakban egyik teremből a másikba 
bömpölygött a jókedvű ifjúság. Végül bementünk egy terembe, amely
ben körülbelül 400 ülőhely, volt. Itt  hangverseny folyt. A  terem előtt 
hármas sorokban álltak az ifjak  és várták, hol ürül meg hely. Amikor 
az igazgatónő bejelentette, hogy magyarok vagyunk, óriási tapsot kap
tunk az ifjaktól. A  műsoron többek között Majakovszkij-versek szere
peltek, utárna pedig egy Bakalov nevű. fiatal zeneszerző mutatta be' 
dalait —  köztük több népdalfeldolgozást — egy énekesnő kiváló előadá
sában. Nagyon nagy sikere volt- Ezután a konferanszié bemondta, hogy 
most Bakalov zeneszerző olyan dalt fog előadni, amely még csak kéz
iratban van meg. Most először fog elhangzani a nyilvánosság előtt és 
kéri a közönséget, hogy hallgassa meg- Kíváncsiak voltunk, m i lesz 
ebből. A z  imént egy kiváló, énekesnő adta elő a dalszámokat, most pedig 
a zeneszerző fogja énekelni a saját dalait. A  zeneszerzők nem igen szok
tak jó l énekelni. Nem tudtuk- elképzelni, hogyan fog megbirkózni a 
kompozíció ezzél a konkurrenciával. A  dal címe': A  ibéke katonái. 
Kitűnő tömegdal. Zenéjére és tartalmára a hallgatóság olyan érzéke
nyen reagált, hogy Bakalov zeneszerzőnek az utolsó strófát meg kellett 
ismételnie. Megkérdeztük az igazgatónőt, hogy tulajdonképpen miért 
mutatta be ezt a kéziratot Bakalov, m ire az igazgatónő elmondotta, 
hogy egyrészt az ifjúság hozzá van szokva ahhoz, hogyha új kompozí
ciót hall, akkor levélben megírja a  véleményét a zeneszerzőnek; más
részt a zeneszerző a tapsokból —  abból, hogy miként fogadták a  művet 
— sok mindenfélére következtet. Következtet arra, hogy milyen 
sikerre számíthat, tetszeni fog-e a népnek.

Másodszor is találkozhattam a Zeneszerző Szövetség vezetőivel,
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most már azzal a céllal, ihogy Muradelinak egy még kiadatlan, csak 
kéziratban meglévő kompozícióját megbaligassam. A  meghallgatásra 
Hrennyikov főtitkári szobájában gyűlték össze méhányan a szövetség 
vezetői közül. Muráddá levétette a  kabátját, felgyűrte az inge ujját és 
igazi grúz mádra nekiállt, hogy ő énekelje a basszusSzó'lót. A  zongorá
hoz két fiatal zeneszerző ült, ón -pedig a partitúra-kéziratot kaptam 
meg. A  két zeneszerző kitűnően, tökéletes tempóban zongorázta a dara
bot, játékuk a  hangszerelés jellegzetességeit is visszaadta* ami már 
önmagában is azt bizonyította: mennyire megbecsülik kollégájuk alko
tását. Körülbelül 3—4 méterre a partitúrától ült Csuláki és amikor 
arra került a sor a darabban, hogy a kórus megszólal, Muradeli maga 
a basszus szólamot, Csuláki pedig az általa már kívülről ismert tenort 
kezdte el énekelni. Amikor pedig a danalb ímegvitatására került sor, 
Hrennyikov az egyes részleteknél a kérdéses dallamokat kívülről 
énekelte- •

Amikor a partitura utolsó oldalára jutottunk, a partitura végén 
láttam egy nagy pecsétet és aláírást. Megkérdeztem, hogy rpi ennek a 
pecsétnek a története. Muradeli erre elmondta, hogy szeptemberben' 

. írta meg ezt a  kompozícióját, majd bevitte a  Zenészerző Szövetségbe, 
ahol szűkebb körben — körülbelül 12 zeneszerző előtt —■ eljátszották 
a kompozíciót- A  zeneszerzők alaposan megbírálták a művet, de egyben 
rámutattak annak értékeire is. Ennek a kritikának az alapján Muradeli 
átdolgozta la darabot és októberben újra bemutatta. Akkor mái- töb
ben voltak jelen és még alaposabban megbírálták a kompozíciót. 
A  kritika azonban lényegében olyan pozitív volt, hogy annak alapján 
a Zeneszerző Szövetség vezetősége elhatározta, hogy Múradelinek két 
hónapra lehetővé teszi, hogy a Moszkvától 100 kilométerre fekvő Roze 
nevű kastélyban a kritika alapján mégegyszer átdolgozza és befejezze 
a kompozíciót. Muradeli két hónapot töltött ott és amikor hazajött, 
akkor már hangszerelve volt a  kompozíciója, amelyet ismét eljátszott 
a Zeneszerzők Szövetségében. Ennek laz előadásnak az alapján más
napra összehívták a Szövetség egész vezetőségét és egy, a- m i népműve
lési minisztériumunknak megfelelő szerv: a minisztertanács mellett
működő Művészeti Bizottság zenei előadóját. Újra meghallgatták a 
'művet, — ekkor a négykezes már kitűnően tudta zongorázni. A  harma
dik napon Muradelit behívták a Művészeti Bizottságba. Elkérték tőle a 
partiturát és annak utolsó lapjára rányomták a pecsétet: az állam a 
művet ezzel sajátjának nyilvánítja. Egyúttal pedig kifizettek neki 
12.000 rubelt. A  12.000 ruíbelt — mondotta nevetve Muradeli — azért 
fizették ki, mert megkomponálta la darabot; további 14—18.000 rubelt 

--azért fognak kifizetni, mert kiadják a darabot és végül sorjában elő
adta, hogy miként fog ez az összeg felnövekedni végeredményben 40.000 
rubelre az első előadásig. Persze — tette hozzá —, ő nem anyagias. Lát
tam, hogy erre nincs is szüksége, de mégis örül ennek, nem elsősorban 
a pénz miatt, — hanem azért, mert ebben munkájának megbecsülé
sét látja.

Muradeli kompozíciójáról ébnulasztottam számos dicsérő jelzőt 
mondani. Egyelőre addig, amíg előadódban hallhatjuk, annyit, hogy 
három tételes, de egybekomponált mű, amelynek utolsó tételében 
basszus-szóló és vegyeskar szerepel. A  mű alapeszméje: bemutatni 
Sztálint olyan oldalról', amelyről mlég nem komponálta meg őt senki: 
Sztálint, a hadvezért, amint Berlin ostromára készíti elő és vezeti la 
szovjet népet.

Ez a kompozíció megmutatta nekem azt is, mit jelent, ha a zene
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szerző jó l viszonylilt a kritikához. Emlékezzenek vissza hallgatóim 
arra, hogy a Zsdánov-kritika kiinduló pontja éppen Muradeli „Nagy 
barátság" című operája volt. A  Zeneszerzők Szövetségének vezetői azt 
mondották: Székely elvtárs nem utazhat el Moszkvából anélkül, hogy 
Muradeli új kompozícióját né hallotta volna; továbbá, hogy nem 
restellíék összehívni a vezetőséget és az előadót azért, hogy én a kom
pozíciót meghallgassam: mutatja, hogy Muradeli uj műve nemcsak 
egyéni, véletlen, siker, hanem annak a felismerése is, hogy a kritika  
helyes és tudatos felhasználása jó  és eddig nem látott eredményekre 
vezet.

Remélem, rövidesein latoban a helyzetben leszek, hogy -zenei életünk 
számára a Rádiókórussal bemutathatom Muradeli e kiváló kom
pozícióját.

A  Szovjetunióban a Zeneszerzők Szövetségének jó munkája teszi 
lehetővé azt, hogy a zeneszerzők közt a szolidaritás kifejlődjék. A  szov
jet zenesszerzők úgy érzik, hogy a zeneszerzés nem magánügy. Re 
ugyanezt érzi az egész szovjet állaim és a szovjet nép is. Hrennyikov 
operáját éppen akkor játszotta egy moszkvai színház és ő annak az 
operának a megnézését egyáltalán nem ajánlotta figyelmembe. Akkor 
mutatták he Csulákinak egy hallétjét Leningrádban „A z  acélt meg- 
edzik" címmel, mégis, amikor velük találkoztam, mind a ketten Mura
deli művéért lelkesedtek, mert az vo lt a  legújabb gyemnek, kéziratos, 
még elő nem iadott mű, az volt mindannyiuk büszkesége. A z  a körül
mény, hogy Muradelinék sikerült új, jó  kompozíciót alkotni, minden 
zeneszerző győzelmét jelentette. Egy megnyert csata volt. Leninnek az 
a mondása, hogy minden jó  mű felér egy megnyert csatával, így  mutat
kozik meg a Szovjetunióban.

A  nemzeti hagyományhoz való viszony
Székely Endre elmondta ezután élményeit, tapasztalatait arról, 

hogy az élet minden területén megnyilvánul a nemzeti, népi hagyo
mányok ápolása- szeretet©, mai feladatokhoz való kapcsolódása. Az isko
lai tanításból, más művészetek területéről vett példák után így foly
tatta:
A  hagyományokhoz való aktív, élő viszonyt, a  hagyományoknak a 

mai élettel való kapcsolatát a zenében is éppúgy, mint az élet minden 
területén, lépten-nyomon érezhettük- Hadid mondjak el néhány példát.

Szállodai szobám ablaka egyenesen a Vörös-térré nézett. Ha az 
ablakomon kitekintettem, a  Lenin-mauzóleumot és mögötte a Vaszilij- 
székesegyházat láthattam. Am ikor elmentem a Tretytakov-képtárba, 
Szuribov képéről a Vörös-téren Nagy Péter tekintett le rám, amint a 
strelitzeket végeztette M. A z  Iván Szuszanyin utolsó felvonásában a 
Vörös-téren a megvert lengyel seregek rakják le az orosz szábadcsapa- 
tok előtt a zászlókat, egy régebbi történelmi esemény kapcsán. A z  Ope
rában, az Iván  Szuszanyin előadásán értettem meg igazán, hogy mit 
jelent a szovjet ember számára a Vörös-tér: a jelent, a múltat és a 
jövőt is. It t  értettem meg igazán, hogy a Vörös-tér miért jelenthet 
nagyszerű témát a szovjet művészek számára is, hogy például Arutjun- 
ján kantátája is m iért választotta ezt témául. It t  értettem meg azt is, 
hogyan fejlődik k i pillanatok alatt a kapcsolat a  közönség és a tör
ténelmi opera színpada között. Nem volt az operában egyetlen hallgató 
sem, aki a k irály i Lengyelország veresége láttán ne azonnal a mostani, 
az 1945-ös német vereségre gondolt volna, ne azonnal a mai időkre 
aktualizálta volna az Iván Szuszanyint.



Ez az előadás hétköznap délelőtt zajlott le a Bolsój Teáterben. 
Általában hetenként egyszer hétköznap délelőtt is tart előadást a 
Bolsój Teáter, sőt amikor az iskolákban szünet van, — tavaszi, vagy 
téli szünet —, olyankor hetenként kétszer is Van délelőtti előadás és eze
ket diákok látogatják. A  Bolsój Teáter vezetői rendkívül nagy gondot 
fordítanak a délelőtti előadások színvonalára, mert tudják, hogy itt 
nevelődik az új közönség. A  második felvonás után az Iván Szüszanyint 
megszemélyesítő világhírű M ihajlov maszkjában, az Opera igazgatójá
val és a vezénylő karmesterrel kiment az előcsarnokba a diákok közié.. 
A  diákok köréjük sereglettek és az opera igazgatója felköszöntötte a 
diákokat, megköszönte érdeklődésüket az Opera munkája iránt, utána 
pedig Mihajlov megkérdezte őket, hogy mi az, ami tetszett nekik ebben 
az operaelőadásban és mi az, ami nem tetszett. El. sem tudom mondani, 
hogy milyen nagy sikerük volt ezzel a  közvetlenséggel és hogy mennyire 
örökre magukhoz tudták fűzni azt az ifjúságot, amely ezt az előadást 
megnézte.

Grúziában, a tbiliszi! operában szintén tapasztaltuk a hagyomá
nyokhoz, különösen a nemzeti hagyományokhoz való nagyszerű 
viszonyt. Valaha a grúz nemzeti művészet el volt nyomva- A  cári idők
ben nem játszhatták nemzeti operáikat. Ma a műsoron lévő 24 műből 
nyolc eredeti grúz nemzeti opera és három eredeti grúz nemzeti ballet- 
Közöttük szerepel Paljasvili nagyszerű operája, a ,:DaisziK, amelynek 
véleményem szerint Magyarországon is nagy sikere volna.

A  tbiliszii opera igazgatója rátapintott az elevenünkre, amikor 
megkérdezte, hogy nálunk hány magyar nemzeti opera szerepel 
műsoron. Meg kell mondanom, hogy én erre a kérdésire kitérő feleletet 
adtam és azt mondottam, hogy nálunk legnagyobb sikere Erkel Bánk 
bán-jának van, ezenkívül játsszák Kodálytól ezt, Bartóktól azt és így 
tovább, ők ismerték a Bánk bán-t, a Háry János-t, szvit formájában 
játszották is Grúziában és kijelentette a tbiliszii opera igazgatója, 
hogyha megkapják a Bánk bán zeneanyagát, a jövő esztendőben fel
tétlenül műsorra tűzik.

He a klasszikusokhoz való viszony kérdése felvetődött más formá
ban is. Nagyon jól ismerték a Zeneszerzők Szövetségének vezetői 
Losonczy Géza elvtársnak a Szabad Népben megjelent hosszabb cikkét, 
amely Operánk kérdésével foglalkozik. Ezzel kapcsolatiban ismerték 
azt a problémát is, amit nálunk úgy hívnak, hegy Mozart—Wágiiéi- 
probléma és erre vonatkozóan is tettek fel hozzám néhány kérdést. 
A  válaszok után körülbelül a következő véleményeket szűrhettem le: 
Mozartot a Szovjetunióban gyakran játsszák, különösen a hangverseny- 
termekben műsoron tartják legszebb operáit. Wagnernek is műsoron 
van néhány, alkotása. Azt a magyar álláspontot tartják helyesnek, hogy 
minden értékes hagyományt lehet és kell is művelnünk, de az első 
hely a klasszikus hagyományok közül a nemzeti klasszikusoké. Helyte
lennek tartják akár Mozartból, akár Wagnerből egyoldalú kultuszt 
űzni. Azt mondották: helyet a többieknek is és elsősorban legnagyobb 
helyet nemzeti kultúránknak. Íme, a szovjet művészek tanítanak' meg 
bennünket — akárcsak a Szovjetunió számos kis népét — arra, hogy 
mikép kell megbecsülnünk saját nemzeti hagyományainkat. Ha mi a 
Szovjetuniótól akarunk példát venni, akkor kultúránkat még sokkal 
nemzetibbé kell tennünk.

A  klasszikusokhoz való viszony nemcsak abban nyilvánul meg, 
hogy a Bolsój Teáterben, vagy a hangverseny teremben játsszák Gsaj-
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ko.vszkijt, Muszorgszkijt, Glinkát és a többi nagy zeneszerzőt, faaneiü 
abban is, hogy kihámozzák az életűikből azt, ami a legfontosabb. 
Kihámozzák azokat a tanításaikat, amelyeket tovább lelhet fejleszteni 
és amelyek alkalmasaik arra, hogy a mai kultúrára, a mai művészetre 
fejlesztőén hassanak.

Székely Endre ezután a Szovjetundószerte tapasztalható határtalan 
tanulási, művelődési igényről, a Népi Alkotások Háza és más intézmé
nyek vezetése alatt folyó párat’.anull kifejlesztett tanulási módszerekről 
számolt be, majd áttért a

nép és művészet
kapcsolatának példáira.
Hogyan kapcsolódik össze a művészi tevékenység és a  gazdasági 

építő munka a Szovjetunióban? íme egy példa, amelyet a Népi A lko
tások Házának vezetőitől hallottam. Minden tanácsköztársaságban min
den esztendőben szoktak úgynevezett „zenei olimpiádokait" rendezni. 
A z elmúlt esztendőben Ukrajnában, a  zenei olimpiádon 40.000 énekes 
vett részt. Feltűnést keltett köztük egy 13 tagú női kórus. Mind a 13 nő 
mellén ott volt a LenAn-rendjel és a Szocialista Munka Hőse-jelvény- 
A  kórus kitűnően énekéit és különösen a műsoruk volt rendkívül érde
kes, mert dalaik, bár az eredeti népi töblbszólamúság hatását keltették, 
mégis a munka legaktuálisabb kérdéseiről, a kommunizmus építésének 
mai problémáiról szóltak. A  zsűri érdeklődésére megtudta, hogy az 
egyik ukrajnai kolhozban alakult két évvel ezelőtt egy munkabrigád, 
amely 13 leányból állt. A  közös munka arra serkentette őket, bogy közö
sen keressenek szórakozást. Elhatározták, hogy ők, tizenhármán alakí
tanak egy énekkart, amelynek keretében mindig a mindennapi mun
kájukról fognak énekelni' és maguk is szerkesztenek népdalaikhoz 
aktuális, új szövegeket. Eljött az az idő, amikor a kolhoznak a mun
kában különös eredményeket kellett elérnie. Ekkor a tizenhárom 
kórustag elhatározta, hogy a termelő munka terén sztahánovista ered
ményeket fognak elérni és egymást segítve el is érték azt, hogy mind 
a tizenhármán sztahánovistákká lettók. íg y  kapcsolódott össze ennél a 
tizenhárom nőnél a munka és a kultura, íg y  született a közös munká
ban új formája a művészi tevékenységnek, amély aztán visszahatott a 
munkára és új, nagyszerű teljesítményekhez segítette a dolgozókat.

Hasonlóan szép tapasztalatokra tettünk szert Grúzia kolhozaiban, 
különösen az Ordzsonikidzéröl elnevezett egyik kolhozban kultúra és 
munka viszonyáról. A  tea- és déligyümö'les ültetvények megtekintése 
után díszes ebédet rendezett tiszteletünkre az egyik kólhozgazda. Az 
ebéd végén a U-alakú asztal egyik szárában felhangzott egy saját-, 
ságos, citeraszerű, de lágyaibb hangú grúz népi 'hangszeren a muzsika, 
majd négy nő és két férfi háramszólamú énekkel kapcsolódott be. Olya
nok voltak ezek a dalok, mint régi vad harci- és siratóénekek, de szöve
gük la mostani munkáról, a traktorról, Sztálin iránti szeretekről, a 
fasiszták feletti győzelemről szólt. Amikor megkértem az egyik énekest, 
hogy legyen szíves esak a dallamot elénekelni, ugyanazzal a  csodálkozó 
arccal találkoztam, mint a Népi Alkotások Házában. —  Hogyan lehet 
egy dallamot elénekelni, amikor három dallam van egyszerre? Ezeknek 
az emberelőnek zenei fantáziájában a három szólam nem úgy él, hogy 
van a daliam és alatta két kísérő szólam, hanem együtt a 'három alkotja 
a népdalt.

Egyszerre csak olyan dal hangzott fel a kis kórus előadásában, 
amelyről mindjárt megállapítottuk, hogv ukrán zene. Miért éneklik ezt
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az ukrán dalt? íme a történet: 1938-btan a kolhozok vezetőinek komgresz- 
szusán e grúz kolhoz vezetősége jó  (barátságot kötött egy u'krán kolhoz 
vezetőségével és termelési versenyre keltek egymással. A  verseny folyt 
egészen addig, amíg Ukrajnát meg nem szállták a fasisztáik. Akkor a 
verseny új .módszerekkel fo lyt tovább: ki áldoz többet a közös hazáért? 
A  grúz kolhoz elvállalta az összes idős ukrán kolhoztagöknak, gyerme
keknek és asszonyoknak az ellátását, amíg Ukrajnának az a része fel 
nem szabadult. A  grúz kolhoznak 16 férfi tagja katonának jelentkezett 
abba a hadseregcsoportba, amely Ukrajnáért harcolt- Amikor Ukraj
nának ez a része felszabadult, elpusztított kolhozt találtak a régi helyén 
és ekkor a grúz kolhoz tagjai elhatározták, hogy 30 parasztházat saját 
munkájukkal felépítenek. Elvállalták, hogy ukrán versenytársukat 
mindaddig ellátják teával, citrommal, naranccsal és mindazzal, ami az 
ő kolhozukban terem, amíg újra életbeléphet az egyenlő feltételekkel 
való versenyzés'. Enmek a versenynek közepette eltanulták egymás 
dalait, megismerték és megszerették egymás művészetét: a grúz kolho
zok tagjai tudnak ukrán dalokat, az ukrán kolhoztagck pedig grúz 
dalokat. Így kapcsolódik össze a kultúra és a munka nap, mint nap a 
Szovjetunióban.

A moszkvai Zenekonzervatórium
zenekari és énekkari kannagyképző tanszakain tett látogatásának 
tapasztalatairól számolt be ezután az előadó.' Kiemeltei hogy a konzer
vatórium és az egéstz szovjet Zenepedagógia tananyagát a zsdánovi 
kritika szellemében falfriissáijjeitt ék. Minden tanszakon nagy helyet fog
lal el a népzene és a klasszikus muzsika oktatása. A  karnagyképző órá
kon Mozart-, Brahms- és Csajkovszkij unű veket, valamint orosz és 
■szlovák népdaílkórusiofcat 'hallott vezényelni nagy felkészültséggel. Mind 
a zenekari, mind az énekkari tanszéknek számos külföldi ifjú hallga
tója van, akik. között egy igen tehetséges bolgár és egy kínai ifjú 
vezénylését hullotta. Az énekkari kamagyképzőn Szvjasnyikov irányí
tásával két magyar ösztöndíjasunk dolgozik és olyan tudásra tesznek 
szert, amire itthon egyelőre még nincs mód.
Szvjesnyikov igazgató pedagógiai szelleme nyilvánul meg abban 

is, — folytatta Székely Endre —, hogy minden karvezető kiképzést 
kap a szólóéneklésben. Nem tud igazán kórust tanítani az, aki maga 
nem énekel helyesen. A  karvezetői tanszék 60 hallgatójából álló kórus 
valóban tökéletes technikával énekel. A  mi ösztöndíjasaink büszkék, 
hogy a moszkvai Zenekonzervatórinmlban tanulhatnak, mert tudják, 
hogy hatalmas tudást szeretetnek és ezért ők is éppoly szorgalmasak, 
mint a szovjet diákok. Tanáraik megelégedésüket fejezték ki a magyar 
hallgatók előmenetelével kapcsolatban.

