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M agyar zenepolitikai feladatok az  1 9 4 8 -a s  
szabadságévre.

I.

Állítsuk fel Budapesten a Keleteurőpai Népzenekutató Intézetet!

Tudjuk, hogy Bartók Béla úttörő kezdeménye nyomán a magyai 
népzenei gyűjtés és kutatómunka vezető szerephez jutott Keleteurópában: 
Bartók szlovák, rutén és különösen román gyűjtése az illető népek nép
zenei gyűjtőmunkájának máig a legszigorúbb tudományos módszerrel gyűj
tött, legértékesebb anyaga.

Tudjuk, hogy Kodály Zoltán az összehasonlító dallamkutatásnak 
európaszerte elismert első szaktekintélye, akit a 60. születésnapja alkal
mából 1943-ban kiadott Kodály-emlékkönyv hasábjain 17 nemzet 36 tudósa 
köszöntött tanulmányaival (ha akkor nem állunk a legpusztítóbb háború 
közepette, még sokkal többen lettek volna). Köztünk él az összehasonlító 
dallamtörténetnek világviszonylatban első tudósa: Szabolcsi Bence.

Tudjuk, hogy a Kodály és munkatársainak szerkesztésében, a M agyar 
Tudományos Akadémia megbízásából több mint egy évtizede készülő 
nagy m agyar n épdalcorpus egész  K eleteu rópa  lega laposabb , m ódszeres  
m unkával előkészített népzenei k iadván yán ak ígérkezik  (csak attól kell 
félnünk: ha még soká késik a megjelenése, lassanként — bár tudományos 
értékben és módszerben messzire hozzá sem fogható, de számunkra mégis 
csak megszégyenítő fürgeséggel —  szinte minden szomszédunk megelőz 
majd minket a  publikáló munkával). Csak nem anyagiakon múlik ennek 
az úttörő kiadványnak a megjelenése?

Tudjuk, hogy az összes^ keleteurópai államok közül egyedü l M agyar-  
ország  ren delkez ik  —  a felvételek tervét annakidején kidolgozó és azokat 
mintaszerűen megszervező Ortutay Gyula mostani kultuszminiszter és a 
felvételeket végző magyar rádió jóvoltából —  eredeti paraszti előadás alap
ján készült, nemzetközi viszonylatban is kiválónak elismert, forgalomképes 
népzenei g ram ofon fe lv éte lek , lem ezek  sorozatával, —

hogy a páratlanul gazdag kincsü keleteurópai (orosz, lengyel, román, 
bulgár, szerb, horvát, magyar, szlovák) népzenék történeti és néprajztudo
mányi problémáit egyenként megoldani nem lehet. Akkora területet átfogó,
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nagyszámú gyűjtésnek az áttekintéséről és rendszeres feldolgozásáról van 
itt szó, amin csak  összehangolt, közösség i m unkával lehet úrrá lenni;

hogy sehol Középeurópában (de másutt sem) nincs még egy olyan 
ország, még egy olyan város, ahonnan kiindulva ennyire centrálisán és 
ekkora módszertani, gyüjtésbeli felkészültséggel lehetne megkezdeni és 
megszervezni a keleteurópai összehasonlító népzenekutatás munkáját 
(s ezzel egyben a magyarságtudománynak, saját magunk jobb zenei meg
ismerésének a munkáját is óriási lépéssel előbbrevinni); —

hogy nincs még egyetlen olyan munkaterület, amelyen dolgozva job
ban, kevesebb súrlódással m eg lehetne valósítani K ossuth nagy álm át: a  
keleteu rópai és  ba lkán i n épek  testvéri együttm űködésének a fe lad a tá t;

hogy nincs még egy nemzet Európában, amelynek zenészei, gyűjtői 
és zenekutatói ennyire elfogulatlanul képesek lennének magukat mind a 
nyugati, mind az amattól alapvetően különböző keleti dallamvilágba bele
élni (még az oroszok sem. Jó példa erre a Kodály magyar népzenekönyvé
ben, a 25. lapon közölt, ritmusában érdekes nyugateurópai módra eltorzí
tott nogáj-tatár dallam orosz gyűjtőtől —  V . A. M oskov —  származó 
feljegyzése); —

„hogy megállapításokat hallunk a  népzenék keletkezése, vándor
lása, jellemzése, sőt értékelése dolgában . . .  anélkül, hogy az addig gyűj
tött anyagot közösen megállapított kategóriák . . .  alapján megvizsgálták, 
vagy az egyes népek kutatói véleményüket kicserélhették volna" 
(Rajeczky: Népzenekutatás. M . Szemle, 1943. 311. 1.);

hogy sok évnek, évtizednek az elzártsága után most végre kelet fe lé  
is m egnyíltak a  határok ; megnyílt a kutatás lehetősége; leomlottak azok a 
belénknevelt soviniszta gátlások, amelyek szomszédainktól elválasztottak 
bennünket.

T eh á t ne késleked jü n k :
Á llítsuk fe l  m inél e lőbb , d e  leg későb b  1948. m árciusában K ossuth  

L a jo s  é s  B artók  Béla. szellem ében , K od á ly  Z oltán  ( vagy az általa k ije lö - 
len dő szakem ber) v ezetésével B udapesten  az  összehason lító  népzenekutatás  
rendszeres m űvelésére hivatott K eleteu rópai N épzen eku tató  In tézetet. En
nek feladata,

hogy átvegye a katasztrofális munkaerő- és helyhiánnyal küzködő 
Néprajzi Múzeumtól az eddigi magyar népzenei gyűjtés felbecsülhetetlen 
értékű fonográfhengereit és lejegyzéseit, úgynevezett támlapjait; —

hogy a magyar rádióval karöltve g on d oskod jék  az annakidején olyan 
sokatígérően megindított (s  a felszabadulás óta úgylátszik elakadt) néprajzi 
g ram ofon fe lv éte lek  m unkájának a fo ly tatásáról s a már meglévő felvételek 
dallamainak a lejegyzéséről és közzétételéről; —

hogy központi szakkön yvtárat létesítsen  a keleteurópai népzenék tárgy
körét érintő szakmunkák és gyűjtések anyagából (jelenleg, ha Bartók és 
Kodály gyűjtésének a hírére bárki is idelátogat, sehol sem tudunk neki 
megfelelő tájékozást adni, szakkönyvtárat mutatni);

hogy fonográfhengerek és gramofonlemezek másolatainak cseréje 
útján megszervezze a keleteurópai népzenei gyűjtések anyagát egybefog
laló K eleteu rópai N épzene-arch ivum ot  (az egyetlen hasonló célú, de inkább 
tengerentúli anyagra specializált, s éppen ezért keleteurópai vonatkozás
ban már eredetileg is kiépítetlen és hiányos —  intézmény, a berlini nép
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rajzi múzeum nemzetközi Phonogramm-Archivuma, a háború folytán rész
ben elpusztult, részben használhatatlanná vált, úgyhogy a mi tervezett 
magyar intézetünk ezen a téren nemcsak úttörő, hanem egyetlen, egyedül
álló kezdemény is volna; —  hacsak önhibánkból, késedelmezésünk miatt, 
mások Prágában vagy Bukarestben meg nem előznek vele; —

hogy állandó, szervezett m u n kaközösséggé fo g ja  össze a m agyar n ép
zenekutatás szakem bereit  s ugyanakkor állandó, nyugodt munkahelyet, 
együttműködési lehetőséget adjon a szom szédállam ok mindazon kutatóinak, 
akik a keleteurópai összehasonlító népzenekutatás —  ez ma az egyik leg
időszerűbb, legizgalmasabb fiatal tudományág —  kérdéseivel foglalkozni 
óhajtanak (valószínűleg leginkább népi származású fiatalabb tudósok fog
nak jelentkezni erre a munkára. Nem lesz nehéz őket valamelyik állami 
vagy népi kollégiumban lakás-ellátásra elhelyezni; a szakkönyvtárat, a gyűj
téseket, a lemeztárat azonban itt kell megtalálniok);

hogy a maga részéről is szorgalmazza, saját munkájával előmozdítsa 
a nagy magyar népdalkiadvány régóta nehezen várt megjelenését. —

A fenti nagyjelentőségű tervezet megvalósításához nem kell palota, 
és nem kellenek milliók, de még százezrek sem. Kell hozzá 2— 3 közép
méretű helyiség; egy a könyvtárnak, egy a lemeztárnak, egy dolgozónak. 
Ha más hely nem akad, a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészeti Karán 
zenetudományi intézet céljára rendelt két helyiség csekély átalakítással 
alkalmas is lenne erre a célra.

Kell továbbá a szakkönyvtár és a lemeztár felállításához (könyvtári, 
valamint lemeztároló szekrények, irodalom beszerzésére), s a  cserére és 
stúdiumra szánt fonogramm-másolatok készitésére való felszerelés, gramo
fon, stb. összesen  egyszeri k iadáskén t kb. 80.000 forint s a további foly
tatólagos beszerzésekre évi 20.000 forint —  am i együttesen k ev eseb b e l ter
helné a kultusztárca s a m agyar állam  költségvetését, mint egyetlen  állam i 
autó beszerzésén ek  és fen n tartásán ak  a költségei!

Azt a munkát, amit Bartók Béla olyan hallatlan odaadással és munka
bírással 40 év előtt megkezdett, ma már egyetlen ember méltóképpen foly
tatni és továbbvinni nem képes. Csak a fent javasolt tudományos intézeti 
munkaközösség formájában megszervezett együttes munka tudja majd 
fenntartani és tovább kiépíteni azt a rendkívüli pozicionális előnyünket, 
ami Bartók életműve és erre a munkára valósággal predesztináló földrajzi 
fekvésünk folytán kéretlenül, mondhatnám érdemtelenül osztályrészünkül 
jutott. »**»

Szinte talán felesleges is itt szembeszállnunk az egyetlen felmerülhető 
kicsinyes aggodalommal. Ne féljünk, hogy ezzel a munkával valamit is 
feladnánk a magyarság kulturális-zenei önállóságából, egyéniségéből. Sőt 
ellenkezőleg: bátran hivatkozhatunk itt éppen Bartók és Kodály klasszikus 
érvényű megállapitásaira „M it adott a magyar szomszédainak —  mit ka
pott tőlük? Bartók B. e kérdésről szóló tanulmánya (Népzenénk és a szom
széd népek népzenéje) 127 dallampéldával meggyőzően bizonyítja, hogy 
szomszédaink lényegesen nem befolyásolták sem a régi, sem a mai magyar 
dallamstílus kialakulását, sőt valamennyien többé vagy kevésbbé hatása 
alá kerültek . . .  Ami a hozzánk jutott idegen hatásokat ille ti. .  . így ala
kulhatott ki az a közelebbről meg nem határozott keleteu rópai nemzetközi 
népdal, melyet Bartók említ" (Kodály: A magyar népzene. 1937. 45. 1.).
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Végül tisztelettel ajánljuk Budapest polgármesterének és a külföldi 
kulturális kapcsolatok osztályának figyelmébe még ezt: egy ilyen intézet, 
egy ilyen hangzó archívum nemzetközi érdekességben, vonzóerejében fel
érne a főváros akármelyik múzeumával, gyűjteményével. Tudjuk, a nor
mális időkben, idegenforgalom szempontjából mekkora és milyen nemzet
közi vonzóerőt jelentett Budapest számára a nagy és jogos áldozatokkal 
fenntartott Aquincumi római múzeum, amely pedig végeredményben a mai 
magyarsággal semmi közvetlen kapcsolatban nem álló tudományos-régé
szeti anyagot, a sok római provincia egyikének életét tárta a látogató 
elé! —  Ne sajnáljuk most az Aquincumi múzeum fenntartására fordított 
áldozatoknak mindössze néhány százalékát fordítani jószívvel egy olyan 
népzenei archívum felállítására, ami a mai magyarságot és összes szom
szédainkat egyformán életbevágóan érintő népzenekincsünk égetően aktuá
lis feltárásának és ügyes bemutatásának lehetne Bartók Béla szellemében 
felépített hangzó múzeuma és dokumentuma.

II.

A  Székesfővárosi Zenekar programmja.

A magyar főváros élvonalbeli hangversenyzenekari együttese, a Szé
kesfővárosi zenekar, a téli hangversenyévad eddigi folyamán összesen 22 
hangversennyel bizonyította be elhivatottságát és létjogosultságát; ezekből 
2 munkáskoncert, 2 ifjúsági est, 5 bérleti est, 5 egyéb rendezés (Lánchíd, 
Mátyás-templom javára rendezett hangverseny, szovjet, bulgár és jugoszláv 
est) és 8 vendégkarmester-est volt. Ez utóbbiakat Klemperer, Zecchi, V an  
Beinum, Silvestri és Scherchen —  valamennyi európai hírű mestere a diri
gens-pálcának —  vezényelték. Egybehangzó véleményük ez: a S z ék es fő 
városi Z en ek a r  mai, egytől-egyig hivatásos zenészekből álló együttesével 
a nagymultú és méltán világhírű bécsi és prágai Filharmónia mellett, K ele t- 
E u rópán ak  legelsőrangú hangverseny zen ekari együttese és mint ilyen, a mü
veit világ bárm ely pontján becsülettel m egállná a helyét, fényes diadalt sze
rezhetne a magyar népnek, a magyar művészetnek. (Természetesen távol áll 
tőlünk, hogy ezzel a legkevésbbé is kisebbíteni akarnók az: ugyancsak nagy
multú és nemrég szerencsés auspiciumok közt feltámadt B udapesti F ilhar
m óniai Társulat érdemeit. Jól tudjuk, hogy az Állami Operaház egész mű
vészi személyzetével együtt ők is ugyancsak Európa legelsőrangú együt
tesei közt foglalnak helyet. Zenekarukat azonban az évad nagy részében 
szinte teljesen lefoglalja az operai előadások orkesztrális kísérete, úgyhogy 
tulajdonképeni zenekari munkára idejüknek mindössze csekély töredéke 
jut; a Székesfővárosi Zenekar átlagos évi 80— 90 koncertjével szemben 
ők mindössze, hatot hirdetnek és huzamosabb koncert-utazásokra még csak 
nem is gondolhatnak..)

A kérdés már most az: hogyan tudnók a  Székesfővárosi Zenekar vi
lághírű karmesterek munkájával fémjelzett és nagyranőtt európai hírű 
együttesének a teljesítményét az 1948-as jubileumi esztendő alkalmából a 
legjobban, a magyarság kulturális érdekei és propagandája szempontjából 
a leginkább gyümölcsözően kihasználni?

Természetes, hogy a  zenekar készséggel felajánlotta közreműködését
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mind az 1948 tavaszára halasztott nemzetközi Bartók-verseny zenekari 
programjának, mind a kultuszvkormány által a Művészeti Tanács tervezete 
alapján kiírt jubileumi zenemű-pályázat díjnyertes zenekari műveinek az 
előadásában. Ugyancsak a legnagyobb gonddal törődünk az 1948-ra ter
vezett jubileumi hangversenyek előkészítésével is. Legnagyobb nehézség 
ezen a téren az, hogy az 1848-as szabadságévnek magyar földön éppen 
zenei tekintetben nem volt szinte semmi számottevő, feltámasztásra érdemes 
zeneirodalma; a zenében 1848-nak nem akadt Kossuthja, Petőfije, vagy 
Arany Jánosa.*

1848-as magyar zenekari anyaggal tehát büszkélkednünk nem lehet. 
Hát akkor mivel? —  Aligha mással, mint a mai m agyar zeneszerzés világ- 
viszonylatban is élen járó  m esterei: egy  B artók, K odály , V eress, K ad osa  és  
m ások m űveinek előadásával, tervszerű propagandájával-

Itt aztán felmerül az a kérdés: kinek játsszuk mindezeket? —  A buda
pesti törzsközönségnek nem kell, mert hiszen évek hosszú sora óta szinte 
egyebet sem teszünk, mint a mai magyar zene műveit játsszuk és propa
gáljuk. Minden hangversenylátogató tudja, hogy a, nagy B artók - és  K o 
dály-m ű vek bem utatói és reprezentatív  sorozatos e lőadása i körülbelü l 70 
száza lékban  éppen  a S zék es főv áro s i Z en ekar  nevéhez és m ű ködéséhez  fű 
ződn ek . M ost legutóbb is; a nyári évadban sorozatos Kodály-előadásokJkal 
szolgáltuk a mai magyar zene ügyét, az őszi évadban pedig, az októberra 
tervezett Bartók-versennyel kapcsolatban úgyszólván valamennyi hangver
senyünkön játszottunk reprezentatív Bartók-műveket (Divertimento, Con
certo, 2. és 3. Zongoraverseny), mellette pedig más mai magyar szerzők 
műveit. Zenepolitikai szempontból különösen fontosnak látszik, hogy az 
illusztris vendég-karmestereket is (V an  Beinum és Scherchen) nem egyszer 
sikerült mai magyar művek betanulására és előadására rábírnunk.

A budapesti közönségnek ezen a téren tehát semmi újat nem mond
hatunk. Szívesen elvinnők a mai magyar zenét zienekarunkkal a magyar 
vidékre is. Ezirányú érdeklődésünk azonban egyelőre nem sok jóval bíztat. 
(Egyik legnagyobb vidéki városunk polgármestere például Beethoven két 
közismerten gyenge, méghozzá németszövegű művének: a Christus am  Öl- 
berg  és a C horfan tasie  című kompozícióknak az előadásával óhajtotta da
lárdájának a  jubileumát a mi közreműködésünkkel megünnepelni; mintha 
Bartók és Kodály a világon sem volnának!) Másrészt költségek tekinteté
ben sajnos nem konkurrálhatunk a különben kitűnő Máv-zenekar teljesen 
ingyen utazási lehetőségével és erre alapított nagyobb mozgékonyságával.

M i m arad tehát  a zen ekar tennivalójaként 1948. márciusára?  —  Semmi 
más, mint a m agyar zen e klasszikusainak, élen járó  mai m estereinek jó l  
m egszervezett kü lfö ld i túra, hangverseny körút keretében  való propagálása . 
Higyjünk végre a szemetszúró tényeknek: a mai dem okratikus M agyar-  
országn ak nincsen jobb> k ifiz etőd őbb  nem zetközi export-cikke, mint a m a

* Az ifjú korában francia világpolgárnak nevelődött s magyarul, sajnos, nem is 
beszélő Liszt Ferenc csak akkoriban kezdte magában lassan felfedezni magyar származá
sának a tudatát (egyáltalában örülnünk kell, hogy még ennyire is felfedezte), anélkül, 
hogy azidőtájt szerzett zenéjében igazán magyarrá tudott volna válni. Erkel Ferenc mü
veiben meg, ami javarészt csekély és távoli vonatkozás található 1848 eseményeire és 
ideáljaira, javarészt már rég kiaknázott hálátlan feladat és különben is nem zenekari, 
hanem operai vonalat érint.
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g y ár zen e és a. világviszonylatban mindenütt m egbecsü lt és  keresett ma
g y ar  muzsikus. Bartók és Kodály zenéje ma a legelső márka a világon; még 
mennyivel inkább azzá lehetne, hogyha a művelt külföld nagyszabású ze
nekari műveiket nemcsak a magyar lelkiségtől idegen karmesterek és zene
karok sokszor torzító előadásából ismerné, hanem a legelső magyar kar
mesterek, a  legelső magyar koncert-zenekar hiteles és magávalragadó inter
pretációjából? Amikor zenekarunk a  mult évben Bécsben járt és Bartók 
Z en e  húros- és ü tőhangszerekre és  celesztára  című művét játszotta, az egyik 
méltán világhírű bécsi karmester valóságos extázisbán gratulált a zenekar 
magyar karnagyának, Somogyi Lászlónak, mondván, hogy —  bár már ő 
is ismételten vezényelte —  csak most, a magyar zenekar előadásában volt 
alkalma a művet igazán megismernie és megszeretnie.

Éljünk tehát az! 1848-as jubileum-adta alkalommal: tegyük lehetővé, 
hogy  a  S zékes főv áros i Z en ek a r  a jubileum i év tavaszán turnét rendez
hessen  E u rópa nagyvárosaiban. Egy ilyen hangverseny-kőrútnak a propa- 
gandisztikus jelentősége —  miután éppen azt viszi magával, amit ma 
E u rópán ak a leg jobbat tudunk adni és  am ivel igazán élen  járunk: a. mai 
magyar zene genialitását -— egyenesen felmérhetetlen; mindenesetre a sok
szorosa annak, amit a rendezésre rászánnunk kellene. Gondoljunk csak 
arra, mekkora hasábokat szentel a a kultúrállamok sajtója egy-egy ilyen 
zenekari hangverseny méltatásának. Nem lehet helye kicsinyes garasosko
dásnak akkor, amikor ilyen elsőrangú nemzeti és kulturális érdek fo
rog kockán.

Jól emlékszünk, milyen keserves utánjárással sikerült annkidején az 
angliai dalosversenyre utazó magyar munkáskórus költségeire a kb. 100.000 
forintos költséget előteremteni. Bezzeg, amikor aztán a kórus vagy tucatnyi 
más nemzet előtt megnyerte a  verseny első díját, senkinek nem jutott már 
eszébe a költségek felhánytorgatása. Hasonló teljesítményre nyílik most, 
1948 tavaszán alkalmunk zenekari viszonylatban, tehát so k k a l n agyobb  
fig yelem re és  nyilvánosságra igényt tartó k eretek  között. Bizonyítsuk be 
végre, hogy felismerjük szellemi értékeinket és élni tudunk velük.

A nagyobb apparátusnak (80 tagú együttes) és az átfogóbbra terve
zett utazási programnak megfelelően természetesen a felmerülő költségek 
is arányosan nagyobbak. A zenekar vezetősége tárgyalást kezdett az egyik 
legnagyobb nemzetközi koncert-irodával, amely legutóbb is a bécsi Filhar
monikusok külföldi turnéját bonyolította le, nagy sikerrel. Az iroda kész
séggel vállalja a mi zenekarunk hangversenyeinek és utazásának a lebo
nyolítását. A magyar állam résziéről megkívánt biztosíték ( Ausfallgarantie) 
összege, amelyet a rendezendő hangversenyek jövedelméből előreláthatólag 
70— 80 százalékban fedezni lehetne, összesen 650.000 forint. H a meggon
doljuk, hogy ez a nagyrészben amúgy is megtérülő összeg nem több, mint 
hat állami autó (vagyis egyetlen kisebb hivatal autóparkjának) a beszer
zési és egy évi fenntartási költsége, akkor úgy hiszem, egy pillanatig sem 
lehet kétségünk' aziránt, hogy vajjon lehet-e, szabad-e ezen az1 áron elsza
lasztanunk a demokratikus Magyarország, a mai magyar kultúra eredmé
nyes és magasszínvonalú propagandájának ezt a hallatlanul széles kihatású, 
nemzetközi megbecsültetésünket eddigelé példátlan mértékben emelni hi
vatott eszközét!

B artha D énes.



A m ag yar népdal eredete.
Ez a tanulmány kizárólag a magyar énekelt népzene ősrétegével foglalko

zik. Célja, hogy a legősibb magyar népdalréteg eurázsiai és ázsiai eredetének 
útvonalait megvonja.

Fejtegetéseinkhez felhasználtuk mindazt az eredményt, amit Kodály, Bartók 
és az ő nyomukban járt kiváló népdalgyüjtőink a magyar népdalok rendszere
zése terén megteremtettek, felhasználtuk továbbá összehasonlító népzenetudomá
nyunknak, főleg Kodály és Szabolcsi Bence nagyértékü kutatómunkásságának 
eddigi eredményeit is. Segítségül szolgált munkánkhoz a mongol-török és finn
ugor népzenetudomány minden használható és hozzáférhető idegennyelvü dolgo
zata. Mégis a szöveg között közölt összehasonlító példák — a transzponáló dal- 
lamfőtípusok ismertetésénél nélkülözhetetlen „Fúj süvölt" kezdetű sokatidézett 
dallamunknak és változatainak kivételével —- először kerülnek most a nagy- 
közönség elé. E  példán kivül valamennyi többi összehasonlító példa a szerző 
kutatásainak eredménye; ezek az újabb eredmények elengedhetetlenek voltak 
ahhoz, hogy népzenénk eurázsiai kialakulásáról az eddigi összegező tanulmányo
kénál valamivel összefüggőbb képet rajzolhassunk.

