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R Ö S L E R  E N D R E

Az Operaház egymásután veszti el legdrágább kincseit. Dermedten állunk 
— most látjuk csak igazán, hogy milyen gazdagok voltunk.

A harmincas évek rendkívüli énekes-tehetségei közt is eredeti, senkihez 
sem hasonlítható egyéniség volt Rosier Endre —• Dávid 'király felejthetetlen 
hangú zsoltárosa, Beethoven, Mozart, Bartók és Kodály muzsikájának hir
detője, szerelmese, tanítványa és tanítója.

Kora ifjúságában hegedülni tanult. Most is hallom még ezt az átható 
édességű hegedű-hangot — később mikor már az éneklés nagymestere lett, 
világhírű tenor, ifjúságának boldog hegedűhangját akkor sem felejtette el. 
A muzsikálás öröme, az a boldogító dallam ott fénylett minden szereplésé
ben, az operaházi munka hosszú évtizedein át.

Azért lehetett oly nagy formaművésze az énéklésnek, mert szíve túl
csordult a szenvedéstől és a szenvedélytől — de jól tudta, hogy a nagy mes
terek zenéjét csak a legnagyobb önfegyelemmel és szigorúsággal tolmácsol
hatja. Mindent elnémított magában, hogy annál hangosabban szóljon belőle 
az, amire egész életét feltette: a Zene, a hangzó igazság.

Ezért tudta oly megrázóan felidézni a magyar nyelv harangzúgását. Ettől 
lett oly drámaian intenzív és eleven a dikciója. Dallamnak és beszédnek tö
kéletes ötvözetével színpadi mesterműveket alkotott — s mivel nagyon is
merte az embereket, kiváló emberábrázoló volt. Minden alakítása éles kör
vonalú rajz, és minden jellemzése ítélet.

Amikor a harmincas évék közepén a hazájából elüldözött Toscanini 
felzendítette Salzburgban Beethoven szabadsághimnuszát, a Fideliot, Tosca
nini a világ énökesei közül Rosier Endrét választotta ki, hogy a szenvedő 
emberiség jelképét, Florestant elénekelje. Rosier Endre, mint a magyar nép 
küldötte lépett fel a világ színpadára és ettől kezdve évtizedeken át a klasz- 
szikus szerepek egyik legkiválóbb tolmácsolója lett az operaszínpadon és a 
világ hangversenytermeiben.

Tisztelte és ünnepelte az Operaház közönsége, ahol csak művészetével 
találkozott — de mi nemcsak tiszteltük és ünnepeltük, mi szerettük őt.

Tamino herceg most eltávozik a fény birodalmába — a tűz és víz próbája 
után a Zene magához öleli legkedvesebb fiát.
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Megrendültén búcsúztatjuk Rosier Endrét, a felejthetetlen művészt és 
a hűséges barátot.

Nádasdy Kálmán
*

Rosier Endrétől, a nagy művésztől, a kiváló embertől búcsúzom a Magyar 
Zeneművészek Szövetsége és a szövetség elnöksége nevében.

A súlyos veszteség, zeneéletünk egyik példaadó művészegyéniségének, 
egy nagy zenetörténeti korszak tevékeny és kiemelkedő részesének távozása 
egyként sújt mindannyiunkat, akik a magyar kultúra ügyét magunkénak 
valljuk.

Különös súllyal nehezedik szövetségünkre egyik nagyrabecsült és sze
retett tagjának megrendítő elvesztése. Rosier Endrében a magyar zenei köz
élet egyik nagyszerű, önzetlen munkását gyászoljuk, aki a Szövetség veze
tésében vagy szakmai munkájának mindennapjaiban egyaránt mindig 
mellettünk állt, művészetének, felbecsülhetetlen tapasztalatának, hozzáérté
sének és igen kultúrált, mélységes művészerkölcstől áthatott, magasrendű 
emberségének gazdag kincseivel.

Szeretett, tisztelt és becsült kollegát, igaz jó barátot búcsúztat Szövet
ségünk minden tagja. Még nagyon sokáig köztünk lett volna a helye. De 
emlékének, példájának nem múló erejével ezután is mindig segítségünkre 
lesz.

Ujfalussy József

4



K O V Á C S  J Á N O S :

A K É S E I  V E R D I - S T Í L U S  M Ű H E L Y É B Ő L
V E R D I  S Z Ü L E T É S É N E K  150. É V F O R D U L Ó J Á R A

„ . . .  formát és nyelvet nem felbontani, hanem kitágítani és megtelíteni 
jött; a legteljesebb drámai formához a régi keretek fokozatos átértelmezé
sével jutott el” — jellemzi Szabolcsi Bence a kései Verdi fejlődését (A zene 
története, Bp. 1941), s ezzel Verdi művészetének egyik leglényegesebb vo
nására: késői stílusának evolúciós gyökereire, életművének összefüggő szer
vességére mutat rá. Jelen kísérlet e kései fejlődési folyamat lényegesebb moz
zanatait kívánja összefoglalni: formát és nyelvet nyomonkövetni az átértél - 
meződés és újjáalakulás útján.

I. Forma

A formai átalakulás döntő kérdése: a hagyományos „zárt-számos” opera- 
szerkezet végleges átalakulása „végigkomponált” folyamatos felvonássá. 
Útjai: 1. a hagyományos zárt ária és együttes kitágulása, feloldódása na
gyobb egységekké: „nagyjelenetekké”, és abszolút zenei formákká, 2. kisebb 
egységekké való felbomlásuk, 3. éles formai elhatárolások, lezárások felol
dása és fokozatos eltüntetése, 4. a megmaradt hagyományos zárt-formák 
mind ritkább, elszigetelt jelenséggé válnak, majd végleg eltűnnek.

A nagyjelenetté-tágulás tendenciája már Verdi „középső” műveiben 
mind gyakrabban megfigyelhető („scena”, „seena ed aria”); sőt a korai 
periódus is jelentős példával szolgálhat rá (Madbeth, I. felv. gyilkossági 
jelenet; 1847). Ez a folyamat a hatvanas években, a Don Carlosban már 
erősen előrehaladt, az Aidában pedig uralkodóvá válik.

Régi értelemben vett, hagyományos zárt ária az Aidában tulajdonkép
pen már csak egyetlen egy fordul elő: Radames románca az I. felvonás ele
jén — a zárt „tenorária” típusának utolsó leplezetlen jelentkezése Verdi 
színpadi életművében. A többi „magánszám” ariosóba ágyazott, ariosókkal 
áttört nagyjelenetekké bővül (Aida I. felvonásbeli jelenete: „Rátorna vinci- 
tor”; vagy nílusparti magánjelenete: „O patria mia, mai piú ti rivedro).

Az Aida formabeosztása még felsorol ugyan tizenhat „számot”; ezek 
a számok azonban már mind hatalmassá nőtt, komplex formaegységek. Ön
magukban ugyan lezártak, elhatároltak, de szorosan egymás mellé sorakoz
nak, mint egy kyklops-fal téglázata. Olyanra is akadt példa, hogy két szám 
szorosan, elválaszthatatlanul egybeszövődik: az első kép kettőse és tercettje 
(Radames, Amneris, Aida). Egy-egy felvonáson vagy képen belül ezek a 
belső elhatárolások is félig nyitva maradt és továbblendülő zárlatok: a vesz-
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sző, kettőspont és pontosvessző taglaló funkcióját látják el inkább, mint a 
pontét, vagy felkiáltójelét. Laza átkötő-anyag nincs közöttük: a számokat 
bevezető és elhatároló secco recitativóval utoljára a Don Carlosban talál
kozunk.

A secco az Aida néhány helyén (s később is az Otellóban és Falstaff- 
ban) többnyire már más, újfajta funkciót tölt be: nagyobb formakomplexu
mokba beleszőtt, és skiccszerű, szándékoltan kidolgozatlan vázlat — a ténv- 
közlés legegyszerűbb módja. (Vö. Aida, II. finálé, a király szólama: „Óra 
a me chedi, quanto piü bram i...”; Otelló, III. felvonás eleje: a hírnök szó
lama; Falstaff, 1. kép: „kocsma-számla”, II. felvonás, 1. kép: Bardolph 
bejelenti „Korty”-uramat; stb., stb.) Kimondott secco recitativo különben 
meglehetősen kevés van a kései művekben, s ha igen, inkább stilizált idézet
ként — finomabb különbséget kell tennünk ugyanis a recitativo, az igénye
sebb kiséretű és folyékonyabb ívelésű parlando, valamint a szélesebb melo
dikus lendülettel kibontakozó arioso (accompagnato) között.

Az Otellóban eltűnik a számozás: az építő-téglák egymás mellé illesztése. 
A felvonás itt már egybékomponált, megszakítatlan folyamattá válik. Mégis 
a zárt számok nyomai, formai szigetek még világosan felismerhetők, külö
nösen az első két felvonásban (például a győzelmi kórus, a máglyakórus, a 
strófikus Bordal, a Desdemonát köszöntő kórus, a kvartett). A magánjelenet, 
a „scena” régebbi típusa — kifinomult változatban — még kitapintható Jago 
Credójában, a fűzfa-jelenetben és a hozzákapcsolódó „Ave Maria”-ban is. 
(Az utóbbinak stilizált zárt-formája persze az ima formai zártságából fakad.)

Az elhatárolás nyomai azonban szinte teljesen eltűnnek — s ez az Otelló 
stílusának közismerten legdöntőbb újdonságai közé tartozik. Az átmenet 
egyik legszervesebb és gyakori módja a motivikus átszövés: egy-egy motí
vum „kifuttatása” a következő jelenet elején (a II. felv. 1. jelenetének át
szövése a Crédóban; a kvartett átkapcsolása Otelló és Jago párjelenetébe; 
stb., stb.).

A harmadik és negyedik felvonásban egyre inkább a nagylélegzetű 
színpadi jelenet-egységek irányítják a zene tagolódását is: a harmadik fel
vonás négy nagyfelületű zenei egység (Otelló—Desdemona párjelenete, 
Otelló monológja, Cassio jelenete és „kendő-tercett”, Finálé); a negyedik 
felvonás két nagyobb zenei tömb (fűzfa-jelenet; Otelló gyilkossága és ha
lála). De ilyen nagy egységek feszülnek már több helyütt az első két fel
vonásban is: a viharjelenet, Otelló és Desdemona kettőse az elsőben; Otelló 
és Jago jelenete a másodikban.

A Falstaff ban még virtuózabban elszövődnek a varratok: egy-egy kép 
— felvonásonként kettő — önmagában teljesen zárt, megszakítatlan folya
mat. Ez a folyamat kisebb-nagyobb mozaikokból tevődik össze —■ jellemző 
újdonsága a Falstaffnak a „miniatűrizálódás”: a kis-formák uralma a fel
építésben.

Miniatűr áriák bukkannak fel a folyamatban — néhány példa: „So ehe 
se andiam la nőtte” (1. kép), „V’e noto un tál, chi del paese ch’ha nome 
Ford” (1. kép), „Quand’ erő paggiö del Dúca di Norfolk” (II. felv. 2. kép); 
stb. Ezek az apró áriák gyakran félbeszakadnak, szomszédos formákkal ölel
keznek, egymásba tolódnak. Nagyobb énekes zárt-forma csak kivételként
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fordul elő: Fenton ariettája az utolsó kép elején; vagy stilizációként, dal
betétként Annuska strófikus tündér-dala.

Az áriák és együttesek, általában a hagyományos vokális formatípusok 
helyébe az utolsó három operában — itt-ott már korábban is — egyre 
gyakrabban lépnek „abszolút” zenei szerkesztőelvek, hangszeres zenéből 
kölcsönzött formák — ősi zenei formáló-elvek és formatípusok. Ilyenek: a 
füzér-szerkezet (ha úgy tetszik: rapszódia), a variációsorozat, a rondo- 
szerkezet, a két és háromtagú szimmetrikus forma, a fúga, a tükörforma.

Ezek a formák gyakran már zenekarban koncipiált formák. Az Aidáig 
többnyire még szorosan együtthaladnak, együtt épülnek a vokális szólamok
kal, s többnyire még tematikus építőelemekből; az Otellóval kezdve azon
ban már egyre fontosabb szerepet kap a motivikus építkezés; s a Falstaffban 
már számos példáját látjuk a tisztán zenekarban koncipiált — akár tema
tikus, akár motivikus elemekből épülő — abszolút zenei szerkesztésnek, 
amelybe beleszövődik, lazán rásimul az énekhang, mint kötetlen parlando, 
vagy kiragadott dallamrészlet. S itt már nem járunk messze a wagneri 
szerkesztésmódtól: legfeljebb a szerkezet belülről tagoltabb, a formák lati
nosabban lekerekítettek.

A füzér-forma néha nagyobb, vagy kisebb önálló formaegységek lán
colata (nagyobb egységekből: az Aida „nílusparti” kettősei, a IV. felvonás
beli Amneris—Radames párjelenet, tulajdonképpen a II. felvonás nagy 
fináléja is; kisebbekből: Falstaff és Ford párjelenete, II. fel. 1. kép). Másutt 
azonban már szinte teljesen szabadon végigkomponált, kötetlen folyamat, 
mint Ford monológja a Falstaffban, vagy Otelló és Desdemona I. felvonást 
záró kettőse. Gyakori dramaturgiai velejárója az ilyen füzérszerkezetnek a 
hagyományos (és zárt formájú) operai duett felbontása levegősebb, széle
sebb és kötetlenebb pár jelenetekké: modem párbeszéddé, a szólamok mind 
kevesebb összecsengésével.

A variáció sorozatnak — a Requiem „Agnus Dei”-tételének ismert pél
dája mellett — az Aidában találjuk néhány jellemző példáját: ilyen az A-dúr 
induló-téma és variációi az 1. képben („Su del Nilo al sacro lido”, téma és 
három variáció); vagy a II. felvonás fináléjának visszatérő kerettémájából 
épült diadalmi kórus („Glória all’ Egitto, ad Isidé”, téma és három variáció; 
közjátékkal a második és harmadik variáció között).

A rondószerkesztésnek is egyre gyakoribb szerep jut a kései operák
ban. Refrénszerű többszörös visszatérésnek több példáját láthatjuk egyes 
korábbi operákban is; főleg együttesekben. A rondó, mint statikus forma
pillér azonban új, a kései Verdire jellemző jelenség.

Hangszeres eredetű két és háromtagú szimmetrikus kisformák (tehát 
nem arietták és ariosok!) a legkésőbbi Verdi-stílusra: Falstaffra jellem
zőek (itt az énekes-dallam „beépül” a formába). Több példa közül elég emlí
teni a Falstaff—Ford-kép (II. felv. 1. kép) lezárását, a kölcsönös hajbókolás 
jelenetét; vagy az utolsó kép menüettjét.

A zárt fúga-szerkezetre — a Requiem Sanctusa és Libériája mellett — a 
Falstaff záróegyüttesében látunk példát: ezek mind többszörösen tagolt, 
több szakaszos, nagylélegzetű fúgák. (A zárt fúgákon kívül azonban a poli-
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fónia általában egyre nagyobb szerepet játszik az érlelődő Verdinél külö
nösen az Aida óta — s nemcsak az énekegyüttesek polifóniája, hanem ki
fejezett zenekari polifónia, „szövedék-polifónia” is.)

A legnagyobb vonalú formaszimmetriára, egy fél-felvonásnyi teljes 
kép formai szervességére és kohéziójára a Falstaff I. felv. 2. képének tükör
formája mutat példát. Soroljuk fel az egyes főpilléreket: A) a „víg nők” 
zenekari névjegye B) Alice konklúziója — Falstaff levelének zárósora r 
„Facciamo il paio in un amor ridente”, C) a „víg nők” kvartettje, D) a fér
fiak kvintettje, E) Annuska és Fenton duettje. Ez a sorrend fordítottan, 
tükörszerűen tér vissza, a kvartett és kvintett nonetté való egyesítésével, 
polifon egymásbatolásával. A kép szerkezete így fest:

II. Nyelv és stílus
A kései Verdi-stílus kibővülésének kétségtelenül legfeltűnőbb, első hal

lásra is azonnal megfigyelhető gazdagodását harmóniavilága és hangnem- 
használata árulja el. De metodikája is mutat néhány jellegzetes vonást: bizo
nyos fordulatok, dallamtípusok kikristályosodását például.

A mollhármas-felbontáshoz fűződő kis-szekszt (la-do-mi-fa váz) a 
„középső” Verdiig visszavezethető; egyik visszatérő gondolata Verdi élet
művének. Ez a dallamtipus az Otelló gyilkossági jelenetében kapja végső 
megfogalmazását (s itt mutatja a legnagyobb hasonlóságot — színében, 
koloritjában is — a Parsifal egyik vezérmotívumával):* *

* A példákat könn yeb b  összevethetőség k edvéért m ind törzshangnem be transzponáltuk.
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Egy trichord-dallammag (do-re-mi) köré épülő, gregorián zsoltár
dallamokhoz hasonlító modell is fontos és visszatérő szerepet látszik kép
viselni a késői Verdi-mű vekben — mindenütt konkrét intonációs jellentés- 
sel: az ima és „templomi” hangvétel megj elemtő jeként. A Requiem Hostias-a 
mellett az „Agnus Dei” témája is e mag köré épül; az Aida III. felvonásá
nak kezdetén Osirist idézi ez az ima-dallam; a Falstaff erdei jelenetében 
pedig paródia-szerűen idézi vissza a korábbi művek imahangvételét. 
(„Domine, fa ló  casto!”):

A melodika fontos szerepet játszik az egyes művek jellegzetes kolorit- 
jának megteremtésében is. A speciális színezet megteremtésében a dallamos
ságnak néha konkrét és könnyen kimutatható szerepe van — az Aida egzo
tikus orientalizmusaiban például: kromatikus, bővített hanglépéses dallam- 
metekben (balettzene; papi kórusok a templom jelenetben és a nílusparti 
jelenet kezdetén); Aida kromatikus és „elhangolt” tonalitású dallamaiban 
(„O patria mia”, és a nílusparti Aida—Radames-kettős).

Konkrét szerepet játszik a melodika a Falstaff vígjátéki karakterének 
megteremtésében. Játékos staccato-dallamossága
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ugrándozó motívumismétlődései

és általában feltűnő, nagy dallamugrásai mindenütt a komikus kifejezést 
szolgálják:
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Ebből a jellegzetesen ugráló, vagy „camogó” dallamfajtából fejlődik ki 
a Falstaff egyik sokszorosan visszatérő motívum-típusa, valósággal központi 
gondolata, mottója. (Jellegzetes zárlati dallamtípus; pillérei: do’- vagy la-re- 
so-do). Ebből alakul az összefoglaló tanulság is: a zárófúga témája:

A dallam mellé a szín is oda társul a speciális kolorit megteremtéséhez: 
az Aida „nílusparti” természetpoézisa, az Otelló viharja, és fűzfajeleneté- 
nek estéje, a Falstaff utolsó felvonásának természet-hangja, misztikus 
alkony- és éjszakaköltészete, fantasztikus mese- és tündér-hangvétele.
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Mindezek a specialitások persze nem merítik ki, s kiragadott stílus
idézetek nem is meríthetik ki egy-egy opera sajátos, individuális alaphang
ját. Ez az individuális alaphang pedig — az egyes művek önálló, egymástól 
különböző stiláris egyedisége — a kései Verdi-művekben, már a Don Car- 
lostól kezdve, nagyon erős és határozott; létezését nem könnyű egyszerű 
formulákkal igazolni, de evidens hatását nincs miért kétségbevonni.

Közismerten tükrözi Verdi kései nyelvének fejlődését, kibővülését a 
faktúra és hangszerelés finomodása: a zenekari szólamok belső mozgással, 
„szövedék-polifóniával” való telítődése. A zenekar önálló szerepének foko
zatos megnövekedésével — és a „zenekarban koncipiált formák” megszapo
rodásával — bizonyos értelemben az „Orchester-Oper” típusához közeledik 
Verdi is; főleg két utolsó színpadi művében.

Hangszerelésben általában a kamarazeneszerű áttörtség jellemzője a 
kései műveknek. A Falstaff ban a szélesebb tömbhatásokat végképp felváltja 
a csipkefinom áttört és levegős kamarahangszerelés, a hangvolumen érzé
keny és sűrű váltakozása; s újdonságként a rézfúvók — köztük a „nehéz 
rezek” — kamarazeneszerű használata is. «

A „középső” operák óta fokozatosan szélesedik Verdi harmóniavilága 
is, alterációs akkord-készletének kibővítésével, gazdagodásával. A kései stílus 
döntő újdonsága emellett az alterációs gazdagság mellett a hangnemi keretek 
kitágítása: mindenekelőtt a tercrokonság erős térhódítása.

A tercrokonság az Aidától, s különösen a Requiemtől válik uralkodóvá 
Verdi harmóniai stílusában — a Requiem nyelvét valósággal átitatja a terc
rokonság. Nemcsak mint modulációs viszonylat, hanem elsősorban mint 
hangnemen belüli kitérés számít különleges jelentőségűnek: a dúr-moll 
tonalitás kitágításának, belső szétfeszülésének későromantikus tendenciáját 
figyelhetjük meg benne, Verdinél is. Az idézhető példának se szeri se száma; 
álljon itt kiragadott példaként egy jellegzetes ellentétpár az Otellóból és 
a Falstaffból — lapidáris sűrítései a térerőkön hangnemi kitérésnek:

y.

S végül kövessük nyomon Verdit a „modern” fejlődés útján: a tonalitás 
kitágulásának és feloldódásának néhány még merészebb és előrehaladottabb 
példáját kutatva a kései művekben. A következő három példa (három egy-
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szerűsí tett harmónia vázlat) egy-egy kitartott — illetőleg recitálva ismétel
getett — hang („felső orgonapont”) fonala köré fűzi az egyre lazább funk
ciós kapcsolatban álló akkordokat:

10
Requiem; Lux aeferna

1 1.

A tonális egységet itt már néhol csak a kitartott hang őrzi. Az Otelló és 
Falstaff egy-egy akkord-szekvenciája pedig — az akkord-szerkezetek és 
párok sztereotip azonosságával — néhány pillanatra már teljesen feloldja a 
tonalitást:

13 a
Requiem : Lux aeterna
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Hasonlóan megszünteti a tonális tájékozódást az akkordok és hangnemi 
síkok teljesen laza, szabad asszociációjú egymáshoz fűzése a Falstaff III. fel
vonásának 1. képében (az iddogáló Falstaff tűnődése: e, Ej, An, A 4, F6, C, 
AsZfi, f, Esz, C, Cisz 4 , H 7 , E — harmóniasor!).

A végső konzekvenciákat ebben az irányban a „Quattro pezzi sacri” két 
a cappella-darabja, az Ave Maria és a Laudi alia Vergine hozza. Az utóbbi
ban lehetetlen szem elől téveszteni a későreneszánsz madrigál- és motetta
stílus konkrét, közvetlen hatását: szakaszos forma-technikája és a funkciós 
harmóniarend áttörése, feloldása világosan e példakép követésére utal.

A legmesszebbre a „rejtvény-hangsor” („scala enigmatica”) fonalára 
épülő Ave Mariában jut el Verdi: a funkciós tonális rend itt végképp fel
bomlott; az enharmonikus modulációk sűrűjében a hangnemérzés pillana
tonként, ütemről-ütemre, akkordról-akkordra változik — ennek a kompozí
ciónak (a kezdő és lezáró C-dúrral) már csak keret-tonalitása van.
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K Á R P Á T I  J Á N O S :

B A R T  Ó K  É S S C H Ö N B E R G *

(Folytatás az 1963. 6. számból)

A régi, klasszikus dallamesztétika elveit ilyen módon szinte alapjaiban 
támadta meg ez az újfajta koncepció, mely a dallam képzésének alapjává 
a nagy hangközöket, a dallam irányának szélsőséges változatosságát vagy 
változatlanságát és a differenciált ritmikát tette. A jelenség megértéséhez 
szorosan hozzá tartozik, hogy mindez a klasszikus dallamstílus beható isme
retével, sőt részleges felhasználásával együtt szerepel, ami arra mutat, hogy 
a zene kifejezőeszközeinek továbbfejlesztése mellett azok szélsőséges kitágí
tása is bekövetkezett. Bartók, idézett tanulmányában, nyomatékosan kifejti, 
hogy az új eszközök használatával nem szabad lemondani a régiekről, mert 
különben mindez a lehetőségek tágulása helyett leszűküléséhez vezetne. 
Jó példa erre az imént kifejtett komplementer dallamosság is, melynek 
lényege épp a klasszikus dallamesztétika bizonyos felhasználásáról tanús
kodik. E két melodikus jelenség: a komplementer dallamosság és a szabály
talan, tágközű dallamosság tehát egyszerre, egymás mellett szerepel, több
nyire attól függően, hogy a zeneszerző milyen célokat, hatásokat akar egyikkel 
vagy másikkal elérni. De találunk példát a kettő közvetlen egymás melletti 
alkalmazására is; Schönberg Stefan George-dalainak egyikéből idézzük 
a következő dallamegységet:

14.
Schönberg: Stefan Géorge-dafok No. 1.(1908—09)

Ez a példa mutatja meg többek között, hogy e tágközű dallamosság 
nem kizárólag a felzaklatott lélekállapot kifejezésére szolgál, hanem — bi
zonyos értelemben — a kromatikus, atonális törekvésű dallamosság egyik 
szükségszerű velejárója. Schönberg a fenti dallamot — épp a komplementer 
dallamszövés elvei alapján — a következőképp is megfogalmazhatta volna:

15.

* R észlet a szerző „Bartók Béla von ósn égyesei” című, a Zenem űkiadónál sajtó alatt 
lévő könyvéből
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A két utolsó hang oktáwal való feltranszponálására azonban szüksége 
volt részben az emocionális fokozás érdekében, részben azonban a kromatika 
egyhangúságának kikerülése céljából is. A bécsi iskola tágközű dallamos
sága tehát tulajdonképpen nem egyéb, mint a romantika (elsősorban Wagner) 
kromatikus dallamstílusának „megfordítása”. Ami tehát azelőtt félhang 
lépésekben lefelé haladt, az most vagy nagyszeptimekben felfelé, vagy kis- 
nónákban lefelé mozog.

J15.

Arról természetesen szó sincs, hogy a régi értelemben vett kromatikus 
dallamot ugyanabban a funkcióban helyettesíti ez a tágközű megfordítás. 
A Tristan kúszó-áradó dallamosságának helyét az ágas-bogas, viliódzó, 
idegesen zaklatott, sokk-hatást előidéző dallamosság veszi át. Nem véletlen, 
hogy Bartóknál az ilyesfajta dallamok túlnyomórészt A csodálatos mandarin
ban bukkannak fel; a pantomim, mind témájában, mind kifejező eszközeiben 
leginkább e felbolygatott és normális helyzetükből kiforgatott lélek- 
állapotok ábrázolására törekszik. Megfigyelhető azonban, hogy ez a dallamos
ság mégsem kizárólag a Mandarin sajátja: megtalálható a hegedű-zongora 
szonátákban is. Bartókhoz mindez valószínűleg közvetlenül Schönbergtől 
jutott, akinél ez egész háború előtti periódusában, de még azután is helyen
ként, nagy szerepet játszik.
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Schönberg: Op. II. No. 1.

A dallam „vertikális” szétbontásával együtt jár a dallam „horizontális” 
felbontása, azaz a melodikus folyamatosság szünetekkel való meg-meg
szakítása. A szünet természetesen nem jelent okvetlenül töredezettséget, 
szaggatottságot; erre elsősorban a klasszikus dallamosság mutat jó példákat, 
ahol a szünet valósággal beleépül a dallamba, annak bizonyos belső tagolt
ságot ad. Itt lényegében másról van szó. A dallam horizontális szaggatottsága, 
a vonalak megtörése ugyanabból a belső dekomponáló törekvésből fakad, 
mint a dallam vertikális mozgásának esetében. Jellemzően avantgarde maga
tartás ez is, mely pontosan beleillik Busoni forradalmasító elképzeléseibe a 
zene teljesen „szabaddá” tételére. Ezzel kezdődik meg tulajdonképpen az 
a folyamat, mely következetesen végig vezetve a punktualizmushoz vezetett. 
Ehelyütt nem térhetünk ki ez utóbbi jelenség értelmezésére és értékelésére, 
mert túl mutatna témánkon, azt azonban okvetlenül szükséges megemlíteni, 
hogy a melodikus jelenségek ilyenfajta dekompozíciója tulajdonképpen már 
itt kezdetét veszi és ebből a törekvésből Bartók is többé-kevésbbé kivette 
részét. Más kérdés azután e jelenség esztétikai funkciója: Bartóknál a hori
zontális dekompozíció szinte kivétel nélkül a zene -dramaturgiai-jelentésbeli 
oldalát, kifejezőképességét támogatja.

Schönberg 1910 körüli műveiben nagyjából ugyanez a törekvés figyelhető 
meg; a dallamok széttördelése és a kis terjedelmű rész-dallamok nagy egésszé 
való összekomponálása legjellemzőbben az Öt zenekari darabban jelent
kezik. Nem véletlen tehát, hogy Bartók Csodálatos mandarinjában oly sok 
elemét halljuk vissza Schönberg e korábbi darabjának: mindenekelőtt a 
dallamfoszlányok és töredékdallamok alkalmazásában, s ezzel együtt az 
ostinato-technikában, valamint a hangszerelésben.

A romantika szélesen ívelő, sőt Wagnernél már a „végtelen” melódiába 
torkolló dallami törekvése így fordul — már a későromantikus zenében — a 
maga ellentétébe, a melodikus folyamatok először egyszerűbb, később pedig 
végletesen bonyolult felbontásába. Igen érdekes, ahogy ez a folyamat Schön
berg életművén belül is megfigyelhető: már a Verklärte Nacht, bár egészé
ben teljesen Wagner hatása alatt áll, felmutat egy olyasféle tendenciát, mely 
az azelőtt egységes, széles ívű dallamokat elkezdi kisebb részekre tördelni. 
Ehhez a folyamathoz azután nagymértékben járult hozzá Strauss hatása, 
mely a Pelléas és Melisande c. szimfonikus költeményben kulminál — átvéve 
Strausstól annak jellegzetes rövid terjedelmű motívumtechnikáját. A folyamat 
talán Schcnberg expresszionista korszakában éri el első tetőpontját, amikor 
például az Erwartungban a belső lélekállapot nyers kivetítésére hasonló
képpen nyers, kisebb egységekből álló melódia-technikát alkalmaz. Ugyanez 
a törekvés jellemzi az ez időből származó zongoradarabokat is, mindenek
előtt az op. 19. sz. Hat kis zongoradarabot.
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Bartóknál ez a folyamat nem ilyen szembetűnő. Ebben kétségkívül nagy 
szerepe van az őt ért népzenei hatásnak, mely bizonyos értelemben meg
akadályozta metodikájának ilyen széttördelését. A népdal melódiaszerkezete, 
elsőrendűen melodikus koncepciója megőrző hatással volt Bartók ilyen irányú 
törekvéseiben. Hogy ezen Bartók mégis keresztül ment, az életútjának, a 
valósággal őszintén szembenéző magatartásának a következménye. Jellemző, 
hogy Bartók legillúziómentesebb darabja: A csodálatos mandarin mutatja 
Schönberg ilyen irányú hatásának legmélyebb megfogalmazását. A pantomim 
drámai világának torz és elkeseredett képe, alakjainak lelki megnyomorí- 
tottsága szükségszerűen vonta maga után a melodikának ezt a lineáris fel
bontását, a szünetekkel meg-megszakított, lihegő, zokogó és halálba vonagló 
dallamok és témák megfogalmazását.

A csodálatos mandarin utáni letisztulás folyamán is megmaradt azonban 
valami ebből a tendenciából, és átalakulva, a zenei-melódiái kifejezés egy 
egész új formája jött létre belőle. Bartóknak azokra a zenei képeire gon
dolunk, melyek leginkább az ún. „éjszaka zenéje”-hangvétellel függnek 
össze. Az apró, szinte alig hallható természeti neszek és zörejek zenébe való 
átültetése Bartóknál egy egészen újszerű „mikro-dallamosságot” hozott létre. 
Talán nem is látszik helyénvalónak ezekre a dallamtöredékekre és foszlá
nyokra, ezekre az egy-két hangos zenei moccanásokra a „dallam” terminusát 
használni. Végső soron azonban ez is a melodika körébe tartozik, hisz itt 
is lineáris jelenségekről van szó, még ha azok határesetéről is.

Ebből is látszik tehát, hogy a dallam egy olyan fajta dekompozíciója, 
mely a századforduló táján indult meg és a bécsi iskola képviselőinél egy 
sajátos világkép zenei megformálását szolgálta, Bartóknál — és más vonat
kozásban Webemnél — egy új hangzásvilág felfedezéséhez és meghonosításá
hoz vezetett. Elég, ha csak néhány példát idézünk Bartók 1920-as és 30-as 
műveiből annak bizonyítására, hogy ez a melodikus koncepció milyen alap
vető fontosságú kifejezési területeket hódított meg és mennyire centruma 
maradt Bartók legszemélyesebb megszólalásainak.

18.
Bartók: Az éjszaka zenéje (1926)

8---!

Bartók: V. vonósnégyes (1934)
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Bartók és Schönberg kapcsolata a hangzatvilág terén elsősorban a 
romantikus és későromantikus hagyomány közösségében gyökerezik. Erről 
az ún. nem tudatos periódus tárgyalása során megemlékeztünk. Amikor 
Bartók tudatosabban fordult a bécsi mesterek művészete felé, akkor már 
bizonyos értelemben túl volt a későromantikus hangzatvilág felhasználásán. 
A fordulat azonban nem egyszerre következett be és nem kizálólagos ér
vénnyel. Megfigyelhető, hogy A fából faragott királyfiban ismét felbukkan
nak bizonyos elemek az I. vonósnégyes wagneres harmonizálásából. Meg
találjuk azonban az egyértelmű összekötő láncszemeket a korábbi és a 
későbbi felbukkanások között. Ilyen elsősorban a distanciális szerkezetű 
bővített hármashangzat, mely nemcsak Bartók és Schönberg életművében, de 
mondhatnánk széles zenetörténeti viszonylatban is, az egyik legfőbb össze
kötő láncszem a romantikus és a XX. századi zenei nyelv között. A bőví
tett hármas, bár teljes egészében beleillik a kromatikusán továbbfejlesztett 
tonális-funkciós stílusba is, szabad kezelése révén egyik főelemévé válhatott 
az új század atonális törekvéseinek. Vagyis másszóval: csakis kezelés kér
dése, hogy ez a hangzat tonális vagy atonális eszköz a zeneszerző kezében. 
A distanciális jelenségek tárgyalása során már utaltunk arra, hogy például 
Bartók Zongora-szvitjében milyen fontos szerepet játszik.

A bővített hármas semleges hangzásával összefüggésben bontakozik ki 
mind Bartóknál, mind Schönbergnél a nagyterc-párhuzamoknak egy olyan 
kezelése, mely ugyancsak a diatónia kromatikus-atonális felbontásához vezet. 
Ismeretes tény, hogy a diatonikus-funkciós harmóniavilágban következetes 
nagytercpárhuzam, ill. mixtúra nem vihető keresztül, mivel a diatonikus 
rendszer nagy- és kistercek bizonyos váltakozását teszi szükségessé. A nagy- 
tercek párhuzamos vezetése tehát óhatatlanul a kromatikához vagy az 
egészhangú skálához, következésképp a hangnem nélküli, vagy hangnemközi 
hangzáshoz vezet. A nagytercek skálaszerű mozgatásából — ha minden 
szólam egészhangot lép — szükségszerűen az egészhangú skála distancia
rendszere alakul ki. De hasonlóképpen hangnemközi, részben distancia
rendszerek alakulnak ki a nagytercek egyéb — elsősorban kistercnyi — el
mozdulásaiból. Ez utóbbi esetben például olyan keresztállás benyomású 
akkordváltás következik be, mely együtt az 1 :3 model kettős distancia
rendszeréhez vezet.
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Megfigyelhető tehát, hogy a következetes nagyterc-párhuzamok alkal
mazása vagy az egészhangú skála és a bővített hármasok „üres”, „rideg” 
hangzásához, vagy pedig az 1 : 3 modellek kisszekund feszültségéhez vezet 
Mindkét megoldásra bőven találunk példát Bartók és Schönberg korabeli 
műveiben.

20 .

A nagytercek „keresztállásos” vezetése jelenti egyébként az egyik leg
jellemzőbb továbbfejlődési irányt. E jelenség megfordításából keletkezik 
ugyanis Bartók ez időben kikristályosodó legjellemzőbb hangzat-típusa, az ún. 
alfa-akkord.27 A nagytercek helyett ilyenkor kisszeksztek szerepelnek, követ
kezésképp a kisszekund is megfordításban, tehát nagyszeptim formában lép 
fel. Sőt, találkozunk egy olyan típusú akkorddal is (inkább csak átmenetileg), 
melyben a tercek megtartják eredeti formájukat, együtthangzásuk azonban 
— oktáv-transzpozíció eredményeképp — kisnónává tágul.

27 V. ö .: Lendvai id. m.
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Nem kerülheti el a figyelmünket, hogy az eddigi megoldások mindegyiké
ben a régi konszonáns hangközök disszonánssá tágított vagy szűkített 
változata adja a hangzás karakterisztikumát. így a bővített hármasban a 
bővített kvint (-kisszekszt), a nagyterc-mixturákban pedig a bővített kvint 
mellett a bővített kvart (vö. egészhangú skálával), a kisszekund megfordítá
sából alakuló szűkített oktáv (nagyszeptim), valamint annak transzpozíció
jából alakuló bővített oktáv (kisnóna) játssza a vezető szerepet.

Hasonló feszült hangzás-típusok uralkodnak Bartók és Schönberg „ha
gyományos” szerkezetű négyeshangzataiban. Vagyis mindkét mester — saját 
fejlődésének megfelelően — egyaránt felhasználja a romantikus zenéből 
eredő szeptimakkord-típusokat, közülük azonban mindenekelőtt azokat ré
szesíti előnyben, melyek a tonális szabadság követelményeinek leginkább 
megfelelnek és a legtöbb feszülő intervallumot tartalmazzák. Természet
szerűen adódik ebből mindenfajta nagyszeptim-keretű típus, tehát: dúr- 
hármas plusz nagyszeptim, moll hármas plusz nagyszeptim és bővített 
hármas plusz nagyszeptim. Tudjuk, hogy ez az akkordtípus Bartók első 
periódusában — melodikus felbontott formában — még mint „Leitmotiv” 
Is szerepel. Alkalmazása Schönberg zenéjében ugyancsak feltűnik.

22 .

21



Bármennyire is fontos szerepet játszanak ezek a hangzatok Bartók és 
Schönberg első alkotóperiódusaiban, szerepük fokozatosan csökken, nyilván
valóan, mert bizonyos ,,visszahúzó” erőt képviselnek a diatonikus-tonális 
rendszerek felé. Egy-egy ilyen szeptim-akkord ugyanis egész határozott 
helyet (fokot) képvisel a diatonikus-tonális rendszerben, ami azt jelenti, hogy 
minden egyes fellépése óhatatlanul egy tonálisán meghatározható „szigetet” 
képez. Az ilyen „szigetekből” alakul ki a más helyen már elemzett lebegő, 
vándorló tonalitás Reger, Strauss, Schönberg, Bartók stb. műveiben. A tona- 
litás felbontása és a hangnemköziség elérése céljából tehát több lehetőséget 
tartogatott az előbb tárgyalt nagyterc-párhuzamos szerkesztés. Mindkettő 
együtt azonban azt bizonyítja, hogy a tercrétegeződésű hangzatok terén is 
még sok lehetőség állott a századeleji zeneszerző rendelkezésére. Schönberg 
és Bartók útjának közös voltát bizonyítja, hogy mindketten a legvégsőkig 
kiaknázták az ebben rejlő lehetőségeket és tulajdonképpen csak azután tér
tek át a terc-szerkezettől eltérő hangzattípusok következetesebb használa
tára. Miként Bartók, úgy Schönberg sem mondott le az avantgarde forra
dalom jegyében egy korábbi, törekvéseibe még beleülő kifejezési eszközről. 
A tercépítkezés mellett azonban szükségszerűen megjelent a kvart-rétegező- 
désű akkordika. Történeti előzményeit a distancia jelenségek tárgyalása 
során már említettük; ezúttal tehát elsősorban azt vizsgáljuk, hogy milyen 
összefüggésben szerepel az új eszköz a régiekkel.

Már utaltunk rá, hogy a kvart-akkord nemcsak homogén, de heterogén 
formájában is nagy szerepet játszik Bartóknál és Schönbergnél, sőt az utóbbi 
mintha előszeretetnek örvendene. És itt találjuk meg a legtörvényszerűbb 
összefüggéseket a régi, hagyományos terc-építkezéssel. Ha ugyanis a négyes- 
hangzatoknak egy olyan típusát vesszük, melyben szűkített hármas és 
nagyszeptim szerepel, lényegében már közel járunk ahhoz a kvart-akkordhoz, 
melyben alul bővített kvart, felül tiszta kvart van. Ugyanakkor pedig meg
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figyeltük, hogy az imént tárgyalt terc-rétegeződésű szerkezetekben is milyen 
nagy szerepet játszik a nagyszeptim feszültsége. Természetes összegződése 
tehát e törekvéseknek a kvart-akkordok „heterogén” típusa, mely elvben 
a distanciális jelenséget és a hangzás-feszültséget egyszerre tartalmazza.

Bartók és Schönberg 1910 és 20 közötti hangzatvilágát — úgy látszik — 
ez a kétféle akkord: a tercekből épített négyeshangzat és a kvart-akkord 
jellemzi. És miként az egyes hangzat, úgy egymáshoz való fűzésük is a 
felbomló tonális rendszer teljes szabadságát tükrözi. Megfigyelhető azonban 
hogy ebben az akkordfűzési szabadságban tulajdonképpen egy törvényszerű 
elv mégis érvényesül, nevezetesen: az akkordok feszültségének a törvénye. 
Már utaltunk rá, hogy mindkét alaptípusban fontos szerepet játszik a nagy
szeptim (-szűkített oktáv), úgyszólván ez az a hangköz, ami ezen akkordok 
közös keretét adja, körülbelül abban az értelemben, ahogy a funkciós
tonális stílusban a tiszta kvint magába foglalta a hármashangzatok két alap
vető — egymással ellentétes tartalmú — típusát. Ebben a stílusban a nagy
szeptim látszik ilyen uralkodó intervallumnak. És megfigyelhető, hogy az 
akkordok egymáshoz való fűzése e hangközfeszültség szinte állandó és követ
kezetes érvényben tartásával megy végbe. Korábbi, kezdetlegesebb fokozatot 
képviselt a szeptim-párhuzam (vö. Bartók X. Bagatell), ez azután egy lénye
gesen differenciáltabb akkordfűzési technikának adja át a helyét; ebben a 
szólamok korántsem olyan mechanikusan szövődnek, a nagyszeptim- 
feszültség azonban — bizonyos belső manipulációk folytán — olykor még 
több rétegben is állandóan uralkodik a hangzó szövet alakulásán.
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Ha megfigyeljük a fenti példákat, láthatjuk, hogy a nagyszeptim har
monikus hegemóniája távolról sem jelenti a hangzás egyhangúságát, el
szegényedését. Az egyes hangzatok jelentése, esztétikai tartalma belső 
szerkezetüktől és egymáshoz való fűzésüktől függ, válik feszültté és kevésbé 
feszültté. Ez a stílus sem mond le tehát az arzis-tézis, feszülés és oldódás 
életszerű ritmusáról. A nagyszeptim a diatonikus-tonális zene oldaláról 
ugyan mindenképpen disszonanciát, feszültséget jelent, melyet más hangköz 
konszonanciája hivatott feloldani. Itt a nagyszeptim-intervallum állandó és 
mintegy konszonáns keretté válik, melyet belső felépítettsége határoz meg és 
differenciál legalább kétféle alapvető hangzástípus felé — azokon belül 
számtalan további hatásfokozattal.

Bartók és Schönberg ez időbeli stílusának — és ezen túlmenően zene- 
történeti jelentőségű vívmányainak — további közössége nyilvánul meg a 
század harmóniarendjének olyasféle átalakításában, amikor az egyes hang
zatok hatásfokát és jelentését nem pusztán a megszólaló hangok egymáshoz 
való viszonyában mérik, hanem az akkordok struktúrájában. Az ún. fel
rakásmód mindig is nagy szerepet játszott a többszólamú zenékben, az 
határozta meg a hangzó szövet szonoritását és sok tekintetben jelentés
tani funkcióját. Mégis, minőségileg új jelenséggel állunk itt szemben, ugyanis 
a tonális-funkciós összhangzattanban az akkordok felrakásának másodlagos 
jelentősége volt az akkordok mintegy qualitativ meghatározása mellett. 
Az akkord lényegét, szerkezetét legszűkebb formában való megszólaltatása 
-—- esetleg absztrakciója — egyértelműen meghatározta. Bartóknak és Schön- 
bergnek ebben a stílusában azonban az elemzőnek nincs „joga” ilyesféle 
absztrakciót végrehajtani. Egy hangzat meghatározásában sokszor a leg
szűkebb felrakásmód nem nyújt segítséget, sőt esetleg elhomályosítja a hang
zat lényegét. Ebben az atonális törekvésű stílusban tehát mindig a reális, 
vagyis megszólaló intervallumokat kell figyelembe venni. Továbbá igen 
nagy szerepe van a hangzatrendszerben az egyes akkordrészek hangszínének; 
egy akkord színösszetétele (hangszerelése, fekvése) tehát éppoly fontos és 
meghatározó, mint az akkord hangköz-struktúrája. Schönberg ezt az Öt 
zenekari darab című kompozíciójában (3. tétel: Farben) valósította meg leg
először és talán a legkövetkezetesebben. Az egész tétel alapjában véve egyet
len akkord különböző színű megszólaltatásából áll. Bartók is kísérletezett 
ezzel, ha nem is olyan szélsőséges formában, mint Schönberg. Gondoljunk 
csak a IV. vonósnégyes középső — lassú -—• tételére, melyben egyetlen ak
kord különböző struktúrájú és színű felrakása lényegi módon határozza meg 
a tétel hangvételét, karakterét! Bartók egyébként, idézett tanulmányában, 
elméletileg is állást foglal a harmónia ilyen értelmezése és alkalmazása 
mellett.

És ezzel tárgyalásunkban tulajdonképpen már át is léptünk Bartók és 
Schönberg kapcsolatának harmadik, ún. leszűrt periódusába. Bartók a köz
vetlen hatások után, melyek nyoma a Zongoraszvittől kezdve végigkísérhető 
az I. és II. hegedű-zongoraszonátáig, egy rövid időre, főként az 1926-os esz
tendőben, Sztravinszkij neobarokk, motorikus kísérletei felé orientálódik, de 
már a rákövetkező évben — elsősorban a vonósnégyes műfajában — ismét 
visszatér saját, a bécsi iskolához közelebb eső útjára. Talán nem véletlen, 
hogy az annyi éven át elhanyagolt műfaj azután jelentkezik ismét élet-
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művében, hogy 1927. július 16-án, Zongoraszonátájának Baden-Baden-i 
bemutatójakor, alkalma van meghallgatni Alban Berg vonósnégyesre írt 
Lyrische Suite-jének bemutatóját is.28 Mindenesetre feltűnő, hogy e nyári 
hangversenykörút élménye után hazajön és első munkájaként vonósnégyes 
komponálásába kezd, melyet azután még szeptemberben be is fejez. Mindeme 
külső körülménynek talán nem tulajdonítanánk olyan nagy jelentőséget, ha 
nem lehetne érezni a III. vonósnégyesben oly határozottan Berg művénék 
hatását. És itt nem is elsősorban egyes kifejezési eszközökről van szó, hisz 
azokat Bartók már korábbról ismerhette, sőt alkalmazta is, hanem valami 
nagyobb, általánosabb dologról: a kvartett műfajának lírai és drámai lehe
tőségeiről, az ilyesféle kompozíciók alapvető koncepciójáról. Amikor Bartók 
1927-ben hazament és Berg művének ösztönzésére megkomponálta a maga 
vonósnégyesét, ebben nem kizárólag az utánzás, hanem — talán még in
kább — a verseny, a vita szelleme mutatkozik meg. Valami olyasmi, hogy 
Bartók meg akarta mutatni: én is tudok ilyet írni, sőt még jobbat!29

Berg Lírai szvitje kétségen kívül a század legnagyobb remekművei közé 
tartozik; hattételes koncepciója, melyben minden egyes tétel a lírai karak
terék polarizálását fokozza egészen a legszélsőbb ellentétekig: a Presto de- 
lirando- és a Largo desolato-ig, egyedülálló. Nyilvánvalóan nagy műnek kell 
lennie, ha Bartókot ösztönözte és versenyre sarkallta. Ügy érezzük azon
ban, Bartók e hattételes, óriási méretű mű ellendarabjaként írta legrövidebb 
vonósnégyesét, mely két részben és e részek rövid rekapitulálásában is 
olyan széles skáláját tudja bejárni az emberi érzelmeknek és indulatoknak. 
De Bartók, miként már utaltunk rá, valószínűleg még ezzel sem volt meg
elégedve: ezért folytatta a következő esztendőben is a kvartett-komponálást. 
És itt végre, a IV. vonósnégyesben olyan koncepciót sikerült megvalósítania, 
mely rokon Bergével, mégis túltesz rajta: több tételből áll, mint a meg
szokott forma, ez a sok tétel azonban nem a kétségbeesett polarizáció útját 
járja be, hanem ércszerű biztonsággal a klasszikus egyensúly harmóniáját 
valósítja újra meg.

Úgy látszik, nemcsak Bartókra, de Schönbergre is ösztönző hatással volt 
Berg Lírai szivtje; ugyanabban az évben, mint Bartók, ő is megkomponálta
III. vonósnégyesét, mely szeptemberben már bemutatásra is került a Kolisch- 
kvartett tolmácsolásában. Igaz ugyan, hogy Schönberg műve Elisabeth 
Sprague-Coolidge asszony megrendelésére született, ez azonban külsőbb ok 
volt ahhoz a belső indítékhoz képest, ami Schönberget Berg példája nyomán 
újra a kvartett műfajához vezette. Gondoljuk meg, hogy míg Bartók tíz 
évvel azelőtt komponálta előző vonósnégyesét, Schönberg esetében csaknem 
húsz év .választja el egymástól a II. és III. kvartettet.

Ezt a három, szinte egy időben született vonósnégyest: Berg Lírai 
szvitjét, Bartók és Schönberg III. vonósnégyesét számos szál fűzi egymás
hoz; mindhárom mű a 20-as éveknek, a weimari köztársaság hatására még 
egy évtizedre kibontakozó haladó polgári művészetnek jellemző terméke.

28 A két m ű egy  m űsorban hangzott fe l a „D eutsches K am m er-M usikfest” keretében. 
V. ö.: Dem ény id. m. 219. 1.

29 Bartók a III. vonósnégyest egyébként a M usical Fund Society o f Philadelphia p ályá
zatára komponálta. Ez azonban nem  zárja ki annak a lehetőségét, hogy a k özvetlen  
ind ítékot Berg von ósn égyese adta.
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Németország néhány nagyobb városa ekkoriban legfőbb színtere az avant- 
garde mozgalmaknak: Berlinben virágzó zenei élet van, ahol a Kroll- 
Operben Klemperer és Zemlinsky működik, az Unter den Linden nagy 
Operájában pedig bemutatásra kerül Berg Wozzeckje. A Porosz Szépmű
vészeti Akadémia zeneszerzési mesteriskoláján Busoni tanít 1925-ig, majd 
helyébe Schönberg kerül, aki fiatal muzsikusok több nemzedékét neveli 
fel. De nemcsak a zenének kedvező ez a rövid időszak: Berlinben Piscator 
a szinházművészetet forradalmasítja, ott működik a két kiváló író, Leonhard 
Frank és Robert Musil, műveik pedig nagy példányszámban jelennek meg 
a haladószellemű Rowohlt-Verlag kiadásában.

Ez a légkör Bartók számára is igen kedvező volt: tudjuk, hogy a háború 
után első útja Berlinbe vezetett, ott írta két fontos — már idézett — cikkét 
a Melos című lapba. 1923-ban a Melos-társaság három estéből álló hang
versenysorozatot rendezett kizárólag az ő műveiből, melyen a többi között 
bemutatásra került első két vonósnégyese és a nemrég befejezett II. hegedű
zongora szonáta. És ettől kezdve az IGNM fesztiváljain és koncertjein — Ber
linen kívül jobbára Majnafrankfurtban és Baden-Badenben — Bartók 
művei állandóan szerepelnék. Egy ilyesféle IGNM koncerten hangzott fel 
együtt Bartók, Berg és Schönberg említett vonósnégyese a Kolisch-kvartett 
előadásában.30

E három vonósnégyes egyetlen koncert programján megmutathatta 
— amit egyébként a komolyabb kritikusok és esztéták ítélete s általában a 
haladó zenei közvélemény eddig is alátámasztott —, hogy, bár mindhárom 
más-más útját képviseli az atonalitás és dodekafónia alkalmazásának, kon
cepciójukban, kifejezésvilágukban igen közel állnak egymáshoz, igen hasonló 
világszemléletet képviselnék. A különbség közöttük persze nemcsak tech
nikai szinten mutatkozik meg: a Berg művet romantikus lírai magatartása 
és nosztalgiája, a Schönberg-művet puritánsága és szellemes szarkazmusa, 
a Bartók-kvartettet pedig népzenei gyökerezettsége jellemzi. Három külön
böző állásfoglalás, három különböző magatartás, lényegében ugyanarról a 
magányos, kereső és elkeseredett polgári platformról.

Mindezek után szükséges, hogy egy kicsit közelebbről, elemző módon is 
megvizsgáljuk e három mű egymásra utaló, összefüggő pontjait. Hangsúlyoz
zuk azonban ismételten, hogy itt szó sincs valamiféle konkrét „hatásról”, 
utánzásról vagy átvételről. Bartók és Schönberg hasonló kifejezési eszközeit 
egyes korábbi műveikben már kimutattuk —, itt azonban, e három egymás
hoz közeli időben keletkezett vonósnégyesben műfajon belül vizsgálhatjuk 
meg a rokon elvű fejlődést.

Közelebbi és kimutathatóbb kapcsolat fűzi össze Bartókkal Berget, aki 
a Lyrische Suite-ben — bár alkalmazza a Reihe-techni'kát — egy Bartókéhoz 
közelebb álló szabadabb megoldásra nyújt példát. Berget, Bartókot egy
aránt a forma átalakításának törekvése is vezette; ez viszont egyáltalán 
nem mondható el Schönberg vonósnégyesére, aki forma, tételrend szem
pontjából nagyon is hagyományos módszereket alkalmaz. Mint már utaltunk

30 Az Üj Z ene N em zetközi Társasága (IGNM) Frankfurt am  Main-ban m egtartott 
kam araestjén a K ollisch -vonósnégyestársaság adta elő  a három  m űvet. V. ö.: Dem ény id. m.
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rá, Berg egész más úton bontja meg a klasszikus-romantikus .vonósnégyes 
külső koncepcióját: a tételek számát növeli és egymáshoz való viszonyukban 
a kontrasztok fokozásának elvét viszi végig. A művet végül lassú tétellel
— mintegy reménytelen, lehanyatló gesztussal — zárja. Bartók ezt a meg
oldást már egy jóval korábbi vonósnégyesében (II.), sőt más egyéb művé
ben is alkalmazta. A két lassú zárótétel között van azonban egy bizonyos 
magatartásbeli különbség: míg Berg lemondó hangja bizonyos nosztalgiát 
tartalmaz (a töredezett Tristan-idézet mintha azt mondaná, hogy még a 
schopenhaueri pesszimizmus is szétfoszlik és még a beteljesülés illúziójáról 
is le kell mondani), addig Bartók félelmetes foltokat tartalmazó víziója a 
valósággal való kemény szembenézést és a „népi megoldásra” való kiút 
lehetőségét sugalmazza.

Ami ennél sokkal szorosabban összekapcsolja a két művet, az mindenek
előtt a hangzó valóság döbbenetesen új világainak megnyitása: suhanó, vil- 
lódzó, foszforeszkáló zenei képeknek a felvázolása, mely nemcsak a kvartett
hangzás, de egyáltalában: a zenei kifejezés világában is valami gyökeres 
fordulatot jelent. Berg Allegro misterioso-ja (3. tétel) és Presto delirando-ja 
(5. tétel) igen közel áll Bartók titokzatosan suhanó prestóihoz és scherzói- 
hoz akár a II. vonósnégyes középső tételének végén, akár a III. vonósnégyes 
fughettájában, akár pedig a IV. vonósnégyesbeli — teljes tétellé növeke
dett — zenei képében. Bartók és Berg ilyen jellegű zenei képei abban is 
találkoznak, hogy az elsőrendű szín- és „Klang”-effektusok a legaprólékosab
ban kidolgozott vonalas-polifonikus vagy kombinált szerkesztéssel párosul
nak. Jó példa erre Bartók III. vonósnégyesének említett fughettája vagy
— még sokkal szélsőségesebben — Berg Allegro misterioso-ja, melynek 
belső kristályszerűségét két körülmény jellemzi a legjobban: 1. az egész 
tétel Reihe-technikával van megszerkesztve; 2. a scherzo-rész visszatérése 
pontos, hangról-hangra történő rákfordítása a teljes első résznek. Bartók és 
Schönberg tehát egyaránt a legkidolgozottabb polifonikus formákat és 
szerkesztő módokat választották ilyesfajta tételeik megkomponálására. Mi 
sem bizonyítja jobban, hogy itt semmiképpen nem afféle impresszióm sz- 
tikus foltok és hangulatok felvázolásáról —, hanem inkább bizonyos expresz- 
szív élmények szigorúan klasszikus zenei formába öntéséről van szó.

Schönberg III. vonósnégyesével más és általánosabb vonatkozású össze
függések mutatkoznak. Ez a mű már szigorú értelemben vett Reihés kom
pozíció, melyben — a módszer természetéből fakadóan — minden melodikus 
és harmonikus megnyilatkozást a mű középpontjában álló tizenkétfokú 
egymásra vonatkoztatási rendszer, a Reihe határoz meg. Még mielőtt azon
ban a Reihe által felvetődő kérdésék elemzésébe kezdenénk, egy viszony
lag közvetlenebb összefüggést is fel kell vetnünk. Ez a ritmika terén jelent
kezik.

Ismeretes, hogy Bartók életművében igen nagy szerepet játszik a 
különböző népzenék ritmikai hatása. Bartók ezt nemcsak elméletileg, de 
még az egyes darabok címében is nyíltan vallotta. A különböző polimetrikus 
és aszimmetrikus jelenségek között kiemelkedő szerepet játszik az ún. bolgár 
litmus. De épp a korai művekben való megjelenése arra hívja fel a figyel
met, hogy Bartók már akkor is kísérletezett az ilyesféle metrum-fajtákkal,
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amikor még a népzenét — s különösképp a bolgár népzenét — nem ismerte.31 
Az ilyesféle aszimmetrikus ritmus- és metrum-fajtákhoz tehát más oldalról 
is el lehetett jutni. Brailoiu, az ethnomuzikológia nagy úttörője is azon az 
állásponton volt, hogy ezt a ritmikai jelenséget nem lehet leszűkíteni az 
egyetlen bolgár nép zenéjére, hisz ez annál sokkal általánosabb és elter
jedtebb vonása a különböző népzenéknek. Brailoiu az „akzak” (törökül: 
sánta) terminust alkalmazza erre a jelenségre és elméletileg is — tehát 
függetlenül a létező, már megtalált típusoktól — kimutatja annak összes 
lehetőségeit.32 Hogy nem pusztán népzenei jelenséggel állunk itt szemben, 
azt egyébként az antik görög ritmuselmélet és verstan is igazolja, mely szá
mos ilyen aszimmetrikus képletet ismert (vö. hemiolia, paionok stb.). Mind
ezt azért tartottuk szükségesnek elmondani, mert Schönberg III. vonós
négyesének 3. tételében hasonló „bolgár-akzak” ritmikával találkozunk. Itt 
persze a népzene hatásának kérdése fel sem merül, hisz Schönberg közis
merten ellenezte a népzenéből merítő alkotásmódot. Schönberg e tételében 
világosan felismerhető a törekvés egy bizonyos, a bolgár ritmushoz hasonló 
aszimmetrikus ritmusképlet, illetve metrum kialakítására: Schönberg ötleté
nek lényege, mely az aszimmetriába bizonyos sajátos rendet visz bele, a 
metrikusan összetartozó csoportok fokozatos növelése vagy csökkentése. 
A 27. taktusban például a következő osztását találjuk a 9/8-os metrumnak:

Megfigyelhető, hogy 2-, 3- 4 nyolcadból álló csoportok állnak össze. 
Ugyanezek az elemek képezik Bartók V. vonósnégyesében a középtétel bol
gár metrumát, ott azonban a következő, kevésbé rendszerezett sorrendben 
állnak: 4+ 2+ 3  nyolcad. Hogy Schönberg itt valami egészen tudatos 
metrikus törekvést követ, azt a soron következő taktusok is bizonyítják, 
ahol a csoportok sorrendje megváltozik: itt a nyolcadok száma fokozatosan 
csökken. Továbbá az ezt megelőző részben találunk olyan 12/8-os taktuso
kat, melyekben 3+4+5/8-os belső osztást fedezhetünk fel.

31 A fiatalkori F -dúr von ósn égyes (1899) és a Z ongoraötös (1904) scherzóiban már fe l
bukkan egy olyan  ritm usképlet, am ely m etrikusan m ég b ele van ugyan szorítva a közön
séges % kereteibe, va lójában  azonban egy — B artók  által később többször is alkalm azott — 
bolgár ritmusfajta sú lyv iszon ya it mutatja.

32 Brailou, C onstantin: L e  r y th m e  a k s a k  A bbeville , 1952.
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Ezekből a jelenségekből tehát leszűrhetjük azt a — minden egyszerű
sítéstől ment — tanulságot, hogy Bartók és Schönberg a ritmika megújí
tásának és felfrissítésének útján is találkozik egymással, még ha törekvésük 
mögött más-más hajtóerő működik is. Bartók az efféle metrumok és rit
musok kialakításában kétségtelenül a népzenére támaszkodott: az ő meg
oldásai is azonban azt mutatják — különösen, ha egybe vetjük említett 
népzenétől független ötleteivel —, hogy a tudatos alkotó átalakító munkával 
alakította-csiszolta a készen kapott elemeket, míg azoik teljesen sajátjává 
váltak. Ugyanakkor pedig Schönberg, bár tudatosan elvetette magától a 
népzenét, az ilyen ritmikus ötletek révén végeredményben mégis csak köze
ledett feléje. Másrészt azonban a közvetlen hatás sincs kizárva: amikor 
Bartók a Mikrokozmosz bolgár táncait vagy V. vonósnégyesét komponálta, 
már ismerte Schönberg III. kvartettjét, s így onnan is kaphatott ösztönzést, 
amit azután ő a bolgár népzene oldaláról kimélyítve használt fel saját mű
veiben.

A III. vonósnégyes fontos fordulópontot jelképez Schönberg alkotói 
útján: itt alkalmazza először a szigorú Reihe-technika kialakítása óta azt a 
néhány oldó-felszabadító módszert, amely lehetővé teszi, hogy a kompozí
cióban ne uralkodjanak el és ne kerüljenek túlsúlyba a tisztán logikai- 
spekulatív elemek. Ennek keretében megfigyelhető, hogy nem kerüli a 
hangismétlést és szabadon alkalmazza a Reihe egy-egy kisebb szakaszának 
többszöri ismétlését. Ez utóbbi különösen nagy szerepet játszik a kvartett
1. tételében, ahol csaknem végig nyolchangú ostinato-motívum kíséri a 
melodikus folyamatokat. (Az ostinato motívumon belül a hangismétlést is 
megtaláljuk.)

Fordulat mutatkozik a természetes zeneiség irányában akkor is, amikor 
Schcnberg itt, a III. kvartettben olyan Reihét alakít ki a kompozíció alap
jául, mely csaknem minden részletében azokat a harmóniai és melódiái 
módszereket támogatja — másszóval: teszi szükségszerűvé a kompozíció 
során —, melyek korábbi, ún. szabadon atonális stílusperiódusában is már 
szerepeltek, s mint ilyenek, Bartók zenéjében is nagy szerepet játszottak. 
Ha megfigyeljük a III. vonósnégyes Reihéjét, megállapíthatjuk, hogy olyan, 
belsőleg összefüggő kisebb egységekre oszlik, melyek mindegyike az atonális, 
distanciális törekvések kialakulása folyamán jött létre.

A Reihe első öt hangja olyan egymásra vonatkoztatási komplexust 
képez, melyben egyszerre megtaláljuk a nagyszeptimfeszültségű hiányos 
négyeshangzat, a heterogén kvart-akkord, sőt a teljes alfa-akkord (gamma
típusának) kombinációs lehetőségét.
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Hogy nem önkényesen emeltük ki a Reihe első öt hangját, azt többek 
között az is bizonyítja, hogy az 1. tétel ostinatója épp ezekből a hangokból 
áll — pontosan ebben az elhelyezésben:

A Reihe 5—8-ig terjedő szakasza 1:5 modellt képez:

Végül pedig a befejező négy tag (9—12) nem egyéb, mint az első négy 
tag megfordítása, vagyis hiányos szeptim-akkord, illetve heterogén kvart- 
akkord együttesen:

Ugyanezt a jelenséget figyelhetjük meg egyébként Sehönberg operájá
ban, a Mózes és Áronban. A Reihe első tagjai például mindjárt a bevezető 
taktusokban e két alapvető akkordtípusban realizálódnak.
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Schönherg: Mózes és Áron (1930—32)



P E R N Y E  A N D R Á S :

A  7. B U D A P E S T I  N E M Z E T K Ö Z I  Z E N E I  V E R S E N Y  
N É H Á N Y  T A N U L S Á G A

(Folytatás az 1963. 6. számból)

3. A  KAMARAZENE-VERSENYEKRŐL

a) A vonósnégyesek
Az elődöntőből kiesett két lengyel kvartett közül a Varsói Nagyszínház 

Vonósnégyesére érdemes emlékeztetnünk néhány szóval.
Egy bizonyos: a varsói kvartettnél létrejött az a hangzás, amely ennek 

a műfajnak „alíá”-ja: a négy hangszer úgy szólalt meg, hogy az együt
tesből nem lehetett kihámozni az egyes hangszereket külön-külön. Hang
zásuk túlfinomított, ami azonban nem zárja ki azt, hogy időnként igen 
hamisak ne legyenek. A műről alkotott képük olyannyira kerek és stílusos, 
hogy az már szinte nem is érdekli a hallgatót. Ennek ellenére hangsúlyoz
nunk kell, hogy kamaramuzsikát hallottunk tőlük — legalábbis, ami a 
hangzásképet illeti — és ez már önmagában véve is dicséretreméltó dolog.

A középdöntőből három kvartett esett ki: a „Szófia”, a „Filharmónia 
Turné Együttese” és a „Palm”. A z  első kvartett igen szépen, de egyben 
„megfélemlítettem” muzsikált. Tipikus példája volt a bénító tiszteletnek, eh
hez azonban az ő esetükben maximális szerénység is társult. Ez utóbbi tette 
tiszteletreméltóvá produkciójukat, szereplésüket. Ök egyelőre még ott tar
tanak, hogy pontosan tudják: mit szabad és mit nem. Ez a tudás azonban 
még nem ment át a vérükbe, még nem itatta át művészetüket. Csellistájuk
nak igen kis hangja van s ennek oka talán a hangszer minőségére vezethető 
vissza; kétségtelen, hogy a kvartett hangzása kissé a „levegőben lógott” a 
gyenge basszus folytán. Továbbfejlődésük biztosítékát mindenekelőtt agresz- 
szivitás-mentes szerénységük alkotja.

Korántsem keltett ennyire kedvező benyomást a szovjet „Filharmónia 
Turné Együttese”. A fent részletezett bizalmatlanság eleven megtestesítője 
ez a kvartett. A dinamikai és agogikai terraszok, illetve átmenetek az ő 
játékukban kizárólagos építkező-elemekké léptek elő. Igen érdekes megfi
gyelést tehettünk ez alkalommal.

Kétségtelen, hogy a „Filharmónia Turné Együttesé”-nek mind a négy 
tagja kitűnően játszik hangszerén. Együtthangzásuk, ha nem is volt szép, 
de egy-egy szám elején általában tiszta volt. Mivel azonban érezhetően 
nem sokat vesződtek egy-egy darab intonációs körének megismerésével és 
megvalósításával, rendszerint már az első tétel közepefelé mind gyakrabban 
léptek fel technikai értelemben vett hamisságok is. Ebből a jelenségből
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levonhatjuk azt a tanulságot, hogy a zenei értelem hiányában a technikai 
tökéletesség is igen gyorsan saját ellentétébe csap át: megszünteti és fel
emészti önmagát, mivel végeredményben céltalan. Ezt a jelenséget úgy 
hiszem joggal nevezhetjük ,,a zene bosszúállásának” . . .

A középdöntőben utoljára szerepelt „Palm Vonósnégyes” (NDK) játé
kában kétségkívül megérezhettünk egy hatalmas kamaramuzsikai tradíciót. 
Annak ellenére, hogy kifejezőerő és hangszertudás tekintetében ez a kvar
tett nem ütötte meg a kívánatos mértéket, mégis mindenkinek méltányolnia 
kellett az együttes összeszokottságát, ízlését, homogén hangzását. Az is 
vitathatatlan, hogy minden előadott műről bizonyos összkép birtokában 
„nyilatkoztak” csupán. Ha a ,,Turné”-kvartett játékát csak induktívnak 
mondjuk, akkor a „Palm”-kvartett játéka csak deduktív. Ez alatt azt értjük, 
hogy az előbbi együttesnek nem volt összképe az előadott műről, az utóbbi
nak meg csak összképe volt. A ,,Palm”-kvartett játéka viszont már túl
jutott azon a határon, ameddig a „részletproblémák” elhanyagolhatóknak 
látszanak. (Részletproblémák alatt az egyes szólamok virtuóz megszólaltatá
sát értjük, mint igen fontos követelményt.) Az igazság nem a kettő között, 
hanem a kettő fölött van!

A döntőbe jutott négy kvartett közül a legtökéletesebb vonósnégyes
hangzást a „Liszenko”-együttes (Szovjetunió) mondhatta magáénak. Vir
tuozitásük helyenként valósággal elképesztő. Első fordulóbeli Mozart-inter- 
pretációjuk kétségkívül az egyik legjobb — ha ugyan nem a legjobb volt. 
Klasszikus tökéletesség, abszolút kiegyenlítettség jellemezte minden üte
müket. Az első hegedűs valóságos virtuóza hangszerének, mégsem válik 
a szó szoros értelmében vett szólistává. Mozart világában otthonosan mo
zogtak, ha itt-ott bizonyos hűvösséget is figyelhettünk meg játékukban. 
Weiner fisz-moll kvartettjének teljes értelme azonban már nem bontakoz
hatott ki, annak ellenére, hogy a 2. és a 3. tétel partitúrája valami egészen 
különleges ragyogással csendült fel. Bizonyos „veszélyes” momentumokat 
pillanthattunk meg itt, annak veszélyét, hogy a ,,Liszenko”-kvartett a vég
sőkig kidolgozott egyes formarészek egymás mellé helyezésével építkezik. 
Ez a zenélési mód — megintcsak ezt a kifejezést kell használnunk: — 
bosszút állt Beethoven op. 59-es F-dúr kvartettjének előadásakor. E mű 
hangulati, érzelmi és gondolati világát nem tudták teljes mértékben ma
gukévá tenni — és lám: egyszerre csak nyerseségek jelentek meg még a 
kiváló primárius játékában is. Az egyes formarészek tökéletessége már csak 
a Beethoven-kvartett terjedelme miatt sem pótolhatta a mű valóságos tota
litását, arról nem is beszélve, hogy a beethoveni művészetre alapjában 
jellemző dinamikus-motivikus szövésmód csakis akkor appercipiálható, ha 
minden pillanatban pontosan tudom, hogy a forma melyik részénél tartunk.

A ,,Liszenko”-kvartett harmadik fordulóbeli szereplése e sorok írójának 
keserves csalódást — és egyben komoly tanulságot jelentett. Kifejezett 
önváddal kellett feltenni a kérdést: vajon szabad-e a kritikusnak akár csak 
egyetlen pillanatra is megmámorosodnia az önmagáért való széphangzástól, 
ahelyett, hogy figyelmét a mű koncepciózus megvalósítására fordítaná, 
illeve azt kérné számon? Hiszen éppen az ilyenféle kritikai attitűd vezet 
az előadóművészet fetisizációjához, jelentkezzék bár szakembernél vagy 
esetleg a közönség soraiban! (Lásd a nem régen nálunk járt kiváló olasz
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karmester: Carlo Maria Giulini produkcióját!) Pedig a „Liszenko”-kvar- 
tett alaposan „megkísértette” a hallgatót, néhány, szinte már hihetetlen 
hangzástechnikai bravúrjával! Talán elég, ha itt Ádám Jenő Vonósnégye
sének egyik részletére utalunk, ahol a primárius fuvolahangzása a közön
ség számos tagját arra csábította, hogy felemelkedvén ülőhelyéről, meg
nézze: miként lehetséges e hangzás előállítása a hegedűn?! A harmadik 
forduló hatalmas erőpróbáját: Bartók II. vonósnégyesének interpretációját 
azonban már megközelítőleg sem oldották meg ezen a magas fokon. Sőt: 
a széphangzás puszta ténye itt megint bosszút állt és gyönyörű fátyollal 
bevont végtelen unalmat eredményezett. Az egyes szólamok értelme fel
oldódott az egységes hangzásképben. És ezzel kapcsolatban megint egy 
rövid kitérőt kell tennünk egy, az előbbiekben már érintett probléma felé.

Azt mondottuk jelen tanulmányunk előbbi oldalainak egyikén, hogy 
a vonósnégyes-hangzás a benne szereplő egyes hangszerek egyedi hangzását 
felszámolja, pontosabban: „megszüntetve megtartja”. Itt azonban ezt a 
megállapítást azzal kell kiegészítenünk, hogy ez a mozzanat a vonósnégyes
műfaj művészi totalitásában úgy jön létre, hogy az egyes szólamok értelme 
is összegeződik. Arról van tehát itt szó, hogy pl. egy-egy szóló nem csupán 
technikai tényként nem válhat versenyszerű szólóvá a vonósnégyesben, ha
nem egyben a szóló zenei értelme is csupán a többi hangszerrel harmóniá
ban, mintegy azok értelmi tükrében jelentkezhet. A vonósnégyes mint 
műfaj csakis az egyes hangszerek, illetve szólamok értelmi összegeként 
jchet létre. Természetesen itt nem szabad matematikai összegre gondolni! 
É megállapítás előfeltétele: mind a négy hangszer-játékosnak meg kell 
értenie mind saját szólamát, mind társaiét s ezen felül a mű egészét. Az 
a tükör t3hát, amelyben saját szólamát szemlélnie kell, igen bonyolult 
prizma-rendszer, s benne, akárcsak egyetlen, rosszul beállított „prizma” 
már torzképet hoz létre. Nem csak arról van tehát szó, hogy az értetlen 
muzsikus „kilóg” a kvartett összképéből, hanem egyben arról is, hogy 
megakadályozza azt, hogy a többi három játékos saját szólamát társainak 
tükrében szemlélhesse, s így találhasson magára. Világosan kiderült, hogy 
a Liszenko-kvartett játékának végcélja a széphangzás volt, ám ahhoz, hogy 
ez a végletekig kicsiszolt tökéletesség létrejöhessen, le kellett faragniuk 
minden mű „szögleteit”, azokat az érdességeket, amelyek minden remekmű 
elengedhetetlen velejárói. A célul kitűzött összkép tehát tartalmát tekintve 
nem az értelmes összegezés, hanem az absztrakt széphangzás előjelét viselte. 
A zene „bosszúja” azután abban nyilatkozott meg, hogy egy-egy nagyobb 
érzelmi hullám mintegy automatikusan átdobta a kvartett hangzását az 
absztrakt széphangzás merev keretein s ilyen alkalmakkor a szögletek és 
érdes felületek egyszeriben erőszakos, nyers hangzásban revalválódtak.

Milyen tanulságot vonhatunk tehát le ebből a magunk számára? Min
denek előtt azt, hogy egy-egy mű hangzásképének színkorongja csakis a 
mű egészének átélése útján határozható meg. Egy-két árnyalat csakis a 
mű egészéhez való vonatkozásában nyerheti el szükségszerűségét. Ezt a 
követelményt semmiféle, mégoly absztrakt-általános széphangzás-ideál sem 
képes pótolni, mivel az utóbbi nem egyéb merev, de éppen ennélfogva igen 
törékeny keretnél, amelyet az élő anyag az első adott alkalommal leráz 
magáról. A kvartett hangzása pedig ilyenkor rögvest durva lesz, ami alatt
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azt értjük, hogy pl. a „forte”-jelentést, illetve értelmet, kizárólag fizikai 
értelemben vett hangerő-fokozással pótolják.

A verseny meglepetése a ,,Bolgár”-kvartett volt. Zenei attitűdjük rokon- 
szén vet keltett: szerény megjelenésük teljes harmóniában volt művészi 
alázatukkal, anélkül, hogy bármiféle „mutatós aszkézis” jellemezte volna 
őket. Első fordulóbeli Mozart-produkciójuk egyenletes ívben emelkedett. 
Kezdeti, kisebbszerű elfogódottságuk folytán az első tétel nagy íve a 
kottában maradt — annál szebben, tökéletesebben csendült a harmadik 
és a negyedik tétel. Már ebből is elgondolható, hogy nekik mindenekelőtt 
a nagy-forma területén van még sok tanulnivalójuk. Ezt a véleményt 
erősítette a Razumovszkii-kvartett előadása is. Ezúttal bizonyos vissza
fogottságot éreztünk játékunkban, amely onnan eredt, hogy pontosan tud
ták: mit nem szabad csinálni — ám ez a tudás még nem mindig emelkedett 
fel a zenei-művészi szintjére. Az óvatosság azután a dinamikai skála vi
szonylagos elszegényedését eredményezte.

Már e dolgozat bevezető részletében beszéltünk arról, hogy az op. 59 
no. 1. milyen elképesztően nehéz feladat elé állítja az előadókat. A „Bol- 
gár”-kvartett kissé hiányos interpretációján ezért nem csodálkoztunk és 
nem veszítettük el a beléjük helyezett bizalmat. Már a középdöntő második 
száma, Mihály András: II. Vonósnégyese meggyőzött arról, hogy négy, 
igen erőteljes adottságokkal rendelkező muzsikust ismerhettünk meg e 
kvartettben, akik mindnyájan szinte anyanyelvi fokon beszélik a modem 
zene nyelvét. Bátran és szabadon nyúltak Mihály művéhez, minden feles
leges megilletődés nélkül, egyben azonban a legjobb értelemben vett mű
vészi alázattal. Van e kvartett játékában valami sötétszínű, tragikus hang
vétel, aminek nehéz ellentállani, annál is inkább, mivel nem valami eleve 
eltökéltség eredményeként jelentkezik, hanem mintegy tagjaik lényéből 
árad. Amit tőlük hallunk, mindig súlyos., anélkül, hogy nehézkes lenne. 
Tekintettel arra, hogy a kvartett három tagja 25, a csellista pedig 26 éves, 
joggal jósolhatunk nekik nagy jövőt.

A két magyar kvartett — a „Weiner”- és a „Baríó/c”-vonósnégyes — 
szereplése módott adott nekünk arra, hogy sűrítetten figyelhessük meg a 
magyar előadóművészetre bizonyos fokig általánosan jellemző hibákat és 
erényeket.

Mindkét kvartett általános színvonala meglehetősen ingadozó volt, 
A mezőny — érzésünk szerint — legjobb Razumovszkij-kvartettjét a Wei- 
ner-egyiittestől hallottuk, de ugyanők meglepően bizonytalanok voltak a 
Mozart-kvartettben. A Komlós Péter vezette ,,Bartók”-kvartett esetében 
e két mű előadása éppen fordított arányt mutatott. Ezen felül az egyes 
tételekben is meglehetősen változó értékű produkciót nyújtott mindkét 
együttes: valóban úgy éreztük, mintha hangulataik rabjai lennének. Persze, 
ami ezzel együtt jár: nagy pillanatokat is köszönhettünk mindkettőnek!

Komlós Péter igen hajlamos arra, hogy szólamát versenyműnek fogja 
fel és többi három társát a kísérő szerepébe szorítsa vissza. A Razumovszkij- 
kvartett viszont azért nem sikerült nekik a kívánt magas színvonalon, 
mivel Komlós ott érezhetően „fékezte” magát, egyfelől dinamikai erő tekin
tetében, másfelől viszont absztrakt tempó-elgondolások alapján. Főként az 
első két fordulóban úgy éreztük, hogy Komlós Péter a dinamikát nem
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képes a szólam lényegéből kifejteni, kibontani, hogy a dinamika nála 
nem minden esetben a dallam benső energiájának technikai vetületeként 
jelentkezik, hanem bizonyos tekintetben azt valamiféle külön elemként 
kezeli. Igen érdekes viszont, hogy egyrészt a második fordulóban tőlük 
hallott Lajtha: V. Vonósnégyes, másrészt a két első Bartók-kvartett elő
adásánál ezek a kifogások nem merülhettek fel vele szemben.

A „Weiner’’-kvartett Mozart-interpretációja bizonyos mértékig csaló
dást okozott. Szász József, az együttes primáriusa oly sok hibát vétett, 
hogy az már egyszerűen a zenei érték kibontakozását tette lehetetlenné. 
Weiner: fisz-moll vonósnégyesének gyönyörű harmadik tételét viszont csak 
tőlük hallottuk a szó legteljesebb értelmében pontos előadásban. A második 
fordulóban mintha kicserélték volna őket. Szász József tónusa kissé elütött 
ugyan három társáétól — a kvartetthangzás létrejöttének ténye ezért is 
kárpótolt. A Beethoven-kvartett Scherzo-jának átlelkesített ritmusai, de 
különösen a lassú tétel áhitatos nyugalma emlékezetes marad.

Összefoglalóan: a zsűrinek teljesen igaza volt abban, hogy az első 
díjat nem adta ki. Meg kell ugyan ismételnünk azt a kételyt, mely szerint 
fiatal vonósnégyesek játszhatnak-e valóságos, teljesértékű és magasrendű 
kamaramuzsikát — annyi azonban bizonyos, hogy ilyenféle versenyeket 
rendezni kell, mivel az elősegíti a fiatal kvartettek fejlődését.

b) A hegedű-zongora-párok

E dolgozat első részében részletesen kifejtett okok folytán a szonáta
párok versenyének átlag-színvonala meglehetősen alacsony volt. Azok az 
élmények, amelyeket itt szereztünk, inkább érdekesnek mondhatók, mint
sem valóságos élménynek.

A Gelfat—Cserfcaszou-szonátapár két kiváló fiatal művész társulása, 
róluk külön-külön még egész bizonyosan hallani fogunk. Különösen A. K. 
Cserkaszov zongorázása ragadott meg mindenkit: világosan, gyönyörűen 
csengő hanggal és rendkívüli virtuóz képességgel rendelkezik. Ö mutatta 
meg nekünk első ízben azt, hogy mi van a Bach-szonáta zongoraszólamában. 
A két rokonszenves muzsikus ezután a kelleténél jobban szabadjára eresz
tette lendületes muzsikáló-kedvét és energiáját a Weiner-szonáta második 
tételében, miáltal az valósággal Paganini-darab jelleget nyert. Az a 
finom tündértáncos csillogás, az a „Csongor és Tünde”-kolorit, amely 
Weiner Leó számos művét jellemzi és őt — mutatis mutandis — Men
delssohn modern követőjeként állítja elénk, ebből a produkcióból eltűnt és 
helyét egy bizonyos, önmagáért való ragyogásnak adta át. Egyfajta dia- 
bolikus karakter így is létrejött, ám ez a darab szellemétől némileg idegen 
minőségként funkcionált.

A második fordulóban tőlük hallott Beethoven-szonáta (c-moll) ellent
mondásos képet hagyott hátra a közönség emlékezetében. Kétségtelen, 
hogy mindkettőjüknek meg van a képességük arra, hogy Beethoven művé
szetét meghódítsák és így interpretálják. A hiba azonban abban mutatkozott 
meg, hogy a technikai probléma részletes kidolgozása mellett viszonylag 
kevés gondot fordítottak Beethoven műve intonációs körének megismerésére 
Nem tudtak pontosan disztingválni különösen az effektusok kérdésében.
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Helyenként és időnként például olyan „forte-minőségek” jelentek meg 
— a többi között a c-moll szonáta lassú-tételének felfelé szaladó skála
menetében —, amelyekről a beethoveni művészet ízléses átlagkedvelője is 
azonnal megmondhatta, hogy oda nem valók, hogy megbontják a mű egy
séges folyamatát, zenedrámai konzekvenciáját. A fiatal szonátapárnak 
tudnia kellett volna, hogy ilyent és itt Beethoven nem mondhatott! Így 
azután ezek az erőteljes részletek feltámasztása pontjukat nem a Beethoven- 
műben, hanem kizárólag az előadók egyéniségében találták meg. S eb
ben a vonatkozásban ezek az effektusok pontosan ellenkező előjelet kaptak: 
a mű belső energiájának kirobbanása helyett kívülről ráerőszakolt nyerseség 
benyomását keltették.

Ezzel kapcsolatban általános következtetésként kellett felismernünk 
azt a tényt, hogy az erőszakos, nyers vagy forszírozott játék nem úgy 
jön létre, hogy az előadó mintegy „túladagolja” erejét, tehát az igazi erőtől 
nem csak mennyiségben tér el az erőszakosság, hanem úgy jön létre, hogy 
az előadó más hangminőségeket játszik. Mint ahogyan erről már ejtettünk 
szót: ha „lefaragunk” az ilyenféle nyerseségből, ha csökkentjük a fizikai 
értelemben vett hangerőt, megtartván a művészi értelemben vett hang
minőséget, rögvest kiderül, hogy a pontos játék mennyire nem hangerő
mennyiség kérdése!

Minőségileg alacsonyabb szinten és egyénileg sokkalta kisebb tehet
séggel, de ugyanezt a képet mutatta a Stilman—Kulesova-szonátapár. Az 
ő produkciójuk — különösen az első fordulóban — még nyersebbnek hatott.

Nekik köszönhetjük azt a megfigyelést, hogy a muzsika bensőséges 
rétegeihez való másodlagos közelítés, amelynek leggyakoribb fajtája, illetve 
megnyilvánulási módja a szentimentalizmus, szükségképpen hozza létre 
saját ellentétpárját: a forte-részletek durva és erőszakos intonálását. A Stil
man—Kulesova-szonátapár produkciója a későbbiek során fokozatosan emel
kedő színvonalat mutatott s nyilván ennek köszönhették azt a jutalmat, 
amelyben a Gelfat—Cserkaszov-szonátápárral együtt részesítették őket.

A zsűrinek igazat kell adnunk abban, hogy csupán egyetlen szonáta
párt tartott helyezésre érdemesnek. Tekintettel a mezőny gyengeségére, 
azon sem csodálkoztunk, hogy miután sem az első, sem a harmadik díjat 
nem adták, ki, az egyetlen második helyezést az a szonátapár nyerte el, 
amellyel szemben általában a legkevesebb kifogást lehet támasztani. Ezzel 
persze korántsem állíthatjuk, hegy a Messiereur—Kozderícová-szonátapár 
jóvoltából teljes művészi élményben részesültünk . . .

A csehszlovák szonátapár hegedűse, Petr Messiereur megvesztegetően 
szép hangon játszott. Hegedűléséből azonban nem hiányzik a hangszer 
átlagjáték.osait gyakran jellemző értelmetlen hangsúlyozás, a fősúlyok 
erőszakos megrángatása, sikerült viszont átmentenie a romantikus iskola 
számos erényét is: a Bach-szonátában alkalmazott manírok túlnyomó része 
igen nagy mesterektől származott és legnagyobb részüket most is helyén
valónak találhattuk. Szerencsés ötletnek éreztük azt, hogy az utolsó tétel 
ismétlését „piano” vették, ám ezt alaposan elrontották azzal, hogy a befe
jezés előtt vad crescendo-ba kezdtek a „diadalittas” lezárás érdekében. 
A szonátaverseny nevelő és ízlésfejlesztő hatását mi sem tanúsíthatja job-

3G



ban, mint hogy amikor a győztesek hangversenyén ugyanezt a művet 
hallottuk tőlük, sokkal letisztultabb, finomabb és ízlésesebb interpretáció
ban volt részünk.

Még néhány szót azokról, akik a középdöntőből kiestek, illetve semmi
féle díjazásban vagy helyezésben nem részesültek.

A magyar származású Károlyi Sándor hegedűművész Wemer Hopp- 
stoc/c-kal (Német Szövetségi Köztársaság) meg sem kísérelte azt, hogy 
valódi kamaramuzsikát játsszék — annál jobban elragadott bennünket 
gyönyörűen zengő hegedű-hangjával és virtuozitásával. Érezhetően nem 
tanult össze a zongoristával és ezért „ügyet sem vetett rá”, Hoppstock 
viszont igen hűségesen kísérte ő t . . .

A két lengyel szonátapár közül elismeréssel kell szólnunk Sabina 
Kostyra és Éva Pienkowska produkciójáról. Korántsem kiforrott és nem 
is hibátlan játékuk a hiányosságok ellenére is a kamaramuzsika szolgála
tában állott. Ezt még akkor is dicsérettel kell említenünk, ha Weiner 
szonátájában a hegedűs gyakran hibázott és intonációja általában nem 
volt tiszta.

A verseny közönségét fájdalmasan érintette az angol szonátapár (Mason 
Frances és Lawrence Ashley) kiesése a középdöntőből. Senki sem állíthatja, 
hogy az ő játékukból a zsenialitás szikrái pattogtak — annyi azonban bizo
nyos, hogy a Weiner-szonáta kamarajellegét a mezőnyben talán ők valósítot
ták meg egyedül. Az ő muzsikálásuk „jó anyagból” készült, megbízható és 
ízléses, még akkor is, ha a kereteket nem tudták mindvégig kitölteni.

A két magyar szonátapár produkciója fordulóról-fordulóra haladván 
bizonyos színvonalbeli decrescendo-t mutatott. Stílusismeret és kultúra dol
gában mind a Sepsei József—Hambalkó Edit, mindpedig a Kas Tamás—Králik 
János szonátapár előkelő helyet foglalt el a mezőnyben. Králik talán a kel
leténél is szerényebben viselkedett az első fordulóban és ezért a zongora
szólamban számos részletszépség elveszett. Sepsei József viszont a döntőben 
határozottan „elgaloppírozta” magát s ennek folytán Schumann d-moll szo
nátája minőségétől idegen arculatot nyert, erőszakosságokkal telt meg. E pro
dukciót egyébként határozottan indiszponáltnak éreztük és meggyőződésünk, 
hogy szerencsésebb körülmények között sokkal jobban sikerült volna.

4. A  GORDONKA-VERSENYRŐL

Mind a szakértők, mind pedig a közönség számára pozitív meglepetést 
jelentett a csellóverseny magas színvonala. Itt aztán nem voltunk híjjával 
zenei élményeknek — sőt: számos produkcióról bízvást elmondhatjuk, hogy 
ilyen magasrendű művészet hangversenypódiumon is csak ritkán fordul elő.

Próbáljunk először néhány szót ejteni arról a néhány tehetséges pályá
zóról, aki az elő-, vagy a középdöntőből már nem jutott tovább. És ezzel 
kapcsolatban mindjárt meg kell jegyeznünk, hogy a szelekció éppen a me
zőny általános, magas színvonala folytán vált szükségessé.

A selejtezőből kiesett számos versenyző közül ezúttal háromról szeret
nék megemlékezni: Devich János és Nagy Katalin, valamint a lengyel Bozena 
Zaborowska produkciójáról.



Devich János igen érdekesen, de sajátos komorsággal, sötéten muzsikált. 
Produkciója olyannyira nélkülöz minden tetszetősséget, hogy az már a köz
vetlen hatás rovására van. De nem mehetünk el szó nélkül Bach c-moll 
szólószvitjének prelúdiuma mellett, amelynek akkordikus értelmét Devich 
tisztán fogta fel és ugyanígy közvetítette. Mélyen megfogott hangjai vannak 
és rugalmas, eleven ritmusú Bartók-produkciója hasonló jellegű volt: az
I. Rapszódia örömtéljes mozzanatai elkerülték figyelmét, más helyeken 
viszont intellektuális komorsága megragadta az embert.

Nagy Katalin — jelenleg még a Zeneművészeti Főiskola hallgatója —, 
ha távol is van attól, hogy kiforrott művészegyéniségnek tartsuk, kétségkívül 
nem mindennapi tehetséget mutatott. Mindenekelőtt építkezési igényét kel
lett méltányolnunk Bach c-moll szóló-szvitjének első tételében, bár ezt az 
igényt egyelőre nagyobbára a dinamika szintjén elégíti ki csupán. Játékában 
természetes energia nyilatkozik meg: amit tőle hallottunk, helyenként kissé 
kapkodó, de sohasem durva vagy ízléstelen. Kíváncsian tekintünk művészi 
jövőjére.

Bozena Zaborowska érzésünk szerint még nem döntötte el, hogy taná
raira hallgasson, vagy megpróbálkozzék saját elképzeléseinek követésével. 
Képes arra, hogy bizonyos mértékig elengedje magát s ama kevesék közé 
tartozik, akik tudatos frazeálás segítségével próbálkoznak meg tájékozódni 
a bachi zenében. Nem juthatott tovább, mivel Bartók művét abszolúte nem 
értette meg.

A középdöntőbe jutott versenyzők mindegyikéről természetesen nem 
emlékezhetünk meg. Valamennyien tehetséges és felkészült művészek, s ha 
ezúttal róluk nem ejtünk szót, az nem jelent értékítéletet.

Perényi Miklóstól eltekintve a mezőny „benjáminja” Franz Bartolomey 
(Ausztria) volt. Ez a fiú mindössze 16 éves, de máris biztos tanújelét adta 
nagy tehetségének. Az 1961-es Liszt zongoraverseny második helyezettjére, 
Dino Ciani-ra emlékeztet a közvetlen muzikalitása; jóllehet a kis Bartolomey 
meg sem közelíti Ciani akkori manuális felkészültségét. Éppen ezért kellett 
kiesnie. Bartolomey jövőjét már csak azért is biztosítottnak vehetjük, mivel 
soha semmiféle manírhoz nem folyamodik, hogy produkciójának hatását 
emelje. A keretek, a darabok alapvázai teljesen készen állanak nála, sőt ezen 
felül meg tudja valósítani a hangok kontinuitását, szükségszerű egymásra- 
következését. Ezekre az alapokra kitűnően lehet építkezni.

Csurgay István szintúgy meggyőzte a közönséget művészi rátermettsé
géről. Produkciója hallatán megérezhetjük, hogy tudja, mit kell tennie, csu
pán ez a tudás még nem vált vérévé, még nem tudta teljes mértékben 
átélni saját tudását. Kitűnő érzéke van a kantábilis játékhoz, hangja igen 
szép, technikája kiművelt. Mindenekelőtt a bátor kifejezést hiányoltuk játé
kából, az egyes darabok éles karakterkörvonalait. A magas művészi értelem
ben vett humor egyelőre még szintén hiányzik kifejező-palettájáról. Azt 
viszont megjegyzendőnek tartjuk, hogy zongorakísérője, Mátyás Margit a 
kevesek egyike volt, akik észrevették Bartók I. Rapszódiájának egészséges, 
népi humorát.

A közönség egyik kedvence lett Stephen Kates (USA) a húszéves ame
rikai művész. Valóban megragadó volt a játékából áradó egészséges élet-
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öröm és muzsikálásának szabadsága. Őszintén romatikus és ez az élet
érzés lényéből árad.

Jacques Sudrat (Franciaország) határozott, céltudatos, energikus 
egyéniség, némelykor azonban nyers, meg modoros. Kissé szentimentális 
is, ami nem túlságosan nagy baj. Fokozott hangzásigénye van és ez biztosítja 
művészi jövőjét.

Charles Tunnel (Anglia) felkészültsége révén joggal foglalhatta volna 
el helyét a döntőben — csupán bizonyos művészi szuggesztivitás hiányzik 
abból, amit tőle hallunk. Valahogyan úgy éreztük, hogy az ő produkciója 
minden részletszépsége és manuális megoldottsága ellenére sem tud túlemel
kedni a magánügy szintjén.

A középdöntőből valójában Erkki Rautio (Finnország) kiesését tartottuk 
egyedül sérelmesnek. A zsűri szelekciós szempontja természetesen ezúttal 
sem nélkülözött alapos indítékokat, illetve indokokat. Rautionak gyönyörű, 
sötétszínű csellóhangja van, amely azonban sohasem fátyolos. Játékmódja 
rejtett szálakon az északnémet iskola sokévszázados zenei ideáljaival tartja 
a kapcsolatot. Ezzel párhuzamosan az érzelmi színskála sötétebb árnyalatai 
állanak hozzá a legközelebb: a fájdalom nála majd mindig a felcsukló férfi
zokogásra emlékeztet, anélkül, hogy akár csak egyetlen pillanatra is szenti
mentális lenne. Nem véletlenül választotta a második fordulóban Brahms 
e-moll szonátáját: e műben bontotta ki a legszebben tudását, tehetségét. 
Rautio játéka itt nem volt fénytelen, csupán világosság nélkül való. Ez 
utóbbi vonása csupán Bach c-moll szólószvitjének első tételében vált némileg 
fárasztóvá -— a többi darabokban szuggesztív erejének engedve elfogadtuk 
tőle ezt a muzsikálást.

Frank Mária, a Zeneművészeti Főiskola negyedéves hallgatója, ha nem 
is ért el helyezést, de bejutott a döntőbe és ez már magában véve is nagy 
eredmény. Első fordulóbeli szereplése után sokan és joggal tartották őt a 
mezőny legjobbjának. Az első fordulóban tőle hallott Bach c-moll szvit első 
tétele egyes részleteiben a valódi, nagy muzsika benyomását keltette. Mé
lyen megfogott hangjai voltak és a szokatlanul lassú tempót maximálisan 
kitöltötte. Teljesértékű és nagyvonalú muzikalitása azonban különösen Bar
tók I. Rapszódiájában nyilatkozott meg. Ha csak az első forduló tanulságait 
vesszük alapul, elmondhatjuk, hogy igazi zenei ritmus csak ő játékát jel
lemezte. Frank Mária nagyon ösztönösen tudja-érzi, hogy a valóban feszes 
ritmust csak bizonyos utánaengedéssel és abszolúte görcsmentesen lehet elő
állítani. Sajnos1, a további fordulók során e magas színvonalat nem tudta 
tartani, mivel manuális felkészültsége még nem tökéletes. Frank Mária ál
modó lélek, de ami a legfontosabb: csakis saját álmairól beszél nekünk, 
semmiféle idegen eredetű érzelmi sablont nem használ. A hangszer az ő 
kezében kétségkívül a belső közlési kényszer kifejezésének eszköze és éppen 
ezért játékból alapvetően hiányzik mindenféle üresjárat. Muzsikálása célra
törő.

A döntőben Kodály Szólószonátáját a futó memória-zavar ellenére is 
gyönyörűen tolmácsolta. Schumann-előadása azonban, számtalan finom 
részletmegoldása ellenére már némiképp fakóbb volt s nem tette lehetővé, 
hogy Frank Mária a versenyen helyezést érjen el.
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A harmadik helyezett Tamara Gabarasvili (Szovjetunió) csellőhangja 
már ömagában véve is bámulatosan szép. Az első fordulóban még bizonyos 
modorosságokat észlelhettünk nála — ám a továbbiak során kiderült, hogy 
ez inkább kezdeti elfogultságát, mintsem zenei tudását jellemzi. A szóló
döntő délelőttjén az első nagy élményt is neki köszönhettük. Kodály szóló
szonátáját anyanyelvi fokon „beszélte”. A második tételben még akadtak 
kisebb kifogásolni valók, de még az itt-ott külsőséges megoldások is vég
eredményben a közönség érdeklődésének felkeltését célozták. Ha azt nem is 
írhatjuk még le, hogy Tamara Gabarasvili nagy művész — ahhoz kétség 
sem férhet, hogy igen jó művész.

Három első és három második helyezés — már ez is mindennél világo
sabban mutatja a mezőny magas színvonalát. Nos, lássuk a második helyezés 
birtokosait.

Lev Jevgrafov (Szovjetunió), azonkívül, hogy „perfekt” csellista, teljes 
értelemben vett művészi profilt nem mutatott. Egyéniségét valójában nehéz 
lenne meghatározni. Annyi bizonyos, hogy igen energikus, talán még a kelle
ténél is energikusabb, van egy bizonyos beleélőképessége, ám az általa alkal
mazott eszközök egy része — mivel idegen eredetű érzelmi manír — aligha 
lesz valaha is a sajátja. Igen érdekes az is, hogy energiája ellenére sem visz 
a hangja — ezt különösen világosan figyelhettük meg Sosztákovics cselló
versenyénél. Jevgrafov érzésünk szerint néha annyira belemerült hangsze
rébe és előadói fontosságának tudatába, hogy közben elfeledkezik arról, hogy 
közönségéhez „küldje”, azaz: közvetítse a hangot és a művet. Mindezek a 
kifogások természetesen csupán igen magas színvonalon érvényesek. Arról 
ugyanis nem lehet vitatkozni, hogy Jevgrafov megérdemelten került a dön
tőbe és hogy jelentős játéktechnika birtokosa.

A közönség igen megkedvelte Ronald Leonard (USA) játékát. Ez a har
mincéves művész a lehető legszerencsésebb típushoz tartozik, kissé hasonlít 
az 1961-es Liszt—Bartók-verseny egyik első helyezettjére, David Wilde-ra. 
Mindkettejüket valamiféle másodlagosság jellemzi: jelentős szuggesztív erő 
birtokában fel tudják kelteni közönségükben a kötetlen, szabad muzsikálás 
•— illúzióját. Mindketten maximálisan tudatosak, ám a közönség ebből mit. 
sem vesz észre. Annyira tudatosak, hogy még a tudatosság tényét is képesek 
elleplezni. Ám éppen ebben a vonatkozásban Leonard egy fokkal Wilde felett 
áll, mivel, ha olyan kompozíciót közvetít, amely hozzá közel áll, amelyet 
minden ízében valóban ért, akkor egyáltalában nem tartja szükségesnek, 
hogy áleszközökhöz forduljon. Ha viszont a kompozíció szelleme távol áll 
tőle, akikor minden különösebb skrupulus nélkül megváltoztatja annak akár 
még az alapjellegét is. Ezt tette a többi között Kodály szólószonátájával, 
melynek első tétele Leonardnál valamiféle cigányos Sarasate-kompozíció be
nyomását keltette. Kétségtelen, hogy ezzel maximálisan felkeltette a figyel
met, ám ez a zenei attitűd nem mondható éppen vonzónak. Leonard 
szuggesztív ereje talán Dvorak gordonkaversenyében nyilvánult meg a leg
világosabban. Sikere ezúttal valóban indokolt volt.

Perényi Miklós tehetsége és tudása •— bár csak 15 éves — már régóta 
köztudott a publikum és a szakemberek köreiben. A versenyen való szerep
lése azonban minden várakozást felülmúlt. A kevesek egyike volt, akik meg
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tudták oldani Bach Esz-dúr szvitjének Preludium- és Gigu-tételét. Minden 
hangja ösztönösen a helyén van, az értelmetlen játékot külön kellene meg
tanulnia. Nemes, tisztán csengő hangja van és kerek, kiegyenlített tónusa. 
Szűcs Lóránt-tal, a nagyszerű zongoristával kitűnően megértették egymást. 
Együttműködésük eredménye remekbeszabott Brahms-produkció volt, az 
F-dúr szonátának különösen első és második tétele. Itt helyenként már meg
megcsillant Perényi férfias lírája, érett művészete. Nyilvánvaló, hogy a 
fájdalom és a szenvedés árnyalatai állanak a legközelebb hozzá, mint minden 
fiatal művészhez. Ha „csodagyermek” lenne, úgy mindenesetre technikájára 
figyelnénk fel elsősorban. Az ő technikai készsége azonban kifejező- 
készségével teljes harmóniában, művészi értelemben szervesen fejlődik. 
Popper Tündértánca érezhetően nem ragadta meg újraalkotó-fantáziáját, e 
művel kapcsolatban nem volt mondanivalója. Kodály szólószonátájának má
sodik tételében viszont olyan mélységeket tárt fel közönsége előtt, hogy 
már-már alig mertünk beletekinteni. Dvorák (Csellcverseny) tolmácsolásával 
meg az egész mezőnyt összevéve csak Tsutsumi produkcióját lehet összevetni. 
Mélységes áhítat és fájdalmas bensőség jellemezte a versenymű előadását, 
szinte már aggasztóan sötét és komor világa van Perényinek. Ami azonban 
továbbfejlődésére nézve a legfontosabb: minden hang a saiátja és nem 
látja szükségét annak, hogy a hatást bármiféle külsőséges eszközzel fokozza.

Mihail Homicer (Szovjetunió) érdekes, ellentmondásos jelenség, bizo
nyos fokig az 1956-os Liszt-versenyről ismert Lazarii Berman-ra hasonlít. 
Mindketten a hangszer „ragadozói”, egyszerűen leigázzák, maguk alá gyűrik 
a közönséget. Bizonyosfckú „csináltság” az ő produkciójából sem hiányzik: 
ha őt hallgatjuk, ő maga rendszerint jobban érdekel bennünket, mint a 
zene, amelyet előad. Mindez azonban olyan magas fokon jelentkezik őnála, 
hogy szinte alig vehető észre. Mihály „Mouvement pour violohcelle et 
piano”-ját kétségkívül ő játszotta a legjobban: felfedezte érdekes, fanyar 
humorát és egyéb gesztusait. Kodály szólószonátáját a legjobban a győztesek 
egyik díszhangversenyén játszotta (első és második tételt), s ezzel a produk
ciójával mindenkit meggyőzött tudásáról-tehetségéről.

Mező László, aki fiatal létére máris a Zeneművészeti Főiskola tanára, 
a végtelenül lelkiismeretes és nagy tehetséggel megáldott művészek közül 
való. Az ő produkciója azután valóban támadhatatlan, mind a zenei értelem, 
mindpedig a manuális felkészültség dolgában. Bach D-dúr szvitjének első 
két tétele hanglemezre kívánkozott: Mező előadása majdhogynem meg
közelítette a klasszikus tökéletességet.