Ösztöndíjasaink kinti tanulmányaik alatt nem szakadhatnak el 
hazájuktól, sőt forró hazaszeretetre nevelik őket. Ennek egyik szép 
példája az a felelet volt, amelyet egyik ösztöndíjasunk, Vigh  Rudolf 
adott ama a kérdésre, hogy mi lesz a vizsgadarabja: „Én Csajkovszkij- 
kórust választottam, míg a másik darabot tanárom választja. Szvjes- 
nyikiov professzor Kodály: Huszt című kórusának szövegét lefordít- 
tatta magárnak és amikor meggyőződött arról, hogy a mű szövege is 
aktuális, hazafias és szép, ezt jelölte ki második vizsgadarabomul.“  - 

A z egész fearvezetői tanszék munkájában tapasztalható, hogy a 
művésznövendékek figyelmét a művek eszmei tartalma felé fordítják, 
ezért a vokális műveknél szöveget é® zenét el nem választják, meg
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követelik szöveg és muzsika egymást kiegészítő, kifejező és elmélyítő 
összhangját.

Nemzeti értékeink megbecsülésével, munkánk iránti érdeklődéssel 
lépten-nyomon találkoztunk. Petőfi népszerűségére jellemző, hogy 
szovjet szerző megzenésítette Petőfi-dalciklus jelent meg a Szovjetunió
baji, és 'a könyvtárákban nagy forgalma van a Petőfi-kötetéknek. De mai 
kultúránkat is nagy figyelemmel kísérik. Legutóbb két magyar tömeg
dal jelent meg nyomtatásiban, Novikov rádiókórusa éppen ottlétünk 
idején tűzött műsorára bárom másik magyar tömegdalt, szimfonikus 
zenénkből anyagot kért Csuláki elvtárs hangverseny-előadás céljára.

Bárhol jártunk, utcákon, iskolákban, kolhozokban, az emberek 
tolmácsainktól Mészáros Ágira mutatva azt kérdezték: „Ügye, ez az a 
nő, aki a Mágnás Miskában játszotta a főszerepet?4* A  magyar filmeket 
Szovjetuniószerte ismerik, a Talpalatnyi földnek és a Mágnás Miská- 
nalc igen nagy sikere volt.

De nemcsak a miagyar kérdések iránt van meg ez az érdeklődés, 
hanem általában a nemzetközi kérdések és különösen a népi demokrá
ciák iránt- A  Vaehtamgoff-színházlban például láttunk egy darabot, 
amelynek a címe: K ár hozottak összeesküvése. A  darab főszereplőjében 
MincLszentyre ismertünk. Nincs megnevezve, hogy a darab melyik népi 
demokráciában játszódik le, vannak olyan jelenetei, amelyek az 1948-as 
februári csehszlovák eseményekre utalnak, de a darab főszereplője egy 
hercegprímás, aki összeesküvő és mint ilyent, leleplezik. A z op'erett- 
színházb-an láttuk a „Tremlbitia44 című operettet. Kárpát-Ukrajnában 
játszódik, közvetlenül a felszabadulás után. A  kulák és a volt uradalmi 
intéző, akik nem találják a helyüket az új Kárpát-Ukrajnában, meg
próbálnak külföldre jutni. De hova menjenek? Hiszen Romániával, 
Magyarországgal és Csehszlovákiával, népi demokráciákkal vannak 
körülvéve. Ott is szocializmus épül, nincs hova menekülniük. Erre fel
tört a közönségből a taps. A  színészek tudták, hogy mi a földszinten 
ülünk és felénk fordulva elkezdtek tapsolni. Erre felállt az egész 
közönség és tapsolta a magyarokat, — mert pillanatok laJatt elterjedt 
a híre, hogy ott vagyunk. A z egész közönség azonnal belekapcsolódott 
a politikai aktualitásba.

Mindenütt találkozhattunk a politikai öntudat megnyilvánulásá
val. Mindenütt azt tapasztaltuk, hogy nincs a Szovjetunióban olyan 
emlber, aki ne tudná, ne értené azt, hogy m i mla a legfontosabb kérdés; 
aki ne tudná, hogy ma a legfontosabb kérdés a béke megvédésének kér
dése. A  Sztáíin-iaiutógyár hangversenytermében, a kis Szuvorov-akadé- 
misták hangversenyén megkérdeztük az egyik gyermeket: „Mit üzensz 
a magyar gyermekeknek?44 Ezt válaszolta: „Azt üzenem nekik, hogy 
a maguk hazájában jó l védjék meg a békét44.

Egyik grúziai utazásunk alkalmával reggeliztünk az étkező kocsi
ban. A  pincér mindegyikünk elé egy-egy üveg sört tett, holott mi nem 
rendeltünk. Kiderült, hogy a vonaton utazó egyik grúz férfi rendelte a 
sört s fel akar köszönteni bennünket, magyarokat. Meghallotta, hogy 
magyarok vagyunk és tudja azt, m it jelentenek a népi demokráciák; 
tudja, hogy Magyaroszágra milyen nagy feladatok várnak a béketábor 
megerősítésének kérdésiében. Ezért emeli poharát a magyar és a grúz 
nép barátságára- Ez a politikai öntudat mindenütt megnyilvánul, akár 
pohárköszöntőhben, akár az iskolásgyerrnekekkel való beszélgetések
ben, akár a művészek között történt látogatásaink során.

Előadásomat Hrennyikov elvtárs üzenetével szeretném befejezni, 
amelyet a magyar zeneművészekhez intézett. A  szovjet Zeneszerzők
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Szövetség-ének vezetői úgy .látják — mondotta —, hogy -a magyar zenei 
élet, különösen a Zeneművész Szövetség megalakulásai óta, rendkívül 
sokat fejlődött. Ez a fejlődés 'bennünket, magyarokat kötelez. Kötelez 
arra, 'hogy a néphez való viszonyunkat még jóbban elmélyítsük; kötelez 
arra, hogy a marxista zenekritikai kialakítása terén a lehető legnagyobb 
erőfeszítéseket tegyük meg; arra, hogy fokozottabb lendülettel fordul
junk a nemzetközi kérdések felé. K ifejtette azt, hogy ma minden 
muzsikusnak fő  témája a bébe kérdése kell legyen, hogy ma már nem
csak a 'Szovjetunió és a népi demokráciák haladó muzsikusainak ez a 
fő zenei témája, hanem a haladó nyugati zeneszerzőknek is. Sok 
nyugati művész is a realizmus felé fordult, így  a francia és olasz zene
szerzők jelentős részié ma már a szocialista realizmusról tett hitvallást, 
leegyszerűsítette stílusát és a nép felé fordult alkotásaiban. Azt.üzente, 
hogy nekünk számon kell tartanunk ezeket a külföldi megnyilatkozáso
kat és olyan tevékenységet kell 'kifejtenünk, amellyel segítjük, meg
erősítjük a baloldali, haladó és a béke táborához tartozó nyugati művé
szek munkáját.

Javasolom, hogy az -eddigieknél -sokkal fokozottabban tanulmányoz
zuk a szovjet kultúrát. Meg kell említenem, 'hogy e téren igen nagy 
hiányosságok vannak, különösen hangversenyéletünkben,

. Javasolom, hogy egyrészt nemzeti hagyományainkhoz való viszony 
szempontjaiból, másrészt pedig egyes szovjet és orosz művek előadása 
szempontjából Operaházunk műsorpolitikáját vegyük revízió alá.

Javasolom, hogy általában egész hang-versenyéletünkben, sőt a  zene- 
pedagógia terén is fokozottabban forduljunk nemzeti hagyományaink 
ápolása felé;

Javasolom, hogy a Zeneművész Szövetség egyik legsürgősebb 
feladatának tekintse a patronázs-munka kifejlesztését, amely nélkül a 
művészek és a nép kapcsolata nem valósítható meg. Javasolom, hogy a 
Zeneművész Szövetség még a jövő szezon előtt nyisson vitát, tárgyalást 
arról, hogy milyen módon lehetne Magyarországon a marxista zene
kritikát kifejleszteni, mert enélkül a magyar zenéi élet haladását nem 
lehet huzamos időre biztosítani. .

Javasolom, hogy támogasson minden magyar muzsikus, 'minden 
olyan megmozdulást a maga művészetével, a maga alkotói vagy előadói 
készségével, amely a béke megvédését, a béketábor erősítését, nem
zetközi szolidaritás érzésének elmélyülését szolgálja és a Magyar Zene
művészek Szövetsége tartsa 'legfontosabb feladatának, hogy minden 
ilyen akcióra felhívja a zeneművészek, zeneszerzők figyelmét, őket e 
feladataikra mozgósítsa. íg y  leszünk méltók arra a bizalomra, amelyet 
a Szovjetunió művészei irányunkban tanúsítanak. ■
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Adatok az uj magyar népdalstílus 
történetéhez

i.
Népdalkutatásunk a magyar zenetörténet egyik legfontosabb ese

ményeként tartja számon az úgynevezett tíj népdalstílus kialakulá
sát és elterjedését. E stílus sajátosságainak tudományos meghatározása, 
a régitől való elhatárolása, kiterjedésének felmérése Bartók Béla 
1918 óta megjelent tanulmányaiban és könyveiben történt meg, meg
ismerését igen lényeges adatokkal gazdagította Kodály Zoltán össze
foglaló műve a magyar népzenéről.- A z ujabb- kutatók, az ő kettejük 
eredményein elindulva, a stílus terjedése, a mai falu zeneéletében 
való szerepe és más stílusokhoz való viszonya szempontjából gyűjtöt
tek újabb, nem egyszer lényeges adatokat.

Miben áll e stílus történeti jelentősége? A  legfontosabb, amire 
Bartók kutatásai fényt derítettek: hogy közelebbről meg nem hatá
rozott időpontban egy, jórészt a magyar úri osztálytól közvetített 
elnemzetietlenedési folyamatot szinte váratlan ellenlökésként egyen
súlyozott ki, sőt fordított a visszájára a magyar népzenének az az 
újabb fejleménye, amely évtizedek óta egész parasztságunk zenei 
életében uralkodónak tekinthető.1 E népdal'fajta kialakulásáról azon
ban jóformán teljesen hiányzanak az adatók: mikor, hogyan, milyen 
társadalmi- és műveltségi feltételek között alakult ki és terjedt el, 
arról jóformán semmit sem tudunk, Bartók- eredetileg a 19. századra 
tette e stílus születésének idejét; újabb adatok mind valószínűbbé 

. teszik, hogy már a 18. században, sőt 'ÉjjM egyes elemeiben '— már a 
16—17. század óta jelen volt Magyarországon. Kodály kutatásai rész
ben a régi magyar népdalstílushoz való viszonyára, részben külföldi 
kapcsolataira derítettek új, meglepő világosságot. Kialakulásának 
gócait azonban mindezideig sem történelmi, sem földrajzi, sem társa
dalmi szempontból nem tudtuk meghatározni.

E dolgozat feladatául tűzi ki, hogy az új magyar népdalstílus 
kialakulásának történetét, főleg időpontja és társadalmi háttere 
tekintetében, néhány adattal segítsen megvilágítani.

II . | <
Az ú. n. ú j stílus 'fő*bb sajátosságait és elődjéhez, a régi magyar nép

dalstílushoz való viszonyát, eddigi ismereteink alapján, a következők
ben foglalhatjuk össze:

a) „Architektónikus" szerkezet; amin a régi stílussal szemben, 
bizonyos dallamelemek, dallamsorok szerves visszatérését értjük. 
A z új stílusban ez igen gyakran együtt , jár az első dallamsor maga
sabban való megismétlésével, míg a régi • stílusra inkább dallamsorok 
mélyebben való megismétlése jellemző. Ha a népdal egyes dallam

i  Bartók Béla: NélpzenénJk és a szomszéd népok népzenéje 1934. 9—10; Magy&r nép- 
zóna, 1935. <iVálog. írásai. 1048. 31.)



sorait nagybetűkkel, a megismétlés hangsorbeli magasságát számmal 
jelöljük, leggyakoribbakként a következő típusokat sorolhatjuk fel: 
A A 5BA, AABC, A A 5A 5A, ABBA, A A B A . Legjellemzőbb talán a leg
utóbbi; a fejlődés az előbbiektől az utóbbiak felé halad.2 Megjegyez
zük itt, hogy e „visszatéréses44 szerkezetekben sem a transzpozíció, 
sem az ismétlés nem mechanikus értelemben szerepel; a transzpozíció 
például, mint látni fogjuk, a fúgaválasz szabályaihoz igazodik, ami 
pedig az ismétlést, illetve visszatérést, illeti, az újtípusú dalok egy- 
része épp a 3. dallaonsor 'végének és a 4. sor kezdetének alakításában; 
tehát a „visszatérés14 előkészítésében mutatja az invenció különös 
finomságát-. (L. például az itt közölt dallamot, vagy a „Bazsa Mári 
libája44 közismert melódiáját.)
m  Űjstílusú magyar népdal

Monor, 1940, katonáktól; Sz. B.

$——  ̂ r J i  ̂  ̂ j. ^
0r-sxaq-ú- bon men-nek a ka -  fr>- nák

f r  r 1 r 11 i B!*■ -JHpr Pri
Jaj de .sze-pen fuj-jáka from-bi - fái! E-|Ól megy a

m  r ju Jjj|I i *1
hadnagy aki vezet, Te meg rózsám fogjál vfe-iem ke- zef.

b) Nagyobb szótagszám (6—25), amely az időbeli fejlődés során 
egyre bővül (azaz mind nagyobb számok felé halad).

c) Ü. n. alkalmazkodó tempó giusto, tehát a szöveghez és előádás- 
hoz simuló, de alapjában kötött (tánc- vagy indulószérű) ritmika, 
A  ritmikai formák között nevezetes szerepet játszik a verbunkos
zenével szoros kapcsolatban álló „kanásznóta44 típusa (13, 14, 15 szó
tagú. sorok, (ilyen tagolásban: „Megismeri a kanászt I cifra járá- 1 
sáröl44, „Elvesztettem I zsebkendőmet, 1 megver anyám I érte44 stb.).

d) Modern hangnemiség felé bővülő-módosuló, alapjukban még 
sokszor ötfokú vagy modális („egyházias44) hangsorok uralma.

e) A  régebbi gazdag ornamentika elapadása.
f ) Szerves kapcsolat a régi stílussal; ez főleg az ötfokú alapfor

mákban, az izometrikus alapszerkezetben s a dallamválasz elvének a 
régi válaszelvvel kapcsolatba hozható formájában3 nyilvánul meg. •

g ) E szerves kapcsolat mellett azonban élesen elválik a régitől 
szociális szempontból is: „közösségibb44, „csoportosabb^ a  réginél 
(amely valaha szintén csoportos előadásra számított, de kései formá
jában már inkább csak „egyéni44; lásd az ornamentika elapadását is). 
Táncszerű, vagy menetelő, kötött ritmusa révén szervesen kapcsoló
dik a fiatalság együttlétének különböző alkalmaihoz.

* Bartók Béla: A  magyar népdal. 1024. XLV.
* Kodá4y Zoltán: A  magyar népzene, 2. kiad. 1943. 29.
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h) Egységesebb, közösebb jellegű a réginél; az a nyelvjárásszerű 
tagozódás, amely a régi stílusra jellemző, vagy csak elenyésző mér
tékben, vagy egyáltalában nincs meg benne. Ezért földrajzilag, erede
tét tekintve sem lokalizálható.

i )  Végül söklkal terjedékenyebb a régi stílusnál; a szomszéd népek 
zenéjére, mint Bartók kutatásai kimutatták, talán minden más stílus
nál erősebben hatott.

Mindez arra vall, hogy az új népdalstílus, a maga szembeszökő, 
átható vitalitásában olyan rendkívüli életerőnek és teremtŐ-terjeszto- 
kedvnek kifejezője, . amely hordozójának fejlődésében kétségkívül 
mindenütt döntően érvényesült; társadalmilag, történelmileg, föld
rajzilag valamely igen jelentékeny pillanat, vaíami szerencsés talál
kozás, valami fontos állapot vagy döntő alkalom hozhatta létre. 
Vajjon mi állhat a hátterében? Semmiféle jelenség nem magyaráz
ható meg önmagában, összefüggései, környezete, előzményei nélkül — 
legkevésbbé az ilyen, egész társadalmat, egész népi közösséget érintő 
tünemények. Ezért, mielőtt az új magyar népdalstílus társadalmi 
feltételeit próbálnék megkeresni, előbb arra a két kérdésre kell felel
nünk: milyen felderített, vagy gyanítható 'külföldi kapcsolatai van
nak e zenének, s mi állapítható meg magyarországi elterjedéséről?

II I .
A z új stílus európaibbnak tűnik a réginél; csak természetes, hogy 

rokonságát, előzményeit, inspirálóit mindenekelőtt <a régi Közép- és 
Nyugat-Európában keresték és keresik.

Már Bartóknak feltűnt az új népdalstílusban oly gyakori felső- 
kvint-válasz közeli rokonsága a nyugati polifónia egyik közismert 
jelenségével, a  fúga-válasszal, az ú. n. dux és comes viszonyával.4; 
A  jelenség törvényszerűségeit azután Kodály tette vizsgálat tárgyává 
a mári népzenében5, később a magyar típus egyes nyugati kapcsola
taira is következtetett belőle!6, A  visszatérő formával kapcsolatban 
Kodály főleg a régi francia és német dallamokat vizsgálta át s 
vetette egybe a magyar anyaggal. Vizsgálódásainak legérdekesebb 
eredménye egy-egy, a magyar típusnak meglehetősen pontosan meg
felelő, 15. századi francia chanson, 16. századi olasz „reöetrohar“ és 18. 
századi német népdal; valamint az a meglepő statisztika, hogy a 
15—16. század francia és német dalanyagában mindössze 1—9% a 
visszatérő formák aránya. Annál egyszerűbb, summásabb és felülete
sebb Kodály után W. Dánokért véleménye, aki szerint a szóbanforgó 
magyar népdalforma a német barokk zenestílus hagyatéka; a 17. szá
zadi német korálirodalomból szlovák közvetítéssel került hozzánk.7 
Danckert ezt az útvonalat annyira kétségtelennek tartja, hogy a szám
szerű bizonyításnak nem is érzi szükségét; így természetesen tisztá
zatlan marad a  kérdés, valóban oly gyakori jelenség-e a 17. század 
német népies dallamvilágában a kvintválaszos visszatérő forma s ha 
igen, eredeti német képződménynek tekinthető-e, vagy talán átvétel, 
esetleg épp a középeurópai szláv (cseh-morva) dallamkincsből, amelyre 
már a 16. században erősen jellemző v o I g.

De talán helyesebb, ha egyáltalán elhagyjuk az eredet kérdését; 
végleges választ úgysem találunk s tetszetős elméletek, még ha ideig
lenes megoldást adnának is, lényegében tévútra vezetnek. Itt ezért

4 A  magyar népdal, 1 « .  XXXVII-í-XX X VTÍI.
8 Saj áitságos dallam szerkezet a cséréin is  népzenében. 1995.
• 'A magyar népzene, 2. kiad. 1043. 27—28i 49.
7 W. Danekert: G-rundrisö der V öl k sl i e dk un de. Berlin 1939. 87—88.
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csak arra szorítkozunk, hogy Kodály meggyőző francia, olasz és 
német összevetéseit néhány további adalékkal megtoldjuk. Olasz, cseh- 
morva és német dallamokról van szó, amelyek némileg tovább bőví
tik az európai összefüggések láncát- Legrégibb az az ólasz lauda- 
diallam, amelyet 14. századi firenzei forrásból tett közzé E- Liuzzi.8 
A  melódia hatsoros: első két sora (kétszer azonosan induló periódus) 
a végén megismétlődik, a közepén— ugyancsak kétszer egymás után 
— kvint-magasságban, a fúga-válasz (azaz a tonális kiegészülés) tör
vénye szerint hangzik fel'Ás variálódik a kezdősor dallama. (Hasonló 
szerkezetű különben a 15. század legnépszerűbb burgundi-francia 
chansondallama is, a híres „L ‘homme armé“ ). Nyilván későbbi ere
detűek azok az ugyancsak idevágó dallamok, amelyek az ű. n. cseb- 
morva testvérek huszita eredetű szektájának 16. századi énekes
könyveiben találhatók. Bennük a kvintválaszos visszatérő formának 
egész skálájával találkozunk; van, ahol a dallam második sora némi 
variációval ismétli a kezdősort a megfelelő ötödnyi magasságban, 
van, ahol ez a sor csak a szükséges tonális módosításokat hajtja 
végre, s van, ahol már teljesen elütő dallamgondolattá, tehát A 6-ből 
B-vé alakult; a harmadik sor néha ismétléssel vagy variálással bőví
tett képlet; a negyedik pedig sokszor variált mása a  kézdősornak. 
(így  pl. abban az 1566-ból való dallamban, amelyet Johannes Zahn 
nagy evangélikus népénekgyüjteménye II. 4086. sz. alatt közöl.) Itt a 
gyulafehérvári Batthyány-könyvtár 1559—71 közt készült kéziratos 
cseh-latin graduáléjából9) és az 1560-i nürnbergi „huszita" énekes
könyvből (Ein Gesangbuch der Brüder inn Behemen und M erherm ...  
139 b 1.) közlünk egy másik példát, amelyet, a többihez hasonlóan- 
átvettek a német gyülekezeték (ezúttal főleg a katolikusok: Baumker, 
I)as. kath. deutsche Kirchenlied II . 200.), s amelynek érdekes szké- 
mája még pontosabban mutatja az egyetlen dallamgondolatból való 
elszármazást: A  A 5 (tonális válasz) A  var.- A  vari De megtol dhatjuk a 
szorosan vett német analógiák sorát is. Harmadik dallampéldánk 
1624-ből való népies világi dal, amelyet itt Böhme „Altdeutsches 
Liederbuch“-ja (1877. 434. sz.) nyomán közlünk. Formája teljesen ma
gyaros (A A 5BA, az első két sor ismétlésével), kezdete pedig „akarat
lanul is“ felidézi egy régi népszerű dallamunkat, amelyet a 17. század 
egyik virginálkönyve jegyzett fe l először s a 18. század óta számos 
világi és vallásos változatban terjedt el („Ritka kertben találsz télen 
kinyílt v irágot. . . “  „Igen fürge, mint az ürge, a nyíri dáma“ , betlehe- 
mes énekek stb.); ami még nem jelenti, hogy a magyar dallam német 
eredetű, noha nyugatias jellege kétségtelen. A  szláv hatás. ez esetben 
is erősebbnek látszik (az említett virginálkönyv, az ú. n- Vietorisz- 
kódex, szlováklakta területen készült, Kodály is egy nyitratvidéki kéz
iratból közli a melódiát), s látni fogjuk, hogy a típus első magyarországi 
feltűnése legláthatóbb módon épp a cseh-morva jellegű mintákkal függ 
össze. A  hasonló szerkezetű régi német népdalok közül egyik legérdeke- 
kesebb az, amelyik „Studenten sind sehr fröhlich" szöveggel tűnik fel 
Bach ifjúkori „Quodlilbet“-jében (1707; A A 5A 5 Avar., .ahol a  „variáns" 
összevont visszatérést jelent).