Az itt közölt néhány példa csupán elenyésző része a többszáz darabból álló 
felkutatott új összehasonlító anyagnak. Ez a tanulmány tehát csak vázlatot ad és 
megelégszik a legjellegzetesebb dallampéldák és néhány fontosabb eredmény 
közlésével.

I. A kisebbség hagyatéka.
1. Ináogermán és finn-ugor elemek.

Nincs a zenetudománynak nehezebb feladata, mint egy-egy népfaj sokezer
éves zenei anyanyevét kifejteni az ős-zene televényéből. Nemcsak mivel magá
nak a kiindulópontnak: a zene legprimitívebb kifejezésformáinak megismerése 
szinte lehetetlen, hanem mert egy nemzet népzenéjében az egyes népfajok év
ezredek óta egymásra halmozódott stílusi sajátságait, speciális dallamköreit kell 
egymástól szétválasztani úgy, hogy eközben minden egyes dallamszerkezeti és 
stílusi jellegzetességet el kell helyezni a maga külön stiluskörébe. Sokrétű feladat 
ez, aminek az összehasonlító zenetudomány ma még nem tud mindig megnyug
tatóan eleget tenni. Hiányzik hozzá elsősorban maga az egykori anyag. Mégha 
az eurázsiai eredetű európai nemzetek itt-ott fel tudnak is mutatni középkori 
népzenei feljegyzéseket, magát az őshazát csak a XIX . sz. végén még inkább 
a X X . században lehetett megszólaltatni. A származtató népzenetudomány bi
zony nem büszkélkedhetik végeredményekkel s meg kell elégednie, ha feltevései 
a valószínűség oldalára hajlanak.

Mit tudunk mi magyarok népzenénkről? Tudjuk, hogy népzenénk ősrétegé
nek hangrendszere visszamutat az ókori nagy belsőázsiai magaskultúrák zene
rendszerére. Tudjuk, hogy népdalaink négysoros formája, terraszos szerkezete és 
ennek folytán ereszkedő dallamíve a török-mongol népzene hasonló szerkezeti 
elveihez illeszkedik. Tudjuk aztán végül —  de mintha nem igen kívánnánk tudni 
erről, — hogy van egy kemény hangsorú (ú. n. dúrpentachord, dúrhexachord) 
dallamtípusunk is, ami feltűnő hasonlóságot árul el két Nyugatszibériába szakadt 
kis rokonnépünk, a vogul és osztják (egyszóval: obi-ugor, vagyis Ob melletti 
ugor) nép zenéjével. Végül ismeretesek primitív dallamformulák gyermekjáték
dallamaink között, amik fel-felbukkannak a német, finn, lapp és más népek ze
néjében és amikről Kodály „A magyar népzené“-ben azt a nevezetes megjegy
zést tette, hogy ez „egy sokkal nagyobb emberi közösség sajátja".

Érdekes művelt zenetársadalmunk állásfoglalásának egy sajátságos kettős
sége: büszke finn-ugor eredetünkre, de ami népzenénket illeti, mégis a török
tatár eredetű dallamainkra és zenerendszerünkre esküszik. Ha finn-ugor roko
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naink népzenéjéről van szó, csak azokéról akar tudni, melyeket a mienkhez ha
sonlóan elnyelt a török-tatár zenerendszer, pl. a cseremisz népzenéről, de ugyan
akkor eszében sincs érdeklődni török néprokonaink: a kaszakok, kara-kirgizek, 
vagy akár az ozmán-török, pláne a mongolok népzenéje iránt. Vagyis a közízlés 
mindig arra büszkébb, ami fejlettebb, tetszetősebb népművészetünkben, tekintet 
nélkül annak eredetére.

Ezt természetesen meg lehet érteni. Hiszen népzenénk ősrétegének 200 törzs
dallama csaknem teljes egészében a mongol-török hangsor- és dallamrendszer 
leszármazottja és hogyan is állhatna közel a szívünkhöz 3000 újstílusú törzsdal
lamunk, ha nem becsülnénk meg annak ősét, azt a 200 régit. És mégis. Nem 
tanulhatánk-e meg becsülni a még ősibbet? Mint felmenőink, a régi emberek naiv 
és bájos élettörténetében, nem merülhetnénk-e el ebben az ősi, sokszor bűvös 
erővel és gyakran több tartalommal telt muzsikában? Igaz, alig van már nyoma 
népzenénkben, sőt sokszor nem kis munkával kell kifejteni elemeit népdalainkból. 
De már csak az igazság kedvéért is el kell szánnunk magunkat az alábbi kutató- 
útra, mert bizony gyakran történik meg, hogy a legszebb „törökösödöttt" pen
taton dallamaink törzsében egy-egy régi kétsoros finn-ugor képlet húzódik meg. 
S ha másért nem, márcsak azért is érdemes kielemeznünk számtalan dallamunkat, 
hogy megtudjuk, mi is hát végtére az, amit szerettünk bennük.

Mint a magyar népzene egyes stílusköreinek iménti felsorolásából kitűnik, 
népzenetudományunk annál kevesebb figyelmet fordít népzenénk egyes stílus
csoportjaira, minél primitívebb körét foglalják azok egybe a dallamoknak. Zene- 
tudományunknak ez a lefelé csökkenő érdeklődése teljesen egybevág népzenénk 
eredetének egyes fokozataival. A másik érdekes jelenség: minél régibb egy stílus
kor, annál általánosabb, nemzetközibb. És természetesen annál primitívebb. Ezt 
Koppers, a nagy indogermán néprajztudós úgy fejezi ki: „a kevertség feltételezi 
az egyszerűbb képződményeket (a keveredés elemeit)".

Népzenénk legprimitívebb és legnemzetközibb rétege gyermekjáték-dalla
maink csoportja. De még ezek között is meg lehet különböztetni a kezdetleges
ségnek bizonyos fokozatait. A leggyakoribb és legnemzetközibb ezek között az 
ismert szó-mi, ül. szó-lá-szó-mi képlet, mely általában az alábbi hangsor és dal
lamváltozatokban fordul elő az európai és eurázsiai népzenében:

S _______________ o  s o  d.

Launis: Inkerin runosávelmat: 19; Bőhme: 11/41.

Ez a dallamképlet egyik vagy másik alakban előfordul épúgy a kelta ere
detű druida-dallamok között (a druidák az őskelták varázsló papjai voltak), 
mint a német, észt, finn, lapp, vogul népzenében; egyszóval mind az indogermán, 
mind a finn-ugor ős-zenében. Az a jelenség, hogy ennek a daliamocskának nyoma 
van épúgy a nyugateurópai kelta-germán, mint a sarkvidéki lapp zenében, annak 
eredetét íehelyezi valami közös eurázsiai ősközpontba.

De ismeretesek más közös indogermán-finnugor dallamformulák is. Elsősor
ban azok a dó-ré-mi-ré-dó dallamívű képletek, melyeknek különféle változatai a 
két szélső indoeurópai: a német és az indiai árja nép zenéjén kívül jóformán 
valamennyi finn-ugör (lapp, finn, észt, inkeri, zűrjén, votják, vogul, osztják, 
mordvin) nép zeniekincsében sűrűn előfordulnak:

■ A v -nemez w & rm ek o /a£i
(Bőhme: „Deutsches Kinderiied. u. Kindersp." 1/1668).
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Ebből a kis ősi dallamformulából a magyar és csuvas népzene egyforma 
négysoros dallamot formált. A magyar példány a „Kőműves Kelemen" ballada 
egyik dallama, a csuvas pedig R. Lach bécsi zenetudós 1940-ben közzétett csu
vas dallamgyüjteményének III/6., VIII/15. és X V / 1. sz. számú példánya. Ez azért 
nevezetes, mert a csuvas nép elődje, a bolgár-török népcsoport volt az a török 
népfaj, mely népzenénk négysoros lá-alaphangú „ősrétegét" kialakította. Maga 
a csuvas nép azonban még ma is primitívebb a magyarnál, ez az oka aztán, hogy 
a csuvas népzene újabb gyűjteményeiben sokkal jobban keverednek a kétsoros 
kezdetleges finn-ugor képletek a gazdag négysoros török dallamokkal, mint a 
magyar népzenében, mely finn-ugor elemeit az elszakadás óta csaknem egészen 
elveszítette.

Se szeri se száma azoknak az egy-, kétsoros dallamképleteknek, amik telje
sen azonos alakban fordulnak elő a német gyermekjáték-dallamok és a lapp 
népdalok között. Hangsoruk leginkább szó-dó-ré-mi, dó-ré-mi-szó, sőt van kö
zöttük egy egészen speciális szó-lá-dó-ré-mi dúrpentaton példány is. Igen neve
zetes az a jelenség, hogy az összes közös német-lapp dallamok félhangnélküli 
( többnyire hiányos-ötfokú) hangsocúak. De nemcsak a közös lapp és német, ha
nem az óriási indogermán-finn-ugor dallamkörbe tartozó magyar dallamváltoza
tok is ötfokúak, ill. félhangnélküliek (hiányos ötfokúak). Vannak ezek között 
olyan lapp-magyar dallamok, amiknek még nyomuk van a német népzenében:

népctoZ

* — * i m a 1 i~7 ~3—' I 0 f  T a t a
( V  ' \1 X [ - r . f , \ * j  \r  r l r  k f S --- J----

B  -̂ P-PP

&

Launis: Lappische Juoigos Melodien (röv.: LaJM el): 287 és 639; 101 m. népd.: 11.

Vannak azonban nagyszámban olyanok is, amelyek tudomásunk szerint finn
ugor körből indogermán körbe nem terjedtek át:
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LaJMel: 372; MN: 24 old.; Lach „Mordv. Ges.“: 2.
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LaJMel; 94; Krohn: 10 (SIM G, 1901— 2 ); Bartók— Kodály: ,,Erd. népd.": 56.

De persze az ilyenfajta dallamoknak nagyrésze is a finn-ugor körnél sokkal 
nagyobb stíluskor tagja. A „Csak azt szánom-bánom“ és azok variánsainak 
dallama pl. a belsőázsiai mongol, sőt az északamerikai indián népzenébe is nyo
mon követhető, a „Szivárvány havasán4' és változatai pedig nem egyebek, mint 
egy Belsőázsiából Északra (finn-ugor irányba) és a kaukázusi és perzsa-zsidó 
himnusz-dallamokon keresztül a déli gregoriánumba előreható óriási eurázsiai 
daliamkor láncszemei. Vagyis mindkét dallamtípus ősi soron belsőázsiai eredetű. 
Azt lehetne mondani, hogy a közös finn-ugor félhangnélküli népi dallamok nagy 
része egy titokzatos ősközpontból, egy még nagyobb körből származó alap- 
szkémáknak sajátos körben kialakult egyedei. Dehát persze attól még tarthatunk 
finn-ugornak egy-egy dallamtípust, hogy eredetének gyökérszálai Ázsia televé- 
nyébe kapaszkodnak; hiszen ellenkező esetben teljes magyar dallamkincsünket 
idegen eredetűnek kellene minősítenünk.

Amint példáinkból észrevehettük, finn-ugor dallamkörökhöz illeszkedő nép
dalaink változatai a lapp, votják népzenében nem teljes négysoros dallamok, 
hanem csak féldallamok. Vagyis a közölt népdalok csuvas-mordvin-magyar 
négysoros változatai valami délről felhatoló közös dallamformáló ízlés nyomán 
később  teljesedtek ki primitívebb dallamokból, Ez a dallamformáló ízlés ugyanaz 
lehetett, ami népzenénk csaknem teljes ősrétegét kialakította: a mongol-török 
népzene. Maguk az ősdallamok kétsoros dallamképletek, féldallamok, tehettek.

Nem idegen nekünk ez a gondolat. Vajjon nem vetődött-e fel számtalanszor 
a mongol-török eredetű transzponáló népdalaink elemzésénél is a féldallam-eredet 
feltevése? A primitív ős-zene, legyen az a sarki népek, az ázsiai szigetvilág, vagy 

Afrika vadjainak alkotása, kétsoros, A A-val, vagy A B-vel jelölhető dallamokat 
termel (ezek közül is az előbbi lehetett a koraibb). Tehát a mongol-török nép
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zene fejlettebb, a finn-ugor népzene pedig primitívebb zenevilágot mondhat magáé
nak. Hogy aztán ugyanazon zenevilág különböző fejlettségi fokát-e? Erre vála
szolni korai lenne, csupán annyit állapíthatunk meg, —  mint ezt alább tapasz
talni fogjuk, — hogy igenis ismeretesek olyan dallamtípusok, amik kapcsolatot 
teremtenek Belsöázsia és az eurázsiai finn-ugorság népzenéje között. Főleg a 
finn-ugor nyelvet beszélő, de mongoloid alkatú, homályos eredetű lapp nép leg
tisztább félhangnélküli zenéje tartalmaz sok olyan dallamelemet, ami Észak- 
eurázsiai, sőt talán az összes sarki nép zenéjét egy zsinórra fűzi az altáji 
ősközponttal.

Elejétől végig ősi formájában megmaradt népdalokat és kétsoros finn-ugor 
dallamokat a magyar népzenében már csak a gyermekdallamok között lehet 
találni; egyébként, mint említettük, a mi törökös zeneízlésünk már minden ős
képletből négysoros dallamokat formált.

fii. fí v* i£í<V(lpdU

dr B Ecritt& c f Icrr t ir r i f f ra g

S B  Cr r t o t r  f  t o r  f B B S  t
~napcdcxJL

B VojKÍ -nepc/ot

Lach: „Votj. Ges.“ : 43, ,,Isk. Énekgy." 1/2. SzóMi: 21; Vaisanen: „W og. u. Őst. 
Melodien" (röv. W O M el): 70.

Vajjon léteznek-e a finn-ugor ős-zenében olyan dallamok, melyek az e faj
hoz tartozó valamennyi népcsoport zenekincsében szerephez jutnak? Vagyis 
vannak-e jellegzetes finn-ugor dallamok? Erre a kérdésre ma még csak igen 
óvatosan lehett választ adni. Űgylátszik nagyobb jelentősége van mind a lapp, 
votják, cseremisz, mind a vogul népzenében azoknak a dó-ré-mi hangokon induló 
(tehát talán egy szűk dúrtriton hangsorból eredő) dó-ré-mi-szó dúrtetraton hang
sorú dallamképleteknek, melyek nemzetközi jelentőségéről a „Szivárvány hava
sán" kezdetű népdalunk elemzésénél az imént megemlékeztünk. Ez a jellegzetes 
dallamkezdés jólismert a német és román népzenében is. Mint jeleztük, terjedési 
útvonalának két szára Kisázsián és Északeurópán át valahova Belsőázsiába irá
nyul. Mint egy oldalt fektetett nagy A betű keresztszára, köti össze e típus 
főútvonalait annak egy magyar és egy ozmán-török változata. (A dallam belső
ázsiai eredetére vall, hogy ozmán-török változata még tiszta ötfokú:)

i
*  J . 6 Í

f h,r  ~  1,  . * *  ’t f, S q i ___________________ vtpdal

A J » 6 o  . A B. O iv rió sn  n e p c ű t^ J.60  ^   ̂ B______________6 -ntpCW

LaJMel: 109; Bartók: 1; Kodály Emlékkönyv: 326 old.
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Egyéb ismertebb félhangnélküli finn-ugor dallamtípusokat —  kivéve az em
lített dó-ré-mi dúrtriton dallamok tág körét — a ma rendelkezésünkre álló ada
tok szerint aligha lehet kimutatni a magyar népzenében. Semmiképen sem lehet 
azonban elhallgatnunk azokat a jelenségeket, amik a lapp. indogermán és magyar- 
népzenét egyrészt egymással, másrészt Belsőázsia mongol népzenéjével fonják 
rejtélyes szálakkal össze. A burját-mongol és általában a mongol-török népze
néből jólismert ré-dó-lá dallamatom az az alapsejt, melynek mint mongol-török 
eredetű transzponáló dallamaink terraszosan lehelyezhető dallammagjának, nagy 
szerepe van a kvint- és kvartváltó ötfokú népdalok felépítésében. Még a neve
zetes magyar „felemelt dó“ elve is megismétlődik a dallam nemzetközi változa
taiban (a kétsoros képletek hangsorát sokszor azonban inkább lá-szó-mi-vel, ill. 
lá-szi-mi-vel jelölhetnénk):

- R £
fi nemeZ tíifootoj.

lüJrrlLjf'Lif-r— — U

* = r =

»==»??i f f a ---- fT

* ry

m m
-—

1 i

p fopp 'yiQpcJsCJi.

iÖUÍ-ŜO b* &

Su.'aton fa  _  °  A B - n e p c / a é
| j j  i, f f f P ' C f r g f f f p ||n c f

Bartók: 244; Bőhme: „Deutsches KI. u. Ksp.": 11/527; LaJMel: 334/e és 13; Bartók: 261
és Appendix III.

* Ez a dallamtípus átvezet bennünket a másik csoportba, mongol-török ere
detű dallamaink óriási családjába, de ugyanakkor összefűzi azt a német és lapp - 
népzenével is. Vajjon megmagyarázhatók-e történelmileg az áltáji-árja-finn-ugor 
kapcsolatok? E  téren a nyelvtudomány siet segítségére a bizonytalanabbul álló 
történelemnek. Tudjuk, hogy az Ural nyugati oldalán, a Volga és Káma folyók 
vidékén békésen éldegélő uráliak és a Fekete tengertől, illetve a Káspi tótól 
északra élő indogermánoknak nemcsak őshazája esett közel egymáshoz, hanem 
a két népfaj nyelvében is sok az érintkezés. Úgyhogy a tudósok már-már a két 
népfaj ősrokonságáról is beszéltek. Mivel mind az indogermán-altáji, mind a 
finn-ugor áltáji nyelvben találtak rokonvonásokat, sőt az indogermán nyelv a 
negyedik nagy ázsiai népfaj, a szemiták nyelvével is némileg kapcsolatban van.
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továbbá mivel a közös ázsiai égi-isten eszme és sámán-hit folytán „jól láthatók 
a régi sarki népeket és az ázsiai pásztomépeket összekötő vonalak is“, a tudo
mány álláspontja szerint mind nagyobb bizonyossággal foglalhatók egyetlen 
óriási körbe Ázsia és Eurázsia összes népei, belefoglalva Északamerika sarki 
népeit is. A tudomány ilyen megállapításai mellett feltehető, hogy a Belső
ázsiából szertesugárzó zeneművészet elemei keresztül-kasul szántottak egymáson. 
Egy azonban bizonyosnak látszik: az ősi finn-ugor és az ősi indogermán népzene 
félhangnélküli zene volt. Épúgy, mint az áltáji és talán a szemita népzene is. Több 
bizonyítéka van ennek. íme a legmeggyőzőbbek: az uráli népek legészakabbra, 
tehát a műveltség számára legkevésbbé megközelíthető népcsoportjainak, a sza
mojédoknak, lappoknak, votjákoknak, voguloknak, osztjákoknak népzenéje túl
nyomórészt félhangnélküli; csak azoknak a nyugati finn-ugor népeknek (mint a 
finneknek, észteknek, inkerieknek, zürjéneknek, mordvinoknak) népzenéje dia- 
tonizálódott leginkább, melyek a skandináv-germán-szláv zene hatása alá kerül
tek. A másik fontos bizonyíték, hogy a közösnek talált indogermán-finn-ugor- 
altáji dallamváltozatok kivétel nélkül félhangnélküliek. Hogy ez az árja-urali 
közös félhangnélküli zenekultúra egy pentaton (talán kínai) magaskultúra cson
kult származéka-e, vagypedig egy pentatónia előtti, „hiányos ötfokú" zenekul
túra emléke-e, azt csak valószínűséggel lehet eldönteni. Valószínűbb, márcsak a 
pentaton hangsor természetes fejlődése miatt is, az utóbbi feltevés s ebben az 
esetben végeredményben a gazdagon kibontakozott altáji (sőt talán északamerikai 
indián) pentaton zeneművészetben ugyanazon egykori zenekultúrának magasra 
fejlődött, míg az indogermán és uráli zeneművészet „hiányos" formuláiban ugyan
annak a zeneművészetnek kezdetleges (tehát ősibb) állapotát kell látnuk. Az em
lített népek közötti láncolatban a finn-ugorság népzenéje látszik középütt állni, 
ez u. i. inkább érintkezett egyrészt az indogermán- másrészt az altáji zenemű
veltség elemeivel, mint az indogermáni az áltájiéval.

Azok között a kérdéseink között, amikre ha nem is közvetlen, de közvetett 
feleletet tudunk adni, szerepel végül az is: felismerhetők-e a magyar lírai nép
zenében a finn-ugor eredetűnek tartható dallamok? Csupán fejtegetéseink ered
ményét ismételjük, mikor erre azt válaszoljuk: valamennyi finn-ugor eredetűnek 
talált népdalunk dallamvonala túlnyomóan benn marad a pentaton (vagy épen 
hiányos pentaton) hangsor természetes ambitusában, feltűnően egyszihten mozgó 
és nem ereszkedő. Ez természetes is, mivel minden primitiv népzene ilyen és 
mivel a finn-ugor népzene nem él a transzponáló szerkezettel. Mivel a finn-ugor 
alapdallamok népdalaink féldallamában húzódtak meg, finn-ugor eredetűeket 
főleg azok között a dallamaink között találhatunk, melyeknek 1. és 2. sora dó-ré
mi hangokon időz? Lá-alaphang, mint későbbi jelenség, ezeknek a dallamoknak leg
többször csak a 4-ik sorában jelenik meg (gondoljunk csak a „Kőműves Kele
men" ballada, vagy az „Anyám édesanyám" dallamára). Vajjon nem a finn-ugor 
kétsoros „dúrjellegű" dallamok és a gyakori dó-alaphang — ami a finn-ugor ere
detű dallamaink főcezuráját eredményezte -— volt-e kiindulópontja annak az 
erdélyi 1 h l főcezurának, mely mongol-török eredetű daliamainkban elhatal
masodott?

Finn-ugor eredetű törzsdallamaink száma eddigi kutatásaim szerint aligha 
lehet több hozzávetőlegesen 25—30-nál. Nevezetesebbek a közölteken kívül az 
„Erdélyi népdalok" kötetéből: „Repülj madár", „Túl a vizen”, • „Kicsi Kormos”, 
„Hess páva", „Sír az út", „Felsütött a nap", „Kerek utca", „Te túl ró
zsám", a Madárkából: „Virágok vetélkedése", „Istenem, istenem", „Édes anyám 
rózsafája" stb. Valamennyi népdal féldallamának megvan a maga finn-ugor (job
bára lapp) változata. Érdekes, hogy a magyar dallamok kivétel nélkül Erdélyből 
származnak, ami a székelység türk eredetét tekintve szinte megfejthetetlen 
jelenség.
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2. Ugor elemek.