Egész egyénisége a klasszikus ideál felé közelíti játékát. Mindent átvilá
gít és érthetővé tesz. Teljes tudatossággal határoz meg minden részletet, 
illetve annak helyét és viszonyát az egészhez. Tisztázatlan felület előtte nem 
létezik. Ha Bartók I. Rapszódiájából talán hiányzott is az a magával ragadó 
szuggesztió, amely egyébként gyakorta volt megfigyelhető Mezőnél sokkalta 
kisebb képességű és felkészültségű csellistáknál, Szűcs Lóránt-tal együtt 
mintegy kibontották előttünk a bartóki zene értelmét. Külön meg kell em
lékeznünk Szűcs produkciójáról, aki (az Isépy Esztert kísérő Rados Ferenc-cel 
együtt) először hívta fel figyelmünket az általában kíséretként értelmezett 
zongoraszólam értékére.
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Csupán egyetlen kifogást tehetünk Mező László játékával kapcsolatban: 
a kelleténél nagyobb figyelmet fordít a technikai megvalósítás tökéletessé
gére és ezért a művészi szuggesztió egy részének áldozatul kell esnie. Annyi 
azonban bizonyos, hogy ilyen alapokra „sziklavárakat lehet építeni” . . .  Ez 
a tény szavatolja Mező László további fejlődését.

Tsuyoshi Tsutsumi, a verseny harmadik győztese, ha nem is minden pro
dukciójával, azt bizonyította be, hogy ama művészek kis csoportjához tarto
zik, akiket általában zseniálisnak szoktunk mondani.

Ez a japán fenomén mindössze 21 éves és a többi között a magyar szár
mazású Starker János iskoláját is megjárta. Művészete az ösztönösség és a 
tudatosság rendkívül ritka és bámulatos nemesfém-ötvözeteként bomlott' ki 
előttünk, fordulóról fordulóra emelkedő színvonalon. A selejtezőben csak 
annyit tudtunk meg róla, hogy tökéletes felkészültségű muzsikus, aki közön
ségének valamiféle hűvös, illetve a felületen hűvösnek tűnő élményt ad. 
Bartók I. Rapszódiájában azután többet is elárult magáról. Megtudtuk tőle, 
hogy Bartók mit jelent egy távoli országból származó, ám a világ sok részét 
bejárt, tehetséges muzsikus számára, s egyben azt is boldogan konstatáltuk, 
hogy a bartóki muzsika éközben nemhogy eltorzult volna, hanem mintha 
éppen ebben az internacionalizmusban talált volna legsajátosabb magyar 
hangjára.

E reveláoió után újabb meglepetés következett: Brahms F-dúr szonátá
jában megnyilvánult előttünk Tsutsumi, mint az európai romantika értő 
mestere. Távolról jött és tehetséges — következésképpen a romantika vilá
gából csak a lényegre koncentrál. Ami számunkra nehéz és problematikus 
— a sallang elválasztása az igazi esztétikumtól — az számára magától érte
tődő és egyszerű dolog: a járulékos elemek elsajátításához szükséges rezo
nancia alapvetően hiányzik belőle. A romanticizmusí nem tanulta, mert nem 
is tanulhatta meg soha és sehol — a romantikát viszont elsajátította és 
magáévá tette, mint a teljes értelemben vett zeneművészet legfontosabb 
elemét. Popper Tündértánc-át is komolyan vette és neki köszönhetjük e 
kompozíció legjobb interpretációját.

Dvorák gordonkaversenyében azután a vele kapcsolatos elismerés és lel
kesedés valóságos paroxizmussá fokozódott minden hallgatója részéről. A leg
finomabb váltások iránt született, természetes érzéke van s ezért a Dvorák- 
mű minden részlete, legkisebb felülete is a maga sallangmentes tökéletessé
gében jelent meg előttünk. Tsutsumi játszotta el egyedül az utolsó tétel 
főtémáját a maga eredeti és értelmes formájában és jellemző módon ez 
olyan meglepő hatást tett, hogy a közönség szinte felszisszent a gyönyörű
ségtől. Tsutsumi eljött távoli hazájából és megmutatta nekünk a mi — mos
tanában sokszor szidott, megtagadott és elárult — romantikus muzsikánk 
igazi értékeit.

Csupán jelzésekre szorítkozhatunk a zenei verseny számtalan élményé
ből, csak itt-ott villanthattunk fel egy-egy epizódot, egy-egy kiemelkedő 
élményt vagy eseményt. A verseny magas színvonala azonban jogossá teszi, 
hogy valóságos tartalommal használjuk ezt a közhelyet: ezen a versenyen 
már a a puszta részvétel is művészi minőséget jelentett!
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a  k o r s z e r ű s é g  k é r d é s e i r ő l

S Z O V J E T - M A G Y A R  Z E N E I  T A N Á C S K O Z Á S  M O S Z K V Á B A N

A  Szovjet Zeneszerzők Szövetsége meghívására 1963 decemberében 10 napot 
töltött a Szovjetunióban a Magyar Zeneművészek Szövetsége elnökségi titkársá
gának tagjaiból és a Szövetség szakosztályvezetőiből álló küldöttség (vezetője: 
Sárai Tibor; tagjai: Kadosa Pál, L endvay Kam illó, Maróthy János, Sólymos Péter, 
Szabó Ferenc). E látogatás annak a kitűnő kezdeményezésnek a keretében tör
tént, amely a szocialista társszövetségek közti kétoldalú tanácskozások sorozatát 
határozta el a mai zene legfontosabb elvi kérdéseinek a tisztázása végett.

A tanácskozás időpontja szerencsésen egybeesett Kodály Zoltán szovjetunió
beli tartózkodásával. Abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy Kodály vala
mennyi vitánkon résztvett, sőt több ízben fel is szólalt.

A Kodály-művek ottani bemutatóival, Kodály születésnapjának ünnepségei
vel sajtónk és egyéb hírközlő szerveink már bőven foglalkoztak. Így elegendő, 
ha a hírekhez csak személyes benyomásainkat tesszük hozzá: valóban megható 
volt az a melegség, őszinte nagyrabecsülés és érdeklődés, amellyel a Szovjetunió
ban — a művelődésügyi minisztertől a zenei szakembereken át az egyszerű hang
versenylátogatókig — Kodály m űvészete és szem élye felé fordultak. A „Háry” 
bemutatóját szinte szimbólumként érzékeltük: a magyar „Nagyabony” határai ki
tágultak, nagy nemzeti zeneszerzőnk születésnapját ezúttal nem tíz-, hanem  
kétszázharmincmillió ember ünnepelte. %

A zenetörténész számára különösen tanulságos volt Kodály beszédeinek, fel
szólalásainak néhány olyan utalása, am ellyel művészi törekvéseinek társadalmi 
vonatkozásaira vetett fényt. Így párhuzamot vont a maga és Bartók népzenekuta
tásának 1905-ös kezdete és az 1905-ös orosz forradalom közt. Megemlítette, hogy 
az oroszországi eseményekről először Németországban tanuló emigrált orosz bol
sevik diákoktól értesült, és hogy egész életműve és az oroszországi forradalmi 
átalakulások közt rokonságot lát, amennyiben a társadalmi forradalmak az eddig 
rabságban tartott, megvetett néptömegek alkotóerejének felszabadításához vezet
tek, ő maga pedig a zeneművészetben tűzött ki hasonló célokat. Utalt azokra az 
ösztönzésekre is, amelyeket a zenekultúra tömeges elterjesztésére irányuló törek
véseiben a szovjet tapasztalatokból merített. E párhuzamok előzményeként em lé
keztetett arra, hogy már az orosz „ötök ” irányzata rokon volt a századelőn in
duló új magyar zenei irányzattal.

A két Szövetség közti eszmecsere előkészítéseképpen kölcsönösen megküldtük 
egymásnak néhány olyan zenemű hangfelvételét, am ellyel mindenekelőtt a leg
utóbbi évek főbb törekvéseit kívántuk jellemezni. Ezenkívül vendéglátóink meg
kapták néhány magyar elm életi megnyilatkozás írásos anyagát.

M A R Ó T H Y  J Á N O S :
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Bár a viták során több ízben szóbakerültek a megküldött művek is, a fő
hangsúly mégsem ezeken volt, hanem a mai zenei tendenciák általános elvi 
kérdésein. Ennek magyarázata csak részben az, hogy a m űvek tanulmányozásához 
kevés idő állt rendelkezésre. Ennél is lényegesebb ok volt, hogy az egyes művek 
megítélése az általános folyamatok m egítélésének függvénye; ezért került az 
utóbbi problémakör a legszenvedélyesebb viták kereszttüzébe.

Ami a vita szervezését és általános atmoszféráját illeti, különös hálával tar
tozunk szovjet kollégáinknak azért az odaadásért, amellyel a magyar zene prob
lémáinak tanulmányozására már előzőleg felkészültek, továbbá azért a teljesen  
nyílt, őszinte, szenvedélyes és egyben baráti hangért, ahogyan a vitában meg
nyilatkoztak. Nem is beszélve arról a vendégszeretetről, körültekintő gondosság
ról, amellyel vendégül láttak és minden lehetőséget megadtak, hogy a szovjet 
zenei élettel Moszkvában, sőt még egy leningrádi kirándulás során is megismer
kedjünk.

Az elvi vita központjában — magától értetődő módon — a korszerűség kér
dése állt. Leglényegesebb eredményeként azt könyvelhetjük el, hogy feloldotta 
azt a hamis polarizációt, amely szerint a globálisan tekintett „modern” áll szem
ben a globálisan tekintett „hagyományossal”. Több felszólalás rámutatott arra, 
hogy a mai polgári fejlődésben a „modernség” fogalma szinte a posztweberniánus 
technikával azonosul, miközben valam ennyi egyéb irányzatra, mindegy, hogy 
Blissről, Bartókról, Prokofjevről van-e szó, a „konzervatív”, vagy legalábbis 
„kompromisszumos” közös bélyegzőt ütik rá. Fennáll másrészt az a veszély is, 
hogy a mai polgári dekadencia ellen harcoló erők, ezt a hamisan polarizáló érté
kelést egyszerűen visszájára fordítva, „realistának” minősítik a legkülönbözőbb 
fajta zenéket csupán azért, mert azok nem alkalmazzák a dodekafóniát. A szo
cialista realizmus esztétikája aligha kerülhet egy táborba pl. a teológikus indo
kolásé konzervativizmussal, vagy harmadikutassággal (Ansermet, Wiora stb.).

Ebben a nivellált-eltorzított szemléletben a XX.századi zenének éppen azok 
a törekvései homályosodnak el, válnak valam i közbülső „egyéb”-bé, amelyek po
zitív irányban keresték a kiutat a válságba jutott polgári művészetből és amelyek 
legalábbis kritikai-realista eszközeikkel (pl. Berg), vagy ezeken túl, a polgári 
világképen túlmutató realizmusukkal (pl. Janácek), a tömegélmény újfajta felfe
dezésével (pl. a fiatal Sztravinszkij vagy Honegger) már a szocialista realizmus 
előkészítését jelentették. Világos, hogy mindezeknek a törekvéseknek a leghatal
masabb összefoglalása Bartók művészete volt. Világos továbbá, hogy a tudatos 
szocialista törekvések nagyrésze éppen ezekhez a kiindulásokhoz kapcsolódott, 
vagy legalábbis rokon volt velük (Prokofjevtől Sosztakovicsig, Eislertől Hacsa- 
turjánig). Világos végül, hogy ebből a szempontból a XX. századot nem tekint
hetjük izoláltan, mert amint a szélsőséges polgári magányérzetet kifejező dodekafon 
irányzatoknak a gyökerei a XIX. századi Wagnerig (és tovább) nyúlnak vissza, 
a kritikai „elrajzoló” eszközök és az újfajta tömegélmény keresése éppúgy már a 
XIX. századi Lisztnél, Muszorgszkijnál (sőt még előbb) jelentkezik.

A dodekafon-konzervatív ellentétpár tehát éppen azt nem engedi meglátni, 
ami a XX. században a legfontosabb. Többek közt elködösíti azt a tényleges újat 
is, amit a szovjet zene — magától értetődően nemcsak „tartalmilag”, hanem a 
zene „technikai” eszközeinek síkján is — létrehozott.

Persze a fenti vázlat utólagos kivonat, csupán azt tartalmazza, ami szerintem  
a vita legfőbb általános tanulsága. Most, amikor esztétikánk sok fontos területen
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még a vajúdás állapotában van, elkerülhetetlenül felszínre jhtottak olyan nézetek  
is, am elyek éppen az imént bírált hibás polarizáció termékei. Szovjet részről 
egyes felszólalók a „szív contra ész”, „hagyomány egyenlő realizmus”, „modernség 
egyenlő dodekafónia” hibás kategóriáiban mozogtak, nem véve figyelembe, hogy 
a „szív-esztétika” éppen a polgári világképnek az a sajátos terméke, amely az 
„érzelemkifejezés” síkján a szentim entális dalszerűségtől — a XX. századi ex- 
presszivizmusig jutott, amely tehát a dekadens polgári modernségnek nem ellen
lábasa, hanem éppen előfeltétele (Wagner—Schönberg vonal!). Magyar részről 
pedig egyes megnyilatkozások a jövő útját valamiféle „szintézisben” látták. De 
itt nem volt világos a szintézis természete. Technikai szintézisről van-e szó, amely 
a polgári konzervatizmust a polgári modernizmussal házasítja össze? Vagy eszmei 
szintézisről, amely a polgári ideológiát a szocialista ideológiával hozza közös 
nevezőre? Minden esetre: Penderecki és Bliss „szintéziséből” éppúgy nem szület
het meg korunk új Bartókja, mint ahogyan az UNESCO „East and West” rendez
vényei, vagy akár Wiora „új európai” koncepciói is inkább alkalmasak alapít
ványi hölgyek lelkesedésének a felkeltésére, mintsem új filozófiai rendszerek m eg
teremtésére.

E „mellékzörejek” ellenére tény marad, hogy nagy lépéssel jutottunk előre 
a jövő útjainak marxista igényű tisztázásában. A Szovjetunióban lépten-nyomon 
érezhettük azt a törekvést, hogy a múlt dogmatikus hibáit leküzdve, a mai kor 
zenei problémáinak a lényegéhez jussanak el. A hangverseny- és opera-repertoár
ban, a zenetudományos elemző munkában, a könyv- és kottakiadásban méltó 
helyükre kerülnek a XX. századi zene haladó vonalának olyan központi alakjai, 
mint Bartók vagy Prokofjev. Sorra tűzik műsorra pl. Prokofjev egyes, hosszú időn 
át háttérbe szorult műveit (ottlétünk alkalmával volt a „Játékos” bemutatója). 
Sosztakovics annak idején megbírált „Lady Macfceíh”-jét „Katerina Izmajlova” 
címen nemrég újították fel. Igényes tudományos munkák sorozata készült Prokof- 
jevről (I. Nyesztyev könyve azóta Amerikában és Németországban is megjelent), 
Jarusztovszkij Sztravinszkijról írt könyvet, rendkívül megélénkült a Bartók-kuta- 
tás. Az újabb zeneszerzői termésben is érezhető, hogy mennyire a XX. század 
központi jelenségeinek kezdik tekinteni Eartók, Prokofjev, vagy az őket sokban 
előkészítő Muszorgszkij művészetét.

Tételes merevség, „kinyilatkoztatások” helyett eleven zenei élet. alkotó viták, 
mélyen elem ző tudományos tevékenység, a kor művészeti problémáival való nyílt 
szembenézés — ezek jellemzik ma a szovjet zenei élet „fő vonalát”.

Persze, az éppen kimúló dogmatizmus hamis ellenpólusaként élnek a szovjet 
zenében — és nem mindig csak a fiataloknál — olyan törekvések is, amelyek a 
posztwebernianizmusban látják a jövő útját. Helyes és örvendetes, hogy ezek a 
törekvések szabadon nyilvánosságra juthatnak (Leningrádban pl. nemcsak hang
versenyen hallhattuk, de az ottani Szövetségben is készséggel bemutatták a tehet
séges Szalmanov kompozícióit): a szovjet zenei élet egészséges fő vonalának a 
megerősödésével ezek a mellékzöngék, kerülő utak éppúgy a m últéi lesznek, mint 
látszólagos ellenpólusuk: a dogmatizmus zenei vetületei. Túlhaladásuk egyik fő 
biztosítéka az a felelősségteljes mód, az a tudományos igény, am ellyel a szovjet 
zenei élet legkiválóbb képviselői korunk zenéjének valamennyi problémáját meg
közelítik.

Élményekkel gazdagodva tértünk haza. Hiányérzetünk csak egy volt: éreztük, 
hogy m ennyivel többet kellene még tennünk egymás gondolatainak és nem utolsó 
sorban zenei alkotóművészetének az alaposabb megismeréséért.
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S Z Ő K E  P É T E R :

A  M E G G O N D O L K O Z T  A T Ö  S Z L O V Á K  
N É P Z E N E K U T A T Á S

Néhány újabb szlovák tanulmányi — és a szlovák—morva—cseh népzene
történeti folyamat sokévi tanulmányozása során szerzett tapasztalataim — alapján 
képet próbálok adni a szlovák népzenekutatásról, mintegy eggyéolvasztott közös 
recenziójukként, tanulságkütató szándékkal.

Am egy hűvös recenzió legföljebb puszta udvarias gesztus lenne szlovák 
kutatótársaink felé, holott ma minden írásunkban többre, ennél sokkal többre van 
szükség: kritikára és önkritikára, hacsak á propos gondolatmenetek formájában is, 
és mindenkor érthetően és becsületesen hangszerelve. Ezért e néhány szlovák 
tanulmány recenzió-szőttese voltaképpen csak ürügy és em lékeztető arra, hogy a 
magunk népzenetudományi — főleg elvi — problémáin gondolkozzunk, és hogy 
bele-belemondjam e gondolatokba a magamét is.

E mellett egyszerű tájékozódás okából is jó dolog mind a szakembereknek, 
mind az érdeklődők szélesebb társadalmának is kitekinteni a szomszéd földekre is, 
csak hogy megismerjük az ott folyó munka állását, természetét, történetét, ered
ményeit, hiányosságait és terveit. És hogy megkeressük újra m eg újra a mi tudo
mányunkban is egymás baráti kezét, különösen Bartók szlovák népdalgyűjtésének 
pozsonyi publikálása után.

A  S Z L O V Á K  N É P D A L G Y Ű J T É S  S Z Ü L Ő - E S Z M É I

Mint a legtöbb európai országban, a szlovák földön is a XIX. század második 
felében születik m eg a zenei folklór iránti érdeklődés és indul meg a népzene- 
kutató tevékenység.

Az első lökést és ösztönzéseket ehhez az adta, hogy a szlovákság is magára 
ébredt: társadalmi és kulturális függetlenségre, önálló és sajátos nemzeti kul
túrára vágyott, m ely az ő gondolatait és érzelmeit fejezné ki, az ő társadalmi
nemzeti érdekeit szolgálná. E célok elérésének kiindulási pontját az akkori szlovák  
kulturális tényezők természetszerűleg elsősorban a nép művészetében keresték,

1 A. E l s c h e k o v á :  M etodika hudobnofolkloristického bádania na Slovensku (A szlovákiai 
zenefolkrorisztikai k u ta tások  m ódszere). S lov. národopis, 1960, 309—314.

A. E l s c h e k o v á :  Stilseh ich ten  der slow ak isch en  V olksm usik  (A szlovák népzene stí
lusrétegei). D eutsches Jahrbuch  für V olkskunde. Berlin, 1960, Bd. VI., 353—362.

O. E l s c h e k :  tJlohy a c ie le  vyskumu karpatskej Iudovej hudobnej kultúry (A kárpáti 
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amelyben a szlovákság évszázados, sőt évezredes sajátos alkotó szellemének ki
meríthetetlen tárházát látták.

A szlovák zenei folklorisztika m eghirdetett fő célja akkor az volt, hogy 
a szlovák m űvészi alkotó munkához, a szlovák nem zeti zenekultúra m egterem 
téséhez szerezzen anyagot.

Nos, nem ismerős-e nekünk ez a program Bartók néhány évtizeddel későbbi 
önéletrajzának2 alábbi — bár már itt internacionálisabb koncepcióra valló  — 
soraiból?

„A kutatásban kezdetben  pusztán zenei szempontok ve ze ttek  és csak a m agyar 
n yelvterü let é rd ek e lt. . .  A  parasztzene megismerése azért vo lt rendkívül fontos 
számomra, m ert lehetővé tette , hogy az eddig egyeduralkodó dúr- és m oll-rendszer  
alól felszabaduljak ..

A szlovák népzenegyűjtés megindulásának szülőanyja tehát ugyanaz az eszm e 
volt, m int amely vezércsillaga volt — és ném ely tekintetben ma is az — a később 
induló és Bartók és Kodály jóvoltából világviszonylatban is élre jutó magyar 
zenefolklór-kutatásnak is.

Még m ielőtt bemutatnám a szlovák népzenekutatás eredményeit és néhány 
problémáját érinteném, állapítsuk meg, nem  véletlen tehát, hanem mind a szlovák
ságnál, mind a magyarságnál szigorúan törvényszerű és szükségszerű volt az a 
jelenség, hogy a zenei folklór első „tudósai” (és ezzel a népzenetudomány m eg
alapozói) nem  tudósok vo ltak  a szónak „hivatásszerű” értelmében, hanem zen e
szerzők és előadóművészek, valamint egyéb kulturális munkások  (irodalmárok, 
tanítók, papok stb.).

Ilyenek voltak a szlovák népzenekutatásban pl.: M. Laciak, St. Fajnor, 
M. Lichard, J. Kadavy, M. és K. R uppeldt, M. Schneider—Trnavsky stb. Ilyen  
eszmei talajon alakult ki L. Janácek, B artók  és Kodály  felfogása is a népzene és 
a népzenekutatás nemzeti szerepéről.

A népzenének és a nemzet legjelesebb zeneszerzőinek és művészeinek a talál
kozása nagy kulturális jelentőségű és szerencsés találkozás volt, mert a népzene
kincs összegyűjtésének és nemzeti közkinccsé tételének önfeláldozó erőfeszítéseket 
és harcos meggyőződést kívánó nagy nem zeti feladata ily  módon éppen azok 
kezébe került, akik szem élyes m űvészi okokból is a legérdekeltebbek voltak  
benne és semmilyen fáradságot nem sajnáltak tőle, s így a legalkalmasabbak is 
voltak arra, hogy széles társadalmi érdeklődést keltsenek a nép zenei kultúrája 
iránt. Végül is a személyes művészi és az általános művészeti és széles társadalmi 
érdekek egyesítése meghozta a maga gyümölcsét: soktízezres népzenetárak  létesü- 
lését és a nemzeti alkotó zeneművészet, sőt a világzene m egterm ékenyülését a 
megismert népzenék sajátos világától.

A legjelesebb zenem űvészek  kezdeményező szerepe és kitartó munkája tehát 
elhatározó és páratlan jelentőségű volt m ind a szlovák, mind a magyar (és nyilván  
bármely más) népzenekutatásnak — úgy is mint tudománynak — a létrehozásá
ban és klasszikus felvirágoztatásában.

Ezt leszögezvén a szlovák és a magyar népzenekutatás szülő-eszméinek 
alapvető azonossága nyomán, mai társadalm i és tudományos viszonyaink szin t- 2

2 U jfa lu s s y  J .:  Bartók-breviárium , 1958, 77.
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jéről azonban most már messzebb kell látnunk, éppen továbbfejlődésünk érde
kében.

A zeneszerzők és előadóművészek vezérszerepe az idő folyásával elkerülhetet
lenül korlátokat is em el — meghatározott tudományos vonatkozásokban — a 
népzenekutatás magasabb fejlődése elé, mert a művész a tudományt legjobb hite 
szerint is mindig alárendeli a művészetnek, és csakis ennek, mégpedig minden 
vonatkozásban. Sőt, s  ez sem kisebb baj, nem  is a művészet szolgálatának általá
ban, hanem a maga művészetének, olyan konkrét művészeti (eszmei) koncepciók
nak, irányzatoknak, amelyek még a népzenekutatás megindulása előtt alakultak 
ki vagy indultak fejlődésnek a művészek tudatában (hiszen éppen ezeknek a 
koncepcióknak a győzelm e érdekében indították meg a népzenekutatást), és ez 
eleve irányt szab a népzenekutatás tudományának is. Ily módon a sok jó mellett 
sok veszély is keveredett a népzenével való tudományos munkába, de ez sokáig 
láthatatlan maradt, s bizonyára sokak számára ma is láthatatlan.

De miben nyilvánul meg a tudományra nézve ez a veszély?
Abban, hogy ha ezek a tudományvezérlő művészeti-eszmei koncepciók, mi

után egy meghatározott konkrét társadalomtörténeti helyzet hozta őket létre, akár 
egészen rendkívüli pozitív szerepet játszottak is a nemzet kultúrájában, akár világ
méretekben maradandót alkottak is, egy ideig szinte egyetemes érvényű örök 
igazságnak tűnve, akkor is egy újabb, tehát más tartalmú társadalomtörténeti 
helyzetben kénytelenek eltűrni újabb, a korszaknak megfelelőbb eszmei-művészeti 
koncepciók születését, sőt felülkerekedését. S ha a tűnő koncepció zenetudományi 
iskolát is teremtett magának felfelé ívelése idején és most megállása idején se 
engedi azt ki a kezéből, hogyne volna ez veszély a tudományra nézve, amelynek 
az a sajátossága, hogy egy percre sem állhat meg, míg a m űvészet (helyesebben 
ennek egy-egy irányzata) ezt — talán éppen a legmagasabb csúcsain — megteheti, 
persze itt sem abszolút, hanem csak viszonylagos értelemben: A tudomány és a 
tudósok viszonya a valósághoz sajátosan fejlődik, vagyis másképpen, mint a zene
művészeté cs a zeneművészeké, jóllehet van e kétféle viszonyban közös elem is, 
miként a történelem tanítja.

Konkrét történelmi példán ezt jobban megérthetjük. Ha a népzenetudomány
nak csakis az volna a célja, hogy sajátos nemzeti jellegű, népi gyökerű magas 
zeneművészetet segítsen kibontakoztatni, akkor — bár 1905-ben minálunk szükség 
volt erre a koncepcióra — mi legyen pl. a mai német népzenetudománnyal, hogyan 
tegyen az eleget egy ilyen „nemzeti” koncepciónak, amikor a német népdal 
minden tudományos feltárás nélkül is egy szerencsésebb és szervesebb társadalom- 
történeti fejlődés következtében már a múltban eljátszotta pl. a bécsi klasszikusok 
magas művészetében a maga megtermékenyítő („nemzeti”) szerepét, sőt mint 
kompozíciós „nyersanyag” teljesen el is kopott benne olyan értelemben, hogy a 
mai német magas zeneművészetben régi funkciós dúr-moll „sablonossága” már 
nem hasznosítható. Ugyanez a helyzet az olasz, a francia, a lengyel, a cseh stb. 
népdalkutatással is. A német ,stb. - népzenekutatás tehát céljavesztett volna és 
szűnjön meg? Hiszen nem gazdája már, mint pl. bizonyos fokig még minálunk 
vagy a szlovákoknál, a magas nemzeti zeneművészet!

Nyilvánvaló egy ilyen következtetés képtelensége, s ez egyúttal azt is bizo
nyítja, hogy minden olyan eszmei-művészeti koncepció, mely a népzenekutatást
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még ma is kizárólag és örök időkre a nemzeti zeneművészet szolgálóleányává 
kívánná tenni (mint ahogy a teológia tette szolgálójává valamikor a tudományt 
általában), már anakronizmus lenne, jóllehet a maga idejében, egy sajátos társa
dalom- és művészettörténeti korszakban ez minálunk is, a szlovákoknál is helyes 
és hasznos elv volt, aminek ragyogó bizonyítéka éppen a bartóki—kodályi magyar 
zenem űvészet világrangja.

Nem  az a hiba tehát, hogy a népzenekutatás szolgálja — helytől és idő
től függően — az alkotó zeneművészetet is, hiszen ez elvben fontos törté
nelmi feladata. De már hiba, ha ezt a feladatot történelmietlen elvi alapokon 
abszolutizálja, egyéb fontos — végsősoron az előbbivel is összefüggő — feladatait 
s ezek jelentőségét pedig (pl. a különféle zenetudományi alapkutatások és határ- 
területek, a zenetörténeti kutatások mélyebb és sokoldalúbb megalapozása, egy 
sokoldalúbb zeneelmélet kidolgozása, az esztétika mélyebbről indító és egzaktabb 
felépítése, az elmélet, módszertan és filozófia továbbfejlesztése, általában a hasz
nos emberi tudáskincs gyarapítása stb. szempontjából) nem ismeri el vagy fel 
sem ismeri.

A  népzenetudomány is, mint minden valódi, ismeretlenfeltáró tudomány, 
része az emberi megismerés teljes, sokágú folyamatának, és sok aspektusú eszköze, 
sajátos fegyvere az emberi nem megszilárdításának, hatalma hasznos kiterjesztésé
nek a világban és a világ felett. Ennek csak egyik részecskéje, bár megha
tározott történelmi viszonyok között igen fontos részecskéje a népzenekutatásnak 
az a lehetősége, hogy közvetlenül a nem zeti zeneművészet felvirágzását is szol
gálhatja, amikor történelmileg erre van szükség.

A tudomány, tehát a népzenetudomány is, ma már csakis úgy válhat a mű
vészetnek is igaz segítőtársává, ha megőrzi tőle és képviselőitől való viszonylagos 
„függetlenségét”, illetőleg ha a tudománnyal foglalkozó művészek ezt a független
séget képesek tiszteletben tartani, saját mélyebb érdekükben is, de akár saját 
közvetlen személyes érdekeik ellenére is! Sajnos, éppen ez az, ami az erősen 
szubjektív művészgondolkodásnak mindenkor a legnehezebb, de legalábbis nehe
zebb, m int az „el nem kötelezett” (helyesebben: másképpen elkötelezett) zene
tudósnak, zenetörténésznek, aki „csak tudós”, „csak kutató”.

Objektíve jelentkezik — népzenetudományunk klasszikus iskolájának mai 
epigonszerűsége is mutatja — annak szükségessége, hogy lassan változásnak  
induljon az a korábban nélkülözhetetlen és nagy jelentőségű, úttörő és heroikus 
állapot, amikor a „költők tudósok, a tudósok költők”.

A „munkamegosztás” a zenei dolgok területén is kívánatos, és tárgyi szem
pontból mi kivetnivaló volna rajta, amikor pl. a testvéri nyelvtudományt is már 
régóta általában nem maguk .az írók űzik, jóllehet ők voltak annak elévülhetetlen  
érdemű úttörői, s ma sincsenek elzárva tőle, csak értsenek hozzá. De éppen ez az: 
ma már nem győznék, mert a nyelvtudomány önmagában is igen összetett, 
sokágú és egyre egzaktabbá váló komplexus. A matematikának meg ezer önálló 
ága van. Szögezzük le: ma már a népzenetudomány is igen sokágú tudomány, 
legalábbis azzá lehetne, ha nem érvényesülne benne még mindig egy csaknem 
tisztán leíró és főleg csak folklorisztikai szemlélet is. Ám ez is éppen a felvetett 
művész-tudós viszony hagyományos érvényesülésének egyik bizonyítéka.
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Lesznek talán, akik a fenti nyelvi példát nem tartják majd jónak. Ám ez 
az ítélet csak azért lehetséges, véleményem szerint, mert a zenetudomány mai 
szemléletében még nem vert gyökeret — nyilván megfelelő alapkutatások és 
viták híján — annak a ténynek az elismerése, hogy „zene” a „zeneművészeten” 
kívül is lehetséges (sőt, még az állatvilágban is — minden esztétikán és művé
szeten kívül). Pedig ez a tény a felszínen is — már a „zene-művészet” szóössze
tételben is — tükröződik. Filozófiai tananyagként igen, de a valóság konkrét 
tényeként egyelőre csak lassan érvényesül zenetudományunkban, hogy a „zene
művészet” fogalmán és tényén belül két fő oldal kapcsolódik eggyé: a „zene” 
és a „művészet”, m int „zeneművészet”, m elyet a mindennapi beszédben és a 
sajtóban kialakult rövidítéssel — elvileg pontatlanul, de nyelvtényként — csak 
„zenének” szoktunk nevezni. A valóságban (a létben) azonban a „zene-” a „zene- 
művészetnek” csak az eszközbeli (formai, bizonyos értelemben hordozó „nyelvi”) 
oldala (mint k,ülönös anyagi meghatározó), a „-művészet” pedig a „zeneművészet” 
voltaképpeni m űvészeti (tartalmi, lényegi) oldala (mint általános társadalmi meg
határozó). Nem vesszük, azt hiszem, eléggé komolyan saját filozófiánkat, ha 
nem értjük meg, hogy a „zene-művészet” jelensége — m élységét tekintve — 
olyan ellentétpár szerves egysége, amelynek egyes fő oldalai nemcsak egységük
ben és kölcsönhatásukban, kölcsönös feltételezettségükben tanulmányozhatók, ha
nem átmeneti módszertani célzattal: egymástól analitikusan elvonatkoztatva is, 
hiszen a két fő oldal különbözik is egymástól, amellett is, hogy egységük nem  
puszta összeg, hanem új minőség. Így miként az irodalomművészet-tudomány- 
ban ott van alatta és benne pl. a nyelvtudomány is, ugyanúgy (bár nem egészen 
ugyanúgy) a zeneművészet-tudományban is ott van alatta s itt még inkább 
benne is — egy analógiásán „nyelvi”-nek mondható zenetudományi kutatási 
terület, ha találó nevet eddig még nem is adtunk neki (egyrészt kialakulatlansága 
miatt, másrészt pedig talán azért, mert tárgya a zeneművészet egészén belül nem  
olyan értelemben önálló, mint a beszélt érintkezési nyelv az irodalomművészet 
nyelvéhez képest).

Ha fájó is, ki kell mondani: a köldökzsinórt elvágják, a lány, a fiú felnő és 
elmegy a háztól. De nem nagyobb öröm-e az igazi szülőnek, hogy szülötteit ön
állónak, sőt okosabbnak látja, s végtére is azoktól így várhatja a leghathatósabb 
segítséget is?

A zenei tudományokat is az egyetemekre kell vinni, ki a művészeti iskolákból, 
a szabad tudományos kutatás és oktatás fő intézményeibe — hogy annál közelebb 
kerüljenek „független” eredményeikkel a zenei művészethez is.

Természetesen szó sincs arról, hogy valam i önmagának való „tiszta” tudo
mányért kardoskodnék, amikor a zenetudomány és benne különösen a népzene
tudomány bizonyos függetlenségét hiányolom. Ellenkezőleg, arra volna ez jó, 
hogy — birtokában — a zenei tudományok is csak még jobban szolgálhassák az 
embert, az életet, a társadalmi haladást, mint minden tudomány végső gyakor
lati értelmét, és természetesen ezen át — magát a zenét.

Nézeteim védelm ére és helyességük igazolására konkrét példát is fel kell 
hoznom. ítéljék m eg azon, bár sok más bizonyítéka is van, m ivé teszi a realitás
nak elkötelezett tudományt a szubjetivista művész-szemlélet, ha az ma is a zene
szerző jogán szól bele, és szava nyilvánosságot is kap.
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Járdányi Pál könyvéről van szó3, m ely 60 000 dallamnyi népzenekincsünk 
350 „legjellegzetesebb és legszebb” népdalát mutatja be a Magyar Tudományos 
Akadémia N épzenekutató Csoportjának válogatásában. A könyv fő célja, hogy 
bemutassa — újszerű „dallamrendben” — a magyar népdal minden típusát. Ez az 
új dallamrend kétségkívül előrehaladás a régebbi rendszerezési módhoz képest, 
bár egyoldalúan  világítja m eg népzenei dallamosságunkat, aminek egyébként a 
szerző tudatában van. Ám a szerző — zeneszerző, s itt kezdődik a baj népzene- 
tudományi szemléletében. Könyve tudományos igénnyel is íródott, és ezen  
az alapon egyben átértékelése, revíziója  is kíván lenni, m iként őmaga írja, a 
köztudatba átment népdalkincsnek: csak „hibátlan, ép és szép” dallamokat közöl. 
Ám szóvá kell tenni, hogy e „revíziónak” áldozatul esett harmóniás kötésű dúr 
és moll hangnemű  népdalaink legújabb — igen népes! — rétege, közte sok 
„hibátlan, ép és szép” dallammal. A vád  ellenük ez volt: „harmóniák bujkálnak  
bennük”. E dalokat a szerző — a szerkesztők — nem tartja olyannak, „amit 
minden magyarnak ismernie kell”. Ezért nemcsak, hogy egyetlen egyet se nyo
mattak ki belőlük a magyar népdal „minden típusát” bemutató, egyébként való
ban szép, sőt reprezentatív kivitelű könyvben, hanem Járdányi határozottan 
arra int: „Terjeszteni nem kell őket!”

Nem kevesebbről van itt szó, mint hogy az Akadém ia Népzenekutató Csoportjá
nak munkatársa indexre tesz olyan szép és közismert igazi magyar népdalainkat, 
mint pl. a „Megyen már a hajnalcsillag lefelé”, „A szántói híres utca”, „Mikor en
gem besoroztak, virágzott az erdő”, „Sárga a csikó, sárga nyereg rajta”, „Szép szak
m án lányok, isten veletek” stb., stb.

Nemzeti népi kultúránk megcsonkítása — öncsonkítás — ez, de nem hall
gathatom el azt sem, hogy a népzenekutatásé is! Az eltanácsolt dallamtípusokon 
ugyanis a magyar népzene tonális fejlődésének  izgalmas szakaszait lehet konkréten 
nyomon követni, e dallamok éppen hogy nagy tudományos értékű leletek  is, 
amelyektől csak egy sajátos arculatú zeneművészeti iskola koncepciójához kötött 
zeneszerző-kutató fordíthatja el a fejét.

Csakhogy szerencsére maga a nép általában és alapjában önállóan, önmagából 
alkot. A társadalom történeti kohójában csak fúrja-faragja-csiszolja a maga zenei 
nyelvezetét s v e le  művészetét, mit sem tudva műzenei problémákról, zeneszerzői 
igényekről és célokról. így formálta ki legújabb dallamaiban — s ilyenek ezreiben 
— azok „európaias”, de itthon  keletkezett dúr-moll ízlését is, mint új népi ízlést, 
mely lényegében „belső” fejlem ény minálunk is (meghatározott társadalmi 
talajon), mint ahogy az volt a nagyon régi olasz vagy ném et népzenei álla
potok fejlődéstörténetében is. A dúr-moll tonalitás önálló hazai kifejlődése éppen 
hogy előfeltétele az európai-magyar kölcsönhatásnak is, m elyet szintén nem  
zárhatunk ki népzenénk életéből. Ám átvétellel magyarázni mindent, ami nép
zenénkben m ár nem  ötfokú vagy „modális” tonalitású: lehet az alkotó zeneművész 
hitvallása (bár helyessége itt is kérdéses), a „tudós” kutató számára azonban 
súlyos tévedés.

Egy zeneszerző  megvetheti és elvetheti saját alkotó munkásságában nép
zenénk legújabb arculatát, jóllehet az a régi elégtelensége m iatt alakult ki, s a 
maga megnyugtatására idegen tollaknak  mondhatja azt, ám a nép és tudósa nem  
teheti ezt. Amíg a zenetudományi kutatás konkréten fel nem tárja a harmóniás 3

3 J á r d á n y i P á l:  M agyar népdaltípusok. A kadém iai Kiadó, 1961, 448 pp.
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•dúr- és moll-szervezettség kialakulásának általános és különös fizikai-idegélettani- 
társadalomtörténeti tendenciáit és megvalósulásának útjait mind a nyugat
európai, mind a magyar és egyéb népzenékben — már pedig ez nem történt meg! 
—, addig egy merőben zeneszerzői szemlélet — még ha mégannyira jó szándékú és 
nagy múltú is — nem döntheti el szubjektív vágyak és művészi víziók káprázatában: 
meddig folyt népzenénk tonális fejlődése „ősi magyar” úton és mikor tért rá az 
„idegenre”, az európaira.

Ez kizárólag az elfogulatlan, független és csak a valóságtól függő tudomány 
dolga, akármi lesz is a feltáró munka végeredménye. Bár a kérdés fenti módon 
való felvetése, azt hiszem, önmagában is tudománytalan.

Lám, m ilyen magyar — egyúttal egyetem es érvényű — problémákig jutot
tunk el a szlovák zenefolklorisztika bölcsőjét is ringató történelmi ideák hatásá
nak útvonalán! Nincs a népzenei jelenségekben és történetükben egyetlen pon
tocska sem, amelynek tudományos m egism erése a „nemzeti” népzenekutatás 
sajátos érdekein túl ne volna egyúttal általános, nemzetközi tudományos érdek is. 
Ez fontos módszertani elv: megszabadíthatja az egyes nem zeti népzenekutató 
„iskolákat” az önmagukba fordulástól, a provincializmustól, a leplezetten is ható 
kelet- vagy nyugatpártiságtól, mely minden nemzetközi elism erése ellenére is a 
nagy múltú büszke magyar népzenekutató iskolát is még mindig fenyegeti.

Ma már, ha a hétköznapi értelem logikáján messze felülemelkedő sok-sok 
természet- és társadalomtudománynak, valam int az ezek eredményeit általánosító 
filozófiatudománynak az aktivizáló hatókörében igyekszünk iskolázni zenetudo
mányi szemléletünket, akkor a zenei (népzenei) jelenségeknek is, mint az anyagi 
lét, a világmindenség összetett folyamatának, annyi viszonylag önálló minőségű 
oldala bontakozik ki előttünk, hogy az a hagyományos folklorisztikai és formális 
leíró-rendszerező szemléletbe már sehogyan se fér bele. Ezzel a szemlélettel ilyen  
„oldalaknak” a létezése és kutatásuk fontossága egyszerűen fel sem fogható. Taga
dásuk, kétségbevonásuk és lebecsülésük, sőt kigúnyolásuk kísértete, mi tagadás, 
néha bizony megjelenik köztünk. De a kísérteteket a hajnal harsány kakas
kukorékolása visszaűzi örök, bár kegyelettel gondozott sírjukba: a tanító zene
történetírás lapjaira. S a felkelő új nap bíztató fényében a felnevelő „zene- 
tudomány” nyomában szerteágazó fiatal s néha még alig-alig kihajtott zenei 
tudományok, a valamikor egységes zenefolklorisztika helyén különböző aspektusú 
népzenei tudományok s különböző zenetudományi alapkutatások sorakoznak, mind 
egymás kezét is fogva, de minden korábbi elképzelésnél differenciáltabban is.

Ha a klasszikus idők formálta mai népzenekutató, aki legtöbbször művész is, 
ma úgy érzi, hogy egész életét áldozta és áldozza fel szenvedélyesen szeretett tudo
mányának, azon törve magát, hogy rendszerezze, tipizálja, „megismerje”, tehát 
egyáltalában járhatóvá tegye számunkra népzenénk 50 000 dallamnyi sűrű erdejét, 
és azt hiszem, valóban így érzi, akkor megérthető, hogy szubjektíve joggal döbben 
meg egy még nagyobb — elméleti-módszertani — sűrűség előtt és helyezkedik 
szembe mindazzal, ami tovább terhelné. Hiszen további munkájához fokozatosan 
el kell még sajátítania pl. a korszerű tudományos filozófiát, a történelmi m ate
rializmus módszerét, a zenei reflextan idegfiziológiáját, a természet és a társadalom  
viszonyának alig megoldott, de nélkülözhetetlen ismeretét, a népzenei dallamosság
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belső és társadalmi indítékú folyamatainak s e folyamatok egységének, kölcsön
hatásának és ellentéteinek problematikáját, sőt, horribile dictu, az alapkutatások 
között talán még a születő ornitomuzikológiai elméleti és gyakorlati-módszertani 
tanulságait is stb., stb. És mindezt nem iskolásán, mégcsak nem is főiskolásán, 
valami holt tudásanyagként, hanem eleven és gyümölcsöztethető módszerként, 
úgy hogy maga is képes legyen és akarja is befolyásolni pl. a különböző alap
kutatások létrejöttét és alakulását, formálni és alkotni a zene minden eddiginél 
sokoldalúbb tudományos elméletét, hogy maga is hozzájárulhasson pl. a zene- 
történeti és esztétikai vizsgálódások kiindulási alapjainak egzaktabb lerakásához, 
átalakítva közben mindezek érdekében még a maga „hazulról hozott és jól bevált” 
megszokott Világnézetét is, a világnézetét, mint minden tudományos kutatás leg
általánosabb és legmélyebb módszertani alapját, mely a kutató valamennyi konkrét 
elgondolását, minden megfigyelését, következtetését és tudományos eredményét 
alapvetően határozza meg, serkenti vagy fékezi, attól függően, hogy ez a világnézet 
mennyire tükrözi vagy torzítja a valóságos létet.

Nos, megérteni meg lehet a régi idegenkedését ennyi új dologtól. De helyeselni 
nem! Ez különben már nem is mitőlünk függ, hanem az általunk vizsgált zenei 
jelenségek anyagi-mozgásbeli sokoldalúságától, ami objektív tudományos tükrözést 
és határozott állásfoglalást követel a tudattól, a mindenkori népzenekutatók tuda
tától is, akár tetszik nekik, akár nem.

Nehogy az a vád érjen, hogy csak „okos tanácsokat” osztogatok a hiányolt 
újszerű elm élet és módszertan konkrét eredményekkel való igazolása helyett, 
kénytelen vagyok utalni egyrészt Maróthy, Ujfalussy és Pernye új zenetudományi 
munkásságára, másrészt néhány saját megjelent népzenetudományi tanulmá
nyomra, és legalább bejelenteni, hogy terjedelmes dallamanyagon megkíséreltem  
feltárni a szlovák—morva—cseh népzenei tonalitás- és dallamszerkezetfejlődés 
(formafejlődés) mi számunkra is sokat mondó konkrét útjait (folyamatosságát) és 
törvényszerűségeit, de az eredmények szakirodalmi formába öntése, tehát bemu
tatása, közben sürgősebbé vált és rendkívül időigényes ornitomuzikológiai kuta
tásaim miatt csak később történhet meg. Az új módszer eredményekre váltása  
elől tehát nem  térek ki, hiszen az csak munkában (és vitákban) kritályosodhat 
ki — többek közös célú erőfeszítéseként. Ha többen vennénk persze részt ezek
ben az új erőfeszítésekben, hamarább érnénk célt. Egyébként látható végered
ményben az is, hogy hagyományos népzenekutató iskolánk se akar örökké ott 
maradni, ahová nagy megalapítói emelték, hanem még feljebb és előbbre törek
szik. E tekintetben különösen figyelem re méltóak Rajeczky és Vargyas munkái; 
de Járdányi új népzenerendszerezési módszere is, bizonyos egyoldalúsága ellenére 
is, lépés előre, és bíztató, hogy a régi klasszikus iskola hiányosságainak részleges 
felismeréséből született.

Minthogy a szlovák zenei folklorisztika indító eszméiből indultunk ki, m ost 
szemléljük is meg, hogyan fejlődött és a mi napjainkra hová jutott el száz év  
alatt szomszédunk — számunkra oly tanulságos — népzenefeltáró munkája. 4

4 S z ő k e  P é te r :  Zur Entstehung und E ntw icklungsgeschichte der M usik (A zene k ele t
kezéséhez és fejlődéstörténetéhez). Studia M usicologica, Tom us II., fasc. 1—4., 33—85 pp., 
1962. -  O rnitom uzikológia. Magyar T udom ány, 1963., 9. sz., 592-607 pp. — A  m adárhang ism e
retlen világa. B úvár, 1963., 4. sz., 199—203 pp.



A  S Z L O V Á K  N É P Z E N E K U T A T Á S  -  K E Z D E T E I  E S  J E L E N E

Nem lehet ösztökélő tanulságok nélkül lapoznunk a szlovák népzenekutatás 
történetének írott és íratlan „könyvében”.

1858-ban(!) jelenik meg az első nyilvános felhívás népi dallam ok  gyűjtésére, s 
a felhívás nagy visszhangra talál a tanítóság, a zeneértők körében. Ezt a mozgal
m at a Slovenská matica, majd betiltása után a Szlovák N épdalgyűjtő és Kiadó 
Bizottság  irányította.

1900-ig mintegy 5000 dallam ot vetnek papírra, s ebből több mint 2000-et a 
századfordulóig ki is adnak (Slovenské Spevy).

Ekkora anyag m egszülhette már — és meg is szülte — az első elm életi tanul
m án yt is a szlovák népdal alapvető zenestilisztikai problémáiról (tonalitásáról, 
ritmusáról), eredetéről, a magyar és a szlovák népdal viszonyáról, mindenekelőtt 
kompozíciós-művészeti kérdéseiről, harmonizálási lehetőségeiről és általában a 
szlovák népzenei melodika felhasználásáról a szlovák nemzeti műzene megalko
tásában.

Századunk elején már nagyobb gyűjtemények is keletkeznek. A. Halasa több 
mint 25 000 népdalszöveget összpontosít, K. M edvecky 1902-ben(!) megkezdi a 
szlovák népdalok fonográfos gyűjtését, 1903-ban követi őt M. Vikár, 1906-ban 
pedig a mi Bartókunk  is megkezdi a szlovák népdalok gyűjtését. M orva  folkloristák 
is — L. Janácek, H. Bim, M. Zem an  — elkezdenek a századfordulón Szlovákia 
területén gyűjteni. 1913-ban az orosz E. Lányévá vesz fel fonográfhengerre több
szólamú szlovák népéneket.

Az első valóban rendszeresebb és szervezettebb zenefolklorista tevékenységet 
a csehszlovák nemzeti felszabadulás — az első Csehszlovák Köztársaság meg
alakulása — tette lehetővé. Két népzenekutató centrum alakult ki: az Állam i Nép
dalkutató Intézet (Státny ústav pre l’udovú piesen) és a M atica slovenská. Az 
előbbi inkább szervező m unkát végzett, de 1951-ig több mint 6000 szlovák dallam
feljegyzést sikerült összpontosítania, s az utóbbi időben hozzáfogott a népdalok 
hanglemezre játszásához. A Slovenská maticában pedig 1924-től kezdve fokozato
san olyan ismert nevű gyűjtők léptek munkába, mint K. Plicka, J. Kresánek,
J. V. Dolinsky. 10 000 dallam lejegyzés és további 8000 dalszövegrögzítés származik 
tőlük. K. Plicka 1929-ben akciót indított a szlovák zenei folklór hanglemezes 
megörökítésére, és mintegy 500 éneket és hangszeres előadást adott közre. A Cseh
szlovák Rádió zenei osztálya 1930-ban Pozsonyban, majd Kassán folytatta a szlovák 
zenei folklór autentikus hanglemezfelvételeit, s mai állománya kb. 5—6000 fel
vétel.

1951-ben a Népdalkutató Intézet átalakult a Szlovák Tudományos A ka
dém ia Zenetudományi In tézetévé  (Üstav hudobnej vedy SAV), s ez lett a szlovákiai 
zenefolklorisztika központjává. Itt 8 év alatt 12 000 dalt és hangszeres népi művet 
vettek fel magnetofonszalagra és 20 000 dallamot összpontosítottak, 25 000 dal
szövegen kívül. A gyűjtőmunka az utóbbi években rendszeres, tudatos és tudo
mányos jelleget öltött. Ma 40 000 dallam feljegyzés és 15 000 hangszeres népzenei 
fe lvé te l áll itt a kutatók rendelkezésére. Em ellett csak most látnak hozzá a széle
sen megalapozott dokumentációs munkához, közben még újabb meg újabb dallam
típusokat is fedezve föl.

Néhány éve az alábbi akciók vannak folyamatban a SZTA Zenetudományi 
Intézetének keretében.
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1. Táji kutatás. Rövid időtartamú kiszállások meghatározott, homogén kultúrájú 
tájegységekbe, s itt 3—4 különböző fekvésű községben rövid informatív népzene- 
felvételek. Válogatás a dalokban és hangszeres anyagban ezúttal nem érvényesül, 
hanem minden zenét felvesznek, a legarchaikusabbtól a dalműszerű típu
sokig. Ez a fajta vizsgálódás 1956-ban indult meg és 1965-ig fog tartani. Célja, 
ez alatt a 10 év alatt torzítás nélküli képet kapjanak a jelenlegi népi alkotó- 
készségről valam ennyi tájegységből, de főleg onnan, ahonnan még semm iféle nép
zenei anyaggal nem rendelkeznek. Ezzel tervezik m egvalósítani a szlovákiai táj
nyelvi típusok meghatározását.

2. Helyi monográfikus kutatás. Hosszabb ideig tartó, helyi tartózkodáshoz 
kötött gyűjtés egy-egy községben azzal a céllal, hogy felvegyék a község teljes 
dalkészletét viszonylag teljes egészében és alapvető inform atív vizsgálatot végez
zenek a község hangszeres zenéjéről és táncairól. Ezeket az akciókat ugyanazokban 
a községekben többször megismétlik. Az így begyűjtött anyag községenként 
200—700 felvétel. Ezt a vizsgálati formát a szlovák népzenekutatók gyűjtőmunkájuk 
alapformájának tekintik.

3. Egyéni monográfiák  a legjobb énekesekről és hangszerjátékosokról. Ez 
azért fontos a fentiek mellett is, m ert a legjobb dalosok a község egész zenei 
tradíciójának a gerincét alkotják. Ez ma a viszonylag legkevésbé alkalmazott 
vizsgálati mód. Az ilyen egyéni vizsgálatok a múltban arról tanúskodtak, hogy 
az egyes dalosok műsora nemcsak széles (100—400 dal is egyénenként), hanem  
arról is, hogy ezek a kiemelkedő énekesek egyéni változatokat, változatcsoportokat 
és új alakzatokat is képeznek.

4. Tematikus vizsgálatok. Céljuk, hogy ez úton nyomon kövessék valamely 
dalfaj (műfaj), daltípus vagy stílus jelenség területi elterjedését. Szlovákia nyugati 
és déli tájain 1956 óta dolgoznak a legősibb recitáló, m ágikus-rituális szertartási 
— szekund-, tere- vagy kvartgerincű — dallamtípusok feltárásán. Ennek során — 
közlésük szerint — 30—40, a legrégibb kultúrához tartozó dallamtípust fedeztek 
fel. 1958 óta több tematikus vizsgálatot hajtottak végre Szlovákia északnyugati 
részein az aratódallamokkal kapcsolatban. A helyi dokumentáció egy bizonyos 
formája most a szlovák népi énekes többszólamúság egyes típusainak a feltárá
sára irányul. A szlovák népi hangszeres zene vizsgálatai során tanulmányozták az 
északi szlovákságnál a fogónyílásos pásztorsíp  típusait azzal a céllal, hogy meg
ism erjék elterjedését, alkalmazását és előállítását.

Ezt a kutatási formát tekintik a szlovák kutatók a legfontosabbnak, mely 
bizonyos kérdésekben már részletes előzetes szintézist tételez fel.

5. Kom plex regionális kutatások. Ezek sokéves kutatási akciósorozatok vala
m ely meghatározott népzenei tájegység kultúrájának részletes kivizsgálása céljából. 
1951-től folyamatban vannak a közép-szlovákiai Felsőgaram-vidék monográfiái 
feldolgozásának előkészületei. Ez a munka része a táj életének és műveltségének 
részletes feltárására irányuló általános néprajzi és folklorisztikai vizsgálatoknak. 
Minden községet helyi monográfikus kutatással mérnek fel, és a kapott anyagot 
tipológiai osztályozással sommázzák. Máig több ezer dallam ot gyűjtöttek itt össze. 
1956-ban szinkron hangosfilmek készítésével megkezdték a hangszeres zene és a 
táncok kutatását. Film re vettek 70 táncot és felvettek 80 hangszeres művet, túl
nyomórészt együtteseket. Ez a munka még sokáig eltart. Egy kelet-szlovákiai 
terület hasonló elvű feltárását is tervezik.
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A táncok és a hangszeres zene vizsgálata 1951 óta folyik, rendszeresebben 
pedig 1957-től. A népdaldokumentációban elsősorban táji és helyi monográíikus 
kutatás folyik, a hangszeres zene szóló-formáinál pedig az egyéni műsorkészlet 
kérdései, együttes-formáinál a muzsikusok társulási szempontjai állanak előtér
ben. Az instrumentális együttesek zenéjének vizsgálata a népi táncok vizsgálatával 
karöltve folyik, mivel m indkét megnyilvánulás szerkezete is szorosan összefügg 
egymással.

A kéziratban levő dallamtárak tüzetes feldolgozása mellett kulcsfontosságú 
mai feladatnak tekintik a szlovák kutatók mindenekelőtt a mintegy 8000 dallamnyi, 
már publikált népdalfeljegyzés feldolgozását, valamint újabb népdalgyűjtemé
nyek kiadásának gondos előkészítését is. Az a körülmény, hogy a szlovák zene- 
folklorisztikai kiadványok többsége minden alapvető elemzés és rendszerezés 
nélkül kínálja anj'agát az érdeklődőknek, állapítják meg a szlovák kutatók, 
fékezi a szlovák népzenetudomány fejlődését. Ez a megállapítás azonban sze
rintük nemcsak a szlovák, hanem az olyan világszakirodalmi jelentőségű kiadvá
nyok többségére is áll, m int pl. a Deutsche Volkslieder m it ihren Melodien 
(1936 óta 3 kötet), vagy a Corpus Musicae Populáris Hungaricae stb. Felpana
szolják a szlovák szerzők, az egyes kutatónak nincs lehetősége arra, hogy részlet- 
kérdések megvilágítása céljából sok ezer dallamot maga dolgozzon fel, különösen 
amikor soha nem is tehet szert az anyag olyan részletes ismeretére, mint aminőre 
szert kellett tenniük az egyes gyűjtemények szerzőinek. Őnekik sokkal könnyebb 
végrehajtani a más gyűjtem ényekkel való összevetés alapján az anyag alapvető 
identifikációját és közzétenni a dallamok előfordulási és eltérési adatait az ismert 
variánsok idézésének formájában.

Az 1870-es és 80-as évek szlovák népdalkiadványai általában nem  osztályozzák 
anyagukat, és arra sem törekednek, hogy valam ely meghatározott táj vagy lakó
hely dallamanyagát tegyék közzé. Ilyen volt a Szlovák Nem zeti Dalok G yűjtem énye 
(Sborník slovenskych národnych piesní, I. kötet, Bécs, 1870, II. kötet, Turócszent- 
márton 1874) is, mely azonban jegyzeteket tartalmazott a dalok funkciójára és 
éneklési alkalmaira nézve. 1880 és 1907 között jelent meg Turócszentmártonban 
a legterjedelmesebb szlovák népdalgyűjtemény, a Slovenské spevy. Anyaga rend
szerezetlen, és részben a dalok lelőhelyeinek megjelölése is hiányzik belőle. Ám 
ez a gyűjtemény fontos szerepet játszott nemcsak a szlovák nem zeti zeneművészet 
létrehozásában, hanem a szlovák népdal megismerésének fő forrásaként is. Az 
akkori kéziratos gyűjtem ények némelyike azonban mégis már kritikai és rend
szerező törekvéseket is elárul. Ilyen pl. A. K m et’ gyűjteménye: Prostonárodné 
vianocné piesne (Egyszerű népi karácsonyi dalok, 282 dallam). Az első községi 
néprajzi monográfiát („Detva”) sok népdalfeljegyzéssel K. M edvecky  adja ki 
1905-ben 55 dallammal és 300 szöveggel, amelyeket többnyire témájuk szerint 
csoportosított a dalszövegkiadványok akkori szokása szerint. Tematikusán rendezett 
szlovák népdalanyagot (173 dallammal) tett közzé Fr. Bartos és L. Janácek  1899-ben 
és 1901-ben Prágában a Národnl písne moravské (Morva népdalok) című kiadvány
ban. Néhány évvel kérőbb, 1906-ban, Bartók is elkezdi szlovák gyűjtését és 1928-ig 
három kötetes gyűjteményt készít sajtó alá 3409 szlovák népzenei dallammal. 
Ez a gyűjtemény a maga dokumentációs egzaktságával, átgondolt formális ana
lízisével, zenei elvű rendszerezésével és további 8000 dallamra kiterjedő változat-
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mutatóival egyedülálló jelenség5 nemcsak a szlovák, hanem a nemzetközi folk
lorisztikában is. Bartók lexikográfiai áttekintésre törekszik ebben a szlovák gyűj
teményében. — 1923-ban kezdenek m egjelenni az első tematikus gyűjte
mények. K. M edvecky  kiad 100 szlovák népballadát 57 dallammal és 150 szö
veggel, a variánsokat is beleszámítva (100 slovenskych l’udovych bálád). Az 
1923—26. években megjelenik a Slovenské l’udové piesne z Púchovskej doliny 
(Púhó-völgyi szlovák népdalok) 200 dallammal. A monográfikus munkák közül 
ismeretes J. Cádra 80 horvátgurabi népdala, m ely A. Václavík  Egy dunántúli 
falu Csehszlovákiában (Podunajská dedina v  Ceskoslovensku) c. munkájában 
jelent meg, valam int 44 dallam K. Plicka 1928. évi kiadásában Éva Studniőová 
spieva  (Éva Studnicová énekel) címmel. J. K resánek  1943-ban kiadja Zuzka 
Selecká spieva  (Zuzka Selecká énekel) c. monográfiáját, E. Jankovec 1936-ig ki
dolgozza Zem plínske spivanky  (Zempléni dalok) c. monográfiáját 1500 dallammal, 
saját gyűjtésére vonatkozó dallamösszefüggési hivatkozásokkal, valam int a dal
lamok és a szövegek kezdet jelző regiszterével. Véletlenszerű gyűjtéssel állt össze 
a 30-as években E. Hulla 2400 dallamot tartalmazó gyűjteménye.

1930-ban az Állami Népdalkutató Intézetben kidolgozták a teljes szlovák 
népdalkincs kiadásának távlati tervét, de a terv megvalósítása elmaradt.

A szlovák népzene rendszeres publikációja csak 1945 után indult meg. 1946-ban
J. Fischer kiadott 100 népdalt, amelyekhez azok alapvető analitikai adatait is 
csatolta. 1947-ben és 48-ban H. Bím  és J. V. Dolinsky is kiadott egy-egy kisebb 
gyűjteményt. Több népszerű népdalkiadvány is napvilágot lát ekkor, összesen 
mintegy 1200 dallammal, J. Blaha, P. Tonkovic, B. Valast’an, L. Pavlovicová,
J. Kovácová, C. Zálesák, J. Cíger, J. Guzová munkáiként. E kiadványokat tájak 
szerint rendezték, anyagukat műfaj és téma szerint csoportosították. 1950-ben 
megjelent a Slovenské l’udové piesne (Szlovák népdalok) I. kötete. 1956-ig három 
kötetben 1919 dallam jelent m eg e gyűjteményben a Szlovák Tudományos Aka
démia Zenetudományi Intézetének kiadásában (Fr. Poloczek  szerkesztésében).

1960-ban m egjelenik Pozsonyban Bartók nagy jelentőségű szlovák gyűjtésének 
I. kötete.

Népzenei monográfia készül a Felsőgaram-vidék népdalkincséről. Mivel a 
múltban (és m ég a jelenben is) a kiadványok általában figyelmen kívül hagyták 
a tudományos szükségleteket, ezért most hozzáláttak egy tipológiai kiadvány 
megalkotásához, mely az egyes stílusrétegeken belül dallami-tematikus katalógus 
formájában szem léltetni fogja a szlovák népdal valam ennyi absztrahálható típusát. 
40 000 dallam feljegyzésre támaszkodó előzetes szin tézis lesz ez. E kiadvány meg
valósítása után megindulnak a te ljes szlovák zenei folklór kiadásának munká
latai.

Ezzel áttekintettük a szlovák népzenekutatás mennyiségi, felszínen látható s 
a munka tartalmára csak utaló eredményeit. Meg kell vallani, ilyen szempontból 
is imponáló az a munka, m elyet idáig elvégeztek. Különös örömünkre szolgál, 
hogy eredményeikben a mi Bartókunk eredményei is benne vannak, mintegy 
utat mutatva további együttműködésünknek.

Ám még jobban izgatnak bennünket a szlovák népzenetudomány minőségi és 
főleg elm életi-m ódszertani eredményei, mert komoly hiányosságaik ellenére is 5

5 Értékelését és kritikáját lásd B a rtó k , és a s z lo v á k  n é p z e n e  — n é p z e n e tu d o m á n y u n k :  
n é h á n y  p r o b lé m á ja  c. tanulm ányom ban. M agyar Zene, 1961. 7—8. sz., 20—53 op.

5 7



ezen a ponton van a legtöbb tanulmányozni való, s ma már a gyűjtő- és leíró fol
klorisztikai munkához képest előtérbe léptek a voltaképpeni tudományos felada
tok: a népzenei jelenségek objektív törvényszerűségeinek, anyagi és történeti 
sokoldalúságának a feltárása.

K Ü Z D E L E M  A  K U T A T Á S I  A L A P E L V E K  T I S Z T Á Z Á S Á É R T  -  A  Z E N E  T U D O M Á N Y O S  
E L M É L E T É N E K  M E G A L K O T Á S Á É R T

A szlovák népzenekutatók azt mondják, a 40-es évekig (századunkban) küz
delem folyt náluk a szlovák népzenekutatás alapvető elvi problém áinak  tisztázá
sáért, az alapelvek kialakításáért. Legtöbbet a szlovák népzenei tonalitás és hang
sorok vizsgálatával foglalkoztak, m ivel — úgy vélték — ezek különböztetik meg 
leginkább a szlovák zenei folklórt a környező népekétől. Tehát ők is, akárcsak mi, 
a sajátos, a különös megragadását tűzték ki közvetlen  célúkul, nem ism erve még 
fel, akárcsak mi, hogy bár a kutatásnak csak az egyesből lehet kiindulnia a kü
lönös felé, de itt nem állhat meg, m iként megtörtént, hanem el kell jutnia az 
általános felismeréséig, hogy innen visszatérve, most már tévedhetetlenül mér
hesse fel a különös jelleget (az egyest), ami e „kanyar’* nélkül, az általánoshoz 
való viszonyítás nélkül tévedésekre és téveszmékre vezet.

A  nem zeti jelleg  (a különös) feltárásának vágya — bár e jelleg eleve adott, 
örökkévaló sajátos természetének hibás elképzeléséből fakadt — óriási mozgató
erő volt és igen pozitív  szerepet játszott a kutatásokban. Nem vették — és nem  
vettük — észre, hogy ami csakis az övéknek — vagy csakis a miénknek — tűnik, 
abban gyakran általános, különböző népzenéket átható és összekapcsoló törvény- 
szerűségek (tendenciák és formák) vannak jelen anélkül hogy mechanikus át
vételek volnának. Ez azonban sokáig nem  okozott zavart, mert mindegyikünk 
eléggé csak a maga portája előtt gyűjtött — kivéve Bartók megérző géniuszát, 
am elynek megnyilvánulásaiban ezek az akkor még megmagyarázhatatlan zavarok. 
nemegyszer hangot is kaptak.

A szlovák népdal archaikus hangsorait D. Orel az egyházi hangnemekből 
származtatta, K. Plicka  meg a népi fúvóshangszerek adottságaiból vezette le. 
Azóta Orel nézetei megdőltek, és Plickának adunk igazat, ha a szlovák népzene 
nem  is minden hangsorára nézve. A szlovák népi ajaksípok hangsorformáló sze
repére e tanulmány végén még konkréten visszatérünk.

Bartók is kidolgozott egy osztályozási rendszert a szlovák népdalokra (elvben 
azonosat a magyar dallamanyag osztályozásának bartóki elveivel), s abban a 
magyar és a szlovák összehasonlítási szempontokból indult ki a délnyugati és a 
közép-szlovákiai dallamanyag általánosítása  alapján (ami az eddig összegyűjtött 
egész szlovák dallamanyag tükrében azóta szűk alapnak bizonyult.) Bartók szlovák 
népdalcsoportjai ezek voltak:

1. „valach” (pásztor-) és szertartási dalok,
2. vegyes csoport (szerinte részben cseh és német hatás alatt álló dalok),
3. új magyar hatások alatt keletkezett dallamok (novouhorské).
Azóta ezzel az osztályozással szemben is merültek fel kételyek, s elsősorban 

magánál Bartóknál, majd a mai szlovák kutatóknál (Kresánek, Elschek). A valach 
stíluskörről kitűnt, hogy a legsajátosabb, de nem a legősibb szlovák népzenei 
réteg, bár kétségkívül régi és régies. Sajátos hangsorai és melodikai fordulatai 
tekintetében azonban nem a szlovákság legősibb szláv törzseire, hanem azokhoz
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képest sokkal újabb keletű népi sípjaira, ezek akusztikájára és technikájára megy 
vissza. A vegyes csoport pusztán cseh és német hatásokkal való magyarázata ma 
már bizonyos tekintetben leegyszerűsítettnek tűnik, és felveti az összefüggő és 
szerteágazó szlovák—morva—cseh dallamtörténeti folyamatosság árnyalt feltárá
sának, s a mechanikus kölcsönhatások ilyen alapon való magyarázatának szüksé
gességét. A tényleges magyar hatások és az azokat megelőző, de hozzájuk hasonló 
autochton szlovák fejlem ények viszonyának feltárása hasonló feladatot ró ránk, 
m int a szlovák—cseh vagy akár a cseh—német viszony sokoldalú tisztázásának 
feladata.

J. Kresánek  1951-ben m egjelentette A szlovák népdal zenei vonatkozásai 
(Slovenská l’udová piesen z hl’adiska hudobného) c. könyvét, s abban önálló és 
eredeti kutatások alapján kidolgozta a szlovák népzene „történetének és fejlődé
sének egységes elméletét”. Már ez a szavakban megjelölt cél is megmutatja, hogy 
a szlovák népzenekutatásnak elism ert és vállalt problémája a történetiség  és a 
fejlődés  kutatása. S ez 12 évvel ezelőtti célkitűzés, amelyhez — különösen a fej
lődés tekintetében — a mi népzenekutatásunk, valljuk be, máig se jutott el, 
jóllehet Bartók hagyatékában elm életi hagyományai is lettek volna e kérdések 
konkrét fölvetéséhez. Ezt a szlovákok tették meg helyettünk, bár a maguk nép
zenéjére  nézve, de Bartókra hivatkozva  (Kresánek). Minálunk a történeti elv 
csak a „régi” és az „új” népdalstílus kiemelésében és form ális, összehasonlító 
őstörténeti következtetéseinkben nyilvánult meg.

Kresánek elm élete a szlovák népdal egzakt zene-szerkezeti és tonális vizsgá
latán nyugszik. A dallamok legfontosabb gerinchangjainak és ezek viszonyainak 
(a többi hanghoz való viszonyuknak) a vizsgálatából indul ki. Kresánek régi és 
új  kultúrákra (más szóval társadalmakra,  társadalomfejlődési szintekre!) osztotta 
a teljes szlovák népzenekultúrát. A régi kultúrába sorolta a földművelő (paraszt) 
és a pásztor-kultúra, zenei stílusköreit (kvart-hangközű és kvintakkordális tonális 
gerinccel), az új (városias) kultúrába pedig a harmonikusan szerveződött dúr-moll 
dallamok stíluskörét. Figyelemre m éltó itt — és számunkra tanulságos— a társa
dalmakban, kultúrákban való gondolkodás, melyeknek a stílusforma, a dallam
szerkezet, a tonális forma csak zenei vetülete, még ha erről maga Kresánek szavak
ban eleget nem is mond.

A szlovák népzenekutatók m eg vannak róla győződve, hogy mind a szlovák 
népi dallamok elemzésében, mind azok osztályozásában alkalmas kiindulási alap 
a Kresánek-féle gerincfejlődési elm élet. Ez hihetőnek tűnik előttem is, bár nem 
hiánytalanul. Nekem az a vélem ényem , hogy a Kresánek-féle fejlődéstörténeti 
elv (a „gerinc-elv”) általánosabb érvényű, semhogy csakis a szlovák népzenei 
dallamosság fejlődését jellemezné. Meggyőződésem, hogy — sajátos módosítások
kal, de fő tendenciájában változatlanul — elvben  minden olyan viszonylag fejlett 
népzenére alkalmazható, mely eljutott a polgári társadalom szintjéig vagy leg
alább is az alá és am elyet nem értek történelme során egészen különleges 
(természetellenes hangszeres, sajátos társadalmi, zenén kívüli) hatások.

A „Kresánek-elv” még általánosabb (általam való) megfogalmazásban ugyanis 
így szól: „Minden népzene természetes dallamossága tendenciaszerűen a szűk 
ambitusú (tere-, kvart-gerincű) recitáló vagy motívum-ismételgető, majd sor
transzponáló (két gerincű) kötöttebb formákon át a harmonikusan szervezett dúr-
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moll dallamosság irányában tör előre, mindenkor megfelelő egységesítő általános 
(közös) és differenciáló (különös) természet- és társadalomtörténeti viszonyok 
meghatározó talaján.”

A z  így kitágított, de lényegében változatlan „Kresánek-elv” már nemcsak 
szlovák, nem is csak szláv, hanem akár germán, román, illetőleg magyar vagy 
akár indián, tehát általános emberi (természet- és társadalomtörténeti) törvény- 
szerűség, helyesebben tendencia. Egy ilyen tendencia létezésének és történelmi 
érvényesülésének vagy módosulásának az okai elvben konkréten kimutathatók, s 
ez a zenetudománynak valóban egyik alapvető feladata is. A szlovák népzene- 
kutatás feladata pedig az volna, most már kilépve a puszta folklorizmus varázs
köréből, hogy konkréten mutassa ki ennek az általános Kresánek-elvnek a sajáto
san szlovák, tehát különös megjelenési-megvalósulási formáit, de az általánoshoz, 
valam int más népzenék különös formáihoz képest, ezen a területen is bizonyítva, 
hogy az általános tendenciák önmagukban soha nem létezhetnek, hanem mindenkor 
csakis különös (egyedi) tendenciák formájában  realizálódhatnak. Egy ilyen konkrét 
munka nagyszerű hozzájárulás lehetne egy alapvető módszertani elv bizonyí
tásához.

Az egyébként helyes „Kresánek-elv” (melyet ő csak szlovák, sőt szláv sajátos
ságnak tart könyvében) egyedüli  alkalmazása a szlovák népzene történetének és 
fejlődésének megmutatására azonban egyoldalú eljárás is, hiszen egy népzene 
sokoldalúbb, sokrétűbb  történeti folyamat, mint tonális fejlődésének (és gerinc
fejlődésének) részfolyamata. E részfolyamat feltárása pl. a dallamszerkezetfejlődés 
megértésének csak néhány elemét szolgáltatja, márpedig a szerkezetfejlődés 
konkrét feltárása ugyancsak alapvető fontosságú a megismerésben, jóllehet az is 
szintén csak része a teljes konkrét népzenefolyamatnak.

Kresánek könyve azonban mindenképpen jelentős előrelépés a kutatási alap
elvek tisztázásáért folyó küzdelem hosszú és kanyargós útján.

A szlovák kutatók úgy vélik, ha elméleti munkájukban részkutatásokból 
indulnak ki, miként eddig minden esetben kénytelenek voltak tenni, akkor nél
külözik a helyes általánosításhoz szükséges elegendő alapot, valam int a speciális 
regionális eltéréseket se követhetik megbízhatóan nyomon.

Ezzel a gonddal egyet kell érteni, de azzal az esetleges következtetéssel már 
nem, hogy akár egy pillanatra is felfüggeszthetjük az elm életi eszközök kialakí
tásáért („menet közben” való kialakításáért) folyó munka gondját.

A fenti m egfontolások alapján a szlovák népzenekutatók most arra az állás
pontra helyezkedtek, hogy szintétikus munkálataik elengedhetetlen előfeltétele a 
rendelkezésükre álló teljes szlovák népzenei anyag rendszerezése-osztályozása. 
Ezért a Szlovák Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete hozzálátott az 
egész szlovák kéziratos és hangos anyag összpontosításához, hogy létrehozza a 
szintézis szervezeti feltételeit, jóllehet még azzal is számolniuk kell, hogy a gyűjte
mény nem zárható le, mert szakadatlanul újabb meg újabb természetű leletek 
bukkannak elő, á hangszeres zene és a táncok feltárása pedig csak most indul 
(bár máris jeles eredményekkel, miként látni fogjuk). Egy olyan népzenében 
pedig, mint a szlovák is (vagy akár az arab, a német, a cseh), amelyben a hang
szerek dallammeghatározó tulajdonságai és szerepe oly mélyreható sajátos változá
sokat idéztek elő a vokális dallamosságban is, a fenti önellenőrző felismerés a 
kutatók tudományos becsületére válik.
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Már ennyiből is megállapíthatjuk azonban, hogy nemcsak a 40-es évekig 
folyt a szlovák népzenetudományban hol ösztönösen, hol tudatosabban a küz
delem a kutatási alapelvek tisztázásáért, a zene tudományos elméletének majdani 
felépítéséért, hanem folyik az még ma is, még ma is messze a céltól. Ez a „messze” 
a szlovák népzenei anyag elemzésének és rendszerezésének egyébként útkereső 
módjában, illetőleg az ebben megnyilvánuló szemléletben is benne van. Milyen 
hát ez a mód?

A népzenei anyag feldolgozása ún. alapvető elemzéssel: a dallamok osztályo
zásával, egybevetésével és „alapvető” zenei és szövegi típuskatalógusokba való 
besorolásával történik.

A mai szlovák népzenekutatásban kulcskérdésnek tekintik a folklór jelenségek  
helyes zenei elemző rendszerének kidolgozását. Arra törekednek analitikus mód
szerrel, hogy „mennél mélyebbre hatoljanak be a népdal valamennyi zenei
szerkezeti oldalába s végül is megalkothassák valamennyi népzenei résztény 
szintézisét”.

Az analízis kérdéseivel a szlovák népzenei osztályozás rendszerének kialakítása 
során kezdtek foglalkozni. Ügy vélik, hogy „egzakt elemzés nélkül nem lehetséges 
a dallamanyag helyes rendszerezése”.

Ezért először is „összefoglalták” a szlovák és a külföldi zenefolkloristák 
régebbi szempontjait. Pozitív kiindulási alapul használták fel pl. J. Hutter, J. Kre-  
sánek, Bartók, E. Hornbostel, C. Stumpf, R. Lach, F. Kolessa stb., majd W. Wiora, 
C. Brailoiu, A. P. Merriam és mások idevágó nézeteit. Ügy döntöttek végül is, hogy 
az elemzés ezekből az adatokból álljon össze: tonalitás, hangnem, melodika, 
ambitus, gerinchangok, egyéb hangok, záróhangok, ritmika, metrika, architek
tonika, ütemszerkezet, tempó, dinamika, előadásmód, variabilitás, többszólamúság, 
harmóniaszerkezet. Ezeket az adatokat analitikus kartotéklapokon  rögzítik át
tekinthető grafikus formában, rövidítések és dallamkivonatok segítségével.

Ilyen széles analízissel dolgozzák fel a dallamokat a speciális típuskatalógus 
számára, amellyel az egyes stílusrétegeket, illetőleg dallamtípusokat vizsgálják. 
Ily módon elemezték a legrégibb feljegyzett szlovák zenei stílusréteg dallamait, 
a XVI. század dallamtípusait, valam int a közép- és kelet-európai népzenei terü
letek anyagával egybevetett dallamtípusokat.

A teljes — kéziratos és publikált — dallamanyag elemzése csak a dallamok 
olyan fő jegyeire terjed ki, mint a tonalitás, a forma, a szótagszerkezet, a záró
hangok, az ütem- és ritmusszerkezet karakterisztikája. Ezzel az egyszerűbb mód
szerrel eddig 6000 nagyrészt publikált dallamot elemeztek.

A zenei elemzés m ellett a fenti dallamok szövegelemzését is megejtették: 
jellemezték a szövegek funkcióját, az alkalmakat, meghatározták a műfajukat, a 
témakörüket, motivikus és rím-szerkezetüket. E szövegelemzések alapján három 
alapvető katalógusba sorolták be a dalokat: az alkalom (műfaj) szerint, a témakör 
szerint, az első strófa első sora szerint.

Zenei elemzésük alapján a dallamokat alapvető dallamkatalógusokba .sorolják, 
amelyek a szlovák népdal fejlődési és területi zenei stílusai szerint tagolódnak. 
Ezekkel az alapkatalógusokkal az a céljuk, hogy „összegyűjtsék a variánsokat, 
kvantitatív és kvalitatív áttekintést kapjanak a dallamtípusokról és rokonsági 
törzsekről”. E célból nem elégednek meg a dalok egyszeri szétosztályozásával, 
hanem 3 rendszert alkalmaznak. A dallam első besorolása a tonalitás, a forma,
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a szótagszerkezet és a záróhangok alapján történik. A második besorolás a tonalitás, 
az ütemszerkezet és a ritmus szerint, a harmadik pedig a szótagszerkezet, a forma 
és a ritmus alapján. Ez az osztályozás a szlovák népdalok minden stílusrétegénél 
módosul. Pl. a legrégibb  szlovák kultúra dallamainak osztályozásában jelentős 
szerepet kap a motivikus dallammag jellemzése, a pásztorkultúrában  meg kell 
látni a tonális gerinc és a záróhangok fontosságát, az új kultúrában  pedig a rit
mikus és metrikus sémák szerepét a dallamtípusok kialakításában és differenciáló
dásában.

Az a vélem ény alakult ki a szlovák népzenetudományban, hogy nem létezhet 
olyan univerzális metódus, mely valamennyi szlovák (és idegen) zenei stílus 
osztályozására egészen egyformán alkalmas volna, m ivel „minden dalkultúrának 
megvannak a maga sajátos jegyei”, amelyekhez alkalmazkodnia kell mind az 
elemző, mind a rendszerező módnak is.

Egyúttal — nem  minden ellentmondás nélkül, de végül is helyesen — az a 
meggyőződésük, hogy analitikus módszerükkel sikerül majd összegyűjteni ük a 
variánsok lényeges többségét és így olyan katalógusokat terem teni, amelyek meg
bízható kiindulási alapjául szolgálhatnak az anyag további tudományos feldol
gozásának, elsősorban a nemzetközi méretű összehasonlításnak, s ennek érdekében 
is arra törekednek, hogy analitikus rendszerüket továbbfejlesztve, alkalmassá 
tegyék azt más európai és európán kívüli  népzenei képződmények hasonló elvű  
elemzésére és osztályozására. E lehetőség alapját abban látják, hogy az egyes 
népzenei területek fejlődése nem valam iféle etnikai izoláltságban megy végbe, 
hanem más népek folklórjával kapcsolatban és összefüggésben.

Amíg ehhez hozzászólnék, figyeljük tovább a szlovák módszert.
Vallják, a tudományos kutatás módszerében nagy súlyt helyeznek a hely

színi kutatás egzakt dokumentációs bázisára, a jegyzések pontosságára és lehető 
legnagyobb objektivitására, hitelesíthetőségére hangos felvétellel, valamint az 
anyag beható elem zésére és rendszerezésére. Elsőrendű fontosságot tulajdonítanak 
a zenei szerkezetet elemző, a statisztikai, az összehasonlító, a társadalmi funkciót 
meghatározó szociológiai, valam int az esztétikai módszereknek.

A fejlődési és történelmi kérdések tanulmányozásában a népzenei jelenségek
nek emberi feltételezettségét, az ember életéhez tartozását a társadalom egész 
(kulturális) fejlődéséből vezetik le, anélkül, hogy szem elől tévesztenék a fel
tárandó jelenségek specifikusan zenei(!) természetét és a zenei jelenségek fejlődé
sében érvényesülő impulzusok és következményeik összetett dialektikus kölcsön
hatását.

El kell ismerni, figyelem re méltó elvek  ezek, valam int figyelemre méltó — 
pozitív és eléggé hiányos oldalaival egyaránt — kutatómunkájuk elméleti és 
konkrét szaktudományi  tematikája is, amelynek lássuk néhány kérdését:

A zenei folklór fogalma. A zenefolklorisztikai munka metodikája. A zene
folklorisztikai elem zés és rendszerezés. Történelmi és táji népzenei stílusok 
Szlovákia területén, valam int ezek fejlődése. A szlovák népi hangszeres zene. 
Ajaksípok Szlovákia területén. A szlovákiai népi énekes többszólamúság. A szlo
vák népdal legrégebbi rétege. Munkás-, szociális és partizán-folklór. A szlovák 
népzene etnikai rétegeződése és helye a közép- és kelet-európai folklórban. Nép
dalaink ritmikája és metrikája; a tonalitás (hangközszerkezet) és a hangnem  
viszonya a szlovák népdalokban és hangszeres zenében. A XVI. századi első
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szlovák népdalíelj egy zések és tipológiájuk. A Felsógaram-vidék, Terchová, Vág- 
völgye és Kysúca népzenéjének globális regionális karakterisztikája stb.

Az összehasonlító vizsgálatokat egyelőre óvatosan végzik, mivel tudják, hogy 
az összehasonlítási elvek alapján levont következtetések igen viszonylagos ér
vényűek.  Ennek szerintük az az oka, hogy ha a kelet-európai népdalkutatásnak 
nagy dallamarchívumok állnak is már rendelkezésére, m égis alig történt még 
valami akárcsak bizonyos előzetes szintézisek megalkotása érdekében is az egyes 
dallamtípusok és dallamszerkezeti elvek eredetének  feltárásával kapcsolatban. 
Míg maguk a különböző népek, mondják a szlovák folkloristák, nem tisztázták  
még bizonyos dallamtípusok eredetét, helyét és szerepét saját népzenekultúrájuk 
regionális, művelődésköri vagy össznépi megnyilvánulásaiban, addig a nem zet
közi összehasonlításokból semmiféle végkövetkeztetéseket nem lehet levonni. 
Addig az összehasonlító munkálatok — m ivel izolált népzenei jelenségeket ragad
nak ki sok népre kiterjedő összefüggésekből — nem juthatnak tovább a puszta 
hipotéziseknél, „még ha egyes kutatók — írják — nacionalista érdekből az egy
értelmű szintétikus következtetés hitelesítő pecsétjét ütik is rá teóriáikra”.6 7 A leg
nagyobb probléma ebben a munkában — írják tovább —, „hogy megkülönböztessük 
a közvetlen kulturális adásvételi hatást a poligenetikusan keletkezett párhu
zamtól” .7

Az összehasonlítási eredmények értékének viszonylagossága ellenére is azt 
tartják, hogy kölcsönös nemzetközi segítséggel és együttműködéssel mégis hozzá 
kell fogni összehasonlító módszerrel az európai zenefolklór stílusfejlődési kér
déseinek megoldásához. S ez különösen és főleg vonatkozik, szerintük, a dunai 
zenei folklór, a kárpáti kultúra  kifejlődésének problémáira.

Nézeteik java része számunkra is tanulságos. Átm eneti állapotban, de 
mitőlünk némileg előbbre levő fejtöréseik rokonszenvesek. Ez persze őket sem  
menti fel attól, hogy tökéletesítsék elméleti és gyakorlati módszerüket, m elynek  
részletes értékelését és bírálatát itt nem kísérelhetem meg, de egyetmást el
mondtam már róla, s még álljon itt, a módszeresség igénye nélkül, néhány észre
vétel.

Szemléletükben — de talán még inkább kutatási gyakorlatukban és eljárá
saikban (pl. elemző és rendszerező módjukban) — nem elég következetes a nép
zenei folyamat általános és különös (egyes) oldalainak és ezek viszonyának az értel
mezése. Pedig ez a módszertani elégtelenség a forrása sok téves következtetésnek, 
mondhatni szarvas hibáknak és naiv hipotéziseknek a népzenekutatásban általá
ban. Elengedhetetlen követelmény, hogy a tudományfejlődés mai általános szintjén  
a jelenségek felszíni vizsgálatával is megelégedő „vastag” módszereket finomabb, 
sokoldalúbb és mélyebbre nyúló módszerek váltsák fel. Az általános, különös és 
egyes kategóriák módszertani alkalmazása természetesen ezt önmagában m ég 
nem biztosítja, de hatalmas lépéssel vihet közelebb a célhoz. M ivel legelhanya
goltabb volt eddig a népzenei folyamatok általános, tehát legmélyebb, legelrej- 
tettebb részének a keresése — hiszen kezdettől csak a különös „nemzetit” űzte

6 A llc a  E ls c h e k o v á :  M etodika hudobnofolkloristického bádania n a  Slovensku. S lo v . 
národopis, 1960, 313. old.

7 A . E ls c h e k o v á  im ., 313. old.
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m inden nép —, éppen ezért a legsürgősebb dolgunk most az „általános alapok” 
problémáinak az előtérbe helyezése, mégpedig m ind egyidejű vagy közel egyidejű 
formai megjelenéseikben, m ind a szétkülönülések mögött is ott húzódó történeti 
^fejlődési) vonatkozásaikban (amelyek perszek egységet is alkotnak), mint olyan 
vonatkozásokban, amelyek objektívek, konkrétek, és egyedül alkalmasak a hozzájuk 
képest valóban s nem csak képzelt  módon különös (speciális: pl. európai, nem
zeti, kárpáti, táji stb.) formai-történeti vonatkozások kiemelésére és valódi — 
nem  csak képzelt — megértetésére. Éppen a dolgok és jelenségek (a létezők) 
mindig meglevő általános (közös, összekötő) lényege teszi lehetővé és szükségessé, 
hogy igenis olyan „rendszerezési” (helyesebben a mindig megmerevítő, de szüksé
ges szisztematizálások veszélyeit elhárító megismerési)  módot dolgozzunk ki, mely 
alapjaiban és rendes körülmények között elvileg valamennyi népzene számára 
általános érvényű, term észetesen azok különös oldalaihoz is hozzáidomított vál
tozékony formában.

Az általános, különös és egyedi kategóriák szerint „megosztott” (persze egyéb
ként egyetlen egységes) munkamódszernek azért kell felváltania az eddigi 
homogén, a népzenét bizonyos oszthatatlan m asszív jelenségként kezelő szem léle
tet, mert ez a három oldal, viszonylagos értelemben, a valóságban létező, reális 
oldala  mindennek, ami van, tehát a népzenéknek is (a zenének általában is).

Talán nem kell ezt az igazságot részletesen bizonyítanom, hanem elég lesz 
olyan triviális példával érzékeltetnem, mint a széknek, mint általános érvényű 
ülőbútornak, a XV. Lajos korabeli széknek, mint különös stílusú ülőbútornak, 
és XV. Lajos legkedvesebb székének, mint egyedi és nem ismétlődő jelenségnek 
az egymástól eltérő keletkezési és fejlődéstörténeti, valamint elterjedési viszo
nyaival. Ha kivizsgálnánk a kérdést, azt kellene látnunk — s ez a népzenék, a 
zene jelenségére is érvényes tapasztalat —, hogy az általános vonások a térben 
szélesebb körben (mindenhol) jöhetnek létre és fejlődhetnek, az időben pedig 
igen maradandók és sokáig hatnak, a különös vonások a térben (földrajzi vonat
kozásban) csak szűkebb körben  jöhetnek létre és fejlődhetnek, bár inkább egy
szerűen terjednek, az időben (a történelemben) pedig rövidebb életűek, mint 
minden stílusjelenség, az egyedi  tulajdonságok pedig a térnek egyetlen pontján, 
az időben egyetlen egyszer  jöhetnek létre: nem  ismétlődhetnek.

Nos, a szék tekintetében ez világos, de a népdaléban már nehezebben 
követhető. Tanulságul csak ennyit: mielőtt eldöntenénk, hogy valam ely népzenei 
jelenség, pl. a pentatonikus kvintváltó szerkezet vagy a harmonikus dallam
szervezettség, sajátos nem zeti (vagy földrajzi) tulajdonság-e, előbb beható tudo
mányos munkával meg kell állapítanunk, hogy a kérdéses vonatkozásban általános, 
különös vagy egyedi jelenség-e. Ugyanis ettől függ az előbbi kérdésre adandó 
válaszunk.

Talán sikerült az im énti, hamarjában rögtönzött és leegyszerűsített szem
léletes példával megsejtetnem , hogy a népzenetudományban is aligha lesz lehetséges 
tovább mellőzni a jelenségek e dialektikáját, m ely az általános, de gyakorlati mód
szer fontos mozzanata és alapvetően befolyásolja az adatok ilyen vagy olyan értel
mezését (megértését), akár formai, akár ezzel összefüggő történeti vonatkozásban. 
Ezért van szüksége, a többi között, a népzenekutatásnak is általános elméletre, 
m ely a reális (konkrét) adatok és összefüggéseik tudományos mélységű (absztrakt) 
tükörképe, ha úgy tetszik, nem  más, mint bizonyos objektív értelemben maga is — 
reális adat, a sokoldalú, m ély lényegig absztrahált s mégis konkrét sokcsápú Adat!
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Ami pedig a szlovák népdalok ismertetett sokelemű — sok katalógusú — 
elemző és rendszerező módját illeti, az ugyan sok mindent kiemel, de éppen ezzel 
a kiemeléssel sok mindent el is takar,8 mert ahány „mutató” szerint skatulyázzuk 
szét a szlovák népzene egészét, annyifelé szaggatjuk szét és tesszük felismerhetet-  
lenné éppen annak konkrét fejlődési, történeti folyamatát, folyamatosságát, egy
ségét. Márpedig az ellentétek megismerése éppen egységükben kívánatos és csakis 
így lehet konkrét. Az elemzett külön oldalak összegezése vagy statisztikai és for
m ális „szintézise” nem  igazi szintézis, mint ahogy nem lehetett az a szlovák vagy 
a magyar népzene annyi adatra támaszkodó „bartóki szintézise” sem. Hiszen ő 
maga panaszkodott nemegyszer így: „ . . .  nehéz eldönteni valam ely variánscsoport 
dallamainak sorrendjét, vagy azt, hogy hova soroljuk be az olyan variánscsoporto
kat, amelyeknek dallamai a valóságban egyszálig vagy részben különböző osztá
lyokba . . .  tartoznak”.9 Ilyen nehézségek miatt született meg — a problémát nem 
oldva meg, de bizonyos célszerűséggel megkerülve — a magyar népdalok új, 
Járdányi-féle „dallamrendje” is, a dallamvonalformák szerinti rendszerezés kísér
lete. Ilyen nehézségek miatt kell e leve elhibázottnak és tudománytalannak minő
sítenünk pl. E. Werner  amerikai zenetudósnak is azt a nézetét, miszerint bizonyos 
matematikai módszerrel meg lehet határozni a változatképződésnek azt a pontját, 
azt a határát, ameddig a dallamokat még változatoknak, azon túl pedig már nem 
azoknak tekinthetjük.io

Bartók mást mond. Azt, hogy a változatlánc „kezdő” szem e gyakran semmiben  
sem hasonlít annak „utolsó” szeméhez. Vagyis változatnak kell tekintenünk a 
formailag teljesen különböző  jelenségeket is, ha egyazon folyamat tagjai. A változat
kutatásban tehát nem  a hasonlóság kérdése a döntő — ez formális, felszínes köve
telm ény — hanem a fejlődési, a történeti belső összefüggésé. így  változata az 
ember valamennyi állatfajnak s annak az egysejtű fajnak is, amelyre törzsfejlődése 
visszavezethető. A tudománynak éppen a távoli összefüggéseknek s ezzel a fejlődés 
menetének  a kimutatása a legszebb és legjelentősebb feladata, mind a természet-, 
mind a társadalomtudományokban, mind a népzenekutatásban. A sokelemű, sok
ka alógusos és sokkartotékos elkülönítő elemzés egyedüli  alkalmazása, még ha 
valam ely szintézis ígéretében  is, ad ugyan ismereteket, de a legfontosabbnak, a 
fejlődési-történeti folyamatosság megismerésének rovására. (Még ha bizonyos kor
látok között arra is lehet belőle következtetni.) Mi kell hát még?

Csak egy valóban sokoldalú és konkrét tudományos (dialektikus materialista) 
szem lélet teheti számunkra fokozatosan láthatóvá a népzene egész — egységes, de 
„sokdimenziós” — életét, sokágú anyagi-történeti, természeti-társadalmi létét. Csakis 
a szlovák népzene teljes és konkrét, megszakítottság nélküli és összefüggően szerte
ágazó egyetlen folyamatának, fejlődéstörténetileg egyetlen ősi társadalom- és forma- 
történeti szintre visszam enő és elvben rekonstruálható egyedi, különös és általános 
genealógiájának (törzsfájának) a kimutatása hozhatja a népzenekutatást abba a 
kedvelő  helyzetbe, hogy reális értékű és maximálisan hasznos katalógusokat, típus-

f Ezt részletesebben k ifejtettem  a M agyar Zene 1961. év i 7—8. szám ában m egjelent 
Bartók-tanulm ányom  A  s z lo v á k  n é p z e n e  B a r tó k - fé le  r e n d s z e r e z é s e  és B a r tó k  fe j lő d é s 
tö r té n e t i  e lv e i  c. fejezete ib en , 22. és 39. old.

0 B a r tó k :  S lovenské tüdővé piesne. B ratislava, 1960, 75. old. (ném et előszó)
11 Eric W e rn e r  (USA): A népdalrendezés matem atikai elveirő l c. előadása 1962. október 

S-án a MTA N épzenekutató Csoportjában.
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absztrakciókat, rendszertani csoportokat alkosson magának, amelyek azonban a 
folyamatos  valósághoz képest mindig kiszakított-megszakított-megállított részlet
képet („pillanatfelvételt”, „m etszetet”) adnak.

Az ilyen sokoldalú genealógia-kutatás gyakorlati módszerét még ki. kell dolgozni, 
de gondolom kiindulása nem lehet más, mint az eddigi kísérletező (nem rendszerező) 
változat-, illetve rokoni családkutatás, majd ennek fokozatos kitágítása a család
közi (nagycsaládi) és az egész népzenén belüli tényleges fejlődéstörténeti-forma- 
történeti összefüggésekre. Más szóval: az egy népzene-egy folyamat (bár sokágú 
folyamat) elve, amelyen belül — a külső hatásokat leszámítva, tág értelemben — 
minden jelenség minden jelenségnek közelebbi-távolabbi változata.  S ez más vo
natkozásban  népzenék közötti viszonylatban is áll.

E nélkül az elv nélkül (melyben általános tudományos tapasztalat tükröződik) 
földhöz ragad a szemlélet, gyötrődhet a kutató a számára érthetetlen rendszertani 
ellentmondások hínárjában. Míg ezzel az elmélettel fény derül az ellenmondásokra, 
érthető egységgé lépnek azok elő, s a kutató gyötrődése lassan a megismerés gyö
nyörévé alakul át.

Üjra meg újra látnunk kell, a küzdelem az elvi alapok tisztázásáért a szlovák 
(valamint a magyar és más) népzenekutatásban nem ért véget. De a szlovák nép- 
zenekutatók ezt látják — ez látszik minden írásukból —, íme a vallomásuk: „Mi 
zene folkloristák máig nem birkóztunk meg az alapvető elméleti, módszertani és 
szervezési problémákkal”.11

A  s z l o v á k  n é p z e n e  s t í l u s r é t e g e i

Tehát a harc az elméleti-gyakorlati megismerésért nagy előnye és fölénye a 
szlovák népzenekutatásnak, ebben már is előttünk jár, s nem kell szégyelnünk, ha 
nyomába lépünk. Látható jelei vannak, hogy ők se restelltek tanulni mitőlünk és 
főleg — Bartóktól. Azután őrajta is általléptek kissé — bizonyos értelemben —, s 
mi ennek csak örülhetünk.

Meggondolkoztató, am it a stílus egyébként nem kielégítően meghatározott 
fogalmáról és szlovák m egjelenési formáiról mondanak:

„Zenei stíluson azonos zenei struktúrájú dallamegyedek jegyeinek olyan ösz- 
szességét értjük, m ely össznépi (nemzeti), történelmi vagy táji szempontból nézve 
valam ely zenei kultúra keretében homogén egységet alkot.”12

Es ugyanott olvassuk: „A szlovák népzenében legnagyobb jelentőségük a tör
ténelm i és a táji (területi) stílusoknak van. A szlovák népzene fejlődése két fej
lődési szakaszra tagolódik. Az első szakasz a régi, harmonikus szervezettség előtti 
kultúrát öleli fel: ezen belül az ősközösségi eredetű mágikus-rituális  stílusréteget, a 
jobbágyparaszti  stílusréteget és a pásztorkultúra stílusrétegét. A második  fejlődési 
szakasz az új, harmonikus dallamkultúrával kezdődik a XVII—XVIII. században. 
Bár e stílusokat megkülönböztetjük, népzenénket mégis valamennyi fejlődéstörténeti 
réteg koegzisztenciája je llem z i. . . ennek következtében az egyes stíluselem ek köztes 
jelenségeket, kereszteződéseket és keveredéseket is létrehoztak.”

Ismét láthatjuk, ennyiből is, hogy a mai szlovák népzenekutatók szemlélete 
alapjában társadalomtörténeti, s ezen az alapon közvetlen zenei szempontból is 
fejlődéstörténeti. S ez rendkívül ígéretes, noha a népzene társadalom- és fejlődés-

" A . E ls c h e k o v á  im ., 314. lap.
12 A . E ls c h e k o v á  id. n ém et tanulm ánya, 353. old.
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történeti folyamatainak természettörténeti  feltételeiről, mint a zene éle ének konkrét 
és alapvető fontosságú specifikus, más részről ugyancsak társadalmilag feltárt 
hordozójáról, nincs elég konkrét elképzelésük, és úgylátszik, elhanyagolhatónak 
gondolják. Ezen nincs mit csodálkozni, mert a természet és a társadalom zenei 
viszonyának problémája a zenetudomány legelhanyagoltabb területe, mind szak- 
tudományi, mind filozófiai szempontból. A szlovák szemléletben ennek ellenére a 
zene mindkét fő oldala — a formai is, a történeti is — megkapja a magáét. Fel
tűnik, hogy bár mi is beszélünk a magyar népzene régi és új stílusáról, de mi 
stíluson inkább a szűk és konkrét értelemben vett dallamszerkezetet (dallamformát) 
értjük, míg a szlovák népzenekutatók sokféle szerkezetformát magában foglaló 
szélesebb zenei stílusokról, zenei struktúráról, stílusrétegről beszélnek. S valóban, 
pl. akár a szlovák jobbágyparaszti vagy a pásztorkultúra, akár az új harmonikus 
dalkultúra sokféle dallamszerkezetformát ölel fel az „azonos zenei struktúra”, azaz 
az „azonos stílusréteg” fogalmán belül. Ez a — mienknél kétségkívül dialektikusabb, 
— történeti felfogás, mely tágas kereteket enged a dallamszerkezeti összefüggések  
és fejlődésük történeti elvű kutatásának és magyarázatának, azoknak elég konkrét 
társadalomtörténeti hátteret és alapot ad.

A szlovák stílusfogalom is persze, előremutató jellege mellett is, magán viseli 
még az elemi (arisztoteleszi) logika pecsétjét, mert pl. magában a valóságban  — 
mely bár hasznos kategorizálásra, de mégis csak. kategorizálásra vagyis skatulyá
zásra kényszerült tudatunktól függetlenül — az „azonos zenei struktúrájú” dallamok 
mind egyedi, mind törzsfejlődésük során spektrum-szerűen folynak át „más zenei 
struktúrájú” dallamokba, és ezért csak némileg, erőszakosan vonható meg az ilyen 
vagy olyan, az azonos vagy eltérő struktúrájú dallamok közötti határ. A rendszerezés 
erőszakos oldala persze, mindaddig láthatatlan marad, míg Linné módjára gondol
kodunk (legalábbis tetteinkben, ha szavainkban már nem  is), míg valam ely népzene 
és elvben valamennyi népzene egymásba folyó, teljes fejlődéstörténeti „közlekedő 
edény” struktúráját egzakt adatszerűséggel és fejlett elméleti alapon fel nem  
tárjuk.

Ugyanígy állunk a stílusdefinícióban alkalmazott „homogén egység” fogalom
mal is. A népzene (a népzenék) genealógia-rendszerének egyedi mozgásaiig menő 
feltárása megmutatná, hogy a „homogén egységet” jelentő stílus bizonyos szem
pontból éppen hogy nem homogén, hanem mindig ellentétes elemek és összefüggések 
egysége, s tovább követve az egység jelenségét látnánk, hogy pl. két önmagában 
viszonylag homogén, de más szempontból meg élesen különböző stílusréteg más és 
magasabb szempontból nézve újabb homogén egységet alkot. Ilyen homogén 
egység pl. akár az egymástól egyébként élesen különböző ötfokú és podahalai 
hangsorú két stílusréteg, mivel kimutatható fejlődéstörténeti összefüggésük az 
egységes szlovák népzenén belül, m ely valamennyi stílusrétegével együtt maga 
is egyetlen homogén egység — meghatározott szempontból.

Ezért van igazuk a szlovák népzenekutatóknak, amikor azt mondják: „A szlo
vák népzene fejlődésmenete, mely a legősibb szláv törzsekkel indult meg a mi 
területünkön, egyetlen „zárt” egészet alkot, melyen belül az egyes stílusrétegek  
fokozatos keletkezése, kristályosodása és virágzása egészen a mai napjainkig kö
vethető.”13

13 A. E ls c h e k o v á  id. ném et tanulm ánya, 353. old.
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De ha már így van — és így van —, akkor még  feljebb léphetünk egyet és 
leszögezhetjük (induktív és deduktív következetések alapján), hogy az egész szlovák 
népzene is csak egyetlen komplex, de sajátos stíluskörnek, tehát tartalmasabb ho
mogén egységnek tekinthető az egész emberi zene jelenségén belül, m elyet általános 
érvényű  természeti-társadalmi, formai-történeti törvényszerűségek hajtanak vég
eredményben előre a megkülönböztető nemzeti, táji, tehát különös tendenciák for
máin és történetén át. Az összekötő egység, az „általános” — elvben mindig fel
tárható, a gyakorlatban sokszor a felism erhetetlenségig alakul át a vele  ellentétes 
társadalomtörténeti és különböző véletlenszerű hatások nyomása alatt.

A fenti szlovák felfogás népzenéjük egyetlen organikus történeti-formai egy
ségéről, ha nemcsak szép „hova is tegyem ” elm élet marad, hanem a gyakorlatban is 
levonják a konzekvenciáit, beláthatatlan jelentőségű fejlődést indíthat meg a szlo
vák népzenekutatásban és a zenetudományban általában.

Ök maguk ma úgy látják, hogy népzenéjük történeti fejlődését a következő 
utakon tárhatják fel:

1. A zenei struktúra elemzésével (az egyszerűbbtől az összetettebb felé haladó 
ellentmondásos fejlődés konkretizálásával).

2. A szláv és a közép-európai népzenei térség dallamainak összehasonlító 
vizsgálatával (s általában a nemzetközi összehasonlító munka általános érvényű  
és a fejlődéselmélettel összhangban levő  eredményeinek felhasználásával).

3. A zenetörténeti források feltárásával (pl. a XVI. századi szlovák népdal- 
feljegyzések elem zésével).

4. A társadalomfejlődés törvényeinek és a konkrét történelmi eseményeknek a 
figyelem bevételével és feltárásával (a települések, történelmi kapcsolatok és etnikai 
kristályosodási folyamatok feltárásával).