De az új magyar népdalstílusnak nemcsak nyugati kapcsolatai 
vannak. Maga a „szláv hatás", amelyre adataink vallani látszanak-

8 F. Liuzzi: La lanti a e i primordi della melódia italiana, Roma 1935. II. LXXX'V. 6z; 
Szabolcsi: A  melódia története, 1950. 30. /

9 Könyvtári jelzete 1925-ben, amikor használhattam, Kő I. 7. volt; a dallam a graduál 
220/b levelén található „Kdvz yaí na Demce wzchody“ szöveggel. A  kéziratról 1. J. Maeu- 
rek: Prameny k déjinám íeskoslovenskym v  archivech a .knithoivnách sedmKhradskycb. 
ZvlaStni otisk z Véstniku Kral. Ces. Spoleé. 'Naulk. T i. I. Roö. .1024. 56—66.
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északot és északkeletet, telhát szlovák, kárpátorosz és lengyel kapcsolatot 
talán éppúgy jelenthet, mint északnyugatot, azaz cseh-morvát. Még 
feltűnőbb ez a kettősség annál a nevezetes tánc- és ritmusformánál, 
amelyet Bartókkal kolomejka- vagy kanásznóta-formánaik nevezhe
tünk s amely a sorképletek egész családját foglalja magában- a tíztől 
tizenötig terjedő szótagszám között. Legegyszerűbb alakja talán, a 
híres kuruc Tyutoodi-nóta („Te vagy a legény". . „ Jaj már minié
künk .. . “), legbővebb alakja az ú. n. „nagy politikus" (Arany János 
példájával: „El kell menni masírozni, kész az úti cédula"). Bartók a 
kárpátorosz, Kodály a márij népzenében vizsgálta, s épp Bartók volt, aki 
közvetve az egész új magyar népdalstílust 'belőle származtatta.10 
Egy ideig azt hittük, bogy csak keletről jöhetett, sőt talán régi keleti 
örökség; a nyugati középkor azonban valósággal dúskált e „vagáns- 
forma" különböző képleteiben, Walter Mapes, az Archipoeta és 
goliard-társaik kedvelt versformájában („Meuim est proposfrtum in 
taberna móri"!), — s csak egy kissé kell kiszélesítenünk a kutatás 
körét, hogy felismerjük benne az antik és nyugati világ egyik; Sophok- 
lestől Schillerig és Beethovenig (IX . szimfónia örömódája) állandóan 
visszatérő dallamformáját. így  már alig lephet meg, ha Németh
Gyula kutatásai legújabban Balassi Bálint török mintái között is
kimutatják11, sőt, bogy ott szerepel a klasszikus arab versminták
között is, „rainal" néven. • A  magyar költészet legalább is a középkor
vége óta ismeri ezt a formát; a Winkler-kódex és Peer-kódex egyházi 
énekeiben éppúgy megtaláljuk, mint Szabatkay Mihály Cantiojában, 
Tinódi „Sokféle részögös“-ében és egyebütt. Nevezzük tehát vagáns- 
nak, vagy rámáinak, kanásznótának, vagy kolomejkának, egyremegy, 
a lényeg, bogy ebben a magyar népies és népi formában is nemzetközi 
találkozás ment végbe s hogy ez a találkozás zenei téren épp az új 
magyar népdalstílusban érlelte meg legszembetűnőbb eredményeik 
Persze, ha most már, a ritmusképletre is ügyelünk, nemcsak a dallam 
szerkezetére, szemünk láttára kezd mélyülni és tágulni a dallamstílus 
élettörténete; hiszen most már nem a 18. vagy 19. században látjuk az 
eredetét, hanem a 16.-ban, vagy még előbb.

Tovább azonban nem is szükséges e szálakat követnünk. Akár a 
szláv hatás gondolatához, ragaszkodunk, akár tetszetősebbnek tűnik 
a balkáni, a török, az olasz, a francia, az antik vagy a német inspi
ráció gondolata, annyit meg kell állapítanunk; hogy, az az új magyar 
dallamstílus, amelynek kiterjedését és kapcsolatait itt nyomozzuk, 
nemcsak terjedékenyebb, hanem idegen hatásoknak nyitottabb is, 
mint elődje, a régi magyar népi dallamvilág. Ez a megállapítás csak 
szervesen kiegészíti, amit előbb már mondottunk róla: bogy rugalma
sabb és társasabb jellegű elődjénél. Kétségtelennek látszik, hogy az 
ilyenfajta újszerű történelmi képződmény mögött annak a közösség
nek változott magatartását kell keresnünk, amely az új stílust létre
hozza vagy átveszi, hordozza és terjeszti, — a magatartás, az élethez 
és alkotáshoz való viszony újszerű, szabadabb és rugalmasabb, nyitot
tabb és „érintkezőbb" formáját, azt a rendszerváltozást, amely az 
ilyen történelmi fejlemények feltétele.. Megváltozott magatartás pedig 
megváltozott helyzetet jelent; alighanem helyes úton járunk tehát, 
mikor ezt vagy ilyesfélét kezdünk keresni az új magyar népdal tör
ténetében is. De hogy ebben valóban, megbizonyosodjunk, előbb az új 
stílus elterjedésének főbb állomásait kell, legalább hozzávetőlegesen, 
rekonstruálnunk. —• Folytatjuk — Szabolcsi Bence

i° Népzenéjük és a szomszéd néfpek népzenéje. 1934. 19.
í 1 Magyar Századok, 1948. 89, 94—96. '(Németh Gyula: Balassa Bálint és a török köl

tészet.)
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A  magyar népdalkiadvány kérdése
Hozzászólás

Az Üj Zenei Szemle mult számában ismertetést és hozzászólásokat olvas
hattunk a nagy magyar nép dalgyűjtemény .előkészületeiről és a vele össze
függő kérdésekről, különös tekintettel a gyermek játékdalokat tartalmazó 
első kötetre. Mielőtt a megbeszélések tovább folytatódnának, úgy hiszem, 
hogy hasznos lesz magának a szóbanfergó anyagnak áttekintése és a rende
zés feladatainak rövid ismertetése.

A  magyar népi gyermekdalok világát városi lakosságunk általában 
nem ismeri. Ez nem volna baj. De azt hiszi, hogy ismeri, s -ez nincs rendjén, 
különösen akkor, ha ebből téves ítéletek származnak. A  legkülönösebb 
módon tévies azonban azoknak a művelteknek véleménye, akik gyermek
dalainkat valami kedves Semmiségnek tartják s ebben a bitben megerősítve 
vélik magukat a külföldi gyermekdalok átlagának ismerete által, amely 
valóban alig több (ha csak nem -átvétel a felnőttek zenéjéből), gyermekes 
dailo'lga'tásnál, kedves semmiségnél.

Kutatásaink megkezdése előtt magunk sem sokban különböztünk tőlük. 
Azt hisszük, ismerjük a hálákat, mert néha asztalunkra kerülnek, vagy lát
juk ezüstös garmadájukat a felemelt halászhálóban. A  valóság gazdag
ságát megsejtheti egy pillantás az állatkert vízi palotájára. A  tudós végül 
közli velünk, hogy mindez csak Ibis töredéke az -egésznek, melynek teljes
ségéhez, a mélytengerek rejtelmeihez, el sem juthatunk.

Ilyen mélytengeri gazdaságú gyermekdalaink világa is. Ilyen, s valami
képpen mégis -másféle. A  kerek, négysoros, egyféle tartalmú népdalok, a fel
nőttek dalai mellett feltűnő 7—9—11—-18 szoros gyermekdalok-, sokfelé 
elágazó tartalmukkal egy népdal szövegét juttatják eszünkbe: „Elment, az 
én uram, hol-ond karafi, cserfába oltott almát keresni*'. Gyermekdalaink 
egy jelentős része egymásbaoi’tott növényekhez hasonló különös keresztező
déseket, sőt többtagú társulásokat mutat. D:e még a cserfán termő körte, 
vagy tulipánt virágzó és szőlőt termő fenyőfa is könnyebben rendszerez
hető, mint a mi gyermekdalaink. Ezeknek bonyolultabb fajtáiban ugyanis 
nemcsak ilyen különös, de könnyen felismerhető és szétválasztható pároso- 
dással állunk szemben, hanem (hogy egy harmadik hasonlattal éljek), a kőze
tek ásványos tömegéhez hasonló, alig szételemezhetőn-ek látszó anyaggal is. 
A  gyermekdal a zened földkéreg kőzete. Vajjon hány évtized munkájával 
sikerült a különböző eredetű ásványokat és kövületeket rejtő réteges kőze
teket rendszerbe foglalni?

Ilyenfajta tehát az a zenei anyag, amelynek sajtó alá rendezését elvál
laltuk. Mindjárt a munka elején kitűnt, hogy nemcsak a dalok, de lejegyzé
seik is sokfélék. A  dallamok közül- csak Bartók, Kodály, Lajth-a és társaik 
lejegyzéseit tekintettük teljesen megbízhatóknak. Minden egyebet fenntar
tással fogadtunk és igyekeztünk felülvizsgálni. Némely homályt maguk a 
megkérdezett igyüjtők eloszlattak; egy újabb gyűjteményt (Gönczi F.: 
Göcsej) úgy javítottunk, hogy kéziratát összehasionlitattuk a kinyomtatott 
könyvvel. Sajnos, régebbi kiadványok rejtélyes helyei így nem voltak meg
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közelíthetitek. Kiss Áron 'egyébként kiváló gyűjteményének kétes lejegyzési! 
dallamaira vonatkozólag fcérdiéet intéztünk az illető községeik tanítóságához. 
Válasz a lig  érkezett. Magunknak kellett a helyszínre utaznunk, s gyakran 
sikerült is megtalálnunk a kérdéses dalt, (néha még a  hatvain év előtti éne
keseket is!) % he'.y-esbí tenünk a régi lejegyzési. Fonográffal (s újabban 
magnetofonnal) felvett dalok lejegyzése nem sok dcilgot adott, időt azonban 
bőven fogyasztott. (De ezt sem találhatjuk sióknak, ha meggondoljuk, hogy 
Bartók, munkanaplójának adatai szerint, nem egyszer egész délutánt, 4—5 
órát fordított egyetlen henger lejegyzésére.)

A  dallamok felülvizsgálásával egyidejűleg megkezdődtek a rendezés első 
kísérletei, s megindult a vadászat is külföldi gyermekdálgyüjtemények 
után: hátha valamelyikben találkozik valamiféle tudományos rendszerezés. 
Az eredmény lehangoló. A  rokon és szomszéd népeknek mintha a lig volna 
gyermekdaluk. Vagy talán csak nincsenek kinyomtatva? Nyugaton renge
teg címre találunk, a kiadványok azonban hozzáférhetetlenek. Szerencsére 
néhány legjobb (mert némileg rendezett),' bár régebbi kiadvány előkerül 
Budapesten. A  rendszerezésben azonban egyik sem segít. Az angol (A. B. 
Gomme; The Traditicnal Games) csupán a játék dalok szövegei szerint ren
dezi az anyagot. A  német (F. M. Böhme: Deutsehes Kinderlied und Kinder- 
spiel) a játékcselekmény külső formáját, veszi alapul. A  dal amok rendezé
sével egyik sem törődik. Pedig (vagy: tálán éppen azért- mert) dailamaik 
oly egyszerűek, problémátanok a mieink mellett.' hogy rendezésük játék- 
könnyűségű lett volna. Sokat várunk a latin népek játékcselekményeinek 
egybevetésétől a mienkkel. Sajnos, csak néhány (igen értékes, mert velünk 
rokon) francia játékot találunk, olasz és spanyol után hiába nyomozunk.

Ilyen módon magunkra maradva s az idegein negatív példán megerő
södve abban a szándékunkban, hogy a rendezés szükséges, nemcsak dallam, 
de szöveg és cselekmény szerint is, hozzáfogtunk a rendszerezéshez saját 
terveink alapján.

A  dallamok rendezésére többféle mód kínálkozott; ezek közül nyolcat ki 
is próbáltunk. A  három legfőbbet röviden ismertetjük:

a) Minden gyermekdalt, akárhány részből élül is, egyetlen da lám vonal
nak vettünk, e dallamvonalait pedig gondolatban számsorrá alakítottuk át. 
A  dalok dó-ját p-nek (=  1-nek) véve, lehetővé vált minden dallamnak 
sorrendi helyét mégállapítani. Eszerint például egy liád’h kezdetű dallam 
előbbre került, mint egy hhág kezdetű, minthogy 3253 kevesebb, unin-t 3321- 
Ez a rendező elv jó szolgálatot tett sok esetben s gyűjteményünk egyes 
fejezeteiben élünk is vele, egyetemes alapvetésül-azonban nem fogadhattuk 
el, mert pl egy 8—10 hang terjedelmű, de mélyen kezdődő dalt (amit később 
a függelékbe soroltunk), előbbre helyezett, mint egy 3—4 hang terjedelmű, 
magas kezdetű dalocskát.

b) Nyilvánvalóvá vált, hogy a dalok hangterjedelme, az ambitus lénye
gesebb rendezőelv a dallamkezdet fekvésénél. A z  a) szerinti sorrendet írás
ban lerögzítettük s az anyagot újra rendeztük 2—3—4—5 stb. hang terje
delmű csoportolcba osztva. Ez a  rend már jóval közelebb hozta egymáshoz 
az egy tőről fakadt dallamokat, de vaUamennyi rclkon dalt mégsem tudott 
egyesíteni. Ehhez az kellett, hogy magát a rokonságot, ezt a nehezen meg
fogható, de legfőbb valamit, a -dallamok magjának, főtémájának azonos
ságát vegyük irányadónak, függetlenül 'a-z ambitustól és a  daillamkezdettől-

c ) Ennék az új szempontnak felismerésével és aIkáimazásá val szinte 
ínagától oszlott összefüggő csoportokra ányagunk. A  mi-ré-dó-témájú 
csoport, amelynek ágas-hogasabb egyeded eddig- keveredték a szó-lá- 
i'20-mi-belidkkel. most véglegesen különvált és lezárta határait. Természe
tesen még jó dérab időbe tellett, m íg egy-egy csoporton belül is kialakult
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a rend s tisztázódott az egymástól alig különböző mlotí vum-pároknak, mint 
pl. n ir  d r  és m r m r pontosan kiszabott szerepe* sorrend-törvénye társai 
között.

A  daloknak a. dallamok szerinti rendje után külön el kellett készíteni 
a szöveg szerinti rendet. Itt egybekerültek az azonos szövegek változatai: 
20—SO Elvesztettem zsebkendőmet, Járom az úr váralját, 40—50 Hej, 
szénája, szénája. Fehér liliomszál, nemcsak a dalkezdők, hanem a belsők, 
a társult, hozzátapadt dalok szövegei is. A z előzetes tervet itt is túlteljesí
tettük azzal, hogy gyűjteményünk amúgyis bőséges anyagának rendezésén 
felül valamennyi, szétszórtan, dallam nélkül megjelent játékszöveget is 
felvettünk címjegyzékünkbe.

Legnagyobb túlteljesítésnek, a magyar határokon messze túlterjedő 
jelentőségű eseménynek tartjuk munkánk 3. fejezetét, a játékcselekmények 
rendszerét. A  népköltészet iránti érdeklődésnek megvannak a maga foko
zatai. A  mult századot általában a népdalnak csak szövege érdekelte. Ma 
úgy látjuk, hogy e gyűjtők félmunkát végeztek. A  századforduló meghozta 
a dallam iránti érdeklődést. De csak napjainkban kezd általánossá válni 
az a felfogás, amelynek szöveg, dallam és mozdulat (cselekmény) egyaránt 
fontos.

A  játékeselékmények rendezéséinek első kísérletezői azért rekedtek meg 
félúton, mert egyszerre akartak két lovon ülni: egy és ugyanazon rend
szerbe akarták foglalni a 'dalszöveget és a  játékot- A  mi rendszerünket 
az tette lehetővé, hogy a játékleírásokat szövegtől és dallamtól szigorúan 
elválasztva vettük vizsgálat alá. íg y  sikerült tiszta típusaikat meg
állapítani.

Munkánk értékeléséihez összehasonlító alapul legelőbb az Aarne-íéle 
masemotívum-katalögus. (kínálkozik.

Amikor könyvünk nyomdai előmunkálatai váratlanul ellasúdtak s 
ennek folytán némi idolhoz jutottunk, megkezdtük rendszerünk alkalmazá
sát néhány külföldi játékgyüjtemény anyagára. Már a gyors áttekintésből 
is jelentős tanulságok származtak. Megtudtuk, melyek azok a magyar játé
kok, amelyek nyugaton ismeretlenek; vagy odakint ritkák, nálunk pedig 
uralkodnak, sok változatban. (Adalékok a ,»Mi a magyar?" kérdéséhez-) De 
még azok is, amelyek nálunk s náluk egyaránt megvannak, jellegzetes 
különbségeket mutatnak. Különösen fontosak számúnkra azok az idegen 
játékok, amelyek mintha a mienknél régibb, vagy épebb alakot őriztek 
volna meg. Bemutatunk egy ilyen esetet, amelyet már játékcselekmény - 
rendszerünk hozott napfényre. A  magyar „özvegy káosa“ játék lényege, 
hogy páratlan számú gyermek játssza. Adott jelre mindegyik párt választ, 
egynek természetesen nem jut; ennek a középre kell állnia s a játék újra 
kezdődik. Idők folyamán (feltevésünk szerint) a játék menete elváltozott. 
A középen álló előjogot szerzett: ő kezdte a párválasztást, a többi csak 
utána következhetett. A  korábbi egyenlő esély tehát megszűnt. Nem lehe
tetlen, hogy e „jus príma© noctis“-szerű változatban az egykorú társada
lom képe tükröződik. Egészen más társadalmat tükröz a skót játék, 
cselekményünknek feltehetően ősalakja- Ott a kör párokból áll s a lányok 
a dal minden szakasza után'eggyel előbbre lépnek. Ezt az általános pár- 
cserét használhatja csak ki a kör közepén álló, hogy párhoz jusson. Ez a 
játék-alak tehát nemcsak, hogy nem ad külön jogot a középsőnek, de — 
mintegy rangjának fejében — több ügyességet követel tőle.

Ez a kis példa is elég talán annak jelzésére, hogy a dallamokon és 
szövegeken túl nem bevés az sem, amit a művelődéstörténet kutatója 
összehasonlító játékcselekmény-rendszerezósünktől várhat-

Kerényi György
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Népdalkiadványunk néhány problémájáról
Népdalkiadványunk egyre égetőbb kérdése mindinkább halaszt

hatatlanná teszi annak tisztázását: miért és kinek van szüksége arra, 
hogy ez a kiadvány minél előbb megjelenjék.

A  második tisztázandó kérdés: milyennek szeretnénk látni végső 
formájában ezt a nagy tudományos igénnyel készülő munkát.

A  harmadik ezekből következik: vajjon tisztázták-e népdalkiad
ványunk tudományos munkásai ezeket a kérdéseket, vajjon helyes 
csapáson haladnak-e a jelenlegi munkálatok.

1. A  népdalkiadvánnyal kapcsolatban ma már egész dolgozó 
népünkről, a kultúrába egyre inkább aktívan bekapcsolódó százezres 
tömegek érdeklődéséről van szp. Ennek a nagy érdeklődésnek határo
zott ideológiai alapja van. A  Tájékoztató Iroda legutóbbi határozatai 
mindannyiunk számára félreérthetetlenül szögezték le azt a tényt, 
hogy a haladó, erők roppant arányú megnövekedésével párhuzamo
san az imperializmus feneketlen gyűlölete is növekszik és hogy a 
háborús előkészületeket .illetően a gyakorlati kivitelezés legaljasabb 
módszereire tént át. A  kapitalista környeze t „párás büdösséget“ árasztó 
valósága az ellenséges ideológiáik (behatolási kísérleteiben is egyre 
erősebben észlelhető. A  sovinizmus és a kozmopolitizmus az ellenség
nek olyan fegyvere, amely még az előző társadalom fertőző gócaként 
van jelen és amelyet most tervszerűen igyekszik az imperializmus 
feléleszteni. Ezt mutatta számunkra a Rajk-per, de ezt mutatták a 
népi demokráciákban lefolytatott hasonló perek is. Ideológiai fronton 
is állandóan a legkeményebb harcban kell állnunk, különösen, ha az 
„ellenségnek olyan szervezett rohwmosapatai járnak közöttünk, mint a 
klerikális reakció, a  jobboldali szociáldemokraták, a kulákság és 
egyéb tőkés maradványok.