A finn-ugorság kb. 2000 évvel Kr. sz. előtt rebbent szét uráli őshazájából,, 
hátrahagyva azt a népcsoportot, amit ugornak nevezünk s amelyből később a  
magyar, a vogul és az osztják nép vált ki. Az ugorság azután még mintegy ezer 
éven át élt együtt s ezen idő alatt a tudomány álláspontja szerint számottevőlcg 
csupán indogermán befolyás érte. Vajjon mi lehetett az oka, hogy az indogermán 
népzene ezidőben mint végzetesen eldiatonizálódott zenestílus jelent meg a világ 
zeneporondján? A népfaj kevert volta-e, mellyel együtt járt a legkülöbözőbb 
műveltségi elemek összegyűjtése, valami kívülről jött hatás s egyáltalában a 
magas műveltségi állapot? Ki tudhatná azt. Tény az, hogy az ugor népzenét az 
indogermánság részéről diaton hatás érte. Viszont tény az is, hogy a valószí
nűleg többezer évvel korábban északra vonult lappok népzenéjében ezt a diaton 
hatást még alig lehet észrevenni. Az ugorkori együttélésnek ezt a diaton hatását 
mind a három ugor nép zenéje megőrizte: a magyar népzenében az ú. n. sirató
énekek, a vogul és osztják (obi-ugor) népzenében pedig ezek pontos dallam- 
változatai, bizonyos mitológiai és történeti énekek formájában. A sirató énekek 
sokat foglalkoztatták zenetudósainkat, egyrészt mert a sirató egyetlen recitáló- 
deklamáló dallamtípusnak, másrészt mert formája szigorúan megszabott. A típus 
vogul példányaiból arra lehet következtetni, hogy ősformája két- és háromsoros 
dallam volt. Az első sor (előtag) ré-cezuráját a második sor (utótag) dó-sorvége 
követi. Dó-cezurán zárul a nem mindig előforduló harmadik sor is (zárótag); 
utóbbi néha többször megismétlődik. A dallam diaton (dúrpentachord, hexachord) 
példányainak legjellegzetesebb az ősi két első sora: ez a két sor ereszkedő dal
lamvonalú és konvergál egymással. Sokszor jóformán nincs is más különbség a 
két sor között, mint a sorzáró hang. A harmadik (és a többi) sor dallamvonala 
a dó-körüli hangokon időz. Nevezzük ezt a közös diaton ugor dallamkört, a 
sirató-dallamtípussal való azonossága miatt, a könnyebbség kedvéért S-tipusnak.

Ennek a dallamkörnek elemzésénél fokozottabban szerephez jut a következ
tetés, a tudományos okoskodás. Elsősorban: hogyha a diaton S-típus egy kívül 
álló diaton zenerendszernek egy' félhar.gnélküli másik zenerendszerre gyakorolt 
befolyásának terméke, akkor eredetét kétféle módon lehet megmagyarázni: vagy 
az egész dallamtipust (vagyis hangsorát és dallamát is) az idegen diaton zene
stílus adta kölcsön a félhangnélküli zenestílusnak, vagy' pedig a diaton S-típus 
a félhangnélküli zenestíus egyik dallamkörének diatonizáódott alakja. Az előbbi 
esetben az indogermán népzenében szerepelnie kellene a diaton S-típusnak, az 
utóbbi esetben pedig a- finn-ugor (vagyis az ugorkorinál öregebb) népzenében 
az S-típus félhangnélküli példányait kellene kimutatni. Az okoskodás teljes 
eredményre vezet. Az indogermán népzenében nyoma sincs az S-típus jellegze
tes dallamának és szerkezetének, ellenben a finn-ugor népzenéből a típusnak 
számtalan félhangnélküli példánya került elő. A típus félhangnélküli ősalaJkjának 
talán legjellegzetesebb (szinte központi) példánya az alábbi kétsoros lap dallam, 
melynek vogul és csuvas változatai is vannak:

A v  "népo/aA

LaJMel: 258.

Sőt magában az ugor népzenében is lehet találni félhangnélküli S-dallamokat. 
Vaisanen 142 vogul dallamából álló fonografált dallamgyüjteményének 16 kife
jezetten S-típusú dallama között a diaton és félhangnélküli példányok fele-fele 
arányban fordulnak elő (hangsoruk: triton, tetraton és pentaton, ill. tetrachord, 
pentachord és hexachord). Mintha ez a dallamtípus legvégső soron abban a
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nagyszámú kétsoros votják triton dó-ré-mi) dallamkörben gyökereznék, melynek 
első sora ré-, második sora dó-cezurán zárul. Még votják bitón (dó-ré) dalla
mok is gyanúba vehetők, mint a kétféle sorzáró hang keletkezésének kiinduló
pontjai; vegyük csak szemügyre a közölt „Főzzünk, főzzünk kalamászt" kez
detű gyermekdalunkat és annak votják változatát. Müidebből —  tekintetbe véve 
a finn-ugor népzenéről megállapítottakat is — az következik, hogy a magyar si
rató énekekből megismert ugor dallamtípus épúgy félhangnélkiili eredetű, mint 
általában az egész finn-ugor népzene.

Ezzel azonban elérkeztünk a magyar sirató-énekek hangsorproblémájának 
egyik legérdekesebb kérdéséhez. Már Kodálynak feltűnt (A magyar népzene, 
V. fej.), hogy sirató-énekeink dallamai közül többnek hangsora pentaton. Ko
dály felveti a kérdést, hogy vajjon a típus egyes lefelé meghosszabbodott pél
dányainak az öthangnyi durpentachord felső része az eredeti-e, vagy pedig egyes 
pentatonos példányok-e, amik esetleg később merevedhettek diaton hangsorokba. 
Ma már el lehet dönteni ezt a kérdést. Mindenek előtt azt kell megállapítanunk, 
hogy a típus egyes ,,mollos“ (dór, frig, pentaton) hangsorúakká módosult ma
gyar példányainak obiugor változatai még szigorúan durpentachord hangsornak. 
Másodsorban fel kell idéznünk azt az elvet, ami a finn-ugor ősdallamoknak a 
magyar népzenébe történt átvételekor mindenkor megnyilvánult: a többnyire dúr- 
jellegű, dó-alaphangú kétsoros ősképletek a magyar népzenében alsó irányban 
lá-alaphangig bővültek ki. Ez a kibővülés azonban csak a félhangnélküli (dó-ré
mi, vagy dó-ré-mi-szó hangsorú) ősdallamok esetén történt kizárólag lá-alap- 
hanggal, ami pentaton dallamokat eredményezett. Nem így azonban a diaton 
dallamok esetén. Mint az „Eddig való dolgom" kezdetű lírai népdalunkon lát
juk — ami különben az S-tipusnak lirai népzenénkbe való áthatolását bizo
nyítja, — ez a kibővülés alsó kisharmaddal frig hangsort eredményezett.

QíAf) oat/Ák népű/*?

t t - tstfc.

yt e/a o to jt

W O M el: 198; MN: 42 old.; A mi dalaink: 53.

A népdal mellett közölt („Minden eggye" kezd.) sirató véghangja viszont a 
dó alatti alsó kvart: a kibővülés pentatónos-dór hangsort eredményezett és érez- 
hetőleg később, mesterségesen történt (a dallamot 1. Kodály: A magy. népzene,
V. fej.-ben). A durpentachord alaptípusnak alsó kvart kibővüléssel keletkezett 
dór hangsorú példányai lírai népzenénkben: „Valamennyi búzaszál van“, „Édes
anyám, be szépen", „Látom a szép eget", „Aki dudás akar lénnyi", stb.; vala
mennyi népdal féldallamának megvan a maga megnyugtató ugor változata.

Az elv tehát még mindig ugyanaz: legyen bár a magyar népdalok magja 
félhangnélküli finn-ugor legyen bár diaton ugor kétsoros ősdallam, azok népze
nénkben —  lefelé történt kibővüéssel —  „mollos" hangsorú négysoros dalla
mokká fejlődtek. Az S-tipus egyik ősalakját, a kétsoros kemény (dó) alaphangú
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dallamokat (élő- és utótag) a magyar népzene imitált vagy transzponált 3. és 4. 
sorral dór, fríg, aeol, sőt néha dur hangsorú dallamokká egészítette ki.

A a
Bőse cikkéből (Arch. f. M. W iss. 1937);. 
Bartók: 242.

~ A'o.-------- fl\ “■ b_________ A°- »épcJg£ .

(k c í l r  1  f iL to r g j t f  r r ;  híttj; ’! j g g i  f l U X i - j - T

De mit kezdjünk olyan sirató-énekeinkkel, amelyek teljesen pentatónok? 
Vajjon nem ezek-e a típus tulajdonképeni őspéldányai? Az osztják népzene felel 
nekünk -erre a kérdésre. Véisanen fentemlített obiugor dallamgyüjteményének 58 
osztják dallama bámulatos rokonvonásokat tűntet fel a magyar népzenével; oly
annyira, hogy szinte kételkednünk kell a tudománynak abban a feltevésében, 
hogy ettől a néprokonunktól Kr. sz. előtt 1000 év körül a vogulokkal egyidő- 
ben szakadtunk el. Eltekintve az S-típusnak már közölt diaton osztják változa
tától, ennek a népnek zenéjében az S-típusnak ugyanolyan fejlődését figyelhetjük 
meg, mint a magyar népzenében. Elsősorban látjuk a típus háromsoros formáját 
felbomlani olyanképen, hogy az előtag ré-cezurája átalakul mi-vé, az utótag 
pedig a lá-pentaton hangsor alaphangján zárul. A típus szigorúan pentatonná válik:

o  ry~i

a  u  C j r . p c r r ^ , , sib.

W O M el: 175. MN: 44 old.

Másodsorban látjuk a típusra hatni a transzponáló szerkezetet:
3 -  f ! /

oszt/aA -népdale>9~

*>710^-népdal

tr -4 -

Bv

W O M el: 199; Bartók: 21.
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Honnan ez a gazdag pentaton hangrendszer és transzponáló szerkezet az S- 
tipusban? Természetesen megintcsak a mongol-török zenevilágból, mely délről fel
hatolva felbontotta a szigorúan zárt ugor diaton hangsort és formát. Hogy ez 
helytálló, azt a fenti dallamoknak csuvas és Volga-tatár transzponáló variánsai 
is bizonyítják.

Valaki még azt a feltevést is megkockáztathatná: hátha mongol-török eredetű' 
az S-típus és az ugor népzenében csak később merevedett diatonná. Ennek ellent
mond, hogy a típus a mongol-török népzenéből teljesen hiányzik. (Szabolcsi B. 
egyetlen mongol S-dallamra hívta fel a figyelmet, ez azonban transzponáló szer
kezetű s mint ilyen az említett ugor-csuvas-tatár útvonalon kerülhetett a mongol 
népzenébe.)

Mindent összevetve tehát az ugor S-típus fejlődését a következőképen ma
gyarázhatjuk meg: a típus gyökérszálai félhangnélküli finn-ugor és ugor példá
nyok; az ugor népzenében az indogermán dúrpentachord-hangsor hatására a típus
nak teljesen azonos vogul-osztják-magyar diaton példányai fejlődtek ki: ezek al
kotják a típus törzsét. Később (a tudomány álláspontját véve alapul, az V. szá
zadtól, de feltételezhetőleg már korábban is) a típust az ötfokú török zene érin
tette, minek eredményeképen ismét félhangnélkülivé, de ezúttal már ötfokúvá vált. 
Ezt a réteget a típus lombozatának tekinthetjük.

A típus ősi félhangnélküli tehát még hiányos pentaton) példányai a magyar 
népzenéből már kikoptak, ellenben ugorkori diaton példányai és a mongol-török 
zenerendszer hatására kialakult lá-pentaton, ill. transzponáló darabjai népzenénk
ben még ma is virágzanak.

Megeshetik, hogy idővel az S-típuson kívül is bukkanunk ugorkori diaton 
dallamemlékek nyomára népzenénkben. Egy ilyen példára máris felhívhatjuk a 
figyelmet: a „Kenderesem" és „Egykor elindula" kezdetű népdalunk (Erdélyi népd. 
59. és 62.) féldallamának hü változata Vaisanen említett gyűjteményének 31. sz. 
vogul dallama.* C. Nagy Béla.

A zenei barokk.

Benedetto Croce esztétikájának megjelenése óta általában divat a modern 
kritikusoknál a művészetek fajainak és határainak tagadása. Nincsenek általános 
törvények és technikai problémák. Csak a művészi alkotás fontos, amely többé 
vagy kevésbbé megvalósítható. Ezeknek az abszolút és teorétikus elveknek a kö
vetkezménye, hogy a művészettörténet egyszersmind a művészekről szóló törté
net is, eszmei és formai folytonosság nélkül, ami nemcsak, hogy nem felel meg a 
valóságnak, de az egyes művészek alkotását megfosztja a szélesebb látókör minden 
lehetőségétől.

Ha nem vesszük figyelembe a régi rhetorikusok aprólékos megkülönbözteté
seit, határozott tény, hogy az irodalmi műfajok nemcsak hogy fejlődnek — mint- 
ahogy ezt Brunetiére állította, — hanem tegyük hozzá, újjászületnek. így a görö
gök melikus monódiája és karéneke, amelyek a dithyrambusban egymással szem- 
benállnak, újra feltűnnek a keresztény liturgiában, sőt gyökerei a vallásos drá
mának is. Ugyanezek a stíluselemek jelennek meg a 17. század monódiájában és 
hangszeres polifóniájában, tehát ott, ahol a zene felszabadult a sző kötöttségéből 
— ugyanezek az elemek kerülnek szembe egymással a concertóban, s végül gyö
keréül szolgálnak Beethoven drámai szimfóniájának, amely úgyszólván az antik 
tragédia újjászületése.

* Helyszűke miatt ebben a számban tanulmányomnak csupán első fejezete került 
közlésre. A második fejezetet (A  többség hagyatéka; mongol— török elemek) egy ké
sőbbi időpontban ismertetem.
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Ilyenformán a hangszeres zene formái (vagyis a klasszikus szonáta négy té
tele: Allegro, Adagio, Scherzo és Rondo) nem plátói ideák, amelyeket a zene
művészek többé-kevésbbé megközelíteni igyekeznek, hanem olyan ideális szkémák, 
melyek a növények módjára fejlődnek és virágzanak.

A művészek akaratától független hasonló jelenséget figyelhetünk meg az épí
tészetben. Így a renaissance boltive eltűnik a barokkban; a kerek és négyszögű 
alakulatok és növényi díszek oválissá és derékszögűvé váltak; a felületek nézete 
vagy konkáv, vagy konvex.

Végeredményben tehát nem lehet tagadni a művészetek határait csak azért, 
mert —  hogy a barokknál maradjunk, — a szobrászat festőivé vált olyan érte
lemben, hogy megvalósítani igyekszik a fény és árnyék hatásait; az építészet szín
padszerűvé válik olyan értelemben, hogy a homlokzat függetlenül az épület tömb
jétől azt kívánja, hogy bizonyos nézőpontból a legjobb hatást gyakorolja; és a 
zene leíró és dramatikus, amennyiben a költészet birodalmába lép. Végül is —r bár 
a művészet magában álló organizmus, —  mégsem független korának szellemi és 
anyagi kifejezéseitől. „A lélekkel telt zene", jegyezte meg Nietzsche, „a tridenti 
zsinat utáni megújhodott katolicizmusból, Palestrina művészetéből fakadt, aki ezt 
a zenét újjászületett szellemben, mélységes átérzéssel szólaltatta meg. A zene járt 
az élen az újjászületett művészetek birodalmában. A zenéből vezethető le Caracci 
és utódai festészete és talán a barokk stílus is . . .“

Ezek a nagyon finom és szuggesztiv elgondolások könnyen félreérthetök. Így 
a kritikusok, mint Wölfflin, barokknak nevezték Palestrina zenéjét, sőt ritmikája 
miatt Wagner zenéjéhez hasonlították, nem gondolva arra, hogy ez a szélesvonalú 
ritmika minden polifoniában közös, ahol a ritmus inkább térbeli, mint időbeli. 
Később Róbert Haas volt az, aki a zenei secentót barokknak és a settecentót rok- 
kokónak nevezte.

E  felületes és önkényes elnevezések csak konfúziót okoztak. Egy és ugyan
azon időszak művészeteinek nincsen egyidejű fejlődése, bár mindig van bennük 
közös vonás és a megnyilvánulások között kölcsönhatás. Ha a lí. század költé
szete tele van emfázissal, a zenéje egyszerű és tiszta. ,,A Cestik és a Carissimik" 
—  jegyzi meg Algarotti, —  ,i,arra ítéltettek, hogy Achillini stílusában írt szavakra 
komponáljanak, ők, akik méltók lettek volna Petrarca sóhajait zenében tolmá
csolni." És ugyanerre a jelenségre mutat rá Nietzsche a nála megszokott világos
sággal. „Az összes művészetek között — mondja ő, — „melyek egy bizonyos 
kultúra törzsén felvirágoztak, a zene, mint utolsó hajtás jelenik meg. A keresztény 
középkor lelke, csak a németalföldi mesterek művészetében találta meg a maga 
kifejezését: zenei architektúrájúk, a 'gótika ifjabb, de jogosult és igazolt test
vére. Csak Haendel zenéjében található fel Luther és társai lelkének visszhangja, 
a reformációnak hősies bibliai jellege. . . Csak Mozart tudja megvalósítani 
X IV . Lajos korszakát, Racine és Claude Lorrain művészetének aranycsillogású 
kicsendülését."

De a valóságban Palestrina művészete — mintahogy az egész polifon stílus — 
nem barokk,, hanem gótikus. A zenei secentót sem lehet egyszerűen barokknak és 
a settecentót rokkokónak nevezni. Azt sem mondhatjuk, hogy ezek egymásnak 
megfelelnek, vagy jobban mondva, hogy a 15. és 16. század vonalművészetéhez 
hasonlók. Mozart és Raffael között valóságos és nem irodalmi analógia áll fönn, 
úgymint Beethoven és Michelangelo között. Beethoven a zenei barokk kezdemé
nyezője, amely a XIX. században virágzik ki, mint ahogy Michelangeloról meg
állapították, hogy ő a barokk úttörője az építészetben.*

Minden egyes korszakban egy bizonyos művészet virágzik különösebben, 
mialatt a többi háttérben marad. így az olasz trecentóban a költészet, a cinque-

* A  kitűnő olasz tudós fejtegetései ezen a ponton napjaink esztétikájának egyik 
sokat vitatott kérdését érintik. Az ő álláspontja természetesen szintén vitatható; a kér
désre legközelebb részletesen visszatér folyóiratunk egyik tanulmánya.
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centóban a képzőművészetek, a settecentóban a zene állnak előtérben, ami azt 
is magyarázza, hogy az átmeneti korszakokban két különböző művészet egyenlő 
fontosságot nyerhet. Ebből magyarázható De Sanctis tévedése, amely szerint az 
olasz renaissance szellemtörténetét úgy akarja megírni,, hogy Michelangelót nem 
helyezi előtérbe, és Croce tévedése, aki leírja a barokk korszakot anélkül, hogy 
Berninit megemlítené, aki művészi egyéniségével az egész századot betöltötte.

★

Visszatérve a zenei barokkhoz, meg kell jegyeznünk, hogy nem lenne nehéz 
Wölfflin példáját követve az építészetről szóló könyvéhez haszonló könyvet írni, 
amely a korabeli zene stílusát, tekintettel a secentóra, kellően megvilágítaná, itt 
figyelembe kellene venni, hogy a formák, miután kifejődtek, epizódokra forgá- 
csolódtak. Hasonlítsuk csak össze Haydn vagy Mozart valamelyik szimfóniájának 
megnyitó-tételét egy Beethoven- vagy Brahms-szimfóniával; ezek a jelenségek 
Beethoven művészetén belül is megfigyelhetők, ha első szimfóniáját az utolsóval 
összehasonlítjuk. Az utolsó szimfónia Fináléja —  valóban barokkos merészség
gel —  nagy kórussal végződik. Ez arra mutat, hogy a fejlődés már nem engedel
meskedik a tiszta zenei törvényeknek, hanem költészeti és gondolati elemek felé 
fordul. A zene leiróvá válik olyan értelemben, hogy tényleges eseményeket kíván 
ábrázolni. Berlioz „fantasztikus" szimfóniát ír, amelyben — hogy ne óvja a szo
kásos formát, — egy fiatal zeneművész drámáját ábrázolja, aki magát meg akarja 
mérgezni, és narkotikus álmának nyomasztó hatására érzése és érzelmei zenei 
gondolatokká és képekké alakulnak át. Liszt Ferenc pedig megalkotja a szimfo
nikus költeményt, olyan zenemüvet, melyben — ahogyan megjegyezték, —  a 
fogalmi és ezzel a külső logika annyira vezeti a zenei logikát, hogy a zenemű 
megértéséhez programra van szükségünk.

E  jelenség legjellegzetesebb képviselője tudvalévőén Strauss Richard és egy 
hozzá hasonló barokk zeneköltő, a mi Ottorino Respighink. Utóbbira nagy ha
tással volt a tipikus barokk római környezet.

Ezután következik a nagy reakció, az impresszionizmus, midőn a zene 
Franciaországban aláveti magát a néhány évvel előbb feltűnt impresszionista fes
tészet befolyásának. A különböző művészi kifejezések között fennálló távolságok, 
mint egy fuga ,,Stretto‘‘-jában, meglepetésszerűen megrövidülnek. Olyan jelenség 
ez, ami a kultúrkorszakok végén gyakran előfordul.

Ahogy az impresszionista festészetben a vonalat feláldozzák a színeknek, 
úgy most, az új zenében, az akkordok sorozatát (melyeknek mindegyik része egy 
melodikus tervet követ), független akkordokkal, azt lehetne mondani, valóságos 
hangzó zűrzavarral helyettesitik. És ahogyan egyes mai festők nem szinkeverék- 
kel, hanem tiszta színekkel festenek, úgy a zenészek tiszta árnyalatokkal dolgoz
nak. A legfontosabb azonban, hogy az impresszionista zeneköltők, akik közül 
Debussy a legjellegzetesebb, zenei tájképeket, egy megadott környezet zenei 
benyomásait ábrázolják, amely tájkép már nem díszítő jellegű elemekből áll, 
mint előbb a zenében, vagy tegyük hozzá a 16. század festészetében, hanem 
„lelki állapot" kifejezése. (Amiéi meghatározása.)

Strauss barokk és Debussy impresszionisztikus zenéjének nagy ritmusfeloldó 
jellegére Sztravinszky visszahatása következik. Sztravinszky minden alkotása az 
újítás jegyében születik. De az európai zene, úgy látszik, befejezte pályafutását 
és kimerítette technikai lehetőségeit. Többé már nem szociális művészet, hanem 
tisztára egyéni kifejezés, mentes mindennemű vallásosságtól, ami nélkül a zene 
—  még inkább, mint bármelyik más művészet — életképtelen.

Ez a mélységes vallásosság kezdve a legelső polifon zeneművektől egészen 
Beethoven Missa Sollemniséig, nemcsak a tényleges liturgikus művekben volt 
jelen, hanem a világi művekben is. A „Don Giovanni" utolsó jelenete —  olyan 
téma, mely Beethoven szemében kihivó erkölcstelenség, valójában a legszentebb
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dolgok szellemét idézi: az őrgróf szobrának megjelenését kísérő trombitaharsogás 
a Tuba mirum „Dies Irae“-jére emlékeztet.

Az európai zene tehát nem újítható meg máskép, mint a világnak meg- 
újhodott vallásos felfogása által. Ami korunk zeneíróit és művészeit illeti, be 
kell látni rendeltetésüket: fel kell áldozni magukat azért, hogy betöltsék a mély
séget, mely korunkat a jövőtől elválasztja és amelyet a jövő generáció művészei
nek kell átlépnie.