Nos, ez a négy pont megint csak sokoldalúbb és szélesebb — mondjuk ki: 
tudományosabb! — módszer. Legfigyelemre méltóbb itt a mindent átható fejlődés- 
és társadalomtörténeti szempont érvényesülése. Jó, ha e szempontok a kutatásban 
munkamegosztással viszonylag egy időben érvényesülhetnek, bár mindegyik út 
— az összefüggések szem előtt tartásával — külön-külön is járható. „Zenészek” 
(nem történészek) számára — bár a történeti feltárás elvi talaján — legkézenfekvőbb 
az 1. és a 2. pontban foglalt feladat. S itt le akarom szögezni nyomatékosan, hogy 
a szerkezetformáknak s általában a népzenei dallamosság formai vonatkozásainak 
a fejlődéstani (történeti) elvi vizsgálata, mint részletkutatás, önmagában is indo
kolt, tudományos értékű eljárás, m ivel a konkrét fejlődéstörténeti mozgások út
vonalain kikristályosodott formai jelenségek fejlettségi szintje elvben mindig 
magán viseli annak a társadalomtörténeti szintnek  és konkrét történelmi helyzet
nek  az adekvát zenei-formai bélyegeit, amely őt létrehozta, amely neki megfelel. 
A formaiból kiolvasható a történelmi, mint az okozatból az ok (pontosabban a 
társadalomtörténeti és természettörténeti okok m ibenléte és kölcsönhatása), s a tör
ténelmiből a formai is, s ez természetes, mert hiszen minden formai szint fő meg
határozója a társadalom története, fejlettségi szintje. (Ha eltekintünk az egyenlőtlen 
fejlődést is okozó, sőt visszahúzó tendenciák érvényesülésétől).

A zenetudomány azonban még máig se tudta tisztázni, hogy a társadalom tör
ténetének (életének) általános, különös és egyedi oldalai konkréten hogyan, mely 
megnevezhető és leírható anyagi folyamatokon és ezeken belül, mely alacsonyabb 
mozgásformájú áttételeken át hatnak a népzene formai-eszközbeli és művészi
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tartalmi fejlődésére. Ennek inkább csak hipotézise van, melynek részletes tényszerű 
igazolása még hátra van. Hogy a társadalom specifikusan társadalmi „erői” pusztán 
önmagukból nem fejleszthetnek ki ,,zenei”(!) természetű jelenségeket — mint a 
művészet anyagi eszközeit —, azt fel kell tenni, m ivel a „társadalom” semmilyen  
törvényszerűségének sincs „zenei” (nem zeneművészeti!) természete. Zenei — 
ismétlem: nem zeneművészeti — állapot- és mozgástörvényeik csakis a társadalmi 
mozgásformánál alacsonyabb mozgásformájú létezőknek lehetnek, mint pl. az 
egyenletes (zenei!) rezgésre képes fizikai testeknek, ,s ami még figyelem re méltóbb, 
az emberi idegműködésnek. Ennek olyan értelemben, amennyiben zenei jelentő
ségűnek kell tartanunk az idegműködés olyan törvényszerűségeit, mint a repetíció, 
a variáció és a transzpozíció, vagy amelyek a fizikai rezgésformák külső érzékelését 
zenei hang- és hangköz-élményekké, tehát fiziológiai-pszichológiai (itt pontosabban 
biomuzikális) mozgásformákká emelik. Nem lehet megkerülni azt a tényt, hogy 
pl. az állatoknál is (a madaraknál) tisztán biológiai környezetben magas formai 
fejlettségű és tökéletesen emberies szabású „zene” fejlődött ki, melynek ugyan 
nincs köze a művészethez, de formája, eszközei tekintetében azonos a népzene 
eszközeivel. 14

Az ember idegműködésbeli zenei törvényszerűségeinek alapvetően  biológiai 
természetén m it sem változtat az a tény, hogy ezek az idegfiziológiai zenei folya
matok is már kezdettől fogva az ember társadalmi környezetében, attól hajtatva 
és bizonyos tekintetben meghatározva fejlődtek éppen ilyenné, tehát ugyanakkor 
társadalmivá  is. Az embernek nemcsak a társadalmi viszonyaiból, hanem még az 
ember biológiai adottságaiból sem lehet levezetni minden zene legspecifikusabb 
kiindulási alapját: a zenei hangot, a zenei hangközt, a zenei hangsort általában. 
Más az, hogy a társadalmi ember kívülről veszi, de a maga idegfiziológiai és tár
sadalmi — belső — tulajdonává teszi zenei művészetének  kialakítása során. Mindez 
nincs ellentmondásban  azzal, hogy „A hangok fizikai természetét is a társadalmi 
relációk gazdagodása fedezteti fel (vagy kezdetben veteti át, Sz. P.) az emberrel, és 
készteti arra, hogy ezeket a természeti adottságokat jelentéssel lássa el, a való
ság művészi képének hordozóivá tegye.”is A hangközkészlet vagy a transzpozíciós 
dallamforma egyrészről érvényesülő természeti (belső) meghatározottsága egyálta
lában nem jelenti azt, hogy a hangközkészletnek vagy a transzpozíciós dallam
szerkezetnek ne volna egyúttal16 társadalomtörténeti oldalú, de más vonatkozású 11 * * * 15 16

11 Ennek részletes bizonyítását lá sd  Z u r  E n ts te h u n g  u n d  E n tw ic k lu n g s g e s c h ic h te  d e r
M usik , c. tanulm ányom ban. Studia M usicologica, 1962, II., 1—4., 33—85. pp. Egyébként
konkrét hangm ikroszkópiai b izonyítékaim at szám os hazai és külföldi szakem bernek be
m utattam  és készségesen  m utatom  b e a M a g y a r  M a d á r ta n i I n té z e tb e n  ezentú l is.

15 U jfa tu s s y  J ó z s e f :  A valóság zen ei képe. Zenem űkiadó, 1962. 71. old.
16 Ezzel kapcsolatban figyelem re m éltóak S z . L . R u b in s te in  szovjet filozófus-pszi

chológus m egállapításai: „A mai tudom ányos ism eretek  elegendő alapot adnak ahhoz, 
h ogy  k ijelentsük: az „alacsonyabban” fekvő területek általánosabb törvén yei megőrzik  
érvényességüket az összes „m agasabban” fekvő területeken is. Az „alacsonyabban” fekvő  
területek általános törvényszerűségeinek  a speciálisabb területekre va ló  kiterjesztése 
azonban nem  zárja ki, hogy ez utóbbi terü letek  (mármint a „m agasabban” fekvők, S z . P .) 
sajátszerű törvényei is  m ű k ö d je n e k .. .  A  világ egysége, az összes je len ségek  közös 
vonása pedig abban fejeződik  ki, h og y  az „alacsonyabban” fekvő elem ibb jelenségek  
általános törvényei k iterjednek a „m agasabban” fekvő, bonyolultabb je len ség ek re . . . 
Ekkor m egváltoznak az „alacsonyabban” fekvő jelen ségek  törvényeinek  m űködési íel-
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meghatározottsága is. A kétféle meghatározottság természetesen egységben és köl
csönhatásban érvényesül, s ez egy csomó új kutatási problémát vet fel. Egyet min
denesetre megjelölök, m ert teljesen indokolt és teljesen új (ha nem szokatlan), s 
az így hangzik: hogyan befolyásolják a zene fejlődésében a természeti hatások a 
társadalmi hatásokat? Ennek a fordítottja is  éppoly izgalmas konkrét kérdés, de 
szerintem végeredményben csak az előbbivel együtt oldható meg. A zeneművészet 
éppen azért zenei és nem más művészet, mondjuk „zörej-művészet” vagy akár 
irodalomművészet, mert objektíve zenei természetű  alacsonyabb „anyagi” mozgás
formák határozzák meg meghatározott szempontból éppen a zenei oldalát a zene
művészet fogalmának, azaz a „zene” és a művészet viszonyának, különös és általános 
egységének. Ennek a sajátos egységnek a művészeti oldalát (ezen belül döntően a 
zenei eszközök művészi felhasználásmódját és a zene társadalmi funkcióját és tör
ténetét) határozza meg a társadalom élete, tehát az anyag legmagasabb mozgás
formája. Ez a „két oldalú” (a valóságban „sok” oldalú) determináció — kölcsön
hatás, mely sohasem megy végbe bármelyik oldal saját belső természetétől függet
lenül. Ez azt is jelenti — s most ezt célszerű hangsúlyozni —, hogy a társadalom  
meghatározó szerepe sohasem érvényesülhet a zenéléshez elengedhetetlenül szük
séges, társadalmilag kiválasztott és felhasznált alacsonyabb (fizikai és zeneélettani) 
anyagi mozgásformák saját „belső” törvényszerűségeitől függetlenül, hanem csu
pán és csakis azok sajátos belső ellentmondásainak specifikus mozgásán keresztül, 
mintegy azoktól korlátozva, azoktól is meghatározva. Ez természetesen fordítva 
is érvényes, de a kölcsönhatás más konkrét affektusával.

Nagy feladatunk mindezeknek az elvontan megfogalmazott folyamatoknak 
konkrét zenei-zenetörténeti anyagon való bemutatása és bizonyítása, mintegy a 
törvényszerűségek megvalósulásának szemléltetése és közérthetővé tétele.

E feladat nagyságának tükrében láthatóvá válik a pusztán leíró-osztályozó, 
csak folklorisztikai aspektusú népzenekutatás szűkreszabottsága, viszonylagos 
kicsisége.

Éppen e bonyolult nagy feladat megvalósítása szempontjából hogyan volna 
hát konkrét szaktudományi, módszertani vagy filozófiai hiba — legalábbis elvben 
—, ha a zene sokoldalúan meghatározott jelenségét először — mert mit tehetünk 
mást? — különböző, önmagukban is rendkívül összetett aspektusokból, külön
böző viszonylag önálló oldalai felől közelítgetjük, és ha ennek során magam olyan 
alapkutatásokat helyezek átmenetileg előtérbe, amelyekkel senki sem foglalkozott, 
amelyek nem is léteztek vagy csak felderengőben vannak? Ellenkezőleg, a fel
építményszerű — s a fejlődés természeténél fogva a torony gombjánál indult — 
zenetörténeti és esztétikai tudományok lába alá oda kell raknunk utólag a sok
oldalúan megismert alapokat, kezébe pedig a zene sokoldalúbb, saját konkrét alap
jaiból kifejtett és azokon kipróbált tudományos elméletét.

téte le i s ennek következtében  m egváltozik  hatásuk effektusa is, m a g u k  a t ö r v é n y e k  v i 
s z o n t  é r v é n y b e n  m a r a d n a k .” (Rubinstein: Lét és tudat. K ossu th  Kiadó, 1962, 19. old.) 
Továbbá: „A p szichikus jelen ségek  csak m int az agy m űködése, m int agyi tevékenység  
jönnek létre és c s a k  íg y  l é t e z n e k . . . ” D e: ,,A  pszichikus tev ék en ység  az agy tevékenysége, 
e g y ú t ta l  azonban a v ilág  visszatükrözése, m egism erése is; eg y  és ugyanaz a pszichikus 
je len ség  m indig ez is , a z  is  . . Majd: ,,A  pszichikus je len ség ek  a k ü lö n b ö z ő  ö s s z e fü g 
g é s e k b e n  m á s -m á s  m in ő s é g b e n  lépnek fel: hol m int m agasabbrendű reflexes idegm űködés, 
hol m int e s z m e i. . (Id. m. 8—9. old.)
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Idáig kell eljutnia a módszertani elvek tisztázásáért a szlovák népzenekutatók 
munkálkodásában folyó küzdelemnek is, mely a mi küzdelmünkkel azonos és az 
eddiginél szorosabb és főleg átgondoltabb együttműködést, fokozotabb kölcsönös 
megtermékenyítést kíván. Ez a felismerés a szülőanyja ennek a felemás recenzióba 
bújtatott „vitairatnak” is, m elynek tudományos szándéka — tapogatödzó jellege 
ellenére is — talán látható.

A , ,K Á R P Á T I  K U L T Ú R A ” F E L T Á R Á S Á N A K  JE L E N T Ő S É G E

Ezzel a konkrét szlovák kutatási témával érdemes — elméleti tanulságai és 
izgalmas szaktudományi eredményei miatt — közelebbről is megismerkednünk. 
A. kárpáti népzenekultúra, azaz valach  vagyis pásztorkultúra  problémája egyike 
a szlovák etnomuzikológia kulcskérdéseinek, mivel feltárásával fény derül a szlo
vák népzene egyik fontos — vélem ényem  szerint oldalági — fejlődési szakaszának 
kialakulására. Ez a probléma a népzenekutatás kereteit egyrészt meg is haladja, 
mert a népzene csak egyik tényezője annak a jelenség-komplexusnak, amelyet 
„kárpáti kultúra” terminussal jelölünk, másrészt ez a jelenség-komplexus kezdeti 
fejlődési szakaszában — a XIV—XVI. századokban — anacionális bázison, a mai 
politikai és nemzetiségi határokon kívül indult fejlődésnek. Ebből az is következik, 
hogy kielégítő, szintetikusabb és általánosabb érvényű következtetéseket csakis a 
folklorisztikai, néprajzi, történelmi, nyelvtudományi és antropológiai kutatásokkal 
összhangban lehet kimondani. E m ellett szükség van azoknak a népzenekutató 
intézményeknek a nemzetközi együttműködésére, amelyek közvetlenül is — saját 
népzenéjük szempontjából — érdekeltek a kárpáti népzenekultúra megfejtésében.

Ennek érdekében alakult meg a Nemzetközi Kárpáti Kultúra Kutató Bizottság 
(Medzinárodná komisia pre vyskum  karpatskej kultúry).

Az első feladat: azoknak a tájaknak a körülhatárolása, amelyekre a kárpáti 
valach népzenekultúra stílusköre kiterjed.1? E mellett fel kell tárni e tájkomplexus 
belső, zenei stílusok szerinti tagoltságát is.

Lengyelországban  ide tartozik Podhala, a Pieniny-hegyvidék, Morvaországban  
a Valassko, Szlovákiában  a Vág völgye (ahol Bartók is gyűjtött), Puhó völgye, 
Kysuce, Árva, Turóc, Iiptó, Garam völgye, Gömör, részben a Szepesség, Sáros, 
Hont és Nógrád. Rokon terület Nyugat-Ukrajna  is. És bár a szlovák irodalom nem  
említi, bizonyos vonatkozásokban, vélem ényem  szerint, a mi dunántúli semleges és 
nagy tercű (mixolyd) magyar pásztorkultúránk is, a határunkon levő fenti 
valach-kultúrájú területek magyarországi folytatásait nem is említve. A román és 
nyugat-kárpáti népzenei összefüggés sokkal gyengébbnek látszik, mint ahogy az 
egyéb néprajzi anyag világánál feltételeznénk.

Azt hiszem, közvetlenül érdekeltek volnánk mi is a kárpáti kultúra nemzet
közi bizottságának munkájában.

Igen figyelem re méltóak az idevágó szlovákiai adatok. Százötven helységből 
van valach-szerű (pásztor-stílusú) gyűjtésük mintegy 13 000 dallammal, 1500 hang
szeres mű felvételével, összesen 15 000 lejegyzésben. Ez a szlovákiai népzenei gyűj
tés egészének 35%-a, a pásztorkultúra stílusterületein gyűjtött anyagnak pedig 
50—60%-a. Eddig 4500 dalt és 150 hangszeres művet adtak ki Szlovákiában ebből 
a valach anyagból.

17 A  valach típusú dallam osság néhány problém ájával részletesebben foglalkozom  
B a r tó k  és a s z lo v á k  n é p z e n e  c. tanu lm ányom  B a r tó k  é s  a ,,g y e tv a i- v a la c h ” d a lla m o ss á g  
fejezetében. M agyar Zene, 1961. 7—8., 29—39. old.
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Miért érdekes általában is ez a problematika? Azért, mert a kárpáti népzene
kultúra kialakulásának kérdése elvben kétségkívül az európai népzenekutatásnak 
is egyik kulcskérdése. Ugyanis a Kárpátokban és azok csatlakozó területein is éppen 
úgy egy sajátos típusú népi melodika fejlődött ki e tájak konkrét történelmében, 
.mint ahogyan sajátos típusú népi melodika alakult ki pl. az Alpokban, a Balkánon, 
Nyugat-Európában, Kelet-Európábán vagy a Földközi-tenger vidékén  is.

A szlovák program szerint, a kutatásnak a kárpáti népzene általános vonásai 
m ellett ki kell terjednie annak individuális, regionális és nemzeti formáira is. 
A kárpáti valach dallamosságot elsősorban is az egyes érdekelt nemzeti népzene
kultúrák fejlődésével összefüggésben kell feltárni, tisztázva funkcióját az egyes 
tájakon, mégpedig m ielőtt még megkezdenék nemzetközi összehasonlítását. 
„A múltban — írják a szlovák népzenekutatók — sok félreértés keletkezett abból, 
hogy regionális és nem zeti kultúrákból kiszakítot tényeket tettek meg az össze
hasonlító munka tárgyává . . .  Mai kutatómunkánkban már anakronizmusként hatna, 
ha nacionalista módon a jelenségek etnikai prioritásának kérdését tolnánk előtérbe 
— miként ez jellem ző pl. a magyar iskolára. Ennél ugyanis sokkal fontosabb, 
hogy az egyes m egnyilvánulások funkcióját valam ely kultúra összefüggésében, az 
adott jelenségek funkcióját egy meghatározott társadalomban és tájegységben  vizs
gáljuk. Hiszen valam ely zenei jelenség elsődlegességét és domináns jellegét — 
mondják — elsősorban nem az etnikai eredete, hanem elsősorban az ember hozzá 
való viszonya, az illető  zenei jelenségnek az ember és a társadalom életében be
töltött szerepe határozza meg. A népzenei jelenségek eredetének, filiációjának kér
dése csak parciális kérdés, nempedig az etnomuzikológiai kutatás központi problé
mája és célja.”i8 18

18 O. E ls c h e k :  Id. m. 663. old. De itt m eg kell jegyezn i valam it. Az ism ertetett szlovák  
tanú'm ányo’kból több h elyü tt csendül ki, h elyesen , a nacionalista szellem ű m ódszerek és 
e lvek  szaktudom ányi h ely te len ítése , és szerzőik rá-rám utatnak a k lasszikus m agyar nép- 
zenekutató iskola ily e n  term észetű, bár történelm ileg szükségszerűen  kialakult vonásaira 
is . E hibáink régiek , s  nem  resteljük szlovák b írálatukat idézni, különösen, hogy az 
utóbbi időben m ind sikeresebben  küzdünk ellenük. Ezzel azonban nem  szabad túlzásba  
esnünk; hiszen k ön n yen  az a ham is látszat keletkeznék , m intha a szlovák népzenekutatás 
egészében „m arxista” , a m ienk pedig „nacionalista” volna. A nacionalizm us történelm i m érgei
n ek  nyom ai — kis és n a g y  népek polgári ideológiának krónikus beszűrődéseiként — kim utat
hatók  nem csak nálunk , hanem  a szlovák, a román, a n ém et stb. zenefolklorisztikában is. 
A  szlovák K r e s á n e k  pl. ugyanabban a könyvben, am elyet nem  egyszer szám unkra is példa
m utató műként id éztü nk , íg y  ír (A szlovák népdal zenei vonásai, 1951., 29. old.): „Az a tény, 
h ogy  a nomád m agyarság olyan  földön telepedett m eg, am elyen  m ár a nagy-m orva szlá
vok  gazdag zenei kultúrája  fogadta őket, egyike a m agyar zenefolk loristák  számára leg
elfogadhatatlanabb felism erések nek. A m agyar kutatók csak  azzal a gondolattal békéitek  
m eg, hogy dél fe lő l is , észak  felő l is  szlávok veszik  őket körül. Ám  ha elfogadnák az 
em lített tényt is, akkor m ég sziget se lehetnének, m ert m ég alulról is  fel-feltörne beléjük  
a szlávság. És b izon y  fe l is  tör, m ég ha nem  akarják is elism ern i.” Mi ez, ha nem  nacio
nalista szem lélet, m e ly  persze nem  annyira az idézet á llította tényekben, m int a közlés 
hangszerelésében és érzelm i telítettségében  nyilvánul m eg. M égpedig K r e s á n e k  egyéb, igen  
tárgyilagos és érték es gondolatainak kellős közepén! Sok példát idézhetnénk m ég, fris
sebbeket is, ám fe le sleg es , m ert a tanulság nem  lehet m ás, m int hogy az önös nacionalizm us 
(persze nem  az igazi nem zeti érdekek) ellen  őnekik is, m inekünk is harcolnunk kell. 
B íráló és helyes észrevéte le ik et éppen ezért fogadjuk el, legalább is figyelm eztetésü l közös 
tisztázni valóinkra. S ebben m inálunk is, őnáluk is a fiatalabb kutató nem zedékre hárul 
a fő feladat, m elyet az — őm aga vetvén  is fe l — már napirendre is tűzött, m ert felvetette  
é s  napirendre tűzte az Idő, a történelem  s benne a zenetörténet kerekének feltartóztat
hatatlan forgása.
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Ehhez mi még csak annyit tehetünk hozzá, ami hiányzik a szlovák érvelésből, 
hogy az eredetkutatás különösen akkor nem lehet egyik legfontosabb népzene
tudományi célunk, amikor általános elméleti módszerünkben — tehát a kutató
munka gyakorlatában is — még szinte alig jutottunk el oda, hogy felismerjük pl. 
a népzenei jelenségek általános és különös oldalainak objektív létezését és eltérő 
történelmi viselkedésüket, eltérő viszonyukat a földrajzhoz és a történelemhez 
(térhez és időhöz), a fejlődéshez és a jelenségvándorláshoz, miként előbb meg
próbáltam leegyszerűsítve a szék  általános, különös és egyedi oldalainak példájá
val megsejtetni. E kategóriák reális tartalmának és módszertani jelentőségének  
elismerése éppen a formális nemzetközi összehasonlítások ellenőrzése szem pontjá
ból fontos. Nélküle — és e kategóriák gyakorlati alkalmazása nélkül — a nem
zetközi összehasonlító népzenekutatás nem tudomány, bár ha kísérletei és azok 
kihatásai nem voltak minálunk sem minden jelentőség nélkül valók.

A kárpáti valach népzenekultúra és vele az egész szlovák (és morva) dal
lamosság kialakulásának és stílusösszefüggéseinek mélyebb megértése érdekében 
jelentős konkrét kutatási eredmények  is születtek szlovák szomszédainknál. Itt 
nevezetesen a szlovák népzenei instrumentárium  akusztikai és technikai term észe
tének és teljesítőképességének, valam int sajátos dallamformáló hatásának a fe l
tárására gondolok. 19 Kiemelkedő és alapvető tudományos értékű megállapításokat 
tettek a szlovák népi ajaksípok akusztikai tulajdonságainak hangrendszerformáló, 
közvetlen motívum-képző és dallamrajz-meghatározó szerepéről. Elvégezték nagy
számú népi fúvóshangszer minden fajtáján, elsősorban a legfontosabb ajaksípokon 
(a „koncovka” nevű hegyessípon, a gorali sípon, a gyetvai furulyán, a pásztorsípon, 
a kettőssípon) azok precíz és sokszorosan ellenőrzött akusztikai felmérését,  fel
tárták és kifejtették megszólaltatásuk akusztikai folyamatainak törvényszerűségeit. 
E hangszereket a társadalmi termelőerők színvonalából és a konkrét történelemből 
vezették le. Kiemelték a fogólyukak nélküli sípok elvi jelentőségét az emberi kép
zelettől eredetileg független s a szlovákoknál oly sajátos szerepet betöltő hangrend- 
szerek és hangsorok, tehát a sajátos valach melodika létrejöttében és vokális be- 
gyökereződésében. Meggyőzően mutatják be, hogy az ilyen „objektív” természetes 
sípokon az átfúvás és a hangszerszíjbefogás technikájával hogyan születik m eg az 
ún. podhalai hangsor („Bartók hangneme”), a lyd-hexachord. Elméleti fontosságú 
eredmény annak megállapítása, hogy a levegőbefúvás nyomásának nem-lineáris 
változásai — ami pszichológiai-fiziológiai szempontból természetes, indokolt és el
kerülhetetlen — az egyes hangközlépések szükségszerűen ismétlődnek, variálódnak, 
mégpedig a természetszerűleg fogyó levegőnyomás következtében deszcendens  vo
nalban esve, és így az eredmény: eleven ereszkedő dallam, instrumentális eredetű  
népzenei képződmény egy adott akusztikai hangközstruktúra  megelevenedő „kor
látái” között — meghatározott társadalom-történeti színvonal és sajátos konkrét 
történelmi viszonyok talaján.

Ugyanígy vezetik le  pl. a 3-lyukú gyetvai furulyából — miután feltárták a 
lyukelhelyezés nem akusztikai-zenei, hanem mechanikus-mértani elveit — a híres 
szlovák mixolyd hangnemet jellegzetes alsó nagyszekundjával, a szlovák betyár- 
és pásztordalok „gyetvai” jellegzetességét, valamint a szlovák népzenére oly töm e
gesen jellemző lyd hangsort. Megállapítják, hogy éppen a legsajátosabb táji-nem zeti 19

19 M. F ilip —L . L e n g :  Id. m. Ezt a m unkát elv i je len tősége m iatt szükségesnek  tar
tanám  teljes egészében  m agyarul is  m egjelentetni.
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funkciót betöltő és „szlovák lelkiségre valló” dallamfordulatok gyakran csak a 
fogások természetes, legkönnyebben megvalósítható technikájából adódnak. Így 
pl. a sajátos élő népzenei dShigifiszidtc'd1 motívum (hangközsor) csak három 
könnyű, egymás után előnyösen következő  fogást igényel: ezért is oly gyakori a 
kárpáti népzenekultúrában (de változatai feltűnnek a magyar Dunántúlon, sőt 
akár Angliában is!).

Érdekes, hogy a legtökéletesebb szlovák ajaksípon, az ún. pásztorsípon, mely 
6-lyukú, már a hangészlet kromatikus módosítása  is lehetséges, de vibrálni, vagyis 
esztétikailag kiemelni  ezen a sípon a hangkészletnek csak azokat a hangjait lehet, 
amelyek együtt szó-pentatóniát adank!

A szlovák népzenetudomány tehát konkréten feltárta, hogy mely hangstruktú
rákat inspiráltak a szlovák népzenében meghatározott materiális-technikai adott
ságok, és hogyan nyilvánul meg ez az inspiráció a szlovák nép alkotó zenei invenció
gazdagságában, anélkül hogy ezt meg akarnák fosztani társadalomtörténeti forrá
saitól.

Ne felejtsük azonban, hogy e sípoknak m egjelenésük idején már egy viszony
lag fejlett és természetes vokális dallamosságot kellett találniuk a szlovákok földjén 
is, s ez a dallamosság a sípoktól mentes területeken azok hatásától érintetlenül, 
önállóan továbbfejlődött, s ma is itt van és láthatóan különbözik a síp-melodiáktól 
(főleg hangnemeiben, de szerkezetileg is). Erre a történelemből, a sípok m egjele
nésének korából, az egyetemes dallamtörténetből következtethetünk (valamint a 
kétféle szlovák melodika fényéből).

Ez a kutató munka nevezetes fejezet a szlovák népi sípok és a szlovák népzenei 
dialektusok viszonyának megismerésében.

A szlovák népzenekutatás elérkezettnek látja az időt a rendkívül gazdag szlovák 
népzenei dallamosság okainak és forrásainak (!) a feltárására. Több ez már, mint 
egyszerű leíró zenefolklorisztika.

A múltban ugyan már ismeretes volt, hogy az egyes zenefolklorisztikai szek
torok — úgymint a népdalok, a népi hangszeres zene, a hangszeres dallamok és a 
népi hangszerek — egységet alkotnak, ám nem tudtak még kellőképpen rámutatni, 
mint ahogy m ost a szlovák kutatók teszik, az emberi tudat zenei alkotásainak 
(nono, ez nem idealizmus) konkrét materiális hangforrások által való feltételezett-  
ségére (egyéb feltételezettségei mellett). Ez abban is megnyilatkozott, hogy a zene
folklorisztikai munka szűk szemlélettel kizárólag a népdalokra irányult s a nép
zene életének többi szektora — különösen a dalokkal való összefüggésükben — 
alapjában ismeretlen maradt.

Külön figyelm et érdemelnek a legprimitívebb — legalacsonyabb társadalmi
termelési szintet képviselő — szlovák fúvókás sípok, mint pl. a furulya-trombita, 
a vazseci kürt, a pásztortülök.  Ezeken lehetetlen még a hangok — a felhangok — 
pontos rögzítése. Ezért voltaképpen nem is zenei hangszerek a szó szoros értelmé
ben, hanem csak előfutárai a legegyszerűbb valódi népi fúvóshangszereknek. 
Pszeudo-hangszerek ezek, inkább csak hangtölcsérek. Soha nem töltötték be igazi 
zenei hangszerek szerepét, hanem emberemlékezet óta csak szignalizáló, hírközlő 
szerszámok. Ennek ellenére nagy a történelmi jelentőségük, mert tőlük kezdve kö
vethető nyomon a szlovák népi fúvóshangszerek egész sorának kifejlődése és 
tökéletesedése.
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Végül a szerzők a sípdallamokat vokális  változataikkal vetik egybe, meg
győzően bizonyítva a vokális szlovák népzene egy részének hangszeres determinált- 
ságát (bizonyos értelemben). Ez az „egy rész” azonban a szlovák népzenekincsnek  
csaknem a harmada (nem is számítva pl. Susil régi morva  gyűjteményének hatal
mas idevágó hányadát, különösen rendkívül szép podhalai és mixolyd tonalitású 
dallamait).

A síp és ének  összefüggésének felfedése elvi horderejű felfedezés, mert v ilá 
gosan következik belőle, hogy éppen ilyen konkréten lehet és kell is feltárni a 
népi vonószene és az ének, a népi rézfúvószene (különösen a rezes többszólamúság)  
és az ének stb. összefüggéseit, amelyek egyúttal különböző társadalomfejlődési szin
teket is, tehát különböző jellegű és szintű dallamkultúrákat  is képviselnek.

E problémák konkrét megoldása meg fogja mutatni nekünk a fejlődési folya
matosságot és történeti összefüggést pl. az olyan különböző jellegű népzenék kö
zött, mint a rendszerint — felszínesen — „vokálisnak” titulált szlovák népzene és az 
„instrumentálisnak” nevezett cseh melodika, vagy megmagyarázza nekünk a sajátos 
dúr-moll harmóniás nyugat-európai népdalkultúra  általános fejlődéstörténeti és 
hangszertörténeti összefüggéseit és ezek alatt általános „objektív” kapcsolatát a 
kelet-európai vagy akár az ázsiai népdalkultúrákkal, nagy felszíni különbségek  
nagy mélységi egységeként. Meggyőződésem, hogy az ilyen elvileg sokoldalúan 
megalapozott és beható .szaktudományi kutatások előbb-utóbb lehullatják a leplet 
a harmonikusan szervezett nyugat-európai dallamkultúra és a csak melodikus 
keleti dallamkultúrák abszolút ellentétének metafizikus hiedelméről.

A régi és az újabb népi hangszerek és a velük egy történelmi-földrajzi közös
ségben ható énekes zene összefüggéseinek feltárása népzenénként és népek közötti 
viszonylatokban — alapvető zenetudományi feladat és nemcsak szlovák feladat.

Ennyiből talán nyilvánvaló a kárpáti  kultúra népzenei feltárásának útmutató 
jelentősége mind a szlovák népzenetudomány, mind általában a zenetudomány és 
a velük kapcsolatos elméleti kutatások számára.

S ha egyszer van példa az ember zenei tudatának ilyen élesen sajátos „külső” 
meghatározására, nem lehet többé elvetni általában sem  a külső determinánsok 
létezésének tényét, és akkor felvethetjük, a társadalmi indítás és kifejtés elsőd
legességének szem előtt tartásával, hogy a zenei hangszereken, mint természetes 
materiális-technikai zenei forrásokon kívül nem találkozott-e az emberi társadalom  
a maga sokszázezer éves fejlődése során más természetű és még ősibb külső (sőt 
még külsőbb) materiális zenei forrásokkal is (pl. a természetben), amelyeknek 
speciális tudatformáló hatásai elől éppen úgy nem térhetett ki, mint a maga 
csinálta legelső, de viszonylag mégiscsak igen késő lyuknélküli sípok hatásai 
elől, hiszen az őskőkorszak  egészen az i. e. 8000. évig húzódott!

Mindezek után együtt kell idéznünk L. Leng-gél az ismertetett szlovák hang
szerkutatások egyik jeles képviselőjével, Engels meggondolkoztató szavait: „Egyál
talában nem az már a feladat, hogy fejből gondoljunk ki összefüggéseket, hanem  
az, hogy magukban a tényekben fedezzük fel őket.”-0

Súlyos hiba volna azonban, ha a népzenetudomány a tényeken csakis a puszta  
adatokat, a holt leleteket s ezek mesterséges rendszeréit értené.

2J E n g e ls :  Feuerbach Frigyes és a k lasszikus ném et filozó fia  felbomlása.
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Ú J  M Ü V E K  B E M U T A T Ó J A

L Á N G  I S T V Á N  ÉS  S Z É K E L Y  E N D R E  S Z E R Z Ő I  E S T J E

Jóllehet a Filharmónia már több sajtóorgánumban elnyerte a jogos dicséretet 
— úgy érezzük, hogy az első szó ezúttal is a hangversenyrendező szervnek az új 
magyar művek bemutatásában végzett munkáját illesse. Enélkül az áldozatkész 
vállalkozó kedv nélkül ugyanis rendkívül nehezen nyílna alkalma hazai zene
szerzőnek, hogy m űvei felett nyilvános seregszemlét tarthasson.

Ami most: már a két szóbanforgó zeneszerzőt illeti — a felületes szemlélő 
bizonyos közös vonásokat fedezhetne fel bennük. De ugyanilyen tévedés áldozata 
lehetne az a hallgató is, akit elsősorban a zene stiláris-technikai vonatkozásai 
érdekelnek — am ely valójában szintúgy a felületes szemléleti mód egyik vetülete. 
A két szerző mindenesetre közös abban, hogy modern komponista, hogy mind
ketten útkereséseikről adnak számot. Nézzük meg tehát: e számadás birtokában 
milyen mérleget vonhatunk kettejük munkásságáról?

Székely Endre  a jelenkor egyik igen gyakorta fellelhető művésztípusának 
megtestesítője. Öt kétségkívül „korszerűnek” kell mondanunk mindenekelőtt a 
műveiből sugárzó igyekezet és félelem  folytán: az előbbi arra irányul, hogy fel
tétlenül lépést tartson korunk folyvást új és új technikát produkáló zenei irány
zataival, az utóbbi pedig abban az érzésben gyökerezik, hogy ez talán mégsem  
sikerül n e k i. . .  Mindkét alapérzés szükségképpen bizonyosfajta görcsösséget ered
ményez és rendkívüli módon megnehezíti, hogy Székely Endre valóban, a szó 
teljes és művészi értelmében elsajátítsa a modern technikát. így azután gyakran 
esik áldozatául a jelenkori zeneszerzőt folyvást fenyegető veszedelemnek: művei 
emésztetlen formaelemekkel, technikai fogásokkal megtűzdelt stílusgyakorlatokká 
válnak.

Mit is kell értenünk „emésztetlenség” alatt? Először is az adott lehetőségek 
között történő válogatás bizonytalanságát. Továbbmenőleg: az így kiválogatott 
anyagnak szükségképpen nélkülöznie kell a sűrítés mozzanatát, tehát a kompo- 
zíciós munka elengedhetetlen velejárója, az eszközök átegyénítése és kapcsolatai
nak meghatározása a valóságos m űvészi tonalitás helyett ugyanolyan minőséget 
mutat, mint a válogatás: az egyes elem ek a maguk technikai minőségét meg
tartván, esetleges módon, mozaikszerűen kerülnek egymás mellé. Az ilyenféle 
attitűd nem veszi figyelembe azt a kétségtelen tényt, hogy a zene egyes technikai 
eszközei önmagukban véve értelmetlenek  és csupán kapcsolataik ismerete, illetve 
felismerése teszi lehetővé, hogy az így nyert képünket egy-egy technikai elemre 
mint egyesre visszasugározzuk. (Annál is inkább így van ez, mivel a zene időbeli 
művészet!) Egy-egy elem felhasználása pillanatában egy egész sor más elem  
felhasználásának puszta lehetőségét is kizárja, mivel minden elem nek következ
ménye van és csak bizonyos előzményekből következhet. Ezt a jelenséget a mű
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öntörvényének nevezzük, amikor az alkotó időnként a mű útmutatásait követi és 
nem megfordítva. Azt azonban hangsúlyoznunk kell, hogy ez a jelenség csak 
akkor jöhet létre, ha a mű nagyvonalú terve már „két lábon áll”. Ha nem a mű, 
hanem a technikai értelemben vett anyag kezd diktálni a komponistának — akkor 
ez a műre nézve „régen rossz ..

Székely Endre műveiből sajnos éppen ez az elrendező, minden részletre 
kiterjedő koncepció hiányzik. A kompozíciós következetlenség már a többé-ke- 
vésbé hagyományos stílusban írt II. Vonósnégyest és II. Zongora-szonatinát is 
jellemezte, ám különös erővel bosszulta meg magát a „Három József A ttila”-dal, 
valamint a „Kamarazene nyolc előadóra” c. művek esetében. A II. Zongora
szonatina arról tanúskodott, hogy a szerző a népdal világában sem mozog ott
honosan. A vonalában népdalra emlékeztető melódiát ugyanis olyan attrakciókra 
kényszeríti, amelyek ellentmondanak alapvető természetének, a dallam maga 
alkatelemeire hullik szét anélkül, hogy eközben áthatná a köréje rakott egyéb 
zenei elemeket. (Csupán közbevetőleg jegyezzük meg, hogy Bartóknak számos 
olyan műve, amelyből a legnagyobb erőfeszítéssel sem mutathatunk ki konkrét 
népdal-idézetet, éppen onnan nyeri félreérthetetlenül felismerhető nemzeti ka
rakterét, hogy a népdalintonáció felszívódott a zenemű egészébe. H. H. Stucken- 
schmidt találóan határozta meg ezt a jelenséget, amikor azt írja, hogy Bartók 
zenei nyelvét „átimpregnálta” a magyar népdal. . . )

E m űvet két évvel követő II. Zongoraszonáta (1961) ugyanezt az emésztet- 
lenséget mutatja, csupán abban különbözik az előbbitől, hogy a szerzőt nehezebben 
érhetjük utói és marasztalhatjuk el a következetlenség bűnében. Székely Endre 
nyilvánvalóan tudja, hogy e mű minden sokk-hatása és disszonanciája ma már a 
modern zenei köznyelv eszköztárába tartozik s ha a komponista semmi egyebet 
sem tesz, mint hogy azok egyikét-másikát kiemeli és m űvébe iktatja, akkor még 
valójában nem tett eleget a zeneszerző iránt támasztott jogos követelm é
nyeknek. Érdekes egyébként, hogy a zongoraszonatinában előforduló parlando- 
hang a körülötte felcsendülő éles disszonanciák ellenére sem hat meggyőző erővel 
a II. Zongoraszonáta második tételében. Az ezt követő tétel ezután szintúgy 
nem több egyszerű manírnál. A meggyőző előadásnak (Antal István) köszönhetjük, 
hogy mindkét műről egyetlen hallásra is viszonylag pontos képet nyerhettünk.

A „Három dal József Attila verseire” Sziklay Erika kitűnő előadásában 
sem keltette kész mű benyomását. A szerző itt érezhetően tudatában volt annak, 
hogy a modern zenei nyelv eszközei között a kontraszt-hatás túlnyomórészt csu
pán sokk formájában kap helyet. Ebből viszont azt a helytelen következtetést 
vonta le, hogy a megzenésített versek karakterére sem kell különösebben ügyel
nie. A dalok zenéjében tehát megtartotta a ma már szintúgy köznyelvi nagy 
hangközök használatát, a kísérő zongorát pedig egyszerű, romantikus-naturalista 
értelemben vett hangfestésre kényszerítette. Ennek eredményeképpen az alkal
mazott modern eszközök jelentése éppenséggel a visszájára fordult és a mű jel
lege — nyilván a szerző akarata ellenére — romanticista, programatikus irányba 
tolódott el.

Úgy vélem  Székely Endrének komolyan számot kell vetnie mind önmagával, 
mind pedig a rendelkezésére álló tófejezőeszközökkel. A továbbiakban arra kell 
törekednie, hogy a szó művészi értelmében is elsajátítsa a modern zene nyelve
zetét és ezt a nyelvet koncentrált kifejezés szolgálatába állítsa. A kísérletezés 
ugyanis csak akkor léphet ki a magánügy szférájából a közügy szintjére, ha az
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egyes kísérleti periódusok során legalábbis önmagukban lezárt és önmagukban 
befejezett műalkotások jönnek létre.

Láng István a szó igazi értelmében fiatal zeneszerző. (Azért tartjuk fontosnak 
ezt a hangsúlyt, m ivel nálunk ez az epitheton ornans egyeseket évtizedeken .át 
is e lk ísé r ...)  Útkeresése természetes jelenség, életkorától függetlenül is: úgy 
hiszem  egész zeneszerzőtársadalmunk jellemző vonásának tarthatjuk. Az útkere
sés veszélyes buktatóinak azonban viszonylag ritkán esik áldozatául, Láng ugyanis 
csak olyan anyaggal dolgozik, am elyet a szó teljes értelmében elsajátított, ma
gáévá tett és ugyanakkor mesterségbéli vontakozásait is tisztázta saját maga előtt.

Fiatal kora ellenére máris jelentős zeneszerzői múltra tekinthet vissza. Brá
csaversenye, vonószenekari concertója mind rádió-, mind pedig nyilvános bemu
tatóján megérdemelt sikert aratott. Az iskolai évek után Vonóstriójával tette 
m eg első lépéseit a modern zenei nyelv elsajátításának útján. E kompozíció 
szigorúan szerkesztett fúga-tétele arról tanúskodott, hogy Láng mindjárt első 
próbálkozásánál a nehezebb utat választotta. A további kompozíciók azután tovább 
m élyítették és szélesítették zeneszerzői invenciójának medrét. Újabb állomást 
jelentett a zenei értelemben vett megismerés útján szerzői estjének első száma, 
az 1961-ben keletkezett Vonósnégyes.

Ez az öttételes mű, ha nem is mentes m indenféle esetlegességtől, magasfokú 
koncentrációs készségről stiláris egységről tanúskodik. Az anyag itt saját termé
szete szerint viselkedik és valóban azt a benyomást teszi, mintha a szerző csupán 
alkalmat adott volna megszólalására. Láng itt konzekvensen viszi keresztül a 
nagyszeptim-, illetve a tritonusz-építkezés elveit, ám ezek mögött igen erőteljes 
karakterizálási igényt pillanthatunk meg. Az első három tétel karakterképei ki
tűnően sikerültek, legfeljebb az utolsó tételt érezhettük némiképpen megoldat
lannak, nem önmagában véve, hanem az előzmények tekintetében.

Ha a Vonósnégyest kísérleti műnek tekintjük, úgy ezt mindenekelőtt abban 
a vonatkozásban tehetjük, hogy Láng érezhetően keresi-kutatja ugyanannak a 
zeneszerzői technikának különféle vetületeit. Az első tétel parlando-hangjának 
anyaga ugyanis kottakép tekintetében kevés eltérést mutat a reákövetkező téte
lek  anyagától, de mégis egy világ választja el a második tétel függönyszerűen 
alkalmazott „con fuoco”-főtémájától, valamint e  miniatűr szonátaforma kantá- 
bilis melléktémája által reprezentált, sajátosan fanyar lírától. A harmadik tétel 
komplementer-ritmusokban koncipiált „giocoso”-jánál mintha egy kissé fel
engedne az építkezés em lített szigora — különösen ami egyetlen szólam önmagá
ban vett hangközviszonyait illeti; az egybecsengést. ugyancsak a nagyszeptim- 
tritonusz-elv szabályozza — s ezzel együtt a mű kifejező-skálája is az irónia 
színeivel gazdagodik.

Hosszú ideig ismertethetnénk az egyes tételek belső öszefüggését biztosító 
tematikus azonosságokat — amelyeknek egy része a szerkesztési elv azonosságá
ban gyökerezik —, ehelyett azonban inkább a műnek a hallgatóságra gyakorolt 
eleven hatását, friss élményszerűségét tartjuk említendőnek.

A Vonósnégyes éles körvonalakkal mutatja meg azt az utat, amelyen Láng 
István a hangszerek természetét, azok specifikus kifejező-lehetőségeit tárja fel 
és hasznosítja zeneszerzői invenciójának szolgálatában. Eddigi munkásságában 
ez a tényező nagy szerepet játszik. Nyilvánvalóan anyagszerű gondolkodásának 
eredményeképpen kedveli a viszonylag ritkán használt hangszereket és a szokat
lan összeállítású együtteseket.
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Az az 1963-ban keletkezett mű, amely a „Duó két fuvolára” címet viseli, ere
detileg a barokk korban használatos „flauto dolce”-ra íródott, amelyet mostaná
ban, a német „Blockflöte” elnevezéssel gyakorta újítanak fel a barokk zene 
előadásánál, de több modern kompozíció is készült „Blockílöte”-re. Annak e lle 
nére, hogy ezúttal „flauto traverso”-n hallottuk, világosan megérezhettük, hogy 
a zeneszerző újra karakter-ábrázolásra törekszik. E hét rövid tétel hét külön kis 
világ és éppen ezért úgy tűnik, mint a nagyobb apparátusra írott és nagyobb 
terjedelmű Láng-müvek „Mikrokozmosz”-a. A gesztus és a hangvétel egyaránt 
ismerős mindazoknak, akik a szerző több művét hallották már, ám éppen az 
adott, szigorú korlátok folytán mintegy magas nyomás alatt sűrítve kapjuk kézhez 
muzsikájának intonációs szótárát. Az első tétel nagyszeptim-ostinato-ja felett 
megszólaló, ugyancsak nagyszeptim-hangközökben mozgó, modern hangszeres re- 
citatívó minthá hangonként hódítaná meg a hangtartományt. Először mintegy 
futtában érinti az öt gerinchang (a-aisz-h-c-desz) szomszédait: megjelenik a 
g-hang, a gisz pedig csak egyetlen pillanatra, díszítő-hangként szólal meg — ám 
a darab parlando-kicsengése már a gisz-hangon történik. A fisz-hang is csupán 
egyetlen élőké erejéig fordul elő az első tételben — a második tétel viszont 
ugyanezt a kispórolás-technikát folytatja: öt gerinchangja (d-disz-e-f-gesz) az 
eddig fel nem használt szűkített-terc-szférából való. A harmadik tétel trilla
lánca már nemcsak szélesíti, hanem ötvözi és összegezi a hangtartományt. Ez a 
folyamat kulminál az utolsó tétel kromatikus skálameneteiben.

Persze nem csupán e konstrukciónak köszönhető, hogy a héttételes duó érdek- 
feszítő és valóban értékes modern alkotás. E technikai vonatkozások csupán 
elősegítik a kívánt hatás és a „Mikrokozmosz”-jelleg kibontakozását. A karak- 
terizálási készség már a zeneszerző belső invencióját dicséri.

A „Ritornelli” (1963) a többi kompozícióhoz képest érzésünk szerint kevésbé 
sikerült. A hegedű-hárfa-nagybőgő-trió minden szólamát maximálisan kihasználja 
Láng, ám a virtuozitás biztonságáért többhelyütt áldozatul veti a reá különben 
igen jellemző konstrukciós igényességet. Meg kell jegyeznünk, hogy a nagybőgőt 
játszó Tibay Zoltán szinte már hihetetlen bravúrral oldotta meg feladatát.

Osztatlan tetszést aratott a „Variációk xilofonra és zongorára”, Petz Ferenc 
ragyogó előadásában. Láng megintcsak megtalálta a xilofon sajátos, legbensőbb 
természetét. Gyakorta él a kínálkozó pont-effektusokkal — de még a variáció 
alapjául szolgáló dallam is, a maga egyszerűségében, xilofonra termett. (Hraskó 
Tamás zongora-kísérete külön dicséretet érdemel.)

A „Kamarakantáta József Attila verseire” (1962) volt az öt Láng-mű közül 
az egyetlen, amely a tavalyi évad során már hangversenyen elhangzott, ezért 
ennek ismertetésétől ezúttal eltekinthetünk. Összefoglalóan csupán annyit kell 
megjegyeznünk, hogy Sziklay Erika és a klarinét-cselló-zongora-ütő-együttes a 
darabot újra megérdemelt sikerre vitte.

Láng István alig múlt harminc éves, előtte tehát jelentékeny zeneszerzői 
jövő áll. Nézetünk szerint az általa eddig meghódított zenei anyag még gon
dosabb, még alaposabb kidolgozására, kimunkálására kellene törekednie, külö
nösen, ami a nagyszeptim-stílus melodikus vonatkozásait illeti. A most elhang
zott művekből megismert dallaminvenciót meg kell őriznie és tovább kell fej
lesztenie és konstrukciós érzékét méginkább a zenei kifejezés szolgálatába á llí
tania.

P. A.
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S A R K O Z Y  I S T V Á N :  K L A R I N É T  S Z I M F Ó N I A

Érdekes és tanulságos kompozíció Sárközy István nemrég bemutatott Kla
rinétszimfóniája. Kettőzött figyelmet érdem el az új mű, m ivel szerzője hosszabb 
ideig hallgatott. Sok oka lehet annak, ha egy alkotóművész visszavonul dolgozó- 
szobája rejtekébe. Jelenthet ez krízist, vagy „tanulmányi szabadságot”, megha- 
sonlást, vagy erőgyűjtést, jelentheti a m últtal való szakítást, s a jövőre rá nem  
találást, az invenció elapadását, vagy egyszerűen a nyilvánosság elől való gyáva 
m egf utatmod ást.

Sárközy István visszavonulása kétség kívül erőgyűjtésnek minősül — ezt 
tanúsítja a Klarinétszimfónia, minden zeneszerzői nyilatkozatnál ékesebben. Sok 
mindent tanulmányozhatott Sárközy az elm últ években, elsajátította a dodeka- 
fónia szerkesztési elveit s más logikai kompozíciós elem eket és mindezt szer
vesen beépítette a saját stílusába anélkül, hogy régebbi énjén erőszakot köve
tett volna el, anélkül, hogy valamiféle zeneszerzői pálfortíulást hajtott volna 
végre. Tanulságos darab a Klarinétszimfónia. Meggyőz arról, hogy milyen nagy 
tévedés a dodekafóniának, vagy — továbbvíve a gondolatot — általában a zene
szerzői technikának tartalm i meghatározó szerepet tulajdonítani. A technika 
önmagában véve szem élytelen eszköze a művész közlési vágyának, alkalmas 
lehet bármiféle m ondanivaló közvetítésére.

*

A  Klarinétszimfónia előadó apparátusa — a fúvós szólistán kívül — 24 vonós 
játékos. A szimfonikus jelleget a darab formai koncepciója s mondanivalójának 
átfogó jellege biztosítja. Sok érdekes színt és effektust alkalmaz zenekarában a 
szerző, s a zenei folyamatban feloldva, önálló létükben megsemmisítve emeli 
magasabb szintre az önmagában holt effektusokat. Arról van itt szó voltaképpen, 
hogy Sárközy m integy a helyére teszi az effektust, mint a zenélés egyik elemét.

A mű egészében a hagyomány és az újabb törekvések kölcsönhatásának 
jegyében fogant. Formai váza: öttételessé bővült háromtagúság — két gyors 
tétel fog közre egy lassút, s mindkét gyors tétel előtt bevezetés jellegű lassú  
szakasz áll. A Klarinétszimfónia eszmei vonala a sötétségből a fénybe, a tragédiá
tól és magányérzéstől — ha nem is egyértelműen — a kollektív, feloldó hangig 
vezet,

Az első tétel Meditáció (Moderato e poco rubato), eszközeiben rendkívül 
takarékos. A m ély vonósok 8-hangos Reihéinek szinte személytelen kerete fogja 
közre a klarinét mind mozgalmasabbá váló, egyre nagyobb hangterjedelmet 
átfogó, szabadabb szeriális szerkesztésű szólamát. Az egyenletes ritmusú basszus
menetek és a szólóhangszer mozgáselemeinek kontrasztja adja a tétel egyre 
fokozódó feszültségét. A szólisztikusan belépő hegedűk egyre magasabbra törő 
trillái már a II. tétel (Agitato, ma molto giusto) drámaiságát, küzdelmes hangját 
vetítik előre. Ez a rész dallamformálás tekintetében szinte mindvégig egyetlen 
teljes Reihe feldolgozása. A dallam a basszusban indul, s csakhamar erőteljes 
feldolgozásban részesül. A klarinét csupán az első quasi feldolgozási szakasz 
után lép be, hogy k ivegye a részét a zene sűrű polifon szövéséből. A tétel 
vivődallama mind színesebbé, érzelmileg mind telítettebbé válik, s a mono
tematikus szerkesztés azonosság-nem azonosság ellenéte alapján fejlődik. Külö
nösen szembeötlő a polarizációra való törekvés a befejezés előtti nagy fokozás-
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ban, ahol a zenekar szűk, kromatikus m eneteivel a klarinét szólamának hatal
mas ugrásai, a „kíséret” motorikus mozgásával a szólóhangszer hosszan tartott 
hangjai állnak szemben. E tétel Reihe-je mindvégig erőteljesen ritmizált for
mában jelenik meg, a drámai cselekvés lefutása után, befejezésként, szinte 
testetlenül, visszafogottan, hosszú ritmusértékekben hangzik fel ismét — m int
egy búcsúként — a mély vonósokon.

A III. tétel címe ismét Meditáció (Lento e rubato). Ha a bevezető szakasz
nál, az első Meditációban bizonyos személytelenség tűnt fel, ez a második M edi
táció a műnek már-már vallomásszerűen személyes szakasza. Két nagyobb 
egységre oszlik, az elsőben a klarinét kisszekund-bővített quart hangközre épülő, 
beszédes dallama uralkodik, a másodikban a szólista hallgat, s a zenekarban 
kétszólamú invenció bomlik ki, szűk lépésekben mozgó, rendkívül telített, esz- 
köztelenségében is sokat mondó melódia.

A IV. tétel (Grave) egyre feszültebbé, szenvedélyesebbé váló háromszori 
nagy nekirugaszkodásban, a zeneszerző mintegy mégegyszer, végleg lereagálja 
az előzmények egyes pontokon fenyegetővé váló katasztrófa-hangulatát, magány
érzetét. Felbukkannak itt még Reihés elemek, ez a rész mégis inkább a Fináléhoz 
(Vivace. Quasi rondo) visz. Látszólag gondtalan, pezsgő, eleven muzsika ez a 
finale, de mintha egyben — némi ironikus mellékzöngével — emlékeztetne a 
néhány évvel ezelőtt futószalagon készült, s egymástól oly kevésben különböző 
záró rondókra. Bizonyára így került a rondótémába a prokofjeves, csípős mo
tívum, amelynek iróniája különösen ott leleplező, ahol — a tétel végefelé — 
mozgáselemeitől megfosztva, szélesen kiterítve hangzik el (hatása — mutatis 
mutandis — emlékeztet Bartók Divertimentója utolsó tételének „kávéházi, 
szalónos” reminiszcenciájára). A  játékos elem ekkel szerencsésen gazdagodó gú- 
nyoros tartás egyébként a tétel több pontján is megtalálható, s éppen ez adja 
a szokványostól elütő frisseséget.

A Klarinétszimfónia tiszta, igényes zeneszerzői munka. Előadását megkönnyíti 
szólamainak belső, zenei logikája, de azért könnyűnek mégsem mondható. Ba
lassa György rendkívül alaposan készült a bemutatóra, virtuóz játéka — akár
csak a Magyar Kamarazenekar lelkiismeretes munkája — jelentősen hozzá
járult a mű szép közönségsikeréhez.

Breuer János

V  I N  C Z  E I M R E  : III. S Z I M F Ó N I A

A  felszabadulás óta egész zeneszerző-nemzedék nőtt fel, nem is csekély 
számú. Ugyancsak jelentősek azok a pozíciók, amelyeket e nemzedék különböző 
korú tagjai a zenei életben betöltenek. De mindnyájuk között talán legrangosabb 
Vincze Imre. Művei sorra-rendre előadásra kerülnek; megszólalnak koncertpó
diumon, rádióban, hanglemezen és filmvásznon; kiadásra kerülnek. Főiskolai 
tanár. Ha fiatal alkotóművészről el lehet mondani, hogy „mindent megkap” — 
akkor ő feltétlenül az. Most meg kell mondanunk neki és róla, hogy nem jó 
úton jár. Talán múltidőben kellene mondani? Lehet, hogy mire ezeket a sorokat 
kinyomatják, ő már újra jó irányba tart. Bár úgy lenne.

Senki sem akarja elvitatni, m ég kevésbé megtagadni, a kísérletezés jogát 
Vinczétől. Dehogyis. Éppen ezeken a hasábokon kellene, ha maradinak, tunyának
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látnok, elsőnek buzdítanunk bátrabb tettekre. Ám  a kísérletezésnek — tudomány
ban és művészetben egyaránt —, vannak íratlan, de kialakult szabályszerűségei, 
ismertető jegyei, körülményei. Nagyon hosszadalmas volna ezeket most itt k ifej
teni, de ez talán nem is szükséges. Elég, ha feltesszük a kérdést: helyes-e és  
lehet-e eredményes a kísérlet, ha a biztos kiinduló alapokat is hipotézisek he
lyettesítik, ha az igénybevett eszközök maguk is bizonytalanok, ha semmit sem m i
vel nem lehet mérni, mert minden viszonylagos stb.? Ahhoz, hogy az ember az 
űrt kutassa, a súlytalanság állapotába kell kerülnie. Vajon mindenki, aki a súly
talanság állapotában van — egyben űrkutató is? Vincze ebben a szimfóniában 
arra a művi úton, centrifugában súlytalanított emberre emlékeztett, aki egyhely
ben pörög — és nem a csillagok felé sjzáguld.

A dolog természetéből következik, hogy, mint a hasonlat is érzékelteti, a 
műben sok minden  megvalósul, sok mindent átélünk és megízlelünk. De a csillagos 
ég és az öreg Föld látványának csodás élm énye nélkül. Az alfa, béta, gamma
akkordok m ellé újabb betűket kellene a görög ábécéből kölcsönvennünk, ha 
Vincze egyik-másik visszatérő képletét kifejteni és jellem ezni szeretnénk. Ezek 
kétségkívül izgalmas eredmények. Mint ahogy lélegzetelállító hatása van a III. 
tételben rendszeresen visszatérő gisz-h-e-g közé oda-odaszúrt c-esz tercnek is. 
Újabb ragyogó képlet! Tévedhetetlen hatása volna a nagyszekund — illetve  
nón-párhuzamban m egjelenő dallamnak is —, ha nem volna belőle annyi! A kí
sérlet-jelleget, a lombik-atmoszférát éppen ezek a túlhajtott ismétlések adják. 
A kutató szenvedély nem keres és nem is ismer arányokat, mértékeket, mert  
kutat. Az alkotót azonban éppen a tetszetős és tudatos arányteremtő szándék 
különbözteti meg.

Ha már a formálásnál tartunk, em eljük meg minden fenntartás nélkül a 
kalapot Vincze kitűnő, biztos, kikezdhetetlen formaérzéke előtt. Ez az, ami (a 
kiváló hangszerelő érzék mellett) ebben a műben is Vincze igazi, izmos tehet
ségét bizonyítja. A tételek belső arányai, egymáshoz való viszonya, a karakterek 
és a tempók változatossága és ízléses adagolása — mind megannyi erénye szer
zőnek és műnek. Végső soron, aki eddig Vinczétől semmit sem hallott volna, 
kétséget kizáróan megállapíthatná ebből is, hogy útkereső, igazi művésszel akadt 
dolga.

Forduljunk vissza egy pillanatra és szűrjük le  a kísérletek egynémely tanul
ságát. 1. Tudunk optikai csalódásról és (jóval kisebb mértékben) „akusztikai 
csalódásokról” is. A szem hamarabb elfárad, mint a fül. Ha például huzamosabb 
ideig „elhangolt” oktávokat (szűkített v. bővített oktáv, kis nóna) hallunk — egy 
idő után talán konszonanciának kezdjük érezni. Talán. Vincze kétségtelenül 
elérte, hogy „elhangolt” oktáváit természetesnek éreztük. Harmóniailag tehát 
sok meggyőzőt, újat valósít meg. 2. A párhuzamos nagyszekundban tartott dalla
mokkal azonban nem sikerült „vastag vonalat” rajzolnia, holott — feltevésem  
szerint — ez lehetett az elgondolása. Sajátságos módon: a kettős vonal huzamo
sabb idő után sem érződik „vastag” vonalnak. Megmarad párhuzamos kettős
vonalnak. Miután Vincze ezzel az eszközzel nem emitt-amott, szórványosan él, 
ahogy egy színnel szokás, hanem következetesen alkalmazza, mint módszert,  a 
dolog egyhangúvá, s ezáltal hatástalanná válik. (Bartóknál a párhuzamos sze- 
kundok egyike főhang, am elyet valam ilyen módon, kopulázással, vagy másképp, 
aláhúz, megerősít!) Mé egyet: ez a módszer mindenre jó, csak éppen espressivo  
kifejtésére nem. Már pedig Vincze az I. tételben erre is kipróbálja. Már ugyanez
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a III. tételben jobban hat! (Ott ritmikus fogantatásé témában szólal meg.) 
3. Bár határozott tonalitásról jószerével csak a III. tételben lehet beszélni, a
Il.-ban is érezhető a törekvés ilyesfélére. Ám ezt nem sikerül felszínre hozni, 
ezt csak a partitúra olvasásakor tudjuk meg. Kielégületlenséget hagy az is, 
hogy nem  tudni, szándékos-e a tonalitás elmosódása, vagy csupán a hallgató 
önnön jóindulatú törekvése, hogy egyáltalán valam iféle tonalitást vél érezni?

Végezetül. Vincze Imre művészi magatartása becsületes, tiszta, tehetsége két
ségtelen. Bizonyos, hogy kísérletei és tévedései is e közmegbecsülést érdemlő 
s élvező művészi egyéniség velejárói. Nem lehetetlen, hogy m űve tanulságait ő 
maga előbb és messzebbmenően vonta le, mint bármely bírálója. Nem  lehetetlen? 
Feltehető. Valószínű.

Az út, amelyre ezzel a m űvével lépett, mint elöljáróban mondottuk, nem jó 
út. Hozzá kell azonban tennünk: tudjuk, hogy a ma művésze nem kikövezett 
utakon halad. G. P.

M A GYA R ÚJDONSÁGOK ELŐADÁSAI 1963. JÚNIUS 1-TŐL DECEMBER 31-IG

Borgulya András: Vonóstrió. Szász József (hegedű), Székács János (mély
hegedű), Szász Árpád (gordonka). IX. 18., Petőfi-rádió, 15.40.

Bozay Attila: Kínai szelence — kantáta. Tételek címe: 1. Virágok és hold
fény a tavaszi folyón; 2. Tavasz; 3. Tavaszi éjszaka; 4. Távolba 
nézve; 5. Őszi bogár ciripelését hallom; 6. Epilógus. Sziklai Erika 
(ének), a Magyar Rádió és Televízió Kamarakórusa és Kamara- 
zenekara, vezényelt Lehel György. VI. 3., Kossuth-rádió, 18.15.

Dobos Kálmán: Villanások — kamarazene szoprán hangra, hegedűre, csellóra 
és zongorára, Stettka Éva verseire. Tételek címe: 1. Ébredés part
jáig; 2. Clown. Andor Éva (ének), Hevesi Judit (hegedű), Banda 
Ede (gordonka), Almásy László (zongora). Bécs, Ehrbar-terem, 
XI. 11.

Fasang Árpád: Meditáció. Gergely Ferenc (orgona). XII. 10. Zeneakadémia.

Gaál Jenő: II. vonósnégyes. Weiner-vonósnégyes (tagjai: Szász József, Vár- 
konyi István, Székács János, Szász Árpád). IX. 17., Kossuth-rádió, 
22.25.

Gárdonyi Zoltán: Toccata. Gergely Ferenc (orgona). XII. 10., Zeneakadémia.
Kadosa Pál: Pián e forte — sonata per orchestra. Magyar Rádió és Tele

vízió Szimfonikus Zenekara, vezényelt Lehel György. VII. 23., 
Kossuth-rádió, 16,58. Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényelt. 
Lehel György. IX. 28., Zeneakadémia.

Kadosa Pál: I. hegedű-zongora-szonáta. Boda Eszter (hegedű), Szűcs Loránd 
(zongora). VII. 29., Kossuth-rádió, 22.30.

Kardos István: Tüzes nyíl (Albert Maiz regényen nyomán). Vas Tamás 
(hegedű), Králik János (zongora). XI. 14., Petőfi-rádió, 14.25.
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Kodály Zoltán: Hét zenekari darab. Hangszerelte Ránki György. Tételek 
címe: 1. Lento; 2. Székely keserves; 3. Esik a városban; 4. Sírfelirat;
5. Tranquillo; 6. Székely nóta; 7. Rubato. Magyar Rádió és Televízió 
Szimfonikus zenekara, vez.: Lehel Gy. VI. 22., Petőfi-rádió, 19.55.

Kurtág György: Fúvósötös. Budapesti Fúvósötös. (Tagjai: Jeney Zoltán, 
Szeszler Tibor, Meizl Ferenc, Medveczky András, Hara László). 
XI. 17., Kamaraterem.

Láng István: Vonósnégyes. Weiner-vonósnégyes. Variációk xilofonra és zon
gorára. Petz Ferenc (xilofon), Hraskó Tamás (zongora). Duó két fu
volára. Kovács Imre és Kovács Andor. Ritornelli; Batáry József (he
gedű), Rohmann Henrik (hárfa), Tibay Zoltán (gordon) XII. 13., 
Kamaraterem.

Mihály András: Szvit. Mező László (gordonka), Szűcs Loránd (zongora). 
VII. 23., Petőfi-rádió, 20.45.

Patachich Iván: Quintetto per fiati. Budapesti Fúvósötös. XI. 17., Kamara
terem.

Pödör Béla: Vladimir Iljics Lenin — oratórikus kantáta. Magyar Néphad
sereg Művészegyüttese, vezényelt Pödör Béla, szólót énekelt Kovács 
János, narrátor Kamarás Gyula. X. 31., Zeneakadémia.

Sárközy István: Klarinét szimfónia. Balassa György (klarinét), Magyar Ka
marazenekar. XII. 17., Zeneakadémia.

Szabó Ferenc: Elfelejtett szerenád. Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus 
Zenekara, vezényelt Kórody András. XII. 11., Kossuth-rádió, 21.10.

Szelényi István: Három Radnóti-dal — Virágének; Mese 1944; Két karodban.
Sándor Judit (ének), Dénes Erzsébet (zongora). VIII. 12., Petőfi- 
rádió, 22.00.

Székely Endre: II. fúvósötös. Budapesti Fúvósötös. VII. 14., Kossuth-rádió,
23.00., XI. 17., Kamaraterem.

Székely Endre: II. zongoraszonatina, II. zongoraszonáta; Antal István. Három 
dal József Attila verseire. Sziklai Erika (ének), Hraskó Tamás (zon
gora). Kamarazene nyolc előadóra. Vezényelt Várnai Péter. XII. 13., 
Kamaraterem.

Tardos Béla: Szvit. Hepke Péter (zongora). XI. 22., Kamaraterem.
Vincze Imre: III. szimfónia. Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényelt 

Ferencsik János. XII. 2. Zeneakadémia. A hangversenyt a Kossuth- 
rádió is közvetítette.
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D I S P U T A

A V É G Z E T  H A T A L M A  É S  A  H Í D S Z E R K E Z E T

M E G J E G Y Z É S E K  L E S Z N A I  L A J O S  C IK K É H E Z

A Magyar Zene 1963/6. számának 617—21. oldalain olvashatjuk Lesznai Lajos 
írását, amelyben azt akarja bebizonyítani, hogy Verdi „La forza del destino”- 
jának felépítése a hídszerkezet szkémáját mutatja. Mintegy függelékként kitér 
a „Rigoletto” első felvonása második képére is, ebben is architektonikus hídszer
kezetet lát.

Lesznai érvelése a darab cselekményét, tehát librettójának dramaturgiai 
struktúráját veszi alapul. Ahogy a hídszerkezet egyes szakaszait jellemzi, ebben 
alig találunk utalást a zenére, hacsak azt nem, hogy bemutatja a darab három 
fontos dallamát. A lapvető kifogással kell élnünk már a módszer ellen is. Opera 
szerkezeti felépítésénél másból nem nagyon indulhatunk ki, mint annak vizsgá
latából, hogy a zeneszerző a dráma felépítését, az alakok jellemzését, a konflik
tusok bonyolódását és kibontását m ilyen zenei eszközökkel valósítja meg. Ez még 
Verdi esetében is kötelező, aki köztudomás szerint librettistáinak nem hágj' 
más munkát, minthogy az általa elkészített drámai vázlatot versekbe foglalják; 
tehát Verdi operáiban lényegében a szövegkönyv felépítése is a zeneszerző 
munkája.

Ha ezt az alapvetően hibás koncepciót el is fogadnánk, nézzük, hogyan osztja 
be Lesznai a „Forza” drámai struktúráját. Első egységnek az I. felvonást veszi, 
ennek jellemzése szerinte: „Calatrava márki halála”. Az I. felvonásban a márki 
az utolsó jelenet végén hal meg. Addig Leonórával való rövid jelenetét, Leonóra 
áriáját, Leonóra és Alvaro kettősét, valam int Alvaro és Calatrava összecsapását 
látjuk-halljuk, tehát négy teljesen különböző tárgyú jelenetet. A két scherzo 
(II. felvonás első része, III. felvonás második része) és annak triós formája 
strukturálisan valóban megfelel Lesznai elemzésének, itt legfeljebb azt jegyez
hetjük meg, hogy a második scherzót nyugodtan vehetjük kéttriós formának, 
hiszen Melitone prédikációja szabályos második trió funkciót tölt be.

A Lesznai szerinti harmadik és ötödik szakasz lenne a hídforma két „C” 
része. Hídformánál természetes, hogy az egyes centrálisán elhelyezkedő egységek 
egymásnak valamilyen szempontból megfelelői, párdarabjai legyenek. A II. fel
vonás második és a III. felvonás első képének vége azonban semilyen szempont
ból nem vág össze. Sem  tempóban — a harmadik rész általában lassú tempójú, 
az ötödik általában feszült vagy vidám  Allegro —, sem karakterében, sem pedig 
felépítésben nem kvadrál. Már csak azért sem, mert hiszen a második „C” sza
kasz közepén foglal helyet a híres „Ronda”, amelynek semmi köze nincs a drámai 
lefolyáshoz. De ezen kívül is: Lesznai az általa harmadik szakasznak nevezett 
részt „az egyház jellem zése” címszóval látja el'; ez a jelenetsor, bár egyházi 
környezetben  zajlik le, sokkal inkább Leonóra cselekménybeli vonalának időleges
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lezárása. Ha már az egyház jellem zését keressük a „Forza”-ban, ezt sokkal in
kább megtalálhatjuk Melitone prédikációjában, vagy a IV. felvonás 29. és 30. 
számában, ezekben szintén Melitone a főszereplő. A vallási motívum pedig a 
darab befejezését jellemzi. Az 1869-es Ghislanzoni-féle szövegrevízió éppen itt 
volt döntő jellegű, hiszen ekkor változtatta meg Verdi a darab vadromantikus, 
minden szereplőt megölő, véres befejezését — a kor igényeihez igazítva — a ke
resztényi belenyugvás, a túlvilági találkozás kiengesztelő jegyében. Lesznai szerint 
a  második „C” szakasz jellemzése: „a fajgyűlölet párbajáig vezet”. Azt már em lí
tettük, hogy ennek a szakasznak közepén egy, a cselekményhez egyáltalán nem 
tartozó betétszám van. De Lesznai ne vette volna észre ily alapos elem zés köz
ben a „Forza” szövegkönyvének legsúlyosabb dramaturgiai hibáját? Azt, hogy 
a párbaj a IV. felvonásban újra lejátszódik, hogy a drámai motívumok szinte 
pontosan megismétlődnek? Akkor pedig egy újabb szimmetriával állunk szemben 
és ez is megbontja a hídszerkezetet.

A hetedik szakasz lenne a m egfelelője Lesznai struktúra-szkémája szerint az 
I. felvonásnak. Ám  ebben a hetedik szakaszban ott találjuk a már említett 
M elitone-jeleneteket és Alvaro—Don Carlos újabb párbaj-kettősét, Leonóra béke
áriáját és a záró jelenetet. S az, hogy az első felvonás végén meghal Calatrava 
márki, a darab befejezésekor pedig két halott is van a színen — ez édeskevés 
a két szakasz egybevágóságának bizonyítására.

Lesznai mondja: „A hídszerkezet vizsgálatánál nagy fontossága van a tar
talmi . meghatározottság tekintetbe vételének.” Az állítólagos hídforma tehát az 
előbbiek alapján bebizonyítottan nincs tartalmilag meghatározva, az egész darab 
struktúrájának szimmetriáiból marad tehát a két scherzo, valamint a két párbaj
kettős szimmetriája.

Mi tehát a „Forza” drámai formája? Angel Saavedra verses tragédiája, a 
„Don Alvaro” a korai romantikus dráma mintaképei közé tartozik. Néhány évvel 
később került csak színre, mint a romantikus dráma őse, Victor Hugo „Her- 
nani”-ja és ahhoz igen sok vonásban hasonlatos is. A darabnak a legfőbb jelleg
zetessége a címben is foglalt végzetszerűség. Don Alvaro akarata ellenére arra 
ítéltetett, hogy ő okozza a Calatrava-család minden tagjának halálát. Hiába 
küzd a sors véletlen vagy irányított csapásai ellen, ellenfele maga a végzet, 
am ellyel szemben el kell buknia. A dráma fordulópontja tehát nem az opera sze
rinti 17. szám, Alvaro és Carlos első találkozása, hanem az a véletlen pisztoly- 
lövés az I. felvonás végén, amely elindítja az események feltartóztathatatlan 
lavináját. Ettől a pillanattól kezdve  predeterminált a drámai k ifejlet és nem a 
„hídforma” centrális számától.

A scherzo-tételekben Lesznai szerint döntő fontosságú az, hogy ezekben sze
repel a nép. A nép valóban igen fontos szerepet játszik Verdi operáiban: a 
„Simone Boccanegra”, a „Don Carlos” és különösen a „gályarabság éveinek” 
néhány darabja — .Nabucco”, „Legnanói csata”, „Lombardok” sitb. — cselek
ményének kibontásában valósággal főszerephez jutnak a tömegek, a népi kórusok. 
A „Forza”-ban viszont nem az a döntő fontosságú, hogy a scherzókban a nép 
szerepel, hanem az, hogy ezek a scherzók léteznek. Verdi a színpad nagyszerű 
ismerője volt; dramaturgiai érzéke a legnagyobb fokú sűrítést követelte meg a 
librettistától, s szövegírói valósággal kínokat szenvedtek amiatt, hogy a maestro 
minduntalan rövidítette verseiket. És ez a „tacitusi módon” dolgozó Verdi eltűri, 
sőt, megköveteli a zsánerképek beiktatását a „Forza”-ban, noha ezek a jelenetek
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ellene mondanak látszólag egész dramaturgiai gyakorlatának, állandóan m eg
szakítják a cselekmény menetét, akadályozói a végzet-tragédia gyors kibontako
zásának. Látszólagos az ellentmondás: Saavedra tragédiájának egyik legfontosabb 
jellemvonása ez a szembeállítás, az egyéni sorsok kibontásának dinamikus lendü
lete és a népi jelenetek statikus állóképei között. (Persze, ez a statikusság csak 
a kontraszton belül érvényes vagy az egész dramaturgiai szerkezeten belül; ezek 
a jelenetek önmagukban mind Saavedra tragédiájában, mind pedig a Verdi-ope- 
rában hallatlanul színesek.) És Verdi, aki nemcsak maga volt romantikus alkotó- 
művész, de kitűnő ismerő jel is volfji a romantikus színpadi irodalomnak ■— a 
„Forza” operai feldolgozásának eszméjét ő javasolta a pétervári operának —. 
Verdi tudta, hogy ez az ellentét elválaszthatatlan a romantikus drámától. Csak
úgy, mint ahogy Shakespeare-nél, a romantikus drámaírók és Verdi eszmény
képénél, elválaszthatatlanok a tragédiáktól azok komikus jelenetei.

Ha közelebbről megvizsgáljuk Lesznai Rigoletto-elemzését, a hídszerkezet 
elm élete itt sem bizonyítható. Az I. felvonás második képéről van szó. Az előbbi 
elvek alapján röviden összefoglalva: meg kellene felelnie egymásnak a Rigo- 
letto—Sparafucile kettősnek és Gilda megszöktetésének, valam int Rigöletto 
„Pari siamo”-monológjának és a Gilda-áriának. A Sparafucile-duett zeneileg 
nem melodramatikus jellegű, mint Lesznai állítja, hanem szabályosan architek- 
tonikus felépítésű (ABA-kóda), a Gilda megszöktetése címszóval jelzett komp
lexus összetett „scena” és ott van benne a „Zitti, zitti” kórus is, m int szigorúan 
zárt és szintén architektonikus felépítésű formaegység. Dramaturgiai szempontból 
pedig semmi közük egymáshoz. Drámai összefüggés, illetve m egfelelés ugyancsak 
nincs a Rigoletto-monológ és a Gilda-ária között, zenei szempontból pedig az 
egyik recitativo accompagnato, a másik cavatina. Az időtartamban legalább a kép 
felét kitevő két duettet centrumként felfogni nem  nagyon szerencsés, hiszen 
furcsa az olyan hídforma, am elynek középponti szakasza olyan hosszú, mint a 
szimmetrikus részek együttvéve.

Valóban érdemes lenne Verdi operáit szerkezeti szempontból vizsgálat alá 
venni, mint ahogy Lesznai javasolja. Ez a vizsgálat azonban a zenéből kell, hogy 
kiinduljon és Verdi operadramaturgiájának igazi építőköveit: a dallam-megfele
léseket, a visszatérő motivikus szerkesztést, a hangnemi felépítést vagy akár a 
dallamformálás elveit (ahogy például a kitűnő hallei professzor, Walter Sieg- 
mund-Schultze teszi) kell figyelem be vennie.

Várnai Péter
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S Z Ö V E T S É Q I  ÉLET

H Í R E K

Az 1963-as év utolsó két hónapjában rendkívül élénk volt az „idegenforgalom” 
a Zeneművészek Szövetségében. Ebben az időszakban látogatott el Budapestre 
a Csehszlovák Zeneszerzők Szövetségének 8 tagú küldöttsége (Karel Hába, Jiri 
Jaroch, Bedrich Nikodem, Zdenek Petr, Dezider Nagl, Roman Skrepek, Ivan 
Parik és Engen Ilin), Romániából Eugen Cutenau, Bulgáriából Marin Goleminov 
és Georgi Timev, az NDK-ból egy háromtagú pedagógus-delegáció — Michel, 
Kleinig és Niemann  professzor, Lengyelországból Krzysztof Penderecki és Adam  
Walaczynski, Jugoszláviából Milivoj Koerbler. Ugyanakkor a magyar muzsikusok 
is éltek a cseretanulmányutak adta lehetőséggel. Gyöngy Pál Csehszlovákiába, 
Dávid Gyula Jugoszláviába, Sándor János Lengyelországba látogatott el, Bor
gulya András pedig résztvett a német zeneszerzők által rendezett Festwoche der 
deutschen Musik rendezvényein.

*

A Conseil International de la Musique szervező titkára, M. J a c k  B o r-  
n o  f f feleségével együtt októberben három napig tartózkodott Budapesten, hogy 
tájékozódjék az 1964-ben Magyarországon -tartandó két nagyszabású konferencia 
(ISME és International Folk Music Council) előkészületei felől, ezenkívül tár
gyalt a Szövetség veze tő ive l a további együttműködésről és a Szövetség képvi
selőinek részvételéről az 1964. évi nemzetközi kongresszusokon.

*

A  június 26. és július 3-a között megrendezésre kerülő ISME kongresszus 
előkészületei során a Szövetség m integy 10 000 négynyelvű prospektust küldött 
szét a világ minden tájára. Igen sok zenei folyóirat is közölte a kongresszus tema
tikáját és a részvétel feltételeit. A kongresszus iránt máris nagy érdeklődés 
mutatkozik külföldön, idehaza pedig megkezdődtek az előkészületek, amelyek 
nagy feladatot rónak a Szövetség pedagógiai bizottságára.

*

Az előadói szakosztály újabb nemzetközi versenyekre készíti elő a fiatal 
művészeket.  A zwickaui Schumann-versenyen elért siker után — Szegedi 
Anikó elnyerte a zongoraverseny 3. díját  — a lipcsei Bach-versenyre készülnek 
orgonistáink és zongoristáink, s nagy érdeklődés mutatkozik a bukaresti Enescu- 
verseny iránt is .

A  szakosztály tagjai adatokat gyűjtöttek az előadóművészek helyzetének 
felméréséhez s problémáikat a Szövetség elnöksége elé terjesztették.
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A zenetudományi szakosztály kritikusi csoportjának tagjai — folytatva a 
zenekritika területén felmerülő vitás kérdések tisztázását —, Tóth Aladárral és 
Szabolcsi Bencével beszélgettek problémáikról.  — A z esztétikai csoport meg
hívta a Budapestre látogató László Ervin Svájcban élő zongoraművészt és fel
kérte, hogy számoljon be esztétikai kutatásainak eredményeiről.

*

A  zeneszerző szakosztály konzultációs ülésein megvitatásra került Borgulya 
András  gordonkára és zenekarra írt Concerto breve-je, Lendvay Kamilló Hege
dűversenye, Láng István  Szimfóniája, Hajdú Mihály  ZongoraszonaJtinája, a szak
osztály tagjai ezenkívül meghallgatták Witold Lutoslawski H. Michaux verseire 
komponált Kantátáját.
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K Ö N Y V E K R Ő L

PROKOFJEV:
ÖNÉLETRAJZ ÉS ÍRÁSOK 
Zeneműkiadó, Budapest, 1963.

A Zeneműkiadó ízléses kis könyv- 
sorozatát értékes példánnyal gazdagítja 
Prokofjev írásainak válogatott gyűjte
m énye, amelyet Oltványi Imre fordí
tásában kapunk kézhez.

Az alkotó művész vallom ása, tulaj
don életművének kommentárja mindig 
rendkívül izgalmas olvasmány, még 
akkor is, ha az" alkalmi író nem  is oly 
vonzó stiliszta és megragadó egyéniség, 
m int Szergej Prokofjev. M űhelytitko
kat remélünk ilyenkor felfedezni az 
írásban, mintegy kiegészítését várjuk 
a  műalkotásokban elmondott kinyilat
koztatásoknak. Különösen fontos az 
efajta tájékozódás olyan komponista 
esetében, aki — m int Prokofjev — 
időbeli közelsége miatt még nem is 
szemlélhető tárgyilagos értékelés táv
latából és akiről egyébként is oly keve
set tudunk, mint e kiváló szovjet zene
szerzőről. A könyv előszavában ugyan 
az írások válogatója figyelm eztet arra, 
hogy az itt következő olvasm ány sem
miképpen sem pótolja a magyar Pro- 
kofjev-monográfiát; ennek ellenére lé 
nyegesen gazdagabbak lettünk a mű 
elolvasásával, mert általa megismertük 
Prokofjevet, az embert és a művészt.

Mielőtt vázlatosan ism erteném  a kö
tet tartalmát, meg kell jegyeznem, hogy 
annak két része, az önéletrajz és az 
írások, mind stílusában, mind monda
nivalójában lényeges különbséget mu
tat. Bár időrendben logikusan követi 
egym ást a két rész — az önéletrajz 
1941-ben keletkezett, de Prokofjev éle
tének történetét csak 1936-ig beszéli el, 
m íg az írások összeállítása 1931 és 1953 
között kelt cikkeket és nyilatkozatokat 
tartalmaz —, az önéletrajz önmagában 
m égis teljesebbnek tűnik. Megtaláljuk 
benne nemcsak a zeneköltő életének  
fontosabb mozzanatait, művészi fejlő
désének lényeges állomásait, a világban  
való érvényesülésének — az úgyneve

zett „karriernek” — rögös útját, hanem  
Prokofjev m űvészi hitvallását is, a 
zene új stílusának perspektíváját, a ze
neszerző viszonyát kora társadalmához: 
tehát mindazt, am it későbbi cikkei 
nagyjából csak ismételgetnek, vagy ép
penséggel körvonalaznak. Ezekben az 
írásokban legérdekesebb nem az, amit 
Prokofjev önmagáról ír, hanem aho
gyan kortársait látja (pl. a párizsi z e 
nei élet keresztmetszete az 1931—32-es 
évadból, a  Gorkijról szól visszaem lé
kezés 1936-ból, Ravelről írt nekrológja 
1938-ból, a rövid és vonzó karcolat Pro
kofjev mesteréről, Glierről 1940-ből, 
vagy A művész és a háború című, 
őszinte és nagyon rokonszenves mani- 
fesztum 1944-ből). Józan ítélőképesség, 
emberiesség és csillogó értelem hatja 
át ezeket a sorokat, olvasásukkor az 
ember önkéntelenül hallja Prokofjev 
zenéjének egy-egy jellegzetes dallam
fordulatát, kihegyezett, szenvedélyes rit
musát, merész harmóniáját.

A többi rövid cikk és nyilatkozat idő
szerű zenei és művelődési kérdésekről 
szól (pl. A szovjet zene útja. A  tömegek  
komoly zenére vágynak, Megszűnhetik-e 
a dallam? Zene és élet  stb.). Az itt val
lott nézetek — ha olykor érződik is 
belőlük valam i a sztereotip körkér
désekre adott válaszok sematikus szok
ványosságából — világosan követik azt 
az irányt, am it Prokofjev életrajzában 
— tehát évtizedekkel korábban — a 
művész számára kijelölt. Nem erede- 
tieskedés, hanem az újítás, a művészi 
haladás eltökélt szándéka vezeti a ze
neköltőt olyan utakra, amelyeken előtte 
m ég nem igen jártak; nem a tömegek 
ízlésének finnyás megvetése, hanem a 
közönség zenei értelmének tervszerű 
és alapos fejlesztése ihleti újszerű har
móniákra, még ki nem próbált dallam
fordulatokra, hangszeres műveinek 
nagyszabású koncepciójára. Egy ko
rábbi helyen — az életrajzban — Pro
kofjev szenvedélyesen tiltakozik az el
len, hogy zenéjét állandóan groteszk
nek nevezzék a műbírálók. Ö maga 
inkább scherzószerűnek érzi muzsiká-
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ját és erre hívja fel hallgatói figyel
mét. Ez a, látszólag jelentéktelen meg
jegyzés hívebben és egyértelműbben 
jellem zi Prokofjev egész stílusát, mint 
azt maga a zeneszerző elképzelhette. 
Ha a scherzo zenetörténeti funkciójára 
gondolunk, arra, hogy miképp tört ma
gának fokozatosan utat ez a forma a 
klasszikus szonátában és szimfóniában; 
hogyan foglalta el realisztikus-népies 
és egyszersmind humoros-démoni karak
terével a menüett naiv táncos világának 
helyét; hogyan ágyazódik a klasszikus té
telsorba, az álmodozó és bensőséges lassú 
tétel mellé, mint annak dialektikus kiegé
szítője: mindezt végigondolva cseppet 
sem  jelentéktelen kijelentés, ha egy ze
neszerző zenéjének alapvető jellem vo
násait scherzószerűnek érzi. Talán egész 
dallamszegény korunk (Prokofjev nem 
egy alkalommal mutat rá aggodalmasan 
a  dallaminvenció elszegényedésére) az 
ilyenfajta, scherzószerű zenére termett 
leginkább, ha komponistáink (amire is
m ét Prokofjev figyelmeztet) el akarják 
kerülni a provincionalizmus veszélyét, 
vagy a különcködő technikai útvesztők 
labirintusát.

Mindebből kitűnik, hogy a kötet má
sodik része sem  érdektelen olvasmány, 
legfeljebb halványabb invenciójú, ke
vésbé megragadó és eleven, mint az 
önéletrajz, amelyben Prokofjev a von
zó és színes írásmodor mesterének bi
zonyul. Kedves egyszerűséggel, kere
setlen rövidséggel számol be gyermek
koráról, neveltetéséről, mestereiről, fia
tal éveinek maradandó benyomásairól. 
Tehetségéről és művészi kibontakozá
sáról pátosz nélkül, elfogulatlanul be
szél, műveinek értékelésében megle
pően tárgyilagos; anélkül, hogy lebe
csülné m ég legkezdetlegesebb alkotói 
próbálkozásait is. Miután fiatalon és 
sok évre került a nagyvilágba, itt szer
zett tapasztalatairól egy éles ítélőképes
ségű és jóhumorú megfigyelő tollával 
ír. Amerikát és Nyugat-Európát józan 
bölcsességgel jellem zi — általában kis
sé ironikusan — de önmagát sem kí
méli, belátva, hogy ezekben a sorsdöntő 
esztendőkben, az első világháborút kö
vető időszakban, többet és fontosabbat 
alkothatott volna, ha otthon marad és 
nem hajtja valam i furcsa érvénye
sülési láz egyik hangversenykörútról a 
másikra, amerikai szerződéstől Djagilev 
római, párizsi, londoni megbízatásáig, 
nyughatatlanul imbolyogva ebben a 
nyugtalan korszakban két világrész kö
zött. Prokofjev soha nem szakadt el

hazájától és a forradalom eszm éivel 
mindvégig rokonszenvezett, ha utóbb 
maga be is látja, hogy ez a passzív  
magatartása nem volt elegendő az in
tervenciós és az azt követő válságos 
időkben. De mivel soha nem volt sza- 
kadár, végső hazatérésében sincs semm i 
patétikus „megtérés” jelleg. Tanuló évei 
alatt elsajátította a világtól, am it lehe
tett, amire művészetének szüksége volt, 
ezek után nyugodtan és megnyugodva 
telepedhetett le végleg hazájában, ahol 
zökkenés nélkül sikerült beilleszkednie 
a szovjet életbe és azonnal m egtalálta  
a  kapcsolatot közönségével.

Sajnos, az életrajz nem teljes, a 
zeneköltő életének utolsó évtizedeiről 
nem  számol be és így a művészi pálya 
további kialakulásának története, az 
érettkori kompozíciók létrejötte és az 
1948-as „zenei határozat”-taí őt ért bí
rálat belső visszhangja hiányzik a biog
ráfia teljességéből. Mindezt talán egy 
későbbi Prokofjev-monográfia valóban  
pótolni tudja majd, annyi azonban 
kétségtelen, hogy az e kötetben kiadott 
dokumentumok fontos és nélkülözhetet
len forrásai lesznek minden valaha  
is  megírandó, Prokofjevről szóló elem 
zésnek.

Pándi Marianne

Szomjas Schiff ért György:
FINNISCH-UGRISCHE 
HERKUNFT DER UNGARISCHEN 
„REGÖS” GESÄNGE
Akadémiai Kiadó, Bpest, 1963. 
Congressus Int. Fenno—Ugr.,
1960 20—24, IX.

A szerző figyelemreméltó célkitűzése, 
hogy megállapítsa a finnugor népek 
közös dallamanyagát, illetőleg jelleg
zetes dallamtípusait. Szabolcsi, Var- 
gyas és e sorok írójának számos rész
leges összehasonlítása után valóban 
időszerű és szükséges a részletes ösz- 
szehasonlító munka. Bár a jelen ta
nulmány csak a regösdal vizsgálatára 
szorítkozik, ígéretet tartalmaz összefog
laló adatok (így 90 lapp—magyar és 
50 észt—magyar dallamvariáns) közlé
sére.

Finnugor zenei emlékeink kutatásá
ban valóban sok még a tennivaló. A

91



regös szó XIII. századi megjelenésétől 
Sebestyén Gy. és Kuhac F. 1897. és 
1901. évi első rendszerezési kísérletéig 
a dallamok származási kérdése nyílt 
maradt éppúgy, m int annak sokat vi
tatott szövegi tartalma, bár utóbbinak 
tisztázásához term észetesen több kutató 
(Lehtisalo, Ahlquist, Karjalainen, Kan- 
nisto, Wichmann, Paasonen, Donner, 
ill. Sebestyén, Erdődi, Szinyei, Jacobi— 
Lányi, Hunfalvy, Budenz, Vikár B., 
Szily) járult hozzá.

A tanulmány kutatási anyaga Vas, 
Sopron, Zala, Somogy, Baranya-megyei, 
valamint a komáromi és udvarhelyi 
regös centrumok dallamanyaga, illető
leg a Magyar Népzene Tára II. köte
tének (Jeles Napok. Szerk.: Kerényi 
György) dallamai. Ez az anyag „li- 
tániázó” természetű, ismétlődő formá
jú, gyermekdalhoz hasonlóan ütempá
rokból építkező és diatonikus (ponto
sabban durhexachord), ellentétben a 
régi törökös magyar parasztzene fél- 
hangnélküli pentatonikájával. A kuta
tás kiindulópontja az ugor kapcsolatok 
eddigi legmeggyőzőbb dallamtípusa, a 
sirató dallam, m elynek elsődleges köz
lése gazdag új változatcsalád kíséreté
ben ezúttal sem  maradhatott el. A si
rató nevezetes szerkezetéből.! 2 1-es 
kadenciájából igyekszik levezetni a 
szerző a regösének legjellemzőbb for
dulatát, a folyton ism ételgetett r-d-t-1 j 
s-d fordulatot, m elynek valóban ki - 
tűnő lapp változatait közli a 3. e, f, g, 
h, i példában. Meggyőző magyarázatát 
adja a d-f és d-s ugrásoknak, miközben 
ugyanarra az eredményre jut, mint 
1938-ban F. Boose, aki szerint a ka- 
réliai siratóban pentaton  mag rejtőzik, 
a tere átmenő jellegű. E pentatónia 
nyilván szó-végű. A regösének s-d-t-11 
s-1 fordulatának észt és finn változatai 
után a m-r-d-t | 1-m regösdallamot, az 
előbb vizsgált példányok minore-válto- 
zatát helyezi finnugor variánscsaládba. 
A moll-változatkör m ég inkább meg
győzi a tere bizonytalan szerepéről, 
amihez járul, hogy a változó tercnek

az összes vizsgált népnél számos nyoma 
van. A tere és szeptim bizonytalansága 
jól megérthető, ha a finnugorok a lap 
hangsorául a Launis által fő-pentato- 
nikának nevezett szó-pentaton sort 
(s-l-d-r-m) tekintjük. Annál is inkább 
tehetjük ezt, mert hiszen a dúr típu
soknak teljesen azonos méloszú moll 
változataik vannak. (L. 5, g, h, i.)
Ugyanennek a dalamcsaládnak tagjai 
a finn Kalevala-runok, melyek maguk 
is változó-tercűek. (Az 5 húrú finn  
kantele mollpentachord hangsorából a 
tere megérintésével nyernek durpent- 
achord sort'.)

Külön fejezetbe illenék a „székely 
regös”-nek nevezett „Porka havak ese
deznek” kolomejka dallamának vizsgá
lata. Valamennyiünk által eddig szláv- 
nak tartott dallamának eddig is ism er
tük finn és észt változatait, sőt Vargyas 
kutatásában távolabbi, francia és angol 
példányait is. A nyugateurópai példá
nyokat aligha lehet francia történeti 
kapcsolatokkal magyarázni. M ivel a 
kvintről, térerői és alapról kiinduló 
nemzetközi példányok legnagyobb 
számban valóban a finn—észt runok 
és a magyar népszokási és gyermek
dalok közül kerülnek ki, indokolt e 
világm éretű dallamnak minél átfogóbb 
magyarázatát keresni. A 7. példa ide 
vonja a gyermekdal ismert s-s-11 s-m  
fordulatát is, amit az egész világ ze
netudománya nyugateurópainak vél. Ér
dekes feltevés, hogy a Diószegi Vilmos 
által sámánikus szövegemléknek tartott 
„Hej regö rejtem” mondat talán m eg
őrizte ősi finnugor dallamvonalát (eső 
motívumában). A szerző a regösének 
előfordulási területeinek ősmagyar tele
pülésekkel való összefüggését fejtegeti.

Szomjas Schiff ért György értékes 
tanulm ánya ismét nagy lépéssel viszi 
előre a diatonikus finnugor dallamos
ság összehasonlító kutatását. A szóban- 
forgó dallamosság szláv és német t e 
rületen való előfordulása azonban so
kak számára most már tüzetes nem 
zetközi vizsgálatot tesz kívánatossá.

C. Nagy Béla
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K O T T Á K

ŰJ MAGYAR BARTÖK-KIADVÁ- 
NYOK
Bartók Béla: „Kossuth” — szimfó
niái költemény nagyzenekarra. Köz
readja D. Dille. Kispartitúrák, 138. 
sz. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest 
1963; Az ifjú Bartók, I. Válogatott 
dalok. A szerző hagyatékából közre
adja D. Dille. Zeneműkiadó Vállalat, 
Budapest 1963.

Denijs Dille — és az ő személyén ke
resztül a budapesti Bartók Archívum  
— régi adósságot törlesztett e két hang
jegykiadvány megjelentetésével. Mind
kettő Bartók egyéniségének kialakulá
sára vet fényt, vagyis az ifjú zeneszer
zőt mutatja be. Az újonnan megjelent 
partitúra Bartók első, országos feltű
nést keltett művét utalja most át a 
misztifikációk birodalmából a tudomá
nyos megismerés világába, a dalfüzet 
pedig a műdalszerző és a népdalt fe l
dolgozó Bartókot mutatja meg, épp 
fiatalkori döntő stílus-váltásának évei
ben. A szerkesztő nyilván figyelembe 
vette, hogy a változás, a kikristályoso
dás művészi adalékainak egybegyűjtése 
az elegyesség, a stiláris kialakulatlanság 
érzetét kelti egyetlen  kiadványban. El
járása mégis tökéletesen indokolt és 
helyes, hiszen az em lített tény sem
m it sem von le  a kiadvány, vagy az 
egyes dalok értékéből. Másrészt viszont, 
bizonyos történeti szempontból, külön 
érdekességet jelent: bizonyítéka Bartók 
tudatos vonzódásának a népi-nemzeti 
kollektív zenei kifejezés iránt, mely 
vonzalom korábbi, mintsem annak 
„igazi” tárgyát, a magyar zenei fol
klórt a szó mélyebb értelmében meg
ismerte volna.

Ez utóbbi állításunk bizonyítéka a 
„Kossuth” szimfóniái költemény is. 
Szó sincs arról, hogy ennek stilizált 
verbunkos-magyarsága Bartók zenei 
anyanyelve lett volna. Első kompozíciói

polkák és keringők, a kor átlagos (né
met szellemi befolyásra valló) zene
termésének modorában, a későbbiek 
Mendelssohn és Schumann, Brahms és 
a fiatal Dohnányi hatását tükrözik. 
Első figyelemreméltó magyaros kompo
zíciói, a századforduló táján, nagyonis 
tudatos állásfoglalás művészi konzek
venciái. Magyarságának zenei forrása 
akkortájt kettős: egyrészt a népies mű
dal, a „magyar nóta”, m ásfelől az a 
tánczenei kiindulású hangszeres zene 
táplálja, m elyet a Bartók-kutatás som
másan „Liszt-hatás”-nak nevez. E fia
talkori alkotóperiódusnak egyik kima
gasló műve a „Kossuth”. Bemutatása 
idején a közönség s a kritikus úgy 
ünnepelte, minit új korszak kezdetét a 
magyar zenében. Nem is teljesen alap
talanul: elvégre nem láthattak a jö
vőbe és nem jósolhatták meg, hogy 
Bartók rövidesen szakít ezzel a stílus
sal (hogy évtizedekkel később, más kö
rülmények közt és más művészi szin
ten, mégiscsak visszatérjen a verbun
koshoz). Azt azonban helyesen ismerték 
fel az 1904-es bemutató tanúi, hogy a 
„Kossuth”-tal valami új született: az 
a magyar szimfonikus zene, mely egy
szerre lehet európai rangú művészet és 
nemzeti közügy. Ennyiben valóban új 
jelenség a „Kossuth” szimfóniái köl
temény. Maga az igény e  hármas 
igény azonban korántsem a századfor
duló táján merült fel először, hanem  
m ég a XIX. század első felében — 
maga Bartók is (itt most nem szólunk 
a Sttrauss-zene különben nagyonis fon
tos hatásáról) jellegzetesen a m últ szá
zad magyar zeneszerzőinek módján lá
tott hozzá beteljesítéséhez. A „Kossuth” 
ezért végeredményben mégsem a ma
gyar zene új korszakának kezdetét — 
sokkal inkább a réginek betetőzését, 
végét jelenti.

Itt, a teljesség igénye nélkül, rá 
kell mutatnunk néhány jelenségre, mely 
a „Kossuth” szimfóniái költeményt a 
magyar romantika — Liszt, Erkel és 
Mosonyi — mozgalmához kapcsolja. 
Az egyik ilyen jelenség az „idézet”-
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technika. Ruzitska József „Kemény Si- 
mon”-daljátékától, a Hunyadi-nyitá
nyon és a Bánk bánon át Liszt Magyar 
királydaláig, Mosonyi „Álmos”-operá- 
jáig és Ünnepi zenéjéig úgyszólván 
nincs olyan múltszázadi magyar mű, 
mely — legalább bizonyos tetőpontjain 
— kisebb-nagyobb mértékben ne idézné 
a kor hazafias zenei szimbólumait: a 
Rákóczi-nótát és indulót, vagy Egressy 
Béni Szózatát. A „Kossuth” sem kivétel 
ez alól, már a harciasán nekifeszülő 
hármashangzat-főtéma mögött ott érez
zük a Rákóczi-induló egyik jellegze
tes motívumát. (Hogy e janusarcú téma 
másfelől a XX. századra tekint, azt a 
folytatás kromatikus volta bizonyítja; 
anélkül, hogy bárm iféle elméletre vagy 
rendszerre óhajtanánk utalni, meg kell 
jegyeznünk, hogy a tízütemes téma a 
kromatikus skála mind a tizenkét hang
ját felhasználja.) A Rákóczi-téma még 
feltűnőbben — és több formában — je
lenik meg: a 8. részben a „kurucos” 
felugró kvartfanfár többszöri ism étlő
dése mellett a 7. tétel gyülekezőjéből 
formált háromhangos anapestus-motí- 
vum terraszos lefelécsúsztatása hívja 
magára a figyelmet. A 4. tételben sti
lizált magyar nótára ismerünk. Erre 
még két évvel később is akad példa 
Bartóknál: az I. szvit második tételé
ben, némi változtatással, de jól felis
merhetően, feldolgozta Serly Lajos nép
szerű dalát, a „Kék nefelejcs”-et. A 
„Kossuth” 4. része mintha már elő- 
hangja lenne a magyar nóta e „szim
fonikus apoteózisának”. A 9. rész egyik 
tetőpontján Rózsavölgyi Ünneplőjének 
patétikus hangjai tűnnek fel. Az pe
dig, hogy a Kossuth-téma a mű vala
mennyi részében jelen van — más-más 
szerepet betöltve és megváltoztatott for
mában — leginkább Liszt szimfonikus 
szerkesztésének téma-metamorfózisára 
emlékezteti a hallgatót. A küzdelmes 
8. rész végén a Kossuth-téma megfor
dul, íve lefelé hajlik, a bukást, a gyá
szos végzetet érzékeltetve. Látnivaló: 
Bartókban már kezdettől fogva meg 
volt az a hajlam, hogy valamely gon
dolatát önmagával állítsa szembe, va
gyis, hogy egy jelenséget saját belső 
ellenétével jellem ezzen. A szituáció és 
zenei megoldása ugyanakkor egy Mo- 
sonyi-műre, a „Honvédek” című szim
fonikus fantáziára em lékeztet (amely
ben, mellesleg, szintén feltűnnek a Rá
kóczi-induló — és a  Kossuth-induló 
motívumai). Az a magyar tematikájú

osztinátós gyászinduló is, amellyel Bar
tók műve végetér, közvetve Mosonyitól 
származik: erre épül a „Honvédek” 
gyász-tétele s utóbb a Széchenyi-Gyász- 
hangok főrésze. Ezt a szerkesztési mó
dot átvette Mosonyitól Liszt Ferenc 
(Magyar történelmi arcképek) s talán 
rajta keresztül jutott Bartókhoz. Akár- 
mint is volt: a „Kossuth” szimfónia 
önálló zongoraműként kiadott zárósza
kaszát úgy is felfoghatjuk, mint egy 
hiányzó képet Liszt magyar pantheon- 
jából. Ám bármilyen sok szál fűzi is 
a „Kossuth”-poémát író Bartókot ro
mantikus magyar elődeihez: nem két
séges, hogy ilyen merészen és bátran, 
ilyen fiatalos lendülettel, ilyen folyé
konyan és magátólértetődő természe
tességgel, egyszersmind szemmeltartva 
a stílusegység és a változatosság kö
vetelményét, senki nem szólott még 
előtte ezen a zenei nyelven.

Távol álljon tőlünk, hogy a kiadvány 
ism ertetésének ürügyén végigelemezzük 
a művet; sok szempontot figyelmen kí
vül hagyva, csak a „Kossuth” magyar
romantikus előzményeit kívántuk vá
zolni. Ezzel is rámutatva Dille profesz- 
szor eléggé nem méltányolható publiká
ciós tevékenységre, melynek eredménye
ként végre mindenki számára hozzá
férhetővé vált Bartók két emberöltővel 
ezelőtt komponált nagyszabású alkotá
sa. (Hadd jegyezzük meg, hogy a mű 
programjának különféle változatairól, 
bemutatójának körülményeiről és vissz
hangjáról bőséges adatközlés található 
az ugyancsak Dille szerkesztésében 
megjelenő Documenta Bartókiana ez 
év elején napvilágot látott első szá
mában, Demény János, David Clegg 
és a szerkesztő tollából.)