Népünk a szocialista patriotizmus és a proletárnemzetköziség esz
méjének megerősítésével, a Szovjetunió iránti hála és őszinte ragasz
kodás elmélyítésével vág vissza az ellenség támadásaira. Ehhez pedig 
elengedhetetlenül szükséges az, hogy következetesen feltárjuk haladó 
nemzeti hagyományainkat, dolgozó népünknek az eddigi tudománytól 
elferdített, valóságos történelmét s nem utolsósorban népünk életének, 
harcainak sok évszázados művészi tükröződését: a népi művészet kin
cseit. Ezt az anyagot népünk fegyverként használja az imperializmus 
dögletes ideológiái ellen viselt kemény harcában.

Népünk igényli tehát mindenekelőtt népdal-kiadványunkat, 
népünknek van szüksége rá, méghozzá ilyen ideológiai megfontolások 
alapján.

Ehhez még hozzá kell vennünk azt, hogy kulturális forradalmunk 
ma már aktívan muzsikáló százezrekkel számol és ez a szám egyre 
inkább növekszik. Ezek az aktív muzsikálók pedig nem mások, mint 
ugyanazok a dolgozók, akik hősi lendülettel építik szocializmusunkat. 
Zenére, egyre több olyan magas eszmei tartalmú muzsikára van szük
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ségünk, amelyik az ő érzéseiket, lelkesedésüket, jövőbe vetett hitüket 
és ellenségeink irányában táplált lizzó gyűlöletüket fejezi ki. Ezért 
jelentkezik a legsürgetőbb igényként zeneszerzőink és előadóművé
szeink számára az új zenei nyelv, az új ölőadói stílus megteremtése. Ez 
pedig másként nem lehetséges, csak ha azonos az ideológiai alap. Zene
szerzőink mindinkább tisztában vannak ezzel, mert tudják, hogy onnan 
kell kiindulniok, ahonnan dolgozó népünk. Természetes tehát, hogy az 
ideológiai harc gyakorlati, mindennapos fegyvereinek kikovácsolásá
nál a szocialista tartalom tükröztetéséhez népi formákra, népi hang
vételre van szükségük. Ugyanez a helyzet előadóművészeinknél is. 
Ezért igénylik és sürgetik a népdalkiadvány megjelenését. A z ő igé
nyük nincs elválasztva, és nem is lehet, népünk igényétől.

Harmadszor: itt vannak tudósaink, itt van az egész magyar és 
haladó nemzetközi tudomány, amelyik várja, sürgeti ezt a kiadványt. 
Sorrendi különbséget tenni, fontossági sorrendet felállítani helytelen 
volna, mert itt a dolgozó nép, az alkotóművészek és a" tudomány nem 
egymás után, még csak nem is egymás mellett, hanem egyszerre van 
adva. „Micsoda tudomány az, amelynek megszakadt a kapcsolata a 
gyakorlattal, a tapasztalattal?" — mondotta Sztálin elivtárs a sztaháno- 
visták első tanácskozásán. Ez a tény egyúttal a fokozott tudományos 
igényt, fokozott felelősséget és a legmagasabb eszmei, módszertani szín
vonalat kell, hogy jelentse. Hiszen nem kevesebbről van szó, mint az 
emberiség haladásának, békéjének, páratlan lendületű fejlődésének, 
kultúrája eddigi eredményeinek megvédelmezéséről, az új társadalom
nak s henne a minden szépségében és igazságában kibontakozó új 
szocialista embernek megteremtéséről. Népdalkiadványunknak erős, 
tudományos fegyvernek kell lennie, segítségnek! kell lennie ehhez: ért
hető tehát egész tudományos életünknek a népdalkiadvány megjelené
sét sürgető minden megnyilatkozása.

Ez azonban már átvezet bennünket a másik kérdéshez, ahhoz: 
hogyan képzeljük el végső formájában ezt a nagy tudományos igény
nyel készülő kiadványt.

2. N. Brjuszova a „Folfclorista hibák és vakmerőségek" c. cikkében 
(Szovjetszkája Muzika 1949. Y. sz.) Hippiusnak, a nagy szovjet népzene- 
tudósnak munkásságát elemezve így foglalja össze a zenei folklorisztika 
két legfontosabb feladatát: „1. Nyomon kell követni a népzenében az 
új élet értelmezésének, új alakjainak valamennyi, olykor még csak alig 
észlelhető tükröződését. Az ilyen új. alakokat tükröző dalok az egész 
szovjet zeneművészet számára rendkívüli művészi értéket jelentenek. 
A  régi dalok tanulmányozásánál azonban nem csupán a művészi szép
séget kell figyelembevenni, hanem azoknak a haladó eszméknek a csí
ráit is, amelyek azokban a régmúlt időkben még csak éppen, hogy elő
bukkantak, s csak most erősödnek meg népünk öntudatában... A  máso
dik, ugyanilyen fontos feladat: a dalt nem szabad kizárólag egyes ele
meinek — hangnem, ritmus, metrika stb.'— elemzésén keresztül tanul
mányozni, hanem teljes egészében nézve, nem választva külön a tartal
mat â  formától- Csakis a dal ilyen módon történő kezelésével lehet 
igazán nyomon követni egész történetét, a régi példáktól a modernekig; 
csak így lehet megtalálni a megfelelő kritériumokat a népi alkotások 
kiértékelésére s kiemelni a népdalbmcsből annak aranyalapját...“

Brjuszovának ezek a megállapításai magukba foglalják azt is, hogy 
mit várunk népdalkiadványunktól, hogy milyennek képzeljük el azt. 
Itt még külön is alá kell húznunk egy nagyon fontos szempontot: téves 
volna azt gondolni, hogy népdalok csak a múltban születtek, s hogy



ma nem fakadnak fel a népköltészetnek új és kiapadhatatlan forrásai. 
Népdalkiadványunk tudományos munkásainak erről a nagyon fontos 
szempontról sem szabad megfeledkezniük,-ha azt akarják, ihogy népdal1 
kiadványunk valóban olyan legyen, mint amilyennek népünk, alkotó
művészeink és a valódi haladó tudományos színvonal megkívánja.

3. Nem tudjuk, hogy vajjon népdalkiadványunkat illetően tudomá
nyos munkásaink tisztázták-e eléggé az itt felvetett kérdéseket. Hozzá
szólásaik azt mutatják, hogy ez nem történt meg.

Vegyük a legjellemzőbb példát, Kerényi György hozzászólását. 
A z  első kötetben gyermekjátékdalok lesznek. Kíváncsian vártuk a 
szakmabeliektől, elsősorban Kerényitől, aki a köteten dolgozik, hogy 
megmagyarázzák, miért adják ki legelőször a gyermekjátékdalokat. 
Végre Kerényi megmagyarázta: „A  magyar népi gyermekdalok vilá
gát városi lakosságunk általában nem ismeri." Tehát ezért kezdődik a 
kiadványsorozat a gyermekdalokkal! — kapna az emiber a magyaráza
ton. De nem így  van, mert Kerényi folytatja: „Ez nem volna baj. De 
azt hiszi, hogy ismeri és ez nincs rendjén, különösen akkor, ha éhből 
téves. ítéleték származnak. A  legkülönösebb módon téves azonban azok
nak a művelteknek a véleménye, akik gyermekdalainkat valami kedves 
semmiségnek tartják. Kutatásaink megkezdése előtt magunk sem sok
ban különböztünk tőlük". Kerényi szavai szerint töhát a gyermekjáték
dalok azért jelennek meg, hogy „a művelteknek legkülönösebb módon 
téves ítéleteit" megváltoztassák a gyermekdalokat illetően és bebizo
nyítsák nekik, hogy azért még egyáltalán nem ismerik a halakat, mert 
asztalukra hal kerül. A  művelteket meg kell győzni tehát arról, hogy 
a gyermekdalok nem kedves semmiségek, hanem itt van a „zenei föld
kéreg kőzete". Kerényi „kőzet“-hasonlatának nem szeretnék túlságosan 
nagy jeletnőséget tulajdonítani. Stílusának impresszionista szín essége 
bizonyos fokig valószínűsíti azt, hogy nios is egyébről szó, csak hason
latról, a mondanivaló szemléletesebbé tételéről- De csak bizonyos foltig. 
Ahél a tudományos munka olyan misztériummá változik (mint ahogy 
ez a hozzászólásokból kijön), hogy oda közönséges halandónak még 
megoldott saruval sem lehet bemerészkednie, ahol a tudományos szín
vonal- elválik a kultúrpolitikai szükséglettől (mint például Vargyas- 
nál )'és ahol ennek a színvonalnak esak az a célja látszik', hogy a városi 
művelt emberek „legkülönösebben téves nézeteit megváltoztassa" — ott 
nem véletlen az sem, hogy a megmunkált anyaggal kapcsolatban száz
ezer esztendős kövület vág be'hasonlatként. Kodálynak mind zene
szerzői, mind tudományos munkássága azt bizonyítja, hogy ő a nép
zenét soha sem tekintette élettelen kőzetnek, a folklórt pedig minden-, 
tői független, öncélú tudománynak. Bartókról, aki Kodállyal együtt 
egy egész életet harcolt végig az igazság érvényesítéséért, a fétis-imádó 
hivatalos kártevőkkel szemben, ugyanezt mondhatjuk. Mindkettőjüktől 
idézetek sorát hozhatnánk annak bizonyítására, hogy mennyire helyte
len az az- elvi alap, amelyik a folklórral kapcsolatos tudományos mun
kát el akarja választani az élettől, a valóságtól. (Ezért szükségtelen 
például Járdányinak a nópdalkiadvány kérdésében Kodály Zoltái 
védelmére kelnie. Kodály nem szorul rá erre u védelemre. Közben 
Járdányi talán nem is vette észre, hogy a legnagyobb tisztelete és 
jószándéka mellett, minden felelősséget Kodályra hárított át hozzá
szólásával!).

A z öncélúvá vált és megközelíthetetlen tudományos munka nyíl
egyenesen a kozmopolitizmushoz és a formalizmushoz vezet. Kerényi 
hozzászólásában: „A  dallamok felülvizsgálásával egyidejűleg megkez
dődtek a rendezés első kísérletei s megindult a vadászat is külföldi
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gyermekdalgyüjtenrényekre: hátba valamelyikben találkozik valami
féle. tudományos * rendszerezés'1. A  vadászat során Kerényiék angol és 
német szakmunkákat ejtettek el,' amelyek értékteleneknek bizonyultak. 
Ami pedig azokat a módszereket illeti, amelyekről Kerényi beszámol, 
egyáltalán nem győznek meg bennünket arról, 'hogy vajjon alkal
masak-e azoknak a feladatoknak a végrehajtására, amelyeket Brjuszova 
cikke felvet, és vajjon alkalmasak-e annak a nagy várakozásnak 
kielégítésére, amely dolgozó népünk, alkotóművészeink és haladó tudó
saink részéről tapasztalható.

Jellegzetes az, amit a dallamok rendezéséről mond Kerényi. Nyolc 
közül választja ki a három legjellemzőbbet, valószínűleg a legjobbat 
is. A z egyik pl. arról szól, hogy a dallamokból négyjegyű logaritmus
táblát kell készíteni és ennek a  mágikus táblázatnak alapján rá kell 
döbbenni arra, hogy S25B kevesebb, mint 3321. Azok a számokká vará
zsolt dallamok, pedig, amelyek nem férnek bele a táblázatba, szégyeljék 
magukat, amiért engedetlenül 8—10 hangra mertek terjeszkedni: bünte
tésül vonuljanák a függelékbe!

M i ez, ha nem megcsúfolása annak, amit Brjuszova a folklór máso
dik igen fontos feladatául jelöl meg? Mi ez, ha nem szöges ellentéte 
annak, amit mi a népdalkiadványtól várunk? Annak, hogy népdal- 
kiadványunk célját betölthesse, kétségkívül egyik döntő alapfeltétele, 
hogy megfelelő rendező elvre támaszkodjék! De hogy ilyen, minden 
ízükig formalista „elvek44 eredményre vezetnének, sőt, hogy a haladó 
tudományról alkotott felfogásunknak megfelelnének, azt kénytelenek 
vagyunk kétségbevonni.

Ha ilyenek a legjobbak 'a nyolc közül, el tudjuk képzelni, milyenek 
lehetnek azok, amelyeket Kerényiék „ki sem próbáltak44, önkéntelenül 
vetődik fel végezetül az a kérdés, hogy vajjon Kerényi nem azért 
kerüli-e ki a halak életéről, tulipánt virágzó, szőlőt termő fenyőfákról, 
matematikai játszadozásról szóló lírai mesélgetéssel az elvi kérdéseket, 
hogy ezékről a súlyos problémáikról elterelve figyelmünket, igazolni 
próbálja a nópdalkiadvány körül tapasztalható huza-vonát?

Vargyas Lajos megállapítja, hogy bizony „népdalkiadványunk az 
egész nemzetközi népzenetudomány reprezentatív műve lenne.. .“ Mi 
hisszük, hogy nemcsak lenne, hianem lesz is; természetesen a tisztázan- 
dók tisztázása után. Erre biztosítók az a valóban úttörő és áldozatkész 
munka, amellyel Bartók, Kodály és tanítványai, áttörve a reakció 
ellenállásán, összegyűjtötték az anyagot. Biztosíték a jelenlegi tudomá
nyos munkások kétségtelen lelkiismeretessége, az ügy iránt tanúsított 
áldozatkészségük. De biztosíték elsősorban Pártunk, amely segíti őket 
a jelenleg még kétségtelenül fennforgó hibák kiküszöbölésében, mind a 
technikai nehézségek, mind pedig az elvi-ideológiai tisztázás terén.

Asztalos Sándor
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Levél a szerkesztőséghez
Új Zenei Szemle Szerkesztőségének,

Budapest.

Üdvözlöm az Új Zenei Szemle első számának megjelenését, mely 
teljels nyíltsággal tárgyalja a népdalkiadvámy sorsát, épülő Szocialista 
társadalmunknak ezt az égetően sürgős kérdését.

Politikai és gazdasági sikerednlk után döntő fordulat állott be 
népi demokráciánk életében a kultúra s így a zenekultúra terén is.

Dolgozó népünk millióiból áramlik a kuitúrszomjúság a saját 
kultúrája, a szocialista kultúra megteremtése iránt: amely az ő érzé
seit, harcát és győzőiméit tükrözi vissza, melyet magáévá tesz az egész 
dolgozó nép.

Népdalkiadványunk sorsa ma nem közömbös egy dolgozó számára 
sem! A  már lezajlott viták és értékelések után jelenjék meg mielőbb 
az első népdalkiadvány, abban a formában, melyet épülő szocialista 
társadalmunk elvár, sőt megkövetel magának. Ez is járuljon hozzá 
ahhoz, hogy elvessük a hazug, formalista, öncélú, imperialista érdeke 
két szolgáló reakciós zenei formát.

.Népdalkinesünk megjelenő kiadványaival kapcsolatban meg kell 
említenem: nem kell félteni dolgozó népünktől zenénk magyarságát! 
A  népdalokból táplálkozó, .azokat továbbfejlesztő új dalok, a szocia
lista tartalmat kifejező művek az egész dolgozó magyar nép és a 
haladó emberiség klasszikus tulajdonává válnak. Példaképünk erre 
hős felszabadítónk: a Szovjetunió zenéje, a zsdánovi iránymutatás. 
Élő példa erre a Pjatnyickij zene-, ének- és tánckórus magyarországi 
szereplése, a Szovjetunió népdalkincsének, a nép mai életéről szóló 
magasfokú művészete, mely egy életre szóló élményt adott hallgatósá
gának, bizonyítékául a szocialista társadalom kulturális magasiabb- 
rendűségének.

Bartók és Kodály forradalmi munkássága nem állhat meg félúton, 
az élőket kötelezi az eddig végzett munka. Kodály munkásságát ilyen 
irányban az egész magyar közvélemény várja. Ebben a munkában az 
irányító szerepet betöltve élete munkásságára tenné fel a koronát.

A  huzavonát váltsa fel a teremtő munka,' melynek eredményeit 
dolgozó népünk kellően fogja értékelni. De hozzá kell fűznöm, éberen 
kell őrködnünk azon, hogy népdalkutatóink munkája valóban a népet 
szolgálja. Kötelező ez mindazokra, kik ezen a téren munkásságot fe j
tettek ki.

Ne féljenek új utakon előretörni! Vegyenek példát dolgozóinktól, 
a termelés terén elért eredményeiktől.

Okét is népünk szeretető s a világ dolgozóinak összefogása vigye 
előre, a szocializmus építésének útján, a szocialista társadalom maga- 
sabbrendű kultúrájához vivő úton.

Juszt Sándor 
H. P. S. dolgozója.
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Bach János Sebestyén élete
(T- láván óva (könyvéből — Befejező közlemény.)

Az iskolai munka föltételei Lipcsében rendkívül súlyosak voltak s 
Baeliot nem egyszer annyira kihozták a béketűrésből, hogy komolyan fog
lalkozott Lipcse elhagyásának gondolatával. Mint magától Bachtól tudjuk 
(az 1730. évre vonatkozóan), az iskolának 55 növendéke volt, akik a. négy 
városi templomnak megfelelően négy énekkarra oszlottak; de Baeh követel
ményeinek osak 17 növendék tudott megfelleílni. A  mester foglalkozott velük, 
zenét írt számukra, latinra oktatta őket, s mikor 'ez utóbbiba belefáradt, 
saját költségére fogadott fel számukra tanítót. A z iskolafenntartó hatóság 
nem sokat törődött a zeneoktatással, Bach tiltakozása ellenére felvett bot
fülű növendékeiket, viszont ugyanakkor arra kötelezte a ,kántort",whogy jó 
karénekesekkél lássa el ia négy városa templom kórulsát; felszólamlásait 
egyáltalán nem vette figyelembe, belekötött, valahányszor rövid időre 
eltávozott Lipcséből s általában minden alkalmat megragadott arra, hogy 
diszkreditálja. A  tanulók nehéz körülmények között, nyomorogva éltek, 
többnyire azoknak a polgároknak alamizsnájából, akiknek a házánál éne
keltek, sokszor mieg egyenesen koldulásra kényszerültek.

Ezekhez a növendékekhez csatlakozott még néhány városi zenész (Bach 
azt írta róluk, hogy ,.szerénysége tiltja a valósághoz híven nyilatkoznia 
érdemeikről és zanetudásukról“) és műkedvelő, — a lipcsei egyetem hall
gatói; az ő számukra írta Bach kantátáit és passióit. A  lipcsei templomok 
istentiszteleteinek keretében — az istentisztelet közel öt óra hosszat tartott 
—, egy-egy orgonapreludiumot, motettát, Kyrie-t, Gloná-t és kantátát volt 
szokás 'előadni; az istentisztelet ilymódon meglehetősen közel állott a hang
versenyhez. Bach a zenét komponálta, előadókként növendékei szerepeltek, 
míg ő maga karvezetői és orgonási minőségben működött közre.

Lipcsében elvállalta egy zenei jellegű társadalmi szervezetnek, a lipcsei 
diákok Collegium Musicum-ának vezetését is. Ezt a zenei társaságot Tele
marni, a neves zeneszerző alapította volt; Baeh diákokkal egészítette ki 
énekkarát s ennek az együttesnek írta világi kantátáit, zenekari szvitjeit 
és zongoraversenyeit, melyekben ő maga játszotta a izongoraszólamot. Sok
féle elfoglaltsága közepette arra is időt talált, hogy kisebb kirándulásokat 
tegyen más városokba; megfordult Hamburgban, Erfurtban, Drezdában és 
Berlinben. 1729-ben Haliéba készült, hogy ott Handellel találkozzék, de 
ebber megakadályozta betegsége. Érdekelte az opera műfaja is, — Drezdá
ban a szász születésű, de olasz operákat komponáló Hasse zenéjéts feleségé
nek, a híres Bordoni Faustinának énekét hallgatta. A  szász választófejede
lemnek (aki katolikus volt), 1733-ban megküldte Drezdába H-mollban írt 
nagymiséjének első két tételét (a többit később komponálta hozzá), azzal a 
kéréssel, hogy nevezze ki udvari zeneszerzőjének. Éhben a dologban józanul 
és gyakorlatilag gondolkodott: arra számított, hogy az ilyen kitüntetés 
könnyít áz ő lipcsei helyzetén s így  érdemes rá munkát áldoznia, még ha 
önmagában nincs is jelentősége. 1747-ben Berlinben járt, s itt a porosz 
udvarnál mutatkozott be előadóművészi és improvizátori minőségben. A  II. 
Frigyes király témájára készült itteni rögtönzéséből támadt híres műve, a 
„Zenei hódolat“ (Das Muai'kalische Opfer), melyet azután Frigyesnek 
ajánlott-

A  lipcsei évek termése Bach művészetében rendkívül nagy és jelentős.



Lipcsébe való megérkezése idején még nem voilt öreg, férfikora teljében 
állott; s ez az időszak valóban a művész alkotóerejének nagyszerű delelését 
jelenti. Lipcsében fejezte be a Wöhltemperiertes K lavier második kötetét 
(1744), a lipcsei évek 'érlelték meg á négy kötet ,,Klavierübung“-oit la hozzá- 
csatlakozó Partitákkal, Olasz Koncerttel és Goldberg-változato'kkal. Itt 
készültek zongoraversenyei, zenekari szvitjei, meg egy sor jelentős 
orgonamű. Különösen nevezetes a  kantáta terén kifejtett munkássága; ide
vágó műveinek túlnyomó többsége ugyancsak a lipcsei időszakra esik- 
Ekkor keletkeztek az oly monumentális remekművök, aminő'k a passiók és a  
H-modl mise- Életének utolsó éveiben különösein a komp|ezieió módszertani, 
technikai problémái foglalkoztatták; cikkor írta a ,Eúga művészetéit- 
A  lipcsei időszak alapvető jelentősége épp ala énekes-hangszeres stílus 
szintétikus kidolgozásában áll (kantáták, passiók) —, 'az alkotás szférájá
nak .az énekes zenét túllépő kitágításában, ia monumentáld® műfajokhoz 
való vonzódásban (passiók, mise), a drámai erő felfokozódásában. De 
ahogyan a weimiari időszak műveiben nem volt már semmi kiforratlanság, 
ugyanúgy a lipcsei időszak műveiben sem vall' semmi'az erő hanyatlására, 
az alkotókészség lanyhulására vagy 'Szellemi Ölszegényülésre. 1742-ben a 
passiók és a nagymise után képes volt olyan friss, egészséges humorral 
teli, népi szellemű szerzemény megírására, amiilyen a Parasztkantáta.