S. A. Luciani. (Roma.)

B a rtó k : Az éjszaka zenéje. (1926.)
Virágzás-megérés-elhullás, vágy-kielégülés-csömör probléma —  az érzelmi 

s alkati életen keresztül —  foglalkoztatja tudatosan vagy öntud^lanul a forma
alkotó művészt, de tán még senkit nem kísértett oly konokul, mint Bartók Bélát. 
Mondhatni geometrikus vetülete lehetne e folyamatnak: „Az éjszaka zenéje"

Három gondolat áll az építkezés középpontjában. Míg a főtém a  (lásd a
11— 12. ütemből kiragadott 1. számú mellékletet) .szellemünket, a lírai I. epizód 
(lásd a 2. számú mellékletet) kedélyünket foglalkoztatja, addig a II. epizódból 
(lásd 3. számú mellékletet) humor csendül ki. A három téma tehát érzelmi komp
lexumot teremt, biztosítva a kontraszthatás kiaknázási lehetőségeit.

A főtém a  különös, transzcendens légköre nóvum az európai fül számára. 
A meg-megremegő lég, a furcsán lebegő-elúszó zörejfoltok, az egyhangúan bugy
borékoló pocsolya, a zizegő nád, a tücskök hegedűje, a madarak fuvolája, a bé
kák ümmögése, a nádiveréb karattyolása, az egymással társalgó, vitázó állathad 
vibráló, ezerszínű koncertje, mind-mind az érzékelésen túli kozmikus világ leg
bensőbb lényegét ragadja meg; rejtélyes, sejtelemszerű, titokzatos elemeket idéz 
fel, sok milliárd éves hangot, mely a Végtelen nyomasztó lehelletével érint 
bennünket.

A misztikus köntösben (távoli szólamok unisono hangszíne!) megjelenő 
1. epizód  imbolygó dallama meleg, borongó lírát áraszt. A sorvégek fájdalmas 
kitéréseinek1 kulcsa a tetrachord vázból kilépő kromatikus hang. A melankolikus 
dalt végtelenbe búgó „g" hang szövi át. Itt-ott belecirpel egy kis prücsök is.

A főtéma anyagából képzett közjáték voltaképen rondo-szerű fordulat. Nyomá
ban a II epizód2 huncut, szeszélyesen változékony dallam arabeszkjeit hatalmas 
loccsanásokkal tarkítja egy pocsolyába ugráló béka-koma.

A nyersanyag, mellyel szembenállunkj, lényegében széthullásra hajlamos, for- 
matákoló ragasztgatásra inkább alkalmas forgács. Vegyük szemügyre közelebb
ről, vajjon e szilánk-készlet mivé formálódik Bartók kezében! Formai áttekintést 
kell előrebocsájtanunk:

_ ZIZZIZZZIZZ I
, -----------------. I i. e.

F t . I. e. F t. II. e. keringő Ft.
| II. e.

A legszembetűnőbb a szimmetrikus kiegyenlítésre való törekvés. A központi 
keringőtánc mintegy tükröt tart, melyben —  a repriz összevonó hajlamának 
megfelelően —  egymást átölelve, egyidejűén verődik: vissza az I. és II. epizód.

1 V . ö. Zongora-szonáta (II. tétel záróhang), II. zongoraverseny (II. tétel), 2 zon
gora-ütőhangszeres szonáta (II. tétel) etc.

2 A II. epizód és a keringő sorvégző (súlyos ütemrészről induló 3 hangú skála
rész) figurája jellegzetesen bartóki fordulat. V . ö. többek közt: Csodálatos mandarin 
(54. sz. a .), V . quartett (Andante), 2 zongora-ütőhangszeres szonáta (III. tétel), Diver
timento (I. tétel), Hegedű-verseny és III. zongora-verseny főtémái.
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A keringő azonban- nem csupán tengely, de egyúttal magassági pont is. Kö
zelségében a zenei feszültség sűrűsödik, távolabbra ellankad. Az I. epizódról 
ugyanis kiderül, hogy a főtéma mozgástípusát élénkíti; a II. epizód pedig nem 
egyéb, mint az I. epizód figurációs változata. A főtéma vezérdallama 1/2, az 
I. epizód 1/4 és 1/8, a II. epizód 1/8 és 1/16 értékű hangjegyekkel építkezik. 
A főtéma melodikusán (lásd alább) még hatalmas freskóvá terül szét, az I. epi
zódot fülünk már könnyebben taglalja formává, hogy végre a II. epizódot tömö
rítő, metrikailag egységesítő keringő a legtisztábban periodizált (izometrikus) 
alakot öltse.

Hideg forma-konstrukció ez? Vessük el forma-boncoló késünket és vilá
gítsunk a tapintható váz mögé! Nem állunk-e mindnyájan tehetetlenül a kelet- 
kező-terebélyesedő-delelő-halódó-megsemmisülő élet végzetszerű törvénye előtt? 
— mert ugyan mi mást szimbolizálna e megjelenés-forma, ha nem a létesülés- 
elhalás folyamat változhatatlan rendjét? Nem figyelünk-e valamennyien nap-nap 
után a sírgöröngyök hidegrázó dörömbölésére?!

Feltámadunk! — vallaná Bach vagy Beethoven az Istennel való egyesülést 
vágyva. Wagner inkább „a szerelmi halál" extatikus önkívületében oldódna fel. 
Debussy bizonyára beteges, passzív érzékiséggel „halott faleveleket" síró őszi 
fákra figyelne. De mit kezdjen e hagyománnyal Bartók Bélja, a pogány főpap, 
a materialista bölcselő, ha nem ismer más dogmát, csak a természeti törvényt, 
ha illúzióktól ment farkasszemet akar nézni a létesülő-elmúló élettel? — Kemény, 
szigorú formát kell nyújtson!

Nem hatolnánk ilyen mélyre, ha Bartók nem vetné fel gyakran és követke
zetesen a problémát. A „Húrosj ütőhangszerekre és cselesztára írt zene" (1936) 
többek közt ugyanezt a gondolatot sugallja: a quintkört bezáró témabelépések 
hasonló sűrűsödést-ritkulást (szűkmenetek fokozatos torlasztása-elapasztása) mu
tatnak — az „a" alaphangnemtől legtávolabbi —  „esz" ellenpólus körül, a ki- 
táruló-bezárkózó dinamikáról nem is szólva. A kulminációt követőleg a szimmet
rikus kettősséget „tükröző" tükörmeneteket hallunk.

Úgy érezzük, az opera kérdésével foglalkozó Bartók nem véletlenül nyúl 
Balázs Béla „A kékszakállú herceg vára" szövegkönyvéhez (1911), mely volta- 
képen konkretizálja a fent már kifejtetteket. Az éjszakából kiemelkedő-elmerülő 
(„...m indig éjjel lesz m á r ..." )  játék egyes jelenetei karakter szempontjából 
egyetlen szabályos ívet formálnak:

„felemelő" jelenetek
3. 4. 5.

kínzó fegyveres kincses virágoskert, kék
kamra ház tár szerelem szakállú

birodalma
1. 2 .

„leverő" jelenetek

könnyek régi 
néma asszonyok, 
tava halál

6. 7.

„leverő" jelenetek

Hivatkoznunk kell még itt (részben Tóth A. nyomán) egy igen érdekesnek 
ígérkező irodalmi analógiára, nevezetesen Vörösmarty Mihály költészetére, annál 
is inkább, mivel Bartók egy külföldi nyilatkozatában Vörösmartyt kedvenc köl
tőjének vallja. Nemcsak az „éji homályból" kibontakozó Zalán. futására gondo
lunk, de sokkal inkább a Csongor és Tünde Éj monológjára. Nem lesz érdek
telen az összevetés:

„Sötét és semmi voltak; én valék; kietlen, csendes, lény nem lakta É j... 
(fel-ú t)... a világ felkelt ölemből... a Mind előállt... hold és csillagok lőnek 
bujdosók... a test megindult, tett az új erő... megnépesült a puszta tér s idő... 
felmosolyga mélyiből az ég... virágruhába ölözött a föld... a por mozogni kez
dett... az ember lön és folytatá faját... (m agaslat)... Sötét és semmi vannak;



én vagyok, a fény elől bujdokló gyászos é j... (le-út) . . . a féreg elvész... büszke 
fát letesznek a századok súlyai... az ember már nincs, mint nem is volt... a..föld 
s a tenger eltűnik... a napok egymásbahullva összeomlanak... a szép világ bo
rongva hamvad el; és ahol kezdve volt, ott vége lesz: Sötét és semmi lesznek; 
én leszek, kietlen, csendes, lény nem lakta É j.“

Párhuzamba állítva Bartók és a romantika természet-szemléletét, feltűnő, 
hogy amennyire a különlegeset, az exotikumot keresi, e tüneményben a polgári 
életformákhoz szokott romantikus művész, egyéniségén átszűrtén mutatva be azt, 
legalább annyira igyekszik az őstermészethez asszimilálódni Bartók, levetkőzve 
szubjektív valóját. (V. ö. még „Fából faragott királyfi" erdő és patak ze
néje: Cantata profana.)

Adósok maradtunk a főtém a  elemzésével. A népi formába öltözködő gon
dolat (kótakép középső sora) forma-sémája: A A B A. (lásd vázlat.) „A“ mon
dat szimmetrikusan tagolt: középső („felnéző" 2., 5., 12. t.) frázis u. i. a szélsők 
(1., 3., 4., 6., 11., 13. t.) tükörképe. A csúcshelyzeti „B“ mondat kiindulópontja 
a szóbanforgó — „felnéző" —  megfordítás, majd az eddig 4 félhang ambitusába 
ékelt dallam mozgása —  hangsúlyozzuk, mert tetőponton vagyunk —  a közép
sőkre koncentrálódik. (8— 10. t.) A gondolathoz kapcsolódó kibővítés motivi- 
kusan a főtéma magvát képező frázisra támaszkodik (g-asz-fisz helyett: g-ász- 
g-fisz). A cezúrák felismerésében a felső szólamban ismeretlenül fellépő, egyre 
bonyolultabb képletek is segítségünkre szolgálnak.

A jellegzetes hangzás, mozgás és ritmus-képletek (kótakép felső sora) —  a 
fent vázolt történéssel parallel —• szabályosan emelkedő, majd sűlyedő ( is m e 
r ő s  fo r m a !)  feszültségi fokozatokban  jelennek meg és fix centrumhoz („fisz") 
viszonyulnak. Az előidézett feszültség a centrum és a fellépő képlet közt fenn
álló idő és távolsági tényezőkkel arányos. Tehát távoli cél gyors elérése nagyobb 
energia-különbséget tételez fel, mint megfordítva. Az első ilyen hangzás-képlet 
4 taktus alatt hozzávetőleg 2 oktávnyira távolodik a centrumtól (ábra!). Az 
5. ütemé 1 taktus alatt kb. 1 oktávnyi, 6. ütemé 1 taktus alatt kb. 2 oktávnyi 
intervallumot győz le. Az emelkedő — némi formalista túlzással — vizuálisan 
ellenőrizhető. A gondolat kellős közepét (9. t.) „függőleges" ugrás jelzi, majd 
a feszültség — a fenti elveket figyelembe véve — fokozatosan lazul s a 14— 15. 
ütemek „vízszintesében" nyugszik meg.

Az összehúzódó folyamat a 16. taktus váratlan kitárulkozásába lendül át 
(„felnéző" frázis-fordítás, felszökkenő motívumok), mintegy távlatot nyitva az 
1. epizódnak.

Bartók természettudományi érdeklődésének ismeretében korántsem meglepő 
ez a minden kottafejet kontrolláló, minden momentumra kiterjedő tudatosság. 
Jellemző esetet mesél Balázs Béla egy mesterünkkel töltött éjszakai sétájának 
emlékeit idézgetve. A mágikus kapcsolatról esett szó, ami a primitív embert a 
csillagokhoz fűzi. Bartók asztalán másnap csillagászati szakkönyvek hevertek. 
Még évek múltán is számot tudott adni asztronómiai tájékozottságáról. Tudás
szomj és végletes lelkiismeretesség! — alappillérei egész művészetének.

Egy-egy jellegzetes hangcsúszást megfigyelendő, hosszú órákig gubbaszt ha
vasi pásztorkunyhókban. —  Kodállyal és Dohnányival rendezett szerzői estjén 
a pódiumra lépő komponisták valamelyike véletlenül meglök egy kontrabasszust. 
A hangszerhez koccanó, felfüggesztett vonó különös, borzongató színe olyany- 
nyira érdekli Ba-tókot, hogy a hangszerhez lépve, megismétli a furcsa effektust. 
Az anekdota némi fényt vet az olyan hallucinációkra, aminő az Éjszaka zenéje, 
a II. zongoraverseny, a IV. és V. vonósnégyes, a Zene, a 2 zongora-ütőhang
szeres szonáta, a klarinét trió lassú tételei, az utolsó kompozíciók szinte kivétel 
nékül, mert Bartókot sokszor megkísérti még ez az irreális atmoszféra, hogy 
„Jupiter-szimfóniája", a befejezetlenül maradt 3. zongoraverseny (1945. reli- 
gioso!) utoljára idézze meg a hangszeren-túli szellemhangot; de ekkor mesterünk 
már a Nagy Éjszakába készülődött... Lendvai Ernő.
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„A zene, m int társasm ű vészet.“
(Részlet egy készülő zeneesztétikái könyvből.)

3. A szövegkezelés kategóriái. Két oldala van a többszólamú zenésítésnek: 
hogyan olvasztja énekké a szavakat, vagyis hogyan deklamál —  és miként festi 
alá, miképpen/ „zenésíti", építi be zeneformába. Népszerűén, de pontatlanul 
szólva: a megzenésítés dallamot és kíséretet ád. Ha csupán az énekszólamot 
tekintjük, más kategóriához jutunk, mint a teljes zenébefoglalás megfigyelésével. 
Egyszólamúságban tehát sokkal egyszerűbb a szétválasztás. A gregorián accen 
tus-kincsben szöveg uralkodik az éneken, a concentus részben kiegyezik zene és 
imaszöveg között, részben — mint a nagy ünnepekre való énekekben —  fölé— 
emeli a zenei erőket a költőieknek. Hasonlóan: a népdal parlando-dalai közt 
jócsomó alárendeli hangmenetét a versnek, de már az ilyen rubato-típus is akár
hányszor kiegyenlíti a társművészetek súlyát; egyébként a legtöbb népdalban 
egyenlően fontos a vers és dallam s csak ritka az olyan —  többnyire tánc
típusú — népdal, melyben annyira elsődleges a hangforma, hogy szövege csak 
éppen könnyebb énekelhetés végett van jelen, váltakozva lallázással. (A régi 
„fa-la“ kórusok is közelállnak a tisztán-zenei formához.) Nagyjában idesorol
hatjuk még a legszigorúbban homofón énektermékeket; azért is nevezik az ilye
neket sokhelyütt „monódikus" stílusúnak: szintén csupán énekszólam határozza 
meg szövegfölhasználásuk módját. A déli opera népszerű, homofón fajtájában, 
az ária-operában recitativo jelzi a szövegfölényt, accompagnato a középfokú, 
megoszló módszerű szövegkezelést, ária pedig a muzsika fölülkerekedését. De már 
az ily világosan nyert osztályokon is könnyen megfigyelhető, hogy nem szoro
san zártak, hanem megszakítatlan átmenettel egymásba nyúlnak. Éspedig nem 
azzal, hogy árián belül is előfordulhat recitativikus részlet vagy szavalóénekben 
is ariózus frázis! Hanem az ének általános természete alapján, mely hol inkább, 
hol kevésbbé alkalmazkodik a szóvázhoz. Bármely nagyobbszabású énekművön 
belül számtalan átmenetet találunk énekbeszéd, ariózó és dalszerűség között. 
Amikor tehát általában két szélső lehetőség között még egy harmadikat, közép
fajút megállapítunk: e kezelésmódok nem jelentenek merev kategóriákat; csak a 
szöveg stílusbeli fontossága szempontjából vonatkoznak a túlnyomó súlyelosz
lásra. Nézzük ismét a gregoriánt! Ahol magán az imádságon vagy lectión, tehát 
a prózaszöveg értelmén van a súlypont, ott egyszerű recitálás szükséges, ahol 
liturgikus hangulatiság, metafizikai háttér nyomul elénk, ott egyenletesebben 
megoszlik az oráció és dallamos ének közti közvetítés két ága, végül csaknem 
teljesen zeneivé irracionalizálódik az ének például a jubilációkban, széles meliz- 
mákká, alig érthetővé bontva a szavakat. Époszi, históriás énekben, népballadá
ban és más elbeszélő egyszólamúságban, számos népi szertartásos énekben, meg 
„keservesében, ahol tehát fontos a közlés tárgyi érthetősége, parlando vezet: 
a zenei foglalat szavalást-fölfokozó. Mihelyt a hanguati erő nagyobb rést üt az 
értelmen, máris zene tölti be az űrt, a szavak fogalmisága ködbe kerül s csak 
sejtelmesen szűrődik ki, mint színes ernyő mögül a fény. Amikor pedig a kedély 
teljesen fölitta a gondolatot s már csak temperamentum, lélekömlés, szíváram 
keresi útját kifelé, a szó puszta pályává süllyed, melyen az ének zenéje siklik. 
De, mint mondottuk, a háromféle tömörülésmód többnyire átjátszik egymásba. 
Kodály „Mátrai képek" c. népdalfeldolgozásában például a balladaszerű par- 
lando-dal beszélő és közép-kategóriát hidal át, a „Már Vidróci emelgeti" rész 
táncdalszerűségbe üt át vagyis közelesik a tisztán-zenei fajtához, az „Elmegyek" 
rész kiegyenlített középfajta és i. t. Végül a „Két tyúkom tavali" finálé főgon
dolata semlegesíti a szöveget, — ehelyett bármi más tréfás vers megtenné: tiszta 
3. típus; hasonlókép a quodlibet-kontrapunktra beékelt „Hallod-e te szolgáló". 
Keveretlen 1. fajtát alig találunk népdalban; gregoriánban ilyen a lectio, világi 
zenében a recitativo secco.
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Mihelyt többszólamúság kerül szóba, a fajták bonyolulnak és megszaporod
nak. Mert minden egyes énekszólambeli kategória háromfélekép vegyülhet a 
„kíséret", a földolgozásmód kategóriáival. Recitáló éneknek lehet egyszerű, alá
rendelt akkordkísérete, mint az olasz seccoban, lehet alaposabban kifejtett, ha 
nem is épp önálló, szövegaláfestő földolgozása, mint Schubert „Doppelgánger"- 
jében, Cornelius „Ein Ton“-jában, de kerülhet szavalóének mellé önállóbb, 
„szimfonikus" szöveg is, mint gyakran Wagnernél vagy a fönt említett Bartók-, 
Schönberg-dalban. Lehet viszont —  mint számos táncdalban, „gitáros" kíséretű 
áriában -— abszolút-zenei formához közeledő énekszólamnak élősdi kísérete, lehet 
illusztratív, folyondárszerű, de önállóbb aláfestése — mint például Bizet „Car- 
men“-jében a rózsaáriának —  és csatlakozhat ilyen, egyoldalúan zenei énekhez 
hasonló többszólamosítás, mint a IX. szimfónia fináléjában. Épígy léphet szövet
ségre középfajú énekkel alárendelt kíséret (Schumann „Ich karnis nicht fassen"), 
középfajú kíséret (ilyen a legtöbb műdalé) s végül önálló formájú foglalat
— mondjuk — Hindemith operáiban nem egyszer. Maga a körülmény tehát, hogy 
deklamáció szempontjából szolgáló szerepre szánják az éneket, nem jelenti még a 
teljes mű rabságát a szöveg karmaiban. Wagner operái, W olf dalai nem sorol
hatók az 1. kategóriába csak azért, mert énekszólamuk többnyire a szövegnek 
hódol; ott van náluk a zenekar, a zongoraszólam, mely elevenül érvényesíti a 
muzsika jussát. Ezért nem kerülhetnek közös plattformra a firenzei kezdő ope
rával —  ahogy Adler Guido óhajtaná Wagner-könyvében, — illetve a berlini 
dalszerző iskolával. De persze az önálló zeneiségű földolgozás nem elégséges 
ahhoz, hogy 3. kategóriába sorozza a terméket, ha énekszólama szintén nem 
emancipálta magát szövege alól. Eszerint a továbbiakban együttesen kell számba- 
vennünk a többszólamú letét minden tényezőjét és aszerint kerül majd inkább 
egyik vagy másik kategóriába az énekmű, hogy a maga egészében mennyire függ 
irodalmi felétől.

Világos, hogy legélesebben, leghívebben az 1. fajtájú ének deklamál, legke- 
vésbbé szorosan a 3. fajta. A hűség mértéke pedig attól függ, mennyire áll közel 
naturalizmushoz a stílis. Nem beszédszerű, hanem imaszerű, egyhangú, szétfolyó 
a gregorián énekszavalat. Már egy fokkal természetesebb a kezdő opera és ora
tórium recitatívója. Minél nemzetibb és egyúttal naturalisztikusabb a stílus, annál 
inkább megkívánja a beszédritmus és flexió lehetőleg élethű követését. A népdal
— bár legnemzetibb — erősen „stilizál", nagyonis eltér a beszédtől, nem óhajt 
természethű lenni, inkább emelkedett, kivételes hangvételt követ. Wagner és az 
újromantika meglehetősen követi a beszéd hajlását s ebben is van annyira na- 
turalisztikus, mint hangfestésben. A magyar komponisták Farkas Ödön óta kez
denek súlyt helyezni természetes énekszavalatra, az oroszoknál Musszorgszki lett 
mintává. Még közelebb kerül a reális hanglejtéshez az impresszionizmus, majd 
szorosan természeti alapra helyezkedik a futurista és expresszionista énekszava
lat. Debussy „Pelleas“-ában alig más az énekszólam, mint a francia színészi sza
valásmód hangokba foglalása, a mese tételével enyhítve. Még az ilyen szavalat 
sem elég életteli az expresszionizmusnak, ezért alkalmaz beszéd és ének közt 
járó, majd dallamba, majd beszédbe átcsapó énekszólamot, mint Schönberg a 
„Pierrot lunaire“-ben, Berg a „Wozzek"-ben, váltva az énekes és melodrama- 
tikus hatást. Nem a szubjektív és objektív hangvétel ellentéte kívánja e kiélezést, 
mert hiszen stíluskérdés, tehát viszonylagos, hogy mennyire tér el beszédmintá
jától az énekszavalat. Az úgynevezett konverzációs (társalgási) opera „beszédje" 
gyakran őrzi meg egy magasságban több szótagját egymásután, ami „természet- 
ellenes" és a secco recitativo is mindig „szegényesebb, mint maga a prózai be
széd" (Szelényi „A párlando", Magy. Zenei Szemle 1942). Épúgy, mint ahogy 
Handel vízi zenéje még antinaturális Beethovenéhez képest, ez „szegényes" a 
Liszté mellett, Liszt szökőkútjai pedig elbújhatnak Strauss R. vízesése mellett. 
Amit helyes deklamálásnak mondunk az énekben, szintén a nemzeti és natura-
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lisztikus érzés párhuzamos fejlettségéhez képest változik. Obrecht idején még a 
latin szövegen táplált polifon zenenyelv töri kerékbe a nemzeti nyelvet (lásd a 
273. példa 12. ütemében a tenor „hibás" deklamációját). A barokk opera már 
jobban ügyel az érthető szavalatra, de csak a recitativóban. Középfajú és túlnyo
móan zenei tájékozódású ének csak a francia operában és Glucknál ébred rá, 
hogy a szöveget alaposabban is figyelembe lehet venni. De a XVIII. század 
messzejár még attól, amit később neveznek természetes szavalóéneknek! A szi
gorúan pontos nemzeti deklamáció igen késői keletű és nem számol a zene alap
természetével, hanem kényes irodalmi reflexiót visz az énekkezelésbe. Apróléko
san „hibátlan" énekszavalat, amire nagyjában Wagner óta fogják az ariózót, de 
nem tesz jót a muzsikának. És tekintve, hogy még az élő beszéd sem ennyire 
pontos, a nép nyelvérzéke pedig nem tiltakozik a népdal számos szavaló „hibája" 
ellen: bátran nevezhetjük az ariózó minuciózusán pontos énekszavalatát városi 
irodalmi ízlés egyoldalú kilengésének. Minden korban úgy áll szemben egymással 
a szabatos deklamáció és a szabadabban szárnyaló ének, mint magas irodalmi 
Ízlésnek és ösztönösebb muzsikálásnak képviselete. A gregorián-kultúra lenézi a 
kor dalosmadarát, a népdalt; a firenzei camerata az egyházi polifóniát; Gluck 
és a berliniek az olasz áriát; Wagner a francia nagyoperát. Nálunk Reinitz Béla 
ellenlábasa Beretvás Hugó volt az Ady-dalok zenérefogásában. Ma pedig — te
szem —  Martin F. „Le vin herbé“-je (Bédier „Tristan“-ja nyomán, 1942) állít
ható szembe a maga idegesen érzékeny szavalatával Kodály vagy Vaughan- 
Williams egészséges énekkezelésével, mely a népi nyelvérzékre támaszkodik.