* * *

A z ifjú Bartók  című dal-füzet, me
lyet a címlapon levő római szám ígé
rete szerint folytatás követ, másfajta 
érdekes tanulságokkal szolgál. A „Kos
suth” egységes világa után itt változa- 
tosabb-tarkább kép tárul elénk: e füzet 
Bartók fejlődésének több szakaszából 
nyújt ízelítőt, időben másfél évtizedet 
átfogva. A szimfóniái költeményről e l
mondhattuk, hogy kiadása bizonyos ze
netörténeti legendaképződést szüntetett 
meg. E megállapítást itt nem ism étel
hetjük meg: e dalfüzet legtöbb darab
ját még cím  szerint sem tartották nyil
ván az eddigi Bartók-műjegyzékek. Az 
1900-as „Liebeslieder”-sorozatot feltűn
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teti (az előadó-apparátus m egjelölése 
nélkül) Demény János (1951), Szőllősy 
András pedig zongorakíséretes kétszó- 
lamú kórusokat említ ilyen címen (1956). 
Ugyanitt az „Est” című, 1903-ban kom
ponált dal is szerepel — zongorada
rabként. Utóbbi adatai Ujíalussy Jó
zsef kiváló Bartók-breviáriumába is át
kerültek (1958). Természetesen az em
lített kutatókat semmi felelősség nem  
terheli a hiányos, illetve pontatlan ada
tokért: munkájuk elkészültekor nem  
férhettek hozzá a kiadatlan kézirathoz. 
Ez is bizonyítja a most közreadott 
dalok tudományos újdonság-voltát.

Dille részletes előszóval is ellátta a 
dalfüzetet, ebből kitűnik, hogy a „Lie
beslieder” sorozat négy dalból áll. 
Ezekből kettő jelent most meg, mind
kettő Friedrich Rückert versére. Az 
eredeti ném et dalszövegeket Ormay 
Imre fordította magyarra. Figyelemre
méltó m unkát végzett; kár, hogy né
hány prozódiai hiba mégis becsúszott 
fordításába, így az első dal hangsú
lyos hosszú első hangja alá hangsúlyos 
rövid vers-szótag (pí-ros) került. Ez 
azonban csak szépséghiba és a kiad
vány tudományos hitelét semmiben 
nem rontja. A két dal Schumann és 
Mendelssohn hatására utal, kétoktávás 
ambitusa pedig arra, hogy Bartók az 
énekhang kezelésében is „hangszeres” 
módjára gondolkodott. Schumann ha
tása mutatkozik a Harsányi Kálmán 
versére írt, magyar hangvételű dal
ban is: az, hogy milyen fontos szerep 
— alighanem az énekhangnál is súlyo
sabb és drámaibb — jut a zongorának. 
Ezután két magyar nóta következik 
(Lekaszálták már a rétet; Megittam a 
piros bort), az első valószínűleg 1905 
végéről, a második a „Magyar népda
lok” elkészült, de — a Kodállyal 
együtt kiadott első füzet hűvös fogad
tatása miatt — kéziratban maradt II. 
füzetéből, 1906-ból. Mindkettő azt bi
zonyítja, hogy Bartók akkoriban még 
nem tudott teljes bizonyossággal különb
séget tenni népdal és népies műdal 
közt — de azt is, hogy milyen finom  
érzékkel figyelte meg és rögzítette írás
ban az élő előadás sajátosságait. Az ez
után következő négy magyar népdal- 
feldolgozás közül az első (Édesanyám  
rózsafája) a  Kodállyal közreadott füzet 
metódusára vall. A többi három (Ha 
bemegyek a csárdába, Sej, mikor en
gem katonának visznek, Ez a kislány 
gyöngyöt fűz) azt bizonyítja, hogy a

kéziratban maradt II. népdal-füzetben 
Bartók sokkal több önálló feladatot 
juttatott a zongora-szólamnak. Most 
már csak az énekesre bízta a népi dal
lamot, melyet a zongora viszont moz
galmasabb, érdekesebb, önálló szólam
mal folyt körül (említsük meg például 
a 3. dal két hangból álló osztinátó- 
kíséretét).

A füzet utolsó „ciklusa” négy szlovák 
népdal-feldolgozás, melyek közül az 
első 1907-ből, az utolsó, Kodály Zol
tán közlése szerint, 1916-ból való. 
Üjabb bizonyítéka annak, hogy a zene- 
szerző-Bartókot már kezdettől foglal
koztatta a magyar m ellett a szlovák 
népzene is. E négy dal is  azt mutatja 
meg, hogy m iként talált rá Bartók fok- 
ról-fokra a népzene „természetes” fel- 
dolgozási módjára. Ebből a sorozatból 
az utolsó darabot kell külön m egemlí
tenünk: az egyszerű dallamsorból itt 
pompás scherzo kerekedik anélkül, 
hogy az eredeti dallam megsínylené a 
„műzenébe illesztést”.

Denijs D ille feladatai közé tartozott, 
hogy a sokszor túlságosan gyorsan pa
pírra vetett dalok egyes helyeit „meg
fejtse”, továbbá, hogy a dalokat elő
adási jelekkel ellátva, átadja azokat az 
előadóknak, a zenei életnek. Amikor 
megállapítjuk, hogy mind zenei, mind 
tudományos szempontból példás mun
kát végzett, egyszersmind kifejezzük 
azt a reményünket, hogy Bartók oly 
sok szépséget rejtő fiatalkori műveit 
mielőbb megismeri a nagyközönség is.

Bónis Ferenc

ŰJ KISPARTITÜRÁK

Horusitzky Zoltán:

III. VONÓSNÉGYES 
(Kispartitúrák 115., Editio Musica, 
Budapest)
IV. VONÓSNÉGYES
(Kispart. 100. EMB)

Nem kis dolog az, ha valakinél mon
danivaló és eszköz ugyanazon a szin
ten, termékeny kölcsönhatásban és har
móniában van — gondolja az olvasó 
egynémely partitúrák letétele és Ho- 
rusitzkyéinek a kézbevétele után. Önála 
üde, friss levegőt szippanthat a tikkadt 
recenzor is.
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Üde, noha kicsit konzervatív — vilá
gos, de sohasem szimpla. T alán . . .  ta 
lán kicsit tanáros. Miért is ne lenne az? 
Kiválóan tudja a mesterséget, biztos 
kézzel formál, remekül bánik a jól 
ism ert hangszerekkel és egyéni hangja 
van. Azt hiszem, ha valam ely fiatal 
kolléga odaadná neki egy új partitú
ráját, sebészprofesszori biztonsággal 
m etszené ki belőle a felesleges zsír
daganatokat, lazult izmokat s egyszeribe 
élettől duzzadó tartást és formát adna 
a formátlannak. Főképpen a bőbeszédű, 
üresjáratú részeket irtaná. Ö maga 
ugyanis szűkszavú.

Éppen szűkszavúsága adja — az el
rendezés ízlése m ellett — darabjainak 
klasszikus veretét. Mindkét vonósné
gyese érett, egészséges hangvételű, erő
teljesen férfias és férfiasán lírikus, 
őszinte muzsika.

Kiadvány szempontjából a 100-as 
számot viselő IV. vonósnégyes a szebb 
— a 115. számúnak túl sűrű a nyom
tatása! — de mindkét partitúra hibát
lan, kulturált, ízléses.

Patachich Iván:
SERENATA PER ARCHI
(Kispart. 117. EMB)

Recenzori feladat-e a már megjelent 
mű kiadásának indokoltságát firtatni? 
Ez a probléma az esetek elsöprő több
ségében fel sem vetődik. Jelen esetben 
azonban valósággal feltolakszik a kér
dés: miért kellett ezt a m űvet publi
kálni?

Patachich Serenata-ja  iskolai munka, 
de legjobb esetben gondosan fiókba he
lyezendő műhelygyakorlat benyomását 
kelti. Ez annál meglepőbb, mert a ré
gebbi műveit ismerők, a szerző oly sok 
év alatt szerzett óriási „üzemi” gya
korlata alapján egészen mást, sokkal 
többet várnának tőle: mindenesetre ki
alakultabb stílust, fejlettebb eszközö
ket, biztosabb ecsetvonásokat. Ezek he
lyett mit kapnak? Töredezett, recsegő- 
ropogó dallamcserepeket, bizonytalan 
formálást, ál-polifonikus üresjáratokat, 
helyenként kész sémákat, egyszóval: 
zűrzavart.

Nincs tehát értelm e titkolni, hogy 
ez a darab nem éri el a kispartitúrák 
csaknem másfélszázas sorozatának igen 
tiszteletreméltó színvonalát.

Különben a kiadvány szép, jól olvas
ható. Egyetlen hibája, hogy a mű idő

tartamát 5 percben jelöli meg és szíve
sebben vennénk, ha ez nem sajtóhiba 
volna. A darab ugyanis 15 percig is 
eltart.

Székely Endre:

II. VONÓSNÉGYES
(Kispart. 122. EMB)

Rokonszenves munka — alapvető hi
bákkal. A mű rokonszenvesen, sőt tisz
teletet ébresztőén magán viseli az e l
mélyült, alapos, kitartó műhelytanul
mányok, a kifejezőeszközök csiszolá
sáért, a technika fejlesztéséért az egyé
ni nyelvezet kialakításáért vívott küz
delem jegyeit. Erényei közé tartozik 
az egyértelműen hangszerszerű, ponto
sabban: quartett-szerű fogalmazásmód, 
a zenei anyag homogeneitása és egy
ségbe kívánkozó fogantatása. Hozzáte
hetjük, hogy ez az egységbe-forrasztás 
— bizonyos, később kifejtendő okok
ból — csak részben sikerűit Székely
nek. A kéttételes mű, legalábbis szá
momra úgy tűnik, mintha program- 
szerű tartalom hordozója lenne. Vajon 
tudatos, de titkolt programról, vagy ön- 
tudatlanul felszínre bukkant valamiről 
van-e szó? (Annyi bizonyos, hogy ma 
„nem sikk” a program . . .) Akárhogy 
is van, a darabnak van valami prog
ram jellege, amit pozitívumai közé kell 
számítani. No nem az eszmei mondani
való puszta gyanújáért, hanem azért, 
ami ezt felébreszti: a mű tematikus és 
érzelmi egységéért.

Ez az em lített egység azonban ma
gában hordja a negatívumokat is. A 
darab erényei bizony felszínre hozzák, 
reflektorfénybe helyezik a rejtező hibá
kat. Ügy lehetne (némi maliciával, de 
bántó szándék nélkül) tömören meg
fogalmazni: Székely odáig jutott a mes
terségben, hogy láthatók a hibái.

Nem véletlenül és nem hatáskeltés 
kedvéért neveztem őket alapvetőeknek. 
Ez a partitúra is bizonyítja, hogy azok.

Arról van szó, hogy a nagy példa
képek műveiben — amelyeknek tüze
tes tanulmányozása meglátszik Székely 
munkáján — kérlelhetetlen belső lo
gika. vaskövetkezetességgel keresztül
vitt belső öntörvényűség uralkodik. És 
éppen ez a belső rend, — a zenei 
anyag, technika és a belőlük fakadó 
sajátos jegyek egysége — hiányzik 
Székely műveinél. S ha egy mű zenei 
anyaga nem teremti meg a maga tör-
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vényeit, akkor a szerző rendszerint 
nem a maga közegében, nem a saját 
szférájában mozog. Spekulál. A külső 
logika csak keretet, jó esetben „for
mát” teremthet a mű számára, mert 
vakolat csak, nem tartó- és kötő-anyag, 
így aztán hiába határozta el Székely, 
hogy vasbeton-építményt hoz létre, ha 
a mélyben végighúzódó és következe
tes, önmagától kívánkozó, de ugyan
akkor elengedhetetlenül szükséges vas
ereket, -idegeket, -izmokat és csontokat 
kuszán, esetlegesen és szeszélyesen 
húzta végig. Érthető, hogy bizonyta
lanság vesz rajtunk erőt ebben az épü
letben.

Ideje, hogy Székely saját magára 
hallgasson, azt a bizonyos belső han
got figyelje. Hátha ő is van olyan mo
dern, mint — olykor 40—50 év előtti 
— mintaképei?!

A kiadvány egyébként nagyon szép, 
áttekinthető, gondos munka.

Dávid Gyula:
SZÍNHÁZI ZENE
(Kispart. 130. EMB)

Megszoktuk, hogy színházi, bábszín
házi és film zenék előbb-utóbb feltűn
nek a rádió, a koncerttermek műsorain, 
kiadásra kerülnek stb. — s megpróbál
ják önálló, szerves kompozícióként foly
tatni erre nem mindig méltó életüket. 
Ezúttal egészen másról van szó. Dávid 
Gyula, aki 20 év óta a legtöbbet fog
lalkoztatott színházi kísérőzene-szer
zőnk, hatalmas termésből és megfelelő 
szigorral válogathat, ha egy csokorra 
való színházi zenéjét adja közre. A 
megjelent partitúra bizonyítja, hogy 
nemcsak a kellő szigor, de szerénység, 
jó ízlés és biztos szakmai ítélet is 
segítették a válogatásban.

„Zenedarabok kosztümben” — ez is 
lehetne ennek a miniatűrökből álló 
sorozatnak a címe. Valóban: minden  
darabja mintha kosztümöt viselne, mo- 
liéreset, csokonaisat, shakespeareeset, 
Lope de Vega-sat, nemcsak a játék, az 
olyan izgalmas és olyan felemelő színi
játék, de néha a díszletekből áradó 
sajátos szagok atmoszféráját is lehelve. 
Éppen ebben a sokféleségben rejlik  
a zenei miniatűrök játszi egybe-ötvöz- 
hetősége. Testvérekként illenek egymás 
m ellé és után. Tonálisán is (C, e, A, D, 
G, C) egységes rendbe tömörülnek.

Külön említést érdemel az a virtuóz 
formálás, amelyben Dávid ezeket a 
kisplasztikákat részesíti. Praktikusan 
és bátran válogat, játszadozik a jól is
mert és begyakorlott klasszikus sémák
kal, de mindig ötlettel, ízléssel teszi; 
olykor meg is keveri őket, hogy kettőt 
egyesítsen, vagy egy amúgyis rövidet 
még jobban megkurtítson. így születik 
icipici szonatina, Couperin-rondóval be
oltott kétszakaszos dalforma stb. Hang- 
szerelése pedig kimeríthetetlen rutinnal 
és jóérzékkel párosuló praktikus-szín
házi munka. (A prózai színház nem a 
bonyolult hangszeres feladatok megol
dására alkalmas terep!) Teljesen ele
gendő, ha a muzsikusok üzembiztosán 
és szépen zenélnek. És erre Dávid bő
séges lehetőséget ad.

A kiadvány nagyon szép. Csak 1 oboa 
nem „oboe”, ahogy benne olvashatjuk. 
1 oboa =  oboa.

Kadosa Pál:

II. SZIMFÓNIA (CAPRICCIO)
Op. 39.
(Kispart. 131. EMB)

A II. Szimfónia — bár keletkezésé
nek pontos idejét sajnálatosan nem  
tünteti fel a partitúra — feltehetően a 
felszabadulást követő első évekből való. 
Erre enged következtetni, hogy a ko
rábbi időkből jól ismert kadosai fa
nyarsággal elegyes szkepticizmus ebben 
a műben mintha háttérbe szorulna, de 
az is, hogy a bánatosan éneklő, szép 
Kadosa-lassútételek helyét ezúttal ko
mótos-magyaros (1848—49 centennáris 
ünneplése!) verbunkos-levegőjű Danza 
pomposa  foglalja el. Jóllehet ezáltal az 
„igazi” lassú tétel elmaradt, a tételek 
egymás közötti egyensúlya nem borult 
fel. A négytételes mű tulajdonképpen 
tánc-tételek ciklikus ötvözete. Még a 
szonátaformájú I. tétel, az alcím et adó 
Capriccio is viseli ezt a táncos jelleget. 
Témamegfordítással megoldott vissza
térésének ritmus-megfordítása is ezt a 
karaktert erősíti. A Capriccio-1 a már 
em lített pomposa  követi, majd színes, 
szeszélyes ritmikájú, szellem es Danza 
giocosa következik, melyről azt hinné 
az ember, hogy nehéz túlszárnyalni. De 
a vad ritmusban száguldó Finale presto 
hallatlan sodró ereje méltóképpen ko-
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ronázza a zenei mondanivalóban, ötle
tességben és színekben bővelkedő mü
vet. A  zenekar összetétele: klasszikus 
nagyzenekar kettős fa- és rézfúvókkal, 
három harsonával és némiképp kibőví
tett ütő-apparátussal. Kadosa mesterien 
bánik a zenekarral: hangszerelése nem  
„flitteres”, mentes a tetszetős sallan
goktól, de nagyon ért hozzá, hogy 
a legapróbb harmóniai meglepetésnek, 
formaelemnek, dinam ikai hatásnak 
hangszeres kifejezést adjon. Nem „tá
la l”, — zenekarra fogalmaz.

A partitúra, mint kiadvány is nagyon 
szépen sikerült. Megint csak ismétlésbe 
kell bocsátkoznom: jó volna ezt a mű
v et is többször hallani!

Vándor Sándor:

MAGYAR SZERENÁD 
(Kispart.; 132. EMB)

Tudjuk, hogy ez a kiadvány minde
nek előtt tiszteletadás a magyar m un
kásmozgalom kiváló zenepropagandis
tájának és mártírjának, a lelkes kó
rusalapítónak és vezetőnek emléke 
előtt. De azt már nem  tudtuk, hogy a

kiadvány fedelét fellapozva nagyon íz
léses és egészséges zenedarabok bonta
koznak ki előttünk, amelyeket bízvást 
ajánlhatunk a fejlettebb amatőr zene
kari együttesektől kezdve nagyzeneka
rainkig bárkinek, aki műsorát könnyen 
játszható, egyszerű zenei nyelven fo 
galmazott hangulatos darabbal akarja 
kiegészíteni.

Aránylag kis létszámot foglalkoztat: 
kettős fafúvók és két kürt m ellett vo
nósokat. A hangszerelés jellege tehát 
kamarazenekari. Formái az akkor gya
kori (1935) népdalrondók, népdalszvi
tek. Közérthetőek, világosak. Egészében 
a mű azt a világot idézi, azt az at
moszférát árasztja, amelyben fogant: a 
szépre, tudásra szomjas mozgalmi em
berek, öntevékeny muzsikálók optimiz
musát, tisztaságát, tettkészségét és 
őszinte líraiságát.

A Zeneműkiadó tehát nem csak misz- 
sziót töltött be és kötelességet telje
sített, amikor közreadta Vándor Sán
dor zenéjét. Ennél többet tett: kinyi
tott egy ablakot, amelyen a befelé for
dulásra amúgyis hajlamos zenei szak
ma eddig nem tekintett körül. Ez az 
ablak a magyar munkásmozgalom kul
turális örökségére nyílik.

Gergely Pál
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F O L Y Ó I R A T O K

I ND GESELLSCHAFT

A Musik und Gesellschaft decemberi 
számának külön melléklete ismerteti 
a lipcsei Bach-Archívum kutatóinak 
újabb nagyszabású vállalkozását: folya
matosan sajtó alá rendezik a J. S. 
Bach életére vonatkozó összes doku
mentumokat. Az első, már elkészült 
kötet Bach minden fellelhető kéziratát 
közli facsimilében. Minden közölt ok
mány m ellett részletes forrás-meghatá
rozást, valam int a tartalomra vonat
kozó magyarázatot találunk. A máso
dik kötet kb. két év múlva jelenik 
meg és a J, S. Bachra vonatkozó va
lamennyi idegen kézírásos vagy nyom
tatott dokumentumot fogja tartalmazni. 
A harmadik kötetben a teljes képanyag 
közreadását tervezik.

Nagy sikerrel zárultak az október 
folyamán Berlinben rendezett Ünnepi 
Hetek. Több zenés színpadi m űvet fel
újítottak, közülük Verdi Nabucco-ját, 
Offenbach „Barbe bleue”, „Monsieur 
et Madame Denis” és „Salon Pi+zelber- 
ger” C; műveit, Sztravinszkij „A katona 
története”, valamint Brecht—Weill , Sie
ben Todsünden der Kleinbürger” c. 
darabjainak bemutatóit ismerteti a lap. 
Mai szerzők operettjei és revüi mellett 
megérdemelt sikert aratott a Shakes
peare „Vízkereszt” c. vígjátékának té 
májából készült szellemes modern szö
vegű musical. Sajnálatosan kevés új 
szimfonikus vagy egyéb komoly zenei 
mű készült erre az alkalomra.

Részletes méltatást olvasunk Fischer 
Annie nagysikerű szólóestjéről. A leg
magasabb művészi színvonalon nyúj
tott élményért a közönség szűnni nem  
akaró tapssal ünnepelte a művésznőt. 
David Ojsztrah három hangversenyt 
adott, az egyiken maga játszotta és 
vezényelte is Mozart D-dúr hegedű- 
versenyét (K. 218). Mint H. Böhm  c ik 

kében írja, a világhírű szólista ifjú
kora óta mindig vezényelni szeretett 
volna, az utóbbi időben pedig több íz
ben is bebizonyította, hogy muzikalitá
sát, zenei elképzeléseit zenekar élén 
is érvényesítem tudja. A kiváló hege
dűművész Moszkvában hallotta elő
ször a Dresdner Staatskapelle-t, a zene
kar moszkvai vendégjátéka alkalmával. 
Most a drezdai közönség valóban kü
lönleges zenei eseménynek tapsolha
tott: az egész hangverseny karmestere 
és Mozart A-dúr hegedűversenyének 
szólistája D. Ojsztrah volt.

W. Felix méltatja Johann Cilensek 
munkásságát a zeneszerző 50. szüle
tésnapja alkalmából. Cilensek egyike 
a legjobb, le'gtöbbet játszott zeneszerzők
nek az NDK-ban. Szimfonikus művei 
példát mutatnak arra, hogyan lehet 
a hagyomány és az újszerűség dialek
tikus egységét a szocialista realizmus 
szellemében megvalósítani. Öt szim
fóniája híven tükrözi azt a fejlődést, 
amit Cilensek az utóbbi évtizedekben 
a művészi kifejezésmód és formálás 
terén elért.

Mülenz községnek mindössze 300 la
kosa van. Zenetörténeti jelentősége az, 
hogy itt éltek R. Wagner ősei a XVI. 
századtól kezdve. (Nagyapja szülőhá
zán most emléktáblát helyeztek el.) A 
felkutatott okmányok szerint Mülenz- 
ben nyolc Wagner-generáció mint isko
lamester és templomi orgonista műkö
dött, így a zene szeretete apáról fiúra 
szállt. A legutóbbi évek kutatásai alap
ján a cikk írója cáfolja R. Wagner 
állítólagos „törvénytelen” származását, 
de — m int a szerző megállapítja — 
ennek azért sincs jelentősége, mert a 
Geyer család felmenői is valameny- 
nyien m int városi zenészek, tanítók és 
orgonisták működtek, sőt feleségüket 
is ilyen családokból választották.

A népművészetek ápolása és tovább
fejlesztése érdekében elvégzendő fel
adatokról tárgyaltak Lipcsében, a mű
velődési miniszter helyettesének jelen
létében az összes érdekelt állami intéz
mények és társadalmi szervek vezetői.

09



Zenei vonatkozásban megállapították, 
hogy az országban mintegy 150 000 ön
tevékeny kórustagot tartanak számon. 
Ha a mintegy 5000 öntevékeny tánc
zenekar csak havonta négyszer szere
pel nyilvánosan, akkor is mintegy négy 
m illió hallgató számára adnak műsort. 
1970-ig minden faluban fúvószenekart 
akarnak szervezni. A hivatásos m uzsi
kusokra vár a feladat, hogy az önte
vékeny előadókat szakm ai, tanácsok
kal segítsék a minél magasabb m ű
vészi színvonal elérésében. Felszólítják 
a zeneszerzőket is, hogy érdekes, le l
kesítő ritmusú zenét, a szövegírókat 
pedig, hogy eredeti és tartalmas szö
vegeket írjanak. Tartsák szemelőtt az 
ipari és mezőgazdasági dolgozók klub
jainak igényeit is. A  zenetudósoktól 
is  több esztétikai fogalom tisztázását 
várják, olyanokét pl., m int „népiesség”, 
„szentimentalizmus” stb.

A Hándel-Archívum Halléban újabb 
értékes dokumentummal gazdagodott: 
Romain Rolland egy levelével, m elyet 
az 1926 júniusában Lipcsében megtar
tott Handel-ünnepséggel kapcsolatban 
írt. A levél szerzője többek között igen  
elismerően nyilatkozik a munkáskóru
sok  oratórium-előadásairól.

Négy nyugat-németországi operabe
mutatóról tájékoztat a lap. Az első, 
egyik legtehetségesebb zeneszerzőjük, a 
38 éves G. Klebe ötödik operája, a do- 
dekafon stílusban komponált „Figaro 
lässt sich scheiden” c. műve, am elyet 
Hamburgban mutattak be. A szöveg
könyv alapja az 1938-ban Párizsban 
elhunyt magyar író, Horváth Ödön 
1937-ben, Prágában bemutatott azonos 
cím ű komédiája. A zene megkapó, de 
a tizenkét fokú technika elégtelennek  
bizonyult a szövegkönyvben kifejezett 
érzelmek és hangulatok széles skálájá
nak kifejezésére. A kitűnő előadásnak 
így nem volt nagy sikere, de ebben a 
cikkíró szerint Mozart Figarója em léké
nek is nagy szerepe volt. Üj stílussal kí
sérletezett a stuttgarti Operaház Gluck  
„Alceste” c. operájának bemutatásakor. 
Az eredeti befejezőrészt elhagyták, szín
tér és idő meghatározása nélkül került 
színpadra a mű. Így szinte minden az 
eredetivel ellenkező értelmet kapott és 
a  humanista küzdelem rem énytelensé
gét, kilátástalanságát bizonyítja. A 
meglehetősen gyenge előadást a közön
ség is hűvösen fogadta. Ugyanitt rend
kívüli sikert aratott Donizetti „Maria 
Stuart” c. operájának felújítása. A

szövegíró Schiller drámájából szinte 
csak a keretet és a szereplők nevét 
vette át. A zene bő alkalmat ad a ki
tűnő szereplők szép énekhangjának ér
vényesülésére. Viharos, nyíltszíni tap
sok és hosszas tetszényilvánítások ju
talmazták a minden szempontból ki
tűnő előadást.

200 évvel ezelőtt született Bajoror
szágban Donizetti egyik tanítómestere 
J. S. Mayr, korának nagyon népszerű 
és igen termékeny zeneszerzője. Emlé
kére Schwetzingenben a kastély rokokó 
színházában „I commedianti” címmel 
mutattak be operát, melynek szövegét 
Mayr „I virtuosi” c. darabja alapján, 
zenéjét pedig sok-sok művéből (csak 
operát 62-t írt!) állították össze, kelle
mes hangzású, vidám és bájos dalla
mokból. Az opera buffa szereplői a 
környezethez és az ünnepi eseményhez 
méltóan, szívből jövő, játékos lendü
lettel, derűs, eleven élettel töltötték 
meg a színpadot. — Nagy sikert aratott 
Moszkvában Hrennyikov új operettje, 
a „Száz ördög és egy kislány”. — Az 
északi országokban szerzett zenei élmé
nyeiről N. Zacharias ír színes beszá
molót. — A magyar Végh-vonósnégyes 
kezdeményezésére egyéves munkával 
összegyűjtötték és Stresa-ban kiállítot
ták az összes ma fellelhető, azaz hozzá
férhető Stradivári hangszert. A hírek 
között a magyar Farkas Béla hegedű
készítő munkásságáról is olvashatunk.

Az österreichische Musikzeitschrift 
decemberi számában a Theater in der 
Josefstadt fennállásának 175. évfordu
lója alkalmából Prof. Dr. O. E. Deutsch 
megemlékezik tanulmányában a szín
ház múltjáról. Már 1815-től kezdve ope
rák, zenés darabok kerültek itt bemu
tatásra és sok hangversenyt is tartot
tak. 1825-től 1858-ig a színház a Hof- 
oper „kísérleti színpada” volt. A cikk
író számos olyan operabemutatót sorol 
fel, am ely hónapokkal megelőzte a 
Hofoper premierjét. Megemlíti többek 
között, hogy 1827-ben Weber Oberon-
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jának bemutatójához a színháznak csak 
zongorakivonat állt rendelkezésére. Ezt 
azután a karmester saját elképzelése 
szerint hangszerelte. Érdekes az is, 
hogy az énekes, aki a premieren Oberon 
szerepét énekelte, később mint ko
mikus aratott jelentős sikereket. Az 
udvari operaház csak 1829-ben — ter
mészetesen már az eredeti partitúra 
alapján — hozta színre az Oberont. 
1856-tól kezdve a nyári hónapokban a 
színház Neulerchenfeld-ben, Thalia 
Theater nevű nyári helyiségében mű
ködött. A fából épült, üvegtetős épü
letben kb. 4000 főnyi közönség fért el. 
Itt tartották 1857-ben a Tannhäuser 
bécsi bemutatóját.

W. Szmolyan  értékes tanulmánya első 
ízben dolgozza fel az Auersperg kas
télyhoz tartozó Bauerfeind színház tör
ténetét. A rendelkezésre álló okmányok 
alapján elmondja, hogy az 1705 körül 
épült palota színháztermében hosszú 
időn át csak vándortársulatok léptek 
fel. Auersperg herceg 1777-ben vásá
rolta meg a Bauerfeind családtól a há
zat, a hozzátartozó kerttel együtt; ere
detileg azért, mert a kert saját kas
télya parkjával volt határos. Miután 
pedig az újonnan vett házban szín
házterem is volt — a herceg ezt sem  
hagyta parlagon. Anyagi támogatást 
nyújtott F. Scherzer állandó színtár
sulatának, amely 1776—1781-ig műkö
dött itt. Minden pénteken zenés m ű
sort adtak, a szokásos áriák és szim 
fonikus művek előadása m ellett Mozart 
operáit is játszották. A társulat mű
során egyaránt szerepeltek zenés da
rabok, vígjátékok, tragédiák, valam int 
balettek. 1789-ig a herceg magánszín
házában túlnyomórészt operákat adtak 
elő, gyakran nagynevű vendégművé
szek, közöttük Gluck és Mozart ven
dégfelléptével. Ezt a termet tehát m él
tán tekinthetjük a bécsi Josefstädter 
Theater elődjének.

Nagy sikert aratott a bécsi Staats- 
operben Milloss Aurél eredeti és sok
oldalú balettrendezői bemutatkozása. 
Klasszikus stílusú új koreográfiát ké
szített Vigano—Beethoven Die Ge
schöpfe des Prometheus c. művéhez. 
Teljesen újszerűén és nagy sikerrel ol
dotta meg Masine—Milhaud Francia sa
láta című énekes balettjének a színre- 
hozatalát.

Az est csúcspontjaként mind koreog
ráfiái, mind előadás szempontjából Mil-

lossnak Bartók II. Zongoraversenyére 
írt tánckompozícióját méltatja a leg
nagyobb elismeréssel a kritika.

Becs novemberi hangversenyéletének  
kiemelkedő esem énye volt Händel Mes
siásának (vezényelte K. Richter)' és Mo
zart Requiemjének, valam int Bruckner 
Te Deumának előadása — az utóbbi 
két művet Karajan vezényelte. Az Or- 
chestre National de Belgique, Cluytens 
karmester vezetésével vendégszerepeit 
Bécsben. Sajnálkozva állapítja meg a 
lap, hogy sem Karel Ancerl, sem Mel
les Károly vendégszereplése nem felelt 
meg a várakozásnak. Hindemith maga 
vezényelte orgonaversenyének európai 
bemutatóját. A kritikus szerint a da
rab egy nagy mester műve — de nem  
mestermű. Kitűnően sikerült Janácek 
ritkán hallható Intime Briefe c. quar- 
tettjének előadása a Weller-vonósné
gyes tolmácsolásában. Kiemeli a lap 
Starker János szóló-estjét, melynek mű
sorát az előadó J. S. Bach szólóművei
ből állította össze.

Az 1964. évi Bécsi Ünnepi Hetek  
valamennyi kulturális rendezvényét a 
századforduló mestereinek alkotásaiból 
válogatták. A Staatsoperben R. Strauss 
öt operája kerül előadásra az ünnepi 
hetek alatt. A programterv jelzi, hogy 
Mahler Lied von der Erde c. művének 
alt-hangra transzponált szólamát hosszú 
idő után ismét bariton-énekes, Dietrich 
Fischer-Dieskau szólaltatja meg. Az 
ünnepi hetek alkalmából szervezett 
ének- és zongora-mestertanfolyamok ta
nárai között Lotte Lehmann és Paul 
Badura-Skoda nevét is megtaláljuk. 
Színházi előadások, tárlatok, kiállítá
sok teszik teljessé az ünnepi hetek  
műsorát.

A Staatsoper igazgatója sajtóértekez
leten ismertette az 1964/65. évad m ű
sorterveit. Legfőbb feladatnak tekinti 
az állandó együttesre épített sorozat
előadások feltétlen biztosítását, mert az 
eddigi gyakorlat azt mutatta, hogy a 
bécsi „sztárokra” — sok külföldi szer
ződésük miatt — csak szeptember-ok
tóber hónapban és tavasszal lehetett 
biztosan számítani. Elhatározták, hogy 
több művet a salzburgi felújításokon  
sikert aratott rendezésben mutatnak be 
Bécsben is.

A Theater an der Wien  összes terve
zett felújításait le  kellett mondani — 
költségvetési okokból. Kárpótlásul ne
ves vendégművészek fellépéséről biz-
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tosítják a közönséget. — Egy júniusra 
tervezett Tristan-előadáson hosszú idő 
után ism ét együttműködik majd Kara
jan és K. Böhm — m int karmester és 
rendező. A Volksoper  azt tervezi, hogy 
ritkán játszott, értékes operák felújí
tása m ellett több XX. századbeli szerző 
régebbi és legújabb m űvét is előadja. 
A színház egyébként teljesen modern, 
új színpadi felszerelést kapott.

A Salzburgi Ünnepi Játékok  idei mű
során Mozart, R. Strauss és Verdi mű
vei szerepelnek. A Varázsfuvola előadá
sát ism ét Kertész István vezényli. A 
tíz nagyzenekari hangversenyen a bécsi 
és a berlini filharmonikus zenekar 
osztozik, vezényel: Karajan, Maazel 
Mehta, Solti, Széli stb. A dús zenei 
program ezenkívül számos matinét, szó
lóestet, dalestet, kamarazene-hangver
senyt ölel fel.

A  ̂ Bregenzi Ünnepi Játékok  tószín
padán idén a Mosoly országát és Csaj 
kovszkij Csipkerózsika c. balettjét mu
tatják be. A műsoron ezenkívül opera-, 
operett-, balett- és prózai előadások is 
szerepelnek.

K. Gy.

A Csehszlovák Zeneszerzők Szövet
sége  folyóiratának, a Hudební Rozh- 
ledynek  1963. évi 16. számában Jifí 
Vislouzil tanulmányt indít a XX. 
század zenei avantgardjáról, és azt a 
17. számban fejezi be. Ferruccio Busoni 
(1866—1924) előrelátó „felforgató” esz
tétikai nézeteit értékelve, megállapítja, 
hogy „jóslatai” bekövetkeztek. Kiala
kult a zenei anyag kihasználásnak és 
taglalásának háromféle új módja, s 
ezek mélyrehatóan módosították a XX. 
század zenéjének képét. Ez a három
féle mód pedig: 1. Schönberg és iskolá
jának ún. atonalitása (a dodekafónia), 
2. a modális tonalitás és más folklór 
eredetű kompozíciós eljárások, 3. a ré
gebbi zenei stílusok, különösen a klasz- 
szicizmus kompozíciós módszereinek re
neszánsza.

A XX. század avantgárdjának nagy 
művei azt mutatják, hogy az új huma

nitásért folytatott küzdelemben külön
böző társadalmi és világnézeti aspek
tusok érvényesültek. Ez az avantgárd 
megdöntötte a széthulló romantika esz
tétikai szokványait, új kvalitásokkal 
bővítette a zene hangzási szféráját, bár 
nem teremtett semm iféle új homogén 
zenei stílust. A kompozíciós eljárások, 
a zenei nyelvezet jellege, az eszmei 
célok szempontjából inkább a zenei 
fejlődés további differenciálódását idézte 
elő, ám ez már nem minuciózus rész
letek, nem zenén kívüli dolgok hang- 
súlyozását szolgálta, hanem tisztán ze
nei eszközökkel fejezett ki fontos mű
vészi igazságokat. A XX. század zenei 
avantgardjának bizonyos jelentősége te
hát kétségbevonhatatlan, hagyatéka a 
mai zeneszerzők (Dallapiccola, Soszta- 
kovics, Messiaen, Suchon, Britten, Lu- 
toslawski stb.) életművében tovább fej
lődik.

Jifí Fukac, a fiatal morva zeneszer
ző, Josef Berg alkotó munkájával fog
lalkozik behatóan. — Bohumír Stéd- 
ron a mannheimi iskola megalapítójá
nak, Jan Václav Stande-nak a cseh 
eredetét és nemzetiségét bizonyítja. — 
Josef Kotek  beszámol a tömegműfajok 
életéről az NDK-ban. Cikkének fejeze
tei: A hagyomány és mai követői. Ifjú
sági amatőr-együttesek, A tánczene és 
a dzsessz az NDK-ban.

A párizsi zenei életről tudósít V la
dimír Stépánek, J .V. Sykora pedig a 
Musici Pragenses jugoszláviai turnéjá
ról számol be. Milan Kuna a Morva 
Tanítók Dalosszövetségéről és a mai 
cseh dalosmozgalomról ír. Majd ko
moly értékelő szavakat olvashatunk a 
legújabb magyar vonatkozású Supra- 
phon-lemezekről: Bartók  Harmadik zon
goraversenyéről Éva Barnáthová és a 
Cseh Filharmónia előadásában, vala
mint Bartók brácsaversenyéről Jaros- 
lav Karlovsky és a Cseh Filharmónia 
reprodukciójában. Mindkét előadást Ka
rel Ancerl vezényli.

A folyóirat 17. számában Vilém Pos- 
písil ismerteti Jifí Pauer cseh zeneszer
ző munkásságát, a külföldi rovatban
K. H. Ruppel Verdi és Shakespeare c. 
tanulmányának fordítását olvashatjuk, 
majd beszélgetés következik korunk 
egyik legnagyobb Verdi-dirigensével, 
Alberto Erede-vel, az „igazi” Verdi-in- 
terpretáció problémáiról. Ludvik Kun-  
dera a lengyel gyártmányú Chopin 
hanglemez összkiadást ismerteti; Bohu- 
mil Karásek  monográfiát ír Bohuslav 
Martinu-ról.
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A 18. számban Vilém Pospísil foly
tatja Jifí Pauer munkásságának kriti
kai ismertetését. Rudolf Pecman  figye
lemreméltó tanulmányt ír A  zenei in
terpretáció néhány általános törvény- 
szerűsége címmel.

Rendkívül jelentős Tomislav Volek  
Emlékeztető a zenetudományi fogal
mak és problémák történelmi feltéte- 
lezettségére c. vitacikke. A cikk (ille
tőleg e vita) egészében való megisme
rése a mi muzikológusaink számára is 
hasznos volna. Itt csak egy-egy probléma- 
felvetését idézhetjük; „Eddig nem tet
tünk komoly kísérletet arra, hogy az 
ötvenes évek zeneesztétikájának téve
déseit és helytelen módszereit beha
tóan és teljes tudományos felelősséggel 
elemezzük. Ma nagyon is általában be
szélünk a dogmatizmusról, a személyi 
kultusz atmoszférájáról, jóvátesszük a 
kiáltó adminisztratív túlzásokat és 
igazságtalanságokat, játszunk akkor til
tott műveket, az új kompozíciós mód
szerek már nem tabuk. Ám hogyan 
áll mindezzel a csehszlovák zenetudo
mány? Eldobta néhány tézisét, más 
problémák felé fordul, mindenekelőtt 
Aszafjev intonációs elmélete és a zenei 
élmény törvényszerűségeinek laborató
riumi vizsgálata felé. A tudomány 
azonban, kontinuitást kíván. A tévedést 
fel kell tárni, túl kell rajta jutni, 
de nem úgy, hogy félretesszük. Fel
dolgozása nélkül nem ugorhatunk fe
jest az új problémákba.” . . .  „Legálta
lánosabb hibánk, hogy szinte teljesen 
hiányzik az érzékünk a zenei jelensé
gek társadalomtörténeti kötöttsége iránt, 
hogy csökkent vagy megszűnt zenetu
dományunkban e jelenségek történeti
ségének és feltételezettségének tudata.” 
. . . Szövetségünkben is „a m últ túlélt 
maradványának néztük a zenei törté
netírást, ami nélkül mind a szocializ
mus, mind a tudomány — gondoltuk — 
jól megvan. Arról a kutatóról, aki pl. 
gregorián-kutatásra specializálta m a
gát, kézlegyintéssel nyilatkoztak miná- 
lunk: szegény, bogarássza a magáét, 
ahelyett, hogy felhagyna a magántu
dósi kedvtelésekkel és a társadalom
nak hasznos kutatómunkát végezne. 
(Ma már ugyan nem beszélünk így, de 
annál jobban érezzük ennek a szem lé
letnek a következményeit zenetörténet
írásunk színvonalában és így magában 
a zenetudományban.)” . . .  ”A történe
lem  figyelmen kívül hagyása és problé
máinak a XIX. és XX. századra való 
redukálása elkerülhetetlenül eltompí

totta érzékünket az egyes korszakok 
specifikuma iránt, elhomályosította ben
nünk minden zenei alkotó munka és 
a vele kapcsolatos esztétikai normák 
történelmi feltételezettségének tudatát. 
Ügy foglalkoztunk az egyes jelenségek
kel és esztétikai norm ákkal. . .  mintha 
örökre adottak volnának s nem a társa
dalmi fejlődés egy meghatározott stá
diumának volnának a megnyilvánulá
sai. Bizonyos értelemben paradox je
lenség, hogy ez a helyzet éppen a 
marxista  tudományban állott elő. Hiszen 
éppen a marxizmus egyik fő elve, hogy 
a jelenségeket történelmi adottságuk
ban és korlátozottságukban látja és 
vizsgálja, hogy igyekszik szétzúzni a 
társadalmi élet minden szférájában az 
időfelettiség és az örökkévalóság leg
rejtettebb elképzeléseit is. Igaz, miná- 
lunk már senki sem állíthatja valamely 
zenei jelenség örökkévalóságát, ám a 
gyakorlatban mégis ez a diszkreditált 
gondolat érvényesül, ha akár öntudat
lanul is figyelmen kívül hagyjuk a 
jelenségek történelmi feltételezettségé
nek tén y ét. . .  Zeneesztétikánk több
sége pl. az „abszolút zene” és a „prog
ramzene” fogalmát ilyen örök értelem 
ben használja. Gyakorlatilag mellőzik, 
hogy ezek történelmi kategóriák, és a 
legnagyobb valószínűséggel megjósol
hatjuk, hogy e száz évvel ezelőtti ál
lapot tükrözéseként keletkezett foga
lom ellentétbe kerül a további fejlő
déssel.”

Volek vitába bocsátkozik Antonín  
Sychrával, az ismert jeles marxista 
zenetudóssal, és annak Dvorzsák szim
fonikus műveinek esztétikája c. alap
vető jelentőségű könyvéből példákat 
idéz zenei kategóriák végeredményben 
történetietlen alkalmazására. Majd le
szögezi: „Sychra figyelmen kívül hagy
ja Dvorzsák e műveinek korhoz kö
töttségét.” . . .  így bánik Sychra — mu
tatja ki Volek  — helyes fejtegetései 
ellenére is az „abszolút” és a „prog- 
ram”-zene fogalmaival is. . . .  „Az olyan 
elvi felismerést, melyet a zenetörténet 
egy meghatározott szakaszának elem zé
sével nyertünk és amely általános ér
vényűnek látszik, más anyagon is el
lenőrizni kell, még mielőtt általános 
törvénynek neveznénk. Sychra törvé
nyeiből és következtetéseiből éppen ez 
az ellenőrzés hiányzik, ezért könnyen 
találunk okot arra, hogy tagadjuk ér
vényességüket pl. az ars nová-ban. a 
gregorián korálisban stb. is.” . . .  Sychra 
pl. részletesen fejti ki azt a tézisét,
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mely szerint a zene közlő képességének 
feltétele, hogy „valami ismert”-hez 
kapcsolódjon, m ivel „a forma kontinui
tása és demokratizmusa nélkül a köz
lés lehetősége a zenében elképzelhetet
len”. „Én azt gondolom — mondja Vo
lek  —, hogy itt egy kor szabta nézet 
tipikus esetével állunk szem ben. . .  Az 
ötvenes évek esztétikusa, aki a realiz
mus gondolatához húz, azt követeli a 
művésztől, hogy alkotásai legyenek köz- 
érthetőek, a tömegekhez szóljanak és 
olyan eredményeket hozzanak, amelye
ket ez időben pozitívnak és szükséges
nek tartanak. Ám  a művészet  törvénye 
ez? . . .  Nem. Már csak azért sem, mert 
a zene történetéből sok olyan jelentős 
művet idézhetünk m eg tanúnak, am e
lyek ezt a „törvényt” nem igazolják. 
Sychra fogalom-apparátusával az ilyen 
alkotások »antidemokratizmusáról« kel
lene beszélnünk, de alkalmatlannak tar
tom, hogy a politika szférájából köl
csönözzünk fogalmakat a zeneesztétikai 
terminológia számára. Akár a grego
rián korálisban, akár Machaut m iséjé
ben, vagy Monteverdi Lamento d’Ari- 
adne-jában és a Wohltemperiertes Kla
vierban hiába keresem  azt, ami „valami 
ismerthez kapcsolódik, olyasmihez, ami 
a közösség tudatában már általában 
benne volt, am it már hosszú gyakor
lat szentesített”.

„Cibulka nagy jelentőségű tanulmá
nya óta tudjuk, hogy a háború utáni 
marxista filozófia leszűkítette a társa
dalmi törvények kérdését, különösen 
belső ellentmondásosságuk tekintetében. 
Nem csoda, ha Sychránál sem találunk 
olyan törvényeket, amelyek a zenei 
fejlődésnek ezt a belső ellentmondá
sosságát fejeznék ki. Am  még olyan 
lényeges tulajdonságokat sem fejeznek 
ki az általa megfogalmazott »törvé
nyek« amelyek az egész zenetörté
neti fejlődés során minden művészi al
kotásban érvényesülnének.” . . .  „A ze 
ne története bizonyos történelmi szituá
ciótól kezdődően — Volek  szerint — 
szakadatlanul két döntő tendencia üt
közésében m egy végbe, amelyek a 
zenének, mint társadalmi jelenségnek 
a tulajdonságai, amelyek alkotórészei 
a társadalmi struktúrának, s ezek: 1. 
a zene tendenciája az önfeilődésre, 2. 
a társadalmi struktúra tendenciáia az 
irányban, hogy alárendelje a zenét sa
ját (a társadalom) fejlődése fő tenden
ciáinak. A zene önfejlődési tendenciája 
(mint minden individualizálódott jelen
ségé kivétel nélkül) olyan tény, amely

már iskolás módszerekkel is könnyen 
bizonyítható, de minálunk mégis állan
dóan tagadták, sőt ma is tagadják (fő
leg az ún. Helfert-féle immanentizmus- 
ról írt különféle elmefuttatásokban. 
Ám hogy ez hogyan egyeztethető össze 
a m arxista dialektikával, örök rejtély 
marad számomra.). A második ten
denciát senki sem tagadja. Az a vé
lem ényem  — mondja Volek  —, ha 
feltárnánk azokat a törvényszerűsége
ket, amelyekhez ez az ellentmondásos 
viszony igazodik, ez nagyon megkönnyí
tené sok vitás kérdés megoldását és 
nem egy fölösleges, kiagyalt, de kö
nyörtelenül reális akadályt gördítene 
el a mai zene útjából.” . . .  ”A  marxista 
és a nem-marxista zenetudomány fe j 
lődésének nagy akadálya a terminoló
giai problémák megoldatlansága.” . . .  A 
szocialista zenetudósok prágai konfe
renciáján a jövő fő feladatait össze
foglaló Jaroslav Volek is ezt mondta: 
„. . . égető feladatunk az alapfogalmak
nak, főleg a zenei kép kategóriájának 
a pontos és biztos meghatározása”. 
„Gondoljuk csak meg, milyen mérték
ben tartja foglyul zenei fogalmainkat is 
a múlt, olyan koroknak a bilincseiben, 
amikor a zene, mint szakma, született, 
amikor régebbi tudományágak, pl. a 
filológia, módszereit vette át, amikor 
sok lelkes dilettáns és irodalmár stb. 
foglalkozott vele.” . . .  „A mai marxista 
zeneesztétikának az egész zenetörténet 
ismeretéből kell kiindulnia.”

A továbbiakban Bohumil Karásek  
ismerteti Dvorzsák műveinek tema
tikus katalógusát, melynek megalkotója 
Jarmil Burghauser. Marcel Rubin  cik
ke az osztrák zeneszerzők munkafel
tételeit ismerteti.

A 19. számban Milan Kuna Véroslav 
Neumann  kórusműveit ismerteti. Jaros
lav Volek  részletesen beszámol a 
Varsói Ősz eseményeiről. Hansjürgen 
Schaefer  az NDK zeneszerzőinek leg
közelebbi feladatait foglalja össze. La- 
dislav Mokry  kritikai megjegyzéseket 
tesz Willi Apel  Die Notation der poly
phonen Musik c. könyvének hatodik, 
bővített kiadásáról (VEB Breitkopf & 
Härtel, Leipzig, 1962.).

A 20. szám vezércikke a mai szlovák 
zeneszerzői alkotó munka helyzetével 
foglalkozik. Bohumil Karásek  hosszú 
tanulm ányt ír a prágai Nemzeti Szín
ház megalapításának 80. évfordulója 
alkalmából. Egy interjú Alexander Mov- 
zes-szal, a vezető szlovák komponisták 
egyikével, ugyancsak a mai szlovák
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zeneszerzés problémáival foglalkozik. 
Zdenék Candra Csehszlovákiának a Ze
nei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsé
gében (AIBM) való részvételével fog
lalkozik. Vilém Pospísil Benjámin Brit
ten  50. születésnapja alkalmából ír a 
zeneszerzőről, Donald Mitchell pedig 
ismerteti Háborús requiem c. művét.

A továbbiakban beszámolót olvasha
tunk egy új nyugatberlini koncertte
rem megnyitásáról, a mai zene paler
mói hetéről, a stockholmi zenei esemé
nyekről és a Prágai Szimfonikus Zene
kar olaszországi turnéjáról.

Tomislav Volek  Csak nézők leszünk? 
c. cikke az amerikai zenetudománynak 
a cseh Frantisek Xaver Pokorny (1728— 
1794) zeneszerzői hagyatéka iránti ér
deklődésével foglalkozik, Ladislav Mokry 
A mai zene amerikai szemmel c. cikke 
pedig Joseph Machlis Introduction to 
Contemporary Music c. könyvét is
merteti (W. W Norton & Co., New  
York, 1961.).

Majd beszámoló következik Ludvík  
Podest  Játék az ördöggel c. új operá
jának libereci bemutatójáról. A cseh
szlovákiai zenei könyvek ismertetésé
ben Mahler néhány levelét is olvashat
juk.

Végül néhány jelentősebb dzsessz- 
rendezvény, valamint Suchy és Slitr 
népszerű dzsessz-daloskönyvének is
mertetése következik.

Sz. P.

NZ
NEUE ZEITSCHRIFT

FÜR MUSIK
A Neue Zeitschrift für Musik  1963. 

decemberi száma mindenekelőtt a neves 
zeneszerzőnek, Karl Amadeus Hartman- 
nak haláláról emlékezik meg. — Az első 
két cikk Bach-problémákkal foglalkozik. 
Alfred Dürr  hosszabb tanulmányának 
tárgya Bach Gyászódája, illetve az e 
kantáta zenei anyagának felhasználásá
val készült Márkus-passió. Dürr legelő
ször a barokk kor alkotóművészeinek és 
általában emberének az uralkodókhoz 
való viszonyát írja le, kiemelve, hogy 
az ismert alázatos hangú, cikomyás 
ajánlások tulajdonképpen nem túlzot
tak, az akkori emberek valóban isten  
földi helytartójának tartották a feje

delmeket. Maga a Gyászóda Christiane 
Eberhardine szász fejedelemasszony ha
lálára készült 1727-ben. A szöveget a 
klasszikus óda formájában Gottschald 
írta. Dürr vizsgálata mindenekelőtt a 
szöveg és a zene formai kapcsolatával 
foglalkozik, kimutatva, hogy Bach nem  
vette figyelem be a strófikus szerkesz
tést, több strófát összevont recitativók 
részére, tehát az egész műben a kan
táta-formát alkalmazta a szövegkeze
lésben. Ez az eljárás Bachnál nem  
egyedülálló, egy bizonyos korszakban 
(1724—25) írt korálkantátáiban a korál- 
sltrófákkal is  így járt el. Ebből is ki
derül, hogy Bach nem ragaszkodott a 
hagyományos formákhoz, hanem bizo
nyos szintézisre törekedett a forma
alkotásban. A cikk ezután zeneileg  
elemzi a Gyászódát. A második rész 
először a parodizálás problematikájá
val foglalkozik, majd kimutatja, hogy 
éppen a bevezetőben em lített elvek 
alapján az eredetileg világi kantátá
nak passiózenévé való parodizálásában 
semm iféle profanizálást nem láthatunk, 
hiszen az affektuselm élet értelmében 
lényegtelen, hogy a gyász érzelme élő 
személyiségre vagy Krisztusra vonat
kozik. A Márkus-passió zenei anyaga 
nem maradt fenn, csak szövege (a 
Máté-passió szövegírója, Picander írta 
ezt is). A cikk további része a paro
dizálás mikéntjét elemzi.

G. A. Trumpff  Bach Szentháromság
fúgájáról ír hosszú elemző cikket, vizs
gálva nemcsak a zenei összefüggése
ket, a formai felépítést, a harmonizá
lást, hanem kimutatva mindebben a 
hármas számhoz fűződő törvényszerű
ségeket, az ebben a műben alkalma
zott szám-misztikát.

H. U. Engelmann érdekes összeha
sonlításban állítja szembe két külön
böző korból származó zenei regény 
főhősét: Wackenroder „Herzensergies- 
sungen”-jének főfiguráját, Joseph Berg- 
lingert és Thomas Mann „Faustus”-re- 
gényének Adrian Leverkühnjét. Az 
1797-ben írt Wackenroder-regény hőse 
sokban előlegezi Mann zeneszerző-alak
ját, noha egyes megnyilatkozásai a 
zene kérdéseiben éppen ellentétesek. 
Berglinger szabadulni akar a zene 
„nyelvtanától”, Leverkühn éppen ezt, 
a szabályt, a törvényt tartja szüksé
gesnek, a Wackenroder-figura szereti 
a zenét, Mann-é csak érdeklődést mu
tat iránta. Ugyanakkor mind a ketten 
megegyeznek abban, hogy az alkotó
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muzsikus kívülkerült a társadalmon, és 
a korai romantikus m űvészalak éppúgy 
azt vallja, hogy a művészet fontosabb, 
minit a művész, mint korunkbeli utód
ja. Az egyiket az érzelm ek túláradó 
melegsége, a másikat az érzelmi hi
degség teszi tönkre: mert a pokolban 
csak extrém hőmérsékleteket mérnek.
— Jack Bornoff a rádió és a TV zenei 
problémáit vizsgálja a zeneszerző, az 
előadóművész és a közönség szempont
jából. Mindhárom csoportnál felsorol
ja korunk technizálódásának előnyeit 
és hátrányait: a rádió bizonyos fokig 
átvette a mecénás szerepét, a legma
gasabb fokú kultúra terjesztésére ké
pes, a közlekedés legyőzi a tér nehéz
ségeit és közelebb hozza a különböző 
stílusokat, az elektronika pedig új le
hetőségeket nyit meg. Hosszabb kité
résben foglalkozik a szerző a televízió 
kérdéseivel, különösen az operák kép
ernyőn való m egjelenésének problema
tikájával. Olyan újfajta műalkotás 
megszületését várja a tv-től, amely 
magában foglalja az opera, a balett, 
a színház és a mimika eszközeit. Nem  
feledkezik meg azonban a technika ká
ros oldaláról sem: soha nem szólt 
annyi zene a világon, m int most, kü
lönféle zenehallgatásra alkalmatlan he
lyeken és helyzetekben, az előadók 
számára a mikrofon veti fel a legkü
lönbözőbb nehézségeket, a hallgató pe
dig valóságos „mikrofon-füleket” kap 
és szinte teljesen elszokik az élő zené
től. Ennek a rengeteg zenének azon
ban vannak jó oldalai is: a tömegkul
túra terjesztésén kívül például a rádió
programok nem egy madrigálkórust és 
kamarazenekart hoztak létre, amelyek 
aztán hangversenyeken is szerepelnek; 
a mechanizált zene viszont szinte meg
ölte a házi muzsikálást.

A kritikai rovatban az újjáépített 
müncheni opera első előadásairól, a 
donaueschingeni modern zenei ünnep
ségekről, két érdekes Verdi felújításról 
(„A két Foscari”-t Duisburgban, a 
„Lombardi” „Jeruzsálem” című átdol
gozását pedig Velencében újították fel) 
olvashatunk beszámolókat.

A híranyagból: Hindemith utolsó 
művét, a cappella m iséjét Bécsben mu
tatták be. — A kölni rádiózenekar ál
landó karnagya Dohnányi Kristóf lett.
— Kulka János a wuppertali opera ve
zető karnagya a következő szezontól.

V. P.

MUSICÄ
MONATSSCHRIFT FÜR ALLE GEBIETE 

DES MUSIKLEBENS

A Musica az új kulturális építkezé
seknek szenteli november-decemberi 
számát. Bemutatja azokat az operahá
zakat, színházakat, koncerttermeket, 
stúdiókat, amelyek építészeti stílusuk
kal, építkezési anyagukkal (főként üveg
gel és fával), architektúrájúkkal, akusz
tikai és technikai megoldásukkal a leg
korszerűbbek. A lap e programnak 
megfelelően közli a Berlini Filharmo
nikusok új termének megnyitásán el
hangzott ünnepi beszédet és mintegy 
30 kisebb ismertetőt a részben most 
befejezett, részben még épülő új szín
házakról. Az ismertetők közlik az ope
rák, illetve koncerttermek terveit, le
írását és a már meglévő tapasztalato
kat. Bőséges és kitűnő képanyag — 
belső és külső felvételek egyaránt — 
teszi szem léletessé a leírást. Az ismer
tetések közt főleg német épületek sze
repelnek, így többek közt a müncheni 
új Nemzeti Színház, a berlini, ham
burgi opera, a kölni színház, de ott 
találjuk a salzburgi Festspielhaus, a 
varsói színház, az oslói új koncertház, 
a montreáli La grande Salle, az új 
Metropolitan, a sidneyi opera és egy 
japán zenei centrum leírását is.

A beszámolóban olvashatunk a mün
cheni opera-fesztiválról A fesztivál ki
emelkedő eseménye volt Strauss Elek
trájának új beállítása, a címszerepben 
Astrid Varnay-v  al és a Knappe rts- 
busch-dirigálta Lohengrin. Ez a rovat 
számol be a kasseli zenei napokról, az 
athéni fesztivál keretében lezajlott Sa
lome és Elektra előadásáról, a kievi 
operaház jugoszláviai vendégszereplé
séről. Külön ismertetést közöl Jan Cik
ke t  új operájáról, m elyet a kasseli ze
nei napokon mutattak be. A budapesti 
Fővárosi Operett Színház Csárdáski- 
rálynő-vendégszerepléséről elismeréssel 
emlékezik meg a kritikus, bár az elő
adást túl hosszúnak találja. — A My 
fair Lady sikersorozata után Berlinben 
ism ét nagyhírű musicalt mutattak be: 
Irwing Berlin  New Yorkban 1000 elő
adást megért darabját, az Annie get 
your gun-t.

60-adik születésnapja alkalmából kö
szönti a lap Th. W. A d o m á t . Kurt Ho-
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nolka tollából rövid cikket közöl a 
megváltozott csehszlovák zenepolitiká
ról. A cikk összefoglalja a csehszlovák  
zeneszerzők szövetségének programját.

A könyvroyat többek közt m egem lé
kezik Adorno Bevezetés a zeneszo
ciológiába c. könyvéről és Szigeti József 
emlékiratairól, amely — a recenzió sze
rint — nemcsak hegedűsöknek, hanem  
minden muzsikus számára íródott.

MELOS
ZEITSCHRIFT FOR NEUE MUSIK

A Melos szeptemberi számában kezdi 
e l közölni Heinrich Strobel tanulm á
nyát, am elyet a francia Gallimard kiadó  
Zenetörténete részére írt a német zené
ről, 1918-tól napjainkig. Az esszét a 
kiadó engedélyével négy folytatásban 
publikálja a Melos. Az első részben a 
két világháború közti időszakkal fog
lalkozik Strobel. A történelmi, társa
dalmi tényezők felvázolása után első
sorban Hindemith tevékenységét elemzi.

Fritz Winckel a ném et elektronikus 
zene és technikai körülményeinek fej
lődését ismerteti. Hermann Reuter  sa
ját, Lorca versekre komponált dalcik
lusát elemzi és bőségesen illusztrálja 
kottapéldákkal.

A könyvrovatban Erhard Karkoschka  
Boulez új publikációját ismerteti, am ely 
a Darmstädter Beitrage zur Neuen  
Musik ötödik köteteként jelent meg.

Fred K_ Prieberg J. Em st Berendt 
és a kitűnő amerikai jazzfotós W illiam  
Claxton közös kötetét, a Jazz Life-ot 
ismerteti, s a téma ürügyén ennek az 
„új művészetnek” rendkívüli jelentősé
géről beszél, arról, hogy „az eleven  
jazz egyetemesebb minden népdalnál”.

A híranyagban a többi között olvas
hatunk a düsseldorfi opera Sosztako- 
uics-bemutatójáról, a Gogoly novellára 
írott Az orr-ról; Giselher Klebe  m o
dern Figaro-operájárói; Hindemith  és 
Milhaud New York-i bemutatóiról.

Az októberi Melos folytatja Strobel  
tanulmányát; az itt közölt szem elvény 
a német opera és zenés színház fejlő
désével foglalkozik az első világhábo
rútól kezdve napjainkig. Elsőnek Franz 
Schreker szerepét, majd Kfenek, Weill 
művészetét, korunk zeneszerzői közül 
pedig Werner Egk és Orff színpadmű
vészetét ismerteti.

Schaefer  írása „Fiatal istennőinkről”

nem zenei témájú. Korunk nőideáljá
val, s ennek az ideálnak kultúrtörté
neti vetületeivel foglalkozik.

Hans Curjel az absztrakt színpad 
nagy tervezőjéről Oscar Schlemmer-ről 
emlékezik meg. Ennek kapcsán a mo
dern színpadkép és dekoráció fejlődé
sét is felvázolja és külön kitér a w ei- 
mari Bauhaus szerepére és szcenikus 
kísérleteire.

A könyvrovatban szerepel a lengyel 
Ludwik Erhardt Sztravinszkij balettjei
ről írott művének ismertetése. Itt ol
vashatunk Adorno  Bevezetés a zeneszo
ciológiába c. írásáról is. A kötet 
Adorno 12 előadását tartalmazza, m e
lyeket a frankfurti egyetem 1961—62- 
es téli szemeszterén tartott meg.

A hírek közt találjuk az izraeli fesz
tiválról és a Kelet-Nyugat kongresszus
ról szóló beszámolót; a holland fesz
tivál bemutatójáról, Frank Martin  Mon
sieur de Pourceaugnac c. operájáról írt 
sorokat.

A novemberi füzetben Heinrich Stro
bel tanulmánya a bécsi iskola szere
pével, jelentőségével, történetével fog
lalkozik. Ennek keretében tárgyalja 
Schönberg, Berg és Webern  életrajzát 
és művészetének főbb jellemvonásait. 
A lap két cikkben foglalkozik Rolf 
Lieberman Les Echanges c. gépekre 
írott Concertójával. Az egyik írás — 
Heinz Liepmané — a technikai felté
teleket ismereteti, a svájci gépeket, 
amelyek „önmaguk beszélnek”. A má
sik — Hansjörg Pauli írása — a mű
ről szól'. Pauli volt az a zenész-mate
matikus, aki Liebermann partitúráját 
geometrikus, lineáris nyelvre „fordí
totta le”. A 210 taktusos Concerto mint
egy három percig tart.

Mario Bartolotto  Aldo d em en ti mű
vészetét méltatja.

A hírek közt találjuk Helmut Loh- 
müller beszámolóját Fischer Dieskau 
müncheni modern dalestjéről. A kri
tikus szerint Dieskau különlegesen in
tenzív művészetének köszönhető, hogy 
a nagyszámú közönség magátólértetődő, 
spontán reagálással fogadta be a mo
dern művek szellemét.

Düsseldorf új Romeo és Julia-ihlette 
szimfonikus költeményt mutatott be, 
Jürg Baur művét. — Rómában hat kon
certen mutatták be az experimentális 
zene új termését. — Ernest Ansermeí 
80. születésnapjáról szép képanyaggal 
emlékezik meg a lap.

F. M.
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SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG 
REVUE MUSICALE SUISSE

A Schweizerische Musikzeitung  1963/6. 
számában Ivo Supisic a közönségnek 
a mai zenéhez való viszonyát vizsgálja. 
(La musique et son public.) A komoly 
zene hallgatóinak száma mind jobban 
növekedik — mondja a szerző —, de 
ugyanakkor a komoly zene bizonyos 
irányzatát egyre kevésbé érti meg a 
közönség, vagyis szakadás következett 
be a mai közönség és a modern zene 
egyes áramlatai között. A zenehallgatók 
kritikája nem lehet közömbös az al
kotók számára. A zenemű sikerére, 
vagy ha úgy tetszik, sorsára nézve 
döntő, hogy a szerző kapcsolatot ta
láljon ahhoz a zenei közösséghez, mely
nek az egyszerű zenehallgató éppen 
úgy tagja, mint a szakember. Napjaink
ban, amellett hogy sokkal nagyobb tö
megek érdeklődnek a komoly zene 
iránt, mint a múltban bármikor s 
számításba véve a zenehallgatók tábo
rának sokrétűségét, m égis azt kell mon
danunk, hogy bizonyos zeneszerzők 
műveivel szemben értetlenül áll a kö
zönség. A kulturális fejlődés folya
mán oda kellene eljutni, hogy a zene 
nevelje a hallgatók széles rétegeit, 
hogy örömek élvezetet szerezzen. 
Ehelyett a muzsika sajnos gyakran 
az izgatószerek, narkotikumok hatását 
helyettesíti. Ez a helyzet nem is any- 
nyira a közönségnek, m int inkább a 
zeneszerzőknek okoz máris súlyos prob
lémákat.

S hogy a zene és a közönség viszo
nyának kérdése hogyan alakul a gya
korlatban, arról két modern zenei fesz
tiválról szóló beszámoló útján tájéko
zódhat a folyóirat olvasója. A Donau- 
eschingeni Musiktage programjai Willi 
Schuh szerint rendkívül egyhangúnak 
tűntek annak ellenére, hogy — mint 
Heinrich Strobel m egnyitó beszédében 
bejelentette — a legújabb zenei törek
vések hatféle irányzata került bemu
tatásra. A zeneszerzők — írja a beszá
moló — az utóbbi években erősen túl
zásba vitték a zörejek és zajok alkal
mazását s háttérbe szorították a zene 
többi elemeit. A bem utatott művek két
ségtelen stagnálás jele it mutatták, s 
bár az előadott darabok többsége v i
szonylag rövid volt, m égis hosszúnak 
tűntek, mert nem  történt bennük sem

mi, legfeljebb zeneszerzési techniká
juk kelthetett némi érdeklődést. Az új 
művek bemutatása után került sor 
Pierre Boulez vezényletével egy máso
dik zenekari hangversenyre, melyen 
Webern op. 6. Orchesterstücke-jei is 
elhangzottak. Ekkor vált világossá — 
írja W. Schuh —, hogy mi hiányzott 
az előző koncert zenéjéből: a világos 
körvonalak, a ritmikus profil, a forma 
és ■— a lélek.

Az 1963 évi Varsói Őszről szóló tudó
sításában Constantin Regamy  kiemeli 
a lengyel közönség rendkívüli érdeklő
dését a fesztivál zenei eseményei iránt. 
A legutóbbi fesztivál hallgatóságának 
a magatartása, zeneszeretete és szen
vedélyes vitakészsége talán az előadott 
műveknél is figyelemreméltóbb volt. A 
Varsói Ősz erénye, hogy sokféle irány
zatot juttat szóhoz, hogy kitűnő elő
adóművészeket vonultat fel, s az előző 
évekhez hasonlóan ezúttal is prezen
tált néhány kitűnő művet. (Különösen 
kiemeli a mai lengyel zeneszerzőket.) 
Ugyanakkor botrányos produkciók is 
elhangzottak, amelyek zene-ellenes, 
vagy zenén kívüli eszközeikkel és 
ügyeskedő trükkjeikkel köznevetségbe 
fulladtak.

„Zur Wort-Ton Beziehung beim 
frühen Anton Webern’’ címen Rolf Urs 
Ringger elemzi a Stefan George versei
re készült 5 Lieder op. 3 első dalát. 
Az analízis célja a korai Webern-mű- 
vek stílusjegyeinek vizsgálata, különös 
tekintettel azokra az elemekre, ame
lyek a szerzőnél csak a későbbi év
tizedekben bontakoztak ki. — Jean- 
Michel Hayoz a nemrég elhunyt Fran
cis Poulenc-nek állít szép emléket. 
(Francis Poulenc et son temps.) A  pro- 
vence-i származású zeneszerzőt a „leg- 
párisibb franciának” szokták nevezni. 
Könnyedsége, eleganciája, virtouzitása, 
és humora művészi elményültséggel 
párosult. Poulenc a hatok csoportjának 
tagja volt, s fiatal kora óta baráti 
szálak fűzték a csoporthoz közelálló 
Cocteau-hoz, akinek szövegei oly sok 
kiváló zeneszerzőt ihlettek meg. Mind
ketten egyazon évben haltak meg.

Egy másik nagy francia költőről, Paul 
Claudelről, akinek szintén sok kap
csolata volt a zenével, A m i Chatelain 
írt szép tanulmányt. (Paul Claudel 
musicien.) Milhaud és Honegger ba
rátja, a helleraui Dalcrose iskola híve, 
maga is aktívan muzsikált és így nem 
csak drámai szövegeinek megzenésítése



révén érintkezett muzsikusokkal. Mint 
egyik életrajzírója megállapította, Clau
del drámáiban a zenének elsőrendű 
szerepe van: jellemzi a szereplőket, 
atmoszférát teremt körülöttük, hatás
sal van a cselekmény kibontakozására 
s felidéz olyan képzeteket, amelyek  
szavakkal nem kifejezhetők. — Anser- 
met  80. születésnapja alkalmából Paul 
Andre Gaillard köszönti a nagy kar
mestert, akinek nevéhez a XX. század 
annyi nagyszerű alkotásának bemuta
tása fűződik.

Egy rövid beszámolóban Egon Pa
rolán  tájékoztatja az olvasót azokról 
a vizsgálatokról, melyek három bázeli 
orvos kezdeményezésére a fúvósok 
egészségi állapotával foglalkoznak. Az 
első vizsgálatokat 1961-ben Bázelben 
indították el, azóta orvosok és fúvós 
szakemberek különösen kutatják a fú
vóshangszerek hatását az emberi szer
vezetre. (Medizinische Untersuchungen 
an Bläsern.)

A folyóirat két pedagógiai vonatko
zású tanulmányt is közöl. Bernhard  
Hansen  „Daniel Speer über den Kla
vierunterricht” c. tanulmányában a fel

nőtt kezdők oktatásával kapcsolatban 
feleleveníti régi mesterek tapasztala
tait s érdekes ízelítőt ad D. Speer 
1687-ben m egjelent zongoraiskolájának 
előszavából. — Flesch Károly, a nagy he
gedűpedagógus 1943-ban Luzernben ta
nított s bár csak rövid ideig működött 
Svájcban, tanítványai ma is hálával 
emlékeznek vissza mesterükre. Christa 
Von Heydebrand  a mesteriskolában ké
szült feljegyzései alapján most teszi 
közzé azokat a tanácsokat és útmutatá
sokat, m elyeket Fleschtől kapott. (Carl 
Flesch als Lehrer.)

A  folyóirat egyik érdekes rovata a 
Neue Musik in Schweizer Konzertsälen. 
Magyar vonatkozású hírei a követke
zők: Zürichben a Collegium Musicum 
keretében előadásra kerül Seiber Má
tyás: Fantasia eoncertante für Vio
line und Streichorchester és Veress 
Sándor Vier transsylvanische Tänze c. 
műve; a baseli IGNM koncertek szer
zőinek felsorolásában Kodály Zoltán 
nevével találkozunk, úgyanígy St. Gal- 
lenben, ahol a Marosszéki táncokat és a 
csellószonátát tűzték műsorra, vala
mint Bartók Brácsaversenyét, III. vo
nósnégyesét és a Divertimentót.

Sz. M.
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H A N Q L E M E Z E K R Ő L

M A G Y A R  L E M E Z E K

Beethoven: B-dúr zongoraszonáta („für 
das Hammerklavier”, op. 106) — Elő
adja Antal István — LPX 1125

Antal István tökéletes technikával 
felvértezve vágott neki a rendkívül 
nehéz mű felvételéhez. Ennek, és tu
datosan felépített újraalkotó erejének  
segítségével igen értékes, magávalra- 
gadó és hiteles interpretációval aján
dékozta meg a hallgatót. Olyan elő
adással, amely — s ez a legnagyobb 
dicséretek közé tartozik — szinte pil
lanatokká sűríti a hallgató tudatában 
a csaknem 40 percig tartó remekmű 
időtartamát. Itt nincsenek „üresjára
tok”, gyengébben sikerült részletek: 
Antal előadása mindvégig egyenlete
sen, igen magas szinten tartja a művet. 
— A lemez minősége is nagyon jó.

Ránki: Két bors ökröcske. — Előadja 
a kibővített Budapesti Nonett, a m e
sét elmondja Horváth Teri — LP 1596 

Ránki György film zenéi közül a „Két 
bors ökröcske” a hozzátartozó film től 
elszakadva önálló életet kezdett és át
alakult zenés mesévé. Utóbbi formá
jában már a III. magyar zenei hétnek 
egyik legsikeresebb műsorszáma volt. 
M ost— keletkezése után majdnem 9 év
vel — a mű m egérte hanglem ezfelvé
telét is. Meg is érdemelte: a kedves, 
sok humorral, nagy megelevenítő erő
vel megkomponált darab mit sem v e
szített eredeti bájából a keletkezése 
óta eltelt esztendők alatt.

A felvételi technika jó: az előadó
együttes színesen, jókedvűen és han
gulatosan játssza szólamait. Horváth 
Teri szép és értelmes szövegmondása 
jól illeszkedik a zenés mese világába.

Schumann: Kreisleriana  (Előadja: M ik
lós György) — LPX 1107

Schumann oeuvre-jének egyik leg
jelentősebb darabját játszotta lemezre 
a fiatal magyar zongorista-generáció 
jeles pianista-erényekben gazdag tagja, 
Miklós György.

Az E. T. A. Hoffmann fantáziájából 
kipattanó figura csak részben inspirálta 
a zeneszerzőt: Clara Wieck iránt ér
zett szerelméből fakadó rajongó szen- 
timentalizmusa, szenvedélyes, már-már 
„wertheri” lelkivilága jut priméren ki
fejeződésre ezekben a gazdagon árnyalt, 
lendületes és költői „Phantasiestück”- 
ökben.

Éppen ezt a — hol olvadóan érzelmes, 
hol meg démonikusan lobogó — sehu- 
manni hangot találja el Miklós György 
jó érzékkel ezen a lemezen. Ennek a 
felfokozott hangulatú és feszült muzsi
kának előadásához (nyolc tételének 
tempó jelzései közül csupán egyből 
hiányzik a „sehr”, vagy az „äusserst”!) 
a fiatal zongoraművészek közül aligha 
talált volna a Magyar Hanglemezgyártó 
Vállalat jobb interpretátort.

A lemez felvételi technikája és ki
vitele is jó.

S Z O V J E T  L E M E Z E K

Csajkovszkij: Variációk egy rokokó té
mára, op. 33 — Schumo.nn: a-moll gor
donkaverseny, op. 129. — Előadja M. 
Homicer; a Szovjetunió Állami Szim
fonikus Zenekarát G. Rozsgyesztvensz- 
kij vezényli — D 010 103/4

A II. moszkvai nemzetközi Csajkovsz- 
kij-verseny, a budapesti Casals-ver- 
seny és még több internacionális ver
seny díjnyertesének, M ihail Homicer- 
nek széptónusú, kultúrált technikájú 
interpretációjában csendül fel a lemezre 
vett két romantikus alkotás. A pesti 
közönség előtt is nagy sikereket elért 
fiatal szovjet csellista nagyszerű fel- 
készültséggel, romantikus hevülettel 
adja elő Csajkovszkij egyetlen nagyobb 
lélegzetű gordonkaművét csakúgy, mint 
a népszerű Schumann-versenyművet, A 
zenekar kitűnően kísér Rozsgyeszt- 
venszkij vezénylete alatt. — A lemez 
technikai minősége jó.

Schubert: a-moll szonáta, op. 42; Asz-  
dúr impromptu, op. 142, No. 2; Esz-dúr 
impromptu, op. 90. No. 2 — Előadja
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Sz. Richter (zongora) — O 04 594/95
A lemez egyszer már forgalomba került 

a magyar hanglemezboltokban. Az ér
deklődés oly nagy volt iránta, hogy 
rövid idő alatt, teljesen elfogyott, — 
még recenziós példány sem maradt be
lőle. Most újra kapható. A lem ezt meg
hallgatván a kritikus nem csodálkozik, 
hogy Richternek ezt a Schubert-inter- 
pretációját szinte széjjelkapkodták. 
Mindaz a művészi nagyság, amit Rich
ter kritikusai világszerte hangoztattak 
egyesül rajta. — A lemez minősége 
is jó.

Prokofjev: A  bohóc — balettszvit, op. 
21 a. (A Szovjet Rádió Szimfonikus 
Zenekarát G. Rozsgyesztvenszkij ve
zényli) — D 010 629/30

1915-ben fogalmazta m eg Prokofjev 
„A bohóc története (aki túljárt hét 
másik bohóc eszén)” című, cselekményé
ben orosz népmesék alapján írt balett
zenéjét. A m űvet 1920 táján átdolgozta. 
A nagysikerű párizsi bemutató után 
egy évvel, 1922-ben a szerző 12 tételből 
álló szimfonikus szvitet készített belőle. 
A sok humorral átszőtt kompozíciót 
— amely Prokofjev legjobb műveivel 
is felveszi a versenyt — nálunk alig 
ismerik. Éppen ideje volt, hogy ez a 
nagyszerű, milliónyi zenei ötlettől szi
porkázó darab legalább lemezen hozzá
férhetővé váljék.

A pompás, virtuóz színekben csillogó 
előadás a ragyogó képességű zenekart 
és Rozsgyesztvenszkijnek — századunk 
zenéje egyik leghivatottabb szovjet kar. 
mesterének magasrendű művészetét di
cséri.

Haydn: 2. kürtverseny, D-dúr (előadia: 
B. Afanaszjev) — Trombitaverseny  (elő
adja: T. Doksicer). Közreműködik a 
Moszkvai Kamarazenekar, vezényel R. 
Barsaj. — D 11 107/08

Ritkán játszott Haydn-kompozíciók 
csendülnek fel ezen a lemezen. Ráadá
sul még némiképp „kuriózumok” is: 
versenyművek rézfúvó hangszerekre. 
De ebben az esetben nem a művek 
kuriozitása az érdekes; különösen nem 
a remek, a késői szimfóniákkal egyen
értékű trombitaverseny esetében.

A trombitaverseny 1796-ban készült, 
Anton W eidinger részére. Weidinger, 
aki a bécsi udvari zenekar trombitása 
volt, ezidőtájt hangszerkészítéssel is 
foglalkozott. A természetes trombita 
hangsorát akként kromatizálta, hogy

néhány lyukat fúrt a hangszer o ld al
falába s ezeket billentyűkkel fedte be 
(„Klappentrompete”). Erre a hangszerre 
írta Haydn versenyművét, amely egyéb
ként legkésőbbi, befejezett hangszeres 
kompozíciója. Az öreg Haydn legszebb  
szimfóniáival vetekedő művet nagy
szerű előadásban szólaltatja m eg a 
szovjet trombitás-iskola egyik kimagasló 
egyénisége, T. Doksicer.

Az 1781-ből származó kürtverseny 
előadása is elsőrendű. (A mű a Hobo
ken-jegyzékben a VII d Nr. 4. jelzetet 
kapta. Semmiképpen sem érthető tehát 
a címkén m egjelölt „No. 2.”!) A  stí
lusos, igen muzikális interpretációk a 
kitűnő Moszkvai Kamarazenekar jó fel- 
készültségét és a nemzetközi zenei 
életben elért rangját igazolja.

C S E H S Z L O V Á K  L E M E Z E K

J. S. Bach: d-moll és E-dúr cembalo-  
verseny. — Előadja; Z. Ruzicková; a 
Prágai Kamarazenekart Lehel György 
vezényli. — SUA 10 511

A ritkán hallható E-dúr cembalo-ver- 
seny felvétele örvendetesen növeli a 
lem ezre játszott Bach-művek számát. A 
lemeznek ez az oldala tehát elsősorban 
a  „csemege-gyűjtőknek” szól, — a zene
kedvelő nagyközönségnek viszont a leg
népszerűbbé vált Bach-kompozíciók 
egyike, a d-moll koncert, a lemez má
sik  oldalán.

Ruzicková mindkét művet a tőle 
m ár megszokott (s ezeken a hasábokon 
o ly  gyakran méltatott) virtuozitással és 
muzikalitással adja elő. A Prágai Ka
marazenekar Lehel György vezénylete 
alatt értelmesen, szépen kísér.

Az „antistatic” (portaszító) nyers
anyagú lemezen megítélésem szerint 
a vonósok hangja kissé túl éles a 
cembalóéhoz képest. Egyébként igen  
jó  minőségű a felvétel.
J. S. Bach: Három prelúdium és fúga 
(c-moll, BWV 546; e-moll, BWV 548; 
c-m oll, BWV 549) — Négy korálelö- 
já té k  (BWV 727, 614, 681 és 683) — 
Előadja: J. Reinberger (orgona) — 
SU A  10 489

A hollandiai Zwolle városának Szt. 
M ihály-templomában van Európa egyik  
legjobb állapotban levő és legnagyobb 
barokk orgonája. Az 1718—21 között 
készült Schnitger-orgonát 1953—55-ben 
rekonstruálták ugyan, de az eredeti, 
Bach-korabeli hangszernek a fele a
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rekonstrukció után is még az eredeti. 
Ezen a hangszeren adja elő J. Reinber- 
ger Bach-műsorát.

Rendkívül tanulságos az ilyen régi 
orgona hangját tanulmányozni. Érde
kes regiszterei vannak; ezeket Rein- 
berger jól és stílusosan használja is 
ki. A templom akusztikája azonban 
olyan, hogy a gyors részeknél sok 
minden összezúg. Ezt az összezúgást 
nem tudták a hangmérnökök sem ki
küszöbölni a felvétel alatt. Ezért a leg
szebben, leghitelesebben a lassú korál- 
elő játékok szólalnak meg; a virtuóz 
prelúdiumok és fúgák hangzása gyak
ran kaotikus.

Az ismertető szövegben két tévedés 
van. A BWV 548. sz. e-moll prelú
dium és fúga nem 1701-ben keletkezett 
Weimarban, hanem 1727 és 1736 között 
Lipcsében. A BWV 683. sz. „Vater 
unser im Himmelreich” pedig nem az 
,,Orgelbüchlein”-ben, hanem a „Clavier- 
Übung III. Theil”-ben foglal helyet.

Bofkovec: II. zongoraverseny  (Előadja: 
A. Jemelik) — L. Bárta: Brácsaver
seny (Előadja: J. Karlovsky) — A Cseh 
Filharmonikus Zenekart K. Ancerl ve
zényli — NUA 18 392

A Musica Nova Bohemica et Slove- 
nica c. sorozat 15. lemezén a nemzet
közi hírű Pavel Bofkovec mellett az 
újabb cseh zeneszerző nemzedék tagjá
nak, az 1928-ban született Lubor Bár- 
tának kompozíciója is felcsendül.

A Borkovec-zongoraverseny 1950-ben 
keletkezett. A szerző 1930-ban írt I. 
zongoraversenyéhez képest (amely do- 
dekafón elemekkel építkezett) itt visz- 
szatért ismét a tonális zenéhez, sőt, 
népzenei elem eket is felhasznált benne. 
Az alapjaiban lírai hangulatú mű ki
váló lehetőségeket nyújt a szólistának, 
hogy felkészültségét bemutathassa.

Bárta brácsaversenye jóval kevésbé 
érett alkotás (28 éves korában írta!); a 
szerzőt érezhetően nem annyira zenei, 
mint inkább hangszertechnikai prob

lém ák kötötték le a mű komponálása 
alatt. Ennek megfelelően a darab első
sorban igen virtuóz, nehéz brácsakom
pozíció.

A két szólista és az Ancerl-vezényelte 
zenekar kifogástalanul, szépen muzsikál 
a jó minőségű lemezen.

Sztravinszkij: Feux d’artifice, op. 4 — 
Roussel: Le festin d’araignée — balett
szvit — Milhaud: La creation du monde  
— balettszvit — Gershwin: Kubai nyi
tány. — A Prágai Szimfonikus Zene
kart V. Smetacek és V. Neumann v e
zényli. — SUA 10 479.

Századunk első harmadának négy h í
res kompozíciója került erre a lemezre, 
am elynek összefoglaló címet is adtak: 
,A X X . század zenei ékkövei”. — A  
Sztravinszkij-mű — noha hangszerelése 
valóban zseniális és megformálása is 
m esteri kézre vall — voltaképpen már 
keletkezése idején (1908) is elavult ze
ne volt, hiszen pl. Bartók I. vonósné
gyesével, Webem Passacagliájával egy
idős (Schönberg II. vonósnégyese még 
korábbi: 1908-ból való!). — Roussel 
balettje, ,,A pók tivornyája” (1912) v i
szont Ravel „Daphnis és Chloé”-jával 
egyidős. Így ez sem  jellem zi éppen a 
század legértékesebb zenéjét. A legin
kább „időszerű” (és időtálló) muzsika 
az 1922-ből származó Milhaud-szvit, 
am ely az akkor teljesen újszerű jazz- 
elem eket sorakoztatja fel a négertár
gyú szüzséhez. — Gershwin nyitánya 
pedig a XX. század zenéjének igazán 
„mellékterméke”. Mindezt nem is em 
líteném  meg, ha lemezborító nem h i
valkodnék a „drágakövekkel” . . .

A művek előadása egyébként kitűnő. 
A Sztravinszkij igazán „tüzijátékos” és 
virtuóz; a Roussel-darab kellemesen 
franciás; a M ilhaud-szvit jazz-ritmusai 
magukkalsodróak; a Gershwin-nyitány 
pedig rumba a javából. A felvétel eré
nyei a kiváló zenekar muzsikálóked
vének  és a két tehetséges karmester
nek köszönhetők. A lem ez technikailag 
kifogástalan.

Barna István
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M O L N Á R  A N T A L :

J E G Y Z E T E K  A M A I  Ú J  Z E N E  K I F E J L Ő D É S É H E Z

Alábbi jegyzetek olyan kutatóinknak szólnak, akik a legutóbbi húsz év 
zenei fejlődésével foglalkoznak. Az oda vezető előzményekről igyekeztem 
összefoglaló képet adni, főként az 1940-es évekig terjedően. Teljességre már- 
csak az anyag nagysága miatt sem törekedtem. Inkább a nagyjábóli szem
pontokra  óhajtottam felhívni a figyelmet. Ezek a futó följegyzések tehát ki
egészítésül szolgálhatnak az új zenére vonatkozó, már eddig megjelent köny
veinkhez és tanulmányainkhoz.

I. T Ö R T É N E L M I E L Ő Z M É N Y E K

Manapság „új zenének” hívjuk a kb. 1910 óta kialakult, a romantikával 
szembe fordult és az 1930-as évek óta leszűrődő európai muzsikát. Eleinte az 
utóromantika (posztimpresszionizmus stb.) és az új zene termékei egyidejűek, 
mint régente a késő barokk és korai rokokó, vagy a nagyklasszicizmus és a 
korai romantika volt. Első perctől fogva jellemző az új zenére a megrázóan 
meglepő, amit Kfenek  „sokk-hatásnak” nevez (a francia choque megütődést 
vagy megbotránkozást jelent). Az első 15 évben túlnyomó benne a kísérleti 
termék. De már akkor feltűnik — visszahatásul az utóromantika színes 
naturalizmusára — az újféle linearitás  (polifon hajlam). Ezzel együtt expresz- 
szionizmus, szemben az impresszionizmussal, szoros formatervek szétfolyó 
lazaság helyett. A Schönberg-iskolában kialakul a konstruktív dallamképzés, 
ellentétben a népi származású melódikával. Utóbbi némileg összefügg még 
az utóromantikus népiességgel és egzotikumokkal. A formai összpcntosultság 
pedig Busoni gondolati és gyakorlati megnyilatkozásaival. Busómtól szár
mazik az „ifjú klasszicizmus” elmélete; az ő hangnemi tervei szintén messze 
mutatnak előre (lásd Frankfurter Zeitung, 1920. jan. 20.). Korai jelenség, 
fentiekkel együtt, az ún. atonalitás; hasonlóan az utóromantikus összhang- 
újítások (E. Bossi zongora-szatírája szerint: harmóniák az egészhangú skálá
ból, felhang-mixtúrákkal, kvart-kvint-építkezés, mint Rebikov-nál, Rudhyar- 
nál), a dzsessz különféle jelenségei, a dúr- és moll funkcionalitás csökevé- 
nyessége vagy kikapcsolása. Ilyen közösségek alapján igyekszik számos 
posztimpresszionista az új zenébe kapcsolódni (Ravel, Holst, Bliss stb.). Ha
sonló törekvést mutat néhány utóromantikus szerző (Roussel, D’Indy, Brun) 
klasszicizáló eljárása. Maga a polifon szövet nem föltétien jegye az új zené
nek; legkövetkezetesebbek abban a németék (pl. Kaminski, Burkhard); 
eleinte Bartók, Sztravinszkij, később is Kodály, Finke, Honegger, Pijper, 
Kosa, Szabó Ferenc, Járdányi, Sugár stb. számos műve csak enyhén „li-
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neáris”. Érvényes azonban az új zene legtöbb sikerült ópuszára, hogy formai 
szigorúságnak, szoros ritmus-építkezésnek hódol s kerüli a csupán színező 
folt-felrakást, kivált a poentilizmust. Hindemith-nek kezdettől fogva ilyen 
az iránya (lásd Soherohen cikkét, Freie Deutsche Bühne, 1919. szept. 21.). 
Hasonló elveket vall a túlzott szubjektívizmus ellen küzdő ,,új tárgyiasság” 
(Neue Sachlichkeit), mely kollektív nyelvezetre törekszik. (Lásd Erdmann 
cikkét, Vossische Zeitung, 1920. dec. 16.) Ez a mozgalom kristályosul Pepping 
„rendező eszmé”-jében, Gellhorn harcában új megállapodásokért (Der 
Kunsttopf, 1920. dec.). Mint 1600 táján Belli, Saracini forradalmisága eleinte 
az új zene túlzottságai kihágásokra vezettek (Antheil dilettantizmusa, Schön
berg „misztikája”, Pisk tisztátlanságai stb.). Az ilyen „épater le bourgeois” 
erősen növelte a maradiak ellenállását. De az értékes újítók dinamizmusa 
nem tévesztendő össze a műkedvelő bruitizmussal, ahogyan az először az olasz 
futuristáknál jelentkezett. Ilyen kilengések legkevésbé az angoloknál lépnek 
fel. A franciák pedig igyekeznek azokat konstruktive ellensúlyozni, előbb 
a Hatok föllépésével, majd. „a fiatal Franciaország” (Jeune France) mozgal
mával. A németek már az 1920-as évek „használati zenéjében” (Gebrauchs
musik) közeledtek a közönséghez, illetve küzdöttek új közönségért. Párizs
ban jódarabig a divat-szenzációk keltettek érdeklődést; ott alakult ki 
Sztravinszkij körül az új zene első nagyközönsége, főként a táncjátékok 
segítségével. Másutt az ifjúságon át próbálták megkedveltetni az újításokat 
(Jugendbewegung, magyar Énekesrend). A fiatal Casella, a fiatal Prokofjev, 
Ferroud, Desevojf  stb. kilengései, kubisztikus furcsaságai — párhuzamo
san Picasso festészetével, Cocteau irodalmi kiugrásával — csak időlegesen 
hatottak, a hírverés kimerült és újabb szenzációkra lett szükség. Ekkor 
jelentkezett, az 1920-as évek óta, a motorisztikus  irányzat, barokk elemek 
felölelésével, első sorban Sztravinszkij révén; ugyanakkor vált sűrűbbé a 
dzsessz-jelenségek fölkarolása. A „vonal-művészet” ily módon bizonyos fris
sítést hozott, új értelmű concertók, fúgák, toccaták stb. alakjában és a 
programzene ellen kiélezett „Zené”-kkel (utóbbiak Rudi Stephan óta). Ez az 
egész áradat hozzá rokcnult az általános technikai, gépi rokonszenvekhez. 
De a termés értékesebb része másfelé törekedett.

A barokk stílus és a XX. század között valóban van mély párhuzam: 
az alaposságra és rendre törekvés, polifóniára pedig, mint a kollektivizmus 
összetartó eszközére. Ehhez járult szabadságjelképként a tizenkéthangú 
tonalitás, kivált kiegyezés kapcsán a diatonikus — sokszor modális, népi —  

érzésvilággal. Az ilyen elmélyedés merőben más, mint az utóromantika lát
szólag hasonló törekvése (Reger, Dupin, Salmhofer, Haas stb.). Mert alap
gondolkozása nem homofón, hanem abszolút polifóniára törekszik, amibe 
bele értendő a politonalitás és poliódia (többhangneműség, több dallam egy
idejűsége), rejtett lelki dimenziók föltárásának eszközei. Hogy itt-ott némi 
kísérleti lazaság még Hindemith, W. Vogel, Martinu, Tippett, Britten stb. 
műveibe is becsúszott, az korunk sietősségével és világnézeti zavarával ma
gyarázható. (Erről ír Zarek, Pester Lloyd, 1936. ápr. 12.) A dzsessz-divattal 
gúnyosan fordul szembe néhány művében Stürmer, az anarchikus jelen
ségek ellen küzd 1930 táján W. Fortner. Természetes következménye a hely
zetnek, hogy fellendül az irónia és a groteszk, Milhaud-n át Kadosá-ig és 
Gruenberg-től Bartók-ig. „Korunk szorultsága” — ahogy C. Beck fogal-
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mázzá — 'kevésbé éleződik ki a latin-utódoknál, angol, holland, belga, skan
dináv művészeknél, és azoknál, akik hagyományosabb járaton térnek új 
vizekre (Burkhard, K. Thomas, Barraud, Britten — folytatva Vaughan Wil
liams enyheségét —, Kabalevszkij, a Kodály-iskola). Lajtha számos műve 
tartozik ebbe a kiegyenlítő „muzsikáló” irányba; Bartók-nak is akad C-dúr 
Rondója, Prokofjev  szintén tud „népszerű” lenni, mint „A három narancs 
szerelme” indulójában. Ily tekintetben erős támasz a népi tájékozódás, kivált 
Kelet-Európa mezőnyein, ahonnan megújító erővel terjed mindenfelé. Az 
merőben különbözik az utóromantikus népdal-feldolgozástól! Mert Goossens, 
Jongen, Respighi stb. az átvett dallamiságot felületi módon alkalmazta, 
pusztán izgalmas „anyagként”; míg a mai népi mesterek azzal is a lényegbe 
hatolnak: a kollektív lelket tárják fel. Innen az áthidalhatatlan szakadék pl, 
Delius és Vaughan Williams között, Mjaszkovszkij és Sosztákovics között, 
Dohnányi „Ruralia Hungaricá”-ja és Kodály „Felszállott a pává”-ja között. 
Csak így méltányolható Bartók, Malipiero, Finke, Szervánsz'ky stb. átfogó 
előtörése klasszika felé. Ha viszont Hindemith, Honegger, Egk, Sutermeister 
kevésbé meggyőző, azt a kisebb teherbírású dallamviláguk  okozza. Techni
kailag azonban ezek is kétségtelenül jövőépítő mesterek (megmerevült 
bolygóhangok, akkordba nyomuló mellékhangok, dinamikai-színező össz
hang-típusok, polifon alapvetés, és i. t.).

A tisztára „dodékafón” kísérlet, a mérnöki „konkrét” és „elektronikus” 
zene csupán eszközöket épít ki a jövő számára. Nem lehet maradandó a puszta 
vérszerinti népiség sem, ha megelégszik magával a tetszetősen felrakott 
anyaggal (Egk „Georgikon” és a hasonlók). Ennél magasabbra tör pl.
L. Weber  kantátája népdal-oszlopokon, W. Maler óflamand Rondója, Auric, 
Ferraud, Sauguet olyik „gall” alkotása, Mortari és társai újhumanizmusa. 
(Az új hangnemiségre nézve lásd Énekszó, 1937, 3.) A kelet-európai ún. 
„barbár” hangvétel Bartók  és Sosztákovics óta Nyugaton is hódít (lásd pl. 
Abbado ,,Danzá”-ját). Sok biztató jelenség fogad Desderi, Th. Berger és a 
népi demokráciák zeneszerzői működésében. Csak kuriózumként közlöm: 
„Izmus” címen Rogoczinsky készített zenekari művet, „Az új korszak” címen 
pedig Markevitch.

I I . A Z  Ü J  Z E N E  IR O D A L M A

Az új zenéről szóló irodalom szinte áttekinthetetlenül szapora.
Nálunk újabban Kókai Rezső és Fábián Imre tett közzé a legelterjed

tebb irányokról tárgyilagos hangú könyvet. ( S z á z a d u n k  z e n é j e . )  
Ennek lehet kiegészítője jelen adattár. Az új összhangzattan irodalmában 
— alábbiakon kívül — Müller—Rehrmann (1922), Obuhov (1946, Honegger 
előszavával), Parrott (1948), W. Bloch (1948), Wolpert (1950), történelmi ala
pozással Coester (1952) mondható gondolatkeltőnek. Villermin, B. Weigl 
teóriája viszont elavult. Nagy hiánya az irodalomnak, hogy sok jóravaló új 
komponistával alig foglalkozik; csak úgy kapásból ide tartozik Bunge, Ke- 
nins, Madema, de la Motte, Nono, Nigg, Sdhibler, R. Schubert, Searle, 
Tongni, Kochan. A „Musik der Zeit” című sorozat 1952 óta jelenik meg. 
Az új magyar termés külföldi szakértői közül említem a következőiket: Polli, 
P. M. Masson, C. Mason, Dille, G. Brelet, Moreaux, Geraedts, Stevens, 
Sacher, Carpitella, P. Collaer, W. Reich, Graca. Bartók technikai rendsze-
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rében legotthonosabb Lendvai E., Avasi B. Az 1920-as évek óta felmerült 
tanulmányok főbb szerzői: Tiessen, K. Westphal, S. Günther, Jemnitz S., 
Wellesz, G. Dyson, Szabolcsi Bence, Tóth Aladár, Lüthge, Slonimsky (idő
rendi enciklopédia 1900—1938), Desderi, Me Naught, Herbst, Sittner, Liess,
A. Schnabel, Copland, Meilers, Landowski, M. Graf. Mila, W. Waldstein (a 
válságról 1949), Borris (1947. és a „barbár” vonásról Schweizerische Musik
zeitung, 1952. dec.), Thilman, Wörner, Mies, Erpf, Wiessngrund-Adorno 
(bölcselet), H. Hoffmann, Mersmann, Badings (1951, a hangnemi állapotról),
F. Herzfeld, Nestler.

Sokan tartják nevezetesnek Theodor Wie sengrund-Adorno fejtegetéseit. 
„Az új zene bölcseleté” című munkájáról beszámoltam a Magyar Zene,
1962.-i évfolyamában; ugyanaz év hozta Zoltai Dénes beható bírálatát a filo
zófus egész munkásságáról. Itt egy félreértést kell röviden tisztáznom. Soha
sem állítottam, hogy a zeneesztétika ne volna spekulatív tudomány; csak 
annyit szögeztem le — a jelzett ismertetésben —, hogy a művészet-filozófia 
a művészetből, annak hatásából indul ki. Zoltai ezt máskép magyarázta 
(M. Z., 1962. 124. old.), ami a bölcseletben gyakori fogalom-meghatározás
ból származó vitákra emlékeztet.

A dodekafóniáról legtanulságosabban Emst Kfenek, a híres zeneszerző 
számol be. Tanulmánykötete („Zur Sprache gebracht”) 1958-ban jelent meg. 
Azt hiszem, termékeny megbeszélésekre adhat alkalmat.

Edwin von der Null arról is nevezetes, hegy ő írta Bartókról az első 
szakszerű ismertetést (Musikblätter des Anbruch, 1928). „Moderne Harmo
nik” című könyve 1932-ben jelent meg. Ebben széles ismeretek alapján ku
tatja a romantikus kromatika történelmi fejlődését és Letorkolását a vezető
hang-jelleg felszívódásába, a 12-hangú szerkesztésnek abba az állapotába, 
ahol a fokok már önállósultak. Taglalja továbbá, mi az „elfátyolozott hang- 
nemiség’'’ lényege s hogyan válnak a hangközlépések pusztán színezővé 
(„Farbinterwalle”).

Andreas Liess disszertációja („A harmóniai alapelemek C. Debussy zené
jében” 1928) az újszerű hangzatvilág történelmi származásával foglalkozik. 
Az egészhangú skálából származó képletekre nézve is fölteszi a kérdést, mi 
az esztétikai céljuk. Mert lehet bennük túlnyomó az akkordikus, a melodikus, 
a hangnemi, a törekvő vagy nyugvó szándék. Az egészhangú skála legrégibb 
forrásának Liszt egyik levelét mondja (Briefe, Band I„ S. 362., 1860). A két- 
hangneműség (bitonalitás) forrása Liess értelmezésében az egymás utáni 
többhangneműség (Sukzessivpolitonalität). Utóbbira már Beethovennél talál 
példát, az op. 59. e-moll vonósnégyesében, ahol a finálé főtémája válta- 
kozóan C-dúr és e-moll hangnemében mozog. A legrégibb hangnemkevere
dések a parallel és egynevű hangnemek között létesültek.

Leggyakoribb a bitonalitás kisszekund-távolságra fekvő hangnemek kö
zött. Erre példákat találunk R. Eidenbenz tanulmányában („Das Dur- und 
Mollproblem und die Erweiterung der Tonalität”, 1927). Forrása szintén a 
szukcesszív kéthangneműség, mint Janácek „Ünnepi misé”-jében, Mahler
V. szimfóniájában, Kodály I. kvartettjében: ezek a művek két alaphangból 
indulnak ki (d-moll—esz-moll: cisz-moll—D-dúr; h-moll—c-moll). Hasonló 
forrásókra talál R. Strauss-nál R. Tenschert („Die Kadenzbehandlung bei 
R. Strauss” Zeitschrift für Musik, VIII., 161. laptól).
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Milhaud a „Polytonalité et Atonalité” című tanulmányában (Revue 
Mus., 1923) a bitonalitás ősi forrásának a fúga válaszát (comes-ét) látja. 
Köchlin hasonlóan elmélkedik a Lavignac-féle Enciklopédiában 1925 („Evo
lution de l’Harmonie depuis Bizet et C. Frandk jusqu’ á nos jours”). Az 
orgonapont régi bitonális szerepére mutat rá G. Dyson a Grove-Dictionary- 
ben (1927, „Harmony”). Debussy fejlődésének úttörő kimutatója Leon Valias 
(1927). Hogy miképpen hatottak ki újabb francia szerzőkre a régi modális 
hangnemek, arra nézve jó forrás Th. W. Wemer  munkája „Musik in Frank
reich”, 1927.

O. Wartisch disszertációjából („Studien zur Harmonik des musikalischen 
Impressionizmus”, 1928) megtudjuk, hogy a párhuzamosan eltolódó szín
akkordokat Lenormand nevezte el „mouvements semblables”-nak (hasonló 
mozgásoknak). Ugyanaz a jelenség Dyson-nél „side slip” (oldalt csúszás).
E. Kirsch kimutatja Kurth egyoldalúságait a modern zene elemzésében. 
„Wesen und Aufbau der Lehre von den harmonischen Funktionen” című 
könyve egyébként is figyelemre méltó (1928).

W. Dánokért tanulmánya „Das Wesen des musikalischen Impressio
nismus” (Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 
VII, 137. laptól) nevezetes az irányzat szellemi föltételeire nézve. Lotte 
Kallenbach-Greller minden addigi eredmény megtagadásából vezeti le az új 
zene mivoltát („Geistige und tonale Grundlagen der modemen Musik” 1930).

Vuillermoz („Musiques d’aujourd'hui”, 1923) szerint az új hangzásokhoz 
elhangolt orgonasípok szoktatták a fület.

Hogy a zenehallgatás akarat dolga és a stílust csak megfelelő beérzéssel 
lehet megérteni, arra nézve Kurth  művei lehetnek irányadók. Ide irányulnak 
Becking fejtegetései a Zeitschrift für Musik, L, 592. lapjától. A zenei feszült
ségek viszonylagosak, a beágyazástól függnek. Erre nézve Hauer, Busoni, 
Harburger („Die Metalogik”) nyilatkozatai számot tévők. Dyson szerint: „Az 
a kísérlet, hogy konszonancia-érzeteinkre nézve állandó fizikai vagy mate
matikai alapot leljünk, reménytelenül összeomlik.” A hangnemiségre vonat
kozik Schönberg következő meghatározása: „Mindaz, ami egybizonyos hang
sorozatból előáll, akár egyetlen alaphangra történő, egyenes vonatkozás 
eszközével, akár bonyolultabb kötöttségek által összetartóttan: alkotja a 
tonalitást.”

Az egészhangú skálából származó, semleges hangnemiségről nyilatkozik
D. Alaleona („L’armonia modemissima” Rivista Mus., 1911, 769. laptól). 
A dúr és egynevű moll vegyítéséről (lásd pl. már Mahler X. szimfónia- 
töredékében) nyilatkozik F. Landé „Vom Volkslied bis zur Atonalmusik” 
(1926) és O. Steinbauer „Das Wesen der Tonalität” (1928) című munkájában.

Korai felismerésékről nevezetes Kleemann  írása „Das Kompositionsprin
zip P. Hindemiths und sein Verhältnis zur Atonalität” (az Abert tiszteletére 
kiadott Gedenksschrift-ben, 1928).

A. Bauer az „Atonale Satztechnik”-ben a fel nem oldott kromatikus 
váltóhangokat a „megmerevült késlel tető-technikából” származtatja. Szkrja- 
bin-ról, mint az új zene fontos előkészítőjéről értekezik Kurt Westphal 
(Anbruch, XI., 2. sz.).
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Jelentős beszámoló R. Benz-é: „Die Stunde der deutschen Musik”, 1923, 
1943. A szerző általános műveltsége és irodalmi tájékozottsága élvezetessé 
teszi fejtegetéseit.