De sem a megfeszített munka, sem az iskolai szolgálat, sem az udvari 
zeneszerzői cím nem segítette Badhot megélhetésének biztos megalapozásá
hoz. Családi élete a szerény, kevéspénzű 'és igénytelen -polgár életmódját 
tükrözi. Növekvő családja nem csekély anyagi gondot jelentett, de Lipcsé
ben is megmaradt számára amolyan kis zenei világnak. Az olyan művöket, 
amilyenek a három iZomgorára írt koncertek, a maga és két idősebb zene
szerző fia számára komponálta.

Minthogy azok, akiknek szolgálatában állott, nein értették meg, Bach 
akaratlanul is kénytelen volt visszavonulni önmagába és családi körébe. 
Jelleme büszke volt és egyenes, teljes tudatában méltóságának, melyet 
annyi sérelem ért, nagyvonalú és emelkedett. Mint Hándel, ő is 'kemény
vágású plebejus volt, okos, egyszerű és világos észjárású, jó humorú és 
rendkívül 'erős akaratú mindabban, ami belső életét és munkáját illette. 
Különösen vonzó látvány számunkra, hogyan párosult benne a művész 
büszke öntudata a legbecsületesebb szerénységgel. Egész élete folyamán 
os-odálatraméltó szívóssággal igyekezett ismereteit tökéletesíteni, tanulmá
nyozta Pachelbel, Kerll; Froberger, Böhm, Buxtehude, Reinken, Palestrina, 
Freeseóbaildi, Caldara, Hándel, Telemann, Keiser, Conperin, Corelli, Le- 
gremzi és Vivaldi műveit. Általános képzettsége is meglehetősen komoly 
volt, tudott latinul és érdekelte a  teológia (eiz meglátszik könyvtárának 
összeválogatásán).

Munkássága szokatlanul sokoldalú: zeneszerző volt és ölőadóművész, 
hozzá pedagógus, tudós és feltaláló. Előadóművészetét általános ölismerés, 
övezte; nagyszerű orgona- és zongoraimiprovizációi, melyekben a szárnyaló 
lendület építkező 'erővel párosult, életében nagyobb hírnevet szereztek neki, 
mint szerzeményei* Eszméinek bősége új lelőadómódszerek felkutatására 
ösztökélte: az orgonaművök galzdag regisztrálására, a hegedű polifon keze
lésére, a legato előírására, a kantábdli® klavikord-játékra, az újjrénd meg
reformálására,

A  szó legmélyebb értelmében nagyszabású pedagógus volt. A z ő szemé
ben nemcsak a kis pneludiumok és fugák, az invenciók vagy a francia 
eizvitek, hanem a ̂ Wohltemperiertes K lavier és a zongoraszonáták is minde- 
nekfelett pedagógiai rendeltetésű művek; aminthogy pedagógiai és egyben 
tudományos a „Fúga művészeté“-nek alapeszméje is. Mint áthatóan logikus
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gondolkodású művész. Baoh, kisebb vagy nagyabb mértékben, de alapjában 
mindig tudós és nevelő; a rücinailista bajiam egyik legjellemzőbb, leg
mélyebb jellemvonása. Racionalizmusa, mely munkássága legkülönbözőbb 
területein megnyilatkozik, sajátos megnyilatkozási formáját jelenti annak 
az általános racionalisztikus áramlatnak, mely oly erős volt a 17. és 18. 
század bölcseletében s melynek első gondolkodói épp e torban fordultak 
szembe a középkori spiritualizmus és miszticizmus tanaival. Bachbam, az új 
korszak emberében és művészében, már elevenen élt az emberi értelembe 
vetett hit, a gondolkodás hatalmas ereje. Nem szenvedhette a skolasztikát 
és dogunatizanust, gondolkodásmódja egyszerű volt, de rendkívül eredeti, 
másokat a saját tapasztalata alapján oktatott. Nála az előadóművésznek a 
kompozíción való munkája, a mű analízise és a kompozíció tudománya 
egyetlen egységbe olvadt. Tanítványaival kompozíciókat elemzett, mikor 
gyakorolnia kellett velük; az Invenciók írásakor — mint ő maga a mű 
címfeliratában rámutat —, azt remélte, hogy velük kedvet ébreszt bennük 
a komponáláshoz. Különösen érdekes, hogy növendékeivel előbb vette át a 
generálbasszust, vagyis a harmóniai alapvetést, csak azután tért rá a poli
fóniára. a fúgára. Bizonyítéka ez annak a rendkívüli jelentőségnek, melyet 
a harmóniának, az összhangzattannak tulajdonított, tekintet nélkül arra, 
hogy ő maga polifon stílusban komponált.

De a legfontosabb szerepet Bach pedagógiai munkásságában természe
tesen azok a gyakorlati példák, azok a művészi mintaképek játszották, 
melyeket ő maga, tanári és egyben művészi minőségében tanítványai kezébe 
adoitt. Ezeken a mintaképeikéin nevekedtek fiai is: Philipp Emmanuel, W il
helm Friedemann, Johann Ohristian, a kitűnő zeneszerzők. És bizonyos 
értelemben, mondhatjuk, mindmáig megmaradt tanítómesternek, mert ezek 
a ..minták1* napjainkban sem vesztették eíl jelentőségükéit.

Mint különböző hangszerek (orgona, zongora, hegedű) virtuóza, Bach 
nagyszerűen ismerte mind e hangszereket, gondosan tanulmányozta őket s 
igyekezett magát tökéletesíteni bennük, úgy, amint ezt művészi igényei, 
alkotó feladatai megkövetelték. Általánosan elismert szakértője volt az új 
orgonáknak, a hangszerépítőket fontos gyakorlati tanácsokkal látta el s 
nem egy szerkezeti újításnak lett a  kezdeményezője. Nem elégítette ki a 
cembalo erős, de szaggatott, száraz hangja, sem a klavichord dallamos, de 
erőtlen zengése. Megismerkedett a fcalapácszongiora korai példányaival s ő 
maga is kísérleteket végzett ezen a területen, hogy tökéletesebb hangszert 
hozzon létre: az ő megbízásából készült a (különböző hangú bél-és fémhurok - 
kall ellátott lantclavicembalo- de ezzel sem volt megelégedve. Foglalkozott 
a vonóshangszerekkel is és feltalálója lett az ú. n. „viola pomposa“-nak, 
ennék a  ntélyhangú violaformának.

Főleg előadóművészi, azután tauítóniesteri és hangszer-szakértői mivol
tában meglehetős hírnévre tett szert a maga idején, bátr ez a hírnév sem 
volt igazán széleskörű 6 nem jutott túl néhány német város határán. Már 
ami alkotómunkásságát illeti, az néhány barátjánál kedvező fogadtatásra 
talált ugyan, de a művész életében nem találkozott igazi, nyilvános elisme
réssel. Sőt, a korszak néhány vezető esztétikusa annyira szűklátókörű és 
korlátolt volt. hiogy képtelennek bizonyult Bach megértésére. Mattheson. 
a neves hamburgi kritikus például ,Die Grundilage diner Ehrenpforte“ 
hangzatos cím alatt 1740-ben.kiadta a korabeli nevesebb zeneszerzők önélet
írásainak gyűjteményét s ebben Bacbct meg sem említi, noha már ismerte, 
sőt megbírálta egyik nagyszerű kantátáját, az ,,Ich hatte viel Bekümmeir- 
nis" szövegűt. Olyan kritikusok, mint Sebeibe (hamburgi folyóiratában,' 
„Der kritische Musikus“dban, 1737), szemére (hányták Bachnak művei „dagá
lyosságát" és „mesterkéltségét" s nem láttak bennük egyebet ,ja nehézségek 
meddő kultuszánál".



Bach műved szerzőjük életében, túlnyomórészt csak (kéziratban terjed
tek. Igen kevés jelent meg küzülök nyomtatásban: így egy alkalmi kantáta 
(a 71. számú), a „Klavierübung" (partdtálk, Olasz koncert, korélelőjáJtélkok 
és variációk), meg néhány korálfeldolgozás. Halála után sok műve el is 
pusztult vagy elkallódott.

Handel, Bajch nagy kortársa, sok éves szívós küzdelem után végül elérte 
harcainak célját; ugyanabban az időben, mikor ő dicsőségének tetőpontján 
állott, 1750-ben halt meg Bach (aki, Handelihez hasonlóan, élete végén meg
vakult), anélkül, hogy alkotó lángelméje igazi kielégülést talált volna, anél
kül, hogy az őt körülvevő társadalom valaha is igazi elismerésben részesí
tette volna. Nem elég, hogy életének hatalmas munkája nem biztosította 
családja megélhetését;. halála után a Bach-család valósággal koldusbotra 
jutott: özvegye a szegényházban pusztult el, fiatalabb gyermekeire nyomor 
várt.

Bach és Handel korában, ebben az átmeneti korszakban, számos más
fajta zeneszerző is élt és működött, akik tematikájukban, stílus-törekvéseik
ben jóval közelebb állottak az új irányzathoz, a kibontakozó klasszicizmus
hoz, sőt annak közvetlen lelőlkószátői; így Domenicoi Scarlatti, a zongora- 
szonáta, Vivaldi a hegedűmuzsika, Stamitz a szimfónia, Ptergolesi a v íg
opera területén, részben Rameau is, s nean utolsó sorban magának Bachnak 
a zeneszerző fiai.

Igaz, Haydn első vonósnégyesei és szimfóniái már Baeh halála után 
keletkeztek, Mozart pedig még nean is élt Bach halálakor. De azért már 
Bach és Handel kortársai között is sokán akadtak, akik e két művészhez, 
főleg Baclhhoz egyáltalán nem hasion!ók; ilyen például a személyileg mind
kettőjükhöz közelálló, termékeny és tehetséges Telemann. Ezek a különbsé
gek tematikára és stílusra egyaránt kiterjedtek. A  tisztán világi tematika 
hatalmasan megnövekedett jelentőségében és minden vonalon győzött. 
A polifon stílusból a homofónáába való átmenet véglegesen megtörtént. 
Tartalmi mélység, érzelmi intenzitás és szellemi nagyság tekintetében 
azonban Handel s kivált Bach túlemelkedtek az ifjabb nemzedék zeneszer
zőin. A  folyamatnak megvolt a maga sajátos dialektikája. Osak jó néhány 
évtized múlva' érkezett el 'az új művészet a mélység és erő hasonló szín
vonalára, 'ezúttal immár téljesen kibontakozva a régi tematikából —, 
Beethoven műveiben.

Épp a Bachot és Handelt követő zenésznemzedék nagy zenei irányvál
tozásának tulajdonítható, hogy -ez a nemzedék félreértette mindkettőjüket, 
főleg Bachot. A  fiatalok nemzedéke mindenekelőtt az új, tisztán világi 
jellegű tematikáért, az egyszerű, könnyű és világos stílusért küzdött, s nem 
értette meg, hogy e küzdelem lehetőségét voltaképp Bach és Handel nagy
szerű művészete készítette elő és alapozta meg. Közismert tény, hogy Bach 
halála után a Bach-család nagy zeneszerzőtagját nem őbenne, hanem fiá
ban, Philipp Eananuelben láttak. És csak akkor, amikor a polgári-demokra
tikus forradalom korában a  zeneművészet fejlődése új magaslatra eane.ke- 
dett és új alapokon ért el nagyszabású fellendülést —, csak Beethoven után 
kezdődött meg Bach ,,feltámadása". Mozart már elámult egyes művein, 
Beethoven igen nagyra értékelte. Mikor azután az ifjú Mendelssohn 
1829-ben előadlatta a Máté-passiót, a romantikusok között általánossá vált a 
Bachért való lelkesedés; Baeh átszellemült lírája, érzelmi mélysége, kon
centrált bensősége közelállott a romantikához. S a Bach iránti érdeklődés 
további fejlődésében az eső ösztönző kezdeményezés épp >a romantikusokból 
indult ki: 1850-ben megalakult Lipcsében a  Bach-társaság és megkezdte 
a mester műveinek rendszeres kiadását. Kezdeményezőinek egyike Schu
mann Róbert volt.
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IK U  IITIIK A\
Szervánszky Endre „Honvéd kantátá"-ja

Néhány héttel ezelőtt új magyar zeneművet mutatott be a Honvéd 
Művészegyüttes Vásárhelyi Zoltán vezényletével: Szervánszky Endre Hon
véd kantéjáját. A  példamutatóan üdtűnő előadás méltatására e cikk kere
tében nem térünk rá: célunk az új kantáta elemzése és bírálata.

A  művet mind a Honvédség Házában lezajlott szakmai bemutatón, 
mind pedig a Bartók Béla Szövetség matinéjának nyilvános előadásán osz
tatlan siker fogadta. A  szakembereik és a dolgozókból álló hallgatóság 
véleménények teljes megegyezése nem véletlen műve: jelenti egyfelől, hogy 
aiz utóbbi időben a szovjet példa tanulsága nyomán egyre tisztábban látjuk 
feladatainkat a magyar szocialista realista zeneművészet' megteremtése 
terén; másfelől, bogy az e feladatok betöltéséért folyó harcban Szervánszky 
műve nagy eredményt, komoly győzelmet jelent.

Szervánszky Endre ézt a jelentős alkotói sikerét úgy érhette el, bogy 
művében a klasszikus zedániovi követelmények megvalósítására törekedett: 
műve a nép mai életéből meríti tárgyát, kifejezésmódjában a népi dallam
világra támaszkodik és szervesen, alkotói módon fejleszti tovább a klasz- 
szdkus, nemzeti hagyományokat.

Vizsgáljuk meg részletesen, hogyan valósítja meg a szerző' kantátájá
ban ezeket a követelményeket.

a) A  mű témaválasztása
Szervánszky műve kantáta, programzenéi műfaj, amely tárgyát a 

magyar honvédség, a Néphadsereg életéből meríti. A  négytételes mű egyes 
tételei: I. Verbuválás, II. Sapka-tánc, II. Esti pihenő, IV . Huszámóta.

A  mű egyes tételei tehát a Honvédség életéből merítenek olyan mozza
natokat, alkalmakat, 'amelyekhez zene, tánc fűződik. Az élet realista ábrá
zolásának zenei eszközei ilyen tárgyválasztásnál 6zinte önként adódnak: 
az élet kiválasztott mozzanatai a hozzájuk a valóságban fűződő dallam
világ segítségével közvetlenül kifejezhetők.

A  dallamvilág, amelyet Szervánszky az ábrázolás eszközéül választ — 
a magyar nép legszebb dalai. A  dalok • és feldolgozásmódjuk harcos opti
mizmust, hatalmas erőt sugároznak és így alkalmasak arra, hogy Néphad
seregünk életének ábrázoló eszközei legyenek. A  „Verbuválás*1, a ,-Sapka- 
tánc“, vagy bármelyik más tétel dallamai' olyan dalók, amelyek a Honvéd
ség ! táncait, szórakozását, pihenését a valóságban is kísérik, amelyek 
kultúrműsoraikon naponta szerepelhetnek.

Szervánszky ábrázolásmódjában elkerüli mind az utánzó, szolgaian 
másoló naturalizmus, mind pedig a hamis stilizálteág, a kívülről, távolról 
nézés veszélyeit. Hegy ez így  van, az annak tulaj doni tható, hogy a mű min
den taktusából a Honvédség, a nép szeretete, sorsával való közösségválla
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lás sugárzik. A  mű minden részletén érződik, hogy a szerző nem kívülről 
szemlélve, mégcsaik nem is egyszerűen jóindulatúan b'éleé’.ve magát, ábrá
zolja a Honvédség életének egyes mozzanatait: érzés- és gondolatvilága 
közös azokkal, akiknek hangját megszólaltatja. A  hallgató úgy énzd, mintha 
a zeneszerző maga is gyakran, szívesen járta volna a katonák táncait, 
mintha maga is gyakran mélázott volna ;el velük „eisti pihenőkön".

A  szocialista realista művész feladata: megmutatni életűink valóságát, 
teljes gazdagságában, teljes szépségében és igazságában, olyan tisztán, 
olyan éles megvilágításban, alhicgyan az a mindennapi élet jelenségei közt 
nem jelentkezik. Hogy a szerzőnek mennyire sikerű.t. életünk gazdagságát 
realista módon feltárnia, ebből általános ij tanulságot levonnia, arrja talán 
legjellemzőbb példia a mű harmadik tétele: az „Esti p ih e n ő A  tétel a min
dennapi élet egy jelenségét ragadja k i: akármelyik katonai alakulatnál, 
sőt általában a dolgozók, aia ifjak együttlétein mindennapos jelenség az 
esti közös dallloilgatás. Izmainkban athég benne van a napi lelkesedéssel vég
zett munka fáradtsága, előttünk a holnapi nap új, szép féladatokkal, örü
lünk a pihenésnek, a társainkkal való együttlétnek és a közös érzések, 
közös gondolatok közös daloláera késztetnek: munkáról, harcról, szere
lemről, életünk szépségeiről'.

Szervánszky valóságos „esti pihenőt" ábrázol: ai felcsendülő dallam, 
sőt még a kidolgozás néhány eszköze is (zümmögő kórus) megjelenhet
nék magában a mindennapi életben is. Mégis úgy érezzük, hogy még soha 
ilyen szép esti pihenőben nem volt részünk, hogy a zenemű a mi valóságos 
esti pihenőink legszebb, leglényegesebb tulajdonságait mutatta meg és a 
kórus, a zenekar, a feldolgozás minden eszköze annak ia célnak a szolgála
tában áll, hogy a valóságnak ezeket a legszebb, leglényegesebb vonásait még 
inkább kiemelje,, elmélyítse, tudatosítsa. A  mű meghallgatása után világo
sabban látjuk saját életünk szépségeit, nagyobb lelkesedéssel folytatjuk 
munkánkat.

b) A  népdalhoz való viszony
Ha Szervánszky művének a  valósághoz való viszonyáról azt mondot

tuk. hogy egyes mozzanatainak legszebb, leglényegesebb vlonásait ragadja 
meg, ugyanezt mondhatjuk a műnek a népdalhoz való viszonyáról is. Mint 
már említettük, a' mű tulajdoniképpen népdalfeldolgozásick sorozata. Eze
ket a népdalfeldolgozásokat a szerző olymódon oldja meg, hogy aiz köve
tendő példát jelent a magyar népdal feldolgozásának módjára nézve.

Szervánszky kantátájának a népdalhoz való visz/onyát két fő okból lát
juk követendőnek: 1- ia válogatás szempontjából és 2. a feldolgozás eszközei
nek szempontjából.

Tekintve, hogy a mű egyik legnagyobb értékét a népdalhoz való helyes 
viszonyában, látjuk, nem érdektelen összebasonlitáskép rámutatni arra, 
hogy egyes zeneszerzőimkuek a népidiaihoz való helytelen viszonya milyen 
módon jelentkezik.

A  helytelen viszony elsősorban a válogatás hibás szempontjaiban 
mutatkozik. Egyes zeneszerzőink a népdalhoz hideg, formalisztikus objek- 
tivizmuasal viszonyulnak: nem fordítanak kellő gondot a  kiválogatott nép
dalok szépségére, mai hatására, tartalmi mondanivalójára. Ahhoz, hogy 
egy népdalt feldolgozás céljára kiválasszanak, elég számukra egy érdekes 
pentaton fordulat, egy szokatlan ritmusképlet, vagy a népdal-olyan tulaj
donsága, amely lehetőséget nyújt a feldolgozás legsablonosabb, legprimití
vebb formalisztikus módjára: a tartalmilag indokolatlan, merev kánon- 
szerű szerkesztésre, az ügyeskedő imitációra.
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Szervánszky műve — mint mondottuk — mind a népdalok kiváloga
tása, mind pedig a feldolgozás tekintetében a helyes úton jár.

A  kantátában szereplő népdalok kiválogatásában három döntő szem
pontot látunk érvényesülni: a) a népdalok szépségét, b) a népdalok élő 
voltát, időszerűségét, c) a népdalok tartalmi mondanivalóját-

Bizonyságul arra, hogy a szerzőnek mennyire sikerült hagyományos 
népzenei kincsünkből a legszebb, legjellegzetesebb, legelőbb és a kantáta 
eszmei tartalmával teljesen összhangban álló dallamokat kiválogatnia, 
érdemes megemlíteni, hogy sokan a hallgatóság soraiból eZeket a dalokat 
SzeirvánsZky eredeti szerzeményeinek hitték. A,, dallamok annyira mai éle
tünkről, hozzánk szólnak — mondotta egy dolgozó —, hogy nem is gondol
tam arra, hogy nem ma, hanem már régebben keletkeztek.“

Abban azonban, hogy a Szervánsziky által felhasznált népi dallamok 
ilyen hatást tudtak kelteni, döntő része van a feldolgozásnak. Hogyan 
képes a feldolgozás a népdalok eszmei tartalmát elmélyíteni, maivá, idő
szerűvé tenni, egy nagyszabású mondanivaló alkotórészeivé fejleszteni? 
Ügy, hogy a feldolgozás maga nem formai játék, a népdalra kívülről 
ráakasztott járulék, hanem a népdal mai szemmel nézett mondanivalójá
ból, mai kifejezési eszközökkel szervesen kifejlesztett alkotás
elemek.