Molnár Antal.

A bulgár zenekultúra.

Bulgária zenekultúrája ma már egyre nagyobb visszhangot talál a nyugat
európai zenevilágban. Mint kultúrtörténeti megnyilatkozás ugyancsak érdekes és 
régi eredetű.

A bolgár zenetörténelem azokkal az egyházi énekesekkel kezdődik, akik 
régi orosz krónikák szerint nagy szerepet játszottak Oroszországban a keresz
teléseknél. Az úgynevezett „bolgár" egyházi énekmodor híres volt az oroszoknál. 
Bizánci krónikák szerint magasztos egyházi énekek és himnuszok szerzője, Iván 
Kukuzelosz is bolgár (nyugat-macedóniai) származású volt.

Az ötszázéves török elnyomatás alatt a bolgár egyházi zene már igen ma
gas színvonalú, a kölcsönhatás közte és a bolgár népzene között mindig jobban 
megerősödik. Midőn a bolgár nép már ellenállóbb lesz az idegen hatásokkal 
szemben, képes lesz arra, hogy a maga életét a bölcsőtől a sírig hagyományos 
formákban, megfelelő dalokkal juttassa kifejezésre. Ezeket az énekeket bizonyos 
józanság, monoton dallamok jellemzik, amelyeket még ma is nagy tiszteletben 
tart mind az egyszerű paraszt, mind a hozzáértő szakember.

A műzene különféle formái csak az 1878. évi felszabadulás után kezdenek 
kivirágozni. A szóló és többszólamú énekstílus a népdalokból fejlődik ki, még
pedig az orosz és a német zene ihletésére. Egyházi kórusainkat felszabadítóink
nak, az oroszoknak köszönhetjük. Bevezetésüket és népszerűsítésüket a felsza
badulás után már az első évben, minden iskolában kötelezővé tették. Az első 
zenei szakiskola 1904-ben nyílt meg Szófiában, amely 1922-ben már akadémiai 
színvonalra emelkedett. A Nemzeti Opera 1908-ban létesült. Ma már Bulgáriá
ban a katonák is több szólamban énekelnek.

Bulgáriának ma 6 szimfonikus zenekara, 3 operai intézete, több mint 100 
világi és ennél több egyházi kórusa, sok hangversenyegyüttese és szólistája van. 
Ennek a virágzó zeneéletnek eredménye, hogy már a háború előtt sok bolgár
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művész, férfi és nő vegyesen, külföldi vendégszereplésekkel és szerződtetésekkel 
szereztek dicsőséget hazájuknak.

Jellemző a bolgár zeneszerzőkre, hogy még azok is, akik külföldön tanultak, 
hazájuk népzenéjéből merítenek ihletet vagy legalább is igyekeznek megközelí
teni a népdal szellemét. így a bolgár müzene nemcsak hogy nincs ellentétben a 
bolgár népzenével, hanem úgy tűnik fel a népzene mellett, mint ennek egy ma
gasabb megnyilatkozása.

Ez különösen azokra a karmesterekre és zenetanárokra vonatkozik, akik 
ilyenfajta alkotásaikkal igyekeztek kielégíteni honfitársaiknak mindjobban növe
kedő zenei igényeit.

Ebből az első nemzedékből kiválik Dobri Hrisztov, aki 5 évvel ezelőtt halt 
meg. Világos szerkezetű, harmonikus szépségekkel telt kóruskompozíciói java
részt macedón motívumokból épülnek fe. Ezek a legszebb és legnépszerűbb bol
gár zeneművek közé tartoznak, amelyeket bogár kórusok gyakran adnak elő 
idegenben is. Az első világháború óta Pancso Vladigetov erős vetélytársa Dobri 
Hrisztovnak. Vladigerov hosszú éveken át Párisban élt, ahol zenei tanulmányo
kat folytatott. Hazatérése óta a szófiai zeneakadémia professzora. Impulzív mű
vészi temperamentumával külföldön is jó nevet szerzett magának. Témáit gyak
ran meríti a bolgár népzenéből, hangszerelő tehetsége különösen kitűnik. Leg
fontosabb művei: Vardar nyitány, Bolgár suite, Szimfónia, 3 zongoraverseny, 
2 hegedűverseny, dalok, vonósnégyes, „Kálóján Cár" c. opera, stb.

Nagy zenei tehetség a fáradhatatlan Veszelin Sztojanov, a szófiai zeneaka
démia tanára. Zenéjét az exotikus motívumok iránti előszeretet, szélesívű témák 
és hatásos hangszerelés jellemzik. Főbb művei: „Capriccio", „Rituális táncok", 
„Baj Ganü" c. zenekari művek, „Salambo" és „Ravasz Péter" c. operák, vonós
négyesek, hegedűszonáták, dalok, egy zongoraverseny, stb.

A bolgár zeneélet érdekes alakja a vak zeneszerző-professzor Petko Szto
janov, a tudományos és művészeti akadémia tagja. Leginkább kórusra és zene
karra írt szerzeményeket. Művei közü ismertebbek: „Legenda" és „Mese" című 
szimfonikus költeményei, „Balkán nyitány", A-moll Szimfónia, amelyek témáikat 
a bolgár hőstörténetből és gazdag fantáziájából merítik. Zenei logikája világos és 
következetes, ihlete mélyen gyökerezik a bolgár népzenében.

Zübomir Pipkov, az Operaház volt igazgatója, szintén hűséges rajongója a 
nemzeti daloknak. Művei egyéniséget árulnak el. A „Jána kilenc testvére" és 
„Sztrahil" c. műveit vonósnégyesre írta. írt még kamaraműveket, kórusdalokat, 
kis zongoradarabokat. Pipkov Musszorgszkij nyomdokain halad, de a bolgár 
realizmushoz tartozik: utóbbi időben partizándalokat írt.

Ezek a szerzők a 40— 50 évesek nemzedékéhez tartoznak, de csak 10 éve 
annak, hogy a külföldi hangversenytermekben, stúdiókban, színházakban feltűntek.

Végül megemlítünk még egy pár fiatal zeneszerzőt, akik ugyancsak a népi 
irányhoz tartoznak s akiknek neve már a bolgár határon túl is ismert:

D. Nenov  zongoraművész. Művei: zongoraversenyek, zenekari művek, zon
goradarabok.

Marín Geleminov, neve a „Nesztinarka" c. balettdrámájával került előtérbe. 
A balett tárgya: a bolgár nemzeti vallásban szokásos parázstánc. Egyéb művei: 
zenekari variációk, vonósnégyes stb.

Filip Kutev, zenekarra írt bolgár rapszódiájával tűnt ki.
Bojan Ikonomov  hegedű- és fuvolaversenyt és zenekari műveket irt.
A mai bolgár zeneművészet legfőbb forrása a nemzeti énekkultúra, amely 

egyszerű, minden felesleges sallangtól mentes. Ebből a zenéből sugárzik ki a 
bolgár föld és szabadság szeretete.

írta Sztojan Brasovanov, a szófiai zeneakadémia tanára.
Bolgárból fordította dr. Boikliev Dimo.
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Szovjet zene és zenekultúra.
Irta: B. A szá fjev  (Ig orj G lebov )  szovjet akadémikus.

(M ásodik közlemény.)

A dal —  a dallelkiség: mindenekelőtt ezek a zene elemei; alaptermé
szetük a szerzőben és hallgatóban egyaránt feltételezi a konkrét megérzést, 
hogy itt az emberi hangban van a forrás (nemcsak vokális, hanem általá
nosabb értelemben véve), meg a légzésben, telítvén azt, ami elénekelendő, 
helyesebben intonálandó, —  azaz hangemóciós értelemben kerül kifeje
zésre. A dal fejlett formájában instrumentális is lehet. A dal ősi formájá
ban a hang hatása alatt született meg, az őt megszólaltató hangszert pedig 
a hang kormányozza, tehát: lélegzik! Nem rokon elvűnek, rokonnak tünik-e 
nekünk a csellista tónusa, —  a zongorista billentése, —  a hegedűs vonó
vezetésének minősége, —  és magának a hegedűnek a kvalitása? Mindez az 
emberi hang intonációjától származik.1

A pásztori téma a Pastorale-szimfóniában az intellektuális refleksz 
hálóján keresztül a természet képmását vetíti elénk valamilyen festőién 
konkrét elképzelt helyzetben. A fuvolaszerű pásztori improvizáció: az into
náció eleven megszólaltatása, amelyet a pásztordal vagy a környezet vál
tott ki (vegyük pl. a norvég paraszti zenében előforduló intonációs motí
vumokat: a „csorda hivása etetéshez" vagy „hazahívása"), vagy pedig, 
amelyet valamilyen szemlélet, a maga nemében belső „önmagával egyedül 
társalgó" monológ sugalmazott. De végeredményben úgy itt, mint ott, egy  
az a lap : az eleven intonáció egy érzékelhető gondolat: még pedig motívu
mok, motívum-példák, lakonikus motívum-formák, vagy egyéb dal-vázlatok 
megszólaltatásának formájában. A dalvázlatokból láncszemek képződnek 
—  s minden összekötő láncszem be- vagy leénekelhető, hogy végül egy szé
lesen szétágazó melódiává magasztosuljon.2 Egyszóval: éppen úgy, mint a 
beszédben: bármelyik nézet vagy felfogás képes magát frázisok összefüggő 
láncolatává kifejleszteni, hogy végül bírálattá (?) alakuljon. Ha értelmünk
kel fel tudjuk fogni, hogy mit jelent a zenében a dallam kivetítésének és 
az ,,elénekeltnek'" gondolata és életképessége —  s hogy miért hallható 
minden ember részére a melódiában az ember lelke, ■—• akkor érthető lesz 
számunkra a melódiateremtő naturalista-komponista népszerűsége is, az 
ilyet mindig szeretik, míg a többieket legjobb esetben csak tisztelik és mint 
specialistákat értékelik. Ezek a zeneszerző-melódisták: n épiek , akaratlanul 
is n épiek, mert alkotásaikban megközelítik a népi zeneművészeti alkotás 
metódusát: a zenének az eleven intonációból való megszülettetését, mint az 
„érzett gondolat“-nak dallammá való kivetítését. Ebben a látszólag nagyon 
egyszerű igazságban rejlik az alapvető erő, amely a Szovjet zenei kultúrát

1 A fordításban kissé homályosra torzult fogalmazásból azt véljük kiolvashatni, 
hogy a szerző itt a minden zene alapját vető humánum („emberszabású" zene) fő kri
tériumát egyrészt az emberi éneklésben, vagy az amarra emlékeztető hangszínü instrumen
tális zenében, másrészt a természetes énekhangnak leginkább „testére szabott" népi vagy 
népies dalban (népi intonáció itt és a következőkben nyilván népzenét vagy legalább is 
népzenei elvű formálást és szellemet jelent) s annak szerkezeti sajátságaiban ismeri fel. 
Kétségkívül olyan vélemény ez, amelyet fenntartás nélkül magunkévá tehetünk. Szerk.

2 Az „intonáció“-fogalom fő ismertetőjele itt a közvetlen leénekelhetőség, vagyis az 
egyszólamúság. Helyes magyar fordítása ebben az értelemben: egyszőlamú dallam. Szerk.
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mozgatja. Ezeknek a  szavaknak az értelmébe mélyen be kell hatolnunk, 
mivel nem szabad azokat komplikált jelenségek egyszerűsítésére törekvők
nek tekintenünk. És így a zeneszerző felszabadulva a templom, a céh ha
talma, a jobbágyi szolgaság függősége alól (M ozart), nem is olyan régen 
alakult át zeneszerző-individualistává.

Beethoven, aki 1827-ben költözött az árnyékvilágba, volt az első a szó 
igazi értelmében vett zeneszerző-polgár. Az akkori időkben a beethoveni 
individualizmus kivitte a zenét összes lehetőségei kolosszális felemelkedésé
nek korszakába, különösen pszicho-realisztikai feszítő erejének és a szim- 
fonizmus gigantikus fejlődésében jelentkező zenei potencia művészi stigmá
jának eszmei kivetítése tekintetében. Ebben a fejlődési folyamatban képző
dött azután a zeneművészet magas intellektuális feszültségének formái és 
az alacsony, vulgárisán, érzéki jelenségei közötti „vízválasztó". Abban az 
időben nálunk a népi művészetről való fogalmat mindinkább a paraszti 
művészetre, s még hozzá annak legősibb stádiumára vezették vissza.

Európában —  a zenei individualizmus ünnepélyes bevonulása alkal
mával az egyik fényes névtől a másik még fényesebbig —  felmerült a mű
vészi zene stílusának és formájának, azaz lényegében a kapitalisztikus vá
ros zeneszerző-individualista zenéjének az alacsonyabbrendű ízlésű városiak 
művészietlen-szürke-hétköznapi jellegű zenéjével való szembeállítása, azután 
pedig a —  szakszerűség szempontjából is —  valóban művészi zene szembe
helyezése a dilettáns-kirakatszerű hatású zenével, nemkülönben a népi ze
nével is, mint valami —  a maga sajátos melódiáiban ugyan vonzóval, —  
de nem  igazán művészivel, mint amely a maga intellektuel-esztétikai formá
jában és szakszerűségében tulajdonképpen igazi célja és eszköze a kompo
nista élettevékenységének. Ebben a vonatkozásban a népi zene olyasféle 
„munkaközbeni" időtöltésnek, helyesebben a „műveltek" műkedvelésének 
minősült, akikkel a büszke város szembeállította a művészeket.

Ha a 18-ik században Rousseau nem egészen könnyű harcot vívott az 
egyszerű, természetes dal jogáért (szerintünk inkább a  szentimentális ro
máncért, jelesül „romantikusan" álmodó románcért), ha a filozófus Her- 
dernek a 18— 19. században, mint a népművészeti források „ügyvédjének", 
szintén nagy erőfeszítésébe került a „művészietlen költészet" névtelen 
virágainak, művészet-esztétikai értékének a propagálása, nem volt-e akkor 
az egész 19. század (ebben a vonatkozásban) valamiféle titkos küzdelem 
a „művészet kincseként" értékelt és mindenütt fellelhető népművészeti je 
lenségek között és a szubjektivitásra hangolt lelkületű művészek és raciona
listák, a „tiszta intellektuális művészet" elvét védőknek azi „egyszemélyi- 
ség“-ért folytatott kétségbeesett és mindinkább sűrűsödő ködbe burkolt 
törekvései között?

Nem időzöm sokat a tárgyilagosan népi művészethez való „vonzás" 
és a szélsőségek szubjektivitása felé való „taszítás" igen érdekes és sok
oldalú jelenségének a leírásánál. (E z  a  „lelki egyedüllét" jellemző úgy 
Musszorgszkijra, mint G riegre. Itt mellékesen megemlítem M ahlern ek  az 
általánosító intonációkhoz, mint legjobb szimfóniáihozi szolgáló témákhoz 
való vonzódását.) A régi Oroszországban ez a processzus simábban folyt 
le, először azért, mert a népi alkotás értéke —  még a parasztság legjobban 
elkülönített rétegeiben stabilizálódott válogatott esztétikai dalanyagért való 
lelkesedés mellett is —  nem szenvedett kétséget; másodszor, mert a népi



226

intonációs tartalom a maga állandó fluktuálásával, mint valami demokra
tikus réteg a városi románc lírájába is behatolt.3

M aga a t  elvont szubjektivitás sem kerülte ki nálunk a románc vulgáris 
elemeinek befolyását —  annyira fantáziaélénkitőknek bizonyultak az orosz 
város sajátszerű melodikus kultúrájának —  mindenki által szeretett, leg
őszintébb szívélyességet kisugárzó alap „válaszoló szólamai". De mégis! 
a nagy kapitalisztikus város magához ragadta a magáét —  és a „magas" 
és „alacsony" rétegek zenéje között a távolság mindinkább szélesedett és 
elmélyült. Érdekes, hogy áz esztétika küzdelme C sajkov szk ij ellen abban a 
(—  nem tudom, ki által a közvéleménybe dobott! — ) jelszóban csúcsoso
dott ki, hogy: „hagyjuk ezt a zenét az írnokoknak és szakácsnéknak!".

(Fordította: A lbach  V ilm os.) (F oly tatju k .)

Beszám olók a  fontosabb zenei esem ényekről 
és h írekről.

Összeállította: Barna István.

Franciaország. Az 1947— 48-as évad zenei eseményei közül kiemelkedik 
Darius Milhaud új operájának közeljövőben sorrakerülő bemutatója. A szerző 
Bolivár délamerikai szabadsághős életét viszi színpadra. — Egyéb operabemu
tatók: Ibert „Le chevalier errant", Honegger: „La naissance des couleurs", Fran- 
gaix: „Les malheurs de Sophie", Messiaen: „Orphée". — Októberben Szigeti 
József hangversenyzett Párizsban (Schnabellal és Fournier-vel.)

Svájc. A zürichi operában nagy sikerrel adták elő a Kékszakállú herceg várát 
és a Székelyfonót. ■— Frank Martin Svájc egyik legjelentősebb komponistájává 
emelkedett. Trisztán- oratóriumát („Le vin herbe ) Bécsben és Londonban fogják 
az idén bemutatni. Petite Symphonie Concertante-ja, mely a nyáron nyolc zene
ünnepségen aratott sikert, valamennyi jelentős európai központban előadásra ke
rül, közöttük Budapesten is. — Yehudi Menuhin Luzernban a Bartók hegedű- 
versenyt adta elő.

Egyesült Államok. Az elmúlt években alig játszott Albán Berg művei most 
hirtelen a zenei érdeklődés középpontjába kerültek. Hatalmas sikere volt Or- 
mándy Jenő newyorki „Wozzeck“-előadásának. (Csak részletek.)

Hollandia. Az Új Zene Nemzetközi Társasága legközelebbi ünnepségeit 
Amsterdamban tartja, 1947 júniusában. Két operabemutatót, öt zenekari és öt 
kamarazene-estét terveznek.

Csehszlovákia. Bohuslav Martinu Concerto Grosso-ját Bécsben, és P. Sacher 
vezetésével Baselben, valamint több nyugateurópai városban fogják bemutatni. 
A cseh rádiózenekar Kubelik vezénylete alatt Bartók hegedűversenyét adta elő. 
Októberben ugyancsak Kubelik vezényelte Bartók III. zongoraversenyének rend
kívül nagy sikert aratott prágai bemutatóját (szólista: Böszörményi Nagy Béla).

Ausztria. A bécsi Collegium Musicum oly célból alakult (1945), hogy ke
véssé ismert régi műveket és ritkán hallható moderneket ismertessen meg a kö
zönséggel. Kizárólag kamaraműveket (beleértve kamarazenekari és kis kórusra 
írt műveket is), adnak elő. A modern kompozíciók során Hindemith trombita
szonátája, W ellesz hegedű- és kamarazenekari szvitje és Casella öt hangszerre írt 
szerenádja kerül előadásra. Kórushangversenyükön Haydn, Bartók és Kodály  
műveit éneklik. — A salzburgi Mozarteum ezévi nyári nemzetközi tanfolyamának 
legérdekesebb előadásait Hindemith tartotta a „zeneelmélet problémáiról". Az elő
adássorozat olyan lelkesedést váltott ki, hogy a Mozarteum vezetősége felkérte
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a mestert, 1948 nyarán ismét tartson tanfolyamot. A sorozat befejeztével növen
dékei ünnepelték az előadót, eljátszván az Esz-ben írt vonósnégyesét és a „Frau 
Musica“-t. •—- Hindemith salzburgi tartózkodása után Svájcba utazott. Űj operá
ján dolgozik, mely Kopernikus életéről szól. Be kívánja fejezni megkezdett kla
rinétversenyét és nagy zeneelméleti munkájának, az Únterweisung itn 7 onsatz- 
nak harmadik kötetét, mely a három és többszólamú szerkesztést tárgyalja. — 
Hindemith személyesen fogja dirigálni Bécsben a II. Nemzetközi Zenei Ünnep 
keretében „When lilacs last on the dooryard bloom’d" című W alt Whitman szö- 
végére készült amerikai oratóriumának európai bemutatóját. — Gottfried Einem 
operája, a „Danton Halála" —  melynek salzburgi bemutatójáról már megemlé
keztünk — olyan sikert aratott,' hogy több operaházban tűzték, műsorra. A másik 
osztrák mü, mely nagy sikert aratott Anton Heiller kétzongorás toccatája, - - a  
kopenhágai, salzburgi és velencei ünnepségeken került előadásra — A linzi Igna-. 
zius-templomban előadták E. W ellesz f-moll miséjét. — Aassee-ban találkoztak 
az osztrák városok zeneakadémiáinak növendékei, hogy közösen rendezett zenei 
ünnep keretében bemutassák egymásnak tudásukat. Következő találkozójukra kül
földi zeneakadémiák meghívását is tervezik.

Németország. Terv szerint 1948-ban nyitják meg újból a bayreuthi ünnepi 
játékokat a Parsifallal. Wagner müvein kívül minden évadban előadják az év leg
kiválóbb modern operáját is. — Werner Egk-et a „Columbus" és a Pesten is 
bemutatott „Csodahegedü" szerzőjét a bajor rendőrség a nácizmus évei alatt 
tanúsított magatartásáért letartóztatta.

Románia. Az 1946/47-es tanévben Kolozsvárott — a román zeneakadémián 
kívül —  magyar zenei főiskola létesült, melynek igazgatójául Nagy Istvánt ne
vezték ki. A tanárok közül Szeghö Júlia (ének), Eisikovits M iksa (zeneszerzés), 
Halmos György (zongora) nevét emeljük ki. Kolozsvár zenei élete ez év folya
mán rendkívül élénk volt. A hangversenyek közül egy Bartók sorozatról kell meg
emlékeznünk (valamennyi egynemű kórus, II. hegedű-zongora szonáta), mely 
iránt nagy érdeklődés mutatkozott, annyira, hogy a sorozatot idén is folytatják. 
(Ritkán hallott kórusok: a négy régi magyar népdal, a négy szlovák népdal.) 
Tervbevették ezenkívül Farkas Ferenc új kantátájának bemutatását. A mult évad
ban előadták Gluck Rászedett kádi-ját; idén talán sorra kerülnek a rendszeres 
magyarnyelvű operaelőadások is. — A kamarazene ápolására Collegium Musi- 
cum alakult, melyben egyaránt vesznek részt román és magyar művészek.

Magyar vidék. — A szegedi zenekonzervatórium Collegium Musicumot 
szervez. Szólóhangversenyeken kívül vonósnégyeseket, és eléggé nem dicsérhető 
módon ritkán hallott fúvóskamarazenét (Mozart, Debussy, Sztravinszkij és ka
marazenekari kompozíciókat fognak előadni. A régi művek közül a szintén ritka
ság számba menő Tartini viola da gamba versenyét adja elő Csuka Béla.