Az „izmusok” történetében sok a művészetközi jelenség; ezért tanácsos 
elolvasni Kassák Lajos és Pán Imre tanulmányát, Nagyvilág, 1957. Igen korai 
és meglepő látású: Kardos  István cikke „Az atonalitásról” (Zenei Hét, I., 9.). 
Bartók „Vázlatok” és „Két ikép” című művét elemezve jut el tk. a c-d-e-fisz- 
gisz-b  akkord minősítéséhez, mint relatív konszonanciához. (Thuille nyil
ván „Scheindissonanz”-nák, látszólagos disszonánsnak mondaná.)

Erpf munkája  „Studien zur Harmonie- und Klangtechnik der neuen 
Musik” (1927) szintén az egészhangú skálából indul ki, aminek semleges 
tonalitás (hangnemközi állapot) az eredménye, már Lisztnél. Ilyen hangnem
közi állapot van jelen a Liszt-féle szimfonikus költeményben, „A bölcsőtől 
a sírig” címűben (Zichy rajzaira), a feldolgozó részek során. Ha ez túl
fokozódik, a semleges tonalitás már nem lesz nyugtalanító ellentét, hanem 
általános szerkesztő elvvé válik és a „hangnem” régi fogalma elesik. Ekkor 
lépnék életbe újabb kötelmek, pl. a központi hang (Klangzentrum), mint 
már a fiatal Sztravinszkijnál. (Ezt neveztem ,, hangszimb ól urn ” -n a k a Bartók- 
Elégiák elemzésekor. ) Többértelmű hangnemiséget kelt a hangnemkeverés, 
egy-egy folyvást visszatérő, jelentős hang által, pl. Liszt XVII. Rapszódiájá
ban, ahol D-dúron belül a b-hang lesz Klangzentrum-má. Innen már csak 
néhány lépés a schömbergi atonalitásig, egy-egy akkord vagy hangsorozat 
uralmáig. Ezzel a disszonancia fogalma teljesen eltolódik. Bartóknál több
nyire egy uralkodó végző-hang (finalis) képviseli a tonális alapot.

A dodékafónia kezdeti irodalma: G. Bas „Dynamismus und Atonalität 
(Melos I„ 12.). J. M. Hauer „Vom Melos zur Pauke” (1926). Riemann 
„Tonalität und Atonalität ((Neue Musikzeitung, XLIIL, 1.). W. Schrenk 
„Warum Atonalität?” (Deutsche Allgem. Zeitung, 1926. dec. 2.). Cimbro 
„Atonalitá” (II Pianoforte IV., 11.). Molnár A. „Atonalitás” (Az új zene, 
1926, 326. laptól). Scherber „Tonalität” (Signale, LXXXIIL, 14.). Diesterweg 
„Von der verdämmernden Tonalität” (Allgem. Musikzeitung, XLVII. 9.). 
Marsop „Die Atonalität (Münchner Neueste Nachrichten, 1924. ápr. 26.). 
Rietsch „Atonalität” (Hochschulwissen IV. 11.).

Bartók vonósnégyeseit elemzi — 1953, egy évtizeddel Kárpáti János 
előtt — Colin Mason (megj. Boosey & Hawkes-nál, a Musik der Zeit soro
zatban).

Üjabb elmélet a dodekafóniáról: J. Rufer  „Die Komposition mit zwölf 
Tönen” 1952. Kiegészítheti: W. Winkler „Psychologie der modernen Kunst”, 
1949.

Jelentős összefoglalás: K. H. Wörner „Neue Musik in der Entscheidung”, 
1954 (az új zene irodalmával). I. része: „Az új zene jelene és története”,
II. része: „Az új zene képe és lényege”. Az amerikai szerzők közül említi a kö
vetkezőket: Copland, Piston, Carpenter, Antheil. Fontosnak ítéli Milhaud 
művét: Koncert ütőhangszerekre és zenekarra. Kiemeli Hindemith „1922” 
című kompozíciójából a Ragtime-et. Fontosnak ítéli Satie „Három hervadt 
előjáték”-a közül az „egy kutyának” ajánlottat (1912) és a szerző „Egy 
meggyöngült emlékezetű ember memoárjai” című írását 1913. Jelentősnek 
találja Charles íves  amerikai dilettánsnál, hogy már a század elején elő-
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legezett számos ultramodern fogást, a többi között negyedhangokkal is dol
gozott .Hindemith kantátájában, ,,Ének a reményhez” (Claudel szövegére) 
a darab végén a közönség vele énekel az együttessel. Anton Webern írta a 
legrövidebb zeneművet; a „Fünf Stücke für Ochester” (op. 10.)-ben a 4. szám 
tartama 19 másodperc. Az elektronikus zene főbb képviselői: Nono (olasz), 
Boulez (francia), Goevaerts (belga), Stockhausen (német), Ligeti (magyar). 
Prokofjev V. szimfóniája a komponista szerint „az emberi szellem nagysá
gát” szemlélteti. Sosztákovics „Aranykor”-ában egy futballcsapat élményeit 
követhetjük. Wömer szerint a mai operatermésben hajlam követhető 
műfaj-vegyítésre: az oratórium vagy balett műfaját kötik egybe az operával 
(Henze, Blacher, Milhaud stb.). A másik feltűnő sajátság: már Hindemith 
óta az abszolút-zenei formálás bevonása a drámába. Sutermeister a nagy
szabású operai megoldást tartja szem előtt; vele szemben formabontás a 
gyakori speaker, a beszélő kórus beiktatása, az „absztrakt” opera (Blacher), 
a „perc-opera” (Milhaud, Menotti, a kamara-opera (Britten, Blacher), a 
rádió-opera (pl. Blacher „Rómeó és Júlia”). A modern hegedűversenyek 
(Bartók, Walton stb.) sorába tartozik a Knipper-é. L. Nono művében „Poli- 
fonica-Monodia-Ritmica” (1951) a III. tétel csak ütőknek szól. Ütőegyüttessel 
indul Henze operája „Boulevard Solitude”. Azzal rokon műveket készített 
Varése, Milhaud, Messiaen stb. Prokofjev kantátája, az „Alekszander 
Nyevszkij” eredetileg egy Eisenstein-film zenéje. Sosztákovics művei közül 
„A tiszta ár” balett beszámol egy kolhoszról; a II. szimf. az októberi forra
dalomnak, a záró-kórusos III. szimf. május elsejének, az V. szimf. önélet
rajznak áldoz, a VI. szimf. programtalan, a VII—VIII. szimfónia hazafias 
tárgyú. A zsidó-pogromok hatása alatt írta M. Tippett a „Korunk gyer
meke” című oratóriumot (1942). Ütőhangszerré alakított zongora: az ame
rikai J. Cage jellemzése szerint „the prepared piano”. A dzsessz eszközeivel 
készült szalonzene kiemelkedő amerikai képviselője: F. Grófé. A wall on
J. Absil írta az első bélyeggyűjtő oratóriumot „Philatélia” címen. A déli 
sark meghódítását ünnepli Vaughan Williams filmje Scott-kapitányról; 
innen az ő VI. szimfóniája, az „Antarctica”. Csupán tengeri csaták az
E. L. Berkeley-féle operának, a ,,Nalson”-nak tárgya. A legkiemelkedőbb 
mai svájci zeneszerző Armin Schibier; kamaraoperája „A lábak a tűzben”. 
A. Berg híres dalművében, a „Wozzeck”-ben az I. felv. bevezető jelenete 
szvit, 4. jelenete passaeaglia, a II. felvonás szimfónia 5 tételben, a III. fel
vonás 5 invenció: I. egy témára, II. egy hangra, III. egy ritmusra, IV. egy 
hatoshangzatra, V. egy nyolcad-mozgásos ritmus-gondolatra. A. Berg He
gedűversenye programzene („Emlékezés egy angyalra”); az I. tétel Manón 
Gropius (özv. Mahlemé leánya) egyéniségét portretírozza, a II. tétel ugyan
annak haláláról és a szenvedéstől való szabadulásról szól. A dodekafónia 
gyakorlati tankönyvét H. Jelinek írta: zongorára készült a „Zwölftonwerk”, 
ezt kiegészíti a „Zwölftonfibel”. Genzmer művei közt előkelő helyet foglal 
el két versenymű a Trautonium éterhangszerre zenekarral. Hindemith irá
nyát követi von Borck operája „Napóleon” (1939). „Szellemben és tiszte
letben Kodály Zoltánnak” szól K. A. Hartmann Kamarakoncert-je. Trautó- 
nium-verseny szerzője tk. Helmut Riethmüller, aki Debrecenben tanulta ki 
a zenemesterséget. Siegfried Borris könyvéből („Beiträge zu einer neuen 
MusikJkunde” 1948) megtanuljuk, hogy a dodekafónia alapja: orfikus-
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mágikus lélek; Borris értelmezésében Sztravinszkij „Tavasz megszentelése” 
című kantátájában a páni ösztönösség ül diadalt. Pfrogner szerint („Die 
Zwölfordnung der Töne” 1953) a 12-hangúság absztrakció, annak jelképe, 
hogy Schönberg a tiszta szellemiség embere, elfordultan az élettől. Ennyi 
minden derül ki Wömer könyvéből.

A politonalitás birodalmából idézhetem a következő korai jelenségeket: 
Alapja következetesen végigvitt alteráoió, ami az egyik hangnem uralma 
mellett folyik, de egy második hangnem képzetét állandóan hozzá vetíti. 
Példája lehet Windsperger, op. 37-ben a „Zweitonaler Marsch”. A „Zwei- 
tonales Stüdkchen”-ben (u. o.) majd az egyik, majd a másik hangnem ke
rekedik fölül. Állandóan egyszerre van jelen két hangnem a „Dreitonales 
Stückchen”-ben (u. o.). Wellesz (magyar származású, bécsi, majd angliai 
tudós) írja a Zeitschrift für Musikwissenschaft X., 4-ben, a 247. lapon: „sok- 
minden, amit többhangneműnek jeleznek, nem egyéb, mint a mediánsok 
messzemenő kiaknázása, kiindulva szigorúan megőrzött érzésből a hang- 
nemiség iránt, amire minden szólam vonatkoztatható.” Politonálisan bizsereg 
már Beethoven „Hattyú-Adagió”-jában (op. 22.) a feldolgozás elején fisz- 
moll és c-moll egyidejűsége. E. Toch művében „Tanz- und Spielstücke” a 
felső sornak e, az alsónak b az alaphangja; a hangnem B-dúr, melybe a 
felfelé alterált szubdomináns, mint külön hangnem alaphangja vegyül. 
A politonalitás átmeneti formája: két egyidejű hangnem, de határozott zár
latozások nélkül. Mint már említettem: gyakori a vezérhang hangneme 
a tonikaival együtt (a váltóhangból válik így váltóhangnem). Rebikov, op.
31., 9. számban: h-moll és g-moll vegyül. A politonalitás irodalmához: Revue 
Mus. 1921. okt., Eaglefield-Hull „Modern Harmony” 1913, Deroux cikke 
Revue Mus. L, 11., Milhaud-é u. o. IV., 4., Carriére „Distonalität” (Allgem. 
Musikzeitung XLVIL, 22.), Clutsam  „Questions of modern harmony” (Musi
cal Times, LVI. évf.).

Az izmusokhoz: bruitizmus, dadaizmus, neoprimitívizmus, szürrealiz
mus, motorizmus, dinamizmus, neoklasszicizmus; Hindemith áttérése a 
misztikus klasszikára szellemileg összefügg a Honeggerével (Claudel!), iro
dalomban Huxley pálfordulásával.

A neoprimitívizmus főbb képviselői: Berners, Durey, Kcechlin, Poulenc, 
Auric, Migot; ősük Satie. A polifonikus vonal fontos ősei; P. Dupin, Busoni, 
Salmhofer. A harmóniai fejlődés utóromantikus előre hajtői: Szkrjabin, 
Szymanowski, Delius (számos egzotikus vonással), Roussel, Holst (sok egzo
tikummal), Florent Schmitt, Ibert (sok dzsessz-elemmel), Respighi (foko
zott hajlammal modális hangnemek iránt), Ravel, Jirák. A népi kötöttségek 
szorgalmazói: Janácek, Mjaszkovszkij, Bax, Barvinszkij (ukrán), Pizetti, 
Kelen (zsidó), Schoeck, Bliss, Alfano, Rathaus. Erősen dzsessz-irányúak: 
Sowerby, Gershwin, Grainger, Gruenberg, Petyrek, Weill, Krenek, Polo- 
winkin, Bornstein. Az atonális expresszionizmus úttörői: Golyseff, Hauer, 
Schönberg, Webern, A. Berg, Jemnitz, Hába, R. Stephan. A motorizmusban 
fontos állomások: Honegger „Rugby”-je „Pacific 231”-re, Antheil, Ccwell 
számos (dilettantikus) műve, Sztravinszkij ,,Sacre”-ja, Ferroud művei. A fu- 
turizmus alapítója zenében: Pratella. Neoklasszikus irányú: C. Beck, Kattnig, 
Lambert, Pepping, Th. Kurt, Jamach, Rieti, Hindemith, W. Vogel, Martinu, 
Vycpálek, Kaminsky, Toch, Fortner, több művében (a zongora-szonáta óta)
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Kfenek. A klasszikus szintézis ősei: Busoni, Vaughan Williams, E. Bloch 
(egyébként zsidó nacionalista), Malipiero, Castelnuovo-Tedesco (tik. zsidó 
irányú művekkel), Finke, Casella, Honegger, nálunk a vezetőkön (Bartók 
stb.) kívül: Kuti. Sándor, Weiner László, Veress Sándor, Kadosa Pál, Székely 
Zoltán. A franciáknál ide irányult Cartan törekvése, a belgáknál Schoemaker 
flamand iránnyal vegyülő forma-összegezése. Azóta Kadosa és több más 
magyar szerző élre került (az 50-es évek fejlődésével). Külön csoport a 
kelet-európai népi szerzőké, egy-egy nemzet képviseletében: Kodály (ma
gyar), Slavensky (délszláv), Alessandrescu, Lázár stb. (román) és így tovább. 
Ma már a görögöknek, bolgároknak is megvan a népi iskolájuk. A névsor 
korántsem teljes!

I I I .  M E G JE G Y Z É S E K  A Z  Ü J  ZEN E T E C H N IK Á JÁ H O Z

Manapság maga a hang komplexebb, tcbbértelműbb a sokféle vonat
kozásai által. Ma is lehet akkord-képviselet, de lehet harmóniától független 
vonal tagja és lehet csupán festő mellókzöngéje. Továbbá igen bonyolult 
harmóniához tartozhatik, vagy rendkívüli tonalitáshoz. így már az egyetlen 
hangban rejlő, potenciális feszítő erő is hozzá tartozik a mai zene lényeges 
tényezőihez.

Hogy mily rendkívüli eredményre vezethet a barokk-kontrapunktika 
kereszteződése keleti melosszal, arra nézve kitűnő példa Veress Sándor 
Hegedűversenyében (1937) az Ária. Egyúttal a hangnem-keveredés példái
ban is bővelkedik: a hegedű-szólam a maga külön logikája szerint el- 
elkaiandozik s az alaphangnem egyes fokait külön tonális érvényességre 
emeli azzal, hogy körülírja azokat mellékhangokkal. Uyképpen fokozódik 
maximálissá a dallami feszültség, belső válságok izzó hátterét jelképezve. 
Érdekes, hogy Veress szonátaformája a szoros építkezés ellenére is keleti 
végtelenséget, határtalanságot idéz. Tisztára keleti melosz jellemzi Veress 
szóló-hegedűszonátájában is a II. (lassú) tételt.

Váltóhang-harmónia, mint színező egység: Veress, II. zenekari Partita 
(1936), a 2. tételből:

Itt d-moll hangzata szól, a dallamban az akkord terchangja az alsó váltó- 
hangjával cserélődik; az akkord tonikájához hozzá fűződik a felső kroma
tikus váltóhangja (esz), az akkord kvinthangjához az alsó kromatikus 
váltóhangja (gisz). Hatása izgató, titokzatos, amit csak fokoznak vcnósck 
üres húrjai (d—a).

Sztravinszkij széles ritmikai ostinatói mentek át, mint „dinamizmus-’ 
a fiatalok zenéibe, de itt már szervesebben egyesülnék a melosszal, pl. 
Veress, II. Partita, finálé 34—50. ütem.
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Humorisztikus feszültség keletkezik Veress II. Partitájában azáltal, 
hogy az „újklasszikus” módszert ironikusan alkalmazza, groteszkbe öltözteti. 
Mintha az élet zavarára akarna válaszolni, de ahhoz képest túlságos kicsi
nek érzi az egyént.

Ütemvonal nélküli tételek Pizzetti-nél és olyik franciánál. A mai zené
ben elharapózott, sokszoros ütemváltozás jelzi, hogy a nyelvezet élőbb, 
közvetlenebb, őszintébb lett, közelebb került az ősmeloszhoz. Ez csak rész
ben jelent visszatérést a menzúrális zene ének-daklamációjához; sokkal 
inkább a közvetlen zenebeszéd megnyilvánulása. A mai ember nyersen 
akarja kitárni legőszintébb lényét. A teljes ritmikai egyenletesség — ha
csak nem táncban vagy indulóban — mindig mesterséges, a mestereknél a 
lelki erő, a leszűrtség szimbóluma. Ma gyakran elejtik azt az erőt és le- 
higgadtságot. Másik forrása a szabálytalan ritmikának, hogy maga a ritmus, 
mint élet-tartalom kapott önállóságra. Itt jó segítség a kezdetleges nép
zenére való támaszkodás. Ott fejletlenség okozza ugyanazt, ami a kiművelt 
„ritmus-zenében” stilizált sajátság: az egyenlőtlenségek. Mindehhez hozzá 
járul az utóromantika elleni visszahatás; innen a szenvelgő és szokványos 
egyenletesség helyetti őszinte, nyers mellkitárás.

A polifónia kísérleti állapota. A  barokk „invenció”-hoz való vissza
térés sokszor fejletlen, atelier-ízű. Inkább stílus-keresés, mintsem kész stílus. 
Nyilván onnan származik, hogy a művészek kutatják a jövő nagy, kollektív 
nyelvezetének lehetőségeit. Nehéz megoldani a linearitás gyökérkérdését: 
hogyan legyen összeegyeztethető a polifónia egy új, közérthető dallami- 
sággal és a szükséges új nagyformákkal, szélesen átölelő hangulatokkal. 
A kialakulatlanságra lehet példa Veress cselló-zongora Szonatinája. Minden 
ellenkező véleménnyel szemben: Bartók „Mikrokozmosz”-ában is találunk 
ilyen félúton levő linearitást.

Az utóimpresszionisták őrzik az öröklött hedonizmust, de azt is érzik, 
hogy az már nem elégíthet ki. Ezért igyekeznek pillanatnyi varázslatra. Ez 
igazi struccpolitika, láván táncoló élvezet-keresés, valódi katasztrófa
muzsika. Magasabb hatványon ugyanaz az eljárás, mint a francia forra
dalomban menüettet járó arisztokratáké volt. Ahogy ott a rokokó élvezetet 
próbálták erőszakolni a fölfordult világban, úgy most a burzsoa romantikát 
a káoszban. Innen a posztimpresszionizmus féktelen erkölcsnélkülisége.

Egészhangú skálából és mellékhang-rendszerből származó akkord- 
fűzés :

Horusitzky „Felkelt a Nap” című kantátájából

Esz: a d-alaphang felső váltóhangja, a többi szólam az egészhangú skála 
akkord-rendszeréből.
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Kéthangneműség. A dallam aláfestése egybizonyos hangnemi színnel, 
mialatt a dallam más tonalitásban mozog, hogy éreztesse a különálló fe
szültséget:

Horusitzky, Szimfónia, II. tétel (kivonatosan)

A kvartakkordok lehetnek annyira meghatározóak (konstruktívak), hogy 
váltóhang-figurációjuk is követelővé válik. Horusitzkynál (Szimfónia, I. tétel) 
az impresszionizmus színező eszköze lépett elő szerkezeti elemmé:

Linearitás és bitonalitás. Kadosa: I. vonósnégyes Lento-tételéből.

Itt a primhegedű diatonikusan ragaszkodik a-fríg hangnemhez, mialatt a 
szekund b körül kromatizál. Ebből áll elő a félhangos összecsapás, az irizáló 
h-c, vagyis dúr- és molla'kkord keveredése, ami külön hangzási értéket is 
jelent.
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Tizenkéthangos linearitás egy alaphangnemen belül. Az alaphang (fina- 
lis): g. Kadosa: Hegedűverseny, finálé-fő téma:

7.

Minden egyes szólamnak külön „logikája” van. A magánhangszer diato- 
nikus szinten mozog, a többi kromatikusán „színez” és egyúttal önmaga 
vonal-célját követi.

Tizenkéthangos linearitás egy hangnemen belül, ahol a „.kifejező” mo
tívumok belső irányulása ellenáll a hangnem alakító erejének. Kadosa:
II. vonósnégyes, az Andante-tételből:

A 2. ütem eisz-je a gisz-eisz-cisz-hisz motívum espressiv egysége miatt 
szükséges, ezért ütközik a II. hegedű nyugvó e-jével. Hasonló önálló egység 
a brácsa eisz-fiszisz-eisz-gisz-fisz motívuma. A 3. ütem végén levő d-disz 
összecsapás onnan keletkezik, hogy az I. hegedű megtorpanó menete (disz-
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eisz-d-e; a bátrabb gesztusú disz-eisz-re a visszahúzódó d-e  felel) egyszerre 
lép fel a brácsa ellenkező értelmű visszahajlásával. A kétféle gesztus rész
ben egymás után (I. hegedű), részben egyidejűén lép fel, s ezzel érzékelteti 
a habozás lelkiségét. A 3. ütem egészben dominantikus régiót szólaltat meg 
az orgonapontos tonifcai tájon belül; a brácsa eisz-e  a domináns gisz felé 
törekszik, ezért ütközik a II. hegedű nyugvó e-jével. A félhangos ütközések, 
mialatt az önálló szólamvonalakat erősítik, egyúttal külön hangzási értéket 
adnak, bizonytalan rezgéssel, ami a lélek nyugtalan lebegését jelképezi.

A hangos-film-zene technikai problémája. Még föltéve is, hogy Balázs 
Béla elve érvényesülne — a film önálló műfajokat produkálna — és nem 
uralkodnának a kolportázs-regénynek megfelelő, kétes értékek a vásznon, 
fönnmarad a főakadály: formában  a cutter (vágó) dönt, ennél fogva a 
film-zene csak töredékes lehet. De egészen újszerű hangzási lehetőségek 
nyílnak a filmben (Rathaus, Honegger stb.), s kivált fel lehetne azokat 
fokozni a rajz (trükk)-film eszközeivel. A film-zene tehát ugyanúgy a jövő 
dolga, mint az elektronikus eszközök. Csak talán egy időre fel kellene 
függeszteni Hollywood tőkés indítékait és kissé magára a művészetre is 
gondolni!

Bartók. I. — „Stilwende in der Musik”, Pepping írása (1934) teljes mér
tékben alátámasztja mindazt, amit szellemileg és technikailag Bartók ki
fejtett. II. hegedűszonáta. Az I. tétel formája kisrondó két trióval, alap
akkordja f-h, uralkodó hangja e. A II. tétel nagyrondó; felépítése: rövid 
bevezető, főtéma 1. része a hegedűn, 2. része a zongorán, átvezetés, mel
léktéma (dallama a hegedűn), zárórész, főtéma 2. része (Maestoso) kibővítve, 
Trió (dallamvezetése részben rokon a Táncszvit IV. tételével), feldolgozás 
(visszaemlékezéssel az I. tételre), repríz: fő téma 1. része (hegedűn) ki
bővítve, főtéma 2. része (zongorán) variálva (Piú vivo scherzando), mellék
téma és zárórész megváltoztatva („veränderte Reprise” ahogy Ph. E. Bach 
mondotta), végül visszatér az I. tétel főtémája. Hangnem: g-f malison, de 
olyképpen, mint a plagális hangnemű népdalokban, vagyis a g inkább csak 
reperkussziós hang, maga a hangnem pedig c-n nyugszik. Eszerint a témák 
részint c-n, részint g-n épülnek, a befejezés pedig vissza utal az I. tétel 
uralkodó e-hangjára, azon kívül magában foglalja g-t és c-t. Ennek semmi 
köze C-dúrhoz! Bartók igen sűrűn és erőteljesen alkalmaz színhangzatokat. 
Ereje a népi őszenéből kifejtett hangulaton és plasztikus dallamvezetésén 
mutatkozik meg.

Bartók: „Rögtönzések magyar népdalokon”, op. 20. Az 1. sz. (Sütött 
ángyom rétest) hangneme dór, állandó finálissal. A. 2. sz, (groteszk) szintén 
finálison nyugszik: a c-hangon (hisz), mely egy jellegzetes akikordba van 
göngyölítve. 3. sz. (Im'hol kerekedik) tragikus hangú. Építkezésének alapja 
d-finalis és egy visszatérő szín-akkord. A huncut 4. sz. (Kályha vállán az ice): 
g-finalison nyugszik és különböző szín-akkordokon, melyek rokon módon 
építkeznek. Helyenként lobbot vető humor jellemzi az 5. sz.-ot Hangneme 
g-moll, de a darab egyúttal a szín-akkordok és a hangnem-keverő technika 
mintája. Borgőzös, vastag tréfa a 6. sz. (Jaj istenem, ezt a vént); hangnemi- 
leg benne esz-moll és e-moll keveredik, egyúttal a hangulatra is megragadó 
színeket vetítve. A 7. sz. (Beli fiaim) gyászmuzsika Debussy emlékére; benne 
c-finalis és a visszatérő fisz-a-d-f  akkord képvisel hangnemet. Groteszk a
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8. sz. (Télen nem jó szántani): ebben hangnemköziség és hangnem-keverés 
uralkodik. Abból a e-hang és egy jellegzetes szín-akkord (szűkített oktáv- 
hangközzel) bontakozik ki irányítóként. A hangnemek folytonos változása a 
hangulat robbanó feszültségével függ össze.

Bartók: Etűdök zongorára. Hatalmas ugrás a jövőbe. A színakkordok 
gazdag palettáját, a hangnemkeverő akkord-kontrapunktikát gazdagítják. 
A zongora-technikában hasonlót jelentenék a jövő zenéjére nézve, mint 
egykor Chopin Etűdjei a romantikus zongoramuzsika fejlődésére.

Casella új stílusát Gatti a „Májusi éj”-től keltezi (ének-szóló zenekar
ral, 1913). Tonalitását meghatározza, hogy nyugati, keleti és ókori hang
sorokat vegyít.

Kurt. Thomas műve, „Passionsmusik nach dem Evangelisten Markus” 
(1926) kettős kórussal a cappella: régies, de rendkívül szabad kontrapunk- 
tikával dolgozik. Egyházi hangnemek, kvint-, oktáv-párhuzamok, gazda
ságos modulációk, színező hangok, élesen dramatikus disszonanciák, program- 
szerű visszatérések jellemzik.

Ravel módszere átnyúlik az új zene használatába, persze szellemileg 
átértelmezetten (a „szín” is vonallá alakul). Ilyen pl. a kvartakkord-szín 
(a-példa), a feloldatlan disszonanciából származó, de ott megmerevült 
akkord-alakok (b-példa), a harmóniai mellékhang (a) egybeolvad a főhang
jával (gr-vel), mint gyakran Bartóknál (c-példa):

Miroirs V., 24. ütem

„Trois Poémes” I.-ből; „Miroirs” IV., 95—96. ütem

Bitonális beütés a hangnemiségbe; az ostinato átvitele a teljes hang
nemre és dallamra. Pl. Kodály-ná 1, a „Páva”változatokban. Fönn megma-
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rad a D-dúr dallam, a kíséret a -kromatikus ostinatóhoz alkalmazkodik. 
(Vázlatosan; az eredetiben mozgalmas ritmusok.)

Hangnemkeverés Bartók Táncszvit-jében (1. közjáték, Esz-dúr és D-dúr 
vegyül benne):

Persze nem a funkcionális dúrhangnemekről van szó, csak csökevényeikről!
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K Á R P Á T I  J Á N O S :

B A R T Ó K  É S  S C H Ö N B E R G *
(Harmadik, befejező rész)

A Reihe összeállításában már az első időktől kezdve érvényesül egy 
bizonyos tagoló törekvés. Megfigyelhető azonban, hogy az első idők kétszer 
hat tagból álló Reihéi később kisebb egységekre töredeznek, ami a 
spekulatív-logikai elemeknek a háttérbe szorulását és a természetes zenei 
törekvésék előre törését jelenti. A kisebb egységek ugyanis szinte kivétel 
nélkül a fenti hangzáskombinációk leszűrődését jelentik; a III. vonósnégyes 
háromszor négytagú egysége után a IV. vonósnégyes négyszer háromtagú 
egységeket tartalmaz, melyben az egyes háromhangú csoportok nemcsak 
hangzatokká állnak össze, de motívumként is realizálódnak — nagyjából 
olyan értelemben, ahogy Bartók vonósnégyeseiben a három, illetve négy- 
hangú alapmotívumok. Érdemes ebből a szempontból részletesebben is meg
vizsgálni ezt az utóbbi kvartettet, melyet Schönberg 1936-ban, már az 
Egyesült Államokban komponált. A Reihe itt zárt témaként is megjelenik, 
ugyanakkor pedig háromhangú részletei önálló motívumok gyanánt szere
pelnék. Itt is megfigyelhető, hogy az első és utolsó csoport lényegében 
azonos, csak egymás megfordítása. (A Reihe utolsó három hangja =  az 
első három hang második rotációjának tükör-rák fordítása.) Továbbá itt 
is érvényesül az imént vázolt törekvés: az egyes csoportok az átmeneti 
korszakból ismert hangzattípusokká állnak össze.

A Reihe háromhangú nyitó- és záró csoportja teljesen azonos Bartók
VI. vonósnégyesének háromhangú alapmotívumával, melyről a mű elemzése 
bebizonyíthatja, hogy különböző rotációjában és megfordításában az egész 
kompozíciót átszövi, sőt az 1. tétel főtémája tulajdonképpen kizárólag a 
motívum háromféle alakjából tevődik össze. Hogy Schönberg kvartett
jének motivikus munkájában is ez a háromhangú képlet játssza a vezető

* R észlet a szerző „B artók  Béla v o n ósn égyesei” című, a Zenem űkiadónál sajtó alatt 
levő  könyvéből.
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szerepet, azt nemcsak kétszeri előfordulása igazolja a Reihében, hanem a 
zene reális szövete;

32.
Schönberg: IV. vonósnégyes (1936) 

i------- 3—

A középső két szó lam ot elhagytuk.

Bartók VI. vonósnégyesében is találkozunk olyan helyekkel, ahol ez a 
háromhangú alapmotívum ostinato formában magára marad.

33.
Bartók: VI. vonósnégyes (1939)

Bartók és Schönberg motívumtechnikájának ez a találkozása együtt 
jár egy másik — talán még meggyőzőbb vagy egyértelműbb — összefüg
géssel. A háromhangú motívum imént idézett ostinato ismétlése alatt a két 
középső szólam olyan akkordokat játszik, melyek Bartók harmóniakészleté
ben a leggyakoribbak és legtipikusabbak. A Lendvai Ernő által alfa-akkor
doknak nevezett típusról van szó. Schönberg eddigi műveiben helyenként,
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igen szporádi'kusan már felbukkant, most azonban nagy foltban kiterítve 
találkozunk vele.

Itt tehát alfa-akkord is szerepel, mégpedig egymásba építve, ami Bar
tóknál is előfordul, például a Hegedűversenyben:

3ő.
Bartók: Hegedűverseny (1938)

Schönberg megoldásának külön érdekessége azonban, hogy e harmo
nikus kíséret felett és alatt megszólaló melodikus anyag ugyancsak hasonló 
hangzatrendbe áll össze; a két háromhangú motívumból az alfa-akkord 
kisnóna keretű változata alakul ki (olyan képlet ez, amivel a Zongoraszvit
4. tételében találkoztunk). A szimmetrikus hangzat centrumában pedig egy 
kistere áll, aminek következtében sajátos szimmetrikus distanciasor jön 
létre.

Ha a melodikus anyag distancia-képletét (6 hang) és a harmonikus 
kíséret kettős alfa-akkordját (6 hang) együtt szemléljük, láthatjuk, hogy a 
két hatfókú rendszer teljes kromatikává áll össze, vagyis a tizenkétfokú 
technikának olyan megoldásával van itt dolgunk, amely nem Reihe-szerűen 
építkezik, hanem komplementer módon meríti ki a rendszer teljes hang
készletét. Talán nem szükséges hangsúlyozni, hogy Schönberg Reihés mód
szeréhez képest ez „visszalépés” Bartók technikájának irányában.33

33 V . ö. B a r tó k  IV . v o n ó s n é g y e s é n e k  c e n t ru m - té te lé v e l ,  a h o l  a  k o m p le m e n te r  t iz e n -  
k é t f o k ú s á g  le g t is z tá b b  p é ld á iv a l  t a lá lk o z u n k .  (P l. e g y m á s b a  ille szk e d ő  ö t-  é s  h é tfo k ú s á g  
a  47—52. ta k tu s o k b a n .)
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Schönberg IV. vonósnégyesében a háromhangú motívum-technika és 
az alfa-típusú akkordok mellett még egy „Bartókos” jelenséggel, a követ
kezetes modell-építkezéssel is találkozunk. Már utaltunk rá, hogy Schön- 
bergnél korábban is fel-felbukkantak a modellek; itt azonban minden eddi
ginél jelentősebb funkciót töltenek be, mégpedig nemcsak melodikus 
értelemben, hanem tonálisán is. így a 234—235. taktusban (1. tétel) két 
1:5 modell összegződik nyolcfokú kromatikává, ami olyasféle „hangnem
közi” állapotot eredményez, ami Bartók 1930-as műveit jellemzi.

Schönbergnél a szigorú Reihe-technikától való ilyen irányú eltávolodás 
nem elszigetelt jelenség, épp az amerikai periódus néhány jelentősebb művét 
jellemzi. És ami a IV. vonósnégyesben még csak foltszerűen jelentkezett, az 
a kb. hat évvel későbbi Napóleon-ódában az egész kompozícióra kiterjed, 
annak legfőbb és legalapvetőbb technikai bázisa lesz, Szigorú értelemben 
vett Reihéről e mű esetében alig beszélhetünk, helyette azonban ott él az 
egész kompozíció hátterében egy kisterces (1:3) modell-skála, mely való
sággal minden lehetséges formájában kiaknázásra kerül. Első, legáltaláno
sabb megvalósulási formája e modellnek az alfa-akkord, mely a modell- 
skála négy szomszédos hangjának tágabb felrakásából jön létre. Miként 
azonban már a IV. kvartettben megfigyelhettük, Schönbergnél ezek az 
alfa-akkordok több réteges formában szerepelnek. Az alábbi idézet arra is 
példát szolgáltat egyébként, hogy Schönberg egyidejűleg alkalmazza a 
tágabb akkordszerű alakot és a szűk modell-skálát.

37.
Schönberg: Ode to Napoleon Buonaparte (1942)
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Az 1:3 modell továbbá tisztán melodikusán is kiaknázásra kerül, még
pedig skálaformában és dallamos-tematikus formában egyaránt.

Az 1:3 modell tisztán harmonikus formáját Schönberg többek között 
két hármashangzat quasi bitonáhs keresztezésével is létrehozza. Így például 
a zongoraszólamban egyszerre szólaltat meg Á-dúr és f-moll, illetve H-dúr 
és g-moll hármashangzatokat, melyek egymásba tolva az 1:3 modell skálá
ját adják ki. E hangzat vizsgálatakor figyelembe kell venni azt a körül
ményt is, hogy a két hármashangzat középre szimmetrikus, vagyis egy 
középponti kisszékund tengelyhez képest felfelé és lefelé tükörszerűen épül.

::9.

A Napóleon-ódában ismét felleljük azt a továbbfejlesztését az alfa
típusú akkordnak, amikor a központi kvart körül nem kis-, hanem nagy- 
tercek helyezkednek el. Ezt a kisnóna keretű akkordot már a IV. vonós
négyesben hallottuk, mégpedig a centrumában egy kisterccel. Hangról-
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hangra ez az alakzat fordul elő itt is, kialakulása azonban másképpen 
történik: nagyterccel elcsúsztatott kvart-szekvencia hozza létre.

40.

Ha e szekvenciát folytatja a szerző a megkezdett irányban, a legelső 
nagytere kivételével az összes többi kisterccé szűkül, ami azt jelenti, hogy 
ebből is végül az 1:3 modell alakul ki. A nagyterces forma sem mellékes 
vagy elhanyagolható azonban, amit egy helyen az ilyen akkordok tiszta 
formájának egymás mellé állítása is bizonyít. Ezen a ponton egymás után 
szólal meg az alfa-típusú akkord, ugyanannak nagyterces változata, végül 
pedig egy megfordított szimmetrikus formája, amikor a kistere van a 
centrumban, a két szélen pedig egy-egy tiszta kvart. Ezek az akkordok 
egymás mellett azt mutatják, hogy mindháromban a szimmetrikus felépítés 
dominál s csak az alkatrészek változnak. (A harmadik akkord egyébként 
nem más, mint a több rétegű alfa-akkord egy másik kivágása.)

Schönberg e későbbi műveinek elemzése két összefoglaló jellegű meg
állapításhoz vezet bennünket. 1. Megfigyelhető, hogy Schönberg a 20-as 
évek végétől kezdve Reihés kompozícióiban egyre határozottabban afelé 
törekedett, hogy a mű bázisaként preformált anyag lehetőleg magában 
rejtse azokat a harmonikus és melodikus elemeket, melyek már az atonális 
nyelv kialakulása idejében — tehát 1908—1914. között — létrejöttek. Más
szóval: a szigorú dodekafónia is az előkészítő időszak harmóniai és melódiái 
vívmányait használja eszközként és a Reihe csupán arra szolgál, hogy a 
mű számára egy adott vonatkoztatási rendszert nyújtson. Következésképp: 
ha ebben az előkészítő időszakban Bartók és Schönberg között számos 
érintkezési pontot találunk, az utána következő időszakban sem lehet a két 
mester fejlődését szembeállítani egymással — legalábbis ami a nyelvi ki
fejezés eszközeit illeti. 2. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy Schönberg 
a tizenkétfokú komponálás elvi alapjainak megtartásával egyes műveiben 
közeledett az atonalitás „bartóki útjához”, vagyis a tizenkétfokú rendszer 
hangnemközi modellek segítségével való megkötéséhez. Ebben szerepet 
játszhatott Bartók közvetlen hatása is, hisz Bartók művei — miként utal
tunk rá — a 20-as évektől kezdve a bécsi iskola kompozícióival szoros 
közelségben kerültek bemutatásra és éltek tovább a hangversenydobogókon. 
De ha Bartók közvetlen hatását kizárjuk, akkor is marad az a magyarázat, 
mely szerint Schönberg — az ortodox dodekafóniát maga mögött hagyva — 
maga is a kromatikus rendszer ilyesféle szimmetrikus-hangnemközi meg
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kötése felé közeledett. Ennek egyik legfélreérthetetlenebb bizonyítékát 
azokon a helyéken találjuk, ahol — mint utaltunk rá a IV. vonósnégyessel 
kapcsolatban — a Reihe-elv háttérbe helyezésével szabad komplementer 
tizenkétfokúságot valósít meg. Még inkább ezt bizonyítja a teljes Napóleon
óda, melynek Reihéjét a bartóki 1:3 modellben találjuk meg, meglehetősen 
szabadon alkalmazva. A történeti fejlődésre egyébként jellemző, hogy a 
bécsi iskolát követő fiatalabb nemzedék, így többek között Seiber Mátyás, 
Humphrey Searle és mások, ugyancsak az ilyen modellek alapján építették 
meg Reihés kompozícióikat.34 A fejlődésnek ebben az irányában a tizenkét- 
fokú rendszer leglogikusabb és leginkább zenei koncepciójának kikristályo
sodását látjuk, egy olyan rendszerét, amely a sokféle rokontörekvésű kísérlet 
között a legteljesebbnek és a legmaradandóbbnak bizonyult.

A kérdés mélyebb megértéséhez szükséges felvetni még egy másik néző
pontot is: vajon Bartók oldaláról is olyan negatív a későbbi Sohönberghez 
való viszony, miként azt az ezzel foglalkozó eddigi irodalom beállította? És 
itt nem elsősorban a szubjektív oldalra kell támaszkodnunk, arra, hogy 
miképpen nyilatkozott erről maga Bartók (akinél már utaltunk bizonyos 
ellentmondásokra), hanem a viszonylag legobjektívebb tanácsadókra: ma
gukra a művekre.

Nem kétséges, hogy Bartók a tizenkétfokú komponálás schönbergi, ún. 
Reihés útját nem követte. Találunk ugyan műveiben Reiheszerű képződmé
nyeket — például a Hegedűversenyben — az ilyenek azonban távol állnak 
az igazi Reihé-től, ahhoz csupán a 12 fok ismétlés nélküli alkalmazásában 
hasonlítanak. Viszont, miként Schönberg életművének kontinuitása töretlen 
egységet képez, s ahogy kimutattuk: a Reihés periódusban is a korábbi esz
közök alkalmazásával jár el, úgy Bartóknál is ezek az elemek végigvonul
nak a teljes oeuvre-ön és szerves egységet alkotnak.

Ami Bartók nyelvében, stílusában leginkább konstansnak látszik, az 
nem egyéb, mint említett kettős törekvése a tizenkétfokú készlet teljes hasz
nálatára, kiaknázására és ugyanakkor annak „tonális”, illetve strukturális 
megkötésére. Az elvi törekvés tehát nagyjából egyezik Schönbergével. A kü
lönbség e célok megvalósításában mutatkozik. Schönberg a kettős cél elérése 
érdekében egyetlen, minden tekintetben zárt s kissé merev rendszert dol
gozott ki. Hogy azonban ő sem tartotta „egyedül üdvözítőnek” a Reihés 
kompozíciót, azt nem Reihés, ún. „tonális” darabjai bizonyítják. Vagyis 
ő is kísérletezett és — miként a Napóleon-ódában láttuk — más úton is 
megvalósíthatónak látta a tizenkétfokú rendszer megkötését.

Bartók egész életművére ez a jó értelemben vett „rugalmasság” a jel
lemző: sohasem dolgozott ki magának rendszert, módszert, mely szerint 
komponálni akart volna. A sokféle hatás és sokféle kísérlet között azon
ban világosan megmutatkozik az az egyenes és határozott út, amit a fenti 
kettős törekvés jegyében végigjárt. A kétféle törekvést sohasem próbálta 
mechanikusan egyetlen rendszerbe olvasztani, inkább különálló, de pár
huzamos utakat keresett a kettős cél elérésében. Vonósnégyesei, mint élet
művének reprezentáns darabjai, igen világosan mutatják ezeket az utakat 
és megoldásokat.

34 Rufer, Josef: D ie  K o m p o s i t io n  m i t  Z w ö l f  T ö n e n .  Berlin, 1952.
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A tizenkétfokú hangrendszer minél teljesebb kimerítésére való törek
vésével az irodalom viszonylag már kellő mértékben foglalkozott. Mi is 
utaltunk rá, ha vázlatosan is, e tanulmány elején; ezzel a kérdéssel tehát 
ezúttal már nem kell foglalkoznunk. Annál inkább érdekes és még számos 
jelenség felderítésre váró területe a Bartök-kutatásnak a „megkötésre” 
irányuló törekvés. Nagyon jelentős eredményt jelent ezen a téren Lendvai 
Ernő tanulmánya, mely a tengely-tonalitás és a különböző modell-rend- 
szerdk alapján mutatja ki Bartók érett stílusának ide vonatkozó jellem
vonásait. Lendvai eredményeit, ha nem is fogadhatjuk el minden vonat
kozásukban, hasznos és szilárd bázisnak kell, hogy tekintsük a kutatásban.

Mint az imént már említettük, Bartók „megkötő” törekvései maguk is 
kettős irányúak: a mű „tonális” és strukturális megszilárdítását együtt, 
egymás mellett célozzák. A tonális szót idézőjelbe tettük, mivel semmi
képpen nem akarjuk, hogy régi értelmében szerepeljen. 1920-as cikkében 
Bartók maga is kifejtette, hogy tonalitást és atonlitást egyetlen történelmi 
folyamat két különböző, de egymással összefüggő korszakának tekinti. 
Ebben az értelemben Bartók zenéje atonális, vagyis nem a régi tonális
funkciós elvek alapján épül. Viszont tonális, amennyiben nem mond le 
az egyenlőközű, vagyis distanciálisan osztott tizenkétfokú hangtér bizonyos 
szilárd pontokon való megrögzítéséről. Bartók „tonalitása” tehát nem a 
kezdő és befejező hangok azonosságán vagy különbözőségén múlik, hanem 
azon, hogy van-e egy az e g é s z  kompozíción végigvonuló logikus vo
natkoztatási rendszer a „hangtér” bizonyos meghatározott pontjaihoz. És 
ebben a vonatkoztatási rendszerben nem az egyetlen, abszolút hangmagas
sághoz való viszonyítás a lényeges, hanem maga a viszonyítás lehetősé
gének a ténye. Bartók tonalitásánák legfőbb eszközei a modellszerű hang- 
rendszerek és a centrum-hangok. Bartók a modellszerű hangrendszerek 
segítségével a tizenkétfokú, homogén hangtér bizonyos pontjain csomó
pontokat hoz létre és ezek a csomópontok „megfoghatóvá” teszik az egyéb
ként alaktalan és homogén hangtömeget. Anton Webern, a bécsi iskola 
Schönberg mellett másik nagy teoretikusa, egyik előadásában a zene meg
értésének alapjaként a megfoghatóságot (Fasslichkeit) nevezi meg.35 Ö maga 
a homogén tizenkétfokú zene „megfoghatóságát” a Reihe segítségével kép
zeli el. Bartók is erre a megfoghatóságra törekszik, amikor a tizenkétfökú 
homogén hangtérből bizonyos modellszerű, tehát logikusan szervezett ele
meket emel ki. Ezek a modellek, bár tonális értelemben semlegesek, vagyis 
nem eredményeznek régi értelemben vett tonalitás-érzetet, szilárd és meg
fogható keretekbe szervezik a tizenkétfokú zene szövetét, és ezzel a hallgató 
„azonosító-megkülönböztető” felfogását helyes irányban orientálják.

Nagyjából ugyanezt szolgálja a centrumhangok és egymásra utaló 
kezdő, illetve záróhangok használata is: lehetőség a hallgató orien
tációjának biztosítására. Ezeknek ismét csak nem az abszolút magasságuk 
a lényeges, hanem létezésük és azon keresztül egymáshoz való viszonyuk. 
Így például A csodálatos mandarin csalogatóinak terces emelkedése az 
egyes formaszafcaszdk dramaturgiai funkcióját (feszültségnövekedés) segíti 
betölteni. Az egyes szakaszokon belül ennek a centrumhangnak semmiféle

35 W ebern, Anton: D e r  W e g  z u r  n e u e n  M u s ik .  Hrsg, vo n  W illy Reich. W ien, 1960.
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jelentősége nincs, hiszen a modellszerű építkezés megakadályozza a tonalitás- 
érzet kialakulását. Vagy más példa: utalni szeretnénk a IV. vonósnégyes 
középső tételére, ahol a centrumhang a szó legszorosabb értelmében érvé
nyesül, amennyiben a tétel vertikálisan szimmetrikus hangzatrendszerében 
a valóságos középpont szerepét tölti be.

A IV. és V. kvartett hívja fel egyébként a figyelmet arra, hogy a cen- 
trumhangöknak nem annyira tonális, mint inkább strukturális jelentőségük 
van. Bartók, amikor a IV. kvartett zárótételének végén visszaidézi az 1. tétel 
zárlatát, azt elsősorban a formai lekerekítés érdekében teszi és nem a tonali- 
tás megerősítéséért. Hasonló jelenséggel találkozunk az V. kvartett esetében 
is. Ez vezet bennünket arra a megállapításra, hogy Bartók zenéjében 
tonaiitás és a struktúra sokkal elválaszthatatlanabbul van összekapcsolva 
egymással, mint a korábbi zenékben. Ennek a tendenciának legvégletesebb 
képviselője viszont éppen Schönberg, akinek Reihe-rendszere tulajdonkép
pen nem más, mint a tonaiitás vonatkoztatási rendszerének egy tisztán 
strukturális rendszerrel való legszorosabb összekapcsolása, sőt: helyettesí
tése.

Mind Sehönberg, mind Bartók művészetében végigkísérhető a klasszikus 
monotematika és a romantikus ciklikus építkezés felhasználása és tovább
fejlesztése. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a jelenséget, hogy az 
„omnia ex unó” szerkesztési elv, mely a kompozíció minden mozzanatát egy 
adott középponti gondolathoz viszonyítja, vezet el ahhoz a rendszerhez, 
amelyben minden fordulat egy adott vonatkozás-rendszer következménye. 
Bartóknál és Schönbergnél egyaránt megfigyelhető, hogy első két vonós
négyesük még teljesen a ciklikus elv romantikus koncepcióját képviseli. 
Rejtett és kevésbé rejtett monotematikus összefüggések szövik át a kom
pozíciót, és fő jellemvonásuk a konkrét tematikus kapcsolat. A további fej
lődésben azután ez a konkrét tematikus-motivikus kapcsolat háttérbe szorul 
egy újfajta összefüggésrendszer mögött. És itt mutatkozik meg a leginkább 
a két mester útjának elválása. Sehönberg teljesen eltér a konkrét tematikus 
kapcsolatoktól és a Reihe mindent átszövő, absztrakt rendszerét valósítja 
meg. Bartók ellenben továbbra is megtartja a konkrét tematikus összefüg
gések módszerét, mellette azonban további új összefüggés-rendszereket 
alakít ki, mégpedig a makám-elvű variációt és egy másik, viszonylag elvon- 
tabb variatív rendszert, melynek hátterében egy seriához hasonló képződ
mény áll.

A konkrét monotematikus összefüggések technikája nem szorul magya
rázatra. Viszont foglalkoznunk kell kissé részletesebben az utóbbi két 
megoldással. A makám-elvű variáció természetesen még tart kapcsolatot a 
hagyományos monotematikával. Szabolcsi Bence kutatásainak köszönhetjük 
ennek első felvetését és kifejezését. Bartók ezt a hagyományos makám-elvű 
variációt fejleszti tovább — egyes kompozícióiban egész a végletekig. Így 
például a III. vonósnégyesben — mint utaltunk rá — az egyenes vonal sok
oldalú és szélsőséges kifejtéséig jut el. Ezt a makám-elvű variációt az jel
lemzi, hogy teljesen szabad folyamatokat tesz lehetővé és benne sem meto
dikai, sem harmóniai megkötöttség nincs.

Ennél szigorúbb és zártabb rendszert képez Bartók harmadik struk- 
turális-variatív módszere. Ilyenkor bizonyos állandó intervallumok, illetve



intervallum-sorok állnak a variációs folyamat hátterében és határozzák meg 
egy-egy műre vagy mű részletére kiterjedően a melodikus és harmonikus 
képződmények alakulását. Ennek a kompozíciós technikának a legtisztább 
példáját a IV. vonósnégyesben találjuk meg, de ez jellemzi többé-kevésbé a 
következő két kvartettet is.

Ez a jelenség — talán hangsúlyoznunk sem kell — nem előzmény nélküli 
Bartók életművében: már a II. vonósnégyesben megfigyelhettük, hogy a 
kvart-struktúra milyen középponti szerepet játszik az egész mű — de külö
nösen a két szélső tétel — tematikus-motivikus folyamatában. Hasonló 
funkcióban szerepelt a Zongoraszvitben az intervallumok szimmetrikus fel
építése; vagyis a mű hátterében már halványan kirajzolódik egy olyan 
egységesítő strukturális elv, mely nem konkrét téma vagy makámszerű 
dallamvonal realizálásán keresztül érvényesül, hanem bizonyos hangközök 
viszonyításában.

A IV. vonósnégyesben, a konkrét tematikus és makámszerű összefüggé
sek mellett — azokra is kiterjedően — megfigyelhetünk egy bizonyos inter
vallumsort, amelynek különböző részei, illetve kivágásai realizálódnak a mű 
csaknem minden lényeges témájában vagy motívumában. Colin Mason, aki 
ezt a jelenséget részletesen is kifejti egy 1957-ben megjelent tanulmányá
ban,36 bizonyos szeriális elemeket fedez fel ebben a technikában. Ha Colin 
Mason túlzott következtetéseket is von le belőle, a dolog lényegét tekintve 
helyes úton jár, mert arra hívja fel a figyelmet, hogy Bartók e művében 
az intervallumok adott kombinációi a Reihéhez hasonlóan meghatározó sze
repet játszanak az egész mű metodikai és harmóniai megoldásában.37

Hasonló jelenséggel találkozunk az V. vonósnégyesben is; itt egy 
tetrachordban összefoglalható hangközkombináció játssza azt a meghatározó 
szerepet, amely a mű legfontosabb témáit kialakítja. Ha ennek a tetrachord- 
nak a különböző megjelenési formáit vizsgálat tárgyává tesszük, látjuk, hogy 
a tetrachord, mint hangköz-kombináció témának túl általános, makámnak 
túl konkrét. Nyilvánvaló tehát, hogy az egész mű, de legalábbis a két keret
tétel vonatkozásában szeriaszerű strukturális alapelemet ’képez.

Végül a VI. vonósnégyes arra szolgáltat példát, hogy a mű melodikus 
bázisát jelentő mottó-téma egyes részei — kivágásai — miképpen válhatnak 
egy-egy tételben a variációs folyamat alapjává — hol hagyományos érte
lemben, hol pedig a schönbergi háromhangú Reihe-technika módjára.

Mindhárom idézett példában természetesen csakis a szeriális technika 
bizonyos elvét találhatjuk meg; nevezetesen azt, hogy egy adott hangköz
kombináció szolgál a mű bázisául. Ezek a seria-elemek azonban Bartóknál 
nélkülözik a schönbergi igényt a kromatika teljes, maradéktalan felhasz
nálására. Vagyis míg Schönbergnél a mű alapjául szolgáló hangközviszonyok 
egyúttal a mű tizenkétfokú koncepcióját is meghatározzák — tehát a kettős 
törekvés szorosan egybefonódik —, addig Bartóknál a szeriaszerű képződ
mény a hangkészletnék csak egy töredékét használja fel, elsősorban struk
turális vonatkozásban és a kromatika teljes vagy hozzávetőlegesen teljes

30 Mason, Colin: „A n Essay in A n alysis: Tonality, sym m etry and laten t serialism  
in  B artók’s Fourth Quartett” — T h e  M u s ic  R e v ie w  1957.

37 E kérdés részletesebb k ife jtésé t Id. a könyv ,,M onotem atika és variáció” című 
fejezetében .
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kiaknázása egy másik koordinátában megy végbe, vagyis a kettős törekvés 
viszonylag különválik egymástól. Ide tartozik továbbá, hogy Bartóknál ez a 
Reihe-szerű képződmény nem egyedüli bázisa a kompozíciónak; vannak 
„szabad hangok”, melyek kívül esnek az adott intervallum-strüktúrán. Ezek 
a „szabad hangok” azonban — és itt végül mégis csak érvényesül a közös 
törekvés — egy másik konstrukciós rendben, tehát vagy a konkrét tema
tikus-, vagy a makámszerű variációs folyamatban „kötött” szerepet tölte
nek be.

Mindezt egybevetve tehát megállapíthatjuk, hogy Bartók technikája, a 
számos nyelvi, módszerbeli egyezésen túl, végső fokon ott válik el Schön- 
bergétől, amikor — bár a strukturális és tonális megoldásokat társítani 
igyekezett a nagy bécsi hagyományok szellemében — ,  nem kényszerítette 
zenéjét egyetlen, mindent átfogó rendszer keretei közé. A „következetesség
nek” ez a René Leibowitz által kifogásolt hiánya azonban „kárpótlást” nyer 
zenéjének gazdagságában és teljességében. És Beethovent juttatja eszünkbe, 
akinek nem egyszer vetették szemére kortársai, hogy nem tud szigorú 
kontrapunktikus szellemben dolgozni. Bartók is, miként Beethoven, egy 
nagyobb, teljesebb világra törekedett, melyben helyet kapott ugyan a szi
gorú rend és logika, de mellette még más elemek is közrejátszottak, hogy 
élő organikus egésszé növeljék az alkotást.

*

Bartók és Schönberg kapcsolatának vizsgálata során nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül az eszmei-világnézeti kérdéseket. Ütjük, bár ezen a téren 
is különválik egymástól, számos ponton találkozik és nagyobb általános
ságban egy irányban halad. Bartók első nagy krízise és magára ismerése 
az 1905—1907-es esztendőkben nagyjából oda vezetett, ahonnan Schönberg 
is indult: a polgári értelmiség elmagányosodásához és elszigetelődéséhez, egy 
alapjában pesszimista világnézethez, amelynek részben Schopenhauer, rész
ben Nietzsche volt a filozófiai képviselője. Ami már ebben az időszakban is 
megkülönbözteti a két művész világszemléletét, az elsősorban földrajzi hely
zetük következménye: nyilvánvalóan másképpen reagált a világ eseményeire 
és az őt érő eszmei hatásokra a Bécsben felnevelkedett, egyértelműen pol
gári környezet által befolyásolt Schönberg, és a magyar vidék jellegzetes 
polgár-dzsentri-értelmiségi miliőjéből kikerült ifjú Bartók, akinek első mű
vészi és emberi eszmélésére a magyar nemzeti-hazafiúi törekvés nyomja rá 
a bélyegét. Bartók, bár ifjú éveinek e nemzeti illúzióiból kigyógyult, később 
is, egész életén keresztül egy igazi, minden sovinizmustól mentes magyar 
hazafiság eszméjét őrizte. Schönberg számára ezek a kérdések nem is vetőd
tek fel: a német nyelvterület — Ausztria és Németország — tágabb érte
lemben pedig a kultúra által egybevont egész Európa volt a hazája, és csak 
akkor eszmélt rá bizonyos nemzeti problémákra, amikor a zsidóüldözés 
élesen elhatárolt kisebbségbe kényszerítette és felvetette számára a zsidóság 
létének vallási vagy nemzeti útját. És épp ezen a ponton mutatkozott meg 
Schönberg világnézetének pozitív, haladó volta, amennyiben ezt az egész 
kérdést a polgári humanizmus oldaláról fogta fel; nem vált a zsidó nacio
nalizmus hívévé, és németnek-európainak tartotta magát. Mindesetre 
különös és jellemző vonása ennek a korszaknak, a század első három évti-
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zedéne'k, hogy mindkét művész számára először a nacionalizmus oldaláról 
vetette fel a problémákat. Bartók számára az első világnézeti krízis meg
oldását a népzene megismerése segítette, a nép életébe való behatolás, az 
azzal való közösség vállalás, vagyis a társadalom struktúrájának és az em
beriség problémáinak egy mélyebb felmérése; az első népzenegyűjtő utak 
magyar és szomszédos vidékeken így alakították ki Bartókban azt a letisz
tult hazafiságot, amely az elnyomott osztályok — elsősorban a parasztság — 
létében és felemelésében látta a problémák megoldásának lehetőségét.

Schönberg ebben az első három évtizedben nem jutott el egy ilyenfajta 
aktív állásfoglalásig. A polgári-értelmiségi művész magányos pozíciójából, 
meglehetős arisztokratikus magatartással nézte a világ eseményeit. Öt is 
azonban szükségszerűen megérintette a társadalmi problémák szele; köre, a 
bécsi avantgarde egy kis csoportja aktívan kivette részét a bécsi szociál
demokrata munkásmozgalomból. Mint ismeretes, leghűbb tanítványa: 
Anton Webern szinte egész életét a bécsi Munkás Szimfonikus Koncertek 
és munkás kórusok működésének szentelte. Schönberg legközelebbi barátai 
közé tartozott továbbá e mozgalom számos aktív képviselője, többek között 
David Josef Bach, Paul A. Pisk, Josef Scheu stb. Ez a kör, ez a társadalmi 
hatás Schönberg számára csak annyiban volt jelentős, amennyiben elő
segítette polgári ellenzéki, kritikai magatartását a fennálló társadalmi álla
potokkal szemben. Ezt a magatartást — épp az ilyesféle szenvedély jellemzi, 
kissé rokon az anarchizmussal, és készen, hogy a nihilizmusban torkolljék. 
Schönberg expresszionista műveinek leginkább ez a világszemlélet és maga
tartás a fő forrása, ennék jegyében fordul a belső, a láthatatlan világok 
feltárása felé, és ennek a jegyében gyűlöli a szolgalelkű, konformista, mű
veletlen és fasizmusra hajlamos kispolgárságot.

Ebből az inkább passzív rezisztens magatartásból és szemléletből rázta 
fel Schönberget a 30-as évek elején a fasizmus hatalomra jutása. Persze, 
mindez nem érte teljesen váratlanul, hisz már 1923-ban két Kandinskynak 
írt vitalevelében megmutatkozik, hogy kezdte felismerni a zsidóüldözés 
mögött rejlő társadalmi erőket és általánosan antihumanista-törekvéseket. 
Sohönberg tehát emigrációba kényszerült, ez azonban nem a kényelmes 
megbúvás, hanem az egyre harcosabbá és aktívabbá váló művészet útját 
jelentette számára. Bartók életében ezek a jelenségek kissé másképpen 
mutatkoznak meg; ő is a passzív rezisztencia álláspontjáról bírálta az ellen- 
forradalmi Magyarország, a Horthy-korszak társadalmi és politikai rend
szerét és műveivel — az itthoni ellenséges és értetlen fogadtatás miatt — 
lehetőleg kiment Európába. Az ő számára azonban, maroknyi aktív hívén 
kívül, itt volt a magyar parasztság, a magyar nép tömege, akik bár messze 
voltak attól, hogy művészetét megértsék, mintegy rejtett, potenciális bázist 
képeztek számára. Ez a bázis, ez a hátvéd tette, hogy Bartók 1940-ig nem 
ment emigrációba. Végül is azonban számára sem maradt más út, mint 
Sohönberg számára. Nyilvánvaló, hogy a Hitler-fasizmus tobzódása, a legalap
vetőbb emberi szabadságjogok sárbatiprása vezette őt ehhez a nagyon 
nehéz, neki különösen fájdalmas lépéshez.

így találkozott ismét az emigrációban Bartók és Schönberg útja. Mind- 
kettejük számára — erről számos dokumentum tanúskodik — szinte elvisel
hetetlen volt az Egyesült Államok-beli élet, az üzleti-nagyvárosi szellem
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uralma, a kispolgári értetlenség és újgazdag sznobizmus túltengése. És e 
számukra idegen légkör közepette még csak az anyagi biztonság nyugalmát 
sem élvezhették. Ismeretes, milyen gondokkal küzdött Bartók, miután a 
Columbia Egyetemmel kötött szerződése lejárt és valóban barátainak kellett 
közbelépniük, hogy teljes nyomorba ne kerüljön. Schönberg ehhez képest 
jobb körülmények között élt: tanári állása a Kaliforniai Állami Egyetemen 
biztos létalapot jelentett, villát is tudott építtetni magának Los Angeles kör
nyékén, amikor azonban — hetvenedik évének betöltésével — állásából 
nyugdíjazták, kínzó és méltatlan magánórákkal kellett családja megélhetését 
továbbra is biztostíani. Egyikőjük számára sem nyílt meg tehát Amerikában 
a gondtalan alkotás lehetősége.

Mindeme materiális és lelki nyomorúságból honvággyal tekintettek 
vissza Európába, és ebben nemcsak itt maradt rokonaik-ismerőseik féltése 
volt benne, hanem mindazé, amit az európai kultúra jelentett. Talán ezzel 
magyarázható, hogy az emigráció mindkettejük művészetében hasonló tar
talmú fordulatot hozott magával: visszafordulást a hagyományokhoz, a 
klasszikus zenei múlthoz és ezzel párhuzamosan: bizonyos engedményt saját 
formai vívmányaik szigorúságából. Schömberg tonális Szvitet, orgona
variációkat komponált, Bartók pedig — hosszabb hallgatás után — Bach 
szólópartitáihoz nyúlt vissza, amikor megkomponálta hegedűre írt szóló
szonátáját. Életrajzi-emberi szempontból szinte tragikus, hogy ez a két 
„par excellence” európai művész az amerikai számkivetettségből épp egy
azon ponton: az európai hagyományok tartalmi felújításában keresett 
„fogódzót”. Nem egy esztéta mindkettejük művészetében hanyatlásnak, 
visszalépésnek tekinti az amerikai periódust, az utolsó Európában írt nagy 
művek „formai csúcspontjához” képiest. Valójában azonban mindkét nagy 
mesternél egy olyan folyamat ment végbe, mely a művészi érés és letisztulás 
egy újabb, másfajta csúcspontját jelenti: lemondás a korábbi formai elvek
ről és vívmányokról egy sokkal fontosabb tényező, az európai polgári kul
túra humanista alapállású megvédése érdekében.38 Mennyire logikus és fel- 
emelően megható, hogy az európai zene e két forradalmár géniusza, amikor 
Európa egyetlen lángsírban látszik összeomolni, nem gondol többé újítással 
és forradalommal, csak foggal és körömmel kiásni, menteni próbálja azt, 
amit kétezer év emberi szorgalma és fantáziája alkotott.

Mindketten megérték a háború végét, de egyikük sem jutott többé 
vissza Európába. Életük, művészetük utolsó erőfeszítése azonban Európáé 
lett, sőt, az egész világé: egy kor tanúsága, olyan koré, amely képes volt le
süllyedni a legiszonyúbb és legembertelenebb mélységbe, de amely ugyan
akkor magában hordta az erőt is, hogy onnan újra felmagasodjon. Schönberg 
a Varsói menekült elbeszélésében emléket állított minden fájdalomnak és 
minden szenvedésnek, Bartók a III. zongoraversenyben reménységet nyújtó 
koráldallamot adott az emberek ajkára. így válhatott Schönberg zenéje a 
kor jajszavává, Bartóké a kor reménységévé; nem választhatók el egymástól, 
mert csakis együtt tanúskodnak az Ember XX. századi küzdelméről.

38 Kárpáti id. m. 227. 1.
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C. N A G Y  B E L A :

E G Y  M A G Y A R  J U  H Á S  Z C S  A L Á D  N É P D A L K I N C S E

Sok népdalkutató találkozott gyűjtőútjain olyan családdal, melynek 
nemcsak öreg tagjai, hanem fiataljai is jelentős dallamtudással, ió előadás
sal rendelkeztek. Ritkán tapasztalták azonban, hogy a gyerekek főképpen 
szüleik művészetét fejlesztették tovább; gyakoribb volt, hogy a fiatalok a 
falu többi fiataljától zömében újstílusú dalokat sajátítottak el. Ritka az is, 
hogy nemcsak az apa és anya kiemelkedő énekes, hanem a többi család
tagok is rendkívüli képességekkel rendelkeznek. A tehetség szeszélyes jelent
kezése esetén egyesülhetnek mindezek a tulajdonságok.

A cekeháza-i Siuák-család nemcsak azért páratlan a magyarországi 
parasztcsaládök között, mert az apán — aki elnyerte a „népművészet mes
tere” címet — és az anyán kívül öt gyermekük is kitűnő dalos, hanem mert 
a család minden tagja résztvesz a szülők értékes régi dalkincsének ápolá
sában. A gyerekek (az idősebbek és fiatalabbak egyaránt) szüleik művésze
tén nevelkedtek, azok dallamait fejlesztik tovább. Így közvetlen közelben, 
párhuzamosan folyik két generáció fejlődése. A család tagjai 1964-ben (élet
kor és lakóhely megjelölésével):

Sivák Barnabás, 59 éves, Cekeháza,
Sivák Barnabásné, 56 éves Cekeháza,
Fidrik Jánosné Sivák Mária, 36 éves, Abaújszántó,
Fehér Lászlóné Sivák Anna, 31 éves, Cekeháza,
Kovács Lajosné Sivák Margit, 29 éves, Abaújszántó,
Minárcsik Andrásné Sivák Ilona, 27 éves, Abaújszántó,
Sivák József, 24 éves, Budapest,
Sivák Julianna, 20 éves, Cekeháza.

A Sivák-család észak-magyarországi. Innen származnak a szülők, sőt 
a gyerekek sem lépték túl huzamosabban ezt a vidéket. Sivák Barna Sajó- 
velezden, felesége Tiszalúcon gyerekkorában sajátította el dallamanyaga ja
vát. Ami a két szülő dalanyagában különbözik, az nemcsak eltérő ízlés 
eredménye, hanem jórészt a férfi és nő érdeklődési köréből is következik. 
Sivák Barnától származik a család minden régi-dallama, míg Sivákné inkább 
úgynevezett vegyes csoport-beli és új-stílusú dalokat ápolgat. Az apa ke
ményveretű dallamainak szövege betyár- és juhászéletből valók, az anya
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inkább a mindennapi élethez fűződő summás-, vásáros-, népszokási-. gye
rek- és sirató-dalokat, érzelmes balladákat és lírai szövegű új-dallamokat 
ad elő. A gyerekek felnövekedésük során megismerkedhettek ízlésüknek 
megfelelő mindenféle daltípussal. Tehetségükre jellemző, hogy apjuktól 
jóval többet sajátítottak el és repertoárjukban majdnem annyi a régi dal
lam, mint az új-rétegű.

Sivák Barna népdalanyaga — leszámítva a műzenével kapcsolatba hoz
ható réteget — nem nagy, mintegy 100 darabra tehető. Ennek is csak mint
egy harmada régi dallam. Értékük nem mennyiségben, hanem minőségben, 
jelentőségben mutatkozik. Sivák rendkívüli variáló készséggel rendelkezik, 
dallamai egyetlen felvétele sem ismétlődik és maguk a versszakok is a 
dallam folytonos variálódását eredményezik. Kedvelt régi dalai: „Lóra 
csikós, lóra”, azaz ennek változatai, „Ködellik a Mátra”, „Zavaros a Tisza”, 
„Hallottad-e hírét”, azonkívül „Az Alföldön láttam egy szép bacsolányt”, 
„Endrepusztán van egy nyárfa magába”, „Andrásnap után az idő” és 
„A Vidródki híres nyája”. Ezek közül a „Lóra csikós” és változatai számos 
környékbeli variáns alapján Észak-Magyarország kedvelt dallamának tart
hatók. Jellemző, hogy a Sivák-család tagjai éppen ezeket a széles Rubáto- 
dalokat részesítették előnyben. Változataik igen tanulságosak. „Az Alföl- 
dön”-nek lent közölt, Sivák Barnától származó változata egyszeri példány 
(egyetlen egyszer énekelte így); a népdalnak eredeti alakját talán Anna és 
Ilona lányai őrzik (régebbi felvételeken ugyanis apjuk is olyanformán éne
kelte). Az apa és lányai példányai lá-re- és szo-pentaton készlet között in
gadoznak. (Meg kell itt jegyeznem, hogy a 2-es kadencia tapasztalataim 
szerint más esetben is ré-, vagy szó-pentatonia jele.) Ezzel szemben az anya 
— mint ezt máskor is tapasztaltam — leeegyszerűsítette a dallamvonalat, 
egyszerű szó-záróhangossá diatonizálta. Másfajta ízlés, díszítőhangoktól való 
idegenkedés érezhető Sivákné változatain máskor is.

Bezzeg a lányok követik apjukat a legbonyolultabb hangeffektusokba. 
Anna és Ilona, az apa kedvelt gyerekei, leghűségesebb tanítványai éppoly

144



odaadással merülnek el a díszes régi réteg megmunkálásában, mint apjuk, 
ki ezt a képességet szintén szüleitől sajátította el. Az „Endrepusztán” sze
szélyes dallamvonala különösen alkalmas variáns-képzésre. A dallam legtöbb 
családi példánya szo-végű, Anna és Ilona változata azonban (a dallam ge
rincében megjelenő bé miatt) kétséget hagy az egykori hangkészlet iránt:

Nemcsak régi-dallamokon tanulmányozható a variálódás, hanem a nép
zene újabb termékein is. Feltűnő, hogy az új-szerkezet hányszor jár együtt 
Parlando előadással. Sivák Barna új-dalai túlnyomóan Parlandók. Az az 
érzésünk, hogy ilyen művész-kézben az új-stílus is megállapodni, ötvöződni 
készül, mintegy klasszikus előadásmódot nyer. A díszítés is jobban tapad 
meg a lassú előadásé dallamon. Az új-dallamok így szinte hősi színt kap
nak, melyben szabadon szárnyal a képzelet. Nehéz választani köztük. Je
lentőségük szerint talán ezeket lehet kiemelni: „Édesanyám kiment a kis
kertbe”, „Nem akar a vezérürüm legelni”, „Cekeházi bíró levelet kapott”, 
„Túr a disznó, ha a rétre hajtják”, „Magasan repül a fecske fent a levegő
ben”, „Nincsen nekem egyebem egy tanyánál”, „Zöld erdőben juhászlegény 
szállása”, „Mikor engem három orvos vizitált”, „Sej, tiszta búzát válogat a 
vadgalamb”. A család tagjai teljesen szabadon kezelik az eredeti dallamokat. 
Még ha az anyától származik is az új-dallam, akkor is az apa jár az élen 
szabad szövésű változattal. Az ismert „Túr a disznó”-t Sivák Bamáné 13 éves 
korában Tiszalúcon tanulta, gyerekei tőle vették át, de az apa felismer- 
hetetlenségig módosította. Az eredetileg lá-pentaton dallam a gyerekeknél 
ré-pentaton. Erről a jelenségről e helyen nem hallgathatom el Kodály vé
leményét, mely szerint a ré-pentatonia — többek között éppen a „Túr a 
disznó” jelen esetében — a lecsúszott tere eredménye (bé-ről á-ra). Minden
esetre azonban, ha magát az adott tényt rögzítjük, azt legalább is be kell 
látnunk, hogy az ötfoikú hajlam jelen esetben ritka ré-pentatóniát ered-
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ményezett. Sivák Barna és lányai különben is erősen pentatonizálnak, ami 
emeli dalkincsük értékét.

A kvintváltó „Édesanyám kiment” dallamát Sivák Barna Sajóvelezden
18 éves korában tanulta. A dallam kezdőmotívuma magánál az apánál 
annyi változáson ment át, hogy az alapformát rekonstruálni sem lehet. 
Talán ez esetben is a lányok őrizték meg az eredetit.

A variánsképződés törvényeibe akkor tekintettem bele mélyebben, mi
dőn 1963 nyarán a család legkedveltebb dalait minden egyes családtagtól 
szalagra vettem. Kiderült, hogy a szabad variálás és a díszítés készsége a kor
ral nő a családban. Anna, Margit és Ilona díszesebben, több melizmatikával
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énelkel, mint József és Júlia. De midőn meggyőződtem arról, hogy az idő
sebb nővérek közül is csak Anna és Ilona rendelkezik az önálló díszítés 
képességével (és nagyobb daltudással is), világossá vált előttem, hogy még 
a kor sem elég, hanem elsősorban teh etség  szükséges — mint minden mű
vészethez — a népzene mesteri műveléséhez. Hiszen az anya — bár nagy 
dalismerettel rendelkezik — maga sem műveli szívesen az ékesítést, a leg
idősebb nővért, Máriát pedig sem kiváló kutató-elődömnek, Sztareczky Zol
tánnak, sem nekem nem sikerült szólásra bírnunk (bár húgai szerint koráb
ban ő is kitűnt ékes előadásával, azonban szemérmes természete csak a csa
ládon belüli dalolást engedte).. A legfiatalabb testvérek, József és Júlia jó 
hallással, nagy dalolási kedvvel rendelkeznek, de ők egyelőre m eg elég ed n ek  
a da llam ok  pu szta  v á zá va l anélkül, hogy még a Rubato-dalokban is sűrűbb 
díszítés szükségét éreznék. A fejlődés jele, hogy Józsefnél már itt-ott jelent
kezik az egyéni vonalvezetés képessége.

Tehetség és kor szükséges tehát a népzene művészi továbbfejlesztéséhez. 
Kérdés, hogy ezeken kívül miben kell még látnunk a népzene fennmara
dásának és fejlődésének biztosítékát? A Sivák-család daílamkincse közelebb 
visz a válaszhoz bennünket.

Sivák Barna édesanyjától és annak öccsétől sajátította el mai reper
toárja legértékesebb darabjait. A messzi ősöktől származó dalréteg az ő 
szívében és ajkán él tovább. Tehetsége nem lett volna elég, ha nem állnak 
mellette nagy tapasztalattal rendelkező irán yítók . Minden tehetségnek ok
tatóra van szüksége.

Sivák Bamáné kislány korában a sommásoktól, dohánycsomózóktól 
tanulta a dallamokat. Válogatás nélkül szedett össze mindent és tehetsége 
ellenére ma is érezhető, hogy nem állt erőskezű irányító mellette. Ö maga 
saját bevallása szerint úgy szoktatta dalra gyermekeit, hogy m ik ö zb en  a 
k ic s ik e t dallal szó ra k o zta tta , a n a g yo b b a k  m eg tan u lták . Szerencsére ott volt 
a gyerekek mellett apjuk is, aki magával vitte a kicsiket a juhok mellé 
bojtáikodni. Különösen Anna, Ilona és József ment ki vele szívesen.

Az idősebb lányok, Mária, Anna, Margit nem képesek továbbadni mű
vészetüket, mivel gyermekeik nem igénylik a népdalt. Ezen az ágon tehát 
— hacsak nem születnék igényesebb gyerekeik — magas fejlettségi fokon 
zsákutcába fut a fejlődés. Legfeljebb munkatársaiknak, pajtásainknak hintik 
szét tudásuk töredékeit, ez azonban sohasem olyan intim és meggyőző, mint 
saját kisgyermekeikkel való foglalkozás (a tömegben mindig akadnak bot- 
fülűek, akik kinevetik a népdalokat). Az a tehetségáradás, ami a Sivák 
gyerekeknél bámulatba ejti a kutatót, jelenleg egyetlen patakon folyik to
vább, a legkedvesebb gyerek, Ilona ötéves, Bandi nevű fiacskája tehetségé
ben. (A kisfiú apja is muzikális.) A tehetségnek mindazokat a jeleit mutatja 
amiket nagynénjei gyermekkorukban. Él-hal nagyapjáért és annak foglal
kozásáért, ihletett odaadással merül el nagyapja és anyja dalaiban és egymás 
után sajátítja el a súlyos régi dallamokat. Még nem tesz ugyan különbséget 
régi- és új-dalok között, de fejlődése folyamán bizonyára sor kerül erre is.

E helyen felmerülhet az az ellenvetés, hogy a műzene, a rádión sugár
zott könnyű dal ezerszer is letérítheti a mai parasztfiatalt a népművészet 
útjáról. A Sivák-gyerefcek példája e felfogás ellen bizonyít, ök  — az idő
sebbek és fiatalok — a rádió népzenei adásait hallgatják, hogy más ma-
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gyár tájak számukra ismeretlen népdalaival ismerkedjenek. (Ma már így is 
terjed a népdal.) Hiányzik fogékonyságuk a könnyűzene iránt. A 25 éves 
Sivák József, aki példás katonai szolgálata után a Parlamentőrség állomá
nyába került, Budapesten sem sodródik a táncoló fiatalság közé. Tudatában 
van népdalkincse szépségének. Kik tehetséget mutatnak bármely művészet
ben, nem fogékonyak a művészietlenség iránt. A népművészet művelője 
rokon a műzene hívatott művészével; mint bármely más művészet meg
szállottja, egész életében magával hordozza a gyerekkori élményt, tehetsége 
felbukkanásának emlékét. Bárhova vesse is a sors Minárcsik Bandikát, bi
zonyos, hogy a népművészet vele továbbéli örök életét és ő egyike lesz azok
nak, akik öreg korukig a népdalok művelői maradnak.

Vajon mivé fejlődik a régi stílus a mai parasztfiatalok ajkán7 Mint a 
lányok példáján látható, a régi dallamváz, amire az apa tanított és amire 
gyermekkorában őt is tanították, megmarad. De az egyéni ízlés is kihat rá, 
hogy variánsökká bomoljon. A kezdetben puszta dallamhangokból álló nép
dal mindjobban megrakodik akkord-, átmentő-, váltó, késleltető- és elő- 
legező-díszítőhangokkal. Az új stílusú dallamok egész sorát hozhatnám fel 
példának az ifjúkor és érettkor énekstílusa közti különbség bemutatására. 
Anna, aki — ha nem is variálásban, de ékesítésben — már-már apját is 
túlszárnyalja, szinte felismerhetetlenségig zsúfolja a „Cekeházi bíró levelet 
kapott” Rubato-előadású dallamát, melyet ő is, húgai is apjuktól sajátítottak 
el. Hogy a fiatalok mennyire tisztában vannak a dallam gerincével, bizo
nyítja Júlia lecsontozott példánya (bár ez egyes vonásaiban már egyénies):

Egyazon tő hajtásaként élnek-e tovább a variánsok, vagy mint szerte- 
szálló magok, önálló életté fejlődnek? Az 1963 év nyarán gyűjtött anyag 
csak pillanatkép, egyetlen metszete e folyamatnak, mégis tanulságos. Egyes 
régi dallamok és természetesen számos újstílusú dallam rokonvonásokat 
árul el. Ismert adatokat ismételnék, ha a hat soros „Lóra csikós, lóra” kiter
jedt variánscsaládjából az itt is megtalálható és önállóvá érett „Hallottad-e 
hírét”, „Ködellik a Mátra”, „Zavaros a Tisza” kezdetű példákra hívnám fel 
a figyelmet. Ezek a dallamok országos viszonylatban bizonyítanak a variáns
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képződés önállósító ereje mellett. Fejlődésüket azonban nem érhetjük úgy 
tetten, mint egyazon család variánsai esetében. A régi dallamok sorában a 
8-as „Andrásnap”, „A Vidrócki” és „Uccu kondás”, melyek mindegyikének 
— főleg a kezdőmotívumban — bizonyos önálló arcéle van, a családi 
variánsok között azonos kadenciális és motivikus eszközökkel összem osód
nak. E dallamok nyilván közeli rokonok, melyeknek régi és újabb elemei 
fluktuálnak, közeledhetnek és távolodhatnak: Maga Sivák Barna is, kedvelt 
dalai előadása közben kivet magából messze lövelő variánsokat. Mikor fi
gyelmeztettem a sorok folyton változó zenei tartalmára, csodálkozott: „Az 
új vers persze hogy új nótával jár.” A dallam, miközben a vers indulatait 
követi, öntudatlanul új útra tér. A vers mindig előbbrevaló, mint a nótája. 
A Sivák-család tagjai nem éneklik, vagy dalolják, hanem „mondják” a nép
dalokat.

Az újstílus a variánsképződés valóságos csodája. Kifejlődése mintegy 
évszázad óta országosan folyik, de olyan titokban, hogy — mint eredetére — 
folyamatának semmiféle nyomára sem tudunk bukkanni. Rokontípusainak 
inkább vidékenkint vannak speciális alakjai. A Sivák-családban is kész 
típusok élnek, melyek ugyan sok vonásban hasonlók, mégsem tarthatók 
valamiféle családi változatoknak. Ellentmondásnak tűnik, de éppen az új
stílus egyedei válnak el vidékenkint élesebb profillal, semmint a régi-stílus 
darabjai, melyek országos példányai jobban egymásba mosódnak. A Sivák- 
család új-dallamaiban nincs több rokonvonás, mint bármely országrész ha
sonló dallamaiban. Legfeljebb Sivák Barna Rubato példányainak merészebb 
variáns-jellegére figyelhetünk fel, hol a továbbfejlődés csíráit sejthetjük. 
Idézhetjük a már közölt 3, 4. példákat. Ez a nagy alkotó egyéniség nyilván 
egyike azoknak, akik beleszólnak az újstílus továbbfejlődésébe.

Érdemes néhány daliami érdekességről is megemlékezni. Sivák Barna 
régi dalai sorában figyelmet érdemelnek a „Lóra csikós” és változatainak 
4, 5 és 6 soros példányai, az „Árva vagyok, árva” (Kodály—Vargyas: 20. lap) 
egyéni variánsa „Fecske, fecske, fecske” szöveggel és a „Bújdosik az árva 
madár” (K. V. 186) egy szép példánya. Utóbbi kiegészül az 1. és 2. vers
szákkal, miáltal sorainak mondanivalója érthetővé válik:

— Zsandár urak m it akarnak? 
Talán vasalni akarnak?
— Nem akarunk mi vasalni, 
Szilaj csikót jöttünk venni.

— Ez a csikó nem  eladó, 
N em  is zsandár alá való, 
M ert ha arra zsandár ülne, 
Még a madár is rab lenne.

Bújdosik az árva madár, 
Egyik ágról másikra száll. 
Hát az ilyen  árva, m in t én, 
Hogyne bujdokolna szegény.

Sivák új dallamai közül elméleti érdekességű az ismert tonális-kvint- 
váltó „Juhászlegény a határon furulyái” (K. V.: 29 1.) több reális változata 
„Nem akar a vezérürüm legelni” és „Az éjszaka nem aludtam egy órát” 
szöveggel.

Sivák Barnáné dallamai sorából érdekességével és zenetudományi érté
kével kiemelkedik nagy terjedelmű siraíója. Ez a búcsúzó, melyet egy régi 
halálesetre való emlékezésképpen adott elő, ún. kis-sirató, vagyis ugyanazt 
a 4—5 hangot érinti, mint egész Kelet-Európa sirató-énekeinek jó része
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és ami a magyar, ún. nagy-sira tónak is magva. A sokat emlegetett és fej
tegetett 2 1-es sirató-dallam legtöbbször ré-kadenciával verődik vissza és 
éppen ez az eredete is: folyton ismételgetett ré-végű négyhangú egysoros 
motívum. Ilyen mikro-siratónák nevezhető példányok száma nemzetközileg 
is jelentős; Sivákné példánya talán szláv hagyaték:

A Sivák-lányok olyannyira a szülőik értékes dalkincsének ápolói, fej
lesztői, hogy érdeklődésükből kevés jut más falusiak értéktelenebb dálolá- 
sának. Mennyiségileg sem sók tanulni való akad Abaújszántón és a hozzá
csatolt Cekeházán, úgy hogy Sivákékat faluszerte mint „nótás család”-ot 
emlegetik. S ők méltók a falubelifek elismerésére, még ma is összegyűlnek a 
családi házban dalolgatni s mindenütt szívesen hintik szét tudásukat, tehet
ségüket. A környező falvakban és Cekeházán honos dallamok közül a Sivák 
Ilona előadásában hallott „Fehér László” ballada érdemel említést. Az egyik 
legnépszerűbb magyar népdalszöveg itt szokatlan dallamot vett kölcsön:

A Sivák-család dalkincse egy bővebb családmonográfiában is feldol
gozásra kerül. Megérdemli, mert ez az a dalkincs kohó, melyben benne fő 
mindaz az alkatelem, mely nagyobb tájegységek zenei folklórját teszi. A csa
lád tagjai gyerekkorukból hozzák, díszítik, variálják a népdalokat, majd 
továbbadják utódaiknak. Örök folyamata ez a fejlődésnek, mely nem fog 
megszűnni, míg paraszt életforma létezik. Biztosítéka a tehetség, mely min
dig nemesebb művészetre hivatott. A tehetségek mindig hasonlítani fognak 
egymáshoz, miközben a zenei anyag lassan változik. A mi kutató munkánk 
útközben egy pillanatot rögzít, de ez a pillanat sok tanulsággal teljes, mert 
a múltból jött és a jövőbe halad.
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G Á R D O N Y I  Z O L T Á N :

N É G Y  S Z E M E S Z T E R  
H I N D E M I T H  I S K O L Á J Á B A N

Paul Hindemithről elhunyta óta szinte többet hallhattunk és olvashat
tunk, mint életében. Ezzel korántsem állitom azt, hogy zenei íróink Hinde- 
mithet halála után kezdik felfedezni, amikor az életműve már lezárult, 
amikor újabb alkotások, tettek vagy nyilatkozatok többé nem teszik koc
kázatossá az esetleg túlságosan korán előlegezett elismerést. Légióként a 
Magyar Rádiót nem érheti szemrehányás, amely 1948 óta sem Hindemith- 
művefc megszólaltatásával, sem a róluk szóló előadásokkal nem maradt adósa 
a magyar közönségnek.

Ezúttal nem szeretném a szokványos méltatásokat szaporítani, hanem 
Hindemith egykori és tudtommal egyetlen magyar tanítványaként legyen 
szabad egyéni élményeimből közreadni mindazt, ami tanulóéveim Hin- 
demithtel kapcsolatos visszaemlékezéseiből tágabb körű érdeklődésre tarthat 
számot. Kétségtelen, hogy negyedfél évtized távolságából nagyon sok min
den csak megfakultan merül fel az emlékezetemben. Viszont mind a mai 
napig megőriztem a Hindemith-iskola számára készült zeneszerzési dolgoza
taimat, egy sor naplószerű feljegyzésemet, valamint egykorú hírlapi kritikát 
is. Szándékosan használtam a „zeneszerzési dolgozat” kifejezést. Ugyanis 
mindabból, amit Hindemith zeneszerzési óráira írtam, legfeljebb egy-két 
olyan tétel került ki, amelyiket a szó igaz értelmében saját művemnek, 
illetve egyáltalán műalkotásnak mondhatok.

De hadd kezdjem azzal, hogy hogyan is kerültem Hindemith iskolájába.
Aanikor 1927—28 telén a berlini Collegium Hungaricum ösztöndíjas 

tagjaként egy félévet már eltöltöttem a berlini tudományegyetem zenetudo
mányi szakán, mind erősebb kétségeim támadtak aziránt, hogy érdemes-e 
egyáltalán folytatnom olyan tanulmányokat, amelyeket akkori német diák
társaim nagy része lényegében számottevő zenei tehetség nélkül, pusztán 
szorgalommal, de nagyképűségtől nem éppen mentesen mégis sikerrel űzött. 
Kételyeimet az is fdkozta, hogy míg itthoni mesteremben, Kodály Zoltánban 
mind az alkotóművészt, mind a zenetudóst és egyúttal a nagy nevelőt is 
fenntartás nélkül tudtam tisztelni, addig a berlini egyetemen a Hermann 
Abert elhunytával megüresedett katedra átmenetileg betöltetlen volt s a 
működő előadók nem elégítették ki a tudásvágyamat. Arra az elhatározásra 
jutottam, hogy kötelességszerűen folytatom ugyan az egyetemi stúdiumot, 
de amellett kapcsolatot keresek a berlini zeneakadémia felé is. Tervemet 
Kodály Zoltán megértéssel fogadta s azt ajánlotta, hogy kérjem a felvétele-
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met Hindemith osztályába, aki akkor nemrég (1927 májusában) került tanár
nak a berlini zeneakadémiára.

Budapesten nyert zeneszerzési végbizonyítványom ellenére szabályszerű 
felvételi vizsgát kellett tennem, melynek írásbeli tételeit talán az akkori 
igazgató: Franz Sahreker, vagy az ő utasítása szerint a többi zeneszerzés- 
tanárok egyike-másika jelölte ki. Annyi bizonyos, hogy sem a harmonizá
lásra feladott dallam, sem a harmóniákkal kiegészítendő basszus nem ered
hetett Hindemithtől; a kombinált mozgású háromszólamú szigorú tétel 
középszólamaként feldolgozandó egészkótás frig cantus firmus-t pedig J. J. 
Fux „Gradus ad Pamassu)m”-ából merítették.

A sikeres felvételi vizsga után három egymásutáni félévben, 1928 ápri
lisától 1929 júliusáig, majd egy félév kihagyásával az 1930. nyári félévben 
rendes részvevője voltam Hindemith zeneszerző-osztályának. Ez az „osztály” 
azonban nem jelentett tanulmányi fokot: valamennyi tanítvány ugyanazok
ban az órákban együttesen részesült tanításban. A munkaprogram sem volt 
rendszeres: abban a félévben, amelyikben bekapcsolódtam az osztály mun
kájába, előbb fúgák, majd vonós- és fúvós-kamarezene írása volt a feladat. 
A következő félévben kvartettel koncsertáló vonóskarra szánt szvit-tételek, 
valamint három- és négyszólamú a cappella kórus-dalok készültek, 1929 ta
vaszán pedig bamarakantáta és nagyzenekari tételek írása került sorra. 
A 'munkaterv egymásutánjának az ötletszerűségében kétségtelenül volt va
lami az egyetemek vagy egyes felsőfokú szabadiskolák tanrendi kötetlen
ségéből. Annyi azonban bizonyos, hogy ilyen tanulmányi menetben csak az 
kaphatott eredményes zeneszerzői iskolázást, aki előzőleg alaposan és rend
szeresen megtanulta a zeneszerzés technikáját. Így azután Hindemith meg
engedhette magának, hogy amolyan mesteriskola-félét vezessen.

A tanítványok dolgozatainak a sorsa rendszerint az volt, hogy nem 
annyira elbírálásban részesültek, mint inkább átdolgozásban. Ha a megkez
dett mű megnyerte Hindemith tetszését, akkor ott az órán, a tanítványók 
szeimeláttára bámulatos könnyedséggel és biztonsággal folytatta. Egyenesen 
káprázatos gyorsasággal vetette papírra a legbonyolultabbnak látszó szólam- 
szövedéket. Vérbeli brácsás lévén, a vonós szólamokat akárhány esetben 
rögtön vonásnem-jelzéssel (sőt néha ujjrenddel is) ellátva alkotta meg. Ami
kor a hirtelen fellobbant invenciója alábbhagyott, akkor a kéziratot vissza
adta a tanítványnak ilyesféle utasítással: „ . . .  majd a jövő órára írja meg 
tovább!” — Így olyan „művek” jöttek létre, amelyekben a tanítvány munká
ját a tanár, a tanárét a tanítvány írta tovább, esetleg többszöri váltakozás
ban is.

A szerzői segítésnek ez a bőkezűsége természetszerűleg azzal járt, hogy 
a tanítványoknak akarva vagy nem akarva mindenképpen át kellett ven
niük Hindemith zenei szókincsét. Olyan dolgozatok, amelyek nem voltak 
alkalmasak arra, hogy átformálásban részesüljenek, azok Hindemith érdek
lődésére nem tarthattak számot. Az első órákra készített fúga-témáim még 
ilyenek voltak ugyan, de Hindemith egyelőre megértő mosollyal fogadta a 
témákat. „Ma már nem lehet Bach dallamvilágát követni” — mondotta. Nem 
tűrt meg olyan dallamalakítást, amelyben itt vagy ott dúr- vagy moll- 
hármas körülírását vélte felismerni, de a legerélyesebben a domináns- 
szeptim-, bő-hármas és szűk-szeptim gerincű dallamfordulatokat utasította
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el. „Rossz” — diatonikus — fúga-témáimat áthidaló gesztusként megtűz
delte módosítójelekkel, de emögött a felületesnek látszó modernizálás mö
gött alapelvként a tizenkétfokú hangrendszer fokainak egyenrangú hasz
nálata rejlett. Az így kialakított melodika csupán a diatóniától való 
elfordulás tekintetében hasonlít a szeriális dallamszerkesztéshez,, viszont ez 
utóbbitól lényegesen különbözik: nem tartja magát semmi „Reihe”-szerű 
megkötöttséghez, hiszen bármelyik fok szabadon újra sorrakerülhet, mielőtt 
a dallam valamennyi fokot kötelezően érintette volna. A leglényegesebb 
különbség azonban az, hogy Hindemith sem metodikában, sem harmónia- 
fűzésben nem vetette el a hangnemi kereteket, ha még oly tágan értelme
zettek is voltak. A daliami invencióban megkövetelt eredetiség mellett vi
szont szóba sem került az a hasonlóság, ami számos dolgozatom ritmikája 
és a Bach-féle ritmika között fennállott.

Együtthangzás dolgában ugyanazok a hagyományos, elkoptatott akkord- 
formák részesültek 'elutasításban, amiket a dallamalkotásnál említettem. 
Emellett a tiszta kvint és tiszta kvart, a nagy szekund és a kis szeptim fel
tétlenül előnyben részesült a kis szekunddal vagy a nagy szeptimmel szem
ben, míg ha Hindemith a tritonuszt (a hangrendszer fokainak egyenrangúsága 
folytán nemcsak bő-kvart, hanem szűk-kvint értelemben is) bármelyik 
veszélytelennek látszó együtthangzásból kihallotta, akkor annak csak ritkán, 
a daliami és együtthangzási körülmények szigorú mérlegelése alapján irgal- 
mazott. A zenei szerkesztés logikája által nem menthető tritonusz-tartalmú 
hangzásokat szinte erkölcsi kötelességként üldözte. Általában kerülnünk kel
lett minden olyan együtthangzást, amelyiknek a hagyományjos feloldása 
kényszerítőén megszabta a folytatást. A tételek befejezésénél is kerülni kel
lett bármiféle konvencionális kadencia-fordulatot vagy pathétikus kiszéle
sítését. „Was selbstverständlich ist, das bleibt weg” — mondotta, s ilyenkor 
jöttek létre azok a tételzárások, amelyek befejezés helyett inkább abba
hagyáshoz hasonlítanak.

Szerkesztésmód tekintetében az együtthangzó szólamok, illetőleg szólam- 
csoportOk -plasztikus szembeállítására kellett törekednünk. Ez az elv csak 
egészen tág értelemben eredményezett kontrapunktikát; nem annyira a fúgák 
és kánonok imitációs polifóniája, mint inkább a cantus firmus- és osztinátó- 
munkák s egyben az egyidejű többtémájúság volt a legfőbb elérendő tech
nikai cél. A szólamok és szólamcsoportök ritmikai és artikulációs elkülöní
tése a hangszerelésben is követendő elv volt, mondván, hogy a szólamok 
együtthangzási súrlódásait a hangszínbeli különbség lényegesen enyhíti, 
hiszen a szólamok nem ütköznek össze, hanem szinte elmennek egymás 
mellett.

Különösebb elméleti alapvetést Hindemith iskolája nem nyújtott. A ké
sőbbi „Unterweisung im Tonsatz” szerzője akkor még nem keresett választ 
sem a saját, sem a mások műveinek a stiláris kérdéseire. Az elvi megbeszé
lések lényegében nem emelkedtek egyes zeneszerzéstechnikai részletkérdé
sek egészen gyakorlati vonatkozásai fölé. Példaként egyszerűen a saját 
szerkesztésmódját állította a tanítványok elé. Jól emlékszem, sőt szószerintiéi 
is jegyeztem, hogy valamelyikünk egy ízben megkérdezte tőle: mi a különb
ség a zenei mondat és a periódus között? „Satz ist, was durchgeht; Periode
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ist, was schon geteilt ist” (mondat az, ami tagolatlan: periódus az, ami ta
golt) — hangzott a válasz, majd rámutatott, hogy a zenetörténet egyoldalúan 
stíluskritikával dolgozik, holott a zeneszerzés technikai kérdéseire is választ 
kellene adnia. Példaként ezúttal J. S. Bach zenéjére hivatkozott, amelyben 
— szerinte — túlnyomóan ,,Satz”-jellegű a szerkesztés, bár a szvitek egyes 
tánc-tételeiben már találhatunk periódus-szerkesztést is. Arra is rámutatott, 
hogy a „Satz”-típusú formálás mind az alkotó, mind az előadó és a hallgató 
részéről nagyobb szellemi erőfeszítést igényel, mint a könnyebben előállít
ható, előadható és felfogható periódus-szerkezet. Más alkalommal a mai 
közönség zenei igényeinek és a zeneszerzőknek az egymáshoz való viszo
nyáról szinte az akkori ,,Gebrauchsmusik” szellemében ezt mondta: „Örül- 
jendk, ha egy-egy kompozíciójukat 1—2 évig játsszák! Ennyi idő alatt el is 
használódnak, de ne is bánják, hanem írjanak mindig újat helyettük!”

Hindemith a szöveges kompozíciók tárgyválasztásában aránylag szabad 
kezet adott a tanítványainak. Mégis jobban méltányolta a közvetlenebb 
hangú, szinte népi egyszerűségű szövegre készült munkákat, mint az olyano
kat, amelyek eszmeileg elvont, kifejezésmód tekintetében nem elég világos 
szöveget vették alapul. Jellemző, hogy zongorakíséretes szóló-dallal egy
általán nem kellett foglalkoznunk, viszont újra meg újra vissza kellett tér
nünk a cappella kórus-dalok írására. A Hindemitih-iskola számára készült 
egyik legutolsó munkám egy opera-jelenet zenéjének a kialakítása volt. 
„Hozzanak szövegeket rossz drámákból!” — kaptuk az első utasítást. A ta
nítványok által összehordott szövegek közös átnézése után Hindemith ki
jelölte az egyik drámarészletet s annak a zenéjéhez ott az órán mindenkinek 
máris vázlatot kellett készítenie. A vázlatok egyeztetése után Hindemith 
kijelölte a neki legmegfelelőbbet. A következő órára mindnyájunknak 
ugyanazt a vázlatot kellett részletesebben kidolgozni. Ezen a ponton azon
ban — érthető módon — csődöt is mondott a kollektív munka. Végül is 
lényegében maga Hindemith írta meg az egész jelenet zenéjét s a tanít
ványokra csupán a hangszerelés maradt.

A négy szemeszter során' egyetlen alkalommal sem kaptuk feladatul, 
hogy szonátát írjunk, még bevésbbé azt, hogy egyik-másik tételünket 
szonátaszerűen formáljuk meg. Viszont a rondó- és a Concerto-forma, a 
variáció-sorozat, valamint a tételek kötetlen egymásutánjaként értelmezett 
szvit-szerű ciklus-alkotás annál gyakrabban volt a feladatunk.

Kéttételes vonóstrióm (I.: Fantázia, II: Variációk) 1929 tavaszán az 
imént jellemzett munkamódszer révén kapta a végleges alakját. Ezt a művet 
Hindemitbnek és a berlini zeneakadémia akkori helyettes igazgatójának, 
Georg Schünemann-nak a javaslatára kitűzték a német zenefőiskolások 
azévi országos zenei hetén Münchenben való előadásra. Bár ezen az elő
adáson magam is jelen voltam, mégsem maradt róla sem különösebb be
nyomásom, sem pedig egyetlen sornyi hírlapi megemlékezés sem. Müncheni 
bemutatóm emlékét mindössze a megmaradt nyomtatott műsor őrzi. Annál 
bővebb sajtó-anyaggal dokumentálhatom a berlini zeneakadémia színház- 
termében 1929 júliusában elhangzott növendékhangversenyt, amelyen Hin
demith zeneszerző-osztályának akkori tagjai: a német Harald Genzmer, az 
angol Walter Leigh és jómagam szerepeltünk a szerzeményeinkkel. Az egy
korú sajtóbeszámolókból ezúttal nem az akkor még ifjú szerzőkre vonatkozó
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részek tarthatnak számot az érdeklődésre, hanem elsősorban Hindemithnek 
mint zeneszerzés-tanárnak a méltatása.

A „Berliner Zeitung am Mittag” 1929. július 15-i számában az „sp”- 
jelű referens ezeket írta: „Olyan hangversenynél, amelyet egy mester tanít
ványai adnak, két irányban figyel a hallgató. Egyfelől a fiatal szerzők egyéni 
hangját, másfelől a mester kezenycmát lesi a műveken. Ha nem is tudtuk 
volna, hogy Hindemith a tanára azoknak a zeneszerző-növendékeknek, akik
nek a munkáit a főiskolán előadták, akkor is gyanítható lett volna az ő 
hatása. Egészen nyilvánvaló, hogy a puffogó bőbeszédűség kerülése a taníts 
ványok vérévé vált. A mulatságosan hirtelen befejezések, a ritmikus profil 
élessége: ez Hindemith iskolája. De zeneszerzés-tanításának az eredményei 
nem korlátozódnak ilyen külsőségekre: valamennyinél félreismerhetetlen a 
munkával megszerzett szakmai tudás,” — Ugyancsak „sp”-jelzéssel a „Vos- 
sische Zeitung” 1929. július 18-i esti számában többek között a következő
ket olvashattuk: „Az egyik estét Hindemith zeneszerzési osztálya töltötte be, 
egészében örvendetes színvonalassággal. A három fiatal zeneszerzőnél né
hány nem éppen közömbös sajátság vall egyazon mesterre: így pl. az. a mód, 
ahogyan egy vonós- vagy fúvós-tétel szólamait egymástól függetlenül, lát
szólag szabadon és mégis értelmesen egymáshoz illesztve vezetik. Erre vall 
továbbá a ritmusnak az invencióbeli és kidolgozásbeli fontossága, vala
mint az üdítően rövid és szabatos formálás, úgyszintén a befejezéseknek a 
dagályosságtól mentes volta, aminek folytán némelyik tétel szinte túlzottan 
jelentéktelenül végződik (». . .  wie das Hornberger Schiessen . . .«)” — Az 
„Allgemeine Musikzeitung” 1929. augusztus 2-i számában Heinz Pringsheim 
a következőket írta: „Hindemith zeneszerzési osztályának a hangversenye a 
növendékek fejlett szerkesztési készségéről, ritmusbeli elevenségéről és az 
egybe nem olvadó hangzások iránti vonzalmáról tett bizonyságot. Minden 
elismerésünk a műveket megszólaltató főiskolásoké, akiknek mindenben, 
de főleg ritmikailag rendkívül nehéz feladatokat kellett elvállalniuk! Remél
hetőleg az a mód, ahogyan a hirtelen befejezéseket megoldották — mind
egyik után külön mondani kellett volna, hogy »vége!« — nem tartozik a 
Hindemith-iskola lényegéhez. ’’

A legrészletesebb és legkomolyabb méltatást a német sajtószolgálat kő
nyomatos lapjában annak az írónak a tollából olvashatunk, aki már akkor 
az első német Bartók-elemzéseken dolgozott. Edwin van der Nüll (nem 
pedig „von” der Nüll) írásából kissé bővebben idézek: „A berlini főiskola 
Hindemithnek, élenjáró német komponistánknak a tanítványai számára ren
dezett szerzői estre hívott meg. Mindvégig kamarazene került előadásra. 
Az előadott művekről alkotott összbenyomás nem minden részletében vet 
kedvező fényt Hindemithre, a pedagógusra. Hindemith, aki a legutóbb be
mutatott vígoperájával („Neues vom Tage”), úgyszintén a korábbi „Car- 
dillac”-kal és a „Marienleben”-nel, valamint a „Konzert für Orchester”-rel 
(op. 38.) bizonyságát adta, hogy R. Strauss fénykora óta benne testesül meg 
a legnagyobb német alkotóképesség, Hindemith, kinek a személyisége nem 
sorolható be egyszerűen olyan egyoldalúan jellemző jelszók alá, mint ami
lyen a „neoklasszicizmus”, sőt inkább sokszor a szó legnemesebb értelmében 
„romantikus”-ként leplezi le önmagát, az a Hindemith, akinek a túláradó 
temperamentumában és búsongó, érzésteli elmélyültségében szinte új életre
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'kél Schumann lelkivilágának a kettőssége, ez az alkotói lélek — amint ez 
a komponista szemszögéből érthető — a maga stílusában kíván iskolát 
csinálni. Ily módon valóban következetes dolog, hogy a tanítványai az ő 
stílusából, az ő hangszerkezelési módjából sókat tanulnak. Viszont egyéni 
hajlamaik kibontását, sőt e hajlamok iránt bármiféle érzéket hiába kere
sünk Hindemithnél. Ennél a középponti kérdésnél tehát csődöt mond 
Hindemith, a tanítómester.”