Erre a feldolgozásmódra jellemző, hogy nem a népdal háttérbeszorítá- 
san, e'lszegényítésén, játékszerré %aló lealaeslanyításán alapszik: célja és 
eredménye az, hogy a népdal szépségeit teljes mértékben feltárja, kiemeli, 
mai szemléletünk számára mintegy reflektorfénybe helyezi. Ennek szük
ségszerű következménye, hogy a műben nem találhatók mesterkélt imitációs 

A  feldolgozás figyelemreméltó erénye a mű harmóniai gazdagsága- Ez 
a gazdagság sem mesterkélt keresettségben nyilvánul meg. Jellegzetes tény, 
hogy ugyanakkor, amikor a visszatérő témák egyre új és új harmonizálás
ban jelennek meg, a változatos harmonizálás nem szellemeskedést, érde- 
kességhajhászó akkordok sorát jelenti, hanem a tartalmi gazdagság feltárá
sának egyik fontos eszközét. A  mű valamennyi harmóniája alkalmas arra, 
hogy a tömegekben visszhangot keltsen, hogy az életükhöz fűződő és álta
luk szeretett zene legszebb fordulataira emlékeztessen. Ezáltal a harmoni
zálás lehetővé teszi egy-egy dallamnak mai életünk szemszögéből, minden 
lényeges oldalról történő megvilágítását. Miniden új harmónia a népdal 
egy-egy új vonását, általunk még fel nem fedezett szépségét mutatja meg.

A  népdal ilyen alkotói továbbfejlesztésének döntő feltétele magának a 
népi dallamkincsnek alapos ismerete. A  népdal Szervánszky képzeletében 
nem sematizált fordulatokban él, hanem teljes gazdagságában. Csakis így 
emelheti ki a népi dallamok legjellemzőbb vonásait.

e) A  hagyományokhoz való viszony
Szervánszky feldolgozásmódjának értékeit döntő .módon köszönheti 

a hagyományokhoz váló helyes viszonyának. Átveszi azokat az értékeket, 
amelyeket a magyar népdal feldolgozásmódja a verbunkos zenétől Bartó
kig és Kodályig kitermelt. Ha.az első tétel erőteljes verbunkos-dallamára, 
vagy a zárótétel sodró lendületű hangszeres díszítéseire gondolunk, láthat
juk, hogyan épít Szervánszky a X IX . század hagyományaira; ha a harmo
nizálás gazdagságát, a hangszerelés kifejező erejét-tanulmányozzuk, meg
figyelhetjük, hogyan támaszkodik a szerző Bartók és Kodály legdöntőbb 
eredményeire. Maga a verbunkos felfogása sem képzelhető el a Kodály 
művészetére való támaszkodás nélkül: a  hatalmas erejű népi táncri tanús 01̂  
pedig Bartók művészetének ihlete hatása nélkül.
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Szervánszkynak a 'hagyományokhoz való viszonya -nem passzív után
zást. epigonizmust, hanem aktív alkotói viszonyulást jelent. Éppen azáltal 
tud a X IX . századi magyar zenének, Bartók és Kodály forradalmi törek
véseinek igazi folytatója lenni, hogy a ' hagyományokat nem a múltat 
idealizálva, a mult példáiban solhia el nem érhető, végső eszményképet látva 
és annak töredékeit szajkózva használja fel, hanem a szocializmust építő 
társadalom művészének alkotó ereje,' ihlete kelti benne új életre a hatadó 
hagyományok legdöntőbb értékeit. Ennek természetesen — csakúgy, mint 
a népdalhoz való alkotói viszcnyulásnak — egyik alapfeltétele, hogy ezek 
a hagyományok a vérében éljenek, teljesen birtokában legyenek.

*
A  felsorolt pozitívumoknak tulajdonítható, hogy Szervánszky Honvéd 

kantátája komoly feladatot teljesít: lelkesíti a Honvédséget nagy feladatai 
betöltésére, dolgozó tömegeinkben tudatosítja a mai katonaélet szépségét, 
örömét. A  mű a maga egészében sugárzóan optimista, hatalma® erő, biz
tonság, lendület csendül ki belőle.

Szervánszky ezt a nagy eredményt, fejlődésének jelentős állomását 
nem érhette vollna el, ha a való élet ábrázolásában, a népi dallamvilágra 
való támaszkodásban, a hagyományok továbbfejlesztésében nem lebegett 
volna előtte a szovjet marxistadeninista művészetelmélet iránymutatása, a 
szovjet művészet gyakorlati példája.

A  Szovjetunió példája azonban arra is tanít, hiogy a kivívott győze
lemnél sohasem szabad megállni, hanem aizt új győzelmek kiindulópontjá
nak kell tekinteni. Ezért szükséges rámutatni azokra a feladatokra, is, ame
lyeket a Honvéd kantáta még nem oldott meg kielégítően.

Az első igény, ami ezen a téren felmerül: a téma fokozott Idmélyítése. 
A  többtételes kantáta totális műfaj, amelynek egy központi témát teljes 
mélységében, teljes gazdaságában kell feltárnia. Szervánszky kantátája a 
Honvédség életét énekli meg, de ugyanakkor, "amikor a katonák táncát, 
szórakozását, pihenését, szerelmét ábrázolja, közvetlenül nem foglalkozik a 
Honvédség legfőbb központi problémájával: a haza megvédésének gondo
latával.

Ne higgyük, hogy .a Honvédség életéből vett- mozzanatok egysíkú jel
lege csupán ideológiai probléma: a legszorosabban összefügg a mű eszté
tikai hiányosságaival. A  műben — „tisztán*4 zeneileg is '— bizonyos egy
síkúság: a tánc uralkodó, szerepe érvényesül. Bizonyára ennek tulajdonít
ható, hogy a mű zárótételében sokan nem éreztek kellő emelkedést: a máso
dik tétel hatalmas erejű tánetétele. már annyira feltárja a táncban rejlő 
zenei lehetőségeket, hogy az ugyancsak a  táncon alapuló negyedik tétel 
már kevés újat tud mondani. Kérdés, hogy pl. egy himnikus jellegű záró
tétel jelen esetben nem jeleníene-e nagyobb fokozást.

Az egysíkúság egyes veszélyei jelentkeznek a feldolgozásmódban is: pl. 
abban, hogy a mű legnagyobb részében a teljes kórus énekel, szólónak alig 
jut szerep.

Ennek az egysíkúságnak magyarázata valószínűleg az, hogy a szerző 
nem merít eléggé bátran taz élet gazdagságából. A  zene eszközeivel a való
ságot ábrázolni kétségtelenül ott a legkönnyebb, ahol a valóság adott moz
zanatához a való életben is jellegzetes zene kapcsolódik, mint például a 
tánchoz. Ilyen lehetőséget azonban az élet számos más mozzanata is kínál. 
Zeneművészetünknek el kell indulnia abban az irányban is, hlogy a való
ság zenei kifejezését ezeken a közvetlen lehetőségeken túl is keresse; a való
ság lényeges elemeinek kiválogatását helyezze előtérbe, az — és ne a „pri
mer** zenei forma — legyen a kompozíció tematikájának aJlapelve.
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A z a feltevésünk, hogy Szervánszky műve még bizonyos fokig hatása 
alatt áll ta primér zenei forrnia önállóan elképzelt törvényszerűségeinek, 
íg y  pl. tételeinek összeválogatásánál bizonyára szerepet játszott az 
Allegro  — Allegretto (Scherzo) — Andante — Allegro  .szimfonikus tételei
nek kagylómányos rendje. Az egyes tételekben a főtémaiként szereplő nép
dalok közé epizódokként beiktatott népdalok ugyancsak azt a gondolatot 
ébresztik bennünk, hogy szerepük inkább célozza a zenei forma változatossá 
tételét, mint a tétel tartalmának feltárását, új és új megvilágítását.

Példa erre a ..Verbuválás" második epizódja. A  tétel refrénje: „Hív 
a haza katonának, Jobb sorod lesz, mint apádnak. Szép a vitéz gyöngy 
élete — Részben fieszen, rózsám, benne •..“ A z  epizódok tartalmi feladata az 
lenne, hogy ezt a központi gondolatot minden oldalról megvilágítsák, az 
élet egyéb 'mozzanataival való viszonyát meghatározzák. Újabb és újabb 
érveket kellene felhozniok a refrén alapgondolatának megerősítésére.

Az epizódok ezt a feladatot bizonyos fokig 'be is töltik. De miután az 
első epizód — alapjában helyesen — a katonának szerelmesével kapcsolatos 
gondolatait állítja a  bevonulás gondolata mellé — ugyanezt teszi a máso
dik epizód is. Mintha a katonának egyéb, a múlttal vagy a jövővel kapcso
latos-gondolata a bevonuláskor fö l sem merülne. Ez a magyarázata, hogy 
ezt az epizódot inkább látjuk ,epizód“-nak a szó zeuei-form-atani, mint 
realista-tartalmi értelmében.

Lehetséges, hogy á  szerző eredetileg inkább népdalszvit-, mintsem kan
táta-szerű műfajt kívánt alkotni és evvel magyarázható, hogy sem tartal
milag, sem formailag nem ment eléggé mélyen a  téma kantáta-szerű k ife j
tésébe. A  mű azonban egyes feladatokat olyan sikeresen old meg, hogy 
éppen értékei váltják ki belőlük az igényt, hogy behatóbban foglalkozzunk 
a magyar szocialista-realista kantáta-művészet további feladataival, fejlő
dési feltételeivel.

A  fentebb félsorolt szempontok tehát távolról sem döntik meg azt a 
tényt, hogy Szervánszky új műve egyike a felszabadulás óta írt legértéke
sebb, legkimagaslóbb és egyben további fejlődésünk szempontjából leg
jelentősebb zeneművöknek.

„Egy igazán jó regény,. egy igazán jó színdarab, egy igazán jó  vers 
éppen úgy növeli népünk erejét, mint egy új gyár, mint egy új bánya"— 
mondotta Zsdánov.

Szervánszky Honvéd kantátáját is ilyen módon, népünk munkájának, 
harcainak új erőforrásaként üdtvözöljük. De az új kantába nemcsak népün
ket lelkesíti fokozottabb -munkára, hanem zeneszerzőinket is arra, hogy 
még mélyebben merüljenek el népünk életének tanulmányozásában, a népi 
dallamvilág, a hagyományok, az élenjáró szovjet zenei elmélet és gyafccr-. 
lat eredményeinek elsajátításában.

Maróthy János



Paris lángjai
Szovjet balettmű bemutatója az Operaházban

A  ,Diótörő" balett után most a „Paris lángjai'-t, ezt a nagy framcála 
forradalom izzó valóságából merített táncdrámát vitte második tettként 
az Operaház színpadára Vaszilij Vajnonnen, a Moszkvai Nagy Színház 
Sztálin-díjas balettmestere és asszisztense, Klavdia Arma&evszkája, a 
Moszkvai Nagy Színház művésznője. Táncdrámánalk nevezhető ugyanis
—  a zenedrámáról vett példia nyomán — az oílyan ballefcmű, amelyben a 
tánc és a dráma elemei nemcsak szétválaszthatatlanul szervesen forrnak 
össze egymáss'al, de az alkotó tényezők egyike sem áll alárendelt viszony
ban a másikkal, hanem jól kiegyensúlyozottan egyenlő, vagyis mellé
rendelt szerepet tölt he. A z  előkészületeik mintátadóan gondos j munkája 
egyre fokozódott és most, iaz elért nagyszerű eredmény után, előaűásról- 
előadásra megnyilvánuló szeretet és tisztelet övezi ezt a fáradhatatlanul 
tevékeny művészpárt. Hónapok óta éjt nappallá téve valósította meg ide
jövetelének célját, a világ legfejlettebb tánckultúrájának kész eredményei
vel támogatta és segítette tehetségekben örvendetesen gazdag tánckultú- 
ráukat.

N. D. Volkov  és V. V . Dim itriev  szövegének világtörténeti eseményed: 
a feudialista kényurai és a  porosz beavatkozásért könyörgő országáruló 
•királya ellen forduló francia nép utcai harcai és a G. V. Aszafjev zene
karából felharsanó diesőmultú forradalmi dallamok: a  „Marseillaise", 
,..Cajrmagnoileí‘ és a ,,.0a ira" egészen más feladat élé. állították a  balett- 
mestert, mint előzőleg a „Diótörő'* álmokat megjelenítő képzeletvilága. 
De a kitűzött feladat megoldása ezúttal is hármas tevékenységet jelentett. 
Egyfelől a balletmű szóban leírt szövegvázlatának a táncművészet nyel
vére, mozgásra való leford ítását?^ az úgynevezett „koreográfia" 'elkészí
tését A-, másfelől pedig az e koreográfia alapján történő rendezésit és 
betanítást.

Voltak, akik a próbatermekből kiszivárgott első hírek hallatára kétel
kedve fogadták, hogy ilyen gazdag tartalmú forradalmi történet a tánc
művészet eszközeivel megjeleníthető lenne. De a Szovjetunióból hozzánk 
.vendégszereplésre ellátogatott táncegyüttesek és magántáncósok műsor- 
számai már méggyőző erejű szemelvényekkel tanúskodtak arról, hogy 
nincs az emberi életnek olyan lényeges mozzanata, nincs az eszméknek és 
érzelmieknek olyian megnyilvánulása, ami kívülrekedne a szovjet tánc
művészet rugalmasan táguló, az életet a haladás szemszögéből tükröző 
tárgykörén. Ez a legmélyebb népi hagyományokból kifejlődött táncművé
szet nem csupán az öröm és bánat, remény és kétségbeesés általános — 
úgyszólván a líra i költészet példái szerint egységessé leszűrt — hangula
tait .tudja mozdulatokban ábrázolni, hanem a drámai mozzanatokat: <a.szán
dék, a cselekvés, a  konkretizált összefüggések világát. Ezért egyensúlyban 
van benne az élő test eszösözeivel történő kifejezésmód mindkét alapeleme: 
a cselekvést jelenítő, szándékot szemléltető, történést bemutató némajáték
— vagyis a drámai pantomim  — és az érzést, hangulatot töménysége pilla
natában kifejező lirai tánc• E  kettősségben tehát a történés fordulatait

36



megérítető és okozati összefüggéseit feltáró eleon a némajáték, a  panto
mim; viszont e drámai némajáték tánoba ilendül át az egyes jelenetek 
csúcspontjain. A  pantomim: a szereplők összecsapása, küzdelme. A  tánc: 
az egyik küzdő fél győzelmi ünnepe, győzelmének learatott gyümölcse, 
vagy Pedig az elbukott fél szenvedő szomorúságának elpanaszolása, eset
leg bosszújának kifejezése. Főként a zeneművészet fogalmai között ottho
nos olvasóink számára ezt a viszonyt az operaműfajból vett párhuzammal 
lehetne közelebbről megvilágítani: a  pantomim és a tánc hozzávetőlegesen 
olyan szerepet tölt be ia balettben 'akárcsak a recitatív és ária az operá
ban. A  tényszerű tudnivalókat, a történés tárgyi vonatkozásait a recitatív 
süríti magába.' Viszont a szereplő személyek eszmei és érzelmi összeütkö
zéséből támadt feszültség az árdákban fejeződik Űri- A  cselekmények előre
törő irama az áriáknál megtorpan és állóképet iktat be sodrába, legyen 
ez az állókép belülről még oly szenvedélytüzelte mozgalmas-

De hogyan tér át a koreográfus a némajátékból a táncba, vagy meg
fordítva, úgy,.hogy a közönség ne érezzen zökkenőt. Vajonnen egyik főérdeme, 
hogy az ilyen zökkenők távoli veszélyét is el tudja kerülni; behatóan ismeri a 
kétfajta mozgáselem alkalmazásának törvényeit és mindkettőt csak igazi 
természete, követelménye szerint, az adott pillanatban használja. Első fel
vonásbeli tándkara — a dölyfös főúri kastély árnyékában nyomorgó zsellér
család -— aa imént még tehetetlen dühében fogcsikorgatva nézte hogyan zápo

roznak a_ vadászatról hazatért márki korbáescsapásai a kis P-ierre fiú orcá
jára, majd atyja, az öreg Gáspárd hátára, karjaira. A z elnyomottak néma
játékban ecsetelik keserű szenvedéseiket és a közelgő felszabadulásba 
vetett hitüket. A  kis Pierre fején már a fr ig ia i sapka piroslik, (kezében 
a kékTfehér-piros forradalmi ziászló leng, „Békét a kunyhóknak, luxborút 
a kastély oknak!“ felirattal. Ezt pillantotta meg Beauregard márki és kor
báccsal ezért töltötte k i mérgét lázongó alattvalóin. De Marseille felől 
most éppen erre vonul a Párizs felé menetelő felkelők csapata: bezúzzák 
a kastély kapuját és kimentik & fé lig  agyonverten odahurcolt Gaspard 
apót. A  márkinak sikerült lován Párizs felé elvágtatnia; családját azon
ban elfogják és kocsira rakvta, viszik ügyanarrg,. Ez az a perc, amikor 
az első sikereik öröme oly lobogó közhangulattá válik, amely szinte ter
mészetszerűen és önkéntelenül táncba, vidám körtáncba sodorja a forra
dalmárokat. Itt  váltja fel a drámát' a líra; hiszen ennék a körtáncnak az 
operai kórusjelenetek egy-egy tüzes győzelmi dala felelne m eg... De a 
tömegörömnek ez a kitörése csak rövid ideig tart; új puskarakomány 
érkezik: fegyvert ragad Jeanne is, Gaspard apó bájos, lelkes leánya, vala
mint (forradalmi lendületű, bátor új ismerőse, Philippe. Felharsan a Mar- 
seillaise; kettős énekkar zengi, az egyik fenn 'a színpadon, lenn a zenekar
ból a másik. Érces hangjuk mintha minden irányból érkeznék, egybeolvad 
és betölti a nézőteret. A  forradalmi hadsereg zárt' sorokban indul tovább, 
Párizs félé.

Ez a tanulságos volta miatt bővebben taglalt példa is bizonyítja, hogy 
a tánejeleneteknek itt mindvégig megvan a kellő realista indokolásuk. 
Itt tehát a táncjelenet sohasem kerül (külső eafrangként, önkényes díszí
tésként a darabba. Már itt külön dicsérettel kell megemlítenünk a pro
dukció egységével kapcsolatosan a színpadi keret megalkotójának: Fülöp  
Zoltánnak díszleteit, amelyek nemcsak színpadtechnikai .szempontból 
ötleteseik, hanem szervesen egészítik ki a történések összképét íg y  az 
első felvonás már idézett zászlófelirata ábraszerűen elevenedik meg a 
díszletképen, a balkéz felől békésen kuporgó kis kunyhóban és a veié 
szemben, jobbkéz felől gőgösen pompázó kastélyban. A  kastély fala, teteje 
alkonyati pírban izzik. Jelképes pír ez, amely már e tornyok közeli sor
sát, elhamvasztásukat vetíti e lő re ... Alkonyati pír borítja el — ennél
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sokkal szilajabban — a viiharfelhős eget, a harmadik felvonás ódon* 
párizsi mellékutcája felett. K i ne gondolna e bíborvörös felhőcisíkok 
láttára a balettmű címére: „Párizs lángjaidra?

A  hanyatlás pazar popipájának képét nyújtja a második felvonás 
hatalmas bálterme. Vesztüket sejtve, a Tuilleirák királyi palota termé
ben keresnek szórakozást, feledést, itt lejtik gáláns társastáncaikat Lully  
akkor már százéves dallamaira, Grétry, Gossec, Méhul és Gluck korufe- 
beli melódiáira a riadt arisztokraták... G. V. Aszafjev, a nemrég elhunyt 
szovjet esztéta, és zeneszerző, e korszak francia zenéjének kitűnő isme
rője: nemcsak e kor úri zenéjének, hanem a népinek is. Vezériklönyvét e 
két zenei forrás anyagának felhasználásával dolgozta ki Aszafjev. M íg 
a második félvonás zenéjét főként a francia rokokó muzsika fínomkodóan 
édeskés dallamikiincse táplálja, a harmadik felvonás elemi érővel viharzó 
forradalmi jelenetében provencai, baszk és auvergnei népi dallamokra 
ropja táncát- a párizsi utca diadalmas tömege. Ez a harmadik felvonás 
kifogyhatatlan leleményű koreográfiái továbbfokozásaival valóban hatal
mas lelkesedést önt a nézőközönség szívébe- Szinte tetőpontot jelentett 
már a baszkok forradalmi lendületű tánca is. De utána mindjárt további 
•felfokozást nyújt a „Carmagnole‘‘ szabadságérzéstől mámoros körtánca, 
s még ezt is tetézi a forradalom vívmányai kiépítésére buzdító „Qa ira“. 
A  forradalmi nép egybeolvadt és mégis festőién tagolt többszázfőnyi 
tömege — harcra és ha kell, halálra készen — áradó vizek módjára höm
pölyög lassan a rivalda széléig... Felejthetetlen kép.

„Ca ira“ ! ... Szovjet írók műve ez a balletszöveg. Szovjet zeneszerző 
fakasztja énekszóra a ,,Oarmagnole‘ -,t és támasztja fel megint á dobper-- 
gés ritmusaiból született „Qa ira“ ellenállhatatlan ütemeit'. Szovjet hallet- 
mester öleli szívére a francia forradalom dicső harcainak mély átéléséből 
fakadt művet és ülteti át színpadra egész szeretetével, minden tudásával. 
Szovjet művészek keltik új életre a francia nép legdicsőségesehb hagyomá
nyait. önként merül fal a kérdés: m l történnék, ha ezt a megkapó produk
ciót —• úgy, ahogy mi láttuk — a mai Párizsba telepitenők át, az imperia
lizmus éllen hősi harcát vívó francia nép lelkesítésére, a francia nép nya
kába ült háborús agresszorok emlékezőtehetségének némi felfrissítésére?