A M agyar Zenem űvészek Szabad Szervezetének  
beszám olója és hírei.

Legutóbbi beszámolónk augusztus végén kelt. Szeptemberben nagy lendü
lettel indult meg Szervezetünkben az őszi évad. Megindítottuk akciónkat, hogy 
a zeneművészek részére üdülőt létesítsünk. Hamarosan tapasztalnunk kellett, 
hogy milyen nagyok a nehézségek, amelyeket le kell győznünk. Akciónk meg
kezdését csupán az tette lehetővé, hogy voltak, akik megértették az üdülő jelen
tőségét és segítségünkre siettek. Két hangversenyt rendeztünk az üdülő javára 
Szervezetünkben: szept. 16-án Ernster Dezső és Petri Endre, nov. 2-án Starker 
János és Sebők György közreműködésével. — A hangversenyek alkalmából felül- 
fizetésekkel, adományokkal támogatta célkitűzésünket zenebarátok és vállalatok 
egy kis csoportja: a Dunavölgyi Bank, Bőrkiskereskedők Orsz. Egyesülete,



Európa Bank, Szikra, Hitelbank, Belv. Takarék, Nik és a Hunnia filmgyár. — 
E  helyről is köszönetét mondunk segítségükért.

A továbbiakban röviden regisztráljuk szervezeti életünk jellemzőbb esemé
nyeit. Rádióműsoraink irányát igazolja a közönség körében lassacskán jelentkező 
érdeklődés, amely bizonyítja, hogy kitartó munkával, a legjobb előadók bevo
násával az új magyar zenét is közel lehet hozni a zenehallgatók szélesebb réte
geihez. Augusztusi műsorunk: Szabó Ferenc: Szonatina, Sárai Tibor: Rondoletto, 
Járdányi Pál: Táncok. Előadta: Sándor Renée (zongora). Kelen Hugó: Dalok. 
—  Markót Eta (ének). — Kelen Rózsi (zongora). — Szervánszky Endre: Szo
natina. —  Antal István (zong.). — Tátrai Vilmos (heg.). Szeptemberi műso
runk: Kazacsay Tibor: Furcsaságok. —  Pázmán György (zong.). Szelényi István: 
Négy kis kantáta. — Sándor Judit (ének), Rozgonyi Ágnes (hegedű), Balassa 
György (klarinét), Tibay Zoltán (nagybőgő). — Októberi műsorunk: Szer
vánszky Endre: Szonatina. — Böszörményi-Nagy Béla (zong.). Ribáry Antal: 
Dalok. —  Závodszky Zoltán (ének). Jemnitz Sándor: II. hegedű-zongora szo
náta. —■ Radnai Gábor (hegedű), ifj. Váczi Károly (zongora). — Székely Endre: 
Szonáta. —  Böszörményi-Nagy Béla. Novemberi műsorunk: Aschner György: 
Zongoradarabok. —  Zempléni Kornél (zong.). —  Weiner László: Szonáta. 
Lukács P á l. (brácsa), Petri Endre (zong.). Decemberi műsorunk: Anhalt István: 
Szonáta. — Mura Péter (zong.). — Kovács Barna modern spanyol műveket ját
szott gitáron Segovia átiratában. —  Szept. 26-án Bartók Béla emlékére: Szabó 
Ferenc: II. szóló szonáta. —  Garai György (hegedű). —  Veress Sándor: Nóg
rádi verbunkos — Garai— Petri. Kadosa Pál: szonáta két zongorára. Kadosa— 
Szabó Márta.

A Svéd Vöröskereszttől a Népjóléti Minisztérium útján kapott 2 láda ruha
neműt szept. 6— okt. 5. között a jelentkezés sorrendjében osztottuk ki. Egy pár 
kistermetű tagtársunk jutott ilymódon frakkhoz, míg az öltönyök legnagyobb 
része csak olymódon volt felhasználható, hogy azokból nő-tagjaink kosztümöket 
készíthettek. — Szept. 12-én a pedagógus tagozat megállapította és hírlapilag 
közzétette a zeneórák minimális díját. —  Két alkalommal, IX. 5—X. 5-ig és okt. 
25—nov. 30-ig konzervajándékot osztottunk leginkább rászoruló tagjainknak. 
(Mindkét alkalommal 400 dobozt adtunk ki. Akiknek rászorultságáról tudtunk, 
azokat kiértesítettük, ezenfelül minden tagunknak adtunk, aki kérését a fenti 
időpontokban közölte.) — Október hóban, a jelentkezés sorrendjében kiosztot
tuk a korlátolt számban rendelkezésünkre álló tüzelő-pótjegyeket. — Okt. 18-án 
a fiatal zongoristák részére alapított „Robitsek Péter emlékdíj“ elnyeréséért ver
senypályázati hangverseny volt Szervezetünkben; az I. díjat ifj. Váczi Gyula Béla 
és Radó Ágnes, a II. díjat Horváth Ferenc és Katona Ágnes nyerték. — Okt.
12-én a Szakszervezeti Ifjúsági Tanács tanoncsegélymozgalma keretében ismét 
több 18 éven aluli muzsikus jutott 3 havi időtartamra hetenként ismétlődő élelmi
szersegélyhez. — Okt. 12-én és 26-án érdekes kottabemutatók voltak Szerveze
tünkben. Veress Sándor: ,,Billegetőmuzsika" c. művét Szervánszky Endre ismer
tette. A darabokat Antal István játszotta. A „Három év zongoraanyaga" c. 
kottát annak szerkesztője, Czövek Erna ismertette. A darabokat legnagyobbrészt 
maguk a szerzők mutatták be. —  A zeneíró-tagozat zenetudományi előadássoro
zatát nov. 15-én Ecsedi Ferenc kezdte meg, A hangrendszerkérdés mai állásáról 
beszélt. Nov. 29-én nagy érdeklődés kísérte és érdekes vita követte László 
Zsigmond előadását: „A magyar vers prozódiája a mai magyar zenében". A ze
neszerzők szempontjából fontos kérdéshez Járdányi Pál, Kelen Hugó, Kadosa Pál 
és Molnár Imre szóltak hozzá. A soron Szabolcsi Bencze előadása következik 
dec. 14-én). Jan. 10-én, d. u. 6 órakor Molnár Antal fog előadást tartani: „Ho
gyan érvényesül a zeneszerző" címmel. — Hangversenytermünk zenei eseményei: 
Szeptember 6-án a D. K. Sz. Énekiskolájának hangversenye (tanár Kerényi 
György). — Kósa Györgynek három hangversenye volt; a soron következő
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jan. 6-án d. u. 6 órakor lesz romantikus műsorral. Nov. 16-án szervezeti hang
verseny: Szervánszky Endre: Szonatina, Pallós Tivadar: 3 dal. Járdányi: zongora- 
darabok, Kósa György: II. zong. szonáta. Előadók: Nemes Katalin, Bibó Olga, 
Kerényi György, Hubert Ilona, Deák Ágnes és a szerzők. — Nov. 16-án Eszenyi 
Irma és Vasadi-Balogh Lajos hangversenye. — Dec. 7-én, mai kamarazenehang
verseny. —  Nov. 30-án a külföldi segélyszervezetek delegátusai tiszteletére, a 
Népjóléti Minisztérium támogatásával hangversenyt rendeztünk Antal István, 
Lukács Pál, Sándor Judit, Závodszky Zoltán, Blum Tamás és Freymann Magda 
közreműködésével.

A közeljövőben —  valószínűleg már decemberben — az UNRRA juttatása 
következtében cipőtalpakat kaphatnak tagjaink egészen kedvezményes áron. Az 
olcsó pamut-textiláruk vásárlására jogosító jegyekkel kapcsolatban is megtettük 
a szükséges lépéseket a zeneművészek érdekében. —  Karácsonyi segélyakciónk e 
sorok írásakor még folyik. Nehéz a helyzetünk: a keresettel bíró muzsikusok 
anyagi ereje igen kicsiny a szűkös körülmények között élők nagy száméihoz ké
pest. Mégis reméljük: nemcsak a gyermekes családokon, hanem még több rá
szoruló tagtársunk helyzetén is tudunk majd némileg könnyíteni. Ha adataink be
bizonyítják, hogy minden zeneművész becsülettel egyesítette anyagi erejét a kol
légák megsegítésére, akkor számíthatunk —  a Szakszervezeti Tanács útján — 
a dolgozók széles rétegeinek szolidáris támogatására! —  Úgy hisszük, nem tud
juk elégszer hangsúlyozni: most és a jövőben is minden akciónk sikere, a zene
művészek életnívójának emelkedése attól függ, mennyire szoros a muzsikusok 
szolidaritása, mennyire komoly érdeklődéssel és becsületes mértékű teherválla
lással vesznek részt Szakszervezetünk életében, mennyire vannak tudatában an
nak, hogy Szakszervezetünk teekintélybeli és anyagi gyarapodása minden zene
művész elsőrendű érdeke! Fenyő Imre
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K Ü LFÖ LD I FO LYÓ IRA TO K  S Z E M L É JE

M ONTHLY MUSICAL RECORD, 77. évf. 883. sz.; London 1947 Január.

E  folyóirat a szerkesztő (Prof. J. A. Westrup) kiváló „Időszerű jegyzetek"
c. észrevételeit közli vezércikkszerűen, első helyen. (Mint címéből kitűnik, a 
zenei élet érdeklődésének középpontjában álló kérdésekkel foglalkozik közérthe
tően, de ugyanakkor zenetudományi színvonalon, s egyszersmint kitűnő meg
fogalmazásban.) E  számban a tavaly elhalálozott Falla-ról emlékezik meg. Gra- 
ham Carritt egy kevéssé ismert norvég zeneszerzőről, Bjarne Brustad-ról ír (szü
letett 1895-ben).

884. sz.; 1947 Február.
Az „Időszerű jegyzetek" Benjámin Britten új ,,filmzené“-jét boncolgatja, 

melyet B. eredetileg egy kitűnő zenei oktatófilmhez írt, s mely azóta a mozivá
szontól függetlenül is sikert aratott. Címe: „Zenekari vezető fiatalok számára" 
(„Young Person’s Guide to the Orchestra"). Martin Cooper Gábriel Fauré 
operáinak méltatásával folytatja a francia dalművekről írt cikksorozatát.

885. sz. 1947 március— április.
Az „Időszerű jegyzetekében a lap szerkesztője üdvözli a két új londoni 

zenefolyóiratot: a „Penguin Music Magazine“-t és a „Music Lover"-t.
Ralph W . Wood „Enigma Derivations" című cikkében Elgar híres válto

zatait veti össze Puccini egykorú dalműveivel.
A. H. Fox-Strangways „A Song Translator’s Notes" cimü cikksorozata első 

közleményében négy német dalszerzőről, Schubert, Schumannn, Brahms és W olf-
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ról ír mélyrehatóan és kitünően. A szöveg-zene ellentét régóta vitás kérdését 
boncolgatja az említett négy szerzővel kapcsolatban.
886. sz. 1947 május.

„Időszerű jegyzetek": Mendelssohn Angliából való utolsó távozásának szá
zadik évfordulójáról. Megemlékezik továbbá és párhuzamot von a májusi prágai 
zeneünnepségekről és az augusztusi edinburghi ünnepélyről. Mollie Sands „Somé 
Georgián and Victorian Song Lyrics Compared" sekélyes, de az akkori idők 
átlagízlésére jellemző anyagról. —  A. H. Fox—Strangways; gyakorlati tanácsok 
fordítók részére. —  M. ]. E. Brown „Schubert’s Grand Duo“ című cikkében 
vitatja az általános hitelre talált feltevést, mely szerint az op. 140. tulajdonkép
pen zenekarra elképzelt szerzemény volna.
887. sz. 1947 június.

„Időszerű jegyzetek": beszámoló a külföldről érkezett zenei folyóiratokról. 
N. G. Long hosszú elemzést közöl Vaughan-Williams negyedik szimfóniájáról; 
Max Kenyon elmésen és szórakoztatóan ír a Lully-féle francia nyitányformáról.
888. sz. 1947 július—augusztus.

A szerk. „Időszerű jegyzetei" a májusban lezajlott prágai zeneünnepély kü
lönböző eseményeivel foglalkozik, továbbá megemlíti az itteni Royal Philhar- 
monic Society újonnan létesített ösztöndíját.

E. Zavarsky „Sixty Years of Slovak Music" c. cikke elsősorban zeneszer
zőkkel foglalkozik, de ezek jellemzése vázlatos. A szlovák népzenéről, érthetet
len módon, alig tesz említést.

Charles Wilson „Bartók and Hungárián Folk Music" c. felületes cikke nép
zene-elemeket igyekszik, külsőségekre támaszkodva, kimutatni Bartók szerzemé
nyeiben.

Beszámoló az új zene nemzetközi egyesületének kopenhágai ünnepélyéről. 
Opera-, hangverseny- és hanglemez-bírálatok valamennyi tárgyalt számban.

MUSIC LO V ER (negyedévi folyóirat), szerk. Hubert Foss. 1. évf. 1. sz.
London 1947 Január.

A szerk. beköszöntőjében kijelenti, hogy az új kiadvány főként az Angliá
ban egyre növekvő számú zenekedvelő átlagemberhez szól, és irányelve: a vál
tozatosság. A cikkek közül figyelmet érdemel a szerk. és Ralph Hill vitája Ber
liozról; egy ismeretterjesztő közlemény a „harmonikus felhangokról" (Ll. S. 
Lloyd); „Zenei ábécé első betűje C“; Malcolm Sargent, a liverpooli zkar kar
nagyának „egyéni arcképe"; E. St. Roper cikke „Székesegyházaink"; beszámoló 
„Zene az iskolákban" címmel, stb.
1. évf. 2. sz. 1947 április.

Nagyobb cikkekkel szerepelnek: Herbert Murrill, aki Purcell-t és Britten-t 
állítja párhuzamba; Dennis Apivor fiatal zeneszerzők műveinek kiadási lehetősé
geiről ír. Charles Cuerman „Policies and Politics". Kisebb írásokkal szerepelnek: 
Sir Adrián Boult a hangversenyműsorok hosszúságáról; Vaughan-Williams a 
„tevékeny zenélés"-ről; Newman Flowex az ismert Hándel-kutató gyüjtőútjairól; 
Stephen Williams a basszus-hangról és szerepkörről; Ll. S. Lloyd a felhangokról 
ír, stb.
TH E MUSIC R E V IE W  8. évf. 2. sz. Cambridge 1947 május.

J. H. Elliot a zene és valóság vonatkozásait feszegető túlságosan elvont 
írása után Gerald S. Bedbrook  „The Genius of Giovanni Gabrieli" c. értékes 
tanulmánya következik. Szerzője —  úgy érezzük — helyenként kissé túloz meg
állapításaiban: G. Gabrieli, mint korának legkiválóbb muzsikus-lángesze szerepel 
a tanulmányban; kortársai — ezek között Willaert —  szerző szerint elhalvá-
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nyúlnak Gabrieli érdemei mellett. Szerző hangsúlyozza Gabrieli kimagasló sze
repét a hangszeres zene — ha nem- is megalapításánál —  mindenesetre annak 
egy eddig nem tapasztalt tökélyre emelésénél. Gabrieli szerzeményeit méltatja 
kottapéldák segítségével, majd bibliográfiai felsorolással zárja le dolgozatát.

Eric Halfpenny „Défense de la Basse de Cornet" c. cikkében beszámol azok
ról a tapasztalatokról, amelyeket az irodalomban egyöntetűen lesajnált serpent 
és ophicleide gyakorlati megvizsgálásánál, játszatásánál szerzett.

Paul Hirsch „Dr. Arnold’s Handel Edition 1787—97“ c. cikk élvezetes mó
don taglal egy alapvető fontosságú bibliográfiai kérdést.

Sten Btoman írása „Wilhelm Stenhammar, a Survey" a svéd zeneszerző 
egyéniségének túlrövid ismertetése után N. G. Long „A Chid of our Time" 
Tippett oratóriumának részletes ismertetése után Colin M ason-nak „Rubbra’s 
Four Symphonies“ c. cikke következik. Ez utóbbi bizonyos tekintetben minta
képe lehetne az ilyenfajta méltatásoknak. Szerző meghatározza személyiségét 
és helyzetét egyes kortársakhoz (Vaughan-Williams Walton) és „Szellemi ro
konokhoz" (Brahms, Sibelius) viszonyítva. Ezekután kiemeli Rubbra főbb sti- 
láris sajátosságait, majd a négy szimfóniát egymáshoz viszonyítva elemzi. —  
R. J. Mannmg „The Future of the Amateur" c. cikke folyamán néhány gyakor
lati tanáccsal szolgál a „műkedvelő-válság" kérdésében, amely szerinte végered
ményben a nemzet zeneműveltségére is kihat.

Rövidebb cikkekkel szerepelnek: Maucice O ’Haxa Caselláról irt gyászjelen
tésével, E. Helm  a New Yorki évadról, és E. H. M eyer a csehszlovák zenei élet
ről szóló jelentéseivel. A megszokott opera-, hangverseny-, hanglemez-, továbbá 
bőséges zenemű- és könyv-bírálatok egészítik ki a szám tartalmát.

MUSIC LO V ER 1. évf. 3. sz. London 1947 július.
A folyóirat júliusi számának értékesebb cikkei: a szerkesztőnek, Hubert 

Foss-nak William Walton-ról írt méltatása, amelyben legújabb vonósnégyesét 
állítja cikke középpontjába, lan C ox  az ,,á“-ról (diapazon) ír érdekesen; Kenneth 
Avery  rövid vázlatot közöl Peter Warlock-ról, a korán elhunyt tehetsées zene
szerzőről, Bartók egyik legelső külföldi tisztelőjéről. Narajana Menőn a hindu 
zenéről ír. A lap ezenkívül tartalmazza a szerk.: Isobel Baillie; H. W . Hadden- 
Squire: The Muses, Mothers in Law, and Noses; W . S. Drew: The Musician’s 
Eye; Fr. Fuller: The Future of South-American Music c. cikkeit. E. Stanley 
Roper, az egyházi zene egyik szaktekintélyének cikke „Our Parish Churches; 
Choir and People" különösen figyelemreméltó.

JOURNAL O F RENAISSANCE AND BAROQUE MUSIC 1. évf. 1. sz. 
Cambridge, Mass. USA. 1946 március.

Szerk. beköszöntője, amellyel a folyóirat célját és az errevonatkozó kuta
tások, stb. módszereit vázolja, magában véve is felér egy alaposabb tanulmány
nyal. A használandó fogalmak szinte előírásszerüen tiszta meghatározásában 
látjuk eme beköszöntő értékét: a folyóirat célja egy bizonyos zenetörténeti eszme, 
felfogás ápolása, továbbá ennek a meghatározott történeti felfogásnak és az 
ebből következő módszernek a renaissance és barokk, eme két, aránylag kevéssé 
felderített időszak zenéjére való alkalmazása.

Archibald T. Davison „A New Music Periodical. Its Future Influence". 
Üdvözli az új folyóiratot és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a renaissance 
és barokk zene a zenekedvelők széles körében elterjedjen. Ezt a célt a folyóirat 
nagymértékben elősegítheti.

Ottó Kinkeldey: „Musical Scholarship and the University". A zenetudo
mány és az egyetem kapcsolatát vizsgálja. Utal arra, hogy a többi művészetek 
történetének feltárása az illető művészetek sajátságánál fogva könnyebb, mint
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a zenéé, amelynek lényege, a valóságos hangzás, csak az utolsó években vált 
lerögzíthetővé és tetszés szerint visszaadhatóvá. Az általános történettudomány 
módszereinek a zenetörténet kérdéseire való alkalmazását elengedhetetlennek 
tartja.

Alfréd Einstein: „The Greghesca and the Giustiniana of the Sixteenth 
Century“. Két kevéssé ismert 16. századbeli énekformának keletkezését és fejlő
dését vázolja szerző tudós tanulmányában.

Charles van den Borren „La Contribution Italienne au Thesaurus Musicus 
de 1564“ a nürnbergi Montanus-Neuber motettagyüjtemény egyes darabjaival 
foglalkozik, a szerző által megszokott alapossággal.

Armen Carapetyan: „The Concept of Imitation della Natura the Sixteenth 
Century". Szerző a „naturalizmus“-ban, természetutánzásban véli megtalálni a
16. század eszméjének kifejezését, és ennek következéseképen vázolja a művé
szetekben, különösen a zenében, fenti elv érvényrejutását, egykorú elméletírókra 
támaszkodva. Alapos felkészültségű, mélyenszántó tanulmány.

Willi Apel egy bibliográfiai cikke és apróbb közlemények egészítik ki a 
jelentőségteljes és nagyfontosságú folyóirat első számát.

Sch. Weissmann János (London).

TH E MUSICAL TIM ES. Havi folyóirat. Több, mint száz éves múltra te
kinthet vissza. 1844-ben indult meg s most az 1250-ik számnál tart. Az aláb
biakban az 1946 szept.— 1947 ápr. számok tartalmát ismertetjük.

1946. szept. A. Hyatt King ismerteti Paul Hirsch zenetudományi könyvtárát 
abból az alkalomból, hogy azt a British Museum megvásárolta. Állománya 
meghaladja a 15.000 kötetet. A könyvtár anyagát kizárólag nyomtatványok, kot
ták s könyvek alkotják. Rendkívül gazdag elméleti munkákban, a Gafori-tól Mer- 
senne-ig terjedő korból. Megvan 976 opera teljes partitúrája, a „querelle des 
bouffons" teljes irodalma és ritka choreografiai müvek, nagyszámú régi tabula- 
tura, Bach első-kiadás, ritka Walsh és Roger kiadványok és az összes Gesamt- 
ausgabe-k. A könyvtár specialitása a Mozart, Beethoven és Schubert művek 
első és korai kiadásainak csaknem hézagmentes gyűjteménye. A könyvtárat a 
British Museum 1946-ban 100.000 fontsterlingért vásárolta meg.

E  számban jelentek meg a Bécsből menekült veterán gordonkaművész, 
Carl Fuchs sok humorral átszőtt visszaemlékezései Ch. Hallé-ra.

1946. okt. P. C. R oscoe George Rush-ról, egy elfelejtett angol zeneszerzőről 
emlékezik meg.

G. E. Arnold a háború alatt Bécset ért zenetörténeti vonatkozású épület
károkról számol be.

1946. nov. Granville Bantock (1868—1946) életrajzát hozza W . R. An- 
derson tollából.

1946. dec. E  számban meleghangú méltatást olvashatunk Bartók  IlI.-ik 
zongoraversenyének londoni bemutatójáról, mely nov. 27-én folyt le az Albert 
Hallban (zongoraszóló Kentner Lajos).

1947. jau. E  szám valóban „szenzáció‘‘-számba menő cikket közöl: G. B. 
Shaw  kritikáját az angol rádióról. Visszaemlékezik a rádió előtti korszakra, 
azokra az időkre, amikor (úgy 50 évvel azelőtt) mint zenekritikus kezdte meg 
pályáját. Egy-egy Beethoven-szimfóniával megismerkedni akkoriban csak azok
nak volt alkalmuk, akik megengedhették maguknak, hogy egy Cristal Palace-beli 
hangversenyre megváltsák a jegyüket, ö  maga nagyrészt azokból a négykezes 
átiratokból ismerte meg a klasszikusok zenekari műveit, melyeket annakidején 
nővérével tanulmányozott. A rádió jóvoltából (?) ezek ma oly közönségesek, 
mint a konyhavekker. Magasrendű zene ma a körutakon és a kültelken egy
aránt otthonos s ez a rádiónak köszönhető. Shaw most visszatér régi kritikus
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mesterségéhez és megjegyzést tesz arra, ahol a B. B. C. rossz utakon jár. El
ítéli az alantas ízlésnek tett engedményeket. A rádiót megejtette a slágeréne
kesek varázsa. Dalaik, még a rádió számára átsímított formában is, nem csak 
vulgárisak, de az értelmetlenségig ostobák. És a rádió abba a tévedésbe esett, 
hogy népszerűségük titka ebben a vulgaritásban rejlik, holott a slágerénekesek 
valódi vonzereje abban van, hogy intonációjuk és ritmusuk ellenállhatatlanul 
tökéletes. Senki sem tördik szövegeik ostobaságával, de szívesen táncol tö
kéletes ritmusaikra.