Volt ábban valami a régi festők és szobrászok műhelyének a szellemé
ből, ahogyan Hindemith a tanítványait részeseivé tette a saját zeneszerző
élete külső eseményeinek. Operai főpróbáira szóló belépőit nem olyan embe
reknek adta, akiktől esetleg a saját érvényesülése érdekeinek a szolgálatát 
várhatta, hanem elsősorban a tanítványainak juttatta. E főpróbák közül 
különösen emlékezetes maradt a számomra mind a „Cardillac”, mind pedig 
a „Neues vom Tage” főpróbája az akkori Kröll-operában, Otto Klemperer 
kitűnő vezényletével. A berlini karmesterek közül Klemperer nemcsak ope
rai, hanem hangversenytermi produkcióiban is bátran és meggyőződéssel 
pártolta Hindemithet: az ő nevéhez fűződik a „Konzert für grosses Orches
ter” bemutatása is. Wilhelm Furtwängler is tevékeny részt vállalt Hin
demith műveinek a megszólaltatásában: az ő vezényletével hallottam többek 
között Hindemith orgonaversenyének a főpróbáját; a szólista Fritz Heitmann 
volt. Arra is alkalmam nyílt, hogy Hindemithet saját szerzeményei előadá
sának a részeseként, mint sokoldalú előadóművészt is megismerhessem.

De Hindemith más módon is békapcsolta a tanítványait a saját műhely
munkájába. így szinte tanulmányi kirándulás keretében ismertük meg azt 
a tokkátáját, amit a Welte-féle gépzongora számára komponált. Osztáljóink 
egyik tagja, az angol W. Leigh is kedvet kapott, hogy ilyen hangszerre kom
ponáljon. Hindemith szerint ugyanis a gépi hangszerek számára nem más 
hangszerre készült műveket kell átírni, hanem a gépi hangszer által nyújtott 
különleges lehetőségeket kiaknázó eredeti művekre van szükség. Ugyanezzel 
az elgondolással ültette be Hindemith egy délutánra az osztályát a berlini 
főiskola akkor nemrég felszerelt elektroakusztikai kísérleti stúdiójába, ahol 
,,Trautonium”-okon próbálgathattuk az új hangzási és együtthangzási lehető
ségeket. Ez a stúdió 1930 júniusában „Neue Musik Berlin” címmel több
napos előadás-sorozatot rendezett, amelyen Hindemith hanglemez-trükk
felvételekkel, hangjáték-zenével és gyermekek számára komponált zenés 
játékkal szerepelt. De a szerzők megnevezése nélkül egy sorozat hangszer- 
kíséretes gyermekdal is elhangzott „munkaközösségi” szerzeményként. 
Tudtuk, hogy a munkaközösség tagjai Hindemith és tanítványai voltak. 
Hindemith zeneszerzés-tanítási módszere folytán érthető volt. hogy a munka- 
közösségi kompozíció egységesen Hindemith stílusára vallott.

A Hindemith-iskola minden újszerűsége és elevensége ellenére mind 
jobban úgy éreztem, hogy a nála folytatott továbbtanulás kissé egyoldalúvá 
teszi a zenei látókörömet. Közben viszont az egyetemen párhuzamosan foly
tatott zenetudományi tanulmányaim lendületbe jöttek részint azáltal, hogy 
a megüresedett tanszékre Arnold Schering került, részint pedig azáltal, 
hogy az egyetem más zenetudománjá előadóitól is értékes indításokat kap
tam. így G. Schünemann a XX. század új zenéjével foglalkozó szemináriumi 
gyakorlatain számomra éppen Hindemith három korai színpadi kompozí-
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dójának („Mörder, Hoffnung der Frauen” op. 12, „Das Nusch-Nuschi” op. 20 
és „Sancta Susanna” op. 21) az elemzését jelölte ki számomra dolgozat- 
témául. Emellett a berlini hangversenytermek és operaházak szintén bőséges 
alkalmat nyújtottak az újabb zeneirodalom sok termékének a meghallgatá
sához. Nem volna teljes a kép, ha nem említeném azokat a gyakran fél
napig tartó vitákat, amelyeket a kollégium zongorája mellett Bartók zon- 
goraműveinék az elemzése kapcsán egyetemi diáktársammal, E. v. d. 
Nüll-lel folytattam. Mindez megóvott attól, hogy elveszítsem a Hindemith 
iskolája iránti elfogulatlanságomat.

Amikor 1929 nyarán, három egymásutáni szemeszter végeztével egyelőre 
ideiglenesen kiléptem a berlini zeneakadémia kötelékéből, a távozási bizo
nyítványomban részletes jellemzésként Hindemith a következőket írta „G. Z. 
a zeneszerzéstani tanulmányai során nagy szorgalmával tűnt ki. Mesterség
ben tudása a kezdeti merevségéből hamarosan felszabadult és rövid idő 
alatt a legörvendetesebb módon fejlődött. Már most is megállná a helyét 
valóban nehéz feladatok megoldásában, miután próbálkozásai a zeneszerzés 
technikájának csaknem minden ágában eredményesek voltak. Minthogy
G. Z. erre a hivatásra nagy tehetséggel rendelkezik, ezért a legjobb kilá
tásai vannak arra, hogy rövidesen bekerül mai zeneszerzőink élvonalába.” 
— A sok szuperlativuszt és a végső megállapítást mai szemmel olvasva, 
kérdés, hogy vajon Hindemithban, vagy pedig inkább magamban kellett-e 
jobban csalódnom? A tények teljességéhez az is hozzátartozik, hogy a Hin- 
demith-iskolával egy félév kihagyása után újra felvett kapcsolat légköre 
már kölcsönösen szkeptikusabb volt. Amikor végül 1930 júliusában az állami 
érvényű diploma-jellegű „Zeugnis der Reife”-t is megszereztem, akkor sem 
a 8 hét alatt elkészített diploma-munkám (ének- és zenekari kantáta a 
114. zsoltár szövegére), sem pedig a zárthelyi vizsgadolgozatom (a cappella 
motetta a 92. zsoltár 2. és 3. versére) nem mindenben felelt meg Hindemith 
várakozásainak. Legjobban tükrözi az eltávolodást az újabb jellemzés Hin
demith részéről: „G. Z. folytatta a főiskolán korábbi zeneszerzési tanulmá
nyait. Természetes adottságú tehetségére támaszkodva, szorgalma révén 
nagy technikai tudást sajátított el, ami képessé teszi arra, hogy zenei gon
dolatait a legbővebb mértékben hangzó zenében valósítsa meg. Remélhető, 
hogy további fejlődése során értékes művöket fog majd alkotni.”

A Hindemith-iskolából kikerült egykori tanulótársaim közül W. Leigh 
hazájába visszatérve angol földön folytatta a „Laienmusik”-ök, vagyis mű
kedvelők számára készülő zenék komponálását. Ebben, valamint operáiban 
és filmzenéiben felhasználta ugyan a Hindemith-iskolában nyert indításo
kat, de a tehetségében már közös tanulmányaink során sok eredeti vonás 
is mutatkozott. (W. Leigh 1942-ben elesett.) Viszont a német H. Genzmer 
nemcsak „Laienmusik”-jaiban és egyéb műveiben, hanem a „Trautonium” 
propagálásában és pódium-hangszerré való tételében is egyenes folytatója 
Hindemith munkájának. Genzmer ma Freiburg i Br.-ban a zenei főiskola 
tanára. A Hindemith-iskolát nemcsak német, hanem nemzetközi viszonylat
ban is egyedül ő képviseli. Magam kétségtelenül sókat tanultam Hindemith- 
től, de mindez sohasem vált bennem olyan alappá, amiért lemondtam volna 
a Kodály Zoltán tanításából kapott fundamentumról.
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M Ü L L E R  I S T V Á N :

A H A N G R E N D S Z E R  A N A L Í Z I S É N E K  
N É H Á N Y  A D A L É K A

A matematikai analízis szabatosan oldja meg az alkalmazott tudomány
ágak részletkérdéseit, az elvek tökéletesbítésével új távlatokat nyit és elő
mozdítja az egyetemes tudomány integrálódását.

A hangtan és a zeneelmélet határterületén Euler képlete nyújt áthidalást 
a rezgőmozgás trigonometrikus függvényeitől a hangköztan exponenciális 
függvényeihez; hiperbolikus behelyettesítések a származtatott hangoknak a 
törzshangok neveire hivatkozása által komplex-változás exponenciálfüggvé- 
nyekkel egyezően 2 n. i szerint szakaszos sh és eh függvények bevezetését 
engedik; ezek area-függvényei többértékű logaritmusokat értelmeznek, míg 
az izolált felhangok hangköztan exponenciálfüggvényeivel inverz logarit
musfüggvények első differenciál-hányadosai.

A hullámhossz és frekvencia fordítva arányosak; a zeneelmélet második 
posztulátuma a hangközök megfordíthatósága. A fordított arányosság függ
vényének nincs racionális primitív függvénye: J dx/x=lnx+c transzcendens, 
tehát racionális relációkból ellentmondás nélküli hangrendszer NEM szer
keszthető. Racionális törtök természetes sorai feltárják 7/7—14/7-ig a diató- 
nikus, 13/13—26/13-ig a kevert harmadhangú, 17/17-től 34 17-ig a kevert 
negyed, 27 27—54.27-ig a Busoni javasolta kevert hatodhangú sorok szer
kezeteit, de váltakozó nevezőik gyakorlatilag nem használhatók; önkényesen 
választott racionális relációk alkalmazása más viszonylatok mellőzésével 
tévkört nyit: pl. az y = 2 x—|—1 exponenciálfüggvény a 3, 5 és 9 mellett a ke
rülni szándékolt 3.11, 5.13 stb. páratlan frekvenciákat, az y = 3 x+ l  és 
y= 5x +  1 azok páros többeseit is bevonja: 33-j-l=4.7;52+ l= 2 .1 3 . Az 
úgynevezett „természetes hangrendszer” e három függvény összetétele.

A kvinthaladvány y=/3/2/x exponenciálfüggvény; 3 hatványai 2-éivel 
osztva véges, 2 hatványai 3-éival osztva végtelen szakaszos tizedestörtek. 
Felezések az alsó oktáv-frekvenciák, harmadolások a fordítások kiszámítá
sánál elkerülhetetlenek. A kvinthaladvány harmadai végtelen szakaszos 
tizedestörttel el nem érhető, korrekcióval, intonációval el nem található, 
2X nevezőre át nem tehető határértékek =  észre nem vett hibák; az észre
vették a divergencia okozatai. Megoldás: „2” törtkitevős hatványsora, az 
egyenletesen temperált hangrendszer.

A kitevők kongruenciái értelmében (mod. 6), ha a temperált sor és a 
tiszta kvinthaladvány azonos pontról kezdődik: 1iy  2°=1,5°=1, bármely 
páros kitevő mindkét rendszerben azonosnevű hangot, bármely páratlan
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kitevő triótnusközt jelöl; a nagy szekundot osztó félhanglépés vetülete (pl.
1 :7 sugárarányú koncentrikus körcikkeken) az osztandó nagy szekund 
tiszta oktávja, a kiindulópont nagy nónája határolta közt két tiszta kvintre 
felezd; tehát a kvinthaladvány a kromatikus sor vetülete és viszont, a kro
matikus sor a kvinthaladvány leképezése az 1—2 zárt intervallumra.

Az ún. „természetes”, „harmonikus” sorterv mértani haladvány szám
tani sortagokkal vegyítése petitio pricipii: a terv nem a már feltárt ada
tokból állítja elő az elérendő ismeretlen, új sortagokat, de bizonyításra 
szoruló arányaikat méri és azokkal tovább bizonyít:

c = l .  c—d=9/8; d—e=5/4: 9/8=10/9; e—f= 4 /3 *5/4=16/15; 
f—g=3/2:4/3*—9/8!

g—a=5/3*:3 2=10/9! a—h=15/8:5/3=9 8! h—c=2:15/8=16/15.
E sorterv a felhangsor 8—16 szakaszán alapul, a „14” önkényes mel

lőzésével és az „ekmelodikus”- (Bárdos)- 11 és 13 helyére iktatott, bizonyí
tásra szoruló 4/3 és 5/3 relációkkal.

*

,,C” alapú felhangsorban 11 fis, 12 g, 13 a nevet visel. 12 11 kis szekund 
nagyobb, mint 13/12 nagy szekund. E contradictio in adiecto a zeneelmélet 
nominalizmusra hivatkozással nem palástolható kulcsproblémája.

Ha 11=F, 11/10 kis szekund nagyobb, mint 12/11 nagy szekund,
ha 13=AS, 13/12 kis szekund nagyobb, mint 14/13 nagy szekund.
A 7.—14.-al- és felhangszakaszon olvasható természetes diatcnikus skála 

szimultán nyújtja az 5 nagy és 2 kis szekundközből részarányosán csopor
tosítva képezhető sortervek hangkészletét, amelyeket a zeneelmélet és gya
korlat csak külön-külön vehet át, alternáló értelmezéssel. Ámde a pythago- 
rászi és a harmonikus hangrendszer közös építőegysége, a 3 2 viszonyszámú 
tiszta kvint, mint a természetes számsoron kitűzött oktávhatár számtani 
középarányosát jelölő domináns =  reális szimmetriális csakis páros számról 
kezdődő páratlantagú sorban foglalhat helyet; az ún. abszolút hallás, a tízes 
számrendszer struktúrája és az orgonasíp-lábmérték hármas indítékából 
„2” egészkitevős hatványait „C” néven alapulvevő, hetedeket kerülő teória 
eltért az egységhez adódó 142 857 millomod-szakasz ciklikus eltolódásai 
sorolta természetes diatónikától (b, c, d, e, fis,* g, a,* b), de a „2” (oktáv- 
periódicitás) és „5” (terckorrekció) +  egészkitevős hatványainak reciprokul 
egyező számjegyei hattagú periódusban 1, 2, 4, 8. 7, 5-tel kongruensek 
(mod. 9). E számcsoport az elkerülni szándékolt hetedek hangközképző 
tízedestört-jegyeinek permutációja. A modulusra egészítő félszakaszjegyek

1 2 4
a hangközfordítások szkémáját adják

%

A hiányzó 3, 6 és 9 a teljes fel- és alhangsorok alaphangjairól fel- és 
lehaló kvinthaladványok és azokkal (mod. 6) kongruens kromatikus skálák 
kitevősorán az illető teljes harmonikus sorok diatonikus szakaszának alter
nálva értelmezendő fokait mutatják: felhangsorban „fis” és „a” túl mély* 
alhangsorban „ges” és „es” túl magas; az y = 2x-j-l és y = l/2 x-)-l függvények
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c, g e d cxs. . illetve c f as b ces . . .  hangokat értelmeznek, az együtt vett 
hangnevek közül ugyancsak „es”, „fis-ges” és „a” hiányoznak. 3,6 és 9 mint 
hangköz-rendszámok a „7” kiindulópontra vonatkozólag a részarányos rendű 
lépcsőzetes eltolódások finálisait adják meg: 3 és 9 melodikus dúrok- (teljes 
felhangsorban „d” és „c”, teljes alhangsorban „b” és „c”; páratlan felhang- 
sorban „cis” és „h”, páratlan alhangsorban „ces” és des”) 6=dór és egymás 
után 5 nagy szekundlépést tartalmazó részarányos hangnem-) telj. fel
hangsor „g”-t. alh: „f”; páratlan felh. fis, páratlan alh. ges.) — A 8—16 
felhangszakaszon a mellőzött „14” a nagymultú b rotundum fizikai meg
jelenése, 11 és 13 az ún. szubdomináns funkció alkalmatlan arányszámú 
megkülönböztető elemei, de különzéki kombinációs hangjuk 2 (T) az összeg
zett 24 (D). Az ekmelodikus 11 és 13 racionális helyettesítése lehetetlen, 
tehát:

I. „D” irányban a harmadik, „S” irányban már az első tiszta kvint- 
lépés megoldhatatlan bonyodalomhoz vezet.

II. Nem létezik sem az F, sem az A törzshangnak a többi 6 törzshang 
mindegyikére vonatkoztatott racionális relációkat kielégítő frekven

ciája.

A kevert sorterven a kiindulópont, a 3 2 tiszta kvint és a 9 8 nagy sze- 
kund egyezik a kvinthaladvánnyal; eltérnek a nagy tere, a nagy szext és a 
nagy szept viszonyszámai; új problémát hoz a pythagoraszi tiszta kvart. 
A nagy tere felső határpontja a Didymos nevéhez fűződő, az 1, 3, 9, 27, 
81, 243 mértani sor ötödik tagját az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számtani sor ötödik tag
jával helyettesítő terckorrekció eredményeként, a nagy szept mint a 
korrigált tere tiszta duodecimája, a tiszta kvart és a nagy szext a harrna- 
dokat bevonó elvcsusztatással került a sorba. A C-c dktávhatárt 8 közü, 
9 tagú számtani sorban felező ,,g" reális szimmetriális körüli részarányos
ság rendién „d” pythagorasi frekvenciája „h” didymosi frekvenciájával, a 
korrigált „e” a mellőzött ,,b”-vel, a 11 és 13 egymás között egészül 24 in
variáns összegre- (összegzeti kombinációs hang). A következő oktávban a 
kiindulópont pyth. nagy szextjét (27), mely a korrigált terctől nem tiszta 
kvart- és -kvinttávú, az elvetett 3.7=21 egészíti 48-ra. Ezek a IV. és VI. 
fokokat képviselő, de a sortervbe nem illő harmonikus frekvenciák a to- 
nikára hivatkoznak, a bizonyításra szoruló 4/3 és 5/3 azonban a dominánsra: 
minden racionális törtreláció a saját, abszolút frekvenciát jelentő nevezőjére; 
tehát 4/3=c/g, nem F, 5/3=e/g, nem a, 6/5=g/e, nem es, 8/5 =c/e, nem as, 
9/5=d e, nem b! — Harmadok, ötödek hetedek stb. 2X nevezőre vonatkoztatva 
„emeletes” törtekkel írhatók le; ezek akusztikailag kétértelműek, pl. 4/3=

Racionális két, de nem három 
32 32 3 __ 10,66 32 __ 32 _ természetes egész szám há-

=  3 _ 8 8 . 3.8 24 a nyadosa! Az elvcsusztatás:
g ’ ’ alsó nevezőül 2X veendő, de

az eredeti számláló ezzel 
megszorzandó; az eljárás hasonló az eggyel szorzáshoz. Az első értelme
zéssel az új számláló végtelen szakaszos tizedestört, s a hasonlóan értei-
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mezett 5/3 transzpozícióval együtt bizonyítja a fenti két tételt QuED. 
A sorterv 3.D, illetve l.S irányú transzponálásánál ugyanis a végtelen sza
kaszos tizedestörtek, melyekkel osztani lehetetlen, a nevezőbe kerülnek! 
Ezenkívül a sorterv logikai hibái miatt az „A” törzshang frekvenciája már 
G-dúrban divergál: a második értelmezés az egység azonos számlálójú és 
nevezőjű törttel helyettesítése, a zenei gyakorlatban pl. különböző alaphangú 
kürtök együttes alkalmazásánál előforduló pont-transzformáció. Közös töb
bes nevezőül választásával D irányban egyetlen lépés tehető: a baloldali 

1 9/8 5/4 4/3* 3/2 5/3* 15/8 2 sort Szatmári Géza intenciói sze-
C d/c e/c c/g g/c e/g h/c C rint a ”24” nevezőre transzpo-

24 27 30 32 36 40 45 48 nálva, a 4/3 és 5/3 viszonylatok,
----  —  —  ----  ----  ----  ----  ----  mint Szatmári mondja, „áttevőd-
24 24 24 24 24 24 24 24 nek” az új tonikára — valójában
g/g a/g h/g c/g d/g e/g fis/g g/g nem, mert már eleve azon jelent
keztek s a többi 6 reláció igazodott hozzájuk —, szubdomináns hármast is 
képeznek az új alaphanggal, de az egész sorterv elhajlott a törzs-diatóniká- 
tól, nem tartalmazza az F törzshangot, a pyth. 27 frekvencián jelentkező 
„A” törzshang pedig ,,VD”, nem ,,SM”. Az eredeti sorterv ,,G” és „A” törzs- 
hangok között 5/3:3/2=10/9 didymosi egészhangtávot ír elő, de a közös 
többesre transzponált sorban „a/g” nagy szekund pythagoraszi 9/8; a kö
vetkező lépésnél ellenkezőleg: ,,H/A” a sorterven 9/8, a transzponált sor
ban 10/9. A sorterv tetrachordjai nem vágnak egybe, tehát a harmonikus 
áltörtsor nem helyezhető a kvintkörre. (Qu. E. D.) — A pythagoraszi nagy 
szekund alsó határpontjára emelt tiszta kvart a felső határponttal 
32/27=1,185 . .. pyth. kis terc-relációban áll, fordítása, 27/16 nagyobb, mint 
5/3; a dominánsra transzponált sorterven a VD. pythagoraszi frekvenciája 
mutatja a 8—16 sorba iktatni szándékolt harmadok használhatatlanságát: 
27 nagyobb, mint 16.5/3; a sorterv szerint a SM.-ra emelt nagy szekund 
pythagoraszi és a kvart tiszta, — 54/45=6/5, de 54/40 nagyobb, mint 4 3! 
A didymosi kis szepteket felező tiszta kvartok, a didymosi nagy nónákat 
felező tiszta kvintek nem lehetnek egybevágók, pythagorasziak, tiszták! 
-— A didymosi nagy szekund felső határpontjára emelt tiszta kvart az alsó 
határponttal 40/27=1,48148. hamis kvintrelációban áll; a dominánsra 
transzponált sorterven a SM didymosi frekvenciája mutatja a 8—16 sorba 
iktatni szándékolt harmadolk használhatatlanságát. E ponttranszformációt
D. irányban folytatva, a mellőzni kívánt pythagoraszi frekvenciák- (81, 243 
stb.) a váltódominánsokon egyenként visszaszivárognak, tehát vagy figyel
men kívül marad a terckorrekció és a sorterv- (hegedűhúrok tiszta kvint- 
jei!) — vagy nem lehet ez irányban továbbhaladni; „S” irányban egyetlen 
lépés sem tehető, éspedig már az elméletírók ígérte eredményig sem: addig 
sem, hogy 4/3 az F/C, 5/3 az A/C relációt jelentse! — (Qu. E. D.) — Az izolált 
felhangsorokat és a terckorrekciót a zenei gyakorlatban képviselő rézfúvók 
alaphangjait mindezeknek ellenére leginkább F, B, Es-ben választják meg!

A pythagoraszi tiszta kvartok minden C-től „S”-irányba eső hangnak 
végtelen szakaszos tizedestört-frekvenciát tulajdonítanak de a tizedes rend
szer a terckorrekciók értelmében azonos számjegyekből, a helyi értékek 
szerint divergens bővített hármasokat, szépiákkor dókat stb. képez. — 4 bő
vített hármas kimeríti a kromatikus, divergenciájuk a teljes enharmonikus
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hangnév-készletet. — A törzshangsor 3 nagy tercközt tartalmaz, ezek mind 
egy-egy bővített hármas 2— 2 elemét adják meg; „d” törzshang mellett 
bővített hármasban másik törzshang nem állhat. „D” és „G” abszolút frek
venciái oszthatók 3-mal, ,,C” az egységre jut. Következik a választás dilem
mája; „F—A” nagy tercköz „S” irányban első, ,,D” irányban 3-ik kvint- 
lépéssel érhető el; a negyedik bővített hármas nélkülözhetetlen, de az 
„ötödik” felesleges, sőt zavartkeltő. Melyik választandó? — a sorterv a ki
indulópont felső tiszta kvartját a pythagoraszi 1,33-ban, felső nagy szextjét 
a didymoszi 13,33-ban kívánja megállapítani, s ezzel involválja a 0,133 „des” 
és 133,33 „cis” stb. frekvenciákat is, az arisztoxenoszi iskola ellenben éppen 
a didymoszi 16/15 pyth. nagy szekundra egészítéséhez elfogadta a „cis” 135 
frekvenciáját, s ezzel a 13,5 pyth. „A”-t és az 1,35 hamis kvartot! A 3-féle 
mollsorterv szerint az alaphang oktávain és a dúr skálaminta IV. és VI. fo
kait kifejezni kívánó áltörtek nevezőiben is előforduló kvinten- (3. felhang)- 
kívül az 5. felhangra hivatkozó relációk is „transzponálandók” az alaphang 
oktáváira, éspedig éppen a moll hangnem megkülönböztető elemeinek, a 
tonikára emelt kis tere, kis szext és kis szeptnek előállítása céljából. Az
5. felhang a tonika nagy terce, a dúr hangnem legjellemzőbb, az egynevű 
mollban elő nem fordulható eleme; a moll-tervbe iktatása bezárja a tévkort: 
a kvintkerre helyezhetőséget és a ráhelyezhetőség elérhetetlen voltának 
leplezésére igénybe vett „párhuzamosság” tanát ugyanaz a logikai hiba 
lehetetleníti:

harmonikus 1 9/8 6 5* 4/3* 3/2 8/5* 15/8 2
felmenő

melodikus
1 9/8 6/5* 4/3* 3/2 5/3* 15/8 2

lemenő 1 9/8 6/5* 4 3* 3/2 8/5* 9/5* 2
Jellemző, hogy éppen a párhuzamos dúr hangkészletéből kitelő lemenő 

sornak jutott legtöbb: 4 hiba, a másik kettőnek csak 3—3. — Az 5 3 meg
fordításának, 6 5-nek használhatatlanságát a 4/3-tóli didymoszi egészhangtáv 
mutatja: a ,,párhuzamos” dúr I.—II. fokai között pythagoraszi a táv! —- a 
következő intervallumnál ellenkezőleg: a mollsorterv 4/3-ról 3'2-re 9 8-ot 
lép, a „párhuzamos” dúr ugyanazon hangnevekkel 10/9-et. Tehát 
MOLL A H C D E a dúr- és mollhangnemek pár-

1 9 8 6/5 4/3 3/2 huzamosságának tana akusztikai
ig g g g lag abszurd. (Qu. E. D.) Az indiai

----------------- -----------------  elmélet e problémát megoldotta, a
D T T R  C 1 D  Rv_ u  n, tetrachordok kvintkörre helyez-

9 8 10 9 hetőségét nem.
A felmenő melodikus mollhangkészlet a „párhuzamos” dúr „S” és ,,D” 

főhangjainak emelését igényli, így a párhuzamosság tana módfelett erőlte
tett.

A harmonikus sorterv belső ellentmondásai az adaptációkhoz 9 rétű 
értéktartalékot követelnek, részben pythagoraszi, részben sohasem létezett, a 
didymoszi és a pythagoraszitól eltérő frekvenciákból. A látszat fenntartására 
felállították az „ad-és-dékommák” tanát. A harmonikus sorterv létrejötté
nek oka enharmóniai bonyodalom volt: a pythagoraszi bővített szept túllépte 
a tiszta oktávot. Az ad- és dekommák enharmóniai vonatkozások nélkül
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minden hangnévnek 9 különböző frekvenciát tulajdonítanak. Az első ily 
eltérés a nagy tercet „konszonánssá” tenni szándékoló terckorrekcióból eredt: 
3d/2 nagyobb, mint 4e/3, tehát legelőször az A törzshang kapott 2 eltérő 
értéket, a többi ennek folyományaként. A kamarahang frekvenciája nem 
egyértelmű, tehát a kamarahanghoz nem hangolható a többi fok. Qu. E. D.

A hangvillák és oboák fix „a”-ja nem árulja el, hogy „d” felső, vagy 
„e” alsó tiszta kvintjét képviseli-e és az ad-és-dekommák 9 kvint-kontinuuma 
közül melyikhez illeszkedik. E 9 kvintkontinuum bármely hangköz számára 
két tetszőleges hangnév között 81 kombinációt enged 17 nagyságban.

Az eól sorban csak 2, a két másik molltervben 3—3 páros nevező ma
radván, a páratlanok túlsúlyra jutásával a régi ABC sorrend végső csöke- 
vényét őrző és rögzítő ,,a” kamarahangnak választott 3-mal és 5-tel osztható 
,,435” frekvencia semmit sem emelt az elvcsusztatás logikai és a táblázat 
gyakorlati értékén: az ad-és-dekommák szövevénye atipikussá, alig áttekint
hetővé vált és az eltérés az angol táblázatban- (Jeans) megtartott c=512 
frekvenciától majdnem annyira zavarja az abszolút hallást, mint Helmholtz 
diatonikus frekvenciatáblázata, mely a ,,S” funkció megkülönböztető elemei
nek alkalmatlan arányszámait plauzibilisabbá tenni remélő úiabb elvcsusz- 
tatással az eladdig mellőzött „11” többeseit választotta alapul. A diatónia 
kimozdult sarkaiból, a terckorrekció egy kvinttel S irányba tolódott, a 
végtelen szakaszos tizedestörtek „b” frekvenciáinál jelennek meg, A D 
kvint =  440 297=1,48148 . ., „F/D” kis terc=352 297=1,185 . . ismét iga
zolva mindkét tételt, (I—II) qu. e. d. — A legutóbbi nemzetközi akusztikai 
konferencia Helmholtz táblázatáról csak a kamarahang 440 frekvenciáját 
vette át, a többit az egyenletes temperálás jegyében megváltoztatta. A ka
marahangnak ,.C” alapon jutó ominózus kitevői:4 Si 3 jelzik a rövidrezárt 
tévkört. (L. alább.)

A nagy szekund komimákra osztása a nóna 9 közüségének téves ana
lógiája. Amintore Galli szerint a nagy egésztáv 9 és fél, a kis egész 8 és fél 
kommát tartalmaz, de ugyanő a diatonikus félhangot 4, a kromatikust 
5 kommából állónak ábrázolta, a c—d közt 9, tehát nem 9 és fél kommára 
osztva. A „dis-es” enharmóniának a következő D—E egésztávba illesztését 
meg sem kísérelte, holott 16 15.25 24=10 9, nem 9/8, tehát véletlenül éppen 
a kis, de nem a nagy egésztáv osztatott diatonikus-napy és kromatikus-fcis 
félhangra, míg a vita csakis a nagy egész felosztásáról folyt és javasolták, 
a kis félhang tekintessék nagynak, a nagy pedig kicsinynek! Galli eljárása 
egészen más tényt próbált leplezni: minden tiszta prim frekvenciásévja 
9 határpont között 8 kommá távot- (csaknem egy kis egészhangtávot!) fog 
át. A kézikönyvek 41 és 53 fokú oktávfelosztásai keveset mondanak: 
35 hangnévnek kizárólag a terckorrekció miatt 315 frekvencia jut egy oktáv 
határán belül! — Dr. Molnár Imre spirális-elmélete mély belátást nyitott 
a hangrendszer hiba-szövevényébe; a főokot a 9/8 jelenlétében kereste és 
remélte kiküszöbölhetőségét, „9” nélkül azonban sem nagy, sem kis egész- 
hangtáv — sem kvinthaladvány, sem harmonikus sorterv nem létezhetik,, 
így reménye az egyenletes temperálásba torkollik.

A harmonikus rendszer problémái az egyenletes temperálás általános 
elterjedése ellenére is napirenden maradtak; első sorban a dinamikai és
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kolorosztikus előnyeik miatt nem nélkülözhető rézfúvók természetes hang
jai tartják felszínen. A zeneelmélet első posztulátuma az oktávperiódicitás 
tisztasága; ez a közhit szerint természet-törvény, noha állandó és esetleges 
hangszerkészítési különösségek melyeknél az öktáv-tisztaság a bővített szept 
enharmóniai vonatkozásai nélkül szenved, kételyt hagynak a posztulátum 
rangját illetően.

Levett fuvolafejen, mindkét végén nyitva átfúvásnál h”-gis”’ nagy 
szext hangzik. Mindkét végén zárva: h’ h” h’” fis” ” atipikus páros fel
hangok szólalnak meg a zárt hengersípon! A hangolódugó betolása- (bal
felöl) az alaphangot negyed hanggal sem emeli, de magát a 2. harmonikust 
glissandóban viszi fel 3-ig! Közben bármely hangtáv rögzíthető, de akkor 
2 és 3 hiányzik! Tehát a felhangok szokott arányszámai csakis az esztétikai 
célzatú szelekció során kialakult pontos méretezés mellett jutnak érvényre. 
(Qu. D. E.) E kísérlet és a pythagoraszi nagy tercnél is magasabb 5. termé
szetes hangot adó kürtök és trombiták véletlen előfordulása remélhetővé 
teszik, hogy a tölcsérfuvókájú hangszerek konstrukciója is az egyenletes 
temperálás megközelítése felé vesz irányt. (A fafúvókról ez máris ki
mutatható.)

A második ok és következmény: a fizikaoktatásban helyet kap a har
monikus áltörtsor.

III. Az énekesek és vonósok ún. „muzikális” hangvétele a felfelé alterált 
hangot a vele enharmonikus lefelé alteráltnál magasabban kívánja meg
szólaltatni, ellentétben a harmonikus sortervvel: a bővített szept Pythago- 
rasznál túllépte a tiszta oktávot, a 3. terokorrekció után el sem éri. Ily 
esetekben nem a pythagoraszi bővített prim kerül alkalmazásra! — A har
monikus rendszer számtani középarányosai az egység változatlanul hagyása 
mellett a vegyes számban hozzáadódó tört értékét felezik, az y=2x+ l  
exponenciálfüggvényt értelmezve a „0”, a -j- és — egész hatványok halma
zán; 17/16 az utolsóelőtti, elméletileg mellőzött, chimérikus indokolással 
mégis használatba vett számtani középarányos; az utolsó: 33,32 késztette 
Helmholtzot diatonikus frekvenciatáblázata megszerkesztésére, az aberrá
ciókra vonatkozólag is igazolva H. Poincaré megállapítását: csakis a geo
metriai intuíció képes új utat mutatni.

IV. Az enharmonikusan találkozó hangok magasságeltéréseiről elter
jedt ellentmondó vélékedések késleltetik a névcserék és vonatkozások 
művészi kiaknázását: a hangok többértelműsége az eddigi gyakorlatban csak 
értéktartalék az alterációk transzponálhatóságához. -— Az egyenletes tempe
rálás eloszlatta az akusztikai aggályokat, de nem tárt fel új lehetőségeket; 
ismert melódikai és harmóniai fordulatok egyszerűbb, kényelmesebb lejegy
zését könnyítette meg, bonyolítás néhány „jellegzetes” alteráción kívül csak 
egy vagy több szólam „logikus” továbbvezetésénél fordult elő. (Pl. Parsifal
III. felv. 285-nél a tuba „A”„ a 2. harsona „fes”, az 1. harsona és kürt »des’« 
hangjai képezte kvartszextakkord a vele együtt hangzó ,,A”-dúr hármassal 
bővített nónafordítás — bizonyára a pillanat fontosságát hangsúlyozni és 
dramaturgiai asszociációkat indítani hivatott; nem minden zongorakivonat 
veszi át és az effektus rejtve maradhat a konszonáns hármast hallani vélők 
előtt.) Gyakran használt sorok és hangzatok enharmóniai eltéréssel jegyzése
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nem hoz létre új hangzású képződményeket, de a sorképző szekundok és a 
hangzatképző tercközök nagyságeltéréseinek kiterjesztése új metodikai, har
móniai, tonális és formai fordulatokhoz vezet. Régebbi kultúrájú népek már 
használatba vettek divergensebb hangnemeket, az európai zene ezekből 
csak egyes tetszetős akkordokat kölcsönzött, a sorok és tonalitásuk megér
téséig még nem jutott; a fejlődést lassítja azon körülmény, hogy V.- az 
akusztikai tévedéseik és a hézagos tájékozódás folytán a hangköztan éppúgy, 
mint a reá támaszkodó skála-és-akkordtan szükségtelenül bonyolódott, 
nehezen áttekinthető, elleplezi a rendszer lényegét tevő, a kvintkörről meg- 
ismerhetetlen elemi viszonylatokat, nehezíti a maradandó esztétikai értékek
elhatárolását az esendő kísérőtünetéktől.

*

Az ókort a középkortól elválasztó történelmi rázkódtatások miatt a zene
elméletnek is a fejlettebb görög elmélethez viszonyítva szerény alapokon 
kellett újra épülni, térben és időben távolabbi vívmányok pedig úgyszólván 
nyomtalanul enyésztek el. A görög enharmonikus tetrachord után tagad
hatatlan visszaesés volt a ,,B” kettős értelmezése; e visszaeséssel kb. egy
idejűleg kezdett mutatkozni egy új, az ókori embertől idegen jelenség: a vé
letlenül is felismerhető valóság és a hozzá vezető utak leplezésére irányuló 
törekvés. (Pl. a tetrachordok szimmetriáját és egybevágóságát leplezte a 
gregorián pentachordhoz közvetlenül csatlakozó tetrachord, két tetrachord 
és elválasztóköz, diazeuxis helyett.) Egyik legkorábbi nyilvánulása volt e 
törekvésnek a tritónustól (diabolus in musica) való óvakodás: ,,F” előtt, vagy 
után B rotundum, ,,E” előtt vagy után B quadrature. A kb. egykorú és kissé 
későbbi világi zenében felismerhető a törekvés a sor másik végének kettős 
értelmezésére (musica ficta, falsa). Szórványos kísérletek után kisebb formai 
egységek dominánsra transzponálása a B rotundum ellenlábasának tekint
hető. Minden modus B rotundummal való változata az V. fokáról kezdődő 
hangnem alsó kvint-transzpoziciója, de a régi elméletben a B quadratumot 
tartalmazó sorral azonos nevet viselt. — A két módszer egyesítésén alapult 
az ars nova tonalitás-elmélete: a tritónus nem küszöbölődik ki, csak elto
lódik. A két sorvég alterálásának összehasonlításából az irányellentét fo
galma határozottabban bontakozott ki, mint a kvintsor fordítva olvasásából 
(a sémiták jobbról balra, az indogermánok ellenkezőleg írtak-olvastak; a 
görög zeneelmélet keleti hatásra a kvintsorról fordítva olvasható tiszta kvar
tokból, szekundsorban lehaladó skálákból építkezett), mert a törzshangok
ból álló kvintsor mindkét irányban kibővült, s az egyik végére került új tag 
éppen a másik sorvég alterálásából származott; a sor két végének össze
hasonlítása szabatosan jelöli a törzsdiatónika határát; a B rotundum elsza
kadt a törzsdiatónikától, mert inkompatibilisnek látszott az első diesissel. Mi
vel a sor közepére, mint szimmetrálisra nem fordult a figyelem, észre
vétlen maradt, hogy mindkét végpont együttes, ellenirányú alterálása a fel
menő melodikus moll axiomatikus hangkészletébe vezet. — (L. alább.) 
A sorvégpontokon való veszteglésen és a törzshangsor elhagyásán kívül 
kombinációba kerültek a diatonikus hangkészlet megtartása melletti oldal
párhuzamos- és- ellenmozgások, amelyek a szólamvezetés terminológiáját 
adják meg, A kombinációk lassú végigpróbálgatása- (párhuzamos és kapcsolt 
kvintek stb.) elvezetett a disszonancia oldhatóságának felismeréséig.
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Kombinatív úton nemcsak a kétszólamúság, de a harmónia is megismer
hető volt. Az ókori kultúrnépek Keleten a kvintsor 10—12 tagját ismerték, 
de már előbb, a Nyugatnak átadott 7—8 tagú kvintsor divatja idején észre
vették, hogy az elméleti fejtegetéseik kiindulását képező kvinthaladvány 
minden második tagjának kihagyogatása diatonikus szekundsort, ismét min
den második tagjának kihagyogatása terc-sorozatot, végül újra kvintsort ered
ményez. (L. alább.) így ismerkedtek meg a skálákkal és hangzatdkkal 
Egyiptomban, Bábéiban; a később kulturálódó Európában egy egész évezred 
zeneművészetének fejlődési feltételeit Pythagorasz belátása szabta meg. 
{Diatonikus, harmónizálatlan, homofon.) A megvolt eredmények a kom
mentátorok kezén sikkadtak el: Ptolemaiosz egy tagban vette át az egész 
diatonikus tercdecimaakkordot, nem tudhatta, korábban mit kezdhettek 
vele. — Akkoriban Indiában 22, Kínában 5 fokú cktávfelosztás dívott, 
Jeruzsálemből pedig 10 parasangnyira hallatszott a magrepha nevű orgona 
harmóniával, sípok, kürtök és cimbalmok karával kísért polifon ének: 
Thamid, III. 8.

A kínai zeneelmélet kezdetben 12 félhangközre (Lü) osztotta az oktávot; 
a kiindulópont az európai F-nék felelt meg. Amiot szerint „az európai 
diatonikus Skála teljesen egyező a kínaival”. (Memoire sur la musique des 
Chinois.) De la Fage zenetörténete idézi Ho-soung és Tchen-yang elmélet
írókat: „a pien-koung- (h) és a pien-tché- (e)- nagyon haszontalanok a ze
nében” . . .  így a kínai zeneelmélet a már ismert 12 fokú kromatikus sorból
5 módosított és 2 törzshangot, együtt a 7 fokú diatonikus H-dúr skálát mel
lőzve, visszafejlődőleg jutott el a pentatóniáig! Az arabok 17 fokra osztják 
az oktávot, a régi indiai elmélet 22 sroutira. A hindu ,,sa”, mint Villoteau 
szerint az arabok kezdőhangja is az európai ,,a”-nak felel meg. Az ógörög és 
egyházi hangnemekhez hasonlóan az ind hanglépcső minden fokáról indul
tak hangsorok; a Ragaviboda 6 elsődleges és 30 másodlagos skálát tüntet 
fel, az arab elmélet 1428 modust. (Paldaofs, La musica in Oriente.) Európá
ban a harmónia ismeretlen felfedezője kedvező akusztikai véletlen folytán 
meghallotta a férfihangok Hucbald-parafóniáját kísérő összegzett kombiná
ciós nagy terceket, érzékelte a dúr hármast, felismerte 4 előforduló hangzat 
terchangjainak eltérését a törzshangkészlettől és a diatonikus sorszerkezet
től, ezért eltiltandónak ítélte a kvintpárh’uzamokat, tisztába jött a 12 fokú 
kromatikával és a „keresztállás” fogalmával, észlelte az E—H kvinttel hangzó 
,,gis”-nek az F—C kvint alapjával mutatkozó bővített másod-viszonylatát és 
a tenor vezetőszerepének megtartásával feltalálta az Aretinus Orgánumá
nak megunása után elterjedt faux-bourdont, melynek szextakkordjai nem 
lépik át a diatonikus sor kereteit, mert a váltakozó kis- és nagy terchangokat 
rögzítik a basszus-szólamba. — (Egyetlen gyújtópontban úgyszólván mindaz 
>a probléma, ami a XIX. század első feléig foglalkoztata az elméletírókat.)

A harmónia megismerése után a tritónus elkerülhetetlen; mint bővített 
kvart előfordul a „falso bordone” VII. fokú szexthangzatában. A leplezésére 
irányuló végső törekvések a szűkített hármas alapállásának eltiltásában, a 
„szenzibilis” elnevezésben és hasonlókban nyilvánultak meg. Később —
6 tiszta kvinttel szemben egy szűkített a változatosság esztétikai elvének 
képviselője.
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A kiindulópont és tritónusa, mint szimmetrálisok körül fordul ellenkező 
irányba a kvinthaladvány, a kromatikus sor, a 8 és 15 tagú diatonikus skála, 
valamint a „7” modulusu hangköznevek és megfordítások rendje. A kvint- 
sorról fordítva olvasott kvartsor, a kromatikus skáláról fordítva leolvasott 
nagy szept-szűkített oktáv szekvenciák az irányellentétet nem a két sarok
ponton mutatják, hanem az egész rendszerre eloszolva; a sortagok megszá- 
mozásából észrevehető, hogy az irányellentétet a „ + ” és „—” jelek fejezik 
ki és a haladás (kitevő-) összeadással, vagy kivonással jár. A klasszikus ókor 
és a középkor idáig nem jutott: a görögök a hangokat mint tetrachord- 
tagokat számozták, az egyház csak a hangnemeket számozta meg, bár a római 
számjegyek egy tagig kifejezik a negativitást: Ilii =  bővített kvart, 
IV =  tiszta kvart, tiszta kvintről visszamért egészhang-lépés. A klasszikus 
ókor éppoly tanácstalanul áll a hangrendszer szerkezetével szemben, mint 
a jelenkori zeneelmélet; Gauss fellépése előtti indogermán módszerekkel 
nem is fejthető az meg, csakis a káldeus ,,ATB'S” segítségével: a zenei 
hangrendszer bábeli konstrukció.

1,5 és 2 “hatványai 1-ben találkoznak; ily találkozás több nem fordul 
elő, csak közelítés: 1,5 +  12. hatványai kb. 1,5%-kal kerülnek túl a 2 +  7. 
hatványai jelölte nyolcadik határponton. Az „oktáva” elsődleges jelentése 
egyedül erre szorítkozik! — A hangközök sorában és a skálákon, hangzatok- 
ban elfoglalandó helyzetére utaló átvitt értelmét csak a „törzshangok’’ szá
mának megállapítása után kaphatta.

Az egybevágó közű kvart- vagy kvintsorokon sem a tagok, sem a közök 
nem térnek el egymástól, rajtuk semmi jellegzetesség sem található, a ki
indulópont is bizonytalan, mert a kvinthaladvány kitevősorának, mint a 
természetes számsorok minden tagja és minden tagközfelezőpontja kétszeres 
összegű invariánspárok szimmetrálisa.

Egybevágó közökből álló sorok divergálnak ;e divergencia enharmonikus 
névcserével szüntethető meg, de lokalizálható mértani középarányos
számítással is. Bármely tiszta oktávköznek, mint az analitikus hangrendszer 
racionális periódushatárának mértani felezője a két számtani középarányos 
(S és D) képezte nagy szekundközt is felező, e nagy szekund mindkét vég
pontjáról származtatható, tehát kétértelmű tritónus szűkített szekundból a 
tiszta oktávval enharmonikus bővített szeptre fordítva 12 tiszta kvarttal vál
takozó tiszta kvintlépéssel elérhető 12 félhang-egységnyi intervallumot fog 
át, melynek mértani felezője az eredetileg felezendő óktávköz egyik, egyetlen 
néven szereplő végpontja; csak az

F ------------------- f
H --------------- h

oktávközök mértani felezői törzshangok — tehát a törzshangok tiszta kvint- 
rendben F-től H-ig, tiszta kvartrendben H-tól F-ig terjednek, számuk 7, 
együtt fél periódust alkotnak.

A periodikus ismétlődés számelméleti megfelelője a kongruencia. 
Kongruensek valamely modulusra nézve a modulussal osztva egyenlő ma
radékot adó mennyiségek; másként kifejezve az illető osztandók a modulus 
mutatta számrendszerben számolandók.)
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A „6” modulus a változhatatlan attribútumokat találó analitikus, a 
„7” modulus a váltakozó attribútumokat kereső szintétikus rendszerre jel
lemző. Az analitikus rendszer racionális periódusa félhangsorban két köz
vetlenül csatlakozó tritónus képezte tiszta oktáv-, kvinthaladványra vetítve 
bővített 49-ed; a szintétikus teljes periódus két, egyenként 42 félhangtávnyi 
bővített 25-öd határú, egymástól tiszta kvintközzel elválasztott fél periódus
ból épül, határa kétszer bővített 53-ad, pl. szubkontra F-négyvonalas his,

A kétféle modulust az expanzív érték fogalmának bevezetése és a 
hangközök expanzív értéktáblázatának megszerkesztése egyezteti össze.

A „7” modulus tiszta kvintsorban a kromatikus alteráció, kromatikus 
sorban a tiszta kvinttáv mértékegysége; a barlongi „12” modulus mindkét 
sorban az enharmonikus névcseréé.

Hat hangközegységnyi intervallumot lezáró hét határpont fél periódust 
determinál; kvintrendben:

F C G D A E H
1 2 3 4 5 6 7

A fél periódus diatonikus ismétlése 7—1 átmenettel szűkített kvintet 
visz a sorba; a tiszta kvinttáv megőrzése; 7, 8, 9 . . .  8 = 1  (mod. 7) — a balról 
újra kezdett fél periódust a tiszta kvinttel mod. 6. kongruens félhanggal 
emeli, a jobbról újrakezdett fél periódust 1—0 átmenettel fél hangnyival 
szállítja le. Ez a 7 törzshang kromatikus módosítása.

A kromatikus fél-periódus; F, fis, G, gis, A. b, H-fenti számozással. 
Ismétlése tritónusnyi hézagot hagy; a félhangtáv megőrzése a kromatikus 
fél periódust a fél hanggal mod. 6 kongruens tiszta kvinttel emeli, illetve 
szállítja le. A két fél periódus kvintsorban egy tiszta kvinttel, kromatikus 
sorban félhanggal ér túl a kiindulópont bővített 49-edén, illetve tiszta
oktávján. A 7 törzshang diatonikus ismétlése az OKTÁV, az oktávköz
felezése a reperkusszió, a diazeuxis és a tetrachorddk fogalmának kialakulásá
hoz vezet. A lid és lökrisi skálák két tetrachordját elválasztó kis szekundköz 
megfelel a teljes szintétikus periódus két felét elválasztó tiszta kvintköznek.

A tiszta kvint a bővített prímmel, a tiszta kvart a kis szekunddal 
kongruens 1=7, 1 35 (mod. 6). A homogén félhangsor divergenciája a mó
dosítások szélső határai között tehető egyirányú lépések csekély számán 
nyilvánul: 4 bővített prim, 6 kis szekund. E divergencia a kétféle félhangköz 
váltogatott használatával szüntethető meg. — A homogén kvart- vagy
kvintsor divergenciája az oktávhatár 3, illetve 2 egyirányú lépéssel túl-
haladásán nyilvánul; e divergencia a bővített prim- kisszekund szekvencia 
analógiájára a kvint- és kvartközök váltogatott alkalmazásával szüntethető 
meg. így keletkeztek a szekundsorok.

A kérdést, hogy egy szekundsor divergál-e, vagy diatonikusan ismétel
hető, a 8. tag dönti el.

Homogén és kevert- (Diatonikus)-sorok összehasonlítása:
SOROK: A SORSZÁMOK RENDJE: A KÖZÖK:

Természetes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Egybevágó tiszta
számsor páratlan-páros, pn.-ps. kvintek
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Egészhangú sor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 . . .  vagy
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Csak páratlan, v. csak páros

Egybevágó nagy nó- 
nák, vagy szekundok; 
kongruencia (mod. 12) 
behelyettesítése: szű
kített tere

Bővített
szeptakkordok

1, 5, 9, 13: 2, 6, 10, 14 
3, 7, 11, 15: 4, 8, 12, 16 
Csak pn. v. csak ps. 
Növekmény=4

Divergens nagy ter- 
cek; tagismétlés (mod. 
12) szűkített kvart

Szűkített
szeptakkordok

7, 4, 1, —2: 6, 3, 0—3; 5, 2, —1, —4 
Pn-ps-pn-ps. Csökkenés=3

Divergens kis tercek; 
nagyobb kongr. (mod. 
12) bővített szék.

Félhangsorok —17, —10, —3, 4, 11. 
Pn-ps-pn-ps. Növekm.=7

Homogén bővített 
prímek

17, 12, 7, 2, —3, —8, —13 
Pn-ps-pn. Csökkenés=5

Homogén kis szekun
dok

Diatonikus
kvintsor

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 . . .
Egy eltérés a természetes szám- 
rendtől

A természetes rendű 
sortagok között 6 tisz
ta kvint, a két párat
lan között egy szűkí
tett

Diatonikus
szekundsor

1, 3, 5, 7, 2, 4, 6,1. Az egész hangú 
sor csak pn. vagy csak ps. tagokból 
áll; a diatonikus sor határér- 
téke=7, a páratlanok fogytával 
a párosok, majd újra a páratlanok 
következnek.

Az átmeneteknél két 
köz tér el 5 nagy és 
2 kis szekund

Diatonikus
tercsor

1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 1 
4 eltérés a homogén nagy, 3 eltérés 
a homogén kis tercsor rendjétől.

2—2 ps. és 2—2 pn. 
tag között 3 nagy tere 
— pn. és ps között 
4 kis tere

Az eltérő szűkebb közök száma eddig kétszereződik; ismét minden második 
sortag kihagyogatásával az eredeti kvintrend áll vissza; az eltérő elemek 
száma a limitált érték miatt nem kétszereződhet, 8 = 1  (mod. 7) — Qu. E. D. —

Kevert
félhangsor

1, 8, 3, 10, 5, 0, 7, 2, 9, 4, 11, 6. 
Pn.-ps. A term, számsor tagjait 
mod. 6 kongruenciák helyettesítik

7-tel növő értékek kö
zött bővített prímek, 
5-tel fogyó értékek kö
zött kis szekundok

A részarányos rendű sorok vissza téritőpontja a „D”-re eső „O” 
— 17=FESES; 0 = D ;  17=HISIS.
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Az y = 2 x—(—1 és a másik két harmonikus exponenciálfüggvény állandója 
rányomja bélyegét a hangköztanra. A ,,prim” szűkítése ellenkező irányú 
bővítés; ez a ,,o” fogalmának felel meg. A hangköztan egysége nem pont, 
hanem köz. 1, vagy 7 félhang, vagy kvinttáv; a hangrelációk ,,origo”-ja 
mint „o” hatványkitevő kerül az egyes számra, mert minden o-tól külön
böző szám o hatványa=l .A skolasztikus hangköztan o-ról, origóról nem 
tud, az ,,1” nevét lekötő tiszta prímmel zavarja össze. —• Legmeggyőzőbben 
bizonyítja a használatban levő hangköznevek illogikus, zavart keltő voltát, 
hogy már az első, a „prím” is téves! — Egy rendszámnév-felesleg a kezdő
ponton, a másik a sorközép körül a 6 közű, 7 tagú „oktáv”-ot 7 közűvé, 
8 tagúvá tette. A o és az egység konfúziója a ,,prim” nevében és fogalmá
ban ellenkezőre fordítja a páratlan és páros közök egymásutánját; minden 
köz oktávái felváltva páratlan és páros számra esnek. — A hangközöket 
6 modulussal mérve, s a kezdőpontot o-val jelölve az alaphangnak, nagy 
tercének és bővített kvintjének minden oktávája páros számra jut; ha 6 a 
tritónust alkotó félhangközök száma, az egészhangú skála minden foka 
páros számra kerül. — Hangközfordításnál, tritónussal és oktávval növelés
nél, enharmonikus átértékelésnél változhatatlan attribútum a köz felez- 
hetősége, vagy felezhetetlensége: a közt alkotó félhang- és tiszta kvint- 
egységek páros, vagy páratlan száma. A „6” modulust nem ismerő hang
köztan változó attribútumokat keres, közben elkerülhetetlenül összeütkö
zésbe jut a „6” modulussal; ennek eredményeként a hangközök beosztásá
nak háromelvűsége alaptalan, következetlen: nem tűnik ki az egyes csopor
tokon helöli logikai ellentét: két tiszta hangköz, a prím és az oktáv két teljes 
kromatikus sor képzésére alkalmas hangköz középarányosa, mind kroma
tikus, mind kvintsorban az irányfordulás sarkpontján — két másik tiszta 
hangköz, a kvart és a kvint a teljes kromatikus sorok képzésére alkalmas 
közök két végpontján foglal helyet, középarányosuk, közöttes szomszédjuk 
kromatikus sorban a kiindulópont (tonika) tritónusa, kvintsorban maga a 
tonika. (Pl. sTd.) így a tiszta hangközök gyűjtőneve két ellenkező alapvető 
tonális fogalom konfúziója. A prim szűkíthetetlen, a kvint 5x szűkíthető. 
A „tiszta” jelző túl eufémisztikus is ily összehangolhatatlan közök nevéül. 
— A kis hangközök a tritónus előtt páratlan, azon túl páros számú félhang
közből állnak; az áthidalás a tritónussal szomszédos 2 tiszta hangköz és 
magának a tritónusnak kétértelműsége. Az anomália aktávánként ismétlőd
vén, a tiszta oktáv a következő áthidaló. Kvintsoron minden kis hangköz 
az első negatív félperiódusban található, a kis szept és kis szext páros, a kis 
tere és kis szekund páratlan, a német elméletírók „kis kvart”-ja 1, „kis 
kvint”-je 6 negatív irányú kvintlépéssel érhető el. E hangközcsoport is két- 
elvűséget von és rejt hát egy gyűjtőnév alá, épp úgy, mint a kvinthaladvány 
első pozitív félpsriódusában található, a tritónusig páros, azon túl páratlan 
félhang és kvintlépéssel elérhető nagy hangközök. Három csoportban hat 
elv. Ehhez járulnak a fokonként is eltérő ad-és-dekommák, továbbá az egy
szerű és kettős, hármas és négyes bővítések és szűkítések, valamint a kvart 
és kvint egyedülálló, névhez kötött ötszörös alterációi: feses-hisis 5x bő
vített kvart, hisis-feses 5x szűkített kvint. A zavarokat tükörszimmetria 
simítja el mind a kezdőpont, mind a tritónus körül, s csak egyikről a 
másikra vonatkoztatással állnak elő, éppen azáltal, hogy a skolasztikus
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hangköztan a köz-elnevezések és csoportosítások tekintetében nem az elmé
leti vizsgálódások kiindulását képező, aránylag jól ismert kvintsort, vagy 
ennek az 1—2 zárt intervallumra leképezését, a 12 közű kromatikus sort 
vette alapul, hanem a 7 fokú kvintsor bonyolultabb, kellően fel nem derí
tett permutációját, a kromatikus sorról is aszimmetrikus tagkihagyásokkal 
olvasható diatonikus szekundsort.

A diatonikus szekundsorban szereplő két félhangköz rendeltetése az 
egészhangú sor divergenciájának megszűntetése; az egyetlen manipulációval 
is elérhető: az egészhangú sor bármely nagy szekund-közének enharmonikus 
felcserélésével szűkített tercre. A diatónika két félhangköze e szűkített tere 
kétfelé osztása.

Es f g a h cis (dis); (es) f g a h cis dis
cis D es dis E f

A két tetrachordos szerkezetet meg- Az ES-F-G-A-H-CIS egészhangú cso- 
tartva. enh. fokismétléssel a sor- port két végéhez „D”-t csatolva:
középen: ^ „ , . , „. D, es, f, g, a, h, cis, d 3. r. a. hang-
D E FIS l gjs j  B C D nem; a félhangközöket centripetáli-
Kihaladó ellenirányú alterációval: san áthelyezve az előbbivel fordított
D. E. Fis. G, A. B. C, D melód, dúr sorrendben dór, melodikus, dúr en-
í?’ F’ ' ‘RÁ®1’ „ , harmonikusan ismételt középű egész-D, Es, F, G, A, H, CIS, D 3. rész- F 5„„ hangú sor. aranyos &

hangnem

Az enharmonikus névcsere szűkített tercre s e köz felezése axiomatikus 
jelenség: így felezi enharmonikus megfelelőjét, a jelenkori hangrendszer 
szélső expanzív értékhatárát, a hisis-feses ötször szűkített kvintet a „d” hang, 
fordítását, a feses-hisis ötször bővített kvartot a ,,d” éppen e helyzeténél 
fogva csak két nevet kapó tritónusa, a gis-as. Kvinthaladványon mindkét 
irányban az origo felezi a +  34 expanzív értékű, mindkét végpontról mérve 
5x bővített 137-edet. E két végpont enharmonikus az es-cis bővített szexttel 
s egymástól 4 tiszta kvintközzel elválasztott 5 szintétikus fél periódust ha
tárol. Egy-egy újabb tiszta kvintköz után a két végpont mindegyikét hármas 
módosítójelekkel folytató egy-egy további fél periódus az origóval és egy
mással enharmonikus, egymástól Ix bővített 193-ad távú véghatárt éri el, 
mely kromatikus alteráció axiomatikusán felel meg az es-cis bővített szext 
két végéhez diatonikusan csatlakozó két, egymástól tiszta oktávközű fél- 
hangnak. (Vö. a nóna-szekundvetület felezésénél a tiszta kvint félhang- 
vetületét is 7 apró közre osztó radius-vektorokkal.) A racionális periódus
határból kiinduló „6” és a szintétikus periódusokat építő „7” modulusok lép
tékei ugyanis a barlongi „42” abszolút értékben találkozva, a kiindulópont 
nevéhez kapcsolt hármas ellenértelmű módosító jeleket mutató 21. húr vég
pontjain — (1. alább) — tritónusnyira jutnak egymástól és a két modulus 
többeseinek egymástóli eredeti eltérése, az „1” különbség a 8.6=48 és 7.7=49 
többeseknél jelentkezik újra: 48 a közök, 49 a tagok száma a kvinthaladvá- 
nyon, a modulusok szorzói pedig a diatonikus sorok 8 tagjának és 7 közének
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számát adják meg. A 49 pont 7 szintetikus és 8 analitikus fél-periódusra 
oszlik — a hármas módosító-jelekkel enharmonikusan lezárt hangrendszer
ben.

A „melodikus dúr” név a lemenő melodikus moll skálamintát veszi 
alapul: az azonban eól sor s csak a felmenő melodikus mollhangfa jok kvint- 
körre helyezhetősége érdekében társítják a szerkezetileg eltérő melodikus 
mailskálával. A melodikus dúr az egynevű eóltól az I. fokára emelt nagy ter- 
cében különbözik; jellegzetességét nem a VI. és VII. foka (kis szext és kis 
szept) adja meg, hanem a VI—III. fokai között található bővített kvintet fel
osztó 4 egymás utáni egészhang-lépés, mely a felmenő melodikus mollsorterv 
lépcsőzetes eltolódásain végig vonul. A melodikus dúr-skála IV. fokáról 
felmenő melodikus moll hangsor indul, így ennek plagális hangneme gya
nánt tekinthető. A Lenormand és Hauptmann közölte, VI—VII. fokai között 
bővített szekundot lépő részaránytalan autentikus molldúr-töl (dúr hangsor 
leszállított VI. fokkal) tükör-szimmetriája és VII. foka különbözteti meg.

A molldúr, melodikus dúr és hasonló hangnemek főhármasaik révén 
kerülték az irodalomba: a teoretikusok szimmetriaérzéke főleg a főhármasok 
másodlagos jelképeinek vizsgálatára irányult, mert a leggyakoribb konszo- 
náns hármasok magukban részaránytalanok. A dúr és moll-hármas egymás 
közötti szimmetriájával foglalkozik Oettingen duális harmóniai elmélete, 
nehezen teljesíthető kezdő feltétellel: a felső hangzat alapjától felfelé, az 
alsó a kvintjétől lefelé értelmezendő. Az alhang-hipotézis igazi oka a termé
szetes szubdomináns-hangzat keresése. (L. alább.) Egyedül a dúrmoll, a „ke
leti”, magyar” moll plagális hagneme nem harmóniai spekuláció útján jutott 
a köztudatba, hiszen VII. hármasának szext-fordítása, VII. kvintszext és
V. terckvart-hangzatai kiélezett szubdomináns funkcióként szerepelnek, ho
lott II. fokáról kölcsönzik a nápolyi szextet! A dúrmoll hangnem az alsó 
vezérhang-elmélet legmeggyőzőbb példája, szubdomináns moll-hármasa pe
dig éppen az, amit az alhang-hipotézis keres. Valószínűleg észak-afrikai köz
vetítéssel nyerte meg a francia teoretikusok tetszését két részarányos 
tetrachordja. Nálunk böszörmény hatás, élő hagyomány. Az alhangsort izo
lálni még nem sikerült; a kísérletek adaléka az alaphang alatt izolálható kis 
szept, nagy nóna, kis decima. — A hipotézis szerint két szomszédos harmo
nikus tagpár köze — (1/2—1—2.) kivételesen egybevágó. — Az azonos hosz- 
szúságú nyílt és zárt hengersíp oktávaránya nem tiszta: a kirezgés haladó 
hullámokká alakulása a síp végétől távolabb kezdődik; a síp mélyebb han
got ad. Ez nemcsak a nyílt hengersípok 2. harmonikusára, de a kúposak 
alaphangjára is áll. Hangszereink tölcséreire hárul a korrekció feladata, a 
felhangsor tisztasága érdekében.

Ellenkezően ívelt tölcsérekkel el lenne érhető az idealizált alhangsor 
szerkezete, de a felhangsor megfelelő eltorzulása árán. Az alhangsor tonális 
rendjére utal a bőméretű tubák 1 . és 2. természetes hangjai között megszó -̂ 
laló ún. természetes szubdomináns-(?) hang. (A kombinációs hangok zárt 
térben másként alakulnak, mint nyílt térben: pl. rézfúvók hármas-fogásain 
az összegzeti kombinációs nagy tere az alap-és-kvint közé kerül, ilyszerű 
interferencia-tünemény az említett hang.) Ezt fújva és a 2. természetes han
got egyidejűleg a hangszerbe énekelve a megfelelő dúr-hármas terce is hall
hatóvá válik. E jelenség mégsem támogatja a 3 funkciós elméletet: megvan
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pl. az fac és cég hármas, fokjelzés nélkül; ceg-t „T”-nak, Fac-1 „S”-nak te
kintve, keresendő a domináns. — A 6. felhangra — (V. főik) — épülő fel
hang-hármas: gBd=váltószubparallel, moll-domináns! — a 15. felhang, a 
„h” inkább az „E” viszonylatokhoz tartozik — semmi ok a ,,B” mellőzésére: 
a „h”-t két — (7, 14) „B” megjelenése előzi meg! A három hangzat vagy 
tiszta kvinttel letranszponált mixolid hangnemet determinál, vagy fac—t, 
cegb=d, S=bdf. — A cegbd nóna-hangzat elfér persze a 7—14 diatónikus 
sor tonalitásában is. Az idegen hangok apoggiatúrák; az egész hallható fel
hangsor átlagából a cegbd nóna hangzik ki. — Ennek alsó hármasa leválaszt
ható: a felhangsor tartalmaz alaphangjára épülő dúr hármast, de nem az 
alaphangjáról induló dúr hangsort „dúr és moll” hármas-hangzat, de nem 
hangsor-nevek; a „dúr” sornak volt és van neve ión, ha valóban ebből eredt 
volna, nevét tovább használná, mint a „természetes” moll az eól nevet.

A görög és egyházi hangnemek névcseréinek szimmetriája: 

finális: c g d !a! e hb f

görög: lyd ion phryg aiol dór mixolyd syntonolid

Glar:* ión mixolyd dór aeól phryg lokrisi lyd

Az eól központi helyzete és az A-ról kezdődő hypodor egybeeső görög és 
egyházi neve bizonyítja az ABC sorrend elsődlegességét. A névcserék szimmet
riája alól az ion, lokrisi és syntonolyd képeznek kivételt. A finálisaikon nagy 
tercű 3 glareáni sor hangkészleteivel egybeeső plagális modusokat keresve, az 
F-ről induló hiányzik. Az ion név késői és labilis, a görögöknél és az egyháznál 
utoljára minősül autentikussá; késői az egyházi eól név is, de ennek oka a 
névcserék szimmetriájának leplezése. Glareánus a görög lydet nevezte ion
nak; idegenkedik a III. egyházi autentikus finálisán álló tritónustól, amely 
pedig b rotundummal eltolható és közvetlenül ,,F” dúr hangnemet létesít. 
— A történeti fejlődés más úton ment végbe: az egyházi hangnemek elmé
lete csak két funkciót: finálist és repercussiót ismert és alkalmaz, három ki
tüntetett pont csak plagális hangnemeken fordult elő, viszont a mai szub- 
domináns hang a plagális sorokban, a határhang felső kvartjára tolt, a meg
felelő autentikus hangnemmel közös finális-nak neveztetett; e körülmény 
súlyos akadálya volt a (XVI—XIX. század szemszögéből helyesnek tűnő) 
tonális elvek és tonalitás-érzék fejlődésének. Volt azonban egyetlen kivétel: 
a lokrisi skála finálisa ,,H”, dominánsa „F”; B rotundummal kezdve és vé
gezve tiszta kvinttel letranszpcnált lyd. Hiányzó plagális hangnemének ha
tárhangja, ,,F”, domniánsa ,,D”, finálisa, miként a frig és hipomixolid hang
nemek dominánsa, az ismert szabály szerint „H”-ról ,,C”-re tolódik, s így 
a finális és domináns nagy szekund közelségbe kerül.

(Folytatjuk)
* G lareanusnál.
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K O V Á C S  J A N O S :

A L B A N  B E R G  W O Z Z E C K J  A  A M A G Y A R  
Á L L A M I  O P E R A H  A Z  B A N

Az ilyen — szaklapban megjelenő — beszámoló feladata és funkciója 
természetesen más, mint a szélesebb közönséghez forduló napi-sajtó kritikáé: 
mikor e sorok írója mégegyszer visszatér a Wozzeck előadásához, talán élhet 
azzal a kötetlenséggel, hogy elemzőbb, részletesebb módon, terjedelmileg is 
kevésbé korlátozva, s konkrétabb szókimondással szóljon a tárgyhoz.

Először is talán azokra a hangokra keli reflektálni, amelyek, burkol
tabban vagy nyíltabban, szemére vetették az eddig megjelent kritikáknak, 
hogy a darab bemutatásának tényét „túlságos ovációval” — sőt: régóta 
aktuális „adósság” törlesztéseként üdvözölték. Bármilyen furcsa, hallani 
ilyenfajta szemrehányást, sőt sértődöttséget — visszautasításra kész véde
kezést — „szakmai” körökből is.

Ez az „ováció” az én fogalmazásomban például — a Magyar Nemzetben 
megjelent kritikában — így hangzott: „ . . . ezzel az élménnyel régóta tartoz
tunk magunknak. A mű több mint négy évtizedes, bejárta már a világot, s 
nálunk is megelőzte híre: operatörténeti szerepéről, rangjáról, értékeiről 
gyakran szó esett már. A friss élmény mégis mindennél többet mond: köz
vetlen erővel győz meg arról, hogy ez a bemutató nemcsak „zenetörténeti” 
adósságot rótt le, hanem eleven remekművet tárt elénk, amelyről kár lenne 
— s kár volt eddig — lemondanunk.” Gondolom, nincs ebben semmi kihívó; 
nem „marasztal el”, nem illet senkit szemrehányással vagy váddal.

De ha már itt tartunk, szögezzük le, hogy az ováció — mint minden 
értékes alkotás bemutatásánál — jogosult; sőt nem éppen jogosulatlan a 
„régi adósság törlesztésének” regisztrálása sem. Minden komolyan gondol
kodó zenész, vagy kultúrpolitikus előtt világos, hogy nem valami kétes
értékű „avantgardista” kísérletről van itt szó. hanem a huszadik század egyik 
klasszikus, évtizedek óta bevált és életképes, nemzetközileg széles körben 
„kipróbált” alkotásáról, amelynek színpadravitelével igenis tartoztunk ma
gunknak. Vitánfelüli művészi rangját és értékét most az Operaház hivatalos 
műsorpolitikája is elismerte és szentesítette (s ezzel folytatta az utóbbi né
hány év megélénkülő szellemű, haladó és elismerésre méltó műsorpolitikáját: 
akár van „szakmai” vagy „belső” ellenzéke az ilyen műsorpolitikának, akár 
nincs, az Operaházat feltétlenül dicséret kell hogy illesse minden ilyen lé
pésért).

Aki pedig úgy gondolja, hogy a nemzetközi rangon emlegetett magyar 
operajátszás számára nem volt itt épp a legfőbb ideje, hogy műsorra tűzze
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a darabot, vagy azzal a hiedelemmel érvel, hogy „jelentős opera-fórumok” 
nem sokkal előztek meg bennünket a „Wozzeok” előadásban, azt győzze 
meg a következő vázlatos felsorolás a „Wozzeck” bemutatóiról (Redlich 
Alban Berg-monográfiájának adatai alapján): Berlin, 1925 (bemutató), 
Prága, 1926, Leningrad, 1927, Bécs (? húszas évek), Amsterdam, 1930, Zürich, 
1931, New York, 1931, Brüsszel, 1932, London, 1934 (a Covent Garden szín
padán: 1952), Róma, 1942, Párizs, 1952 (tehát tizenegy évvel a Nagyopera 
mostani szenzációs sikerű előadása előtt); ezen kívül Németország seregnyi 
nagy- és kisvárosa a húszas évektől 1933-ig, a nácizmus uralomrajutásáig, 
valamint 1945-től mindmáig.

A kérdést azzal zárhatjuk le, hogy operaközönségünk (amelyet időnként 
túlbecsülünk, de néha alábecsülünk) várakozáson felül igazolta a darabot, 
az eddigi tapasztalatok alapján — legalább annyira mint a Pelléast, ha nem 
jobban. A közönség — ha az eddigi hat-nyolc előadás néhányezer nézőjével, 
hallgatójával számolunk — mégiscsak társadalmilag eléggé összetett réteg: 
nem pár tucat „vájtfülű” sznobból, vagy „avantgardista” fantasztából áll; 
reagálásából józan következtetéseket lehet levonni. S tegyük még hozzá: 
ha igazi értékről van szó, helyesen jár el egy művészeti intézmény még 
akkor is, ha esetleg a közönség bizonyos ellenállását, „tehetetlenségi nyo
matékét” kell leküzdenie — ha elébe vág közönségének. Nem mindig a da
rab bukik még, hanem néha — átmenetileg — a közönség is megbukhat: 
ilyenkor az erkölcsi vereség nem a művészi vállalkozásé. A mi közönségünk
azonban nem bukott meg: jól vizsgázott a Wozzeckből.

❖
Néhány szót a szöveg fordításáról.
Pierre Boulez, az idei párizsi Wozzeck-előadás karmestere az eredeti 

német szöveggel adatta elő a darabot; félvén a „fordítás — ferdítés” torzí
tásaitól. A „Les Lettres Francaises” riporterének adott válaszát így fejezi be: 
„Hallottam a Pelléast németül. Ha tudná. . . ! ”

Ez persze számunkra arisztokratikus álláspont; természetes, s mindeddig 
töretlen gyakorlata Operaházunknak, hogy az előadások magyar nyelven 
szólalnak meg. Boulez érvei azonban, a fordítás különleges nehézségeiről, 
helytállóak („ . . .  le texte allemand est fondu dans l’écriture musicale . . .  
.. . Berg accordait une immense importance aux voix, aus choix des sonorités, 
fondant les mots dans le Systeme musical...) , — s rávilágítanak a fordító 
feladatának speciális érzékenységére.

A fordító itt nem szokvány-librettóval áll szemben, hanem irodalmi 
értékű szöveggel, zenére adaptált eredeti drámával; méghozzá — zenétől 
független, immanens értékét is számítva — nem akármilyen drámával! (Az 
„adaptáció”: sűrítés, „húzás”, szerkezetbe-tömörítés lényegében semmivel 
sem módosítja a Büchner-dráma eredeti értékét!) Itt éppenséggel nem — és 
szándékoltam nem — a mozarti szövegdramaturgia tételei érvényesek 
(„ . . .  bei einer Opera muss schlechterdings die Poesie der Musik gehorsame 
Tochter sein . . . ”), hanem a dráma szolgálatának, az adott drámai szöveg 
kifejezésének szigorú elvei. Berg zenéje nem maga alá gyűrte a Büchner- 
drámát, hanem elválaszthatatlan szimbiózisba lépett vele: szövegét meg
stilizálta, felfokozta, mintegy beleágyazta a saját közegébe — a szöveg a 
zenével együtt emelkedett klasszikus értékké.
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Olyan ez a zene, mint a reflektor: éles sugárral rávilágít a szövegre. 
Prozódiailag: az ének-dallam minden addiginál szélsőségesebb amplitúdó
val rajzolja ki a szöveg fonetikai lejtését és érzelmi hullámzását. Ki
fejezésben pedig: expresszív, karakterisztikus jelentőséget, nyomatékot ad 
a szöveg bizonyos fontos fordulatainak, szavainak, mondatainak — különö
sen a mottó-szerű, „vezérmotívumszerűen” visszatérő gondolatritmusoknak. 
Ezzel a speciális „preparálással” a zene a szöveg exponált pontjait — jelen
tésében és hangulati valőrjében — változtathatatlanná, érinthetetlenné teszi.

Íme, a „Wozzeck” zenei műfordítójára háruló legfőbb nehézség; nehe
zebb, mint a prozódiai egyenértékek megtalálása: a szöveg tartalmi és ki
fejezésbeli árnyalatainak pontos tükrözése! Ebből a szempontból — tehát 
elsősorban a fordítás értelmi, s nem prozódiai vonatkozásait vizsgálva — 
szeretnék néhány konkrét példához kapcsolódó megjegyzést fűzni Blum 
Tamás fordításához.

Általánosságban: munkája jól megoldott, rutinos, sőt talán bravúros 
munka; nagy vonalakban (és sok helyütt apró részleteiben is) híven köz
vetíti a dráma mondanivalóját. Érdemein, praktikus értékén nincs mit vi
tatni. Nem a munka kicsinylése, s nem gáncsoskodás akar lenni, ha most 
az értelmi fordítás néhány konkrét problémájára rámutatok. Hozzá is 
teszem: nemigen tudnék Blum Tamásnak tanácsot adni, a kifogásolandó 
szövegrészek megoldására jobb javaslatot tenni; s tudom, hogy a szótag
szám, a prozódia s az értelmi megfelelés együttes követelményeinek kielé
gítése gyakran lehetetlenül nehéz feladat elé állítja a fordítót. Mégis, akad 
itt néhány fordítási hely, amely Büchner és Berg szempontjából csak fél
megoldásnak, vagy ideiglenes megoldásnak tekinthető, s amelynek jobb, 
kielégítőbb megoldásán — talán egy későbbi alkalom kedvéért is — leg
alábbis érdemes gondolkodni.

Itt van mindjárt az „ein guter M e n s c h a Kapitány valóságos rög
eszméje; a Büchner-szöveg egyik legjellegzetesebb mottója. A német szö
vegben mindenütt a maga jelképszerű, merev változatlanságában tér vissza, 
s van benne valami üresen kongó, előregyártott, „kincstári” bölcsesség: a 
Kapitány korlátolt agyából, kétkrajcáros erkölcsi érzékéből nem telik több. 
Ettől a jellemzőerőtől és plaszticitástól fosztják meg a kifejezést a magyar 
szöveg különböző fordítás-változatai: „Ich weiss: Er ist ein guter Mensch” 
— „Wozzedk, tudom, hogy jó fiú” (I. felv. 1 .jel.); és: „Aber sie werden sagen: 
Er war ein guter Mensch” — „így fognak szólni rólam: Ő jó és tiszta volt” 
(II. felv. 2. jel.). A „jó fiúhoz” a magyarban valami joviális, bizalmas, „tár
sasági” jelentés tapad; „ő jó és tiszta volt” meg éppen a mesterséges 
librettó-nyelv rossz emlékeit idézi.

„Wir arme Leut’ ” — Berg zenéjével az opera egyik legfontosabb vezér
motívumává vált. A magyar szöveg-változat: „Szegény fejünk” nem eléggé 
híven tükrözi exponált tartalmi és hangulati értékét. A „szegény feje” ma
gyar kifejezés tartalma rendkívül tág és határozatlan: arra mondjuk, akit 
általában valamiért sajnálunk — a legritkábban értjük a konkrét szegény
ségre, pauperitásra, tehát gazdasági és társadalmi jelentésre. A „Wir arme 
Leut’ ”-nak viszont rendkívül erős és szuggesztív szociális jelentése van 
elsősorban: „Mi, földhözragadt szegények” lenne körülbelül a leghívebb tar
talmi, értelmi megfelelője.
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Szintén a megkomponált vezénmotívumok körébe — s egyben Büchner 
mottói közé — tartozik az „Er sieht immer so verhetzt aus”-kifejezés: Woz- 
zeck űzöttségének, haj szolt ság ának, szorongatottságának plasztikus szöveg
beli tükörképe. Hiszen a folyton rohanó Wozzeck valóban „űzött vad”: szo
rongatja őt az embertelen katonai drill, a nicstelemség gazdasági kényszere, 
a külső és belső psziéhikai nyomás — a Kapitány és a Doktor lélektani hatása, 
valamint saját megbomlott idegjkonstitüdőjáé (2. jelenet!) — s végül a tár
sadalmi és érzelmi kiúttalanság: ez hajszolja őt elkerülhetetlenül a gyilkos
ságba és öngyilkosságba. „A képe ma szörnyen nyúzott”: ez a verhetzt-tel 
igen külsősége», felületes és távoli rokonságban áll — elmossa a kifejezés 
erőteljes plaszticitását, jelképes drámai erejét. „Már megint csak szalad, 
mint a nyúl” („Was hetzt Er sich so an uns vorbei?”; II. felv. 2. kép) — en
nek pedig már éppenséggel alig van közé az eredeti kifejezés képszerű 
pontosságához, koncertrációjához.

Még néhány apróság: „ . . . iah werde melankolisch” (1. jel.) — „ . . .  sí
rok néha”??? („operai” túlzás!); „Oh, er ist dumm, abscheulich dumm” 
— „Hej Wozzeck, maga szörnyű nagy szamár” (a „szamár”, mai közhasz
nálatban enyhébb, kedélyesebb, kevésbé megvető kifejezés: nem találja te
libe a „dumm” hangulati értékét); „Man hat auch sein Fleisch und Blut” 
=  nekünk is van húsunk, vérünk (vagyis: testi szenvedélyeink), de: „Ne
künk húsunk, vérünk van”??? — mi mellett érvel ez a szenvtelen kijelentő
mondat? (a szöveg megnyomorodása!); „Der Mann! So vergeistert!” — „Sze
gény! Mint az őrült!” (vergeistert: átszellemült; tágabb értelemben: meg
szállott, eszelős — de őrült???); „Hundsfott” — „kutya”??? (Hund: kutya; 
Hundsfott: gazember, csirkefogó; tartalma, jelentése, minden származástani 
kapcsolat ellenére teljesen más, mint a magyar „huncut” szóé, legalábbis 
a mai használatban. És: semmiképpen sem — kutya!)

Prozódiailag is ügyetlen az „a-ludj, csak a-ludj!”, a nyújtott, hosszú 
n-vai (3. jelenet) — s mi szükség van rá? Az ,,Eia-Popeia” ringató-hang- 
utánzó szavaknak sokkal jobban megfelel a „Csicsija-csija”-ringató, ahogyan 
az Eia-popeia” második előfordulásakor szerepel — miért ne lehetne rögtön 
az első alkalommal is ezt a megoldást választani?

A felsorolt példák azok a tipikus veszélyek, amelyek egy irodalmi ér
tékű szöveg opera-librettóvá való ellapcsodásával fenyegetnek — a „Woz
zeck” fordítása ezért rendkívül kényes, s helyenként megoldhatatlannak lát
szó feladat. Érdekes megfigyelés azonban (s a hangfelvétel többszöri 
kontrollja is igazolja), hogy a darab második felétől kezdve nemigen találni 
számottevő fordítási problémát ■—• mintha a lendület és a munka közben 
szerzett tapasztalat mind simábbá tette volna a megoldást.

Blum Tamás verbális találékonysága itt —• s tegyük hozzá: az első más
fél felvonás számos helyén is — meglepő és imponáló eredményeket szül; 
számos alkalommal éppen a fordítás szabadságával, gyakorlott és fölényes 
elfogulatlanságával őrzi meg a lényegi hűséget. A szolgai hűséget (ami köny- 
nyen válik tartalmi hamisítássá) a világért sem akarnám számonkérni tőle. 
Ismétlem: fordítását,, a fenntartások ellenére, -értékesnek és gyakorlott, ta
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pasztáit munkának tartom. Külön érdemes kiemelni a zárt, stilizált szöveg
betétek ügyes és szép fordításait; Marie altatódáláét például:

Mädel, was fängst du jetzt an?
Hast ein klein Kind, und kein Mann!
Ei, was frag’ ich darnach,
Sing ich die ganze Nacht:
Eia, popeia . . .

Gyermeked megvan, te lány!
Kéne egy férj is talán!
Ej, az minek nekem;
Jobb lesz, ha éneklem:
Csicsija, csija . . .

*

A rendezésről szólva előbb néhány értelmezési kérdést szeretnék fel
vetni: legelőször is a cselekmény korának kérdését.

Amikor első ízben láttam egy nagy utcai ,,Wozzeck”-plakáton a feliratot: 
„történik a XX. század elején”, azt hittem, sajtóhibáról van szó: elírás egy 
számjeggyel — száz esztendővel. Aztán persze kiderült más plakátok és a 
műsorfüzet összevetéséből, s magából az előadásból, hogy nem véletlen téve- 
déssel, hanem tudatos rendezői szándékkal állunk szemben. Néhány szceni
kai megoldás is erre utalt: a háttérként vetített sokemeletes bérházak, az 
orvosi rendelő fali villan yref léktora és kapcsolótáblája, a kaszárnya jelenet 
menyezeti villanylámpái stb. (Igaz, a villanyvilágítás a kaszárnya jelenetben 
egy bécsi Wozzeck-előadáson is feltűnt számomra — de ott inkább múló 
következetlenség benyomását keltette egy egyébként más-miliőjű elő
adásban.)

Nézzük az évszámokat: a „történelmi” Woyzeck-per az 1820-as évek 
elején zajlott Lipcsében; Georg Büchner az 1830-as évék derekán írta drá
máját. Alban Berg kompozíciós munkája az első világháború éveitől 
1921-ig terjedt. A partitúra címlapján ez áll: „Georg Büchners(!) Wozzeck
— Oper in drei Akten von Alban Berg”. A kottában sehol semmi utasítás a 
cselekmény korára nézve; nem tudok róla, hogy Berg valahol is külön nyi
latkozott volna erről a kérdésről — saját Wozzeck-analízisében legalábbis 
semmi ilyesminek nincs nyoma. . .  Vagyis ebből logikusan az következnék
— (Georg Büchners Wozzeck!) —, hogy Berg a Büchner-dráma korát, az 
1820-as 30-as éveket tekintette az operacselekmény idejének. Aktualizálás 
nélkül foglalt állást a téma aktualitása mellett: választásával azt hirdette, 
hogy Büchner világképének nyolc-kilcnc évtized múltán is köze van a ko
rabeli valósághoz.

A budapesti előadás színpadra-állítói azonban nem bíztak abban, ami
ben Alban Berg: hogy a közönség felismeri és megérti a mondanivaló kor
szerűségét, külön magyarázat és segítség nélkül is. Van törekvésükben valami 
halvány hasonlóság az ötvenes évek filmjeivel, amelyek a néző értelmi ké
pességében, vagy az ábrázolás drámai erejében nem bízva, az „eszmei ta
nulság” konklúziójával, a „megfejtéssel” is nyaikonöntötték a közönséget.

Minden jelentős értékű, igazi dráma azonban magában hordja tanulsá
gát — s a tanulság megfejtése, szimbolikájának felismerése a drámával
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aktívan vele-élő, „vele-játszó” közönség feladata. A művészi hatás teljes
ségéhez hozzátartozik, hogy a közönséget ne fosszák meg ettől a feladatától, 
funkciójától. Hiszen az aktualitás szimbolikájának felismerése többet mond, 
mélyebb drámai hatást kelt, mint a puszta aktualizálás. A Büchner- 
korabeli és a XX. századi „német kérdés” analógiáját felismerni félelme
tesebb, mint ezt az analógiát magyarázgatni, sőt: egyszerűen eltűntetni a 
cselekmény XX. században való áthelyezésével.

Ezt a kor-értelmezést tehát feltétlenül vitathatónak tartom; s úgy látom, 
ugyanebből a szemléletből következik az értelmezés néhány további szélső
sége is. Ha előbb a kosztümökre (különösen az uniformisokra!) vetünk egy 
pillantást, aztán mélyebben is megfigyeljük a társadalmi hatalmat képvi
selő alakok színpadi portréját (a Kapitányét, a Doktorét), kissé az az érzé
sünk támad, hogy Büchner társadalmi problematikájából a hitlerizmus 
értelmezésére, magyarázatára törekedtek, úgy, hogy valahol a félúton, egy 
„vilmos-császári” pillanatban készítettek pillanatfelvételt a folyamatról. 
A hegyesen-kurtán pattogó, sörtehajú, vasvilla-bajszú, sisakos kapitány 
tipikusan vilmos-császári miliőből lép elő; az agresszív, fenyegető, diabolikus 
Doktor egy még későbbi történelmi kor-réteg felé mutat (s legfeljebb csak 
a Tamburmajor, ez az önelégült, ostoba és brutális hím-állat illik bele min
den idők klasszikus német altiszt-típusába).

Ettől a szemlélettől azonban bizonyos torzulást szenvednek Büchner és 
Alban Berg alakjai. A Kapitány az ő megfogalmazásukban eredetileg pu
hább, hitványabb, hisztérikusabb, s főleg férfiatlanabb, mint ahogy az itteni 
színpadi ábrázolás el tudja hitetni (zenei szempontból egy magas és vékony 
színezetű, hajlékony tenor-típus, Mime- és Heródes-alkatú karakter-énekes 
tudná legideálisabban életrekelteni szólamát). A Doktor pedig befelé for- 
dulóbb, introvertáltabb őrült: saját tudományos rögeszméinek megszállottja. 
Nem agresszív és nem támadó: valóban „nem sokat izgatja magát” egy 
ember miatt: embertelensége abban az irtózatos közönyösségben rejlik első
sorban, amely minden emberit a maga tudományos hóbortjainak rendel 
alá. Wozzecket nem tekinti embernek, hanem a kísérleti állatokkal egy 
sorba helyezi. Ebben különben majdhogynem „demokratikus”: a Kapitány 
sem kivétel: „ . . .  Aufgedunsen!,... apaplektische' Konstitution!. . . Sie 
können auch auf der einer Seite gelähmt werden, oder im besten Fall nur 
unten!. . .  wenn Gott will, dass Ihre Zunge zum Teil gelähmt wird, so 
machen wir die unsterblichsten Experimente!” Wozzeck esetében pedig: ..Er 
hat eine schöne fixe Idee, eine köstliche aberratio . . .  Er kriegt noch mehr 
Zulage!” Hóbortjaihoz való ragaszkodásában van valami majdnem álmodozó, 
sopánkodó, szentimentális vonás, amely tükröződik a kompozícióban, s tükrö
ződnie kellene a tolmácsolásiban és színpadi ábrázolásban is: „Wozzeck! 
Das ist schlecht (cantabile:) Die Welt ist schlecht, sehr schlecht! Oh!. . . ” 
Tehát: nem szabadna őt támadó, aktív, vérszomjas szadistának ábrázolni — 
még nem Mengele, legfeljebb annak társadalmi előképe: annak lehetőségeit, 
csíráját hordja magában. S így volna megborzongatőbb, félelmetesebb! Az 
alak bizonyos fokú vulgarizálása, vastag és sötét „intrikus” körvonalakkal 
való kirajzolása ismét a közvetettebb, s egyben a finomabb, mélyebb drá
mai hatástól fosztja meg a közönséget.
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Az alaphang az erőteljes realizmusé Büchner és Berg drámájában; ehhez 
szimbolikus, néhol szinte mitikus vonások keverednek. Ez kell hogy irá
nyítsa a darab színpadi előadóstílusát is.

A színpadkép (Forray Gábor munkája) inkább a szimbolikus, jelzés
szerű megoldást választja: a drámai helyzet és miliő expresszív közlését, 
kevés, válogatott eszközzel. A színpad alapstatikája állandó, változatlan: 
üres színpadtér, középen viszonylag kis méretű hatszöggel; ezen a hat
szögön belül játszódik le tulajdonképpen a dráma valamennyi jelenete. 
Változó elemek a vetített nagy hátterek: mihő-jelzések és hangulati meg
határozók az egyes jelenetekhez; valamint a hatszögre — részben a hatszög 
köré — beépített kisebb méretű díszlet-elemek: többnyire külső vagy belső 
fal-részletek, néha természeti tereptárgyak — mindez stilizált, jelzésszerű 
kivitelezésben. A középponti hatszög tér-szimbolikája —• illetőleg a tér
szimbolika általában ■— Mikó András rendezéseinek az utóbbi években 
gyakran alkalmazott s úgy látszik kedvelt kifejezőeszközei közé tartozik.

Az Operaház színpadtechnikai és világításbeli lehetőségeihez mérten, 
úgy hiszem, sikerült és kifejező ez a szcenikai megoldás; bár perspektívá
jának túlságos ürességében van valami ügyetlen (talán csak korszerűbb 
világítási lehetőségeken múlna a kielégítőbb hatás). A darab mondanivaló
jához mindenesetre megfelelően expresszív és szuggesztív hátteret ad: segít 
„együtt játszani” a darabbal. Szürkés alaptónusa lélektani hatású; a könyör
telen nagy-világ (hátterek) és a nyomorúságos kis-világ (hatszög) szembe
állításával a dráma egyik alap-feszültségét, alaphelyzetét teszi állandóan 
jelenlévővé.

Hogyan játszódik le a darab ebben a keretben? Mennyit és milyen szín
vonalon valósít meg a dráma realizmusából a játékstílus?

Büchner és Berg modern drámájához korszerű és természetes, realisz
tikus játék-stílust várnánk; menteset a sablonoktól, s különösen az „operai” 
konvencionalizmustól. Berg nem hagyományos operai formák szerint stili
zálja a drámát, hanem teljesen kötetlen, természetes ritmusában engedi 
kibontakozni (stilizációja az expresszionista kifejezés stilizáltsága; ami pedig 
a zene formai stilizációját illeti, az nagyobbrészt a zenekari partitúrában 
játszódik le). Egyikét dal-betéttől eltekintve nincsenek énekelt zárt-formák, 
amelyek megkötik a cselekményt és megkötik a játékot: itt szinte a min
dennapi élet mintájára lehet és kell viselkedni a színpadon.

Ezt a korszerű, természetes, realisztikus színpadi játékot •—• s mégcsak 
nem is valami egyénibb elképzelésű, új stílus,koncepció megvalósítását — 
hiányolom kissé a „Wozzeck” előadásából. Megöregedett és megkopott játék- 
sablónok, modoros beidegzések és megszokások, romantikus operajátszás 
„tradíciói” kísértenek itt, s gátolják a modern és valószerű drámai légkör 
kibontakozását. Gyakran hangoztatott érv, hogy míg a színészt az ember
ábrázolás valamilyenfajta igénye indítja hivatásának választására, addig az 
operaénekest elsősorban hang-adottságai állítják a színpadra — ne várjunk 
tehát tőlük hasonló értékű színészi teljesítményéket. Való igaz, hogy a 
színészi alapadottságok, amit az énekes magával hoz, a színészéhez képest 
rendszerint kevesebbek, fejletlenebbek, kiműveletlenebbek; később is, bizo
nyos rutin megszerzése után, szűkebb határok között mozognak; s az egyéni 
adottságok — énekesek között egymáshoz viszonyítva is — rendkívül eltérő
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értékűek. Igaz az is, hogy az énekesnek — különösen olyan nehéz és újszerű 
zenei feladat, mint a „Wozzeck” esetében — sokféle bonyolult dologra „kell 
figyelnie” a játékon kívül is. Csakhogy a színészi képességék kifejlesztése, 
az igények felébresztése, s ahol kell, az egyéni játék pontos kidolgozása 
rendezői, játékmesteri feladat is — s fokozott mértékben az az operaját
szásnál. S hogy minden „handicap” és technikai nehézség ellenére sem eleve 
kudarcra ítélt vállalkozás, hanem elérhető cél ez, azt néhány itthoni és 
külföldön látott operaelőadás — vagy akárcsak egyéni alakítás — meggyő
zően bizonyítja számomra.

S aztán még valami: nem mindegy, hogy az énekes mennyire mélyen 
és belterjesen tud azonosulni alakításával, mennyire tudatosan ismeri meg 
és érti meg a drámai figurát, mennyire tölti meg tartalommal ábrázolását. 
Ez egyéni adottságon és ambíción kívül rendezői munka és rendezői igény 
kérdése is. A „Personenregie” minőségén sok múlik. (Az alak „kulcsának” 
megtalálása rendszerint a további játék-feladatok helyes megoldásának ki
indulópontja, forrása is: könnyebb valószerűen, következetesebben, egységes 
„stüusban”-rendszerben cselekednie annak, aki egy alaposan megismert és 
átélt álak nevében cselekedszik. A tudatosság az egyetlen mód, amely a 
funkciótlan játéksablónokat, automatikus megszokásokat, modorosságokat 
kiküszöbölheti.)

A „Wozzeck”-előadás főszereplőinél ez az azonosulás, úgy érzem, nem 
teljes mértékben sikerült. (A mellékalakok kevesebb problémát jelentenek: 
zsáner-vázlatot, karakter-profilt, vagy pláne groteszk karikatúrát hatáso
san és jól megrajzolni könnyebb és hálásabb feladat, mint összetett és dif
ferenciált főhősöket ábrázolná.) A főalakok művészi megközelítése ugyan 
nem lébecsülendő hőfokú: Faragó András például •—• akiből a premier cím
szereplője lett — megérezte egy sokra kötelező, nagy drámai szerep jelentő
ségét, s látható, hogy művészi ambíciójának legjavát fektette bele: töreke
dett az alakot saját egyéniségébe, színpadi gyakorlatába beleilleszteni. Csak
hogy ez a Wozzeck mégsem teljesen reális és valószerű: nem egészen az az 
alak, akit Büchner drámájából, Berg partitúrájából — s egy-két kitűnő 
alakítás emlékéből — ismerők. Ahhoz valamivel hajlékonyabbnak és töré
kenyebbnek, érzékenyebbnek és szenvedőbbnek kellett volna lennie; a for
dított folyamatot megjárnia: saját egyéniségét érzékenyebben és pontosab
ban közelítenie a drámában megrajzolt alakhoz. Ha ez a közelítés egy fok
kal tudatosabb, talán kevesebb maradt volna Jago és Galickij herceg 
színpadi megszokásainak emlékéből. Hasonló a helyzet Mátyás Máriánál: 
ösztönös ábrázolótehetsége most is, mint mindig, valakit állít a színpadra 
— de ez a valaki nem eléggé határozott és konkrét, nem eléggé pontosan 
és finoman fedi azt a figurát, akit a dráma elébe rajzol. Marie-ja kissé 
darabos és közönséges; ez a társadalom legaljára taszított proletár cseléd
lány mégiscsak sokkal több női finomságot, hajlékonyságot, lírikus érzel- 
mességet és megrendítőbb, mélyebb emberi tragikumot hordoz, mint ahogy 
ábrázolásából megismerhetjük.

Kérdés, hogy mennyiben jogosult mindezt tőlük számonkémi, s meny
nyiben az előadást kialakító rendezői koncepciótól — pontosan csak az 
dönthetné el, aki az előadás előkészítésének munkáját részleteiben ismeri. 
(Lehet, hogy még mélyebbre kellene pillantani: az alakító-kultúra igényes-
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ségét hosszú évek színházi nevelő-munkáján számonkémi.) De nemcsak az 
egyéni alak-ábrázolásokon múlik most már a Wozzeck-előadás stílusának, 
korszerű megoldásának kérdése: néhány szót még a rendezés egyéb vonat
kozásairól is.

Milcó András pontosan, kitűnően ismeri színházának mechanizmusát 
— színházi kifejezéssel szólva: a darab „meg van csinálva” ezúttal is. Tech
nikailag biztosan, felépítetten játszódik a darab a színpadon, s logikusan, 
pontosan tolmácsolja mondanivalóját a nézőnek. Hatása, stílusa azonban 
mégsem egészen töretlen, s érzésem szerint nem mindenütt közvetíti kon- 
zseniálisan a mű atmoszféráját.

Az eddig részletesen kifejtett értelmezési, szerepábrázolási és játék
stílust érintő problémákon kívül néhány más, kisebb-nagyobb ügyetlenség, 
vagy laposabb megoldás is árnyékot vet — lehet, hogy csak apróságok, ami
nek megítélésében sokan nem fognak velem egyetérteni, de véleményem 
szerint befolyásolják az előadás színpadi hatását.

Itt van például a második kép — a vízió-jelenet—, amelynek megoldása, 
úgy érzem, nem sikerült száz százalékosan, a mű szellemében. Logikailag 
ugyan nem sokat lehetne ellene vetni: eljátszanak egy cselekménysort, 
amelyről a jelenetben szó van. A konvencionális játék-elemek és gesztusok 
halmaza, a sok céltalan és funkciótlan járás-kelés, az egész jelenet „moto
rikus nyugtalansága”, a „horror vacui”, amelyet mindenáron valami 
cselekvéssel, mozgással akarnak kitölteni: mindez azonban megfosztja a 
jelenetet fantasztikumától, döbbenetes drámai atmoszférájától — itt a 
mozdulatlanabb, visszafojtottabb, inkább belső feszültségekre koncentráló 
játékstílus bizonyára sokkal mélyebb, elemibb drámai hatást tehetett volna.

Egy másik apróság: (itt meg éppen a színpadi mozgás- és játék-kultúra 
fejletlensége, kidolgozatlansága ötlik szembe:) vajon miért ne lehetne egy 
színpadi dulakodást — az első felvonás zárójelenetében — valószerűbben, 
kevésbé primitíven megoldani?

Egy harmadik: a legutolsó kép tragikuma és lírája féligmeddig oda
vész a jelenet felfokozott mozgás-tempójában, a sok szaladgálásban, Marie 
gyermekének aktív magabiztosságában: éppen a gyermek keveset sejtő 
tétovasága és tanácstalansága pecsételné meg itt legmélyebben a dráma 
tragikumát.

Mikó András gazdag tapasztalattal rendelkező színházi szakember: is
meri a nagy-apparátusú repertoár-színház „tehetetlenségi nyomatékait” — 
s talán túlságosan is számol velük. Ügy tűnik, mintha a biztonságosabb, 
kipróbáltabb megoldások kedvéért engedett volna itt-ott utána az operai 
megszókások „könnyebb ellenállásának”. Kár, hogy ezzel a mű szelleméből, 
hangulatából, atmoszférájából kaptunk kevesebbet, mint amennyi a parti
túra lapjai közt rejtőzik.

*

Az előadás zenei megoldásáról már többször és részletesen beszéltem 
napi kritikákban; minden részlet megismétlésére talán itt nincs szükség. Az 
első szó mindenesetre itt is az elismerésé, sőt bámulaté — elismerés a darab 
énekeseinek zenei és technikai helytállásáért is. Faragó Andrást emelném 
itt ki elsősorban: felkészülése lelkiismeretes; szólamainak kottafejeihez ő 
ragaszkodik talán a leghívebben, a „Sprechgesang”-ot (a partitúrának és a
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premier hangfelvételének tanulsága szerint) is ő közelíti meg legjobban vala
mennyi szereplő társa közül. Réti József (Kapitány), a kitűnő portrét rajzoló 
Szőnyi Ferenc (Tamburmajor), Veress Gyula (Mesterlegény) zenei helytállá
sáról, Várhelyi Endre (Doktor), Szigeti László, Gombos Éva színvonalas sze
repmegoldásáról is sok szó esett már. A női főszereplő Mátyás Mária is magas 
értékű, igényes teljesítményt nyújt, egy alapjában nagytehetségű drámai 
énekesnő kvalitásait mutatja meg; mindössze talán valamivel hajlékonyabb, 
árnyaltabb lehetne énekszólama.

A második szereposztásról talán csak annyit, hogy ezúttal valóban: 
második; ez az együttes is azonban -— Birkás Lilian, Palcsó Sándor, Tárnái 
Gyula, Ütő Endre, Dene József, Külkey László, Szirmai Márta — szín
vonalasan és becsülettel helytáll a „Wozzeck” nehéz és újszerű zenei fel
adataiban. Az előadás együttesébe utólagosan belépő Radnai György is sok 
érdekes és értékes mozzanattal lep meg; alakításáról azonban még nem ren
delkezem eléggé egységes és teljes impresszióval ahhoz, hogy kellő fele
lősséggel mondhassak véleményt róla.

Lehet, sőt bizonyos, hogy nincs a partitúra minden hangja a „helyén”, 
s hogy egy sok fáradsággal és verejtékkel csiszolt hanglemezfelvétel szöveg
hűségének fölényét olcsó diadallal lehetne kimutatni az Operaház élő előadása 
felett. Mégis ez a zenei előadás rendkívül értékes és meglepően magas szín
vonalú: a lényeget „hívja elő” a „Wozzeck” partitúrájából, s azt híven szó
laltatja meg.

Az előadás előkészítésében fontos részt vállaló Tóth Péter — a második 
karmester — feladatának magaslatán állott; főképp pedig Ferencsik János 
vált ennek a produkciónak leikévé és középpontjává: nagyszerű tudással, 
fölényes intellektussal és stíluskészséggel varázsolta elevenné a partitúrát. 
Sikerükben a zenekar is osztozik: hogy az összkép végül is annyira pozitív, 
nem kis mértékben a zenekarnak és a karmesteri teljesítménynek köszönhető. 
Ök európai színvonalat képviselnek minden tekintetben, s döntően befolyá
solják az egész előadás rangját, jelentőségét.
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Ú J  M Ü V E K  B E M U T A T Ó J A

SOPRONI JÓZSEF: II. SZIMFÓNIA

Soproni József 1961 nyarán írta II. szimfóniáját. A művet a korábbi rádió
bemutató után 1964. február 17-én mutattta be a Zeneakadémia nyilvánossága 
előtt Sándor János vezetésével az Állami Hangversenyzenekar. (A Rádió bemu
tatója Erdélyi Miklós nevéhez fűződik.)

A mű háromtételes, a hagyományos gyors-lassú-gyors tételbeosztással, az 
elsőt rövid lassú bevezetővel toldva meg. A szimfónia megmutatja, hol tartott 
a szerző 1961-ben, mi a mondanivalója a világ dolgairól, hogyan szűri zenébe 
gondolatait, érzelmeit.

Első benyomásunk, hogy mondanivalója zenei fogantatásű. A témák karak
tere és megformálása kicsiben, a tételek koncepciója, felépítése nagyban meg
mutatja Soproni gondolkodásának alapvetően muzikális gyökereit. Nem áll a 
darab mögött semmi irodalmi vagy filozófiai indító-erő, pusztán a zene belső 
„öntörvénye”; lehet, hogy éppen e magátólértetődőség m iatt kötődák a mű — 
talán a kelleténél jobban is — a zene történelmi előzményeihez. (Nem egy bizo
nyos periódushoz vagy személyhez kötöttnek érezzük, inkább az elemek és for
málási elvek azok, m elyek nem kapnak elég személyes hangot. A témák meg
formálásának belső arányossága, az átvezető szakaszok kibontása, az elemek 
egymásra következése azonban igazi muzsikus alkatot mutat.