A  negyedik kép X V I. Lajos király meghiúsult szökési kísérletét 
szemlélteti. A  nép betódul és elfoglalja a  Bourbonok palotáját. E törté
nést fényárban úszó, öröm ittas, ünnepéllyel kerekíti le az ötödik kép, 
amelyet zenekari közjáték fűz össze egy felvonássá az előző képpel. 
Felmerül a kérdés, helyes-e, hogy a győzedelmes forradalmi közhangulat 
záróképében Jeanne 'és Phi'lippe, a  két főszereplő végül még virtuóz- 
jelAegű, a klasszikus ballet figurákra támaszkodó ,,pas de deux“-k ad elő. 
A z  aggályoskodóknak megint az operaműfajból merített párhuzam szol
gáljon magyarázatul: ha a bonyodalmak megoldásával a feszültség meg
szűnik és boldogságban szabadul fel, akkor a zeneszerzők gyakran alkal
maznak szélesívű, gyöngyöző koloratúrákat a felszabadultság örömének 
kifejezésére. Mozart pl. az ilyen fejlemények percedben a koloratúrák 
gazdag díszítéseivel halmozza el hősnőinek szólamát, amely korántsem 
a merő hangfitogtatás eszköze itt, hanem a jellem- és lelkiállapotfestés
nek egyik fontos tartozéka* Hasonló a szerepük az ilyen baUetfigurák- 
nalk is, amelyek a célhoz ért szereplők örömének adnak kifejezést; ahogy 
a nép nyelve ösztönösen találja el: „ugrál jókedvében".

A  szereplők — mindkét szereposztás magántáncosai és a tánckar — 
kivétel nélkül nagy elismerésre méltó, szép munkát végeztek. Elsősorban 
kell kiemelnünk a leningrádi bale'ttisk óláról többhónapos továbbképzés
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után fényes eredménnyel hazatért, rendkívül tehetséges Kováts Nórát és 
Rab Istvánt- Kováts Nóra szánjátszói szempontból is megnyerőén 
viszi a színpadra Jeanne lelkes, rokonszíenves alakját. Rab István 
Philippe -szerepében hatalmas technikai felkészültségéről is bizonyságot 
tesz. Lakatos Gabriella és Fülöp Viktor — a másik szereposztás főszerep
lői — kiemelkedőt nyújtottak a jellemző szerepalakításban: Jeanne köz
vetlen természetességét állítja előtérbe az egyik, Philippe férfiasságát a 
másik. Csinády Dóra tánctudása klasszikusan Megyenlített, mozdulatai 
kifejezőek; Ősi Jánosban szerencsésebb partnerre is akadt, mint az 
ugyancsak alaposan felkészült Pásztor Vera az egyelőre még nehézkes 
Bozsó Árpádban. Komoly' figyelmet keltett az alig tízéves Róna Viktor, 
aki a kis Pierre szerepét őszinte átéléssel tölti meg. Megragadó alakítást 
nyújt, amint a „Marseiliaáse** hangjaira a 'távolba tekint és a szabadság 
hívó szózatára figyel. A  harmadik felvonás baszik tánoa három kellemes 
meglepetéssel jár: Solymosi Kálmán, az együttesnek eddig csak kevéssé 
ismert tagja, erőteljes, szenvedélyes alakításával felfedezésszámba ment; 
Hamala Irén és Kálmán Etelka ugyancsak érdekesen új oldaláról mutat
kozott meg a szenvedélyes forradalm i,táncban. Kedvezően egészíti ki az 
együttest Harangozó Gyula megkomolyodotitan ábrázolt Gaspard apója. 
Vashegyi Ernő elvetemülten gonosz és Szántó Bálint élvezeteket hajhászó 
márkija, továbbá Erdélyi AJice hangulatos magánszáma. Fülöp Zoltán 
már méltatott díszleteit Mánya Károly és Vörös Tibor festette meg. Márk 
Tivadar jelmezei ízlésesek és jellemzők. Külön említést érdemel a mű
szaki személyzet, amelynek tagjai a nehéz és gyors átépítések munkáját 
felelősséggel végzik el.

Kenessey Jenő odaadással vezényli á zenekart és a sűrűn váltakozó 
időmértékek pontos betartásával tanúsítja megint,-hogy a balettműfaj 
rátermett karmestere. S végül ne maradjon említés nélkül a néma szerep
lők (egykori „statiszták!1*) kara, amely ‘■¥0 a „statikusság** szóval rokon 
régi nevét meghazudtolva — színjátszói elevenséggel kapcsolódott az 
összteljesítményhez. . •

Jemnitz Sándor
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A  Román Folklór Intézet zenekaráról

A  szocializmust építő népi demokratikus országokban folyó kultúr- 
forractalom a zene területén a népi-nemzeti hagyományok felélesztését, 
felhasználását és továbbfejlesztését tűzte célul maga elé, a Bolsevik Párt 
emlékezetes határozata útmutatásának megfelelően. Ez a törekvés vezette 
a Román Folk lór Intézet vezetőségét, amikor zeneíkiarát megszervezte.

Különös, fényes hangzás, gazdag kolorit jellemzi _a zenekar játékát. 
Ez részben összetételének tulajdonítható. A  zenekar lényegében két 
szólamra: a dallamot játszó prímhegedűk, illetve szólóhangszereik (pán
síp, klarinét) és ,a kísérők, rdtimusbangszereík csoportjára tagozódik. Ez az 
összeállítás megfelel ia nép által alkotott zenekarok összetételének, természe
tesen annak többszörös nagyságában. A z  átlagos román népi zenekar össze
tétele 'általában a következő: 4—5 hegedű, 1 vagy 2 bráosá, bőgő, cimba
lom. Ugyanez az összetétel jellemzi ia Folklór Intézet zenekarát is, termé
szetesen felnagyítva. A  21 hegedű, a 4 cimbalom, ia 4 bőgő, 5 brácsa és a pen
getők (kobzok) a dallam és a ritmus rendkívül színes kibontakozását 
teszik lehetővé, nagy dinamikai változatosságot engednek meg.

A  zenekar tagjai nem képzett, iskolázott zenészek, hanem népi muzsi
kusok. Műsorszámaikat nem kótából, hanem hallás után, kölcsönös meg
beszélés alapján tanulják be. Ez az ösztönösség bizonyos mértékig emeli 
előadásmódjuk közvetlenségét, de ugyanakkor gátat is jelent a további 
fejlődés számára. Jól tudják ezt a zenekar vezetői és ezért arra törek
szenek, hogy a' népművészek elsajátítsák a kótaolvasáshoz szükséges 
ismereteiket. ‘ ■ ___ '

Bbmutatkozásukkor a Margitszigeti Színpadon igyekeztek olyan 
műsort összeállítani, amely képet nyújt a román népzene ■ jellegzetessé
geiről. A z ősi jobbágydalok, a macedóniai, havasalföldi, maros- és 
küküllőmenili caluzári, gaida, szirba és doina és a sokszínű, gazdag cif
rázaté hórák megismertették vélünk a román népzene sajátos formáit, 
a lírai daloktól a kirobbanó erejű, fergeteges iramú (körtáncig.

A  számunkra új, eddig ismeretlen népi- hangszerek nagy művészi 
lehetőslégei ia hangszeres szólisták — a pánsípot a legmagasabb rendű 
muzikalitással megszólaltató Fonica Luca és Boita Ganescu, vagy a lant
hoz hasonló kobozvirtuóz művésze: Jion Paturica — kiváló képességei 
mély benyomást keltettek a hallgatóság körében.

A  műsor első felében Nicu Stanescu, aki mint kiváló hegedűvirtuóz 
is bemutatkozott — vezényelt. A  szünet után Ionéi Budisteanu vette át 
tőié a zenekar vezetését- Mindkét karmester a Román Népköztársaság 
munkaérdemrenddel kitüntetett művésze. Bolözan Rigu  pompás készség
gel szólaltatta meg a román nép körében leginkább elterjedt- szovjet 
dalokat harmonikáján. Nagy sikert 'aratott Maria Lateretu, a csodálatos 
közvetlenséggel, -természetességgel éneklő művésznő. Maria Lateretu 
hangja neun renldlkívüli, de rendkívüli a® átélésnek, a belső izzásnak és a 
népzenei előadásmód tisztaságának §§f a fioriturák megdöbbentő termé
szetességgel, egyszerűséggel és pontossággal való előadásának —  az a 
foka, amelyet nyújt.

A  hatalmas siker, a nagy taps azonban nemcsak a művészi teljesít
ménynek, a román népzene megkapó erejénák tulajdonítható, hanem annak 
a rokonszenvnek, szeretetnek is, amit népünk a hasonló problémák megoldá
sának útját járó, a  Szovjetunió, a nagy Sztállin útmutatását követő, szocia
lizmust építő, béfceíábort erősítő román nép iránt érez.

Juhász Frigyes
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A  soproni országos ifjúsági Bach-versenyről
A  Soproni Állami. Zeneiskola és a Magyar Pedagógusok Szabad Szak- 

szervezetének soproni zen eped agógus munkacsoportja az ország majd vala
mennyi' állami zeneko nzfcwvatóriuana és zeneiskolája növendékeinek rész
vételiével országos ifjúsági zenei versenyt rendezett So(piionlban. A  "ver
sien  ̂ Baoh halálának kótszázadik évfordulója alkalmából a Bach-verseny 
elnevezést nyerte és az elnevezésen túLmiamően >a Baeh és kontársai oeuvre- 
jéből kikerülő kötött és s zabádon választ ot t művek (beszédesen bizonyítot
ták, hogy a haladó magyiatr zenepedagógia nem kíván elszakadná Baeh 
művészététől, sőt az eddigieknél fokozottabban hasznosítja e művészet 
eredményeit és útmutatásait a zenied nevelés terén.

A  rendezőség Bach emlékének feltámasztását a legújabb szovjet zene
pedagógiai eredményeknek egy teljes hangverseny keretében történő 
bemutatásával kötötte egybe. A  szovjet zenepedagógiai művek bemn tatára 
döntően Változtatta mneg az egész verseny areuliatát, távlatokat nyitott a 
magyar zenepedagógia számára és útat mutatott arra is, hölgy hogyan 
kell a haladó hagyományokat a mai zenei íimnelésben felhasználni. így  
a legszorosabb kapcsolatban állott a  Bach-versennyel és azokkal a célok
kal, amelyeknek megvalásatásla felé egy lépés volt 'ez a  verseny is.

Kérdés, hogy egy reprezentatív verseny keretében való bemutatkozás 
mennyiben adja hű kópét mai ze/nei nevelésünknek.

Mai zenepedagógiánk legfőbb tórékvése, hogy a zeneművészet kapuit 
a munkás- és parasztszáranazású fiatalok előtt miinél tágaibbra nyissa. 
Ennek a törekvésnek, amely jelentői? eredményekre tekinthet vissza, a 
verseny folyamán nem sok nyoma látszott. Bach műveinek megértése és 
tolmácsolása csak több év munkájával elérhető fejlett zenei és technikai 
tudást igényel, nagyo/bbat, mlint lamilyenmeil a  felszabadulás után, de külö
nösen laz utóbbi kát év szervezett propagandája folytán a  zeneiskolába 
kerülő munkás- és parasztifniak ma még rendelkeznek. Így  a bachi művészet 
ünnepén csak a kouzervatóriumi és akadémiai osztályok növendékei vehe> 
tek részt, akik között a zenetanulás természeténél fogva még nincsenek dön
tően túlsúlyban a munkás- .és panasztif jak. A  verseny győzteseinek statisz
tikája mégis azt mutatja, hogy a  helyezették nagy százaléka került iki a 
munkásosztály és a parasztság fiaiból.

Megmutatta azonban ez a' verseny, hogy mekkora útat t'ett meg a 
m/agyar zenepedagógia az utolsó óv folyaméin. Pontosan egy óvtvel a Bach- 
verseuy előlit >az álliami zenákouzervatóriuimoik és a Zenepedagógus munka- 
csoportok Debrecenben tartottak országos ifjúsági zenei versenyt. (Akkor 
még nem voltak állami zeneiskolák). A  középfokú zeneoktatás jó szín
vonallá már o'tt kitűnt. Beibizonyo&odott, hogy a  kollektív munka a zene- 
pedagógia területén is jelentékeny eredményeket tnd felmutatni. A  deb
receni veUseny azt mutatta meg, hogy az átlagos tehetségű növendéket 
helyes pedagógiai munkával, egyiiidejű forlmiatiami és összhamgzattani neve
lésen 'keresztül a művek megértésén alapuló előadás magas fókára tehet 
eljuttatni. A  debreceni versenyen azonban^ nem jelentkeztek kiugró tehet
ségek. A  soproni versenyen a magas ojsztályofcban komoly zenei tehetségek
kel találkoztunk, olyanokkal, akik helyes vezetés alatt áiilianiak s ezáltal 
biztosítva van számukra a további fejlődés lehetősége is. Névszerint meg 
kell említeni Kontra Antalt (Budarperít), jövő hegedűművész utánpótlásunk 
egyik legkomolyabb ígéretét. Művészi fejlődésének jelenlegi fokán is 
kimagasló produkcióit nyújtott. Magasan 'az átlagon felüli színvonalukkal 
tűntek ki: Boda Eszter (hegedű, Körmend), Farkas Sándor (hegedű. Győr), 
Torma Károly (gordonka, Szombathely), Orbán Aladár (zongora^ Sopion),
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Polgár Marianna (zongora, Debrecen), Kovács János (érnelk, Pécs), Ács 
László (fuvola, Budapest), Mogyoróssy László (olbioia, Győr), Fehér István 
(fagott, Budapest), Gutenkimst László (trombita, Szegőd).' A  kamura - 
zenészék között a  budapesti Feld-quartett tiint ki-

A  kiugró teljesítmények mellett meg kell említeni, hogy a  Qdözépfolkú 
zeneoktatás szán/votniada az utóbbi évben is emelkedett. A  nívcramélkedés 
elsősorban a gyakori tapasztalatcserének, az egyre szervezettebbé .váló 
munkamódszerátadásnelk tudható be. A z ország középfokú növendékaniyagá- 
maik évenként megismétlődő seragszeimléja elmélyültebbé, felelősségbe]je- 
sebbé teszi a  pedagógusok imunlkláijált, bár ez a  felelősségérzet itt-ott még 
csak külsődleges jellegű. Figyelemreméltó, hogy az ország legkülönbözőbb 
pontjairól egybekerült pedagógusok nagyjából ugyanazok szerint a  szem
pontok szerint ítélték meg a szereplőket s a minősStélsben is alig volt elté
rés. közöttük. Mindezek a körülmények azt bizonyítják, hogy a magyar 
zenepedagógia jó úton indult el s azon kell lennünk, 'hogy ezt az irányvona
lat — amelyen egyébként a Zeneművészek Szövetsége pedagógiai szak
osztályától kezdve a legkülönbözőbb hivatalos és nem hivatalos szervekig 
számtalan segítő kéz könnyíti az előrehaladást — megtartsa.

Nem lekicsinylendő az az eredmény sem, amit — különösen a tavalyi 
erősen döcögő debreceni Versennyel szemben — a soproni verseny minta
szerű szervezésié jelentett. A  rendezés számtalan apró ötlettel, adminisztra
tív megoldással tette zökkenésmentessé a verseny lefolyását. A  szakmai 
rendezés megfellelő vo'lta mellett azonban háttérbe szorult a verseny poli
tikai jelentőségének hangsúlyozása. Bach-versenyről lévén szó, módot kel
lett volna találni arra, hiolgy nyomatékosabban kifejezésre jusson, hogy a 
magyar népi demokrácia a múlt minden haladó nagy emberét magáénak 
vallja, hogy abban a nemzetközi ünneplésben, amely mia a Bach-évforduló 
alkalmával világszerte folyik, a mi népünk is -alaposan kiveszi a részét 
s hogy azáltal, hogy az ünnepi hangversenyek és megemlékezések mellett 
az ifjúság munkaversenyével ünnepeljük meg az évfordulót, még elmélyül
tebben, a mi fiatal művészeinkre váró feladatok szellemében áldozunk a 
nagy zeneszerző emlékének.

Kétségtelen, hogy a Bach művészetével való beható foglalkozás ered
ménye meglátszott a verseny egész ideje alatt. Nem vált azonban nyilván
valóvá, hogy az új magyar zenepedagógia Bachot nemcsak azok a szem
pontok szerint- értékeli és használja fel, amelyek szerint a polgári zenei 
nevelés közeledett művészetéhez.

A  kötelező művék összeválogatása szigorúan a szakmai pedagógiai szem
pontok megvalósítására törekedett. Nem goridosikodott a rendezőség arról, 
hogy a kötelező művek úgy legyenek összeválogatva, hogy teljes képet 
adjanak Bach művészetéről s épp abból a szempontból mutassák meg 
értékeit, amelyik számunkra a legfontosabb: a népi zenével való kapcsola
tában. Ezt a hiányosságot csökkenthétté volna egy előadás, amelyik 
rámutathatott volna arra, hogy mit jelent Bach népi demokráciánknak, 
miért és hogyan kapcsolódunk bele a bicentcnáriumi ünnepségekbe.

Egészében: a soproni ifjúsági Bach-verseny jelentős mértföldköve volt 
zenei nevelésünknek. Jelentőségét fokozta az a körülmény, hogy a múlt
beli hasonló versenyekkel szemben nemcsak a jelenlegi helyzetre vonatko
zóan jélentett összefoglalást, hanem a szovjet zenepedagógiai művek meg
ismertetésével, a verseny gazdag művészi ós pedagógiai tapasztalatcseré
jével a jövő fejlődés felé is utat mutatott.

Szöllősy András
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KÜLFÖLDI SZEMLE
Szovjet téma a kantátákban és 

oratóriumokban
. ✓

A  Szovjetunió zenei életében továbbfolyik a Szovjet Zeneszerzők Szö
vetsége harmadik plenáris ülésén bemutatott műveik elemzése és kiértéke
lése. A  mult év végén lezajlott ülést (mellyel kapcsolatosan T. Hrennyikov 
kiértékelő cikkét multhavi számunkban közöltük) januárban a Művészeti 
Bizottság vitája követte és azóta ds.a Szovjetszkája Muzika és a Szovjet; 
szlaoje Iszkusztvo hasábjain elvr"5élentőségű cikkek sorozata foglalkozik 
a szovjet zeneművészet fejlődésének, a szocialista reál izmusnak legdöntőbb 
kérdéseivel.

A  cikkek közül amelyeknek központi témája a zenében megnyilvá
nuló realizmus és programszerűség, a zeneszerző alkotásának viszonya a 
nép zenéjéhez, a klasszikus hagyományok alkotói továbbfejlesztése'—, jelen 
számunkban T. Livánova: Szovjet téma az új kantátákban és oratóriumok
ban c. tanulmányát ismertetjük. A  .tanulmány a Szovjetszkája Muzika 1950 
márciusi számában jelent meg.

«
„A  szovjet zenekultúrában — írja többek között bevezetőül Livánova 5  ̂

a kantáta és oratórium sajátos helyet foglal el ia többi műfaj között és 
sajátos a velük való kapcsolata. A  kantáta és oratórium részben a szovjet 
opera új feladatait oldja meg: az operához vezet, amennyiben azt készíti 
elő. A  kantáta és oratórium másrészt konkretizálja, a maga módján fe j
leszti, világosabb és reálisabb talajra állítja azt, amire a szovjet szimfoni
kus stílus törekszik, amely — ép úgy mint az opera — küzd a maga nehéz
ségeivel. A  kantáta-oratórium műfajok azlopban mindenekelőtt önmaguk
ban fontosak és jelentékenyek. Saját kísérleteik következtében pedig fon
tosak áz új szovjet opera kialakulása és a szovjet szimfónia kifejlődése 
szempontjából is. A  drámai, a cselekvésbeli kiindulás, a képek konkrét 
volta, a nép-ihlette alap és az .alaposan átgondolt szimfonikus szerkesztés 
szeren esésen egyesülnek az oratórium-kantáta műfajokban és meghatároz
zák ezeknek gazdag és tág lehetőségeit."

A  cikk a továbbiakban a plenáris ülésen bemutatott művek felsorolása 
után megállapítja a szovjet kcmtéták és oratóriumok jövőbeni fejlődésének 
néhány fontos feladatát-

„Csaknem minden kantáta és oratórium arra törekszik, bogy általános 
képet adjon az orosz népről és szülőföldről. Ritka és kevés az olyan kompo
zíció, amelyben konkretizálódnék az ember, a mi kortársaink, a nagyszerű 
hősök' élő alakja. Az itt vizsgált művek közül egyetlenegyben kerül az 
érdeklődés középpontjába .a hős alakja, a valóságos szovjet ember alakja 
tevékenységével és élményeivel együtt, ez Jurovszkij „Zójájia"...

... A  szovjet emberek jellegzetes és világosan kirajzolódó alakjának

43



bemutatásán túhnenőleg (de azért ezzel szorosan együtt) a szovjet téma 
konkretizálását a -kantáta-oratórium műfajokban nagyon elősegítené az 
események életszerű és valóságnak megfelelő feltárása, magának az élet- 
folyamatnak, az élet1 harcának, az összeütközéseknek és a feloldódásnak 
ábrázolása."

Livánova Manyevlcs: A  békéért c• kantátájának konkrét elemzésével 
mutat rá. az abból eredő fogyatékosságra, hogy a mű a fentebb kifejtett 
szempontokat nem veszi kellőképpen figyelembe.

. >,A háborús gyújtogatok efflehi harc legidőszerűbb témáját sóikkal erő
teljesebben lehetett volna kifejezni, ha itt előjöttek volna az érthető élet
események, ha megmutatkozott volna az egyszerű szovjet emberek alakja. 
A z ábrázolás ennyire általános lírai-retorikai formája csak egyes esetek
ben lehetséges, dalban, rövid költeményben. Nagy szerzeményben azonban, 
öttételes kantátában az ilyen eljárásmód túlontúl leszűkíti az élet-alapot, 
meggyöngí/ti a nagy műfaj drámai lehetőségeit, öeszebonyolítja a szer
zőt ...