Ezután hosszas — nem egészen meggyőző — fejtegetés következik az 
intonációról és hangvételről általában. Az operához elérkezve megjegyzi: hasz
nosabb volna az agyonhúzott és rövidített operák helyett, egy alkalommal 
csak egy felvonást adni, teljes egészében, minden húzás nélkül. Vonatkoztatja 
ezt elsősorban Meyerbeer operáira. És miért —  kérdezi továbbá —  mellőzik 
Goetz Makrancos hölgyét, Cornelius Bagdadi borbélyát Rossini javára, aki
nek a koloraturáit az énekesek amúgy sem tudják elénekelni?.

A. Hyatt King Mozartnak három, mechanikus orgonára írott müvét is
merteti, melyek 1790—91-ben készültek és Mozart legérettebb művei közé so
rolhatók.

Érdekesek /• B. Trend személyes visszaemlékezései de Falla-ra.
A. L. F lay  a brüsszeli Pro Musica Antiqua együttes munkásságáról számol 

be. Az együttes 1933-ban alakult. Vezetője Safford Cape, egy fiatal amerikai, 
Ch. van den Borren veje. Műsorukat középkori mesterek: Dufay, Machaut, Lan- 
dino, Perotinus Lecninus és a trubadúrok műveiből állították össze. Énekese
ken kívül a következő hangszerek szerepelnek az együttesben: viéle, flüte á bee, 
luth déchant, coulisse (harsona) és trubadur-hárfa. Számos bel- és külföldi hang
verseny mellett Van Eyck és Memling életéről szóló filmen is szerepeltek. Párisi 
hangversenyükről Milhaud elragadtatással írt.

Végül megemlítjük a Purcell Fairy Queen-jéről (Szentivánéji álom) szóló 
beszámolóját. Bemutatta a Sadler s W ells Ballet; erről néhány kép a Nemzeti 
Múzeum angol fényképkiállításán volt látható.

1947. febr. E. D. M akerness Bach J. S. kevéssé ismert hegedűkompozícióit 
ismerteti.

1947. márc. E  számban több magyar művész nevével találkozunk. A Gert- 
ler-vonósnégyes febr. 18-án tartotta londoni hangversenyét a Wigmore Hallban. 
Műsora A. Berg Lírikus szvitje, B. Britten II. vonósnégyese és Bartók szóló
hegedűszonátája, mely a hallgatóság csodálatát váltotta ki. Peter Gradenwitz 
Palesztina zenei életéről számol be. —  A Filharmonikus Zenekar vendégkarna
gyai: Molinari, Münch és Beinum. A vendég-szólisták közt Ungár Imre nevével 
találkozunk. A Pártos vonósnégyes Bach Kunst der Fuge-ját adta elő. Vincze— 
Kraus Ilonka Zahara Idelsack-kal kétzongorás hangversenyt, Fenyves Lóránd 
hegedűestet adott.

Chr. L e Fleming a Rural Music Schools intézményét ismerteti. 1929-ben 
alakult, célja a vidék zenei életének megszervezése, színvonalának emelése. Ed
dig 7 városban működik. Kizárólag csoport-tanítással foglalkozik. Helyi szervek
kel karöltve amatőr zenekarokat, énekkarokat, kamarazene együtteseket szervez. 
Tanfolyamokat tart hangversenyszervezőknek, zenetanároknak (továbbképző), 
amatőrkarnagyoknak, ifjúsági klubvezetőknek. Nagy sikerük van a nyári tan
folyamoknak. A szervezet működése nyomán a magánzenetanárok növendéklét
száma is növekedett.

Az állandó rovatok érdekesebb adatai:
Halálozás: Arnold Rosé, 1946 aug. 25, Blackheat, 83 éves korában. — Moritz 

Rosenthal pianista, 1946 szept. 3, New-York, 84 éves korában. —- Manuel de 
Falla, 1946 nov. 14, Argentína, 71 éves korában. — Alfredo Casella, 1947 márc.
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Róma, 63 éves korában. — Anna Bahr-Mildenbutg, neves Wagner-énekesnő, 
1947 febr. 2, Ausztriában; 74 éves korában.

Az Ú j  Zene rovat többek közt a következő művekről közöl beható, részben 
kottapéldákkal kísért ismertetést: W alter Piston: I. szimfónia, W . Schuman: zon
goraverseny, E. Zimbalist: American Rhapsody, Merton Brown: Cantabile vonó
sokra, Alán Rawsthorne: zongoraverseny, Váughan-Williams: D-dúr szimfónia, 
Hacsaturján: zongoraverseny,Schönberg: zongoraverseny, M ichael Tippett: Con
certino vonósokra, Lennox Berkeley: b-moll divertimento, Hans Gál: Pickwickian 
Ouverture.

A Gramofon-rovat komolyságban és terjedelemben egyenrangú a többivel, 
a nagyobb művek részletes analizisét hozza, többnyire ugyancsak kottapéldákkal 
alátámasztva. Ha egy mű újrafelvételéxől van szó, sohasem marad el a régivel 
való összehasonlítás és van rá eset, hogy a régi kerül ki belőle győztesen. A rend
kívül gazdag anyagból csak néhány szemelvényt közölhetünk: Vaughan Williams: 
„Job“ a Masque fór Dancing; Rachmaninov: III. zongoraverseny (a szerző és 
Cyril Smith játékának oldalról oldalra követett összehasonlításával, részben az 
utóbbi javára); Gavin Gordon.- The Rake's Progress, Bliss: Zongoraverseny 
(eredetileg egy exotikus film kísérőzenéjének része); Elgar: Gordonkaverseny 
Casalsal, W alton: Brácsa-koncert, Britten.- II. vonósnégyes, Rawsthorne: Szim
fonikus variációk.

A Rádió-rovat, vezetője W . R. Anderson remek egyéni stílusa, tárgyilagos
ságai egyenes szó kimondása és kiváló szakszerűsége révén a legkellemesebb és 
érdekesebb olvasmányok közé tartozik.

További rovatok: az Amateurs’ Exchange, ebben a lap olvasói kamafazene- 
partnereket, kísérőket; műkedvelő zenekarok tagokat keresnek, kotta-csere, leve
lező-társ, stb. után érdeklődnek; a Lévelek a kiadóhoz  c. rovatban az olvasók a 
lapban megjelent cikkekhez fűznek észrevételeket, (a szerzők válaszolnak), szak
kérdésekben tanácsot kémek, stb.

Végül nem szabad megfeledkezni áz apróhirdetésekről. Ezek) többet árulnak 
el az angol zenei életről, mint egy vaskos tanumány. Hogy csak egyet említsünk: 
Wigmore Hall Stúdiós. Itt 46 helyiség áll az érdeklődő rendelkezésére, zongorá
val és minden egyéb felszereléssel, tanítás, próbák,) stb. céljára. A helyiségeket 
óránként lehet bérelni aránylag kis összegért és sok londoni zenetanár ilyen stú
diókban bonyolítja le magánóráit. Hasonló studióházak vannak vidéken is.

Brodszky Ferenc.
ÖSTERREICHISCHE M USIKZEITSCH RIFT. 1947. Heft 4/5.

Dr. H. Kralik: Johannes Brahms. —  K. W isoko-M eatsky: Brahms und Wien. 
— A. Liess: J. Brahms im Lichte der Moderné. — Drei Briefe an J. Joachim. —
H. Gaxl: Musikalisches und Unmusikialisches. —  W . Kellet: Das Thema von
Bachs „Kunst der Fuge“. — E. W erba: Franz Salmhofer. — P. Rubel: W ir von 
den „Vierten“. — Joseph Marx — zum 65. Geburtstag.

LA RASSEGNA MUSICALE. 1947. Anno 17. No. 2.
L. Magnani: Monteverdi e il suo tempó. — A. Parente: Frammenti. —

C. Calcaterra: Ugo Sesini (1899— 1945). — U. Sesini: Poesia e musica nella la- 
tinita cristiana dal III. al X . secolo. — V . Terenzio: Debussy e Mallarmé. — 
G. M. Gatti: Ricordo di Casella.

LA R E V U E MUSICALE. 1947. február.
R. B.: La musique fran^aise avant, pendant et aprés la guerre. —  Ribeyre 

Ch.: Musique d’hier et musique de demain. — Valias Léon: Une discussion Saint- 
Saéns et D ’Indy. — Dauge M.: Propos sur Mozart. —  Haraszti Émile: Zoltán 
Kodály et la musique hongroise.
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No. 207. 1947. Été. —  ]. Szigeti: Cordes et archets. — A. Boschot: L ’action 
moderné de la musique. — É. Goué: Le probléme crucial. — Ch. Oulmont: La 
musique dans la vie (á propos du Festival de Cannes). — Chroniques et notes: 
Théatres Lyriques, Les Concerts, Les Conférences, La danse. — Cannes, Monte 
Carlo, Nice, Strasbourg, Espagne,; Italie. Les Disques, L ’Édition musicale. La Vie 
Musicale.
Rí V IST  A MUSICALE ITALIAN A (aug.—szept.).

N. Pirotta: Per l’origine e la storia della „caccia“ e dél „madrigale" trecen- 
tesco. — R. Giazotto: Apostolo Zeno, Pietro Metastasio e la critica dél Sette- 
cento. —  R. Brancouc: Gounod. — A. de Angelis: Cristo in Lisizt.
MUSICA. Rivista Mensile Intemazionale. Roma. Anno H. Nr. 4: Aprile 1947.

F t. Malipiero: Ad Alfredo Casella. —  A. Bonaccorsi: II compagno di 
Boccherini. —  I. Pizzetti: Colloqio con Rossini. — M. Brunswick: Musicisti 
profughi in America. — J. Szigeti: Busoni. — Panorama musicale 1939— 1946. — 
Rubriche: Novitá musicali. La musica nel mondo. Bottage di musica. Rassegna 
della stampa.
BLA TTER D ER W IEN ER  KONZERTHAUS-GESELLSCHAFT, 
Saison 1947/48.

Heft 3. — E. Ratz: Der wahre Beethoven. — Kleines Instrumenten-lexikon. 
W as wollen Sie hören? Vöm 2. Intern. Musikfest Wien, 1948. Der Dezember 
im Konzerthaus. Notizen. etc.

JANUS PANNONIUS (a római Accademia d'Ungheria negyedévi folyóirata).
Szerk. Kardos Tibor. — Anno I. Nr. 2—3. B. Szabolcsi: In memória di 

Alfredo Casella. —  etc.

M AGYAR F O L Y Ó IR A T O K  S Z E M L É J E *
M A G Y A R  K Ó R U S (egyházzenei folyóirat). 1946. 65. sz. Anton 

Bruckner (Huber F .) .  —  M agyar orgonaépítő külföldi sikere (G eyer J .) .  
—  Papp Kálmán, az új győri püspök. —  M ost 10 éve: Frankfurt (D éry 
O .). —  Egyházzenészek az újjáépítésben (Király L .) . —  1946. 66. sz. Az 
egyházi népénekek tempója (D r. Szigeti K .). —  Egyházzenész püspökök 
(Huber F .) .  —  Egyházi népénekeink orgonakisérete I. (Király J .) .  —  
O M C E  közgyűlési beszámoló. —  1947. 67. sz. Tartalom jegyzék a M . K. 
1945 és 1946. évf.-hoz. —  Évfordulók 1947-ben (Hegedűs Á .). —  Schu
bert egyházi zenéje (Rossa E .) .  —  Hogyan szervezzek énekkart (F o r
rai M .). —  Egyh. népénekeink kísérete II. —  Egy érzelmes hangköz 
(Bárdos L .).

É N E K S Z Ó  (hang jegyes ének- és zenepedagógiai közlemények). 
70. sz. 1945. okt. Kerényi G y.: Bartók emlékezete. —  Rajeczky B.: Ideig
lenes tantervvázlat a gimnáziumok énekóráihoz. —  Csorda R .: Tanítási 
vázlat. —  Kerényi Gy.: Szépen szóló furulyák. —  Kelemenné Péterffy I.: 
Az Iskolai Énekped. szakosztály működése. —  71. sz. 1945. dec. Peré- 
nyi L.: Ú jabb célok felé. —  Dévai Gábor: Népi elemek a korai gótika 
zenéjében. —  Kerényi G y.: Gondolatok egy énekóra előtt. Beethoven a 
gimnáziumban. —  73. sz. 1946. szept. Bemutató tanítások. —  C. Nagy 
Béla: Egy osztják dallam magyar változata. —  Gárdonyi Z .: A  szünidei

* E  rovat anyaga részben a megelőző számok helyhiány miatt félretett szedéséből 
alakult.
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énektanárképző-tanfolyam. —  Kerényi Gy.: Beszámoló a nyári énektan
folyamokról. —  74. sz. 1946. nov. Kézdivásárhelyi betlehemes játék. —  
Dr. Gárdonyi Z .: Énektanárképzésünkről. —  Kerényi Gy.: Énekóra a 
gimnáziumban. —  Rajeczky B.: Férfihangnevelés a középiskolában. —  
Ferenczy Cs.: Az új tanterv az V — V III . gimnáziumban. —• 75. sz. 1946. 
dec. Ádám J.: „E l kéne indulni!" —  Kelemenné P. I.: Az énekoktatás 
megszervezése az általános iskolákban. —  Pap G.: Egy karácsonyi éne
künk életrajzához. —  Szervánszky E .: Hogyan tanulmányozzuk Bartók 
műveit? —  stb. —  76. sz. 1947. febr. Gergely János: Az U N E SC O  és a 
zene (párisi levél). —  Szőnyi E .: Egy leánygimnázium zenei élete (neve
lés a felső tagozatban). —  C. Nagy Béla: M agyarral rokon népdalok. —  
77. sz. 1947. ápr. C. Nagy Béla: A Zenei Gimnázium tantervéhez. —  
Rezessy L.: Társas zene az ált. iskolában. ■—  Pálinkás József: Ritmika. —  
C. Nagy B.: Egy indián népdalról. ■—  Rezessy L.: Az új énektanmenet
ről. —  Kerényi György: Egy ismeretlen nagyheti népének. —  S. Somló A.: 
„Ég a gyertya, ég". —  Hírek. 80— 81. sz. C. Nagy Béla: Népzenetudo
mány és iskolai énektanítás. —  Kerényi György: Népdalaink és a szolmizá- 
lás. —  Szőnyi Erzsébet: Időszerű sorok egy nehéz témáról, stb.

Z E N E I N E V E L É S  (szerk. Gráber L a jos). I. évf. 1. sz. Énekokta
tásunk szerepe az ált. isk. tantervben (Orosz I .) . M ilyen a zenei neve
lés szervezete a Szovjetunióban. Fúvós-hangszer kultúrát M agyarorszá
gon (Eördögh Ján o s). A zeneóvoda (Plán Jenő). A  vibrálásról (Zengő I.) 
Hírek. —  2. sz. A zene lényege és lélektani hatása (Schroeder A .). A ze
nei nevelés problémái (R . Ghitz K .). A hagyományozás és újítás küzdelme 
a zeneművészetben (Sztáreczky Z .) , stb.

M A G Y A R  D A L. A M agyar Dalos Egyes. Szöv. hírei (kézirat gya
nánt). 1947. márc. sz. A relatív szolmizáció szerepe énekkari kultúránk
ban (Ádám J .) .  —  Siófok várja a magyar dalosokat (Borsy I .) . —  stb. 
—  1947. febr. sz. Rend az egyesületben (Borsy I .) . —  1947. május: Sió
fok! —  stb. —  1947. jan. sz. Dal és kultúra (Gombos F .) .  —  Fontos 
tudnivalók egyesületeink részére. —  1947. ápr. A zenei közízlés szerepe 
szellemi életünkben (M athia K .). —• Dalárdától az énekkarig (Borsy I .) . 
Hírek.

M O Z A R T -K Ö Z L Ö N Y . Egyesületi tagértesitő. W eninger A.: M o
zart (előadás). —  A Bp. M ozart Egyesület tisztújító közgyűlése. —  A 
M ozart Egyes, rövid története.

É N E K L Ő  M U N K Á S (A M agyarorsz. Munkásdalegyletek Orsz. 
Szövetségének hiv. közlönye). I. évf. 1. sz. 1947. márc. Jemnitz Sándor, 
Székely Endre, Szervánszky Endre és Vásárhelyi Zoltán cikkeivel. —
3. sz. Munkáskórusok sikere a M K SZ  kultúrversenyén. Relatív szolmi
záció (Járdányi P .) . A hangképzésről (M olnár Im re). Hogyan állítsuk 
össze rádióműsorainkat (Székely E .) .  Levelesláda. Nemzetközi kórus- 
verseny. Hírek. Közlemények. 10. sz. Tóth Aladár: Basilides M ária em
lékezete. —  Járdányi Pál: Negyvennyolcas kórusok. —  Csillag Miklós: 
Munkáskórusok Kodály-hangversenye.

SO R S U N K  (P écs). 1946. dec. sz. 132. 1. Demény János: M agyar 
Dioskurok (Bartók és Kodály).
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Kollektív szerződés a  hangversenyrendezőkkel.
mely köttetett a Magyar Zeneművészek Szabad Szervezete és a Hangverseny- 
rendezők Szabad Szervezete között, a hangversenyéletnek művészek és rendezők 
egymásközti viszonyában felmerülő anyagi és jogi kérdések szabályozására.

Az M. Z. Sz. Sz. tagjainak nevében kötelezettséget vállal arra nézve, hogy 
tagjai csupán a H. R. Sz. Sz. által rendezendő teljes nyilvánosságú hangverse
nyeken működnek közre (nem értendők ide a pártok, szakszervezetek és a kö
vetkező nagyobb demokratikus egyesületek: M. N. D. Sz., Ifjúsági szövetségek, 
MASZOSZ, Dalosszövetség, Dolgozók Kulturális Szövetsége, Nemzeti Segély, 
Siess, adj, segíts és hasonló célú egyesületek, valamint az esetleg felmerülő meg
beszélés alapján megjelölt testületek által elsősorban saját tagjaik számára ren
dezett jótékonycélú hangversenyek). Kivételt képeznek az M. Z. Sz. Sz. saját 
helyiségében tartott hangversenyei is. Az M. Z. Sz. Sz. kötelezettséget vállal 
arra nézve, hogy tagjai a hangversenyek írott és Íratlan erkölcsi kötelezettségei
nek teljes mértékben eleget teszek, elvállalt kötelezettségeiket teljesítik, az alábbi 
szerződésben foglaltakat megtartják és azt semmi módon ki nem játszák. A H. 
R. Sz. Sz. részéről érkező panaszokat pártatlanul kivizsgálja és vétkes tagjait 
részleges vagy teljes honorárium-vesztéssel, működéstől való felfüggesztéssel, 
vagy kizárással sújtja.

A H. R. Sz. Sz. tagjainak nevében kötelezettséget vállal arra nézve, hogy 
hangversenyeiken csak az M. Z. Sz. Sz. tagjait vagy az M. Z. Sz. Sz. által mű
ködési engedéllyel ellátott kívülálló magyar zeneművészeket szerepelteti. Kötele
zettséget vállal továbbá arra nézve, hogy tagjai az alábbi szerződésben foglalta
kat megtartják, azokat semmi módon ki nem játszák. Az M. Z. Sz. Sz. részéről 
érkező panaszokat pártatlanul kivizsgálja, vétkes tagjait megfelelő büntetéssel, 
működéstől való felfüggesztéssel, vagy kizárással sújtja.

1.
Tekintettel arra, hogy jelen szerződés olyan munkaterület fizetési viszonyait 

szabályozza, ahol a művészi munka értékét éppen a teljesítmények rendkívül 
különböző volta határozza meg, az alábbiakban a megengedett minimális hono
ráriumokat soroljuk fel, melyeken alul művészi munka nem vállalható. Ezeknél 
magasabb honoráriumokban való megállapodás a két fél szabad megegyezésének 
tárgya, mely sem speciális szakmai, sem általános gazdasági vagy stabilizációs 
érdeket nem sért. 2.

A művészek honoráriumát illetően a hangversenytermeket a következő 
négy kategóriába soroljuk be: I. 300 személyen aluli terem, II. 300— 800 szemé
lyig, III. 800— 1500 személyig, IV. 1500 személyen felüli befogadóképességű 
terem.

Ha egy szóló-művész teljes estét ad, úgy a minimális honorárium az I. kate
góriáiba tartozó teremnél 180 Ft, a II. kategóriában 290 Ft, a III. kategóriában 
360 Ft, a IV. kategóriában 600 Ft. Ha két szólista közösen ad egy estét, az 
I. kategóriában 120 Ft, a II. kategóriában 190 Ft, a III. kategóriában 240 Ft, 
a IV. kategóriában 390 Ft a minimális honorárium fejenként.

Három szóló-művész esetén az I. kategóriában 85 Ft, a II. kategóriában 
145 Ft, a III. kategóriában 170 Ft, a IV. kategóriában 290 Ft fejenként, ha négy 
művész szerepel, úgy az I. kategóriában 70 Ft, a II. kategóriában 110 Ft, a III. 
kategóriában 145 Ft, a IV. kategóriában 230 Ft a minimális honorárium fejenként.

öt, vagy annál több művész szereplése esetében minden egyes művész az
I. kategóriában 60 Ft, a II. kategóriában 95 Ft, a III. kategóriában 120 Ft, a IV. 
kategóriában 190 Ft minimális honoráriumban részesül.

Karmester minden esetben teljes estét játszó szólistának számít.
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Zongorakísérő csak abban az esetben számít közreműködőnek, ha szólót is 

játszik és szólószámai a hangverseny időtartamának egynegyedét meghaladják. 
A zongorakísérői díjakat lásd a  4. pontban.

3.
Három zenekari versenyt vagy zenekari művet játszó szólista honoráriuma

az I. kategóriában 180 Ft, a II. kategóriában 360 Ft, a III. kategóriában 480 Ft,
a IV. kategóriában 720 Ft-nál kevesebb nem lehet. Egy verseny, versenymű, 
vagy zenekarral kísért szólószám minimális honoráriuma az I. kategóriában 95 Ft,
a II. kategóriában 120 Ft, a III. kategóriában 145 Ft, a IV. kategóriában 180 Ft.
Nem tekintendő szólistának az a zenekari játékos, kinek szólószereplése a mű
sor egytized részét nem haladja meg. Ezen időt meg nem haladó produkciót tel
jesítő szólista minimális honoráriuma a zenekari szólamvezető érvényben lévő 
díjazásával egyenlő.

4.
A zongorakíséreti díjak a következők: az I. kategóriában 90 Ft, a II. kate

góriában 120 Ft, a III. kategóriában 150 Ft, a IV. kategóriában 210 Ft. Ha a 
kísérő a műsor felénél kevesebbet kísér, úgy a minimális díjak a következők: 
az I. kategóriában 60 Ft, a II. kategóriában 90 Ft, a III. kategóriában 120 Ft, 
a  IV. kategóriában 150 Ft. Utóbbi díjak érvényesek akkor is, ha a kísérő külön 
szóló-honoráriumban részesül. Több kísérő szereplése esetén az egy kísérőre ér
vényes díjak a kísérők között arányosan oszlanak meg.