Ennek ellenére Soproni érzi, hogy a XX. század közepén ez a „természetes” 
muzikalitás nem elég. Világunk számtalan, egymással bonyolult kölcsönhatások
ban álló jelensége nem tehető át a régi „ösztönös-muzikális” módon zenébe, 
maga a muzsika is nagyobb belső szervezettséget, gondosabb elrendezettséget 
kíván meg. Hogy ezt észrevette, magában is eredmény, és hogy az első lépéseket 
megtette e felé: további utakat nyit m eg a számára. Az első lépések a témák 
területére vitték, s megpróbálta őket a tizenkétfokúság szabad alkalmazásával 
rendszerezni, élve azzal a lehetőséggel, am elyet ez a kompozíciós technika, az 
„egyből sokféle” variálási elv  lehetőségeiben nyújt. (Nem mintha az volna a 
meggyőződésünk, hogy a dodekafonia a mai zene egyetlen lehetősége.

A témák, dallamvonalak ilyen rendezése valóban csak első lépésnek tűnik 
nála, mert a formák, m elyek az újszerű módon szerveződő tematikus alapból 
felépülnek, nem hagyják el a hagyományos területeket — még ha bizonyos 
tekintetben át is értelm ezik őket. Mégis, ma — ha a zene belső anyaga ezt 
nem igazolja sokszoros erővel — a szonátaforma reprizét a témák eredeti for
májának szószerinti újrafelidézésével anakronisztikusnak, idejét múltnak érezzük. 
Nem valami divat miatt gondoljuk ezt így, de ezt a fejlődési fokot a zene 
fejlődéstörténete túlhaladta, s e történeti folyamatnak ellentállni — eléggé nem 
igazolható erővel — nem veszélyek nélkül való. Ugyanígy fáradtnak, túlontúl 
sokszor hallottnak tűnik számunkra a mű ritmikája is, különösen a finale-ban.
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Az egyenletesen, az egész tételen végigvonulóan kopogó ritmus-osztinátó Bartók
nál és Honeggernél elmondta már mindazt, amit ilyen konzekvensen végigvitt 
formájában elmondhat, és felhangzása ma már elkerülhetetlenül az ő muzsiká
jukat idézi fel számunkra.

Még valami van, ami megoldatlannak tűnik ebben a műben: a zenekari 
együttes használatának a problémája. Soproni partitúrájának elején teljes 
(4— 3—3—1) rézfúvóapparátust, legalább öt játékost mozgósító ütőszekciót, négy
kezes zongoraszólamot ír elő a vonósegyüttes mellett, és azután mintha csak meg
felejtkezne a rendelkezésre álló, illetve ő maga által előírt együttesről: az első 
tételben a vonósokon kívül csak a timpani szólal meg, a másodikban a csúcs
pontot jelzi a fúvók és ütők alig húszütemnyi megszólalása. A finale-ban szólal 
m eg a teljes szimfonikus együttes — ott is csak a főtéma bemutatása után. 
Lehetne ez az elrendezés tudatosan átgondolt fokozási elv eredménye, de ennek 
ellentmond, hogy ehhez az apparátus egyszerű növelése nem elég; ezzel együtt 
kellene járnia a zenei mondanivaló tudatos és határozott sűrűsödésének is, már 
pedig ennek inkább az ellenkezőjét érezzük, az intenzitás fokozatos csökkenését 
a súlyosabb mondanivaló felől a könnyebb, kevésbé tartalmas felé. Ezt pedig 
az együttes növelése, a hangmassza egyszerű megvastagítása nem képes ellen
súlyozni. Az olyanfajta egyedi esetek, mint Honegger II. szimfóniájának leg- 
véksőkig „kispórolt” trombitaszólója, csak a mi állításunkat igazolják.

Soproni — mint már bevezetőnkben is írtuk — ízig'-vérig muzsikus. Távol 
áll tőle a spekuláció, a zenén kívüli „szervezés”. Mégis, mikor nagyra értékeljük 
munkájában a zene szuverén belső életét, egészséges lélegzését, nagyobb szigo
rúságot kell kérnünk tőle önmagával szemben. Hisszük, meg is fogja tudni való
sítani — ha ugyan már meg nem valósította az 1961 óta eltelt időben.

Székely András

KÉT MAGYAR FÜVÓSÖTÖS

Ha jól meggondoljuk: ez a műfaj az összes kamarazenefajták közül a leg
fiatalabb. Alig-alig akad klasszikus irodalma. Sem Mozart, sem pedig Beethoven 
nem írt fúvósötöst — legfeljebb zongorával kombinált formában: oboa-klarinét- 
fagott-kürt-kvartettet használtak mindketten, s mindkettőjüknél a zongora viszi 
a főszerepet. Meg szeretnénk jegyezni egyébiránt, hogy a tiszta-fúvós-kamarazene 
számtalan fajtáját kultiválták ugyanakkor: Mozartnak három szextettje van 
két-két oboára, fagottra és kürtre, két ismert oktettje (a c-m oll és az Esz-dúr 
Szerenád) két-két klarinét-oboa-fagott-kürtre, s ezen kívül különféle triókat 
ismerünk két-klarinét-fagott-ra, illetve két-oboára és angolkürtre (Mozart-tól, 
azaz Beethoventől) — és még ki győzné felsorolni a legkülönbözőbb fúvós
összeállításokat a XVIII. és a XIX. századból. . .  A ma ismert fúvósötös azonban 
valamiképpen felemás összeállítás. A viszonylag újkeletű klarinét nehezen fér 
össze négy ősrégi fúvóstársával. Közülük még a fagottal tartja a legszorosabb 
rokonságot (lásd Beethoven fagott-klarinét-duóit, vagy Mozart öt trióját két- 
klarinét-fagottra!), de már határozottan tiltakozik a fuvolával történő társítás 
ellen. (Talán nem véletlen, hogy Beethoven Esz-dúr Szextettje — két-két kla- 
rinét-fagott-kürtre — és Mozart előbb em lített szextettjei és oktettjei egyaránt

1 85



kerülik a fuvola és a klarinét együttes szerepeltetését. A fuvola a zongorás- 
fúvós-kvintettekből is rendszerint hiányzik!) Már-már azt is ki lehetne mondani, 
hogy a fuvola nem igazi kamarahangszer, vagy ha igen, akkor szívesebben és 
engedékenyebben sim ul a vonóshangszerekhez (lásd Mozart három fuvolakvartett
jét, Beethoven és Reger fuvolatrióit), vagy a hárfához (Mozart hárfa-fuvola- 
versenyétől Debussy triójáig), illetve a barokk korszak csembalójához.

Kétségtelen, hogy ez a tény csak kis részben vezethető vissza hangszer
technikai okokra. Mozart klarinétművei arról tanúskodnak, hogy a XVIII. század 
második felének klarinétja alig-alig különbözött a maitól — különösen hangzás- 
etoszát illetően. A Böhm-rendszer bevezetése ellenére is Mozart Klarinétversenye 
mindmáig a legnehezebb technikai feladatot jelenti a hangszer játékosa szá
mára. Egyúttal az is bizonyos, hogy a Böhm-fuvola és a Böhm-kiarinét feltalálása 
nélkül sohasem jöhetett volna létre az a modern fúvós-kamara-együttes, am elyet 
fúvósötösnek nevezünk és amely ma már, majdhogynem a vonósnégyeshez hason
lóan, végképp polgárjogot nyert. (Világszerte mind több fúvósötös-versenyt ren
deznek!)

Arról van ugyanis szó, hogy mind a fuvola, mind a klarinét egy-egy re
gisztere igen élesen elüt egymástól. A klarinét alsó duodeeimája pl. annyira 
különbözik a kétvonalas oktávtól, hogy Mozart sohasem mert az egyik regiszter
ből a másikba átmenő dallamot  írni. A két regisztert nála csak figurációk kap
csolhatják össze. A Böhm-klarinét ezt a „hiányosságot” majdnem teljesen fel
számolta, ezzel szem ben áldozatul esett a két regiszter, egymástól elütő, de 
önmagában bűvöletes egyéni jellege. A Böhm-klarinét hangja általában véve 
gyönyörű. Olyan hegedűhöz hasonlít, melynek hallatán a legcsiszoltabb fülű 
muzsikus sem tudja megmondani, hogy — például — egy egyvonalas D-hangot 
a hegedűs az üres húron, vagy a G-húron szólaltatott-e meg.

Ugyanígy állunk a fuvolával. M indkét hangszer Böhm-változatát valam iféle 
absztrakt széphangzás jellem zi — és csupán e vonásuk teszi lehetővé társításukat. 
A fuvola mély regiszterét voltaképpen csupán Bach használta egyenrangúan a 
magas regiszterrel — már Telemann fuvolaművei túlnyomórészt a kétvonalas 
regiszterben mozognak és az egyvonalas g-. illetve f-hang alatti é-, disz-, vagy 
d-hangot ritkán, futólagosán érintik csupán. (Cisz és c-hang még nem szólalt 
meg az akkori fuvolán!) A barokk korabeli fuvolavirtuozitás igen magas fokon 
állott, de ha Bach vagy Telemann két fuvolát használ vagy valamilyen okból 
igen törékeny, finom  kamarahangzást akar elérni, többnyire az úgynevezett 
„flauto dolce”-t írja elő. (Azt az f-hangolású hangszert, amelyet ma alt-Block ■ 
flöté-nek nevezünk.) A IV. Brandenburgi Verseny egyike a legtisztább, klasszikus 
példáknak erre a jelenségre. Ugyanakkor az sem véletlen, hogy az V. Branden
burgi Verseny-ben, ahol a fuvolának a csembalóval, illetőleg a hegedűvel kell 
összeolvadnia — a mai fuvolát, a „Flauto traverso”-t használja . . .

E terjedelmes kitérőt azért tettük, hogy megvilágítsuk: a fúvósötös, mint 
kamarazenei forma, ille tve  kamarazenélési mód egészen fiatal és bizonyos mér
tékig absztrakt m inőségű. Utóbbi alatt most már konkréten azt értjük, hogy 
benne, illetve általa valóban homogén hangzás csak akkor jöhet létre, ha mind
egyik hangszer bizonyos mértékig feladja reá lényegileg jellemző karakterisztiku- 
mainak legalábbis egy részét és magába fogadja helyette a többi négy hangszer 
karakterisztikumainak egy-egy töredékét. Így van ez egyébként a vonósnégyes 
műfaja esetében is, ám a különbség a két eset között ott mutatkozik, hogy a
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vonósnégyes hangszerei már eleve a lehető legközelebbi rokonságban vannak, 
míg a fúvósötösben szereplő hangszerek elütő természetűek és így „rokonításuk” 
csak bizonyos absztrakció által válik lehetővé.

Nem csodálkozhatunk ezek után, hogy a fúvósötös-irodalom általában véve  
újkeletű. Sőt: még talán az sem tekinthető véletlennek, hogy az európai zene- 
történet élvonalbeli mesterei — századunk húszas éveiig — általában nem bízták 
reá lényegi mondanivalóikat. S még egy lépéssel tovább haladván e gondolat 
nyomán, talán az sem véletlen, hogy Schönberg Fúvósötöse mindmáig egyike a 
legnehezebben appercipiálható és leginkább absztrakt műveknek . . .

*

Ä legutóbbi évtizedek magyar komponistái ösztönösen vagy tudatosan fe l
ismerték ezt a helyzetet és lényegileg helyesnek mondható úton haladván töre
kedtek a specifikus kamaraegyüttes legsajátabb kifejezőlehetőségeinek valóra- 
váltására. A legsikerültebb ilyen természetű kísérletek kétségkívül azok voltak, 
amelyek nem a „világmegváltás” igényével készültek.

Petrovics Emil Fúvósötösét  e  művek sorában a legjobbak egyikeként üdvö
zölhetjük. A szerző, közismert anyagszerű tehetségének köszönhetően, téved
hetetlen biztonsággal ismerte fel azt a tényt, hogy a fúvósötös mindenekelőtt a 
játékos invenció megszólaltatásának eszköze. Emellett azonban Petrovics azt is 
tudja, hogy „humorban nem ismerünk tréfát” — ami adott esetben annyit jelent, 
hogy az ilyenféle muzsika a leggondosabb kimunkálást követeli, minden, leg
apróbb hangzásfelület gondos kicsiszolását és az anyag szigorú, zárt egységét. 
A modern zenében gyakran előforduló szaggatott, szétszórt zenei szövet ugyanis, 
éppen a fúvósötös esetében igen nagy veszélyeket rejteget és könnyen vezethet 
zenei értelemben vett széthulláshoz.

Petrovics m űve voltaképpen négy karakterdarab, am elyben ugyanazt a 
„programot” mutatja be négy különböző oldaláról. Szándékosan tettük idéző
jelbe a program szót, m ivel itt  nem irodalmi, hanem zenei történés részesei 
vagyunk. A zenei szövet organikus egysége egyúttal az azonosság elvét hang
súlyozza. Talán nem tűnik túlzásnak, ha Petrovics — m integy fél évtizeddel 
ezelőtt keletkezett — „Négy önarckép álarcban” című csembaló-darab ciklusára 
utalunk, melynek keretében modern szerzők alkotó-módszerét mutatta be rend
kívül vonzó módon, egyéni kommentárok keretébe ágyazván azok stílusjegyeit. 
Itt persze nem teljesen erről van szó, nem  azonosságra, csupán bizonyos han
gulati hasonlóságra szeretnénk felhívni a figyelmet. Egyfajta különleges hang
zásélményt kap a hallgató ettől a műtől. Ha szabad zenetechnikai és hangulati 
elemeket összekeverni: valam iféle „diatonikus irónia” hangja csendül ki mind 
a négy tételből. Az első tétel Allegro-főtémája:

egyetlen pillanat alatt összefoglalja az egész mű tiszta-kvart-szerkezetét. Ha a 
három oktáv szélességében felrakott B-hangot hozzáolvassuk a klarinét témájához,
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megkaptuk a (felülről lefelé) b-f-c-g-d-a kvartokat. (Megjegyzendő, hogy a lassú 
bevezetőben az á-é-h-kvartok előzték meg az imént idézett Allegro-témát!) A fő
téma többi hangja kivétel nélkül e kvart-ok alsó vagy felső váltóhangja. Éppen 
innen ered a diatonikus ( =  tiszta kvart) és az ironikus ( =  kromatikus váltóhan
gok) technika, azaz jelentés kettős egysége. A kisszekund hangköz — amely kü
lönben már a lassú bevezetés fagott-indításánál tematikus súlyt nyert! — a 
továbbiakban rendkívül fontos szerepet játszik, mind az egybecsengés, mind- 
pedig a dallamalkotás elemei között.

Már csupán az első tétel minden organikus összefüggésének bemutatására 
sem vállalkozhatunk, mivel az a kottapéldák tucatjait igényelné. Meg kell eléged
nünk annak hangsúlyozásával, hogy még a lassú bevezető és az Allegro is lénye
gileg ugyanabból az anyagból készült, hogy még az előbbiben látszólag heve
nyészetten odavetett kis-szeptimás „flitter” is helyet és súlyt kap a tétel főrészé
ben . .  . S ami mind emellett a legfontosabb: a tétel elejétől végig életteli, szik
rázó humorra váltja a „papír”-összefüggéseket!

A második tétel (Valse) témája szintúgy a fanyar jelleget hangsúlyozza:

Főként a periódus második fele — amikor a fuvola és az oboa tercein hall
juk a fenti dallamot — kelt ironikus-humoros hatást kintorna-hangulataival.

Az Adagio — ironikus gyászinduló. A tömör akkordokban koncipiált négy 
fúvós felett a fuvola szólaltatja meg a sirató (helyesebben: pityergő) -dallamot. 
Az utolsó tétel azután nemcsak hangulatilag koronázza meg az egész művet, 
hanem a szerző még arra is módot talál, hogy e rakétaszerűén sistergő „szabály
talan” kisrondőban hellyel-közzel kisebb-nagyobb változtatásokkal, megcsendí'se 
az előbbi tételek témaanyagát.

A mindvégig lebilincselő, életteli m űvet a Magyar Fúvósötös nagyszerű elő
adásban tolmácsolta. És a „nagyszerű”-jelzőt ezúttal a szó valódi értelmében 
kell vennünk . . .

A legfiatalabb zeneszerzőnemzedék tehetséges tagja: Bozay Attila szintén 
fúvósötössel jelentkezett.

Ö valóban fiatal zeneszerző, alig huszonöt éves, de máris több figyelem re
méltó művet mondhat magáénak. Fúvósötöse arra mutat, hogy hajlamos az 
alapos megmunkálásra, helyenként azonban olyan hangzásideáloknak is enged, 
amelyek nála még kívül esnek az anyagszerű kontroll határain. Az első tételben  
valam iféle negatív világot tár elénk. Fájdalmas, tépett muzsika ez az első tétel 
és hasonló hangot üt meg a másodikban is. Utóbbinak már felirata is jelzi a 
szaggatottságot (Recitativo), azonban tekintettel a fúvósötös specifikus karak
terére, ezt nem mindenütt éreztük indokoltnak. A harmadik és a negyedik tétel 
(Menuetto scherzando — Finale) már szervesebb benyomást keltett.

Bozay tehetsége kétségtelen. Egyelőre még hiányzik belőle az a csalhatatlan 
érzék, melynek segítségével tévedhetetlen biztonsággal állapítja meg a felhasznált 
zenei anyag és az azt megszólaltató apparátus szükségszerű együvétartozását. 
Megítélésünk szerint még több műhelymunkát kellene végeznie, nehogy az
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anyag kiszaladjon kezei közül. A modern stílusok követése nem jelenthet szá
mára fölmentést a karakteres ábrázolás követelm ényei alól. Ellenkezőleg: m in 
den eddiginél nagyobb szigort és fegyelmet igényel a modern muzsika. Bozay 
eddig készült művei — az em lített Fúvósötössel együtt — kétségtelen biztosítékát 
nyújtják további fejlődésének.

A Magyar Fúvósötös produkcióját — mind az itt részletezett két új magyar 
mű, mindpedig a műsor többi számainak előadását — csak szuperlativuszok se
gítségével lehetne kellőképpen méltányolnunk.

BORGULYA ANDRÁS: VONÖSTR1Ö

Azok számára, akik figyelem m el kísérik az új magyar művek rádióbemuta
tóit, nem jelentett újdonságot Borgulya András Vonóstriója, am elyet a Weiner-  
kvartett három tagja március 6-án játszott először nyilvános hangversenyen. 
(A rádióbemutatón is ők adták elő.)

A szerző kétségkívül a későn érő komponista típusához tartozik. Alkotókész
sége a legutóbbi két-három évben lendült fel és ennek volt köszönhető a gyors 
egymásutánban keletkezett „Csellóverseny”, valam int a most bemutatott „Vonós
trió” — hogy csak a nagyobb igényű, jelentősebb műveket említsük. Ez a tény 
azonban Borgulyánál korántsem jelenti azt, hogy most kezd hozzá a zeneszerzői 
kísérletekhez, hogy most „próbálgatja” erejét a zenei anyagon. Már csellóver
senyében is bizonyos mértékig önálló gondolatokat észlelhettünk, sajátosan egyéni 
stílust és technikát, de főként zenéjének jelentése hoz újdonságot a mai magyar 
zenei köznyelvbe.

Borgulya — szemben számtalan mai zeneszerzővel — csakis megérlelt és 
megértett muzsikát ír le. Már a komponálás pillanatában teljesen tisztában van 
azzal, hogy m iként fog szólni a mű — feltéve természetesen, ha jól adják elő. 
Rendkívül erős önkontrollja segítségével minden felesleges pillanatot, hangjegyet 
mellőz. Zenéjével a lényegre törekszik. Nem  arra figyel, hogy éppen ebben a 
pillanatban „hogyan illik komponálni”, hanem arra, hogy kifejezőeszközei pon
tos harmóniában legyenek gondolataival, elképzeléseivel. Emellett a mű öntörvé
nyéről sem feledkezik meg, arról, hogy pontosan kövesse az anyag konzekven
ciáit.

Négytételes Vonóstriójának minden üteme műgondról és művészi felelősség
ről tanúskodik.

Mindjárt az első ütemekben beállítja az egész mű fénytöréses alaphangulatát 
Ez az alaphangulat két, egymással ellentétes alapórzésből tevődik össze szerves 
egységgé. Ebből azonban korántsem szabad arra következtetnünk, hogy a szerző 
nem vállalja a tiszta alapérzéseket! Éppen ellenkezőleg: mindkettőt, szoros egy
ségben jeleníti meg, megmutatván nekünk, hogy szükségképpen együvé tartoznak.

Az első és a harmadik tétel indítása az irónia jegyeit v iseli magán. A cselló 
indítótémája az első tételben fanyar tánckaraktert mutat, amelybe, azonban a 
fanyarságnál sokkalta sötétebb árnyalatok is keverednek. És íme: a második 
tételben megjelenik az az „appassionato”, am ely nem tűr félreértést. A második 
tétel így a drámai értelemben vett megoldást hozza létre, jóllehet a feloldásra 
még nem vállalkozik. A harmadik tétel tritonuszos témaanyaga az első tétel 
indító-témája m agját fejleszti egész tételes formává. Az utolsó tétéi viszont 
fényes körtánc hangulatában oldja fel az előbbieket.
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Borgulya műve mind az új magyar kamarazenei termésben, mindpedig a 
szerző kompozíciós útján egyként jelentős alkotás. A bemutatón méltán aratott 
nagy sikert.

Pernye András

MAGYAR ÚJDONSÁGOK ELŐADÁSAI
1964. január 1-től m árcius 22-ig.

Arányi György: Szonáta fagottra és zongorára. Berkes Kálmán, Almásy László,
III. 10., Kamaraterem.

Borgulya András: Vonóstrió. Szász József, Székács János, Szász Árpád, III. 6., 
Kamaraterem.

Bozay Attila: Fúvósötös. Magyar Fúvósötös (Lajos Attila, Pongrácz Péter, Kovács 
Béla, Tarjáni Ferenc, Fülemile Tibor). II. 17., Kamaraterem.

Bozay Attila—Radnóti Miklós: Papírszeletek. — dalciklus. Sziklay Erika (ének), 
Mező László (gordonka), Diettrich Tibor (klarinét). I. 27., Kossuth Rá
dió, 19,00.

Decsényi János: Sonatina pastorale. Szebenyi János (fuvola), III. 5., Kamaraterem.
Lurkó Zsolt: Epizódok a B-A-C-H témára. Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus 

Zenekara, vezényelt: Sándor János. II. 17., Zeneakadémia.
Gaál Jenő: II. Szimfónia vonószenekarra. Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus 

Zenekara, vezényelt: Lukács Ervin. III. 13., Zeneakadémia.
Geszler György: Hegedű-zongora-gordonka trió. Kubinyi Attila, Geszler György, 

Geszler Fatima;
C-dúr zongoraszonáta négy kézre. Geszler György, Geszler Annamária,
III. 15., Kamaraterem.

Kosa György: VII. Vonósnégyes basszus énekszólóval Radnóti Miklós emlékére. 
Szécsi-vonósnégyes (Szécsi Magda, Kaveczky Ferenc, Hoffmann Rudolf, 
Török Iván), közreműködött Mezőffy Tibor (ének). II. 21., Kamaraterem.

Maros Rudolf: Eufónia — 63. Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara, 
vezényelt: Lehel György. II. 27., Zeneakadémia.

Petrovics Emil: Fúvósötös. Magyar Fúvósötös (Lajos Attila, Pongrácz Péter, 
Kovács Béla, Tarjáni Ferenc, Fülem ile Tibor), II. 17., Kamaraterem.

Pongrácz Zoltán: Három zenekari etűd. Debreceni MÁV Szimfonikusok Zenekara, 
vezényelt: Rubányl Vilmos. I. 11., Zeneakadémia.

Soproni József: II. Szimfónia. Magyar Állam i Hangversenyzenekar, vezényelt: 
Sándor János. II. 17., Zeneakadémia.

Szelényi István: Concerto da camera. Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus 
Zenekara, vezényelt: Lukács Miklós. I. 13., Kossuth Rádió, 23,10.

Szervánszky Endre: Sötét mennyország — oratórium Pilinszky János szövegére.
Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara, vezényelt: Lehel 
György, közreműködött: Bulla Elma, Ruttkay Éva, Zöldi Károly és a 
Magyar Rádió és Televízió énekkara, karigazgató: Vajda Cecilia. III. 4., 
Kossuth Rádió, 20,55.

Tardos Béla: III. Vonósnégyes.  Tátrai-vonósnégyes (Tátrai Vilmos, Szűcs 
Mihály, Konrád György, Banda Ede). I. 20., Kossuth Rádió, 18,15.

Vass Lajos: Öt dal. Vass Lajos (ének), zongorán kísért: Kurtág Márta, II. 4., 
Kossuth Rádió, 14,52.
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D O C U M E N T A

L I S Z T  XVIII. R A P S Z Ó D I Á J Á N A K  I S M E R E T L E N  K É Z I R A T  A

A még napjainkban is szép számmal előkerülő ism eretlen Liszt-kéziratok már 
önmagukban is utalnak a Liszt kutatás megHmegújuló távlataira. Különösen ér
dekesnek tűnnek azoknak a kompozícióknak eredeti kéziratai, amelyek Liszt és 
az utókor stiláris kapcsolataira vetnek fényt. Amint az leginkább az utóbbi évek 
kutatásaiból eléggé ismeretes, különösképpen Liszt öregkori művei tartalmaznak 
sok ilyen előremutató stíluselemet. E kompozíciók közé tartozik a XVIII. rapszó
dia is, melynek néhány fordulatával nemrég sikerült Bartók-műrészleteket pár
huzamba állítani.1

Ugyanennek a rapszódiának utolsó 55 üteme legutóbb eredeti kéziratban ke
rült napvilágra. A lelet azért is rendkívüli figyelmet érdemel, mert mindezideig 
e rapszódiának egyetlen egyéb kéziratos forrásáról sem tudunk. Peter Raabe mű
jegyzékében is,2 3 4 a Liszt-összkiadás rapszódia-kötetéhez fűzött kritikai jegyzeteiben 
is:! a „Magyar Zeneköltők Kiállítási Album a” közölte első kiadást1 jelölte meg 
legrégibb ismert forrásként; ez volt az összkiadásban is közölt kottaszöveg alapja* 
kéziratos forrás hiányában. Nem ismer ilyen forrást a weimari Liszt-Múzeum  
sem.5

Liszt XVIII. rapszódiájának eddigi tudomásunk szerint elsőként előkerült 
eredeti kézirata, amely a  mű befejező 55 ütemét (pontosabban: a rapszódia 
94—148. ütemeit) tartalmazza, Dr. Liebmann István budapesti orvos zenei levél- 
és autogramgyűjteményéből jutott vétel útján az Országos Széchényi Könyvtár 
Zenetörténeti Gyűjteményének állományába. A kézirat előző tulajdonosa a Liszt 
tanítványaként és Bartók tanáraként ismert Thomán István  zongoraművész, zene
akadémiai professzor (1862— 1941) volt. Hogy az ő birtokába hogyan került, azt 
egyelőre nem tudjuk, — feltehetően közvetlenül mesterétől, Liszt Ferenctől ke-

1 Vő. e közlem ény írójának  elem zését „A  századvég m agyar zenéje a hetvenöt éves  
»K iállítási A lbum « tükrében” c. tanulm ányában e  folyóirat 1960. évi 2. számában (157-168. 
lap). Itt kell m egjegyeznünk, h o g y  a kottagrafikai m unkák során néhány sajnálatos hiba  
került az idézett cikk kottapéldáiba.

2 P e te r  R a a b e :  Liszts S chaffen . Stuttgart—B erlin  1931, Cotta. 266. 1., 106/18. sz.
3 L is z t  F e r e n c  z e n e m ü v e i .  Kiadja a Liszt F erenc-alapítvány. H. Zongoram űvek. 12. köt. 

M agyar rapszódiák zongorára, k ét kézre. L ipcse, B reitkopf—H ärtel. — E kötet XV. lapján  
Peter Raabe kritikai jegyzete a XVIII. rapszódiával kapcsolatosan  („Aachen, im  Frühjahr  
1926.” keltezéssel).

4 , ,M a g y a r  Z e n e k ö l tö k  K iá l l í tá s i  A lb u m a  . . . szerkesztette B artalus István kiállítási 
csoportbiztos. Kiadták R ózsavölgyi és T á r sa . . .  Budapest. M usikaliendruckerei v. Jós. 
Eberle . . . W ien . . . 1885. A  k iadók  sajátja.” A  szóbanforgó m ű e  k iadvány 1—5. lapjain  
jelen t m eg, a következő cím m el: „Az országos m agyar K iállítás alkalmára. (Budapest 
1885.) I8ík M agyar Rhapsodia zongorára szerzé Liszt Ferencz.”

E Dr. Otto G o ld h a m m e r  professzor úr (Leipzig) szíves lev é lb e li közlése.
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rült hozzá. Thoman levél6 kíséretében ajándékozta 1936-ban Dr. Liebmann Ist
vánnak.

A kézirat az Országos Széchényi Könyvtár Zenetörténeti Gyűjteményében az 
„Ms. mus. 3.276” jelzetet viseli és az áilom ányba-vétellel párhuzamosan félbőr
kötést nyert. Az előző tulajdonosától átvett állapotában egy leveles kézirat 
261X248 mm méretű. Liszt a 11 kotta-szisztém ával nyomtatott hangjegypapír 
(mely talán egy 22 soros kottapapír kettévágásából nyerte mai formáját) mindkét 
oldalára írt. Hogy e folio valószínűleg nem  az egybefüggően leírt kézirat része, 
és nem is a nyomdai kéziraté, arra két körülmény is utal. Az egyik a Liszt keze- 
vonását mutató önálló foliálás, amely — piros ceruzával — a levél rectóját A-val, 
versóját B-vel jelölte meg a kézirat felső sarkaiban. Az önálló jellegre utaló má
sik körülmény, m ely kizárna olyan feltevést, hogy e kézirat a nyomdai kézirat 
része lett volna az, hogy (mint az alább kimutatott eltérésekből látható) az első 
kiadás szövege nem  egyezik pontosan e kéziratéval. Liszt nyilván utólag írta le 
valam ely alkalomból a rapszódia e befejező részét, amely az első kiadásénál is 
pontosabb kottaszöveget tartalmaz (a nyomtatásban olykor hiányzó kötőívek, 
staccato-pontok, marcato- és pedáljelek pl. a kéziratban ki vannak írva). Hogy 
Liszt e kéziratát utólag is átnézte, erre enged következtetni a mű 125. ütemébe 
a foliáló piros ceruzával beírt f f ,  m ely egyébként az első kiadás m egfelelő he
lyén is szerepel. Az összkiadás néhány helyen ösztönösen jól javította ki az első 
kiadás pontatlanságait, anélkül, hogy az eredeti kéziratot ismerte volna."

Mindezek után talán nem lesz érdektelen, ha a XVIII. rapszódia befejező 
része elsőként megismert eredeti kéziratának fényében részletesen is rámuta
tunk az első kiadás és a rendelkezésre álló ősszöveg-példány közötti eltérésekre. 
Reméljük, hogy adalékunk nemcsak általánosságban járul hozzá a Liszt-kutatás 
s ezen belül a  késői Liszt-művek vizsgálatának eredményeihez, hanem siettetni 
fogja a XVIII. magyar rapszódia eredeti kézirata ma még ismeretlen részének, 
illetőleg egy teljes példányának előkerülését is.

Xítemszám Utemrész
Jobb- (j), 111. 
balkéz (b)
szisztémája

Az autográfnak az első  
kiadástól eltérő vonásai

95 2. hang alatt b Ped

95— 96
3. hang alatt b

j - b
*
A kötőív a 95. ü. 2. hangjától 
a 96. ü. 1. hangjáig terjed

96 1. hang alatt j—b Portato-hoz tartozó pont
2. hang alatt b Ped

97 2. és 3. hang alatt b *
99 2. hang alatt b Ped

ü E levél szövegét d r . L ie b m a n n  I s tv á n  tanár úr szíves en gedélyével közöljük , hálás 
köszönetünk n yilván ításával. A 250x198 m m  m éretű, tintával írt egyleveles kézirat szövege  
a  következő: „K edves P istám , a közelgő karácsonyhoz legjobb kívánságaim  és baráti sze
retetem  kifejezése! M ellékelek autogramm  gyűjtem ényed  k iegészítése végett egykori m es
terem : Liszt Ferenc egy  kézírását. Sok szeretette l régi és öreg barátod Thom án István  
Budapest, 1936. K arácsony” .

7 Itt csak azt a h elyesb ítést em lítjük, am elyre az összkiadás kritikai jegyzete  külön  
is  utal és am ely a m ost napvilágra került kéziratta l is  igazolható: a m ű 143—144. ütem eiben  
látható  dinam ikai je l valóban nem  d ecrescendo (m int ahogyan az első  k iadás gondozója  
vélte), hanem  marcato.
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B
Ütemszám Ütemrész

Jobb- (j), ill. 
balkéz (b)
szisztém ája

Az autográfnak az első  
kiadástól eltérő vonásai

99
99—100

3. hang alatt b
j - b

*
A kötőív a 99. ü. 2. hangjától a

100 1 . hang fölött j
100. ü. 1. hangjáig terjed 

portato pont
1 . hang fölött b a portato-pont nincs kiírva
2. hang alatt b Ped

101 1. hang alatt b *
102 2. negyed j - b1 mindkét kézben csak üres oktávok

f 1 Ír • • Vl Ír • •pl C71 Ih'Í C7̂
103 2. hang alatt b

ív.. liöZ. —IlaZ. , U. ív.. lo/*)
Ped

103—104

104

105

106

107

108

109

111

112
113

114
115 
117 
121

122
125

125—126
126
127

128

3.

1.
2.
2.
2.

1.
2.
2.

2.
3.
2-

1.
2.
2-
4
2.
1-
2.
m
1.
2.
m
1.
2.
1.

2.

1-
1.
2.
2.

hang alatt

hangon 
hangon 
hang alatt 
hang alatt 
a 4 1/8-hangoi 
hangon 
negyed 
negyed

hang alatt 
hang alatt 

—3. hang fölöt

hangon 
hang alatt 

—3. hang fölöt' 
1/8-hangon 
hang alatt 

—2. hang alatt 
nyolcad 

ind  a 4 nyolcx 
hang fölött 
hang alatt 

tind a 4 nyolca 
hang fölött 
nyolcad 
hang

nyolcad alatt

—2. hang 
hang
hang alatt 
hang alatt

b
j—b

j - b
j
b
b

n j—b 
j - b  
j 
b

b
b

t j—b

j - b
b

t j—b 
j - b  
b
j
b

id j
j
j

d j 
j 
b
b

b

j

j—b
b
b

*
A kötőív a 103. ü. 2. hangjától a 

104. ü. 1. hangjáig terjedőnek 
olvasható, a 95—96. és a 99—100. 
ütemek analógiájára 

portato-pont
természetesen nincsen pont
Ped
*
a pontok valóban nincsenek kiírva 
nincsenek staccato-pontok 
üres oktáv (fisz”’-fisz”) 
üres oktáv (fisz’-fisz); a hang alatt 

[következetlenül] staccato-pont 
Ped 
*
kötőív [a 95—96., 99—100. és 103— 

104. ütemek analógiájára a kötőív 
a köv. ütem első hangjáig terje
dően értendő] 

staccato- [portato-] pont 
Ped 
kötőív
nincsenek pontok *
serrvp
legalsó hang: fisz 
staccato 
staccato-pont 
marcato-jel 
staccato 
staccato-pont 
legalsó hang: gisz 
a felső hang: cisz-nek látszik (a 

kottafej nem terjed a 3. vonal 
fölé)*

A két szisztéma között az ütem  
elején piros ceruzával: f f

a szisztéma fölött: piü mosso 
a staccato-pontok csak középen 
staccato-pontok nincsenek 
Ped 
*
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Jobb- (j), ill.
U tem szám Ütem rész balkéz (b) Az autográfnak az első  

kiadástól eltoro voriasaiszisztém ája

129--130 í - b A 129. ü. 2. negyedétől a 130. ü.

130 2. negyed alatt í— b
2. negyedéig kötőív terjed 

portato-pont
2. negyed alatt b *

131 1. negyed b az alsó hang [nyilván elírásként]: 
Disz

132 mindkét negyed 3 hiányzik a staccato-pont
133 1. nyolcad 3— b hiányzik a staccato-pont
135 2. negyed alatt b Ped
135--136 3 kötőív a 135. ü. 2. és a 136. ü.

136 2. negyed fölött 3— b
2. negyede között 

portato-pont
2. negyed alatt b *

137 2. negyed alatt b Ped
137--138 3 kötőív a 137. ü. 2. negyedétől

138 2. negyed fölött 
[2. negyed alól b

a 138. ii. 2. negyedéig 
portato-pont 
hiányzik a *]

139 2. negyed b hiányzik a staccato-pont
140 1. negyed b hiányzik a staccato-pont
141 1. negyed 3 hiányzik a staccato-pont

2. negyed 3— b kiírt staccato-pontok
142 1—2. negyed 3— b kiírt staccato-pontok
143 1. negyed ,i kiírt staccato-pont

2. negyed 3— b decrescendo-jel nincs
145 1. negyed 3 A három pótvonalon elmosódott 

hangok (a telt akkod üres ok
távvá javítva).

Kecskeméti István

HANS VON BÜLOW NÉGY KIADATLAN LEVELE 

AZ MTA KÉZIRATTÁRÁBAN

A Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában őrzik ifj. Bertha Sándor, 
a magyar zenetörténet érdekes, tragikus alakja levelezésének egy részét. E leve
lek között találhatók a „R. U. I. Ivrét 36/4” jelzetű, Hans von Biilowtól szár
mazó, Berthához címzett, eddig közzé nem tett írások, 1863—64-ből.

Ebben az időben Bertha Sándor még 20—21 éves fiatalember, a Zenészei! 
Lapok buzgó kritikusa. Itthoni mestere, Mosonyi Mihály tanácsára utazott az 
előző esztendőben Lipcsébe, hogy Moritz Hauptman-nál folytasson ellenpont
tanulmányokat. Szilárdan hiszi, sikerül nagy terve, hogy a magyar zene Vörös- 
martyja válik majd belőle, s nem kételkedik benne, hogy m űvészete az egyiptomi 
piramisokhoz hasonló, monumentális és maradandó értékű alkotás lesz. Cikkei
vel, műveivel, zongorázásával legszívesebben egymaga teremtené meg a magyar 
zeneéletet és a magyar zenét. Nagyon komolyan dolgozik — otthon szeretne fe l
tűnést kelteni. Hazamenetelének „eseménynek kell lenni — írja — különben 
nem  ad hangomra senki.” Arra készül, hogy Magyarországon több hangversenyt 
ad majd, „komoly irányút, magyar műsorral, ízlés nemesítőt.” (Ábrányi Kornél
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hoz, 1864. szept. 14.) Ekkor még „a haladás s e férfiak [Liszt, Wagner, Bülow] 
im ádója” — ahogyan maga mondja; Wagnerben egyenesen „a jövő zenéjének 
tettleges alapkövét” látja. Lipcséből csak azért jön Berlinbe, hogy Bülow irá
nyításával tökéletesítse zongoratudását. E nagyszerű muzsikust nemcsak kiváló 
pianistaként és karmesterként tiszteli, de mint komponistát is nagyra becsüli. 
Éppen ez idő tájt, Uhland nyomán írott „Des Sängers Fluch” című zenekari balla
dáját Bertha a Zenészeti Lapok 1864. szeptember 8-i számában így dicséri meg: 

„Ezen mű — egy részben, tizenöt percnyi tartammal, Liszt Ferenc vejének 
első nagyobb szerzeménye, s amint egyfelől megfelel a megelőző tanulmányoknak, 
úgy a legszebb reményekre is jogosít szerzője iránt a szerzés terén. Mindenek 
fölött ki kell benne emelni a m ély zenei kidolgozást, melyben bármivel is 
kiállhatja a versenyt; hasonlóan a nagy formai egységet, jellem zési átlátszóságot, 
felfoghatóságot, m ely utóbbi az újabb hangszeres zene fő kelléke. Különösen 
kiemelendőnek véljük még a mű némely részét átlengő halvány magyar zama
tot is, elkerülhetetlen utóhangjait azon tanulmányoknak, melyek alá von Bülow 
úr Liszt munkáit vette.”

A Berthánál 13 évvel idősebb Hans von Bülow ebben az időben a berlini 
Síern-féle konzervatórium rendkívül elfoglalt tanára, aki a tanítás m ellett vezé
nyel, zongorakoncerteket ad és magát nem kímélve, szívvel-lélekkel harcol 
Wagner, Liszt és tanítványai műveinek népszerűsítéséért, a berlini zeneélet fel
virágoztatásáért. Agyonhajszolt, fáradt és ráadásul állandóan betegeskedő ember, 
akit még folytonosan kisebbségi érzés és ekkoriban már talán szerelmi 
féltékenység is gyötör, „ . . . .  így hát természetes, hogy ritkán van jókedvem” — 
írja Berthának. Zaklatják, igénybeveszik a legkülönfélébb zenei kontárok is, eze
ket nem győzi visszautasítani. „Ó, irigylésreméltó életet élek itt” — fakad ki 
egy, 1863. április 7-én, tehát alig néhány nappal a Berthához írt első, itt 
közölt levél után, Joachim Raffnak címzett írásában. „— Csak azt ne hidd, 
hogy magam vagyok az oka, hogy túl engedékeny, túl gyáva vagyok ahhoz, hogy 
elutasító válaszokat adjak. Hány gorombaságot mondtam a télen, írásban és 
szóban annak a kizsákmányolásra éhes csürhének, am ely legpimaszabbul a mi 
céhünkben nyüzsög.” Május 1-én pedig Richard Pohlnak, így panaszkodik: „kutya
fáradt vagyok ettől az agyonhajszolt, lidércnyomásos téltől.” — Ilyen állapotban 
valószínűleg nem nagyon örülhetett, amikor még egy újabb, türelmetlen, ezúttal 
magyar fiatalember kívánt tanítványai közé állni — s kissé nyersen válaszol
hatott Bertha Sándornak. Ez azonban ismét írt neki 1863. március 27-én (ezeket 
a leveleket, egyáltalán, Berthának Bülowhoz írt leveleit sajnos nem ismerjük) 
— s erre válaszol Bülow az itt közölt első, 1863. április 2-án kelt levélben. 
Magában talán Bertha Sándort is a „kizsákmányolásra éhes csűrne” közé so
rolja Bülow, de másodszor már kissé bátorítóbb hangú — ha egyáltalán nem is 
invitáló jellegű — levelet küld:

Igen tisztelt Bertha Űr,
csak ma jutok hozzá, hogy 27-én írt soraira válaszoljak. Olyan pedáns, német 
módra őszinte vagyok, hogy múltkori írásomban talán túl nyersen fejeztem  
ki magam. Hadd ismételjem meg tehát válaszomat, variálva.

Berlini látogatását szívesen veszem és örömmel szentelek az Ön zenei 
tanulmányai ellenőrzésére annyi időt, a m e n n y i t  t u d o k .  De ez éppen
séggel igen kevés, Önnek t a l á n  túl kevés. Ilyenmódon nem bátoríthattam, 
hogy utazzék ide, mivel elsősorban rám számít és én jelen körülményeim
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között Önnek csak igen csekély külső és belső művészi ösztönzést nyújt
hatok. Ön egészen másképp képzeli el berlini életemet, mint amilyen az 
valóságban, ezt sok ismerősöm teszi, aki még nem látogatott meg. Szükséges 
volt tehát, hogy ne hallgassam el, nem érzem képesnek magam, arra, hogy 
hozzám való bizalmának teljes mértékben megfeleljek. Zenétanári kötele
zettséggel járó gondjaim nem az egyetlenek1, így egészen természetes, hogy 
ritkán van jó kedvem ; pedig hát éppen jókedvemre reflektálnak azok, akik 
társaságomat keresik.

Ha mégis mindenképpen jönni akar, magától értetődik, hogy nem fogom 
„eltaszítani” — azt remélem, hogy megismertethetem majd néhány igyekvő 
fiatal művésszel, akiket szívesen nevezek tanítványaimnak, így nem érzi 
majd magát túlságosan elszigetelve.

Gondolom, nem érti félre habozásomat; kötelességemnek tartottam, hogy 
ne „csalogassam” Önt ide, minthogy megeshet, útólag megbánja majd, hogy 
Lipcsét elhagyta.

Barátságos üdvözlettel
tisztelő híve

Berlin, 1863. április 2-án Hans v Bülow

Bertha Sándor megragadja az alkalmat, hogy nem utasítják vissza határozot
tan — Berlinbe siet. Bülow  mégis elvállalja tanítását — a következő levelek 
már erről vallanak:

Igen tisztelt Bertha Úr,
amikor múltkor hozzám küldött, sajnos, nem állt módomban, olyan idő
pontot megjelölni, amikor szerencsém lehetne Önt fogadni, minthogy ezen 
a héten is több konferenciám van, amelyeknek beosztása nem egyedül tő
lem függ.

Most úgy alakult, hogy következő szerdán (azaz holnapután) legalább 
9 és 11 között szabad vagyok. Ha Önnek megfelel, hogy ekkor jöjjön, úgy 
tehát várni fogom.

Legélénkebb sajnálatomat fejezem ki, amiért Berlinben annyi kellemet
lenség- érte önt.

K iváló tisztelettel
híve

H v Bülow
Berlin, 1863. június 29. hétfő este.

Igen tisztelt Bertha Úr,
BendeP úr ismételelten elküldött a Tannhüuser-nyitány Liszt-féle letétjéért 
— engedelmével nagyon megkérem, szíveskedjék azt a mai nap folyamán 1 2 3

1 Valamivel később, 1863. október 22-én, Ludwig K öhlernek részletesen  beszám ol egy 
h eti programiáról:

„Péntek 23-a. K óruspróbák. Szom bat, 24. K özrem űködés egy , az Odera m enti Frank
furtban adott koncerten. 25. Zenekari próba. Hétfő 26. 7 óra tanítás és utazás Braun- 
schw eigbe, hol kedden, 27-én hangverseny. Szerda 28. (éjszakai utazás után) zenekari próba. 
Csütörtök 29. 8 óra tanítás. P éntek  30. Főpróba. Szom bat 31. Első zenekari k o n cert. . . 
N ovem ber 4-én első zon goraest L ipcsében, 6-án Drezdában, 8-án B erlinben, más-más 
m űsorral, azután kis p ih en és, ezt egy  ham burgi est és a m ásodik  zenekari hangversenyre 
va ló  előkészületek szak ítják  m eg .” — Ezekután nem csodálhatjuk , ha túlerőltetésről pa
naszkodik.

2 Ezekről a „berlin i k ellem etlen ségek rő l” sajnos n in csen ek  adataink, mert Bertha 
Sándor Bülowhoz írt lev e le it  nem  ism erjük.

3 Franz Bendel. 1832—74, L iszt tanítványa Weimarban, eg y  időben tanára ugyanannak  
a konzervatórium nak, a m ely en  B ülow  is tanít. Kitűnő zongorista, k isebb szalondarabok, 
dalok  stb. szerzője. B ü low  va lósz ín ű leg  az ő kottapéldányát k ö lcsönözhette tovább Berthá- 
nak, és a tulajdonos sü rgetésére  m ég szem élyesen  is m egpróbálta visszaszerezni.
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hozzám eljuttatni, amennyiben Önnek nem okoz fáradtságot. Ezért mentem  
el ma Önhöz, de nem találtam ott senkit, aki a névjegyemet átvette volna.

Legújabb értesüléseim szerint szeptember hó, azaz szeptember közepe 
előtt valószínűleg nem térek vissza Berlinbe.4 Ezt is tudomására akartam 
hozni arra az esetre, ha netán miattam meg akarná hosszabbítani berlini 
tartózkodását.

Kiváló tisztelettel híve
H v Bülow

Berlin, 1863. július 3.

Igen tisztelt Bertha Úr,
remélem a napokban akad még egy szabad pillanatom, hogy a lakásán fel
keressem és elbúcsúzzam öntől,  útmutatással, ill. ajánlással lássam el Pa
risba indulása előtt. Sajnos nem tudom előre megmondani, hogy ez mikor 
lesz módomban. Oly sok dologtól függök.

Egyenlőre a „zongoraleckékre” vonatkozó kérdésére válaszolok. Feljegy
zéseim szerint júliusig nyolc volt, 63 őszétől mostanig tizenkettő, azaz ösz- 
szesen húsz.

A tegnapi hangversenyt kimenetelének mind az ügy és a magam, mind 
pl. az Ön kedvéért  is örülök. Művészi érdeklődése Berlinben olyan emlékkel 
gazdagodik majd, hogy itt  az igazi haladás tört utat magának és hogy a 
további fejlődés lehetséges — ha erőmből futja, vagy a többiek, az azonos- 
gondolkodásúak segítségemre sietnek.

Kiváló tisztelettel
sietségben: igaz híve

H v Bülow
Berlin, 1864. március 7.

Ezzel valószínűleg meg is szakadhatott közöttük a kapcsolat: Bertha Sándor 
Párizsba költözött: a Zenészeti Lapok 1864. július 24-i száma már első párizsi 
tudósítását közli.

S huszonhárom évvel később, a Zenelap című újság hasábjain Bertha nem
csak megtagadja egykori mesterének eszményeit, hanem a saját elméletének 
rabjává lett ember így ír:

„ . .  . nagy felelősség jut az elnémetesedés bűnéből édes mindnyájunkra, kik 
oly lelkesedéssel karoltuk fel egykor az új német zene-iskola ügyét, E részben 
annál kíméletlenebből beszélhetünk, m ert be kell vallanunk, hogy: quorum pars 
magna fűi!” .. .

Közreadja: Hamburger Klára

4 Július l-én , Joachim  R áfihoz írott levelében  em líti Bülow , h ogy  a következő héten, 
4 hétre északra — későbbi leveleiből tudjuk, hogy Dániába, a K oppenhága m elletti Klam- 
penborgba — utazik, családjával, üdülni. A ugusztus 23-i (Felix D raesecke-hez Írott)1, levele  
m ár ism ét Berlinben, v a g y  ahogyan ő m ondja, „Casernopolisban” kelt. 5

5 A  hangverseny program ját sajnos n em  ism erjük — csak fe ltéte lezh etjük , hogy az 
akkor néhány hónapja a lapított „G esellschaft für M usikfreunde” eg y ik  hangversenyéről 
leh et szó — a levél szövege és m ás hangversenym űsorok ism eretében  feltehető , hogy  
ekkor is főként Liszt és körének, W agnernek, valam int k lasszikus n ém et m estereknek  
(G luck, Mozart, főként B eethoven), esetleg  Schubertnek, B erlioznak valam ilyen  m űvét 
v ezén yelte , illetve zongorázta Bülow.
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D I S P U T A

M É G  N É H Á N Y  S Z Ő  A  V É G Z E T  H A T  A L M  Á R Ó  L

A Magyar Zene V. évfolyamának, 1. számában Várnai Péter Verdinek A végzet 
hatalma  című operájához fűzött néhány gondolatommal száll vitába, azokat gyöke
resen helytelennek és hibásnak ítéli.

A vita általában elengedhetetlenül fontos módja az ism eretek elmélyítésének 
és a nézetek tisztázásának. Ebből a szempontból Várnai fejtegetéseinek pozitív ol
dalát meg kell látni. Vannak azonban olyan megállapításai is, amelyeket nem lehet 
megválaszolatlanul hagyni.

Várnai alapvető kiindulópontja, hogy a szóbanforgó opera és az opera-mű álta
lában tisztán zenei műfaj. Ez pedig azt jelenti, hogy — Várnai szerint — az opera 
nem más, mint hangverseny, amelyhez bizonyos külsőséges módon színpadi játék 
is társul; vagyis: az opera szövege csupán ürügy a zeneköltő számára, hogy bizo
nyos fajta zenét komponáljon. Ezt a már avult felfogást semmiképpen sem fogad
hatjuk el; sőt elmondhatjuk, hogy amióta operát komponálnak, egyetlen jelentékeny 
zeneszerző sem vallotta magáénak. Az a tény, amire Várnai is hivatkozik, hogy 
Verdinél „a szövegkönyv felépítése is a zeneszerző munkája”, szintén azt bizonyítja, 
hogy Verdi az operaszöveget nyilvánvalóan fontosnak érezte, fontosabbnak, mint 
Várnai. Ez a tény jogosulttá teszi felfogásomat: hogy az általam  felvetett oldal
ról is megközelíthetjük az opera-mű lényegét és belső tartalmát.

Ami a „scherzo”-nak nevezett részeket illeti, Várnai szerint ezeknél „döntő 
fontosságú . .. hogy ezek a scherzók léteznek”. Várnainak e nézetét én is osztom. 
Csakhogy e gondolatot tovább szőve olyan zenei elemhez jutunk, amelyet Várnai 
meg sem említett: a zenei intonációhoz. A szóban forgó részeknek lényeges ol
dala, hogy Verdi a népet népi tánc intonációkkal jellem zi, tehát olyan módon, 
am ely kizárja a szubjektív-lírai jelleget. Az említett részek ritmikájukkal, szer
kezetükkel, az egyes intonációk sorrendjével következetesen a külső, az objektív 
világot ábrázolják; azt a világot, am ely kontrasztot alkot az opera egyéni szerep
lőinek világával szemben. Az általam „trió”-nak nevezett részek is megerősítik 
e felfogásomat. Ezeknek a „zsánerképekének a szerepe ugyanaz, mint a szonáta
műben a menüett-scherzóé. E felfogáshoz közeledik Várnai is, amikor a közbe
vetett részek látszólagos ellentmondását, de zenedrámai jogosultságát említi.

Fontos probléma az opera tartalma. Várnai szerint ennek lényege Alvaro 
hiábavaló küzdelme a kegyetlen sors kikerülhetetlen csapásai ellen. Pedig nem is 
kell apró részletekbe m enő pontossággal vizsgálni a cselekm ényt, hogy a látszó
lagos „sors” mögött észre ne vegyük a feudális előítéletek romboló hatását, amelyek 
már Calatrava halála előtt is léteztek s utána is végzik pusztító munkájukat. 
Alvaro és Carlos első találkozásakor még megvan annak a reménye, hogy a két 
ember baráti kapcsolatba kerüljön — ha a hála érzése képes legyőzni a feudális 
elvakultságot. De a faji előítélet ezt megakadályozza. Változatlanul az a meg
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győződésem, hogy ez a momentum a dráma fordulópontja s ami ezután követ
kezik, ennek folyománya a tragikus befejezésig. Vajon Verdi, aki minden ope
rájában szenvedélyesen harcol a szabadságért és az előítéletek ellen — éppen 
ebben a nem is korai művében tért volna le világszemléletéről? Ezt feltételezni 
sem lehet!

Várnai felfogásának lényeges pontja, hogy tökéletesen egynek tekinti az 
opera cselekményét és mondanivalóját. Kétségtelen, hogy a cselekmény a tarta
lom fontos része; szerepe azonban az, hogy hordozója legyen az eszmei mondani
valónak. Arra természetesen nem is gondolhatunk, hogy Verdi e művében a sors
csapásokba való belenyugvást hirdesse; ez semmi esetre sem felelne meg Verdi 
világszemléletének, ahogyan azt ma ismerjük.

Fel kell tennünk a kérdést: vajon egy prózai színdarab dramaturgiája 
azonos-e az operáéval? Nyilvánvalóan nem. Lehetetlennek kell tartanunk, hogy 
maga Verdi nem vette észre azt a „dramaturgiai hibát”, amelyet mi észreveszünk. 
És lehetetlennek kell tartanunk azt is, hogy pl. Mozart „megfeledkezett” arról a 
„dramaturgiai hibáról”, amely a Varázsfuvolában oly könnyen megtalálható. 
A kérdés megfejtéséhez közeledünk vélem ényem  szerint, ha tisztában vagyunk 
azzal, hogy az operaszerzőnek nem célja a színpadi cselekményt az irodalom esz
közeivel meggyőzővé tenni. Ezen a ponton a zene az, amely magyarázatot adhat, 
Ez azonban nem jelent ellentmondást ahhoz képest, amelyet vizsgálódásaim ki
indulásául választottam.

Nagy hiba lenne bármelyik komponista esetében — s így Verdinél is — a 
realizmus igényét azonosnak tekinteni a naturalizmus igényével. Előbbi a helyes 
és művészi igény, az utóbbi nem. A történelmi körülmények könnyen érthetővé 
teszik, hogy Verdi nem fejezhette ki közvetlen módon hazafias és humanista 
érzéseit, gondolatait (hiszen elegendő már a cenzúrára is gondolni). A Forza mon
danivalójának négy oldalát lehet megállapítani: a feudális arisztokrácia rnaradi- 
ságát; az egyház belső harcait; a függetlenségért folytatott hazafias küzdelem  
erkölcsi értékét: a köznép nyomorát és gondjait.*

Verdinek nem lehetett célja tehát, hogy a színpadi cselekmény személyeit 
„természetesek”-nek tüntesse fel, hanem az, hogy megrázza a hallgatóságot és 
érzelemvilágát gazdagítsa, az általa helyesnek tudott célokért lelkesítse. Ezt pedig 
valóban realista módon érte el: művészileg hitelesen emberi szenvedélyeket, indu
latokat ábrázolt és fejezett ki; operáinak szereplői hústól-vérből való embe
rek. Ezt csak művészi tipizáló munkával érhette el.

Verdi sajátos zenei kifejezési módot dolgozott ki céljainak elérésére, amikor 
a zenei folyamatba beépítette többször visszatérő motívumait. A Magyar Zene, 
1963/6. számának 618. oldalán em lítés történik arról, hogy a jellegzetes motívu
mok általában nem hangzanak el az énekszólamokban, hanem csak a zenekar
ban (a megadott egyetlen kivételtől eltekintve). így  Verdi fontos szerepet biztosít 
a zenekar számára anélkül, hogy operája szimfonikus jellegűvé válnék, mint 
Wagnernél.

Mindé szempontok felvetésével azt szándékozom alátámasztani, hogy Várnai 
fejtegetései nem győztek meg vizsgálódásaim alapvető helytelenségéről. Ellen
kezőleg: most is vallom, hogy az eddig megszokottaktól eltérő vizsgálati módok

* E felfogásnak ad k ifejezést S idney F inkelstein  Com poser and N ation c. m űvének  
■(London, 1960.) 156. oldalán.
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alkalmasak arra, hogy meglevő ismereteinket bővítsék, sokoldalúbbakká tegyék. 
Az a tartalmi meghatározottság, amelyet Várnai számon kér, nyomban világossá 
válik, ha nem abból indulunk ki, hogy Verdi operájában egyértelműen a sors 
elleni hiábavaló küzdelm et akarta ábrázolni, hanem az általam em lített forduló
pont helyességét ism erjük el. Ez pedig a cselekmény vizsgálatából meggyőződé
sem szerint önként következik. Ez a körülmény egyben módot ad az opera zenei 
részének további vizsgálatához. Változatlanul az a véleményem, hogy a Forza 
struktúrája következetes hídszerkezet akkor is, ha ez ütem-számlálási és stopper
óra módszerekkel nem  bizonyítható. A hídszerkezet centrumának fordulópont 
jellegét sok újabbkori zenemű igazolja, nem utolsó sorban Bartók versenyművei 
és a Concerto stb.

Üj utak bejárása mindig nehéz és fáradságos. Mégsem szabad belenyugod
nunk abba, hogy az eddigi utak és módok véglegesek és befejezettek. Változat
lanul az a meggyőződésem, hogy az általam felvetett gondolatok között akad 
olyan, amely alkalm as az opera-mű lényegének sokoldalúbb megközelítésére s így 
a lenini értelemben vett „kevésbé mély lényegtől a mélyebbhez” való eljutásra. 
Tehát nem fogadhatom el Várnai véleményét: hogy módszer-kísérleteim teljesen  
hibásak és helytelenek.

Meggyőződésem az is, hogy ha mások is részt vennének a most megindult 
vitában, annak eredménye értékesebb lenne.

Lesznai Lajos
*

Lesznai Lajos soraira csak röviden szeretnék reflektálni, s ezzel a v itát ré
szemről lezártnak is tekintem.  Lesznai érvelése sajnos, nem győzött meg tételei
nek igazáról. Légióként azért nem, mert teljesen m ellőzi a konkrét zenedrama
turgiai elemzést, éppen azt az intonációs vizsgálatot, amelynek elmulasztását ő 
veti szememre. A „Forza” intonációs elemeinek analízise ugyanis sem a híd- 
forrnát nem támasztja alá, sem pedig a mondanivaló szempontjából nem iga
zolja Lesznait. Néhány példa: a sors-motívum egyetlen egyszer jelentkezik a 
teljes zenekaron, ff  dinamikával és motivikusan determinálva egy egész „scenát”, 
s ez éppen az általam  a dramaturgiai szerkezet kiindulási pontjaként m egjelölt 
első finale, összes többi megjelenésekor ez a motívum csakis kísér, illetve 
reminiszcenciaként szólal meg. (Mellékesen: az a bizonyos egyetlen vokális meg
jelenése is az I. fináléra esik.) Aztán: a feudális gőgöt a cselekmény szerint 
megszemélyesítő Don Carlos intonációs köre jellegében  semmit sem különbözik 
az „áldozat” Alvaroétól, sőt, a párbajkettősök stretto-iban teljesen azonosakká 
is válnak. Carlos egyetlen egyszer kap negatív jellemzést: a második párbaj
kettős Andante-középrészében. Intonációs köre ugyanaz a kantábilis hősi hang, 
széles melódiaív-jelleg, m int Alvaroé. A hídformára vonatkozóan mégegyszer: 
ha már á Lesznai által felállított dramaturgiai formaegységek cselekményben és 
mondanivalóban nem vágnak egybe, legalább zeneileg, intonációkban lennének 
hasonlatosak. Viszont az első kolostori kép lassú, ünnepélyes dallamai sem m i
képpen sem kvadrálnaik a drámai feszültségű táborkép zenei jellegével. Ami pe
dig a zsánerképek „népi tánc-intonációit” illeti, egyrészt ezeket a jeleneteket más
fajta intonációval egyszerűen nem lehet ábrázolni — ez olyan magától értetődő 
valami, hogy nem tartottam szükségesnek utalni rá —, másrészt zenetörténeti
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közhely, hogy Verdi egész életm űvét át-meg-átszövi a népies-táncos intonáció, 
amely megjelenik a „szubjektív-lírai” jelenetekben is. Esetünkben lásd pl. Car
los balladáját.)

Az sem szorul bizonyításra, hogy az érett Verdi számára legfontosabb a 
szenvedélyek ábrázolása. A „Forza” is a szenvedélyek drámája, a szenvedé
lyeké, amelyek kiszolgálják a végzetét vagy — eleve sikertelenségre ítélve — 
szembeszállnak azzal. Ebben a fényben Carlos bosszú-szenvedélye is emberi  
szenvedély, amit Verdi éppúgy pozitívan ábrázol, m int ahogy pl. a legmaradibb 
előítéleteket képviselő George Germont sem kap az egész Traviatában egyetlen  
negatív zenei jellem zést sem. Alvaro pedig akkor válik a mű tragikus főhősévé, 
amikor önmaga legyőzése árán is szembeszáll a végzettel. Az utolsó párbaj
kettősben kapja meg a már a nyitányban — a darab legfontosabb témáit össze
foglaló zenekari költeményben — megjelenő nagy asz-moll dallamot és Carlos 
ekkor szólal meg először „negatív intonációban”. Mindaz, ami ezután még akár 
zeneileg, akár cselekményileg, akár a mondanivaló szempontjából a darabból 
hátra van, az már csak az első fináléban predeterminált drámai alapvonal követ
kezménye. Tehát, ha már nem az I. finálét, úgy ezt a kettőst kell a darab forduló
pontjának tekintenünk; így pedig ugyancsak felborul az állítólagos hídfonma 
szimmetriája.

Ügy érzem, ezzel feleletet is adtam Lesznai valószínűen félreértésen alapuló 
megjegyzésére, miszerint én az opera-műfajt „tisztán zenei”-nek tartanám. Éppen 
ellenkezőleg: hiszem, hogy operát csakis a szöveg és a zene együttes vizsgálatával 
lehet elemezni. Leszmai viszont, mind cikkében, mind pedig mostani válaszában 
döntően csak a szöveget és annak az ő felfogása szerinti mondanivalóját vizsgálja, 
megelégedve néhány felületen mozgó, nem konkretizált zenei utalással. Márpedig: 
teljesen diszparát elemekre támaszkodva nem bizonyítható a hídforma. Ehhez 
a valóban egybevágó helyeken m egjelenő „scherzo”-részek ténye nem elegendő 
bizonyíték.

Az azonban nekem is meggyőződésem, hogy eredményes lenne, ha mások is 
részt vennének vitánkban.

Várnai Péter
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SZÖ V E TS ÉQ I  ÉLET

H Í R E K

A  Zeneművészek Szövetségének elnöksége az első negyedévben foglalkozott 
a Szerzői Jogvédő Hivatal tevékenységével, meghallgatta Sárai Tibor főtitkár 
beszámolóját a szovjet és a magyar szövetségek vezetőinek Moszkvában megtar
tott közös vezetőségi üléséről és tárgyalt a június végén rendezendő ISME 
konferencia előkészületeiről.

*

A  Nemzetközi Zenei Nevelési társaság (ISME) 6. kongresszusa iránt kül
földön és belföldön egyaránt nagy érdeklődés mutatkozik. Csaknem húsz európai 
országból, Észak és Délamerikából, Ausztráliából és Ázsiából érkeznek zene- 
pedagógusok a nyolcnapos konferenciára, am elynek zenei rendezvényein a legjobb 
hazai ifjúsági együtteseken és szólistákon kívül bolgár, cseh, dán, francia, német, 
svájci, szovjet és amerikai fiatal muzsikusok is közreműködnek.

*

Más nemzetközi zenei társaságokkal is megélénkültek a szövetség kapcso
latai. Az ISCM (International Society for Contemporary Music), amely 1963-ban 
vette fel tagjai sorába a Zeneművészek Szövetségét, az idén Koppenhágában 
rendezi meg szokásos fesztiválját. A műsorösszeállítással megbízott nemzetközi 
zsűri elfogadta előadásra Kurtág György Op. 1. Vonósnégyesét, m elyet a Weiner- 
kvartett fog június 3-án Koppenhágában bemutatni.

*
A Jeunesses Musicales nemzetközi szervezetének elnöksége legutóbb Bécsben 

megtartott elnökségi ülésére meghívott egy-egy cseh, lengyel és magyar meg
figyelőt, hogy segítséget nyújtson ezeknek az országoknak a nemzetközi szövet
ségbe való felvételhez. A megfigyelők (prof. L. Wachulka Csehszlovákia, Joanna 
Druzdowicz Lengyelország, Szávai Magda Magyarország) beszámoltak a hazájuk
ban már m eglevő vagy alakulóban levő ifjúsági zenei mozgalmakról. Ifjúsági 
hangversenysorozataink prospektusai és az Ifjú Zenebarát című ifjúsági folyó
irat tanulmányozása alapján az elnökség megállapította, hogy Magyarországon 
lényegében máris működik a Jeunesses Musicales.

A tanácskozások befejezése után M. Hadelin Donnet, a J. M. főtitkára ismét 
Magyarországra látogatott és tárgyalt magyar és belga fiatal muzsikusok eset
leges cseréjéről, továbbá meghívta a Tátrai vonósnégyest belgiumi hangverse
nyekre, valamint a J. M. nyári zenei táborába a kamarazenetanfolyam vezetésére.

*
Fontos kérdést tűzött napirendjére a zenetudományi szakosztály, amely 

a TIT-tel karöltve, vidéki meghívottak részvételével vitát rendezett „Üj mód
szerek, új formák a zenei tömegnevelésben” címen. A szakosztály tagjai egy
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más alkalommal meghallgatták Szabolcsi Bence, Ujfalussy József és Maróthy 
János beszámolóját a tavaly Prágában rendezett marxista esztétikai szeminárium
ról. A beszámolót élénk vita követte.

*

A zeneszerző szakosztály rövid szünet után folytatta konzultációs üléseinek 
sorozatát. Márciusban Dobos Kálmán Musica di camera című művét és Kadosa 
Pál Pián e forte című zenekari darabját hallgatták és vitatták meg a szakosz
tály tagjai.

*

A Cseh Zeneszerzők Szövetsége február elején hangversenyt rendezett, amelyen 
bemutatásra került Szervánszky Endre fúvósötöse, Kadosa Pál két zongorás 
szonátája és Soproni József vonósnégyese.

*

Ránki György a Szovjet Zeneszerzők Sövetsége vendégeként két hetet töltött 
a Szovjetunióban, Tardos Béla márciusban részt vett a bolgár szimfonikus zene 
ünnepségein Russzéban.

*

Az elmúlt időszakban ismét felkereste a szövetséget néhány külföldi vendég: 
Antonin Hofejs zenetudós Prágából, Kurt Schwaen  zeneszerző és K. Stockmann 
népzenekutató Berlinből, Richard Johnston zenetanár Kanadából és Weis Pál 
magyar származású zenepedagógus (Uhta, Szovjetunió), aki szolfézsoktatásunk 
módszereit tanulmányozta.

* •

A bárándi földművesszövetkezeti kórus, m elyet a szövetség felkérése alap
ján Soproni József hosszabb ideje patronál, februárban ünnepelte fennállásának 
80. évfordulóját. Ez alkalommal a kórus vezetője, Mosonyi István  tanár és a 
jubiláló kórus kitüntetésben részesült.
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K Ö N Y V E K R Ő L

G áspár Margit:

A MŰZSÁK NEVELETLEN 
GYERMEKE
(A könnyűzenés színpad kétezer éve) 
Zeneműkiadó, Budapest, 1963.

Többezer éves az a tömegóhaj, amely 
a történelem egymást követő korszakai
ban újra meg újra létre hívja azt a mű
faj, amelynek mai változatát operett
nek szoktuk nevezni.

Ez az ős-műfaj pedig nem más, mint 
„a zenés-táncos népkomédia, a jóformán 
irodalommentes, többé-kevésbé rögtön
zött szövegű, csak játékos, csak színházi 
hatáseszközökkel dolgozó, örök könnyű 
műfaj. Az egyetlen a ma is élő és ható 
színjáték-típusok közt, am ely teljes ép
ségben megőrizte a szöveg,* a játék, a 
zene és a tánc ősi egységét, vagyis a 
színjátszás legrégibb alapformáját”.

— Ebből a tételből indul ki Gáspár 
Margit könyve az „operett” védelmében; 
perbizonyítékként a zenés népkomédia 
történetét vázolva fel az európai szín
játszás kezdeteitől a francia és bécsi 
operett kialakulásáig, meglepő ered
ménnyel. A könyv, szerzője szerint is, 
egy közönség-igény története, és feladata 
lényegében ott ér véget, ahol az operett 
szokványos történetei és szerzőinek élet
rajzai kezdődni szoktak. Tartalma fe l
öleli az ókori mimus,  a  commedia dell’- 
arte, valamint az „újkor mimusa”, a 
főire, a vaudeville és a korai operett 
történetét; az „utolsó szó jogán” pedig 
megkísérel helyzetképet adni a mai 
könnyűzenés színpad problémáiról.

Kezdjük talán ezzel az utolsó feje
zettel.

Az írónő mindenekelőtt megállapítja, 
hogy a klasszikus operett mindig m eg
őrzött valamit a mimus, a commedia 
del’arte és a vaudeville legjobb népi 
hagyományaiból. „Muzsikája csupa 
pezsgő humor, túláradó életöröm.” Dal
lam- és ritmus-világa jobbára népi ere
detű, s a librettó-ötletek, amelyeket a 
klasszikus operettszerzők — elsősorban

Johann Strauss és Offenbach, de Her- 
vé, Planquette, Lecocq, Suppé, Mil
löcker is — alkotásaikhoz választottak, 
legalábbis a sajátos népkomédia-realiz-  
mus  értelmében, szintén reálisak. De 
könyvünk szerzője egyszersmind figyel
meztet arra a meghökkentő jelenségre 
is, hogy „a népkomédia eddig legma
gasabb művészi fokot elért formája, a 
klasszikus operett ugyanakkor siklott 
észrevétlenül a lejtőre, mikor éppen 
aranykorát élte”. Ennek egyik magya
rázatául a kommercializálódást, mási
kául az előbbi lehetőségének alapját, 
illetőleg feltételét említi: a polgárság 
kilúgozta annak a társadalmi bírálat
nak igényét az operettből, am ely min
den rendű és rangú népkomédia döntő 
fontosságú eleme. A pénzarisztokrácia 
a maga képére és hasonlatosságára 
formálta a könnyű műfajt. „Míg a ze
nés népkomédia ezelőtt a tömegek tár
sadalmi igazságvágyának ébrentartója 
volt és ^nevetve ostorozta az erköl
csöket«, most mákony lett belőle, édes, 
mindent megszépítő, tehetetlen álomba 
andalító bódítószer.” A következtetés 
önként adódik: ez az az operett, ami 
ellen a szocialista művelődési politika 
eleve helyesen tiltakozik. Nem szabad 
azonban a műfaj dekadenciáját magá
val a műfajjal azonosítani, m ely — 
Gáspár Margit szerint — örök, a leg
régibb időktől napjainkig folyam ato
san fellépő közönség-igénynek kielégí
tését szolgálja.

A mindenkori zenés-táncos-játékos 
népkomédda — szigorúan véve — az 
egyetlen olyan műfaj, amely az állandó 
„legszélesebb” közönség igényeit mind 
gazdasági-politikai, mind töm eg-élet
tani- és lélektani szempontból teljesen  
képes kielégíteni. „Gazdaságossága” és 
szókimondása  mellett már a rómaiak 
idejében az biztosította a mimus  kizá
rólagos hegemóniáját a színpadon, hogy 
„az összes római műfajok közt egyedül 
a mimus őrizte meg maradéktalanul 
az ősi hatásegységet”. Kétségkívül a 
zene, tánc, játék váltott hatásai bizto
sítják a legpihentetőbb szórakoztatást,
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ezért ez a komplex színház tudta a 
„plebs” soraiból „toborzódó, munkától, 
nélkülözéstől fáradt közönség” érdek
lődését a leginkább ébrentartani!

Tömeglélektani oka a műfaj nagy 
népszerűségének, Gáspár szerint rend
kívüli közérthetősége.

E kettős magyarázat persze nem ki
elégítő, főképpen nem az, hogyha a 
műfaj jövőjére nézve is igyekszünk ál
talánosítani. A tömeg-élettani magya
rázat, például, csupán a negatív-oldal
ról megközelítő magyarázat. Az auto
matizálás fokozódásával, a munkaidő 
fokozatos csökkenésével csakúgy eleve 
el kell esnie, mint a kizárólagosan gaz
dasági értelmű életképesség érvé
nek . . .  Noha Gáspár azért írta meg 
könyvét, mert „egy műfaj jövőjéről — 
úgy hiszi — csak akkor alkothatunk 
fogalmat, ha tudiuk, honnan indult el 
és merrefelé tart”. írásának ezeket a 
gondolatait — és éppen a jövő szem
pontjából és csakis ebből a szempont
ból — mégis kevéssé átgondoltaknak 
érezzük. Sokkal egyetemesebb érvény
nyel helytálló ellenben Gáspár konkrét 
műfajtörténeti magyarázata: a zenés 
népkomédia igazi fénykoraiban a való
ban dolgozó osztályok ugyanis saját 
életüket látták viszont ezen a merő
ben aktuális jéllegű színpadon, s az 
aktualitás iránti érdeklődés, magunk 
is úgy gondoljuk, hogy „örök”. (Csak a 
minősége függ a társadalom különféle 
osztálytagozódásaitól.) Erről szól, ezt 
bizonyítja a könyv egész impozáns 
történeti anyaga.

Hallatlanul érdekes része a könyv
nek a világ első „színpadainak” „össz- 
művészeti” jellegére vonatkozó fejte
getés, s különösen a miimus és a vaude- 
yille-típusú műfajok történetének a 
kifejtése. A központi commedia dell’- 
arte-fejezet mintha egy árnyalattal hal
ványabb lenne, mintegy az ókori feje
zet ismétlődik újra benne — ám ezt 
maga a tárgy történeti logikája is csak
nem így hozza magával. Ezért az apró 
egyenetlenségért azonban bőven kár
pótol bennünket „A múzsák neveletlen  
gyermeké”-nek saját műfajú  s így sa
játszerű. quasi-commedia dell’arte elő
adásmódja. Gáspár Margit interpretá
ciós technikája maga is komplex, „vál
tott hatásokkal” dolgozik, akárcsak tár
gya, a népkomédia színpada. Könyvé
ben szép egyensúlyban áll a tudomá
nyos fejtegetés prózája, a különböző 
színházi korszakokat felidéző szemel

vények emberöltő-játéka (és a ve lük  
való művészi játék) a hangulatkeltő 
lírai kitérések „zenéjével”. Egyik eleim 
sem uralkodik a másikon, ezáltal ez a 
komoly tudományos értékű munka 
egyúttal lenyűgöző olvasmánnyá is vá
lik. Külön szórakoztatóak a — záró
jeles — „féire”-mondatok; ezekben az 
írónő bizony jól oda-oda mondogat 
azoknak, akik korunk könnyű-műfajú 
„színpadának” nézőterén ülnek, vagy e 
színpadon éppen csak, hogy statisztál
nak . . .  Am ezek a „napi” célzások so
hasem bántóak, inkább — nő-íróról 
lévén szó, engedtessék meg a kifejezés! 
— egészen egyszerűen bájosak.

A könyvnek ez a komplex kifejezési 
módja rendkívüli felfokozza a m on
danivalóinak meggyőző erejét. Még azt 
is elhisszük Gáspár Margitnak, hogy a 
könnyűzenés-színpad a világ legtökéle
tesebb művészete. És azt is, hogy a ze
ne, vagy bármelyik elem  uralkodóvá 
válása a műfajban, ennek a m űfaj
nak már dekadenciája. . .  Ám, m int 
zenészek, mégis csak örülhetünk an
nak, hogy ez az „elfajulás” többnyire 
a zene műve! Egészen új oldalról bi
zonyítja ez ugyanis a zene erejét, lét
beli lehetőségeit. És ezt gondoljuk: 
nagy zenetörténeti tanulsággal járna, 
ha valaki a Gáspár-szemlélet alapján  
kísérelné meg megvizsgálni, m ilyen  
körülmények között születtek m eg a 
zenének  más színpadi műfajai.

Fejes György

O tto  K le m p e r e r :

EMLÉKEIM
Zeneműkiadó, Budapest, 1963.

Vékony, ötven oldalnál alig terjedel
mesebb füzet tartalmazza a nagy né
met karmestergeneráció egyik legutol
só, életben levő tagjának, Otto K lem -  
perernek  visszaem lékezéseit Mahlerről 
és más kortársairól. Érdekes olvas
mány, amelyből — ha vázlatosan is — 
megtudható, mint vélekedik egy kor
szakos karmesteregyéniség olyan nagy 
alkotókról, mint Schönberg Sztravin
szkij, vagy Richard Strauss. Klempe- 
rerről tömérdek csípős zenei anekdotát 
ismerünk, amelyekben legnagyobb kor
társait is kikezdi. Ezek valódisága ne
hezen ellenőrizhető, annyi azonban bi
zonyos, hogy aligha fordulhat muzsikus
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nagyobb tisztelettel, megbecsüléssel 
társaihoz, mint Klemperer ebben a 
könyvben.

A kicsiny kötet fele Gustav Mahler
rel kapcsolatos emlékekkel ismertet 
meg. Végtelen szeretet csendül ki 
Klemperer soraiból, amikor példaké
pére, mesterére gondol vissza. Mahler 
körül tömörült a század első éveiben a 
később világhírt szerzett ném et kar
mesterek egész sora, s  ő tévedhetetlen  
ítélőképességgel fedezte fel a tehetsé
get csírájában is, nyomonkövette, se
gítette tanítványait s a köréhez tarto
zókat a pályakezdés nehéz éveiben. A 
mai Mahler-kultusz fáklyavivői első
sorban egykori tanítványai sorából ke
rültek ki és a Mahler-dirigensek között 
éppen Klemperert a legelőkelőbb hely 
illeti meg mind a mai napig.

Klemperert felejthetetlen budapesti 
működésének évei alatt, s az azóta el
telt időben elsősorban a klasszikus ze
nei örökség legnagyobb tolmácsolója
ként ismertük meg. Azt már keveseb
ben tudják, mennyi modern m űvet ve
zényelt, mutatott be a két világháború 
között. A visszaemlékezésekben Klem
perer néhány kortárs zeneszerzővel 
való kapcsolatáról szólva megemlíti, 
m it is dirigált a szóbanforgó alkotók 
műveiből. Így Sohönberg számos a l
kotását, köztük a „Glückliche Hand”- 
ot, Sztravinszkij több színpadi művét 
és zenekari darabját, Hindemith Car- 
dillac-iát és Neues vom Tage című 
operáját, Busoni Arlecehino-ját stb. A 
szűkszavú, rövidre fogott, minden hi
valkodástól m entes írásokból is kiraj
zolódik, milyen eleven, korszerű operát 
teremtett Klemperer Berlinben, mint 
a Kroll-Oper vezetője, s m ilyen jelen
tős befolyással szállt síkra a koncert- 
pódiumon is az újért.

Számunkra különösen hízelgő a ma
gyar kiadáshoz írt új fejezet Klempe
rer budapesti éveiről. ,.1947-től 1950-ig 
Budapesten éltem. Tóth Aladár volt 
akkor az Operaház igazgatója — meg
vallom, soha nem volt olyan igazgatóm, 
aki művészi bensőségesség és emberi 
megértés dolgában felülm últa volna őt. 
Három nagy zenekar, két nagy opera- 
színház állott rendelkezésemre. Rend
kívül termékeny idő volt ez. A szép 
magyar énekhangok és a kiváló zene
karok felizgatták muzsikus-fantáziá
mat, így még az sem zavart, hogy nem 
tudok magyarul.” Jelentős korszaka

volt Klemperer budapesti tartózkodása 
Operaházunknak és hangversenyéle
tünknek egyaránt. A z operai Mozant- 
ciklusok, Wagner-előadások, a hang- 
versenyteremben Klemperer Beetho- 
ven-sorozatai és egyáltalában, minden 
egyes produkciója ünnepnapot jelen
tett. Kiemelkedő egyéniségének jelen
léte Európa egyik zenei központjává 
avatta fővárosunkat.

A visszaemlékezések hangneme rend
kívül udvarias, szinte tartózkodó. Egy- 
egy elejtett mondatból mégis kitűnik, 
mit tart írója századunk zenéjéből ma
radandó értéknek. A legmelegebb sza
vaikkal gondol vissza Bartókkal és Ko
dállyal való találkozására. Hindemith- 
ről megállapítja „Zeneszerzői bemutat
kozása felvillanyozó hatású volt.” Kre- 
nekről némi csodálkozással mondja: 
„Határozottan tonális zeneszerző létére 
egyszer csak a dodekafónia odaadó 
híve lett”, majd később „Feltűnően jó 
író is, gondolatai m essze túlszárnyal
ják zenéjét”. Schönberget Klemperer 
igen nagyra becsülte „A távoli jövőbe 
mutató jelenség volt, nélküle elképzel
hetetlen a XIX. és a XX. század zene- 
története” írja róla, de nem hagyja 
megemlítetlenül, hogy Napóleon-ódájá
hoz és Zongoraversenyéhez nem tudott 
közel kerülni. Schönberg Vonóstrióját, 
am ely szintén az amerikai években 
keletkezett, Klemperer igen nagyra ér
tékeli. A Sztravinszkij ról szóló rövid 
írásból is kiderül, hogy Klemperer — 
ha rendkívül óvatosan fogalmaz is, 
sokkal többre tartja a zeneszerző orosz 
és neoklasszikus korszakát, mint a leg
újabbat. „»Agon« című alkotása — 
m ely hangversenyszerű előadásban 
nem ragadott meg — balettként szer
zője kecses és szeszélyes jellemére vall. 
»Mouvement« című, zongorára és ze
nekarra írt legutóbbi műve tovább kö
veti az absztrakt irányt.”

Otto Klemperer e könyvének tanú
sága szerint nemcsak a vezénylésnek, 
az írásnak is avatott művésze. A Bó- 
nis Ferenc fordításában napvilágot lá
tott kötetet szinte lehetetlen letenni. 
Csupán azért kár, hogy az olvasmány 
oly rövid, hogy Klemperer, ez a zse
niális művész ennyire takarékosan, fu
karul bánt hosszú és oly gazdag élete 
tapasztalatainak közzétételével.

Breuer János
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F O L Y Ó I R A T O K

C O B e T C K a f l

A Szovjetszkaja Muzika 1963. novem
beri (11) és decemberi (12), valam int az 
1964. januári (1) számából a magyar ol
vasót leginkább a mai szovjet zeneszer
zők munkásságának ismertetése, Aszaf- 
jev emlékezete:, a könyvszemle rovat 
és azok a cikkek érdekelhetik, ame
lyekben néhány kiváló szovjet előadó- 
művészről és a magyar zeneművészet 
ottani visszhangjáról olvashat.

A novemberi szám túlnyomórészt Le
ningrad zenei életébe nyújt bepillan
tást. Jónéhány cikkből nyerhetünk ér
tesülést a város mai zeneszerzőinek 
munkásságáról, legkiválóbb előadómű
vészeiről — köztük Gutnyikovról —, 
ebben a számban elevenítik fel Aszaf- 
jev em lékét is, a könyvszemlében pe
dig a 100 éves leningrádi konzervató
rium történetét.

Szlonyimszkij  leningrádi zeneszerző 
a város néhány fiatal és tehetséges ze
neszerzőjének munkásságával ismertet 
meg. Közülük Tyiscsenko, Firtics és 
Belov mindössze 24 éves. A fiatalokra 
leginkább a Leningrádban hosszú ideig 
működött Sosztakovics, Szviridov és 
újabban az ugyancsak leningrádinak 
számító Prokofjev művészete hat erő
sen. A kitűnően hangszerelő Cituvics 
életörömmel telített, plasztikus ritmi- 
kájú és szelemes zenéjének hátterében 
Prokofjev hatása húzódik meg. Ilyen 
tulajdonságai miatt vonzódik Citovics 
a programmal bíró szvitek és a hang
szeres miniatűrök műfajához. Legjele
sebb m űvei közé tartozik a derűs 
Szimfonietta, a groteszk „Svejk”-szvit 
és a zongoraverseny, noha az utóbbi
nak a zongora szólama nem egyenér
tékű a zenekar színességével. A többi 
fiatalok közül Szviridov stílusához az 
ugyancsak tehetséges Ve szélöv áll leg
közelebb. Lírai alkatú zeneszerző, kere
setlen, énekszerű melodikával. A „Föld

fia” című oratóriumának vokális érté
keit ugyan sokban lerontja a gyönge 
hangszerelés. Veszelov tehetségét ezért 
sokkal kedvezőbben lehet m egítélni a 
Biok és Jeszenyin verseire írt, igen  
jó l sikerült románcaiból. A legifjabb  
nemzedékhez tartozó Belov már diák
korában hírnévre tett szert kórusaival, 
valam int orgonára és vonószenekarra 
írt szvitjével. Széles lélegzetű dallamai, 
polifon szemlélete Tanyejev hagyomá
nyaira utalnak. A leningrádi fiatalok  
közül a sokban m ég kiforratlan Tyis
csenko látszik a legjelesebb tehetség
nek. Zongoraversenyére és szonátájára 
Prokofjev zongoraművei erősen hatot
tak, leginkább a finálék megformálá
sában és a tokkátaszerű ritmikában, az 
éles disszonanciákban. Ezeknél egyé
nibb és elmélyültebb alkotásnak lát
szik két szimfóniája, különösen a 
„Marina” szimfónia zenekarra és kó
rusra. Jól sikerült vokális ciklusai arra 
vallanak, hogy elsősorban melodikus te
hetség. A legfiatalabbak közül a harma
dik, Firtics, a tánczenében, a színházi és 
a filmzenében már jelentős gyakorlatra 
tett szert, bizonyára ezért tűnnek fel 
egyébként érdekes zongoraszonátájában 
a szórakoztató zene fordulatai.

Rappoport a sajtó által úgyszólván 
figyelemre sem m éltatott leningrádi 
Jevlahov  művészetéről tájékoztat. A 
nagy kultúrájú zeneszerző Sosztakovics- 
nál végezte el tanulmányait 1941-ben. 
Lírikus egyéniség, de emellett legéret
tebb műveiben határozottan férfias és 
mértéktartó. Lassan, töprengve dolgo
zik. Első korszakának kiemelkedő alko
tását, a Szimfóniát 1948-ban Zander- 
ling mutatta be rendkívüli közönség- 
sikerrel. Nemsokára azonban e m űvét 
formalistának minősítették, s azóta is 
a szerző fiókjában hever. Eddigi legki
válóbb alkotása az 1957-ben komponált 
második balett, a „Törpefűz”. Néhány  
év  óta Jevlahov érdeklődését főleg a 
kamarazene köti le. Ezen a téren zon
goratriója és hegedűszonátája a legki
válóbb. Az előbbit a Szovjetszkaja Mu
n k a  hasábjain Vajnkop  már ism ertette
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(1961. 2. szám). — Dmitrij  Tolsztojnak 
a „Negyvenegyedik” című operájáról 
írt méltatásában Bjalik  egyúttal átte
kinti a zeneszerző pályafutását. Korán 
kezdett zeneszerzéssel foglalkozni, de 
ugyanakkor az irodalom  is nagyon ér
dekelte. Ez könnyen érthető: Alekszej 
Tolsztoj volt az apja, és házukban sok 
nagy író, költő megfordult. Részben 
ezzel magyarázható az is, hogy kiváló 
színpadi érzéke van, s emiatt sok ren
delést kap drámai színházaktól és 
filmrendezőktől. Általánosan elismerik 
tehétségét, de az a közhit róla, hogy 
nem tud szabadulni a klasszikus ha
gyományoktól, nem  önálló. Való igaz, 
hogy a 40 éves zeneszerző saját egyé
nisége inkább csak az utóbbi években 
bontakozott ki. Már ennek az egyéni 
stílusnak a jegyében készült az em lí
tett opera, a 3. és 4. zongoraszonáta, a 
vonóstrió és egy-egy ciklus Lermontov, 
illetve Zabolockij verseire. Mindezek
ben Tolsztoj romantikus alkatú zene
szerzőnek mutatkozik. Említett operája 
Lavrenyov ismert elbeszélése nyomán 
készült a polgárháború eseményeiről. 
Az 1960-ban befejezett operát hosszabb 
megszakításokkal 1949 óta írta, tehát 
jóval korábban kezdte el, mielőtt Csuh- 
raj ugyanerre a tém ára készült híres 
film jébe belefogott volna. Bjalik elem
zésében pozitívan értékeli az operát és 
reméli, hogy hamarosan nemcsak a le- 
ningrádi Kirov színház kívánja mű
sorra tűzni. — A m últ évadban mutat
ták be Janszonsz vezényletével a lenin- 
grádi filharmonikusok Leningrádban és 
a moszkvai rádióban Aranov jól sike
rült. 3. szimfóniáját. A szerző „A béke 
védelmében” cím m el látta el. de ezen 
túlmenő program magyarázatot nem 
fűzött hozzá. A négytételes szimfónia 
két szélső, lassú tétele  szonáta- és há
romtagú forma ötvözete. Részben ezek
nek jut a legfőbb szerep, amennyiben 
a bevezetésnek a „Dies irae”-re em lé
keztető témája és az első tétel főtémáia 
az egész szimfónián végigvezet, más
részt a szimfónia kódújában a szerző 
nagyszerűen érzékelteti roppant térsé
gek és a természet békés csendjét. A 
szimfóniát ism ertető Boncs-Oszmolov-  
szkaja e részleteken kívül különöseb
ben még a szonáta formában írt, gyors
3. tételre, a szim fónia drámai központ
jára hívja fel a figyelm et. Ebben küz
denek meg egym ással a fény és sötét
ség. a béke és pusztulás erői. Az ugyan
csak gyors, passacaglia formájú s ki
lenc variációt felölelő 2. tétel sikerült

a legkevésbé. A bíráló külön figyelemre 
m éltatja a szimfónia zenekari színei
nek, politonális kapcsolatainak és poli
fóniájának gazdagságát. — Z emcov- 
szkij az utóbbi két év leningrádi dal
termését veszi számba. Köztük sokféle 
típussal találkozhatunk. A lírai dalok 
terén mindenekelőtt Szolovjov-Szedoj 
hivatkozhat komoly érdemekre. Dal
szerzői hírnevét tovább öregbíti az 
újabban komponált „Derűs reggel”, „Jó 
álom ” és különösen „A szűzföldek fiai
nak négy portréja”. A másik jelentős 
alkotó a lírai dalok műfajában Pricker. 
Sokat, eredményesen dolgozik, és nagy 
odaadással keres újszerű megoldásokat. 
Legszebben sikerűit a költői „vissza
térés” című dala, szovjet pilóták űr
repülése alkalmából. Sokan foglalkoz
nak zenekari kíséretes dalokkal is. Ezen 
a téren ugyancsak Pricker eredményei 
a legjelentősebbek; különösen a „Nagy 
óceán” című oratórikus dala látszik 
maradandó alkotásnak. Más zeneszer
zők, köztük Szviridov stílusától meg
termékenyülve Prigozsin, a románcok 
intonációiban és formáiban keres 
megújhodást. Ismét más törekvést kép
visel a fiatal Scsekotov,  akinek m űvé
szete a mai parasztdalokból fakad és 
a Pjatnyickij-kórus stílusához áll kö
zel.

A lennigrádi bemutató előadások kö
zül Molcsanov „Romeo, Júlia és a sö
tétség” című új operájával Grigorjev 
foglalkozik. Az opera Otcenasek elbe
szélése nyomán készült, amelyet az író 
cseh honfitársai már televíziós játékká 
és film re is feldolgozták, sőt Jan Fi
scher cseh zeneszerző operának is meg
komponálta. Részletes bírálatában Gri
gorjev nemcsak az új Molcsanov opera 
kétségtelen értékeire mutat rá, hanem  
fogyatékosságait is észreveszi. Az opera 
cselekményében kevés a történés, ám 
bár ez még nem csökkentené a mű 
jelentőségét, ha a cselekmény kon
centráltságához hasonlóan koncentrált 
zene társulna. A zenében azonban a 
szorongás színei nem eléggé sötétek, a 
szerelem é nem eléggé ragyogóak, m in
den fölött valami borongós homály 
dereng, valami aktivitás nélküli pa
naszkodó hang. Ez az egysíkúság nem  
válik a mű javára. — Ugyancsak L e
ningrádban mutatták be Majzel „Tá
voli bolygó” című balettjét. Az ilyen  
„kozmikus” téma egyelőre járatlan út, 
m ég kevesen mertek vállalkozni reá. 
Vanszlov  bírálata szerint ennek tulaj
donítható, hogy a zeneszerző és Szerge-
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jev, a cselekmény írója hatásos, de lé 
nyegileg teljesen külsőséges eszközök
höz folyamodik. Ugyanilyen hibában 
szenvedett Birkujov „Űrhajósok” és P. 
Glebov  „Alom” című, hasonló tárgy
körben komponált balettje, m elyet 
1962-ben a Ívovi, illetve a belorussz 
operaház mutatott be.

Áttérve a nem leningrádi zeneszer
zőkre, leginkább Malisev cikkét érde
m es elolvasnunk (12), aki a hazájában 
neves ukrán zeneszerző, Majboroda  m ű
vészetét jellemzi. Majborodának legti
pikusabb vonása a meghitt, lírai hang, 
a természetes és egyszerű kifejezés és 
a természetközelség. Ennek jegyében 
készült a zeneszerző által „Tavaszi 
szim fóniá”-nak nevezett második szim 
fónia is. Majboroda mindenekelőtt nagy 
kifejezőerejű és konkrét dallamokkal 
tolmácsolja mondanivalóját. Ez jel
lem zi a „Lear király”-hoz írt kísérő
zenéjét és két operáját egyaránt. E 
sajátságaihoz járul, hogy művészete 
m ély gyökeret eresztett az ukrán nép
dalokban, ahonnan legfőbb éltető ere
jét szívja. Alkotásaiban központi h e
lye t foglal el két nagy operája, a „Mi
lana” és a „Fegyvertár”, amely utób
biért Sevcsenko-díjjal tüntették ki. 
Szimfonikus műveiből a hatásos „Hu- 
cul rapszódia" a legnépszerűbb. Érde
medért, az ukrán zeneszerzők szövetsé
gének vezetőségi tagjai közé választot
ták és több cikkben és kisebb könyvek
ben méltatták munkásságát. — Jakubov 
a dagesztáni zeneszerzőkről tájékoztat 
(12). A dagesztáni művészi zene 
kezdetét Gaszanov 25 évvel ezelőtt szer
zett első zongoraversenye jelzi. Azóta 
a zeneszerző nagy utat járt be, de éret
tebb alkotásaiban, a 2. zongoraverseny
ben, kantátáiban, dalaiban továbbra is 
hű maradt a népzenéhez. Alkotásaiban 
ez az ösztönzés egyes orosz zeneszer
zők (Csajkovszkij, Raehmanyinov) ha
gyományaival keveredik. Különlegesen 
figyelemreméltó az a kísérőzenéje, m e
lyet Fatuev „Hocsbar” című drámájá
hoz nemrég komponált. Jakubov beszá
molója szerint azonban nem Gaszanov, 
hanem  a korán elhunyt Agababov  
(1926— 1959) volt a korábbi dagesztáni 
zene legerőteljesebb egyénisége. Sokol
dalú munkásságot fejtett ki: dalai, kan
tátái és szimfonikus szvitjei ma is a 
legjobb hazai alkotások. Életének két 
fő műve, a „Történet a szabadságról” 
című nagyszabású epikus kantáta és a 
Szimfónia  máig is előadatlan. E két

zeneszerzőn kívül Jakubov még rövi
den áttekinti Dagirov  és Kerimov, vé
gül pedig Kazslajev  munkásságát, aki
nek tehetségére sok reménységgel te
kint. Kazslajev egészen fiatal még, sze
mélye máris nagy népszerűségnek 
örvend. 1959-ben egyik művével első 
díjat nyert el a bécsi világifjúsági ta
lálkozón. Fejlett technikájú zeneszerző, 
különösen a hangszerelés tekintetében. 
Kár azonban, hogy túlságosan lekötötte 
magát a szórakoztató zenéhez s ez nem  
hat előnyösen komolyabb igénnyel írt 
egyéb alkotásaira, amelyek jóval ke
vésbé népszerűek.

A három számban egy-egy átfogó 
cikket olvashatunk Richter, Gutnyikov 
és Rozsgyesztvenszkij előadóművészeté
ről. Richterrel 1960 ősze óta több mint 
50 nagy művet vettek fel hanglemezre 
különféle országokban, köztük Beetho
ven 9 szonátáját (No. 9, 10, 11, 12, 17, 
19, 20, 22, 23), első és harmadik zon
goraversenyét, B-dúr rondóját, Liszt 
két zongoraversenyét, Csajkovszkij első 
zongoraversenyét (Karajannal), Brahms 
második zongoraversenyét, 2 Haydn- 
szonátát (Esz-dúr, g-moll), Schubert (op. 
94, 120, C-dúr fantázia, a befejezetlen  
C-dúr szonáta stb.), Schumann (Cama- 
val, g-moll szonáta stb.), Chopin (3. és
4. ballada, op. 10. etűdök), Szkrjabin, 
Debussy, Prokofjev, Sosztakovics zon
goraműveket és (Rosztropovics közre
működésével) Beethoven valamennyi 
gordonka-zongora szonátáját. Milstein 
először is ezeknek a felvételeknek tük
rében adózik Richter páratlan művé
szetének (12). E felvételekben Richter 
a két Liszt koncertben, Beethoven har
madik, Csajkovszkij első zongoraverse
nyében és Schubert C-dúr fantáziájá
nak tolmácsolásában jutott fel művé
szetének legfnagasabb csúcsaira. Fő
leg e művek tökéletes megszólaltatásán, 
Richter értelmezésének mélységein és 
hűségén mutatkozik meg, milyen rend
kívüli tisztelettel fordul korunk nagy 
előadóművésze az egyes műalkotások
hoz. Maga Richter is ismételten han
goztatta, hogy mindenekelőttt hinni kell 
a műben, különben elfakul, élettelen az 
előadás. Természetesen ez a hit nem  
alakul ki könnyen, és nem is minden 
alkotás iránt. Richter szüntelen kere
séssel választja ki a megfelelő dara
bot. Ez alkotja otthoni munkájának je
lentős részét. M inthogy nem bízik ab
ban, hogy bármi újat is meg tudna 
ítélni első hallásra, e keresés közben
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újra és újra végigzongorázza a  darabot. 
Ezt nem azért teszi, hogy önmagát is
mételgesse, amitől nagyon óvakodik. 
Akkor is, amikor sorozatos hangverse
nyeket ad különböző városokban, m in
denképpen igyekszik koncertenként 
legalább részben új műsorral kiállni. 
Műsorainak összeállításában nem haj
landó semm iféle kompromisszumra. 
Ugyanígy nem ismer fontos és kevésbé 
fontos fellépést, mindegyik szereplésé
re maximális követelm ényeket tűz ki 
maga elé. Művészetének mélységeit hal
latlan koncentrációval éri el. Tartóz
kodó, de sohasem közömbös, összefo
gott, de nem zárkózott. Nem erőlteti 
az érzelmeket, mert nincs is azoknak 
híjával. Ezért tudja kellő p illa
natban sodró temperamentumával tel
jesen magával ragadni hallgatóit. Min
dig úgy játszik, hogy határozott s ese
tenként más tartalmat érez és érzé
keltet az egyes művek előadásakor. Ez 
talán régi és nagy vonzalmából ered 
az opera, a színház iránt. Maga mon
dotta, hogy fiatal korában buzgóbbban 
tanulmányozta az operákat, mint a 
zongoraműveket. Ez alakíthatta ki haj
lamát a konkrét, színpadi gondolko
dásmód és képzelet tekintetében is. Ha 
operát hall, azonnal hozzáképzeli a 
színpadi helyzetet, mert — miként 
mondotta — „teljes harmóniára kell 
törekedni, olyan egységre, hogy amit 
hallunk, ugyanazt lássuk is”. Minden
nek háta mögött egy másik szenvedélye 
is lappang: a festőművészet, amelyet 
nem is alaptalanul tartanak sokan 
Richter második hivatásának.

Rozsgyesztvenszkij  egyéniségéről és 
karmesteri erényeiről Racer nyújt át
fogó képet (1). A fiatal, 32 éves kar
mester zongoristaként kezdte pályafu
tását: még diák korában először is zon
gorakísérőként tűnt fel anyjának, Na
talia Rozsgyesztvenszkaja híres éne
kesnőnek koncertjein. A konzervató
riumban egyszerre két tanszakot vég
zett; apjánál, Anoszovnál látogatta a 
karmesterképzőt és közben Oborinnál 
folytatta a zongora tanulmányait. Még 
ugyancsak diák volt, amikor a moszk
vai Nagyszínházhoz szerződtették, ahol 
8 évi működése során számtalan ba
lett- és operaelőadást dirigált. Eközben 
igen sokszor fordult meg külföldön is, 
ahol főleg párizsi, amerikai és angliai 
koncertjeivel aratott nagy sikereket. 
Racer külön kiemeli Bartók „Con- 
certo”-jának nagyszerű előadását, ami 
a fiatal karmesternek egyik legna

gyobb művészi teljesítm énye volt. Je
lenleg a szovjet rádió és televízió nagy 
szimfonikus zenekarának művészeti ve
zetője. Richterhez hasonlóan ő is mind 
új benyomások után kutat. Ezért is 
fűződik nevéhez számtalan mű bemu
tatása, főleg Britten, Hindemith, Bla
cher, Mahler stb. alkotásaiból. Kifeje
zetten intellektuális karmester. Erre 
vallanak a partitúrákba eszközölt be
jegyzései is. Ezek között sohasem le
het találni nagy jelekkel kiírt dinami
kai utalásokat, amelyek csak az előadó 
temperamentumának féktelenségét ta
núsítanák, hanem ehelyett alig ész
revehető jelekkel többnyire a kottában 
egyébként is kinyomtatott előadási uta
sításokat hangsúlyozza. Mindezt azon
ban a mű szerkezetének, színbeli és 
formai dramaturgiájának rendkívül el
mélyült tanulmányozása előzi meg. 
Karmesteri „én”-jét nem  akarja min
denképpen kiemelni, nem kívánja a 
maga szerepének hangsúlyozásával el
homályosítani a zenekart, hanem mint
egy „belülről” szervezi meg annak mű
vészi produkcióját. Éppen ezért kar
mesteri mozdulataiban is rendkívül tar
tózkodó. Értékeit m indennél inkább az 
árulja el, ahogy versenyműveket diri
gál. Ilyenkor korántsem lehet csupán 
kísérőnek tekinteni, mert nagyszerűen 
ért ahhoz, hogy az ideális együttmu- 
zsikálás légkörét megteremtse. Nagy 
kultúrájú muzsikus. Mahlertől Ravelig 
és Brahmstól Sztravinszkijig a legkü
lönfélébb műveket meggyőzően tolmá
csolja s mindenekfelett Prokofjev mű
vészetének leghivatottabb előadója.

Amikor a leningrádi Gutnyikov he
gedűművész 1962-ben megnyerte a má
sodik moszkvai Csajkovszkij-versenyt, 
ez senkinek sem jelentett meglepetést. 
Gutnyikov csupán megkoronázta ko
rábbi sikereinek sorozatát. 1953 óta, 
amidőn Bukarestben először lépett fel 
nemzetközi versenyen, a többi hasonló 
alkalommal is, 1956-ban a prágai, 1957- 
ben a párizsi versenyen ő vitte el az 
első díjat. 1931-ben született egy v i- 
tebszki tisztviselő család sarjaként. 
1933-ban Leningrádba költöztek s az 
ottani konzervatórium mellé szerve
zett tízéves zeneiskolában kezdte el 
tanulmányait 1936-ban. Ennek köszön
hette, hogy a konzervatóriumi osztá
lyokba lépve törés nélkül fejlődhetett 
tovább, amíg neves tanára, Jedlin vég
leg ki nem alakította művészi profil
ját. Egyéniségéhez a romantikus zene 
áll legközelebb, többek közt Brahms
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művészete. Mondanivalója sokat gaz
dagodott, amikor korunk zenéjéhez for
dulva, Prokofjev, Sosztakovics és Hin
demith m űveivel kezdett foglalkozni. 
Raaben cikkéből (11) azt is megtudjuk, 
hogy jelenleg Bartók második hegedű- 
versenyét tanulja.