...N em  kétséges, hogy.a kantáta-oratórium műfajoknak teljesen a '  
szovjet művészet általános nevélő feladatait kell teljesítenie: átfogóan, erő
sen, sokoldalúan, ahogy szimtétikus, monumentális műfajnak kell ábrázol
nia életünk jelentékeny eseményeit. A  kantátáiknak és oratóriumoknak töb
bet kell kifejezniök, mint amennyit az ének-, vagy ia zenekari szvit ad, vagy 
a különálló kórus mondani képes.

Művészetünk arra hivatott, hogy teljesítse a kommunista nevelés fe l
adatait, hogy kivegye részét a kommunizmus építése általános feladatainak 
megérttetésében. Ez az igény az előbbi feltételek mellett csak aban áz -esetben 
teljesíthető, ha a művészet nemcsak megközelíthető és közérthető lesz a 
hallgatóság számára, hanem kéipes lesz magávalragadni iái hallgatót, 
amennyiben a hallgató tevékenységének a lényegét fejezi k i ...

... A  szovjet művészet — mint szocialista művészet — bármely műfajá
nak az a hivatása, hogy feltárja a szovjet nép vonásait, hogy bemutassa a 
nagyszerű szovjet hps figuráját. És az új hős alakját, a népet, a mássá 
átépülő világot mindennél hatásosabban lehet bemutatni a cselekvésben, 
az eszmék aktív érzékeltetésében, a kommunizmus megvalósítása érdeké
ben kifejtett teremtő munkában és harcban. Sem az új hőst, sem a népet, 
sohasem lehet fojtott hanghatásokkal, fojtott érzésekkel és fél-erővel bemu
tatni . . .  A  szovjet ember érzelmednek gazdagsága és ereje meg kell, hogy 
ragadjon és lenyűgözzön, ha a  művészet nagy -és csiqdálatos kifejező mód
jaival ábrázolunk. Mindaz, amit itt monidítunk, a művészet bármely műfa
jára nézve érvényes. De a monumentális, a kifejezési eszközökben és 
módokban gazdag műfajiakban, amelyek sokoldalúan képesek bemutatni a 
hős és a nép átfogó fejlődését, ezeket a feladatokat a legmaradéktalanab- 
bul kell megoldani. M it jelent 'ez konkréten az új szovjet témát féldolgozó 
kantáta és oratórium számárai Hiegyan kell kifejezni a zenében az új hős 
és -a nagy nép legjobb és legerősebb -érzéséit, amelyeket az átépülő világ  
harca és munkája vált ki? Hogyan kell ábrázolni -ennek a sokoldalú él et
te vékemységnok tipikus vonásait, konkrét jellegét 1 Ez új világosságot, 
szépséget és erőt jelent, a zenei tematika és nyelv új kifejező erejét, amely 
meg tudja ragadni a hallgatót. Ez hatalmas, feszült és hatékony zenei 
kibontakoztatást, -a zene drámai erejének fokozását, a szimfonikus inven
ció széles áradását jelenti. Ez egy sor ellentétes tevékenységet elég teljesien 
és sokoldalúan kifejező tipikus helyzetet és feltételt jelent, olyanokat, ame
lyek jellegzetesek népünk és hőseink szempontjából, -amelyek 'kapcsolatban
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vannak 'hősi tetteikkel, belső világukkal, győzelmeikkel, örömeikkel, fájdal
maikkal és álmaikkal. A  zenei ábrázolás köre lehet tágabb vagy szűkebb, 
de ha monumentális műfaj igényeként lép fel, meg keflfl. hogy ragadja a 
lényegest, az ismerétetek a  tipikust, a nép és hős jellemében...

... A  dal drámai hatásiának kérdése Zsukovszkij ukrán zeneszerző 
Dicsőség neked Haza c. kantátájában kapott igen természetes, 'következés
képpen igen erőteljes megoldást- A  többi ebben a műfajban írt műtől el
térően Zsukovszkij kamtátája élénken szembeállított ellentéteket foglal 
magában. Az egész mű egyllélegzetű, nem oszlik tételekre. A  drámai hatás 
organikusan keletkezik a kópék jellegéből, a zenei képek pedig az élő dal- 
lamiságból nőnek ki, úgy, ahogy a nép ezeket a zenei képeket meghatá
rozta, kitalálta és elénekelte. A  népdalok j él legét hordozza minden frázisa, 
minden válaszoló hangszer. De ez a kisterjedelmű kantáta sem épít kis 
népdalokból teljes és megkapó rendszert, pedig a  megoldás nem absztrakt, 
hanem teljesen életszerű. Megtalálható itt a népi boldogság témája is (a 
kantáta eleje és befejezése), a komszomöl-ifjú és anyjának drámai-lírai, 
konkrét és meleg vonásokkal megrajzolt alakja (búesú a bevonulás előtt), a 
a hadjárat tömeg-henoizmusa, a szovjet nép ellenségeinek élesen, bár futó
lagosán megadott figurája, a velük való harc és győzelem. A z egyszerű 
kompozíoiós élv — a boldog haza dicsőítése a háborúra való visszaemlékezés 
által, ami a mű középpontjában álil iĝ - nagy, életszerű, konkrét mivoltában 
valósul itt meg és ami a fontos, nagyon megkapóan...

. . .  Sosztákovics új oratóriumában, amely átérzés szempontjából nagyon 
egyszerű és világos, ez az egyszerűség és közérthetőség egyáltalán nem 
annak eredménye, hogy elveti az új keresését. Csak éppen a szerző újítása 
vált egészen másirányúvá. Sosztákovics keres és talál új képeket, új, 
nagyon friss színeket, hogy kifejezhesse velük a szovjet élet világos voná
sait, azaz kereséseit aláveti az új témának, az új eszméknek és feladatok
nak. Maga az oratórium témáját, az építő munka témája, a természet 
Sztálin elvtárs nagyszerű terve szerinti átalakításának költői témája, kivé
teles lehetőséget ad nagyszerű zenei képek alkotására. A  szerző, mintha 
különös feladatra vállalkoznék, amikioír szélesen bontja ki az egyszerű 
képeket, az egyszerű, tiszta, művészi tárgyat, a tisfcta színeket, azért, hogy 
megtalálja az új magyarázatot, az új alkalmazást, hogy magából a hagyo
mányból is a frisset nyújtsa: hogy .olyan tónusokat, árnyalatokat és benyo
másokat adjon, amelyek megláttatják velünk az újszerű egyszerűt-

A  Sosztákovics által kiválasztott téma nem követel meg 'olyan méretű 
komponálást, mint az idők mélyéből merített „történeti téma" széles ábrá
zolása. De saját témája mértéke szerint a szerző arra törekedett, hogy sok 
kép megragadásával komponálja meg művét. Az oratórium nemcsak a 
jelenről szól, hanem a múltról és jövőről is. Képeinek zenei alapja a tömeg- 
dalbeli intonáció; élő forrásai: általában az orosz dal!amiság, az orosz 
klasszikus zene és részben az élettől duzzadó líra. De mindezt hozzáigazítja 
a szovjet hallgatóság hállásbeli, 'emocionális tapasztalataihoz és azt lehet 
mondani, hogy a tönlegműfajra támaszkodik, arra, ami a szovjet világban 
elevenen élő. De emellett a szerző sehol sem mond lle önállóságáról, még a 
legegyszerűbbnek is a maga módján való megértéséről. Képszerű tartal
muk szerint a belsőleg teljes tételek úgy illeszkednek egymáshoz, hogy a 
legerőteljesebb, szokatlanul éles kontraszt a hét tételből álló ciklus harma
dik és negyedik tétele közt nyilvánul meg. Ezt a polarizált kontrasztot meg
határozza a legrégibb („Emlékezés a múltra") és a legújabb („Pionírok 
erdőket ültetnek") egyenes ,-szembe“-kerüllése. A  harmadik tétel széles, 
gyászos, tompa Csengése közvetlenül megy át a pionír-riadóba, amely meré
szen és élesen hangzik fel.

V :
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A  fejlesztés élvei, ahogy azokat a szerző oratóriumában, alkalmazza, 
egyszerűek, de sokfélék és mélyen átgondoltak. Az oratórium azon tételei
nek, amelyek a legközvetlenebbül támaszkodnak az életszerű tömegműfa
jokra (2. sz- „Erdőbe öltöztetjük a hazát!**, 4. ez. „Pionírok erdőket ültetnek**, 
5. Sz. ,,A Sztálingrádjaik haladnák az élen**, 6. sz. „Pillantás a holnapba**), 
daltémája egészében megőrződik, amikor ismétli és variálja azokat. 
A  strófabeli kibontakoztatás más, szabadabb módját alkalmazza az 1. szá
múban: „Győzelmesein fejeződött be a háború** és a 3- számúban: „Emléke
zés a múltra**. Itt a szólista és utána a kórus minden megszólalása valóban 
előrelendíti a ztenei kompozíciót, de mindig jelentékeny módon támaszkodik 
az előzményekre. Ez >adja meg a történet, a kibontakozó kép jellegét. A  leg
nagyobb és legkifejlesztiettebb rész a kompozíció metódusa alapján a leg
bonyolultabb: az 'oratórium fináléja, „Dicsőség neked**. Fúgával kezdődik, 
homofon, himnusz-szerű részbe megy át és ugyanazzal a zenével fejeződik 
be, amely az oratórium legelején csendült fel. A  fúga tematikai anyaga 
szintén össze van kapcsolva az oratórium keAiő témájával, de a g'cndolat 
mozgása a fináléban olyan, hogy a'keizdő téma, mintha újjáéledne a zenemű 
végén: a fúga hangjainak bonyolult összefonódásából, az erőteljes himnusz
ból újból kibontakozik a bevezető, világos kép, a maga eredeti formájában- 
Ez az/eszme-kép az egész oratórium magva: a Sztálini terv képe. íg y  az 
oratórium drámai felépítésében a szvit formát szabadon helyettesíti a 
szimfonikus.**

Végezetül a cikk összefoglalja a legfontosabb elvi kérdéseket.
,,...Hogyan határozzuk hát meg az alapvető művészi kérdéseket, ame

lyek az új kantáta-oratórium műfajok 'elemzéséből következnek?
Mindig abból kell kiindulni, bogy művészetünknek a nép és hőseinek 

magas eszményi életét, az átalakuló világot kell tükröznie és következés
képpen hatáskeltőnek kell 'lennie a példaképek, eszmék és érzelmek mellett 
való kiállásban... 3 #>

Ha a ezüzsé valóságosan és konkrétan bontakozik ki, ez nagyon erő
sen hozzásegít a zenei képeik,világosságához, az élő. a megkapó, az aktuális, 
a.szó jó értelmében vett zenei nyelv kereséséhez. Minél konkrétabb az új, 
szovjet hős alakja, annál nehezebb szájára adni idegen, nem igazi, vagy 
stilizált zenei beszédet. Minél igazabbul tárul fel a ezüzsé, annál aktívab
ban, merészebben tevődik össze az egész zene drámai hatása, há széles a 
szimfonikus szerkesztés:

Ez nem jelenti azt, hogy nálunk nem lehetséges a kórus-szvit típusa, 
vagy bármely más kórusra zenekarra és szólistám írt ciklikus mű. Mindez 
lehetséges és szükséges is. De a kantáták és oratóriumok, mint monumen
tális műfajok, különböznek a szvittől és a művészi kompozíció különös 
mélységének jelentőségére törekszenek.

A z orosz klasszikus művészet monumentális műfajai mindig a  zenei 
koncepció mélysége, jelentősége folytán tűntek ki. Hangsúlyozzuk itt a 
zeneit! Az lerósz klasszikusok soha, semilyen módon nem becsülték le a zene 
szerepét: a téma, a szüzs'é, a program ikibontákoztatásában sohasem foj
tották el 'és nyomták el ez érzés kitörését. Ha Szuszanyin vagy Igor, 
Tatjána, vagy Liza érzései oly széles és teljes zenei kifejezést kapnak, 
hogy mind a mai napig megragadnak, akkor mennyire igazán kell kifeje
ződniük a m i hőiseink határtalanul izgalmas, megrázó, lelkesítő eszméi
nek és érzelmiéinek?...'

... A  szovjet témia — fejezi be cikkét Livanova —-i a monumentális 
zenei témákban a szerzőktől megköveteli a teremtő erő nagy nefcifeszülé- 
Sét— és csak) a nagy klasszikus hagyományok alapján születhetik meg az 
igazi, merész eszmei újítás.**
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Y  II
Dunajevszkíj:

Dunajevszkij -operettjét május 
20-ánv a Magyar Színház és Film
művészeti Szövetség és a Magyar 
Zeneművészek Szövetsége együttes 
ankét ‘keretében vitatta meg.

Horvai István megnyitó szavai 
után Székely Endre szólal fél első
nek. Bevezetőjében kifejti, hogy 
zeneszerzőink eddig általában bizo
nyos lebecsüléssel viseltettek az 
operett műfaja iránt, -amely lebe
csülés az elmúlt évek folyamán 
színrekerült rossz operettek tapasz
talataiból 'eredt. Ezeket a rossz ta
pasztalatokat Dumájevszkij most be
mutatott operettje 'alaposan meg
cáfolta 'és zeneszerzőinknek az ope
rett meghallgatása után módjukban 
volt tapasztalni, hogy mint minden 
műfaj terén, az operett terén is mi
iyen óriási fejlődést jelent a szocia
lista realizmus- Ez az -operett -a 
klasszikus operett hagyományaiból 
indul ki- Realizmusa speciális, amit 
egy bizonyos meseszerűséggel, vala
mint ennek a meáesizerűségnek to
vábbfejlesztésével valósítanak meg 
a szerzők, amit talán operett-realiz
musnak kell neveznünk. A  klasszi
kus operettnek az a sajátsága, hogy 
az egész cselekményt zenével veszi 
körül és minden fontos részhez ze
nét kapcsol, már inagábanvóve azt 
mutatja, hogy az operettnek valami 
más kifejező eszközt kell használnia, 
mint a drámának és a vígjátéknak. 
De nem azonos a műfaja az operáé
val sem, mert meséje nem annyira 
leegyszerűsített és a mese egyes ré
szeibe még elmélyültebben hatol be. 
Figyelmezteti a részt vevőket Székely 
Endre arra, hogy egy 'Operett szöve
gét és 'zenéjét külön-külön megvi
tatni nem lehet, mert az operettben 
ez a kettő szerves egészet alkot. A  
,-Szabad szél" operettnek zenei 
anyaga több, mint teljes két órát 
tesz ki, tehát annyit, amennyi csak 
a „Denevérében és a „Cigány
báróéban van- Ennek ellenére a 
zene egy percig sem állítja meg a 
cselekményt, mert Dunajevszkij 
meg tudta valósítani a klasszikus 
szerzők jó példái nyomám, hogy a 
zene maga a dráma, maga a cselek
mény eh ben az operettben. Ez a

T A
„Szabad szél"

példa érthető módon hívta fel zene
szerzőink figyelmét arra, hogy az 
cperettműfaj terén is érdemes és 
szükséges újat alkotni, hogy operett
zene is lehet igényes és drámai. Eb
ben az operettben a cselekmények 
döntő szakaszai a nagyon szépen 
kifejtett finálékban . zajlanak le; 
ezenkívül van benne számos olyan 
zeneszám is, amely önmagában, 
mint kerek egész is alkalmas arra, 
hogy a legszélesebb közönség szá
mára népszerű muzsikául szolgáljon. 
Bizonyára vehető, hogy ezek ha
marosan munkáskórusok, üzemi 
énekkarok és zenekarok műsorán is 
nagy sikerrel - fognak szerepelni- 
Ilyen például a „Szabad szél" dal, 
a m'atróz-dal, a Barcarola, stb. Kü
lönösen (kiemeli Székely Endre a 
„Szabad szél“-dál eredeti, új, for
mai megoldását és szépen kibontott 
szárnyaló dallamát. Ez a dal példa 
lehet zeneszerző és szövegíró szá
mára egyaránt, hogy hogyan lehet 
nagy formában népszerű -tömegdalt 
kompion álni- A  darab dalaiban zene
szerző és szövegíró meg tudta való
sítani azt. hogy a hagyományokat 
továbbfejlesztve, szocialista tartal
mat adjon népi formában.

A  továbbiakban Székely Endre a 
rendezés, a díszletek és a jelmezek 
rendkívül jó és színvonalas megol
dását emeli ki. Rendezés szempont
jából különösen értékesnek tartja, 
hogy 'az Operettszínház egész gár
dáját a szocialista realizmus irá
nyába fejleszti tovább. Különösén 
megemlékezik Fcieki Kamill produk
ciójáról, amely színészi fejlődésének 
jeleniős állomása: mostani szerepébe 
nem puszta esetlenséggel hatni kí
vánó komikumot, hanem olyan for
radalmi elenlet vitt bele, mely esté- 
ről-estére lelkes tapsokra sarkallja 
a közönséget. Örömmel állapítja 
meg az Operettszínház eredményes 
'nevelőinunkáját a fiatalok tekinte
tében, aminek eredményeképpen 
már ebben az esztendőben egészen 
fiatal, új fzínészeknek főszerepeket 
tudott adni. Nem ért egyet a szerep
osztással Ráthonyi tekintetében, aki 
ebben a szerepben és ebben a szituá
cióban nem tud teljes illúziót nyuj-
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tani. Ugyancsak kifogásolta Lend- 
vay és Birkás Lilian szerepeltetését, 
kifejtve, hogy az Operettszímház 
játékstílusa már lényegesen előbbre 
haladt az operett realista színját
szása terén, mint az opera a realista 
operajáték terén. Ezért ennek a két 
énekesnek a játélka az Operettszín
ház színpadán operai módon hatott 
és így 'kiütközött az együttesből. 
Nagy elismeréssel nyilatkozott Szé
kely Endre a táncokról, melyek be
bizonyították, hogy az operettszín
pad igen is alkalmas arra, hogy 
népi táncokat hozzunk színpadira. 
Elismerés illeti a Várady László ve
zette kórust és zenekart, mélyeknek 
kitűnő szereplése kötelezettséget je
lent számukra további fejlődésük 
tekintetében. Felszólalása végén az 
előadás, kritikusait bírálja Székely 
Endre, akik véleménye szerint nem 
értelmezték helyesen feladatukat. 
A  kritika főhibájának azt tartja, 
hogy külön foglalkozott a zenei és 
nem zenei részekkel, esetileg külön 
két személy. Miután az operett kü
lön műfaj, az operett-szereplő pedig 
operett-művész, nem pedig külön 
színész és énekes a kritikát sem le
het különválasztani- Meg kell ér
teni, hogy megfelelő színházi és ze
nei kritika nélkül nem lehet meg
felelő színházi és zenei művészetünk. 
Még nagyobb hibának találja a kri
tika részéről, hogy a sok általános 
dicsérő .jelző mellett — amelyek a 
közönségről amúgyis leperegnek — 
nem mutat rá a mű forradalmi vol
tára és arra. hogy mennyiben je-: 
lenti ez a darab a műfaj fejlődését.

Sebestyén György szerint döntő' 
érdeme az operettnek, hogy példát 
mutatott operettszerzőink felé, a 
gyakorlatban bizonyítva be, hogy 
másfajta operetteket is lehet írni. 
mint amilyeneket az utóbbi évtize
dekben írtak. Bizonyosra veszi, hogy 
a közönség, amelyre mi számítunk, 
jobban érzi magát.tennék az operett
nek a légkörében, mint a régebbiek
nél. A  zenei részeket méltatva meg
állapítja. hogy a zenei elemek, az 
énekszámok mintegy folytatják a 
dialógust; sőt a problémák legna
gyobb része éppen a zenei részekben 
oldódik meg. Nem hiányzik a mű
ből az operettben szükséges illúzió, 
álmodozás, pátosz és derű sem. De 
ebben az operettben álmodozás köz
ben a valóságról gondolkozunk. A

pátosz a partizánok hősiességéből 
merít, a derű pedig, optimizmust 
sugároz.

Krausz Jenő a közönség részéről 
szólal fél és elmondja, hogy legin
kább a darab fojtott, forradalmi le
vegője ragadta meg. Súlyosan ki
fogásolja a darabról megjelent kri
tikákat, amelyek egyrészt egymást 
másolták le csaknem szószerint. 
másrészt csaknem akadállyá váltak 
ennek az értékes műnek az érvé
nyesülése eílőtt. amikor nem adtak 
olyan tárgyilagos képet a darabról, 
mint amilyent a néző kap róla, aki 
végignézte. Szerinte a kritikának, 
különösen ennél a darabnál, még 
politikai szempontból is támogatást 
kellett válnia nyújtania., ami egyet
len egy kritikában sem történt meg.

Több felszólaló után Vúradi László 
szól hozzá a vitához. A  fejlődés kö
vetkező láncszemének azt tartja, 
hogy éppen ennek a szovjet operett
nek a példája nyomán meg kell te
remteni az új magyar operettet.

Hámos György felszólalása kiemeli, 
hogy ebben a műiben a bóketábor leg- 
aktuálisabb harci kérdései kerül
tek operettszínpadra, majd Székely 
Endre megállapítja, hogy az el
hangzott'kritikák eredménye feltét
lenül pozitív- Meg kell állapítani. 
hogy az Operettszínház egészében 
jól Oldotta meg nehéz feladatát, 
Dunajevszkij 'operettje óriási lépést 
jelcint az operett továbbfejlesztése, 
a szocialista realizmus megterem
tése terén, tehát iránytmutató a 
magyar szerzők felé is.

Megállapítja, hogy ez a _ mű 
is jelentősen előreviszi a béketábor 
megerősítését és így méltán nyerte 
el ebben az esztendőben a Sztálin- 
díjat.

Horvai István zárószávaiban 
Krausz Jenő ipari munkás építő 
felszólalására hivatkozva megálla
pítja. hogy nemcsak a kritikusok
nak, hanem a Szövetségnek is sokikai 
erősebb kapcsolatot kell tartania a 
közönséggel, hogy ne maradjon el 
az élettől. A  vitát azzal zárja le, 
hogy Dunajevszkij" operettje nyo
mán valamennyiünk elsőrendű kö
telessége az új magyar operett meg
teremtése.

K- Gy.