5.
Kamarazene-hangversenyek minimális honoráriuma, tekintet nélkül az együt

tes nagyságára, a következő: az I. kategóriában 360 Ft, a II. kategóriáiban 480 Ft, 
a III. kategóriában 720 Ft, a IV. kategóriában 1200 Ft. Abban az esetben, ha a 
kamaraegyüttes közreműködése a műsor egyharmadát nem haladja meg, a hono
ráriumok a következők: az I. kategóriában 240 Ft, a II. kategóriában 320 Ft, 
a  III. kategóriában 500 Ft, a IV. kategóriában 800 Ft. Amennyiben azonban a 
szereplők száma a nyolcat meghaladja, úgy ez kamarazenekari együttesnek tekin
tendő és az egy tagra eső honorárium nem lehet kisebb a Magyar Hivatásos 
Zenészek Szabad Szakszervezete kollektív szerződésének idevonatkozó fellépti 
díjánál.

6.
A zenekari koncerték nívójának emelése érdekében leszögezzük, hogy szó

lista próba nélkül nem szerepelhet. Ugyanabban az évadban megismételt hang
versenyre azonban a próbakötelezettség nem vonatkozik.

7.
Művész és hangversenyrendező a hangversenyeken való szereplésre szóló 

megállapodást csakis az M. Z. Sz. Sz. által kibocsátott és idemellékelt űrlapon 
köthet. Minden megállapodás három egyező tartalmú példányban töltendő ki. 
Ezek egyike a művésznél, másika a rendezőnél marad, a harmadik példány pedig 
a megállapodás megkötésekor, de legkésőbb a hangverseny meghirdetése (plakát, 
újságkommüniké, stb.) előtti napon az M. Z. Sz. Sz.-hez juttatandó el. Minden 
más külön megállapodás érvénytelen. A három űrlap ára 2 Ft. Az űrlapon való 
bejelentési kötelezettség a jótékonycélú hangversenyekre is vonatkozik.

8.
A honorárium kifizetése legkésőbb a hangverseny első szünetében esedékes.

9.
A H. R. Sz. Sz. a tagjai által rendezett hangversenyek összhonoráriumának 

5%-át köteles az M. Z. Sz. Sz. pénztárába a szakszervezet munkaszervezési
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csoportja és jóléti alapja részére befizetni. Ezen összeg a honoráriumból le nem 
vonható, a művészre át nem hárítható, kivéve a később megjelölendő eseteket, 
lásd 13. pont. A munkaszervezési csoport vállalja a díjtalan munkaközvetítést, 
egyes művészek kiértesítését. A szakszervezeti hozzájárulást az egyes rendezők 
kötelesek legkésőbb 48 órával a hangverseny után a H. R. Sz. Sz. pénztárába 
befizetni, ahol az összeg az M. Z. Sz. Sz. rendelkezésére áll. Ennek meg nem 
történte esetén az M. Z. Sz. Sz.-nek jogában áll a H. R. Sz. Sz.-t arra kötelezni, 
hogy ilyen esetekben a kötelezettségét nem teljesítő vállalat működését letiltsa.

10.
A hangversenyrendező az 5%-ot csak egy művészszervezetnek köteles be

fizetni éspedig annak, amelynek blankettáját aláírta. A hangversenyrendező kö
telezi magát, hogy mindig annak a szervezetnek blankettáját tölti ki, amelynek 
művészeti hatáskörébe a szóbanforgó szereplő műsora (előadott száma) műfaj 
szerint tartozik. A H. R. Sz. Sz. engedélyezi az M. Z. Sz. Sz. esetenkénti meg
hatalmazottjának a hangversenyeken való megjelenését.

11.
Beléptidijas hangversenyeken művész ingyen nem szerepelhet. Ez alól csu

pán az M. Z. Sz. Sz. esetenkénti határozata adhat felmentést. Egyébként jóté
konycélú hangversenyekre is az összes fenti határozmányok érvényesek, a mű
vész a honorárium kézhezvételéről nem mondhat le, annak hovafordítására előre 
nem kötelezheti magát, minden ilyirányú szóbeli vagy írásbeli ígéret, mint erkölcsi 
kényszer alatt vállalt, jogilag érvénytelen.

12.
Amennyiben a beléptidíj lerovása nem jegy formájában történik (pl. műsor 

és tánc, fogyasztási jegy, kötelező műsorváltás, kötelező ruhatár, stb.), a hono
ráriumok nem lehetnek kisebbek a megfelelő befogadóképességű hangverseny- 
terem kategóriája szerinti honoráriumoknál.

13.
A kollektív szerződésnek a minimális honoráriumokra vonatkozó határozatai 

módosulnak azokban az esetekben, amikor a művész maga rendeztet saját veszé
lyére hangversenyt és a hangversenyrendezőt megbízza a rendezés technikai le
bonyolításával. Ilyen esetekben a művész tiszta jövedelmének 5%-át tartozik be
fizetni az M. Z. Sz. Sz. pénztárába, illetőleg legalábbis a minimumot. A hang- 
versenyrendező köteles a százalék-összeget az M. Z. Sz. Sz. pénztára számára, 
hiteles elszámolás alapján tartalékolni. Amennyiben a hangversenyrendező fizeti 
be a szóbanforgó százalékot, azt a többi rezsi-költséggel együtt a művészre át
háríthatja. Azonban az esetekben, amikor a művész a rezsi-költségeket részben 
vagy egészben magára vállalja, a művész honoráriuma mindig beszámítandó a 
rezsi-költségbe.

A minimális honoráriumra vonatkozó fenti határozmányok külföldi művé
szekre is vonatkoznak. Külföldi művész tényleges honoráriuma után 2 >4% a 
szakszervezeti hozzájárulás, mely a művészre áthárítható.

15.
Egyes ritkán előadható művek megszólaltatása érdekében a rendező hang

versenyiroda különleges megegyezést kérhet az M. Z. Sz. Sz. választmányától.

16.
Vidéki hangversenyeken 20%-kal kisebbek a megengedett minimumok. Nem 

helyben lakó művészeknek azonban ezenfelül teljes költségmegtérítés jár.
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17.
Ha az M. Z. Sz. Sz. maga rendeztet meg hangversenyt valamely hangver

senyirodával, úgy a rendezési díjak maximálisan a következők: I. kategóriájú te
remnél 180 Ft, II. kategória 240 Ft, III. kategória 360 Ft, IV. kategória 540 Ft. 
Ezen saját rendezésű hangversenyek száma évenként nem lehet több tizenkettőnél.

18.
Hangszeres, illetőleg énekes szólistáknál a művészi produkciónak (a sze

replő működésének) minimális időtartama — amennyiben ellenkező kikötés nem 
forog fenn —  8 és perc. ^

Helyszíni közvetítések esetében a hangversenyrendező a Rádióval kötött 
szerződése alapján a hangversenyen résztvevő művésznek, illetőleg művészeknek 
tartozik a Rádió által fizetett összegből legalább 50%-ot kifizetni, ezen összeg 
azonban a művész számára nem tehet ki kevesebbet, mint az M. Z. Sz. Sz.-nek 
a Rádióval kötött kollektív szerződése alapján a szóbanforgó művész részére 
megállapított honorárium 50%-át. Az M. Z. Sz. Sz. kötelezi magát arra, 
hogy a Rádióval kötendő kollektív szerződésében ki fog kötni bizonyos számban 
külső közvetítéseket olyan műveknél, amelyek az általuk igényelt nagy appará
tusnál fogva, nehezen kerülhetnek előadásra a Stúdióban. Az M. Z. Sz. Sz. köte
lezi magát arra is, hogy a Rádióval kötendő szerződésében külön megállapodást 
köt ki az oratóriuménekesek és -szólisták honoráriumára vonatkozólag. Ameny- 
nyiben zenekar és énekkar is közreműködik a hangversenyen, a szólistákra vo
natkozó honorárium külön megállapodás tárgyát képezi.

20.
Amennyiben jelen szerződés érvényességének tartama alatt a kollektív szer

ződések díjazási tételei általában valamely kulcs szerint megváltoznak, úgy ezen 
változások fenti tételekre is alkalmazandók. Ha pedig a kollektív szerződések 
általában véve újra köttetnek, úgy velük egyértelmű eltolódással újrakötésnek 
adandó hely.

Minden olyan esetben, amelyre vonatkozólag jelen kollektív szerződés nem 
tartalmaz külön rendelkezést, a Szakszervezeti Tanácsnak a kollektív szerződé
sekre vonatkozó határozatai érvényesek.

22.
Vitás esetek eldöntésére mindkét fél aláveti magát a választott bíróság ki

zárólagos illetékességének, amely a Pp. 767—788. §-a alapján működik. A vá
lasztott bíróságban mindkét fél két-két tagot jelöl bíróként, akik közösen válasz
tanak elnököt. Elnök csak a Kúria, a Budapesti ítélőtábla, vagy a Törvényszék
nyugalmazott bírája, vagy a Szakszervezeti Tanács egyik vezetőségi tagja lehet. 
Ha ennek személyében a bírák nem tudnának megegyezni, azt a Budapesti Tör
vényszék elnöke jelöli ki. Ha a szakszervezeti tag nem tesz eleget bírójelölési
kötelezettségének, írásbeli felhívás ellenére 24 órán belül, úgy helyette a Szak- 
szervezet elnöke jelöl ki bírát a Szakszervezet tagjai közül. Amennyiben a vál
lalkozó nem tesz eleget biróválasztási kötelezettségének 24 órán belül, írásbeli 
felhívás ellenére, akkor helyette a Hangversenyrendezők Szabadszervezete nevez 
meg birát. ^

Ez a szerződés 1947 augusztus 1-én 0 órakor lép életbe és 1948 július 31-én 
24 óráig érvényes. ^

A szerződés felmondási ideje 1 hónap. Ha a szerződést 1948 június 30-án
d. e. 12 óráig a szerződő felek egyike sem mondja fel, a szerződés érvényességi 
lejáratától számított további 1 évre érvényes.

Budapest, 1947 július 25.
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H A N G L E M E Z -K R IT IK Á K

(A T h e  M usic Review 1946. évfolyamában közölt kritikákból.)*

Moura Lympany és a London Symphony Orchestra közreműködé
sével elkészítették H acsaturján  Zongoraversenyének felvételét. (D ecca, K. 
1145— 8. 4 lemez.) A kritikus nagy örömmel fogadja az új lemezt, nem
csak azért, mert a lemez technikai kivitelezése elég jó, hanem elsősorban 
azért, mert ez az invenciózus, életrevaló versenymű Angliában már eddig 
is oly népszerű lett, hogy lemez formájában történt megjelenése szinte 
hiányt pótol. —  Rendkívül rossz véleménye van C sajkov szk ij b-m oll (H is 
Masters V . C. 3466— 70) és G rieg  a-m oll (H . M . V . D B. 6234— 6) ver
senyeinek új felvételeiről. (A z előbbit Moisewitsch, az utóbbit Arthur Ru
binstein adja elő.) Régebbi felvételeik jobbak, szebbek és tökéletesebb 
kivitelezésűek voltak. —  Kitűnő felvétel és kitűnő előadás jellemzi C saj
kovszkij P athétiqu e-jét, a newyorki Filharmonikusok előadásában, Rod- 
zinski vezényletével (Columbia D X . 1205— 9, 5 lemez). Nagyon ajánlja 
a romantikus zene kedvelőinek Mendelssohn Ruy Blas-nyitányának új fel
vételét. (Birmingham város zenekara adja elő, George W eldon vezényel. 
Col. D X . 1223.)

Nagyon szép H á n d el- íe lv ételek jelentek meg: Heddle N ash  és
W ebster B ooth  áriákat énekelnek a Messiás-ból. (H . M . V . C. 3454. 
3430.)

Nagyon dicséri a kommentátor azt a lemezt is, melyen Sir Thomas 
Beecham két tételt (Á lla M arcia és Intermezzo) vezényel Sibelius  jól- 
hangzó, színes hangszerelésű Karelia-szvitjéből. A B. B . C . zenekar adja 
elő. (H . M . V . D V . 6248.)

M agyar vonatkozásban érdekes az a lemez, melyet B artók  R om án  
népi tán cok  c. kompoziciójának W illner-féle vonószenekari hangszerelé
sével vettek fel. Constant L am bert  vezényli a „Philharmonia String O r- 
chestra“-t. (Col. D X . 1221.) A kommentárból megtudtuk azt is, hogy az 
eredeti zongora-letét lemezén kívül, melyet Lilli Kraus ad elő, van egy
Menahzrt-feívétele is a Román népi táncoknak.

A zenekari felvételekből kettő magaslik ki. Egyik a Szentivánéji álom  
nyitányának és nászindulójának jólsikerült felvétele a B. B. C. szimfonikus 
zenekarának előadásában, Adrián B oult vezénylésével. (H . M . V . D B. 
6242— 3.) —  A  másik, mely talán még jobb: R av el Daphnis és Chloe c. 
szvitjének lemeze, melyet K ou ssev itzky  vezényel, zenekarának, a bostoni 
szimfonikusoknak élén. Különösen figyelemreméltóak a finom, kiegyen
súlyozott zenekari hatások, melyeket a mechanikus hangvisszaadás sem 
ront el. (H . M . V . D B. 6239— 40.)

Az énekkari felvételek között megint magyar szerzőkkel —  B artók 
kal és  K od á lly a l —  találkozunk. Egy lemezoldalon vették fel a Jó szág -
ig éző-1 és Kodály A v e  M arza-ját. Jegyezzük meg az előadó gyermekkórus
nevét: T he Morriston Boy’s Choir, vezetőjük Ivor Sims. (D ecca. K.

* Az Angliában és az Egyesült Államokban készített újabb hanglemezek nálunk 
általában még nem hozzáférhetőek. Ezért egyelőre kénytelenek vagyunk a külföldi szak
lapokban közölt kritikákra támaszkodni. Igen tanulságosnak találtuk a Music Review 
szigorú kritikusának bírálatait. Mutatóba ezekből közlünk most kivonatokat.



1155— 7.) A kórusfelvétel többi részén az új angol zeneszerző-gárda leg
izmosabb tagjának, Benjámin B ritten -n ék  egy hosszabblélekzetű müve van; 
a C erem ony o f  C arols. ■ A gramofónlemezek kritikusa nagy szeretettel és 
odaadással a jánlja  ezt a felvételt brit olvasóinak. —  Kevésbbé dicséri 
Britten egy másik művének felvételét. Noha a felvétel úgyszólván töké
letes (már amennyire a gépi hangreprodukálás egyáltalán tökéletes lehet), 
megállapítja, hogy Britten tenórszólóra, kürtre és vonószenekarra írt Sze
renád-ja nem tartozik a  szerző legjobban sikerült alkotásai közé. (A  szerző 
személyes vezénylete alatt a Boyd Neel zenekar adja elő.)

Barna. István

A M usical America lemezkritikáiból: (1946. febr. szám.)

S chu bert: W interreise-bó\  szemelvények (6  dal). Énekli Lőtte Leh
mann. Columbia-Album M . 587 (3 kis lemez.) Pompás, kiváló felvétel
nek mondja.

Sosztakovics-. V I. szim fónia. Pittsburgh Symphony, Fritz Reiner vez. 
alatt. Columbia Masterworks Series M M . 585. (5 lemez.) Dicséri a müvet i 
és a felvételt.

B eethoven : C -m oll zongoraverseny. Artur Rubinstein a N BC . O r- 
chestra kíséretével, Toscanini vezénylete alatt. V ictor Album D M . 1016.
4 lemez. Nem stúdióban, hanem koncertteremben készült felvétel és emiatt 
—  a bejátszás kiválósága dacára —  hangzási-technikai tekintetben telje
sen elégtelen és nem ajánlható.

H aydn : B -dur szim fónia  (a  londoni sorozatból; nem tudni, vajjon a 
98. vagy a 102. számú-e). Játssza a N BC . Orchestra Toscanini vez. V ictor 
Album D M . 1025. 4 lemez. Minden tekintetben pompás, elsőrangú felvétel.

Rossininnyitányok: Sevillai borbély, II signor Bruschino, La Ceneren- 
tola, La gazza ladra. N BC . Orchestra, Toscanini vez. V ictor Album D V Z . j 
(az ú jfajta, törhetetlen lemeztípusra készült levonat). 4 lemez. Szenzációs
nak mondott felvétel.

A  Revue M usicale de Francé lemezkritikáiból:

B eethoven : E s-du r zon goraversen y . Szólista Marguerite Long, Con- 
servatoire-zenekar, vez. Ch. Münch. Francia Columbia L F X . 679— 683. 
Kissé franciásan kecsesre sikerült, de —  különösen a Finálé pompás fel
vételében —  meggyőző és művészileg kifogástalan felvétel, a híres Giese- 
king-féle Columbia-felvétel méltó pendantja.

O rlandus Lassus-. 15 francia chanson (8  lemezoldal) a ,,Discophiles 
Frangais" sorozatában. M . Couraud vokálegyüttesének felvétele. A  biráló 
szerint egészen kiváló, pompás felvételek. Az előkészületben álló II. Lassus 
Album motettákat fog tartalmazni.
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Ú J K Ö N Y V EK
Radó Polikárp kódex-kutatásai.

(Új könyve alkalmából.)1

Még csak alig néhány éve, hogy a magyar zenei középkor bővebb ismere
tére áhítozó kutatók részletesebb tudományos útitervet készíthetnek maguknak. 
Nemzeti kincsünk, a Pray-kódex körül 1939-ben folytatott (és sok kérdésben 
végleges eredménnyel lezárt) kutatások adtak újabb lendületet a hazai kódex
tanulmányozásnak. Ugyanabban az évben jelent meg Radó kitűnő írása is leg
régibb liturgikus könyvünkről, a hangjelzéseket is tartalmazó Szelepchényi-kódex- 
ről. És innen kezdve forrástanulmányaink történetében egymást érik a piros- 
betűs esztendők: 1940-ben került ki a nyomdából Bartoniek Emma nagyszabású 
leltára (Codices latini medii aevi), mely a Nemzeti Múzeum középkori latin kéz
iratairól ad kritikai jegyzéket, a hangjelzéseket is minden esetben megemlítve. 
A következő év, az 1941-ik pedig zenekultúránk szempontjából külön is kiemel
kedik; emlékezetessé teszi, hogy Radó akkor bocsátotta egyszerre kettős — egy
házirodalmi és zenei —  fórum nyilvánossága elé forráskutatásainak hatalmas 
munkatervét és első meglepő eredményeit: a Pannonhalmi Főiskola Évkönyvében 
közölt jegyzéke2 nemcsak a történelmi Magyarország minden megközelíthetővé 
vált liturgikus kódexét rendszerezi, hanem a külföldön őrzött magyarokat épp
úgy, mint a lappangókat is. Ugyanakkor a Magyar Zenei Szemlében megjelent 
cikke3 egyrészt célkitűzés önmaga számára: hogy az egyházi zenét is szolgálni 
kívánja, másrészt pedig serkentő felhívás a magyar zenei előidők kutatóihoz.

Kódexek feltárásához jóadag szerencse is kell, de Radónak tudása a szeren
cséje; a Budapesti Egyetemen a szertartástörténet tanára s tökéletes tájékozott
ságának köszönhető, hogy 180-nal több kódexet ismer, mint elődei. Felfedező 
szerencséjénél is érdekesebb gyors és mindég találó ítélkezése a kódexek kor- és 
hely-meghatározásának ágas-bogas kérdéseiben; ilyenfajta tanulmányainak mind
egyike egy-egy ragyogó mestermű.4

Régebbi érdemes liturgia-történészeink (Dankó, Knauz) munkájából főként 
a mindent-átfogó rendszeresség és a hangjelzés iránt való erősebb érdeklődés 
hiányzott Radó nyomán ma már eléggé megközelítő pontossággal felvázolhatjuk 
hajdankori kótás kézirataink kataszterét. Az eredmény annyi, hogy — szigorú 
rostálással —  mintegy 60 magyar eredetű (vagy hazai vonatkozású) középkori 
hangjelzéses szertartási kódexet ismerünk. (Ez a szám csak kevéssel növekedik, 
ha a szertartással közelebbről össze nem függő néhány más kéziratunkat is hozzá
vesszük. )5

Szertartási énekes-kéziratok vizsgálatában az utolsó szót liturgiatörténeti 
érvek mondják ki. Radó legújabb kötete a miséhez tartozó kódexeket taglalja 
(a műnek kiadásra kész további részében a zsolozsmával és szentségi szertartá
sokkal egybefüggő kéziratok, végül pedig a szűkebb értelemben vett egyházzenei 
kódexek kerülnek sorra). Az új könyv elöljáróban ősi liturgiánk egyes magyar 
sajátosságaira nézve ad útbaigazítást, majd egyenkénti bevezető jegyzetek után, 
sűrű ,,incipit"-ekben kapjuk az illető kódex keresztmetszetét. E  mintaszerű kiadás 
nyomán a zenetörténészek abba a kedvező helyzetbe jutnak, hogy egykori szer
tartási kérdésekben a leghivatottabb tekintély kalauzolja őket.

1 Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungáriáé, 1947.
2 Index codicum manu scriptorum liturgicorum regni Hungáriáé.
3 A  magyar középkor kótás kéziratai.
4 Sopron város kéziratos Misekönyve: a Golso-kódex (1940), Batthyány Boldizsár 

Misekönyvének hitelessége (1941), Magyarországi Miklós cassinói Misekönyve a Nem
zeti Múzeumban (1942), Nagy Lajos dalmáciai uralmának emléke egy spalatói kódexben 
(1942); valamennyi tanulmány a Magyar Könyvszemle évfolyamaiban jelent meg.

5 így pl. a Nemzeti Múzeum 100. és 126. sz. kódexeit.
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Régi szerkönyvek akkor is tanulságosak lehetnek zenei szempontból, ha 
fikarcnyi kóta sem akad bennök; így abban az esetben is, ha pl. szekvencia
szövegeket tartalmaznak. Az egyházi dalköltészetnek ezek az úgyszólván ipar- 
művészeti alkotásai páratlanul termékenyítően hatottak mindenütt, ahova csak 
elsodródtak s kószálásaikat a történetírás gondosan számontartja. Radó, akinek 
a hajdani magyar egyházzene igazán szívbeli ügye, az érdekesebb zenei példákra 
régebben is külön ráterelte a szakemberek figyelmét; 1945-ben pedig „Répertoire 
hymnologique" címmel kitűnő jegyzékbe foglalta (szinte tálcán nyújtja zenetör
ténészeink elé) a himnuszok mellett nálunk addig föllelt valamennyi szekvencia 
„anyakönyvi" adatait. ,

A szépszámú Radó-írások közt akad egy, mely nemcsak a szakembereket, 
hanem hazánk régi idejének minden szerelmesét érdekelheti; ez a „Nyomtatott 
liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései" című tanulmány (1944). Összeszede
getve száz meg száz tarka sorközi és széljegyzet; a régi magyar művelődéstörté
net valóságos kincsesbányája.

Öröm nézni, hogy Radó szűkebb köréből mint terjed a magyar kódex-kuta
tás munkája; így Jávor E. finom könyve („Hét kéziratos pozsonyi Missale")0 
és Rajeczky B. kitűnő tanulmánya („Középkori Missaláink Praefatio-dallamai") 7 
további nagy eredmények biztos zálogai. Szemünk láttára kezd kialakulni a 
„Radó-iskola".

Dévai Gábor.

6 Orsz. Széchenyi Könyvtár kiadása, 1942.
7 Magyar Zenei Szemle, 1941, 236.

Engedélyezés ügyszáma 1125/1946. T . M . és 2660/1947. T .  M .
Felelős kiadó: Kertész Gyula.

21.02147 — „ E le t"  Írod. és Nyomda Rt. Bpest, X I., Bartók B .-ú t 15. —  Igazgató: Laiszky Jenó.