E három, kiváló előadóművész mű
vészetének ismertetése után nem hagy
hatjuk szó nélkül a Szovjetunióban 
vendégszerepeit Alma-trió  nagysikerű 
koncertjét sem. Tagjai: Baller Adolf  
(zongora), Tóth Andor  (hegedű) és Rejtő 
Gábor (gordonka) húsz évvel ezelőtt 
szervezték m eg triójukat az amerikai 
kisvárosban, Almában. Azóta igen nagy 
sikerrel koncertezték végig az Egyesült 
Államokat, Kanadát, Európát, Ausztrá
liát, Japánt. A moszkvai koncertjüket 
méltató Gajdamovics-ot (1) főleg a há
rom művész egyéniségének tökéletes 
összeforrottsága és előadásuknak ének- 
szerűen szép tónusa lepte meg. Beetho
ven G-dúr triójának első hangjaitól 
kezdve a hallgatóság lélegzetvisszafojt
va gyönyörködött kiváló művészetük
ben. Copland egytételes ..Vitebszk” cí
mű trióján kívül még Schubert Esz- 
dúr triója (op. 100.) szerepelt műsoru
kon.

A szovjet zene múltjából két cikk
író idézi fel Aszafjev  alakját. Az egyik
ben Kersner  (11) azt a néhány évet 
tekinti át, am ely alatt 1925-től kezdve 
Aszafjev a leningrádi konzervatórium
ban a maga szervezte zenetudományi 
tanszak élén állt. A tanszakot Aszafjev 
eredetileg 6 évesnek tervezte. 1929-ben 
azonban elhelyezték állásából, noha 
korának kétségtelenül legnagvobb szov
jet zenetudósa és kiváló pedagógus is 
volt. Működésének ideje alatt a köte
lező tárgyakon kívül Aszafiev dallam
tant. ó-orosz hangjegyírást, hangszer- 
történetet. zenei etnográfiát is oktatott, 
emellett külön szemináriumokon taní
totta Bach művészetét és a nvuaateuró- 
pai középkori zene. valamint a korai 
reneszánsz zenéiének történetét A 
hangszeres m űveket végigiátszották, a 
vokális m űveket lapról végigszolm izál
ták. Mindezt rendkívül elm élvült ana
lízis előzte meg. Magyarázataiban Aszf- 
jev sokkal közérthetőbb volt a diákok 
számára, m int írásaiban. Legnagyobb 
pedagógiai sikereit az önálló munkára 
serkentő és külön e célból tartott to
vábbi szemináriumával érte el. Oktatá
sában igen nagy szerepet szánt a múlt 
század orosz zenéjének és a népzené

nek, melynek rendkívül alapos, ki
váló ismerője volt. Tanítványaitól meg
kívánta, hogy előadóművészként vagy 
zeneszerzőként is  tevékenykedjenek. E 
téren is maga járt elől jó példával. És 
a kezdettől fogva megkívánta tőlük azt 
is, hogy teremtsenek szoros kapcsolatot 
környezetük zenei életével. Mindazok
ra, akik tanítását élvezhették, rendkí
vüli hatással volt. Erre vall Tyiscsenko  
megemlékezése is egykori mesteréről 
( 1 ) .

A külföldi zenéről szóló rovatból Ko
dály „Háry János”-ának tartui bemu
tatóját emeljük ki. Az előadást és a 
m űvet ismertető Marika Oja (1) nagy 
elragadtatással nyilatkozik a „Háry Já
nos” népi jellegéről és Kodálynak a 
népivel szervesen összeforrt saját stí
lusáról, a mű mélyen hazafias tartal
máról, Kodály kitűnő humoráról és 
hangszerelésének szépségeiről, ugyan
akkor azt is felveti, mennyire közelí
tette meg a tartui opera a „Háry” rej
tett nemzeti sajátszerűségeit, a mű 
igazi természetét. E sajátosságok fe l
tárásában Ója csak a karmester mun
káját találja kifogástalannak, főleg a 
zenekari számokban. A többi szereplő
ről azonban — a rendezőt és a díszle- 
tezőt is beleértve — inkább az a n é
zete, hogy időnként hiányzott belőlük 
a „Háry” megkívánta temperamentum, 
vagy pedig túl komolyan értelmezték a 
zene és egyes helyzetek szellem es for
dulatait. De a szokatlan stílusban te l
jesítményük e kisebb hibák ellenére 
is dicséretére válik a tartui operának. 
— Az 1963 őszén rendezett budapesti 
zenei versenyekről két cikk tudósít (1). 
Az egyik a zsűri szovjet tagjának, 
Ginzburgnak tollából eredt, a másik 
névtelenül jelent meg ugyan, de lé
nyegileg a zsűri másik szovjet tagjá
nak, Sirinszkijnek a nyilatkozatát öleli 
fel.

A külföldi rovatból a többi érdeke
sebb cikket helyszűke miatt éppen csak 
megemlítjük. Elsősorban is a vilnai 
konzervatórium zenetudós aspiránsá
nak, Tauragisnak a cikkét, (12) az 50 
éves Britten művészetéről. Nem kevés
bé érdekes Jarusztovszkij  írása Honeg
ger „háborús” szimgóniáiról; ez utóbbi 
egyébként csak részlet Jarusztovszki i- 
nak a „Szimfóniák a háborúról és bé
kéről” címmel megjelenés alatt álló 
könyvéből. A Poulenc művészetét tag
laló s franciából fordított cikk is m eg
érdemli a figyelmet (1).

L. D.
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UND GESELLSCHAFT

A Musik und Gesellschaft januári 
számának vezércikkében H. Schaefer 
összefoglalja az 1963 novemberében or
szágszerte megtartott „Festtage neuer 
Musik” hangversenyein szerzett ta
pasztalatait. Azok a művek, amelyek 
művészi formában, valóban a szocialis
ta ember érzelem- és gondolatvilágát 
fejezik ki, — mindenütt megérdemelt 
sikert arattak. Általános azonban az 
a kívánság, hogy a jövőben ezeket 
mind a rádióban, mind a hangverse
nyeken többször játsszák, mert egy 
zeneművet igazán megérteni és élvezni 
első hallásra még akkor sem  lehet, ha 
azt m egfelelő ismertetésekkel készítet
ték elő.

A cikk további részében nyolc vá
rosban megtartott hangversenyek mű
sorain elhangzott művek részletes elem
zését és értékelését olvashatjuk. Ér
dekes ezek közül G. Kochan  nagy si
kert aratott, kórussal bővített szimfó
niája. Ennek szövegét P. Wiens  a 
szocialista életből vett jelenségek, fo
galmak, képek felsorolásából állította 
össze, olyanokból, amelyek különösen 
alkalmasak zenei eszközökkel való áb
rázolásra. — D. Nowka  „Der kleine 
Orchesterkrieg” című művét ifjúsági 
hangversenyek műsorára szánta. A ze
nekar összetételének és kollektív mun
kájának megismertetése céliából min
den hangszert önálló szóló-részlettel, 
ezen túl minden hangszercsoportot kü
lön is bemutat. Az egyes tételeket 
ismertető szöveg köti össze. — A hang
versenysorozat folyamán meglepő rész
vétlenség nyilvánult meg a kamaraze
nei esték iránt. — Az előadóművészek 
és a hallgatóság szóban és írásban nyil
vánított vélem ényeiből több elmarasz
taló kritikát is közöl a lap. A közön
ség elsősorban a dallamosság hiányát 
kifogásolta. A művek nagy része olyan 
súlyos technikai követelményeket tá
maszt, hogy ezeknek még az élvonal
beli zenekarok is nehezen tudnak meg
felelni, terjesztésükre emiatt a kisebb 
együttesek aligha vállalkozhatnak. Osz
tatlan sikert aratott az egyetlen szó
rakoztató zenei est. A művek vidám, 
humoros hangvétele, változatos, üde

ritmusa, színes, ötletes hangszerelése 
őszinte derűt, optimizmust fejez ki. A 
rádió 60 alkalommal sugárzott mai ze
nét az ünnepi hetek alatt és azok nép
szerűsítését ismertető előadásokkal, be
szélgetések és viták közvetítésével is 
igyekezett elősegíteni.

„Modernizmus — vagy a paletta, 
mint kép” címmel .7. Wilbrandt hosszú 
tanulmányát olvassuk a nyugateurópai 
avantgarde művészetek kialakulásáról, 
a különböző zenei irányzatokról és 
azok társadalmi hatásairól. A cikket 
igen sok, esztétikusoktól, filozófusoktól 
és zeneszerzőktől vett idézet, valamint 
különböző elektronikus, aleatorikus stb. 
kompozíció kottaképének, partitúrájá
nak bemutatása teszi színessé, érdekes
sé. A szerző rávilágít a modem mű
vészetek jellemző sajátosságaira, ne
gatív és pozitív hatásaira is. Megálla
pítja, hogy a tonalitás a XIX. század 
vége óta hanyatlóban van, de az új for
ma m ég nem született meg. Vélemé
nye szerint a dodekafónia, vagy akár 
az elektronikus zene komoly művészek 
kezében (Alban Berg, Schönberg, 
Hanns Eisler) megfelelő eszköz lehet a 
természetellenes, az embertelen, vagy a 
visszataszító fogalmak kifejezésére.

Az Eterna cég új felvételeinek jegy
zékében két érdekes lemezt találunk: 
Bartók hegedűversenyét Garay György 
adja elő, a Lipcsei Rádió szimfonikus 
zenekarát Herbert Kegel vezényli. 
Ugyanez az együttes szólaltatja meg 
Bartók Divertimento vonószenekarra cí
mű művét. Ennek a lemeznek a másik 
oldalán Liszt A-dúr zongoraversenyét 
hallani, a magánszólamot Yuri Boukoff 
játssza, a Bécsi Filharmonikusok ze
nekarát Somogyi László vezényli. A 
kritikus mindkét lemezről elismerően 
ír, szerinte kiválóan sikerültek, min
den művészi igényt kielégítenek.

A folyóirat februári számában H. 
Schaefer „Lecke a szabadságról” című 
cikkében megállapítja, hogy a felelőssé
gük tudatában levő nyugatnémet mű
vészek mind fokozottabban tiltakoznak 
az avantgarde irányzat politikai súly- 
lyal történő terjesztése ellen. Ennek 
igazolására közli az egyik legtehetsé
gesebb mai nyugati zeneszerző, Hans 
Werner Henze ilyenirányú nyilatkoza
tát. Henze kantátájáról írt kritikájában 
viszont H. Eimert kategorikusan visz- 
szautasít mindent, ami egy zeneszerzőt 
bármilyen hagyományos formához, 
vagy kifejezési módhoz köt, mert sze-



rinte minden műnek a teljes szabad
ság jegyében kell megszületnie.

Két cikk foglalkozik a tavaly novem
berben megrendezett „Mai zene” hang
versenysorozat visszhangjával. Oschatz- 
ban, a vitaesten, hangszalagról játszot
ták le a m ár bemutatott műveket. A 
többórás megbeszélésen W. Wolf, a 
cikk írója is részt vett. Beszámolójában 
megállapítja: az előadásokon élőszóval 
megtartott bevezetőkkel és a műsorfü
zetekben közreadott részletes ism erte
tőkkel kell a közönségnek megkönnyí
teni a mai zene lényegének m egérté
sét. A másik e tárggyal foglalkozó cikk 
szerzője, L. Markowski a sajtó elégte
len munkáját bírálja. A napilapok ki
zárólag a rendezvények időpontját k ö 
zölték, holott más művészeti területe
ken ilyen esetekben interjúkkal, ismer
tetésekkel fel tudják kelteni a közön
ség érdeklődését. Több esetben egy- 
egy mű formájára, tartalmi mondani
valójára vonatkozóan utólag olyan ér
telmezés is megjelent, amely nem fed
te a szerző szándékát.

J. Howitz statisztikát közöl és rész
letes elemzést ad 56 szimfonikus zene
kar 1963/64-ben megtartott 582 hang
versenyének műsoráról. Megállapítja, 
hogy ebből 201 alkalommal egyáltalán 
nem hangzott el mai szerző zenéje, az 
új művek pedig másodízben már nem  
kerültek a közönség elé. Ebben az 
évadban is hiányoztak a műsorról a 
legnagyobb mesterek (Beethoven, Mo
zart stb.) korai művei, a szólisták nedig 
kitartanak az unos-untalan ismétlésre 
kerülő siker-darabok mellett. A bérle
tek is a klasszikus szerzők kipróbált 
műveire épülnek: Beethoven—Brahms. 
Mozart—Bruckner, Mahler összes mű
vei és Mozart — ezek a sorozatok cí
mei. Richard Strauss centennáriumát 
minden együttes megünnepli. viszont 
egyes zenekarok műsoráról egész évben 
hiányzik Bach. Händel és Haydn n e
ve. A cikkíró jobban átgondolt, válto
zatosabb m”sorterve7ést követel, am ely
ben vélem énye szerint a mai zenének 
az eddiginél lényegesen nagyobb helyet 
kell biztosítani. Nyilvánvalóan ezt a 
célt szolgálja maga a laD is azzal, 
hogy több úi műről közöl részletes 
analízist: W. Wolf M. Butting 10. szim
fóniáiéról és H. Ch. Bartel brácsaver
senyéről. E. Schwinger D. Nowka 2. 
szimfóniájáról és G. Rosenfeld hege
dűversenyéről. W. Reichel pedig H. W. 
Sachse zongoraversenyéről ad részle
tes, elemző ismertetést.

Paul Hindemith életéről és m űvésze
téről olvashatunk ií. Schaefer nekro
lógjában. — A Drezdai Filharmoniku
sok nyugatnémetországi turnéjuk al
kalmával 16 városban léptek pódium
ra. K. H. Hagen a vendégjátékról kö
zölt beszámolójában érdekességként 
említi, hogy az NDK mai fiatal zene
szerzőinek művei főképpen a hallgató
ság idősebb korosztályainál találtak 
megértésre.

K. Petsch ismerteti F. Reuter „Grund
lagen der Musikerziehung” című Lip
csében megjelent könyvét. A szerző 
végigkíséri a zenetanítás történetét az 
ősközösségtől napjainkig, bemutatja a 
különböző pedagógiai módszereket és 
azok problémáit is. Az élvezetesen, 
helyenként ízes humorral megírt könyv, 
tudományos értékén kívül irányt mutat 
további kutatások számára és vitaanya
got is tartalmaz. — A hírek között ol
vashatunk többek között Erdélyi Mik
lós és Melis György berlini vendég
fellépéséről is.

Az österreichische Musikzeitschrift 
januári számát a farsang jegyében ál
lította össze a szerkesztőség. Tudomá
nyos témákról, a múlt és a jelen zenei 
életének kimagasló alakjairól, komoly 
cikkek mellett tréfák, karikatúrák is 
helyet kapnak a lapban. Prof. O. E. 
Deutsch leleplezi egy sokszor büntetett 
osztrák szélhámos, Joseph Kuderna 
üzelmeit. Kb. 1910-tiől kezdve számta- 
talan sziluett-képet készített, elsősor
ban nagynevű romantikus zeneszerzők
ről és baráti környezetükről — hamis 
ajánlásokkal és dátumokkal. E képek
kel elárasztotta a Monarchiát, minden 
valamirevaló magán-, sőt állami gyűj
teményben is őriztek ezekből több-ke
vesebb példányt. Magyarországon pl. 
1930-ban a Győri Szemlében Gálos Ru
dolf írt tanulmányt a város tulajdo
nába jutott kilenc Mozart-képről. 
Ugyancsak Győrött dr. Pe^z la io s  bir
tokában van kilenc ilyen Re°thoven- 
sziluett. — R. Klein  eredeti helyesírás-
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sal adja közre egy elragadtatott szem
tanú beszámolóját a Theater an der 
Wien-ben 1818-ban megrendezett első 
operabálról. Prof. dr. O. Hietsch meg
találta egy hagyatékban Mark Twain 
részvétlevelét, m elyet Johann Strauss 
özvegyének írt Angliából. Ebből tud
juk meg, hogy M. Twain személyesen 
is találkozott a zeneköltővel, röviddel 
annak tragikus hirtelenséggel bekövet
kezett halála előtt. — Több bécsi zene
szerző és szövegíró elhatározta, hogy a 
régi, idejétm últ, giccses bécsi dalok 
helyett új, vonzó dallamú, mai szövegű, 
hangulatos dalokat írnak. A bíráló bi
zottság négy dalt díjazott, ezek közül 
az egyiket — R. Stolz—Weigel: „Die 
neue Zeit” című dalát —, a lap közli.

Az 1963. évi osztrák Állam i díjjal 
kitüntetett m űvészek közül három ze 
neszerzőt m utat be a lap: Prof. dr. H. 
A. Fiechtner Ernst Kreneknek, Prof.
E. Graf Fritz Leitermeyernek és W. 
Szmolyan Takács Jenőnek a munkás
ságát ismerteti. — A Belgrádi Opera
ház 300 tagú együttese nagy sikerrel 
vendégszerepeit Bécsben. Műsorukat — 
A csodálatos mandarin kivételével — 
Bécsben még nem  játszott és nem is
mert művekből állították össze. — Ro
bert Stolz vezényelte a Staatsoner ki
tűnően sikerült szilveszteri Denevér 
előadását.

A februári számban  olvashatjuk, 
hogy Prof. dr. O. E. Deutsch kutatásai 
során olyan okmányra bukkant, amely 
Mozart Requiem -je keletkezésének és 
első előadásának részletes, hiteles le
írását tartalmazza. A történet íróia, 
A. Herzog, mint állandó tag működött 
a mű megrendelője, Walsegg grófjá
nak házi vonósnégyesében. Mint ilyen, 
ellenőrizte annak idején a szólamoknak 
a partitúrából történő folyamatos ki
írását és közreműködött az 1793. dec. 
14-i bemutatón is. A rendkívül érdekes 
beszámolót O. E. Deutsch teljes egészé
ben közreadja és sok magyarázó jegy
zettel egészíti ki.

Paul Hindem ith 1948-ban átdolgoz!0 
25 évvel ezelőtt írt .,Marienleben” cí
mű dalciklusát. Az új kiadás előszavá
ban a szerző kíméletlen önkritikával 
mutat rá az eredeti mű hibáira. R 
Klein hosszú cikkben ismerteti a lé 
nyegesebb eltéréseket, de kétségbe von
ja, hogy azoknak a hallgató számára 
is olyan jelentőségük lenne, amint azt 
a szerző gondolja. Minden igazi mű
vész természetes, fejlődésének eredmé

nye, hogy az idő múlásával mind na
gyobb fontosságot tulajdonít az etikai 
és esztétikai szempontok fokozott ér- 
vényrejuttatásának. Erre törekszik — 
m int előszavában elmondja — Hinde
mith is. A cikkíró szerint ez a törek
vése teljes sikerrel járt ugyan, azon
ban a szélsőségek kiegyenlítettsége 
miatt a mű sokat vesztett eredeti ke- 
resetlenségéből, fiatalos erejéből. Hin
demith elsősorban hangszeres szerző, 
így azok a hibák, amelyek az ének
hang sajátosságainak figyelmen kívül 
hagyásából eredtek, az átdolgozásban 
is megtalálhatók.

G. v. Einem zeneszerző és K. Blau- 
kopf szociológus közös cikket írtak a 
mai osztrák zeneszerzők helyzetéről. 
Ebből megtudjuk, hogy a jogdíjak be
gyűjtésével, azaz szétosztásával két in
tézmény, a szerzők művészeti és gaz
dasági érdekeinek képviseletével pedig 
egy harmadik foglalkozik. A külföld
ről befolyó jogdíjak majdnem kétsze
resét teszik ki a belföldön elért ha
sonló összegnek. Ez utóbbinak túlnyo
mó része — m int mindenütt — a szó
rakoztató, ill. tánczenéből ered. A jog
díjakból származó évi 8000 schillinges 
jövedelem  egy komolyzenével foglal
kozó zeneszerző részére már magas át
lagnak számít. A zeneszerzők túlnyomó 
többségének így valamilyen állást kell 
vállalnia, mert egyedül alkotó mun
kájából nem tud megélni. A cikk ja
vaslatokat tartalmaz mind a komoly
zenei művek j átsző ttságára, mind a 
szétosztásra kerülő összegnek a felem e
lésére vonatkozóan.

E. Werba  riportjaiból: Hatmillió dol
lárért épült fel Tokióban az új Nissei 
színház. Megnyitásakor a nyugatberlini 
Deutsche Oper teljes társulata ven
dégszerepeit 12 előadással, megérdemel
ten nagy sikerrel. — Bécsben a Staats
oper kitűnő előadásban mutatta be 
Hindemith Cardillac című művét. — 
A Volksoper két bemutatója közül 
Verdi Banditák című operájának szín
padra állítása minden dicséretet m eg
érdemel, míg E. W. Korngold Polyk- 
rates gyűrűje című egyfelvonásosának 
és Puccini Angelica nővér című m űvé
nek egy műsorban való előadása nem  
látszott szerencsésnek. — N. Tschulik 
és W. Szmolyan  kommentálják az e l
múlt hónap hangversenyeit. Bemutat
ták Schubert „Der häusliche Krieg” 
című vígoperájának nemrég felfedezett 
nyitányát és több mai szerző új művét.

214



A rádió nyilvános hangversenyek ke
retében m utatja be a „XX. század ze
néje” sorozatot. Az 1964/65. évadban 
vasárnapi matiné-ciklust indítanak, 
melynek előadásain az elhangzó mű
vek és a vezénylő karmesterek egy-egy 
országot fognak képviselni. (Német est 
stb.) — A milánói Scala versenypályá
zatot írt ki operaszerzők számára. A 
díjak összege ötmillió líra, a győztes 
mű bemutatóját is biztosítják.

K. Gy.

NZ
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első három számának érdekesebb cik
kei: H. Enke Mendelssohn portréját 
rajzolja meg, illetve ennek a portrénak 
ma szembetűnő vonásait. Beszél a 
szerző koráról, arról a jellegzetességről, 
amely ezt a kort Németországban a 
műveltség korává tette. A műveltség 
az, ami Mendelssohnban is minden vo
natkozásban megmutatkozik. Lényegé
ben a cikk nem megy túl a szokásos 
Mendelssohn-ismertetéseken, csak ép
pen a klasszikus kötöttségű romanticiz- 
must nevezi manirizmusnak, ezzel ha
tározva m eg Mendelssohn helyét. —
H. Hollander Brahms Op. 78-as G-dúr 
hegedű-zongora szonátáját elemzi, ki
mutatva az összes tétel tematikus, il
letve „Leitmotiv”-os kapcsolatát. Ez 
az összefűző kapocs a szonáta utolsó 
tételében feldolgozott „Regemlied” ere
deti bevezető ütemeiből ered. — J. G. 
Görlich a ném et—lengyel zenei kapcso
latok történetén megy végig rövid ösz- 
szefoglalásban. Említi a Lengyelország
ban működő német zeneszerzőket, illet
ve a különböző német hercegi udvarok
ban tevékenykedő lengyeleket. Beszél a 
polonéz németországi hatásáról stb. —
H. Kreutz  rövid beszámolót közöl a D. 
Cooke által 1960-ban kiegészített és 
befejezett X. Mahler-szimfónia további 
sorsáról. Alm a Mahler végre megadta 
az engedélyt a rekonstruált mű nyil
vános előadására. (1964.—1.)

A német zene nagy halottjáról, Paul 
Hindemithről emlékezik meg Ernst 
Laaf. Vázolja Hindemith életútját és

zenei kibontakozását, az „enfant ter
rible” kezdettől a „Mathis” nagy for
dulóján át a késői művekig, amelyek
ben a barokk és az érett romantika 
német tradíciója él tovább. ír  Hinde
mith gondosságáról, am ellyel műveit 
kicsiszolta, az egyre tökéletesítő át
dolgozásokról és arról, hogy miként 
„bújt el” a m ester mindig a mű, alko
tásai mögött. Végül a  pedagógusról 
emlékezik meg. — G. von Noé cikke, 
bár aránylag nagy terjedelmű, mégis 
csak rövid összefoglalását adhatta é- 
májának, am ely nem kevesebb, mint 
„A ciklikus szonátaforma szerkezeti 
változásai”. Lényegében véve azokat az 
elemeket, módszereket és lehetőségeket 
veszi sorra, am elyekkel a szerzők a 
tömörítés felé, az egytételesség irányá
ba vitték a szonátacifclust. Beethoven
től napjainkig m egy végig az irodalom, 
s bár olyan „apróságokat” kihagy, 
mint Beethoven V. szimfóniájának az 
egyes tételeket összefűző tematikus 
magva, nagyjából felsorakoztatja az 
összes lehetőségeket Külön kiemeli a 
schuberti fantáziafonmát, Schumann 
kísérleteit (IV. szimfónia), hosszabban 
elidőz Liszt, Grieg és Franck megoldá
sainál. A dodekafónia szerinte a fej
lődés végpontját jelenti, hiszen itt 
minden tételben esetleg ugyanaz a 
Reihe kerül feldolgozásra. (Mint látha
tó, a cikk nem mentes hibáktól: e leg
utóbbi esetben pl. összekeveri a témát 
és a hangzó anyagot, a Bartók-hegedű- 
verseny esetében a két szélső tételnél 
csak a főtémák azonosságáról beszél, 
meg sem  említi Liszt Faust-szimfóniá- 
ját stb.) — G. Baum  frappáns cikkben 
elemzi az éneklés különleges helyzetét 
a muzsikáláson belül. Az énekes az 
egyetlen, aki nem zenét tanul, hanem  
éneklést, s az egész cikk alaphangja 
ezt a különbséget elemzi. A hangszeres 
hamis játékkal nem  tudja hangszerét 
elrontani, az énekes igen; lehet valaki 
nagy énekes úgy, hogy unmuzikális. A 
cikk mottója lehetne ez a meghök
kentő megállapítás: senki sem érdek
lődik az után, m it énekelt Orfeusz az 
alvilágban, a lényeg az, hogy énekelt.  
(1964.—2.)

K. H. Holler nagyterjedelmű cikke 
a nyugat-németországi zenetudomány 
realitásairól ad képet „Foglalkozás-e a 
zenetudomány?” címmel. A jelenlegi 
nyugatnémet oktatási rendszerben a 
muzikológia az egyetlen egyetemi ta
nulmányi ág, am ely nem ad kenyér
kereső foglalkozást a végzett hallga-
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tók kezébe, hiszen kizárólag olyan el
m életi képzést nyújt, am elynek semmi
féle gyakorlati alkalmazása nem lehet
séges. A cikkíró igen komor képet fest 
a fiatal muzikológusok helyzetéről; a 
kivezető utat abban látja, hogy a zene- 
tudományi tanszékek valam ilyenfajta  
gyakorlati képzést is adjanak, — hang
szeres képzést, könyvtárosi, hangszer- 
építési, dirigensi stb. képesítést — hi
szen ezt ma úgyis el kell érnie a fiatal 
tudósnak, de most még csak saját ere
jéből teheti. — Max See a nemrégi
ben elhunyt Karl Amadeus Hartman- 
nal kapcsolatos szem élyes élményeit 
írja meg, Hans Ehinger pedig Hinde
mith svájci kapcsolatait sorakoztatja 
fel. — P. Gülke cikke mintapéldája an
nak, amikor egy témához attól teljesen  
idegen metódussal közeledik valaki. A 
cikk tárgya Cavaradossi levéláriája; a 
szerző alaposan elemzi az áriát, német 
alapossággal. Így ki is mutatja, hogy a 
téma lényegében nem egyéb egy nagy 
„Auftakt”-nál, majd tonális kadenciá- 
nál és nehézményezi, hogy Puccini ezt 
a két alapelemet az egész árián keresz
tül soroló módon, tematikus fejlesztés, 
kidolgozás, tehát „forma” nélkül al
kalmazza. (Csak éppen azt nem vette 
a cikkíró figyelembe, hogy a levélária 
ezt nem is akarta.) (1964.—3.)

A számok kritikai rovataiban többek 
között a müncheni opera újjáépítése 
alkalmával rendezett fesztiválról, a 
nagysikerű párizsi „Wozzeck”-premier- 
ről, Béjart bizarr brüsszeli „Vígöz- 
vegy”-rendezéséről, az izraeli zenei 
életről és a jeruzsálemi muzikológiai 
kongresszusról olvashatunk.

Érdekesebb hírek: Decemberben
meghalt Willibald Gurlitt, a híres zene
tudós. — Berlinben lesz a bemuta
tója Sessions „Montezuma” című ope
rájának. — A bécsi „Musikfreunde” 
nagydiját Lutoslawski nyerte. — ö t 
vennyolc éves korában meghalt a 
Schönberg-tanítvéiny Winfried Zillig. 
— Tübingenben nemzetközi Schubert- 
társaság alakult, amely új összkiadást 
tűzött ki céljául. — Nyolcvanéves ko
rában Californiában meghalt Amelita 
Galli-Curci. — A jövő szezontól kezdve 
a berlini opera és a RIAS-zenekar ve
zetőkarnagya Lórin Maazel. Mindkét 
fuwkciójábn Fricsay utóda. — Az idei 
salzburgi ünnepi játékokon előadják 
Verdi „Maobeth”-jét Sawallisch v e
zényletével, Oskar Fritz Schuh rende
zésében, a főszerepben Fischer-Dies-

kau-al. — Az idei prágai tavaszon 
előadják Henze Giordano Bruno-ora- 
tóriumát. Az 1965. bécsi ünnepi hetek 
„Tízéves a szabad Bécs” mottó alatt 
egy-egy angol, orosz, francia és ame
rikai hetet foglal magában. — Február
ban töltötte be hatvanadik születésnap
ját Luigi Dallapiccola. Ugyanekkor lett 
Tullio Serafin nyolcvanöt éves. — 
Brüsszelben Vivaldi-központ alakult, 
am ely egyesíti az eddig külön működő 
Van der Borretn, Pincherle, Fanna, 
Ephrikian és Kolneder kutatásait. — 
Kurt Sanderling, a keletberlini szim 
fonikusok vezetőkarnagya vette át a 
drezdai zenekar vezetését is. — A ró
mai opera Luchino Visconti rendezé
sében mutatja be Rossini „Otello”-ját. 
— A wiesbadeni operában szólal meg 
először egy most felfedezett Galuppi- 
vígopera, „La Diavolessa” — Földes 
Andort a francia zenei élet érdeké
ben kifejtett működéséért Párizs vá
rosa kitüntette.

V. P.

A Csehszlovák Zeneszerzők Szövet
sége folyóiratának, a Hudební Rozhle- 
dynek, 1963. 22. számában figyelmünket 
talán a Sychra—Volek  vita érdemli 
meg a legjobban. M últ számunkban 
e helyen röviden ismertettük Volek 
bírálatát a neves cseh zenetudós, An
tonin Sychra munkássága felett. Sychra 
most Egy paradoxonról vagyis egyes 
történészek történetietlenségéröl című 
válaszában kimutatja Volek bírálatá
nak felszínességét és tájékozatlanságát, 
bár üdvözli a kritika ritka madarát — 
hamis hangja ellenére is. Volek figyel
men kívül hagyta, hogy amennyire 
Sychra bírálja az ún. immanentizmust,  
ugyan annyira és nem kevésbé élesen  
ítéli el az egyoldalú szociologizmust 
is. Sychra hivatkozik tanulmányaira, 
amelyekben — Helfert és Nejedly kon
frontációjával — megmutatja e két 
véglet hiányosságait és a bennük fog
lalt egészséges elem eket is. Sychra a 
többi között éppen a Volek bírálta
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Dvorák-monográfiában is keresi azokat 
a módszereket, amelyekkel át lehetne 
hidalni a törvények e két különböző 
szférája közti szakadékot. Sychra visz- 
szautasítja, hogy könyvében a zene ön- 
fejlődési  oldalát mindenestül tagadná. 
Sychra elismeri, hogy Dvorák-monog- 
ráfiájában az esztétikai törvények  kér
dését éppenhogy felvetette (Volek azon
ban nem ezt kifogásolta), és leszögezi, 
hogy egyelőre a probléma végleges 
megoldásáról szó sem lehet. Mindenek
előtt nyitott kérdés, milyen módsze
rekkel lehetséges az esztétikai törvé
nyek feltárása és verifikálása. Nem 
fogadható el Volek nézete, mely sze
rint elegendő volna valamennyi kor 
és terület zenéjének egyszerű egybe
vetése. Ezzel leküzdhetetlen káoszba 
fulladnánk. Sok rejtély felé könnyít
heti meg az utat a tárgy filozófiai vizs
gálata és a zene felfogó és alkotó 
folyamatainak tanulmányozása. Továb
bá kevésbé világos, mi az, ami az esz
tétikai törvényekben változik, és mi 
az, ami korszakokat él túl. Sychra 
szerint csak gyenge és hiányos isme
reteink vannak a művészi alkotás és 
felfogás antropológiai alapiáról. Nem 
vitás, írja, hogy a biológia és a fizioló
gia is történeti változásoknak van alá
vetve; de vajon olyan gyakoriak-e e 
szférák változásai, mint az esztétikai 
ízlés szférájában végbemenő fordula
tok? Szívós kutató munka nélkül so
ha nem oldhatók meg ezek a bonyolult 
problémák.

Ezt követőleg — a szokásos zenei 
Feuilleton után — a folyóirat az évad 
hangversenyeit és operaelőadásait kom
mentálja, kiemelkedő tanulmányt szen
telve Prokofjev Három narancs sze
relme prágai bemutatójának.

A Külföld  rovatban Kurt Honol7.:-’ 
a donaueschingeni zenei fesztiválról 
számol be, majd képek következnek a 
berlini, a budapesti zenei események
ről, elsősorban a budapesti zenei hetek
ről, valam int Heinz Lüdicke ismerteti 
Alois Hab'i nyugatberlini előadását. 
Hába szórakoztató modorban mondott 
vélem ényt a modern zene kérdéseiről, 
elutasította az alkotó munka minden 
korlátozását bármelv kompozíciós is
kola vagy stílus által, és magát a tra- 
dicionalisták közé sorolta, akik hazá
ink népi dalosaitól tanultak. A zene 
középponti ában. mondotta, az ember 
áll. a 7énét az embernek íriák. hogy 
segítségére legyen és szolgálja az 
életét.

Egy kijevi tudósítás után a Tárász 
Sevcsenko  jubileum alakalmából, in
terjú következik a Musica Viva Pra- 
gensis kamaraegyüttes külföldi turné
járól, Vilém Pospísil a Prágai Nem 
zeti Színház Ostrcií-érájáról ír nagyobb 
tanulmányt.

Jozef Kresáneket 50. születésnapja 
alkalmából Ladislav Mokry  köszönti, 
és méltatja munkásságát. Kresánek 
rakta le  a szlovák zenetudomány alap
jait, annak minden területén. Z. Ne- 
jedly, J. Hutter, O. Zieh, J. Muka- 
rovsky, R. Karel és Vítézslav Novák 
voltak tanárai (zenetudományban és 
zeneszerzésben). Eperjesi kisegítő ta
nítósága után a Szlovák matyica zenei 
referense, 1944-től a pozsonyi filozófiai 
fakultás asszisztense, 1953-tól egyetemi 
docens, majd 1964-ben egyetemi ta
nárrá nevezik ki. Felnevelte a fiatal 
szlovák muzikológusok egész iskoláját, 
m ely különösen a zenei folklorisztiká
ban végez jeles munkát. 1951-ben je
lenik meg ma már klasszikus munkája 
A szlovák népdal zenei vonatkozásai. 
Ebben a zenei gondolkodás fejlődése 
iránti érdeklődése vezeti, és megalkot
ja vele a szlovák népzene első tudo
mányos igényű ismerettanát. 1961-ben 
monográfiát ad ki Engen Suchon szlo
vák nemzeti művészről, Ján Levoslav 
Bella kamarazenei alkotásairól. Leg
újabb figyelemre méltó munkája /I 
zene társadalmi funkciójáról c. könyve

A 23—24. sz. közli a Szlovák Zene
szerzők Szövetsége tavaly novemberi
II. kongresszusának jelentését annak 
lefolyásáról és eredményeiről. A kon
gresszus határozataiból:

1. Bizottságot kell felállítani, m ely
nek feladata, hogy megkeresse a Szlo
vák Zeneszerzők Szövetsége m ellett 
működő és korunk zenei kultúrájáról 
információkat szerző centrum létesíté
sének lehetőségeit.

2. Gondoskodni kell róla, hogy a 
Szlovák Zenei Alap még hatásosabb 
tevékenységet fejthessen ki, nemcsak 
az anyagi ellátottság és a helyiségek  
biztosítása tekintetében, hanem a szlo
vák zeneművészet hazai és külföldi 
propagálának területén is.

3. Elő kell segíteni szintetikus-zenei 
stúdió létesítését a Csehszlovák Rádió 
és Televízió mellett.

4. Szaporítani kell a Zenebarátok 
köreit, kapcsolatot kell fenntartani a 
népi művészi iskolákkal és figyelemmel 
kell kísérni az e területről érkező 
ösztönzéseket.
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5. Meg kell terem teni annak felté
teleit, hogy fesztiválok és konferenciák 
útján sokoldalúan és tudatosabban 
használjuk fel a külföldi tapasztala
tokat, biztosítani k ell a szlovák szö
vetségi tagok részvételét ilyen nem
zetközi rendezvényeken, és elő kell 
mozdítani a szlovák előadóművészek 
külföldi pódiumokra jutását.

6. A szövetségi folyóirat fő feladata, 
hogy elősegítse a szlovák zenei élet 
újjáélesztését. Ezért növelni kell ter
jedelm ét és gyakrabbá tenni megjele
nését.

7. Létre kell hozni a hangszerek, a 
jeles zenei dokumentumok múzeumát 
és archívumát, és biztosítani kell tu 

dományos színvonalukat.
8. A szlovák zenei élet mai fejlő

désé megköveteli egy olyan szerv lé
tesítését, melynek hatáskörébe tartozna, 
hogy ösztönző és irányadó álláspontot 
dolgozzon ki a zenekultúra minden 
fontos kérdésében.

9. A Pánton szövetségi zeneműkiadó 
újonnan létesített szlovákiai kirendelt
ségének az a feladata, hogy maximális 
erőkifejtéssel terjessze a jelenkori mű
vészi alkotásokat és tudományos mun
kákat.

A kongresszusi beszámolót interjú 
követi Libor Pesek  neves cseh kar
mesterrel, majd részletes beszámolót 
olvashatunk az Eladott menyasszony 
új rendezéséről a Prágai Nemzeti Szín - 
házban. Ezt beszámoló követi Észak- 
Csehország zenei életéről, majd beszél
getés Hans Werner Henze-ve1, a fiatal 
német zeneszerző-nemzedék egyik ki
váló képviselőjével (négy opera szer
zőjével) korunk operaművészetéről. —
K. H. Wörner a nyuganémetországi 
Verdi-reneszánszról ad számot. — Vi-  
lém Pospísil ismerteti és értékeli Ivó 
Jirásek Hajnal a v izek  felett című új 
operájának pilzeni bemutatóját. Az is
mertetés címe: Mai opera mai témára.

Josef Rezny ismerteti Jaroslav Marki 
Duda és dudások című könyvét (alcí
me: A délcsehországi dalokról és nép
zenéről). I. fejezetében a szerző elemzi 
és jellemzi a délcsehországi népdalt: 
feltárja kifejező építőelem eit formai, 
ritmikai és metodikai szempontból, 
meghatározza ezzel sajátosságán'1 k alap
ját. A délcseh dallam ok nagy részé
nek duda-jellege a hangszer erős ha
tására utal; ez a hangszer sokáig meg
maradt a délcseh népzene instrumen- 
táriumában. Ez a feiezet jelentős hoz
zájárulás a regionális sajátosságok

problematikájának megoldásához. A XI. 
fejezet magát a délcseh dudazenét tár
gyalja. A III. fejezetben a hangleme
zen csatolt autentikus népi duda játék

hiteles hangjegyes átírásait találjuk.
A folyóirat idei 1. száma vezető 

csehszlovák művészek és egyéb foglal
kozásúak válaszaival nyitja az új év
folyamot. A szerkesztőség kérdései a 
következő két pontra irányultak:

1. Mely komoly-zenei mű és és ki
nek az interpretálása tetszett Önnek 
a legjobban az elmúlt évben?

2. A kis műfajok közül melyik mű 
és melyik előadó nyerte meg a legin
kább a tetszéséh az elmúlt évben?

A beérkezett 81 válasz mind valóban 
a tőlük függetlenül is legkiválóbbnak 
tartott művekre és előadókra szavazott.

Ivan Jirko a Csehszlovákiában nem 
rég megjelent Romain Rolland mű
vekről beszélget. P. Eckstein és Pospísil 
a Rienzi egykori prágai csehnyelvű b e
mutatóját, Dvofák Dimitrij  és Musz- 
szorgszkij Borisz Godunov című ope
rájának prágai, illetve brünni bemuta
tóját tárgyalja.

I. Polednák a csehszlovák dzsessz 
stílusproblémáiról ír tanulmányt. — 
H. Rauhe a dzsessz-zene iskolai okta
tásának kérdésével foglalkozik. — MoZ- 
csanov Romeo. Júlia és a sötétség cí
mű új operájának leningrádi bemuta
tójáról M. Jakovlev  számol be. — A 
müncheni új operaház megnyitásáról 
szóló beszámoló után megemlékezik a 
folyóirat Luigi Dallapiccola életm űvé
ről születésének 60. évfordulóján és 
Winfried Zillig neves német zeneszer
ző váratlan haláláról.

A 2. szám vezércikke után. melyben 
Ivan Jirko zeneszerző azt a gondolatot 
fejti ki, hogy korunk zenéjének hűen 
kell tükröznie a világ megújuló har
móniáját, kritikai megjegyzések követ
keznek csehszlovákiai zenei esem ények
ről. majd Cestmír Greaor zeneszerző
vel a polifóniáról folytatott interjú 
után Vladimír Solán Csehszlovákia leg
jobb zongorakísérőjének Alfred Hole- 
cek  professzornak a művészetét m él
tatja.

Jaroslav Fiser tanulmányt ír a hang
versen yoódiumok mesterséges m egvilá
gításáról. — Ivan Hrusovsky ismerteti 
Cikker emberi, és művészi vallomása 
című cikkében a zeneszerző Mr. Scrooge 
operájának pozsonyi bemutatóját, 
melynek librettója Dickens Christmas 
CorroZ-ja alapján készült.
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Václav Kucera  erősen bírálja Zuzana 
Pálová-Vrbová  Bartók Béla — élete és 
műve című könyvét (Prága, 1963.), az 
első cseh nyelvű Bartók-monográfiát. 
A szerző csaknem puszta krónikás 
módszerrel követi Bartók alkotó mun
káját, és em ellett ez az életmű alig  
kapja meg a szükséges, sokoldalú je l
lemzést, Bartók életsorsát közel hozza 
ugyan a szerző a cseh olvasóhoz, ki
emelvén antifasiszta magatartását is, 
ám adós maradt Bartók zenei hagya
tékának helyes és meggyőző értékelé
sével. A művek leíró jellegű magya
rázatai is gyakran ellentmondanak a 
bartóki zene eleven tartalmának.

Leo Jehne tanulmányt ír Problémáink 
a dzsessz-énekléssel címmel. Utána Ima 
Sumac prágai fellépésének elmarasz
taló bírálatát olvashatjuk.

A Külföld  rovat főleg Paul Hinde
mith munkásságával foglalkozik, a ze
neszerző 1963. december 28-án bekö
vetkezett halála alkalmából. Pavel Eck
stein Századunk zenéiének egyik alko
tója címm el tanulmányt ír Hindemith 
életéről és életművéről, melyben közli 
a zeneszerző műveinek teljes jegyzékét 
is. Alois Hába és Lad'slav Cernv brá
csaművész közlik megemlékezésüket 
nagy barátjukról.

Sz. P

MELOS
í f ' IS O S K T  10»  N f u í  MUSIK

A Melos decemberi száma közli 
Heinrich Strobel tanulmánysorozatá
nak befejező részét. Strobel a szept.— 
okt.—nov.-i füzetekben a német zene 
helyzetét elem zi 1918-tól napjainkig. A 
publikáció utolsó része Németország 
1945 utáni állapo'ával foglalkozik. A 
német komponistáknak ez a középső 
generációja Webernt tekinti példaké
péül. A tanulmány sorraveszi a jelen
tősebb komponistákat és ismerteti 
munkásságukat. így foglalkozik Wolf
gang Fortner, Boris Blacher, Gottfried 
von Einem művészi pályafutásával, és 
elemzi a fiatal zeneszerzőnemzedék: 
Karlheinz Stockhausen, Hans Werner 
Henze, Giselher Klebe, Bernd-Alois 
Zimmermann stílusát és alkotásait. A 
legjelentősebbnek tartja köztük Henzét 
és Stockhausent, ezért az ő műveiket 
bővebben tárgyalja.

A zene időtartamának pszichológiai 
problémájával, a „mennyei hosszúság
gal” s korunk mikroformáival foglal
kozik H. H. Stuckenschmidt.  Szerinte a 
XX. század érzés- és gondolatvilágának 
a bécsi iskola tömör, koncentrált szer
kesztése felel meg, a konvencionális ér
telmű szépségideál megváltozott.

Friedrich Döhl Webern Op. 27. zon
goravariációit elemzi.

A könyrovatban Andres Briner is
merteti az angol Donald Mitchell „A 
m odem  zene nyelve” című könyvét, 
amely a recenzens szerint egyike az e 
tárgykörben megjelent legösztönzőbb 
írásoknak.

Az 1963-as Donaueschingeni Zenei 
Napokról Hans Oesch számol be, 
Stuckenschmidt pedig a berlini Fest
wochen konzertjeiről, amelynek kima
gasló eseménye Milhaud dirigálása 
volt.

A januári szám  főként a német zenei 
élet két nagy halottjára, Paul Hin- 
demithre és Karl Amadeus Hartmann- 
ra emlékezik. Heinrich Strobel Hin- 
demith-írása „korának mestere” előtt 
hajt fejet, Josef Häusler pedig „a klasz- 
szikus Paul Hindemith” művészi útját 
eleveníti fel s e méltatás konklúziója
ként sorolja őt a modern zene klasz- 
szikusai közé.

Karl Amadeus Hartmanntól Ulrich 
Dibelius búcsúzik, végigtekintve a ze
neszerző pályafutásán. — Hartmannal, 
nemsokkal halála előtt beszélgetett 
módszereiről, céljairól, terveiről, a 
Hartmann-szervezte müncheni „Musica 
viva” koncertekről Wolf-Eberhard von  
Lewinski. Ezt az interjút is a januári 
füzetben olvashatjuk.

Cristoph Caskel az ütőhangszerek új 
hangzás-lehetőségedről ír. Caskel ko
runk egyik legkiválóbb ütőhangszerese, 
aki kitűnően ismeri a modem zene 
idevágó alkotásait s elemzi ezek akusz
tikai hatásait.

Hans Curjel terjedelmes cikkben fog
lalkozik Ansermet-vel, a zenésszel, 
matematikussal és zenefilozófussal An- 
sermet könyvének kapcsán.

Werner Egk új operáját, a Kleist 
novellából készült Eljegyzés San Do- 
mingoban-t nagy sikerrel mutatta be 
az újjáépült müncheni Nemzeti Szín
ház.

A Varsói Ősz eseményeiről Tadeusz  
A, Zielinski számol be, a New York 
City Opera Company újdonságáról, 
Moross „Gentlemen, be seated” című

2 1 9



darabjáról Robert Breuer ír — nem túl 
nagy lelkesedéssel.

Ligeti György zeneszerző-kurzust ve
zet az esseni főiskolán, ezenkívül fe l
olvasásokat tart a hangszerelés tech
nikájáról Berlioztól napjainkig és a 
modern zene speciális problémáiról.

A Melos februári füzete Cocteau- 
szám. Első cikként Cocteau „A csodá
tól a film m űvészetig” című írását köz
li, majd Adieu Jean! címmel Georges 
Auric  és Darius Milhaud  búcsúzik a 
nagy költőtől. Claude Rostand Cocteau 
egész életútját átszövő zenei kapcsola
tairól ír. A zenéhez és a muzsikusok
hoz szoros szálak kötötték, bár aktívan 
sohasem zenélt. A zenei avantgarde 
körében pályafutását a Satie-ballet, a 
Parade librettójával kezdte. (Ennek 
kosztümjeit és díszleteit Picasso ter
vezte, koreográfiáját Massine készítet
te.) Cocteau zenei pályafutásának m á
sodik állomása A kakas és Arlekin 
című aforizimiagyűjteményének megje
lenése volt. A költő továbbra is együtt
működött zenész barátaival, Honegger 
számára megírta az Antigone szövegét, 
majd Sztravinszkijjal dolgozott az 
Oedipus Rex-en, hogy utána Milhaud 
számára írja m eg Le pauvre matelot 
kamaraoperájának librettóiét. A követ
kező periódusban a filmművészet felé 
fordult, de még film jeivel is zenei ha
tást ért el; ezek inspirálták Auricot 
arra. hogy együttműködjék Cocteauval. 
Közös munkájuk eredményeként szü
letett a nagy tánctragédia, a Phédre, 
Cocteau díszleteivel és jelmezeivel. Ez
után Francis Poulenc-kal dolgozott 
melodrámájának, Az emberi hang-nak 
kamaraoperává alakításán. Természe
tesen költeményei is sok francia zene
szerzőt ihlettek meg. De Cocteau még 
egy meglepetéssel á llt elő, 1962-ben ő 
tervezte a metzi Pelléas és Mélisande 
bemutató kosztüm jeit és díszleteit. El
mondhatjuk, hogy a költő egész életét 
átszőtte a zenével való kapcsolat.

Werner Bökenkamp  cikkének címe 
Cocteau és a színház; Marcel Schnei
der Cocteau költészetéről ír. Rendkívül 
gazdag illusztráló anyag egészíti ki a 
cikkeket, tanulmányokat főként Coc
teau ritkán látható rajzaiból válogatva.

A könyvrovatban Helmut Lohmüller 
Adorno új könyvéről, A hűséges kor
repetitorról ír. A -könyv a modern zene 
interpretációs problémáival foglalko
zik.

MuácA
MONATSSCHRIFT FÜR ALLE GEBIETE 

DES MUSIKLEBENS

A Musica idei első, január—februári 
számában Otto Riemer: Gluck — ma; 
és Günter Hausswald: Richard Strauss 
— ma címmel foglalkozik a két mester 
hatásával, művészetének mai értelme
zésével.

Hans Neupert a csembaló szerepéről, 
a modem koncert-csembalo jelentősé
géről ír.

Hermann Fähnrich E. T. A. Hoffmann 
Kater Murr-jára emlékezik.

A lap hosszabb cikkeinél ezúttal ér
dekesebb a gazdag, sokrétű hír-beszá- 
moló-szemle anyag. Ezek közt olvasha
tunk a berlini Festwochen koncertjei
ről, opera- és balettelőadásairól, a 
müncheni újjáépült Nemzeti Színház
ról és megnyitó előadásáról, a Balan- 
chine-rendezte hamburgi Orpheus és 
Euridikéről (igen elmarasztalóan), a 
bonni Beethoven-ház Egyesület tevé
kenységéről, régi és mostani híres tag
jairól és a német nagyvárosok zenei 
eseményeiről, bemutatóiról. Felsenstein 
Offenbach Kékszakállját rendezte — a 
recenzens szerint — kitűnően a berlini 
Komische Operben.

Jan Cikker, operájának kasseli be
mutatója és nagy sikere után maga 
számol be életéről és működéséről. — 
Karl Amadeus Hartmannról Joachim 
Hermann;  Jemnítz Sándorról Bónis Fe
renc írt nekrológot.

Berlinben dramaturgiai ülésszakot 
tartottak, amelyen külföldi dramatur
gok, rendezők, tudósok, kritikusok és 
kultúrpolitikusok is részt vettek.

A könyv- és kottarovat beszámol a 
Bach Klavierübung 2—4. kötetének 
(Olasz koncert. Francia Ouvertüre, 
Négy duett, Goldiberg-variációk) Ur
text kiadásáról. — Ernst Krause 
Richard Strauss könyve orosz, cseh és 
román nyelvű fordítás után most har
madik kiadásban jelent meg, de a 
Strausis-irodalcim ezenkívül még két 
m űvel gazdagodott: Heinrich Kralik 
m űvével és Richard Strauss — K le
mens Krauss levelezésének publikáció
jával. — Űt korunk zenéjéhez címmel 
Peter Gradenwitz  írt hasznos útmutató 
könyvecskét.

F. M.
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SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG 
REVUE MUSICALE SUISSE

A Schweizerische Musikzeitung-Re
vue Musicale Suisse 1964/1. számában 
Hans Ludwig Schilling szép emléket 
állít Hindemithnek. Schönberg, Bar
tók és Sztravinszkij m ellett Hindemith 
kétségtelenül századunk egyik legje
lentékenyebb zeneszerzője volt, aki 
sokoldalú alkotói munkássága m ellett 
tehetséges fiatalok százait tanította a 
berlini főiskolán, a Yale egyetemen, és 
néhány éven át előadásokat tartott a 
zürichi egyetemen is. 1651 és 56 között 
rendes tanára volt a zürichi egyetem  
zenetudományi szakának, de már m eg
előzőleg, a harmincas évek vége felé 
is gyakran időzött feleségével egy kis 
hegyvidéki faházban, Wallisban. Az 
emlékcikk, amellett hogy bőven fog
lalkozik Hindemith svájci kapcsolatai
val, nagy vonásokban vázolja az el
hunyt zeneszerző életútját és értékeli 
zeneszerzői és pedagógiai tevékenysé
gét. — Egészen más oldalról mutatja 
be Hindemtihet Silvia Kind  svájci ze
neszerzőnő, aki néhány éven át a m es
ter tanítványa volt a berlini főiskolán. 
Kedves, hangulatos megemlékezése 
szinte elénk varázsolja a szigorú és 
következetes tanárt, aki szabad idejé
ben kirándulásokra vitte osztályát, he
gyet mászott tanítványaival, vagy úszó- 
versenyen vetélkedett velük, s ha kedve 
volt hozzá, ebédet is főzött a szabad
ban. Szeretett festegetni, emellett volt 
egy különös szenvedélye: a vasút. Be
téve ismerte az európai menetrende
ket, s előfordult, hogy barátjával, Ar
thur Schnabellel hajnalig is eljátszo
gattak sinekkel, villanyvasúttal.

Ernest Ansermet ..Fondements de la 
musique dans la conscience humaine” 
című könyvéről már több pozitív és 
negatív állásfoglalású bírálatot közölt 
a folyóirat. Ezúttal Walter Müller von  
Kulm  ad átfogó képet erről a két kö
tetes, jelentékeny kiadványról. (Ernest 
Ansermet als Musikphilosöph.) A mű 
annyi bonyolult és sokrétű problémát 
vét. fel, hogy a tanulmányíró alig mer 
egyébre vállalkozni, mint a két kötet 
beosztásának ismertetésére és a nagy 
muzsikus legfontosabb zenei és filozó
fiai megállapításának idézésére. (A né
met nyelvű tanulmányban, nyilván az 
esetleges félreértések elkerülése végett, 
minden idézetet francia eredetiben kö

zöl.) A tanulmány befejező részében 
— alcím e Versuch einer kritischen 
Würdigung — a cikkíró minden elis
merése mellett, sok tekintetben egyol
dalúnak tartja Anserm et nézeteit, kü
lönösen a dodekafon és szeriális zene 
teljes elvetése, valam int Sztravinszkij re 
vonatkozó éles állásfoglalása miatt.

A negyvenes évek elején Hermann 
Scherchen hangversenyek egész során 
elevenítette fel Gaspard Fritz, Fr. Th. 
Fröhlich, Louis Niedermayer és más 
régi svájci szerzők ismeretlen vagy 
elfeledett műveit. Így került sor a 
winterthuri Musikkollegium rendezésé
ben Schnyder von Wartensee szim fó
niáinak, oratóriumának és operájának 
előadására is. Kár, hogy a háború be
fejezése után ez a szép kezdeményezés 
nem folytatódott — írja Peter Otto 
Schneider  —, aki elm élyült tanulmány
ban méltatja és elemzi a múlt század
ban élt (1817—1868) klasszicista-roman
tikus szerző legjelentősebb műveit. 
(Zur Militärsymphonie von Schnyder 
von Wartensee.)

WiZii Reich, aki e folyóirat hasáb
jain már több ismeretlen zenetörténeti 
dokumentumot publikált, ezúttal Gus
tav Mahlerre vonatkozó anyagot fe
dezett fel: Mahlernek egy 1884-ben 
megjelent költeményét, melyet Kas- 
selben írt, továbbá egy levelet hetven 
bécsi muzsikus és jelentős művész alá
írásával, melyet 1907 májusában in
téztek hozzá, amikor köztudomásúvá 
vált, hogy visszavonul a bécsi opera 
igazgatásától. A harmadik írás Schön
berg 1912-ben m egjelent nekrológja, e 
szavakkal fejeződik be: halhatatlan m ű
veket hagyott ránk és mi majd gon
doskodunk arról, hogy híven megőriz
zük azokat. (Kleines Mahler Tryp- 
tichon.)

A hangképzés kérdéseiről Herbert 
Biehle ír „Objektíve Massstäbe im Ge
sangfach” című cikkében, a karmester 
és zenészek viszonyával Gérald Mara
dón foglalkozik. (Introduction á une 
étude comparée de la direction d’or- 
chestre et de la direction de choeur.) 
Nem mindennapos témát választott 
Jean Piccaud, aki Svájc legrégibb or
gonáinak történetét dolgozta fel. — 
Elítélően nyilatkozik az 1963. évi bay- 
reuthi ünnepi játékok előadásairól 
Jean Matter, aki főként A nürnbergi 
mesterdalnokok és a Tristan rendezését 
kifogásolja. (Heurs et malheurs du 
nouveau Bayreuth.)
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H  A N Q L E M E Z E K R O L

M A G Y A R  L E M E Z E K

Mozart: Klarinétkvintett,  A-dúr  (K. 581.) 
— Mihály: 71. vonósnégyes. Előadja a 
Tátrai-vonósnégyes, közreműködik Ko
vács Béla (klarinét) — LPX 1147

A Tátrai-vonósnégyes legújabb lem e
zét az a magasfokú muzikalitás, tech
nikai biztonság, fölényes stílusism eret 
és kiegyensúlyozott hangzás jellemzi, 
amelyet régebbi felvételeikről — és 
természetesen a pódiumról is — régóta 
megszoktunk és oly nagyra értékelünk. 
A lemez különleges értéke Kovács Bé
lának a legnagyobb igényeket is kielé
gítő, „nemzetközi” színvonalú klarinét- 
játéka. Virtuóz technika, megkapóan 
szép hang, elm élyült muzsikálás je l
lemzi művészetét.

A Tátrai-kvartett „magánszáma”, Mi
hály András 1960-ban írt II. vonósné
gyese az újabb magyar kvartett-iro
dalom egyik legjelentősebb alkotása. A 
szabad tizenkétfokúságban fogant, négy 
tételből álló kompozíciót Tátraiék az
zal a fölényes biztonsággal, beleélő
készséggel interpretálják, amely ön
magában is bizonyítja, milyen alaposan 
mélyedtek el korunk zenei kifejezési 
formáinak tanulmányozásába.

A lemez technikailag jó kivitelű.

Tardos: A város peremén  — kantáta 
József Attila versére (közreműködik: 
Melis György — bariton, és a Magyar 
Rádió és Televízió Énekkara). — K a
dosa: IV. szimfónia,  op. 53. — Az Álla
mi Hangversenyzenekart Erdélyi Mik
lós vezényli. —  LPX 1139

Az 1960 táján írt magyar kompozíciók 
két időtállónak bizonyult darabját pré
selték erre a lemezre. Talán éppen a 
változatosság kedvéért került egy nagy
zenekart, kórust és szólistát foglalkoz
tató kantáta m ellé egy vonószenekari 
szimfónia.

Mindkét felvétel igen jól sikerült, 
nemcsak az előadást tekintve, hanem  
technikai szempontból is. A szép pro
dukciók, a nagykoncepciójú, kiváló ér

telmezések mindenek előtt Erdélyi M ik
lóst dicsérik. A sikeres előadásokból 
természetesen a szólista Melis György, 
az ÄHZ és a Rádióénekkar is kiveszi 
részét. Joggal merülhet fel azonban a 
kérdés: számos mai magyar zeneszerző 
művének kitűnő lemezre-vezénylése 
után mikor készül Erdélyi Miklóssal 
klasszikus, vagy romantikus szerzők 
alkotásaiból összeállított lemez?

Bartók: Concerto — Az Állami Hang
versenyzenekart Ferencsik János ve
zényli. — LPX 1150

Bartók Concertójának új felvételéhez 
lényegesen több reményt fűztem, mint 
amennyi valóra vált belőle. A Hang
lemezgyártó Vállalat stúdiójában az 
utóbbi időben oly jó felvételek készül
tek, amelyek technikai kivitelben, 
hangzási minőségben határozottan fe
lülmúlják a Concertóét. A hangzási 
arányok gyakran nincsenek egyensúly
ban: olykor jelentéktelen fafúvó-szóla- 
mok tolakodnak az előtérbe s elnyom
ják a vonósok vezető dallamait. Más
kor meg a fúvósok egymás közötti 
aránya sem megfelelő. Durva, de jel
legzetes példa erre a JTI. tétel 45—47. 
üteme, ahol a szeptim-parallelekben 
mozgó klarinétok közül úgyszólván csak 
az alsót lehet hallani.

A hangzás problémája azért jelentős, 
mert a felvétel magnetofon-szalagon 
kifogástalan; tehát csak a matricára 
való átjátszás, illetve a préselés okoz
hatta a kiegyensúlyozatlanságokat.

A zenekar játékán is mintha fáradt
ság lenne érezhető. És még Ferencsik 
vezénylete sem a megszokottan lendü
letes. Nem is azt nehezményezem el
sősorban, hogy a tempók sokszor las
súak, attól még a mű egészének értel
mezése lehetne eleven. A lényeg azon
ban az, hogy az interpretáció nem tudta 
lemezre rögzíteni azt a „hiteles, ma
gyar” Bartók-tolmácsolást. amely ép
pen az ÁHZ és Ferencsik együttmű
ködésének eredményeképpen vált euró
pai hírűvé.
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Bach: d-moll partita (BWV 1004) — 
Bach: g-moll szonáta (BWV 1001) — 
Ysaye: e-moll szonáta, op. 27. No. 4. — 
Előadja Kocsis Albert — LPX 1148

A fiatal magyar hegedűművész-ge
neráció jól ism ert tagja a hangszer 
irodalmának legnehezebb, legproblema
tikusabb műfajából, a szólószonátából 
választott ki három művet, hogy le
mezre játssza. A két Bach-mű a hege
dűművészet standard-darabjai közé tar
tozik; Kocsis Albert tolmácsolásában 
is többször hallottuk ezeket pódium
ról. Érdekes a ritkán játszott Ysaye- 
kompozíció is: a századforduló egyik 
legnagyobb hegedűviriuóza önmaga szá
mára írt darabjainak egyike, am ely
ben teljesen a Bach-tradíciók nyomán, 
de a késő XIX. század harmóniavilá
gán keresztül igyekszik valam i újat 
mondani. Mint kompozíció nem a leg
sikerültebb, — de a hangszerjátékos 
számára izgató, nehezen megoldható 
feladat. Kocsis Albert technikai felké
szültsége azonban minden nehézséget 
játszva, könnyedén győz le. A több 
versenyen díjnyertes, Liszt-díjas fiatal 
hegedűsnek ez a lemez nemzetközi hí
rét fogja öregbíteni.

A lemez technikai kivitele jó.

S Z O V J E T  L E M E Z E K

Brahms: c-moll zongorás-kvartett, op. 
60. Előadja: D. Baskirov (zongora), R. 
Dubinszkij (hegedű), D. Sebalin (brá
csa) és V. Berlinszkij (gordonka) — 
D 10 903/4

A nálunk is nagy sikerrel vendég
szerepeit Dimitrij Baskirov on kívül a 
lemezekről jól ism ert Borodin-vonós-  
négyes tagjai adják elő Johannes 
Brahmsnak ezt a remekét.

Az előadók érezhetően igen otthono
sak a romantika világában és Brahms 
stílusában. Mindaz, amit Brahms ki 
akart fejezni ebben a nagyszerű kom 
pozíciójában, a muzikális és átélt elő
adás folytán nagyszerűen jut érvényre.

Dvorak: F-dúr vonósnégyes,  op. 96. — 
Verdi: e-moll vonósnénves. — Előadja 
a Leningrádi Állami Filharmóniai Tár
saság vonósnégyese. (Tasiai: V. Ov- 
csarek, G. Luckii, V. Szolovjev és B. 
Morozov) —D 011 053/4

Üj vonósnégyes-társasággal ism er
kedhetünk meg ezen a lemezen. A tár
saság maga bizonyára nem új, — hi
szen a kamarazenei összjátéknak, ösz- 
szeszokottságnak, összehangoltságnak

az a foka, am elyet ez a kitűnő lenin
grádi együttes képvisel, nyilván hosszú 
együttműködés eredménye. Számunkra 
azonban mégis új ez a vonósnégyes, 
mert lemezük eddig még nem érkezett 
el hozzánk.

A leningrádi vonósnégyes-együttes a 
két nagy romantikus zeneszerző mű
veit kiváló technikai felkészültséggel, 
szeretetteljes odaadással és igen muzi
kálisan interpretálja.

Jifi Reinberger orgonázik — D 9507/8
Jifi Reinbergernek, a neves cseh

szlovák orgonaművésznek Szovjetunió
beli hangversenykörútján készült ez a 
felvétel. Az 1914-ben született Jifi Rein
berger, Günther Ramin és Karl Straube 
egykori tanítványa, jelenleg a prágai 
Zeneakadémia tanára. A kitűnő m u
zsikus — aki a fél világot bejárta már, 
s turnéi során Magyarországon is jelen
tős sikereket aratott — ezen a lemezén 
régi mesterek ritkán játszott műveit 
adja elő, fölényes technikai tudással, 
szépen regisztrálva és tökéletes stílus
ismerettel.

A megszólaltatott mesterek közül 
Arnolt Schlick, a német későgótika 
egyik legnagyobb muzsikusa a legré
gibb. Műveiből egy korálelőjáték az 
1512-ben Mainzban kiadott „Tabula
turen etlicher lobgesang und lidlein uff 
die orgeln und lauten” című művéből 
való 1.,Maria zart, von edler Art” 
hangzik fel a lemezen. — Időrendben 
a németalföldi Jan Pieterszon Swee-  
linck a lemez következő zeneszerzője. 
Tőle egy variáció-sorozatot hallunk a 
,.Myn Jonck leven” című népdalra. — 
A német barokk egyik nagy mestere. 
Johann Jakob Froberger írta a lemez 
harmadik műsorszámát egy frig hang
nemű Ricercam-t. — J. S. Bnchot, két 
műve képviseli a lemezen. Az egvik: 
..Das alte Jahr vergangen ist” című 
korálelőiáték; a másik pedig a kará
csonyi ..Vom Himmel hoch, da komm” 
ich her” kezdetű koráira írt kánon
variációk sorozata.

Beethoven: c-moll szonáta, op. 10.. No. 
1. — E-dúr szonáta, op. 14., No. 1. — 
Előadja Tatjana Nyikolajeva (zongora)- 
— D 8933/4

Két újabb Beethoven-zongoraszonáta 
felvétele került a szovjet gyártmányú 
hanglemezek katalógusába. Ez alkalom
mal a fiatal Beethoven alkotásaira ke
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rült sor: a két mű 1798-ban, illetve 
1799-ben keletkezett.

Mindössze egy esztendő választja el 
a lemezre vett c-m oll szonátát az E- 
dúr szonátától. Mégis, m intha egy egé
szen új, egy egészen más Beethoven 
szólna hozzánk az utóbbin. Rövid idő 
alatt lezajlott stílusváltás eredménye ez.

E kétféle Beethoven-stílus jól érvé
nyesül Tatjana Nyikolajeva  megértő 
interpretációjában. A c-m oll szonáta 
előadása hol szenvedélyes, hol érzelmes, 
hol meg humoros, — m indig a zene 
legbensőbb jellegének megfelelően. 
Ugyanígy az E-dúr szonáta, amely fi
nom, hangulatos és lírai tolmácsolás
ban került előadásra.

C S E H S Z L O V Á K  L E M E Z E K

Janácek: Ó-szláv mise — A  Cseh Fil
harmonikusokat K. Ancerl vezényli; 
közreműködik L. Domanínská (szop
rán), V. Soukupová (alt), B. Blachut 
(tenor), E. Haken (basszus), a Cseh Ál
lami Énekkar (karigazgató: J. Veselka) 
és J. Vodrázka (orgona) — SUA 10 519

Janáceknek ez a sajátos kompozíciója 
voltaképpen ó-szláv („glagol”) nyelvű 
mise; ugyanakkor azonban alcíme sze
rint „kantáta szólistákra, vegyeskarra, 
orgonára és zenekarra”. A 72 esztendős 
mester formailag liturgikus műve tar
talm a szerint világi, pantheisztikus szí
nezetű alkotás. Keletkezésének külső 
indítéka: a Csehszlovák Köztársaság 
megalakulásának 10. évfordulójára ren
dezett ünnepségek.

A Janácek késői stílusát híven rep
rezentáló kompozíciót nagy odaadással 
és lelkesen, ennélfogva igen szépen és 
hitelesen interpretálja az előadó együt
tes.

A kitűnő minőségű felvételt „antis
tatic” (portaszító) nyersanyagra présel
ték.

Mozart: g-moll szimfónia  (K. 550) — 
Mozart: A-dúr szimfónia  (K. 201) — 
A Brnoi Áll. Filharmónia Zenekarát, 
ill. a Cseh Filharmonikus Zenekart M. 
Turnovsky vezényli — SUA 10 512

Az 1928-ban született Turnovsky a 
fiatalabb csehszlovák karmester-generá- 
ráció kiemelkedő tagja, aki 1958-ban 
a besangon-i nemzetközi karmester-ver
senyen első díjat nyert.

A lemezre játszott két Mozart-mű 
közül különösen a korábbi, a fiatalos 
lendülettől áthatott A-dúr szimfónia 
életteli, friss elevenséggel pezsgő ki
tűnő interpretációja ragadott meg. A 
g-moll szimfónia sötétebb színei, szen
vedélyes-tragikus hangjai kissé még tá
vol állnak a fiatal karmester egyéni
ségétől.

A portaszító nyersanyagra préselt 
felvétel technikai minősége elsőrendű.

Mahler: IV. szimfónia,  G-dúr — A 
Cseh Filharmonikus Zenekart Z. Sejna 
vezényli, közreműködik M. Tauberová 
(szoprán) — SUA 10 151

A nálunk oly méltatlanul mellőzött 
utóromantikus zeneszerző Mahlert ezen 
a lemezen egyik legközérthetőbb, leg
egyszerűbb, s ezért viszonylag népsze
rűvé vált szimfóniája képviseli.

Az előadás kitűnő — erről mindenek
előtt Karel Sejna, az Európaszerte is 
elismert Mahler-karmester gondosko
dott. Az ő keze alatt a Cseh Filharmo
nikusok a magasztost a triviálissal, a 
misztikust a banálissal oly könnyen 
közös nevezőre hozó sajátos Mahler- 
muzsikának minden szépségét, érdekes
ségét, finomságát kitűnően érzékeltetik.

A lemez minősége jó.

Beethoven: F-dúr vonósnégyes  (Op. 18. 
No. 1.) — Beethoven: f-moll vonósné
gyes (Op. 59.) — Előadja a Smetana- 
vonósnégyes — SUA 10 478

A Smetana-kvartett (tagjai: J. Novak,
L. Kostecky, M. Skampa és A. Kohout) 
1943-ban alakult meg. Tagjai akkor 
még a prágai konzervatórium növen
dékei voltak. 1945-ben léptek először 
nagy nyilvánosság elé. Azóta Csehszlo
vákia egyik legreprezentatívabb és leg
ismertebb vonósnégyes-együttesévé nőt
ték ki magukat. Európának szinte va
lamennyi országát bejárták hangver- 
senykörútjaik során, de ellátogattak Kí
nába, Indiába, Japánba, Ausztráliába, 
Üjzélandba, Indonéziába és az Egyesült 
Államokba is.

A sokszorosan kitüntetett együttes 
nagyszerű formában, kitűnő diszpozí
cióban, tökéletes stílushűséggel adja 
elő a két nagyszerű Beethoven-alko- 
tást. — A lemez minősége jó.

Barna István

2 2 4









D I S P U T A
Mit kezdhetünk a típus fogalmával a zenében (Vitányi Iván) ........... 302

S Z E M L E
A bolgár szimfonikus zene hetéről. A mai muzsika seregszemléje
Russéban (Tardos B é la ) .............................................................................................  305

Kelet és Nyugat ’64 — Zenetudományi konferencia Üj Delhiben 
(Kárpáti J á n o s ) ..............................................................................................................  308

K Ö N Y V E K R Ő L
Molnár Antal: A zenéről (Juhász E lő d ) .............................................................. 314

Hej, kenyér, barna kenyér. Szerkesztette: Szatmári A ntal—Pálinkás
József (Fejes György) .............................................................................................. 317

Darvas Gábor: Zenei ABC (Pándi Marianne)....................................................... 318

F O L Y Ó I R A T O K  ..............................................................................................................  322

H A N G L E M E Z E K R Ő L  .............................................................................................. 334

*

A ,,Magyar Zene” legközelebbi száma 1964. szeptember 30-án jelenik meg.

M A G V A R  Z E N E  
Z enetudom ányi folyóirat  

M egjelen ik  évenként hatszor  

A  szerk esz tő  bizottság tagja i:
SZABOLCSI B ence, UJFA LU SSY  József és MARÖTHY Ján os  

F elelős szerk esztő: LOZSY János

Szerkesztőség és k iadóhivatal: B u d ap est, V., S em m elw eis u. 1/3. T e le fon : 187-990. 
Szerk esztőség i ónák: k ed d en  5—7-ig

Kiadja a M agyar Z enem űvészek  Szövetsége és a Z enem űkiadó Vállalat 
A kiadásért felel: TARDOS B éla , a Z enem űkiadó Vállalat Igazgatója  

K észült a Zenem űkiadó Vállalat nyom daüzem ében.

T erjeszti a M agyar P osta . E lőfizeth ető  a Posta K özponti H írlapirodánál (Bp., V.. 
József nádor tér 1.) és b árm ely  postahivatalnál. E lőfizetési dij fé lév re  45,— forint, 
egész  évre 90,— forin t, m ely  ö sszeg  egyéni elő fizetésn él a 61.280., közületi 
előfizetésnél pedig a 61.066. sz . csekkszlra  v a g y  MNB 8. sz . folyószám lára

fizetend ő  be.



A Z E N E I  N E V E L É S  N E M Z E T K Ö Z I  T Á R S A S Á G A  
B U D A P E S T I  K O N F E R E N C I Á J A  E L É

Az ISME, a Zenei Nevelés Nemzetközi Társasága, június 26. és július 3. 
között Budapesten tartja 6. konferenciáját. A legutóbbi években hozzá
szokhattunk, hogy fővárosunk régebbi jelzőihez „Budapest Fürdőváros”, Bu
dapest Vásárváros” stb. egy újabb társult, „Budapest a Nemzetközi 
Kongresszusok városa.” Tekintélyes számú tanácskozáson vesznek részt Bu
dapesten a tudomány és a gyakorlati élet különféle szakemberei. Megkülön
böztetett jelentőségű számunkra azonban ez a mostani, a zenei nevelés ügyé
vel foglalkozó konferencia, hiszen a megbeszélések tárgya igen fontos kér
dés: a felnövekvő generáció zenei műveltsége, tudása.

A konferencia témája, „a XX. század zenéje és a zenei nevelés”, rend
kívül időszerű kérdésre irányítja a figyelmet. Napjaink zenei kultúrájának 
legsúlyosabb problémája az alkotóművész és közönsége közt, meghatározott 
történelmi fejlődés eredményeként keletkezett szakadék. A zenetörténet nagy 
virágkoraiban azonos nyelvet beszélt a zeneszerző és az a közönség, amely
nek a művész komponált. A muzsikustársadalom legszélesebb körű össze
fogásával, a szocializmus keretei között, újra feltámadhat ez az aranykor. 
Hatalmas társadalomnevelő programot kell végrehajtani, s e nagy munkában 
a legnagyobb szerep éppen a pedagógusainkra vár.

Űj zene és zenei nevelés — jellegzetesen századunk kérdése ez, amelyre 
korunknak meg kell találnia a választ. S túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy 
olyan erőteljes, olyan jelentős eredményeket tükröző választ a kérdésre ke
vés ország adott, adhatott századunkban, mint éppen Magyarország. A kor
szerű zenei nevelés ügyének két géniusz lángeszű útmutatása biztosított 
nemzetközi súlyt, világméretű jelentőséget. Bartók Béla és Kodály Zoltán 
nevelő programja együtt és csakis hatásának egységében hozott olyan fényes 
sikert, amelyre fel kellett figyelni világszerte. Amiként nem választható 
külön a hangszeres és a vokális zenei nevelés, ugyanúgy szorosan összetar
tozik a két korszakos művész egész nevelő munkássága. Ha nálunk ma 
simább útja van az értékes, új zene terjedésének, ha a mind gyarapodó ifjú 
műértő közönség nem zárkózik el korunk zenéjétől, sőt, igényli: újra meg 
újra emlékeznünk kell Bartók Béla gyermekek számára írt remekműveire 
csakúgy, mint Kodály Zoltán gazdag életének egyik fő művére — nemcsak 
a zeneszerző halhatatlan alkotásaira — a magyar iskolai énektanítás ember
milliókat érintő felépítésére, arra a sokévtizedes, hivatalos körök által oly 
sokszor meg nem értett, lekicsinyelt küzdelemre, amelynek jelentőségét csak 
a szocialista Magyarország ismerte fel az ifjúság és a felnőttek zenei neve
lésében egyaránt.
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Talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha elmondjuk, hogy hazánk az új 
zenére, az új zenével való nevelésben mind szebb eredményeket ér el. Kodály 
módszerét olyan nagymultú intézmény is „importálta”, mint a bécsi Zene- 
akadémia; énekes gyakorlatai nemrég hagyták el Angliában a sajtót; tanítá
sát ismerik Ciprusban éppúgy, mint a Japán szigetvilágban, kórusműveit 
egyaránt éneklik cseh és bolgár, német és amerikai énekkarok.

Bartók és Kodály példája áthatotta valamennyi muzsikusunkat. Zene
szerzőink — különösen a jelszabadulás, a zenei nevelés közkinccsé tétele 
után — rendkívüli energiával láttak a feladathoz, hogy a muzsikát tanulók 
egyszer s mindenkorra elfelejtsék a mechanikus száraz „tananyag” nyomasztó 
örökségét, hogy eleven zeneművek közvetítsék a technikai tudást. Ezt a tere
bélyes literatúrát három alapvető jellemvonás teszi különösen értékessé: 
hangvételében korszerű, nyelvében nemzeti és érzelmi körében nem lépi túl 
a gyermekek befogadóképességének határát.

Azonban hiába születtek volna — mégoly értékes — alkotások ifjúsá
gunk számára, hiába fogott volna össze a magyar zeneszerzők tábora a zenei 
nevelés művészi színvonalának biztosítására, ha népi államunk nem támo
gatná oly jelentős anyagi hozzájárulással zenei intézményeink munkáját, s 
ha zenetanáraink ezrei, szakítva a megszokott, a kényelmes módszerrel, nem 
álltak volna a születő, erősödő új mellé. Létrejött nálunk az alkotó-pedagó- 
gus-zenét tanuló rendkívül értékes egysége s ez lehet az alapja a zeneszerző 
és a közönség közötti mai áldatlan ellentét megszüntetésének, s biztosítéka 
annak, hogy a komponista és a hallgatósága ismét megértsék egymást.

Van mivel büszkélkednünk ország-világ előtt, a Zenei Nevelés Nemzet
közi Konferenciájára 31 országból érkező 400-nál több küldött előtt. S akad 
majd bizonyára sok tanulni valója is a nemzetközi tapasztalatokból a kon
ferencián részt vevő majdnem háromszáz magyar zenepedagógusnak. Neves 
egyetemi tanárok, zeneakadémiák igazgatói, híres zeneszerzők és vidéki kis
városaink, sőt falvaink tanárai-tanítói együttes erővel munkálkodnak majd 
a tanácskozásokon a közös problémák megoldásáért, a kölcsönös megértés 
szellemében, a békés alkotó tevékenység szép szimbólumaként. A téma sok
rétű és izgalmas, s feldolgozása különösen tanulságos lesz, ha a nézetek 
cseréje a vélemények összeütközéséhez is vezet, ha a baráti vitában új szem
pontok is kikristályosodnak.

Nyolc napig Budapest lesz az egész világ zenepedagógusainak fővárosa. 
Kitüntetés ez, eredményeink elismerésének jele, s egyúttal ösztönző erő is 
a további még jobb, még alaposabb munkára.

A Magyar Zene szerkesztősége köszönti a konferencia valamennyi részt
vevőjét, a Zenei Nevelés Nemzetközi Társasága elnökségét, a külföldi és a 
hazai küldötteket, a világ minden tájáról Budapestre sereglő ifjúsági ének
karokat, zenekarokat, fiatal szólistákat. S kívánja, hogy a tanácskozás hasz
nosan betölthesse a célját; eredményesen vigye előbbre az ifjúság és a fel
nőttek zenei nevelésének az ügyét.
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S Z E N D E  O T T Ó  — DR.  N E M E S S U  R í  M I H Á L Y :

A H E G E D Ű T A N Í T A S  É L E T T A N I  V O N A T K O Z Á S A I

I.

A pedagógiának v ilágszerte  egyik fő p roblém ája n ap ja in k b an  a tanu lási 
fo lyam at korszerűsítése, m egkönnyítése. E nnek  okát legalábbis k é t fő té 
nyezőben kereshe tjük :

1. A legutóbbi fél évszázad a la tt az ism eretek  és így  a tanu ln i valók 
bővülése az élet m inden  terü le tén  R endkívüli m ére tek e t öltött. Egyrészt a 
tudom ánydk roham os fejlődése bizonyos tudom ányokat ú ja b b  ágakra b o n to tt 
(pl. a pszichológia ágai: fejlődéslélektan, krim inálpszichológia stb.) m ásrész t 
az új ism eretek  ú j tudom ányok m egszületését és k ife jlődését te tték  lehetővé 
és szükségessé (pl. m agfizika, k ibernetika  stb.).

2. A tudom ányok gyors fejlődéséhez viszont h o zzá já ru ltak  azok a tá r 
sadalm i átalakulások  is, am elyek ugyancsak a legutóbbi 40— 50 évben m eg
vá ltoz ta tták  a  világ egyrészének tá rsada lm i a rcu la tá t s ezzel együtt a tu d o 
m ányok irá n t tám asz to tt tá rsadalm i követe lm ényeket is.

A társadalm i követelm ények fokozódó nyom ása a pedagógiában is 
érezteti ha tásá t. A szocialista, v ilágrendszeren  belül — ahol a széles n é p 
rétegek k u ltu rá lis  színvonalának em elése elsőrendű cél — a pedagógia 
központi kérdésévé v á lt a  „miből m en n y it és hogyan '’ tan ítsu n k  p rob lé
m ája. Más indokokból, de felvetődik a kérdés a k ap ita lis ta  országokban is. 
A választ részben világnézeti, résziben pszichológiai, végül — de nem  utolsó  
sorban — fiziológiai tényezők de term inálják . A tan an y ag  tarta lm i m eg
választását m egszabhatják  — meg is kell, hogy szab ják  — világnézeti 
elvek, de azt, hogy miből mennyit és milyen úton tud valaki meghatáro
zott időszakon belül elsajátítani, csak az em berrel közvetlenül foglalkozó 
tudom ányok, a fiziológia, a pszichológia és a pedagógia eredm ényei a la p já n  
h a tá rozha tjuk  meg. A tan u lás  viszont az em ber fo rm álásának , nevelésének 
szerves része, ezért a kérdéskomplexum végső soron a modern — a mi 
nézetünk szerint — szocialista ember nevelésének problematikájába tor
kollik.

Nem véletlen  tehát, hogy n ap ja in k b an  a tanu lási fo lyam at sa já to s
ságait mindhárom em líte tt tudom ány m űvelői a m aguk sajátos m ódszerei
vel ku ta tják . Ennek e llenére  úgy véljük , hogy Lissák Kálmán joggal á lla 
p ítja  meg: „A jelenlegi nevelési e lveink  több évezredes tapasztalatokon  
alapulnak, azonban sem m iféle garanciánk  nincs a rra , hogy  ezek a nevelési

2 2 9



elvek  optim álisak .”1 És való jában , ha pedagógiai go n d ja in k  m élyére né
zünk, e rre  a következtetésre  kell ju tn u n k .

Term észetesen ez nem  je len ti azt, hogy a m agyar pedagógiának  ne len 
nének  jelentős eredm ényei. Éppen ezek nagy  száma m ia tt sem vállalkoz
h a tu n k  a rra , hogy du rva  m ellőzések elkövetésének h ib á ja  nélkül képet 
p ró b á lju n k  adni hazai pedagógiánk eredm ényes haladásáró l. Szabadjon 
ezé rt csupán — m in t összefoglaló je llegű  és a g y ak o rla t szem pontjából 
n agy  jelentőségű m űre  — „Az á lta lános iskolai tanulók te rv sze rű  nevelésé
nek  p ro g ram já ra”, a Nevelési T erv re  h ivatkoznunk.2

Ez a m ű  a korszerű  pedagógiai elveken kívül m agában  foglalja a 
fiziológia és pszichológia idevágó a d a ta it és nézeteit m ind  a gyerm ek é le t
ko ri sa játosságaira  (testi és szellemi fejlődésére) m ind  a tanulási fo lya
m a tra  vonatkozólag, m ajd  ezek a lap ján  levonja  és a lkalm azza a szükséges 
következtetéseket. Nem  m arad  m eg azonban az elm életi pedagógia szintjén, 
han em  a specifikus pedagógiai k ísérle tek  eredm ényeit fe lhasználva k o n k ré t 
m ethod ikai és d idak tika i ú tm u ta tá s t ad  a tan ítás g y ak o rla ti m unkájához. 
Ily  m ódon nem csak hézagpótló, hanem  egyben messze elő rem utató  tu d o 
m ányos és gyakorlati é rték ű  m unka.

A hazai pedagógiai irodalom  azonban az eredm ények m elle tt n y íltan  
fe ltá r ja  a pedagógia tudom ányának  m ég kellőképpen fel nem  dolgozott ré 
szeit is, és rá m u ta t pl. a m ódszertani k ísé rle ti m unka viszonylagos e lm ara
do ttságára , te h á t növekvő szükségességére is. Nagy Sándor írja : „Egzakt 
k u ta táso k  nélkül a m etodika a rra  k á rh o z ta tja  m agát, hogy csak m eg
ism ételje , am it a d id ak tikában  á lta lánosságban  el lehet m ondani egv-egy 
e lv rő l.”3 * A nnak ellenére  azonban, hogy k o ru n k ra  —• m in t fen tebb  rá m u ta t
tu n k  — a szaktudom ányok differenciálódása jellemző, sok jelenség oka 
csak több tudomány együttműködése, közös erőfeszítése révén tárható fel. 
M éltán  írja  Erdei Ferenc: „ . . . a tudom ányban  előtérbe k e rü ltek  a kom plex 
vállalkozások, a tudom ányok  közötti h a tá rte rü le tek . M iután  messze előre
h a to ltak  az ism eretlenbe az egyes szaktudom ányok ékei, m ost m ár több 
oldalró l kell és lehet m egközelíteni a m egism erendőt. Ez a helyzet egyarán t 
előidézi több szaktudom ány alkalm i szövetkezését is, de tudom ányágak  
közötti „ha tá rtudom ányok” k ia lak u lásá t is.”'í

Ez a m egállapítás nézetünk  szerin t fokozottan é rvényes a m agasabb 
idegm űködéssel, a lelki jelenségekkel, az em ber nevelésével, a személyiség 
form álásával foglalkozó tudom ányokra. E három  tudom ány: a fiziológia, a 
pszichológia és a pedagógia te h á t sok ponton, „h a tá rte rü le ten ” érintkezik. 
A három  tudom ány  közül a nevelési gyakorla tban  közvetlenül hasznosít
h a tó  eredm ényt term észetesen  csak a pedagógia tud  n y ú jtan i, ehhez azon
b an  szoros kapcsolatban kell á lln ia  a m ásik  k é t tudom ánnyal.

1 Lissák Kálmán: Felszólalás a M agyar T udom ányos B ékekongresszuson  (Bp. 1962.).
2 Az általános iskolai tanulók tervszerű n evelésén ek  programmja (Műv. Min. Bp. 1963.).
3 N agy Sándor: D idaktika és M etodika. Tanulm ányok a n eveléstudom ány köréből. 

(A kadém iai Kiadó, Bp. 1961.)
'• Erdei Ferenc: Tudom ány, gyakorlat és m ás kérdések. (Élet és Irodalom, 1962. 

VII. évf. 47. sz.)
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Azt, hogy  a pedagógiában az egyes tan tá rg y ak k a l foglalkozó m etodikák, 
a fiziológia és pszichológia eredm ényeiből m it, m ilyen  m értékben  tu d n ak  
felhasználni, az egyes tan tá rg y ak n á l felm erülő  tan ítá s i problém ák döntik  
el. „A m etod ika  ugyanis —  korszerű felfogásban — nem  lehet m ás, m in t 
a pedagógiának olyan résztudom ánya, am ely  m egállap ítja  az egyes ta n tá r 
gyakra  nézve azokat a fe lté te leket, am elyek  a tá rg y  sa já to s term észetéből 
következően leginkább biztosítják , hogy a nevelés, a képzés és az ok ta tás  
fe lad a ta it az adott tá rg y  anyagának  feldolgozásában a legeredm ényesebben 
o ld juk  m eg .”5

II.

Az eddigiekben vázolt összefüggések érvényesek a zenei nevelésre, azon 
belül a hangszeres pedagógiára  és m etod ikára  is. A zene m in t m űvészet 
a tudom ányokhoz hason lóan  jelentős d ifferenciálódáson m ent keresztül. 
E d ifferenciálódás szinte ja zenei gyak o rla t m inden te rü le té re  k iterjed t.

a) A  XX. század zen é je  nem csak ta rta lm áb an  és form ájában, de szer
kezetében és esz'közeiben is  jelentősen e lté r  a XIX. század zenéjétől. A vá
lasz to tt tém a nem  engedi, hogy k ité rjü n k  a zeneesztétika terü le tére, ezért 
ebben a vonatkozásban csak u ta lunk  pl. a dodekafónia és az e lek tron ikus 
hangszerek  hatására.

b) A m odem  zene a „hagyom ányos” hangszerek alkalm azását és így 
kezelését is  m egváltoztatta , előadása ú j hangszertechnikai követelm énye
k e t is tám aszt.

c) Az előadóművészi tevékenység bizonyos fo rm ái is m ódosultak. V ilág
szerte szin te  állandósult a zenei versenyek, fesztiválok rendezése és nem  kis 
részben az ezeken e lé rt eredm ényen m érik  le egy-egy előadóm űvész, vagy 
együttes helyét, é rtéké t a zenem űvészetben. E versenyekre  való felkészülés, 
a kötelező — esetleg a  m űvész szem élyiségéhez nem  egészen illő — m űvek 
m egtanu lása, a „pontozásra” való előadás, sajátos fe lad a to k a t je len t az elő
adóm űvészek számára.

d) A zene tá rsad a lm i gyakorlata  is m egváltozott. Jelentősen n ő tt a 
hangszert tanulók  szám a és ennek m egfelelően nagym értékben  d iffe ren 
ciálódott a növendékanyag, ad ó sság  és készség szem pontjából, elsősorban 
kezdő fokon. A zenei nevelés mind erőteljesebb beépülése az általános ne
velésbe, m elye t pl. a zenei általános iskolák  növekvő hálózata is bizonyít, 
mind közelebb hozza a zenepedagógiát az általános pedagógiához.

Az álta lános pedagógia és a m űvészi nevelés összefüggéséről Kókai 
Rezső m á r  1937-ben ezt ír ta : „Legfontosabb ilyen összefüggés ta lán  az, hogy 
m aguk  a  m űvészi képességek a m aguk  sokrétűségében  nehezen válasz tha
tók el az  egyéb em beri képességektől, ve lük  szerves lelk i egységet képeznek. 
A m űvészetre  való speciális nevelés önikénytelenül involválja  ezeknek az 
egyéb képességeknek a nevelését is. É ppen  ezért leh e te tlen  a m űvészi nevelés 
te rü le tén  helyesen és h ib á tlan u l e ljá rn i bizonyos á lta lános pedagógiai tá jé 
kozottság  nélkül.”6

5 N agy  Sándor: Id. m ű 15. old.
0 K ókai Rezső: Az á lta lán os pedagógia és a m űvészi n evelés. (Liszt Ferenc Zenem ű

vészeti F őiskola évkönyve 1936/37.)
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A hangszeres pedagógia aspektusából ez az összefüggés szükségszerűen 
m élyebben nyú lik  be a fiziológia és pszichológia terü letére, m in t m ás tá r 
gyaknál és ese ten k én t bizonyos pedagógiai problém ák is m ás vetü letben  
jelentkeznek. E nnek  okát a hangszertan ítás  sajátszerűségében kell keres
n ü n k :

1. A h angszertan ítás egyéni és nem  osztályfoglalkozás te h á t a tanó rán  
belü li „tanulói ak tiv itá s” p rob lém ájá t m ásképpen kell értelm eznünk. 
A hangszertanu lás a lap ja  a  rendszeres gyakorlás, az órán te h á t  az e lsajá
tí t ta tá s  — ab b an  az érte lem ben m in t a közism ereti tan tá rg y ak n á l —nem  
lehetséges és így  nem  is cél. A tanu ló i a k tiv itá s  elsősorban a szükségszerű 
o tthoni m unkában  n y ilv án u l m eg és an n ak  eredm énye a lap ján  is m érhető  le.

2. A hangszertanu lás jellegénél fogva a szenzom otoros tan u lási fo lya
m athoz tartoz ik ; a  m otoros kom ponens szin te  egyenrangú a szenzorossal. 
A hangszeres zenélés d ifferenciált és főleg igen finom an k o o rd in á lt m ozgás- 
funkciókat követel m eg. Az előadóm űvészet éppen abban  különbözik a 
„passzív” átéléstől, hogy fe lté tlenü l olyan cselekvéssel párosu l, am ely a 
szubj aktive á té ltek k e l — éppen a cselekvés révén  — m ásokat is részesít 
az élm ényben. E zért az átélés és a m ások részéről történő élm énybefogadás 
között rendkívül bonyo lu lt cselekvéssor zajlik  le : az előadás.

Ez a cselekvéssor term észetesen m ozgással jár. Minél tökéletesebb, 
„adekvátabb” a mozgatórendszer reagálása és működése, ennek folytán a 
kifejezőmozgások összessége, annál sikeresebben valósul meg a belső élmény 
közvetítése: az előadás. M éltán á llítja  Flesch Károly, hogy „A hegedülés 
m agasabb  m űvészete  elsősorban a szükséges m ozdulatok célszerűségén 
nyugszik. A legnem esebb  m űvészi szándékok szenvedhetnek h ajó tö rést a 
fogyatékos techn ikai alapok  sz irtje in .”7 És hogy ,e felfogás n ap ja in k ig  sem 
a v u lt el, a rra  jó  példa, hogy Szigeti József a v ilághírű  m ag y a r hegedű- 
m űvész 1963 o k tó b er 21-i budapesti e lőadását e szavakkal kezd te : ,,A mi 
m űvészetünknek  sok kézm űves elem e van .”

N yilvánvaló teh á t, hogy a m űvészi in te rp re tác ió  kérdéseivel foglalkozó 
h angszertan ítás és a fiziológia között valam iféle  kapcsolat szükségszerű. 
C élszerű lenne azonban  m eghatározni, hol is a fiziológia helye a hangszer- 
tanításban, milyen kapcsolat van a kettő között és milyen konkrét hasznot 
húzhat a zenetanítás az élettani vonatkozásokból.

N ézetünk szerin t a h angszertan ítás és a fiziológia, va lam in t a  m űvészi 
já té k ra  a lkalm azo tt pszichológia között hasonló összefüggés van, m in t m ás 
finom an  koord inált m ozgásokkal já ró  em beri tevékenység és a n n a k  élettan i 
vonatkozásai között. A mozgások, a tevékenység célját, em ocionális beállí
to ttsá g á t és eszközeit illetően term észetesen különbség van  a m uzsikálás 
és m ás tevékenység m ozgásai között. A m uzsikálás m ozgásait végső soron 
a  zenei elképzelés irán y ítja , an n ak  vannak  alárendelve. A zenei elképzelés 
fe jlesztését a tan ítá s  so rán  b iz tosítanunk  kell, de ez legyen szoros kapcsolat
b an  a hangszeres reprodukcióval. Az előre e lképzelt hangtól hosszú az ú t 
a hangszeren való m egvalósításig , azonban  m á r a belső hallás is több, m in t a 
hangok  egyszerű észlelése. „A belső hallás a zenei hallási képzetekkel szán-

7 Flesch C.: D ie K unst des V iolinsp iels (Peters, L eipzig 1923, 1928.).
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dékosan bánni tu d ás képessége is”8 (Tyeplov). A végrehajtás fiziológiai folya
matai azonban alapvetően befolyásolják azt, hogy a zeriei elképzelés a hang
szeren hogyan valósul meg. Ha te h á t előadásról van ázó, nem beszélhetünk 
az elképzelés, illetve megvalósítás elsődlegességéről, vagy máscdlagosságáról, 
csak azok dialektikus egységéről.

E zért 'kell nézetünk szerin t a hangszeres pedagógia egyik  k iindulópont
ján ak  az alkalm azott éle ttan  m egfelelő a d a ta it  tek in tenünk . A zenefiziológia 
és zenepszichológia oktatásának te h á t érte lem szerűen  a tanárképzésbe kell 
szervesen beépülnie. Ez b iztosítja  a tan á rk ép zés színvonalának korszerű  
em elését, ezáltal e k é t tudom ány  eredm ényei behato lnak  a zenepedagógiai 
gyakorla tba , és ezen keresztü l a hangszerkezelés m indennapi tevékeny
ségébe.

A hangszeres m etodikai irodalom ban m á r eddig is sok helyen ta lá lko 
zunk m ozgásfiziológiai kérdésekkel. A hegedű-m ódszertan  szerzők közül 
Steinhausen (1918),9 a vonókezelés fiziológiai vonatkozásairól ír t  könyvet. 
Eberhadt (1912, 1921, 1922, 1931)10 11 és Trendelenburg (1925)u  a hegedülést 
egészében fiziológiai szem pontból tá rg y a lta  könyveiben. Klingler (1921),12 
Koeckert (1909).13 Flesch (1923, 1927., 1., 7. lábjegyzet), Jahn (1951),14 
Seling (1952),15 és m ások a hangszertechn ika  különböző kérdéseinél a lk a l
m aztak  é le ttan i m egfontolásokat. Ezek u tá n  nem  is különös, hogy az em lí
te t t  szerzők közül S teinhausen  orvos, T rendelenburg  pedig a w ürzburg i 
egyetem  fiziológia tan á ra  volt.

Az elm ondottakon kívül k ísérleti v izsgálatok  is fo ly tak  a hangszeres 
já ték  fiziológiai m echanizm usainak tisz tázára . A. Basler és K. Kawalelz16 
az a lk a ttíp u s és a hegedű játék  összefüggéseit k u ta tta . A. Loewy és H. 
Schroetter17 pedig a légzés, az energ iafelhasználás törvényszerűségeit vizs
gálta  számos hangszernél, éneklésnél, és vezénylésnél. B ár ezek a vizsgálatok 
bizonyos m ódszertani következtetésre  is lehetőséget ad tak , konkré t m eto 
dikai és d idaktikai eszközök kidolgozására a lig  voltak alkalm asak.

A felsorolt sok m unka ellenére is egyet leh e t érteni P. MicheZ-lel,18 ak i 
a zeneoktatás helyzetéről Lissák K álm án -n ak  és Nagy S ándor-nak  az á lta -

8 T yeplov B. M .: A  zenei képességek  pszichológiája  (Tankönyvkiadó, Bp. I960.).
9 Steinhausen  F. A.: Die P hysio logie der B ogenführung (Breitkopf—Härtel, Leipzig 1918.).
10 Eberhardt S.: A bsolute T reffsicherheit auf der V ioline (Fürstner, Berlin, 1912.). — 

D ie Lehre der organischen G eigenhaltung (Fürstner, Berlin, 1922.) — és m ás m unkái 
(1921., 1922., 1931.)

11 Trendelenburg W .: Zur P hysio log ie  der Spielbew egung in  der M usikausübung. 
(Pflügers Arch. 1923. 193/201.) D ie natürliche G rundlagen der Kunst des S treich instrum enten- 
sp ielen s (Springer, Berlin, 1925.).

12 Klingler K .: Über die G rundlagen des V iolinsp iels (Breitkopf—Härtel, Leipzig, 1921.).
13 K oeckert K .: Rationelle V iolintechnik (B reitkopf—Härtel, Leipzig, 1909.).
14 Jahn A .: M ethodik des V iolinsp iels (B reitkopf—Härtel, Leipzig, 1951.).
15 Seling H .: Wie und Warum? Lehrerheft und V iolinschule (Peters, Leipzig, 1952.).
16 B asler A .—K awaletz K .: Uber den Einfluss des K onstitutionstypus auf die T echnik  

des G eigenspiels (Arbeitsphysiol. 12. 1943.).
17 L oew y A .-Schroetter H.: Uber den Energieverbrauch bei m usikalischer B etätigung  

(Pflügers Arch. 1926. B. 211. 1-63.).
18 M ichel P .: Über m usikalische F ähigkeiten  und Fertigkeiten (VEB Breitkopt—H ärtel, 

Leipzig, i960.), m agyarul Zenei képesség, zenei k észség  (Zenem űkiadó, 1964.).
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lános pedagógiára vonatkozó nézeteivel meglepő gondolati egyezést m u 
ta tva  ezeket ír ta  alig négy évvel eze lő tt: „A hangszeres zene és az ének 
tanításának módszertana, b á r értékes m ű v ek  egész sora jé len t meg róla, eddig  
alig jutott túl az empirikus állapoton. N agyjában-egészében azoknak a gya
k o rla ti tap asz ta la to k n ak  az összefoglalására szorítkozik, am elyek az évtizedek 
so rán  k ia la k u lta k . . .  Kiterjedt kutató munkálatok szükségesek m ég ahhoz, 
hogy a tapasz ta la ti ú to n  m egtalált m ódszereket tudom ányosan m egindokol
ják , egyes nézetek helyességét bebizonyítsák, más nézetek  téves vo ltá t k i
m u tassák  s m indendenekf e le tt új, az eddigieknél eredm ényesebb m ódsze
rek e t dolgozzanak ki. E kutatások kiindulópontjául azoknak az ismereteknek 
kell szolgálniuk, amelyeket eddig sikerült szereznünk az ember magasabb- 
rendű idegtevékenységének törvényszerűségeiről. Ezeknek alapulvételével 
eg y ú tta l azt is b iz tosítjuk , hogy e k u ta tó  tevékenység d ialektikus m a te r ia 
lista  alapon fog k ibon takozn i.”

E gondolatm enetből nyilvánvaló, hogy  a m ódszertan  ebben a v o n a tk o 
zásban m indig  függö tt és függ m a is az é le ttan  fejlettségétől. E zért rész in t 
az objektív , term észettudom ányos ism ere tek  állandó fejlődése, rész in t a 
m ódszertan  további fejlődése alap ján  a korábbi m ódszertanok k ritik a i é r
tékelésre  és helyesb ítésre  szorulnak. K ülönösen  fontos lenne ez nap ja in k b an , 
am ikor a hangszertanu lás töm egm éretűvé válása sok tek in te tben  új d id ak 
tik a i e ljá ráso k a t is igényel.

A m int az eddigi n éh án y  példából is  k itűn ik , a zenepszichológiái és 
fiziológiai szem lélet nem  gyökértelen a zenetan ítás m ódszertanában. M ind a 
hegedűm etodikai irodalom  szem betűnő tám aszkodása a m ozgásélettanra, 
m ind a hegedűpedagógiával szemben az e lm ú lt 15 évben tám aszto tt k öve
telm ények  egyre inkább  a rró l győztek m eg, hogy a m etodika és d idak tika  
korszerűsítésének  egyik a lap já t a heged ű já ték o t létrehozó m ozgásfunkciók 
és vegetatív  reakciók vizsgálatában ta lá lh a tju k  meg.

III.

Az Országos T estnevelés- és Sportegészségügyi In tézetben a hegedű
já ték  neurom uscu láris és vegetatív  fo lyam ata inak  k ísérletsorozatokkal tö r 
ténő vizsgálatára  rendszeres ku ta tó  m u n k á t fo ly tatunk . A vegetatív  fu n k 
ciók v izsgálatába bekapcsolódott dr. Stadler Egon tudom ányos m u n k a 
tá rs  is.19

A mozgások elem zését á lta lában  több m ódszerrel leh e t m egvalósítani:
1. Funkcionális an atóm iai eljárások,
2. Sorozatos fénykép- és film felvételek,
3. E lektrofiziológiai m ódszerek.

19 Szende O.: G ondolatok a hegedűtanítás h elyzetérő l (PARLANDO, 1961. 1—2. sz.) — 
H egedű m ódszertani kérdések  (PARLANDO, 1962. 3. sz.). — A hangszertanítás m ozgásélettani, 
lélektani vonatkozásai és a reform terv (PARLANDO, 1963. 7—8. sz.). — A hangszeres játék  
gyakorlásának  pszichológiai sajátosságai (M agyar P szichológiai Szem le, 1963. 3. sz.).

N em essuri M.—Szende O.: A hangszeres m ozgások  objektív vizsgálata (Pszichológiai 
Tanulm ányok, V. kötet, 1963.).

N em essuri M.: F unktionelle Sportanatom ie (A kadém iai Kiadó, Bp. 1963.).
Stadler E.—Szende O.: G eigenspiel und A tm ung. I. M itteilung (Internat. Zschft. f. 

angew . P hysio l. 1963. 20. M ünchen—Berlin.).
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E m ódszerek m indegyike p á ro síth a tó  akusztikus és egyéb ellenőrző 
rendszerrel.

V izsgálatainkban  ezeket a m ódszereket alkalm aztuk, a vegetatív  fu n k 
ciók tanu lm ányozásánál pedig m agneto fonnal és pontosan bejelö lt ko ttával 
kon tro llá ltuk  a vizsgált produkciót. A  vegetatív  m űködés d inam iká já t a 
légzés és a vérkeringés m érésével h a tá ro z tu k  meg.

Először a hegedűjáték  m ozgásainak elemzésével foglalkoztunk. A h ang
szeres m ozgások elem zését m ind  ez ideig  csak a szűkén érte lm ezett h ang 
szerkezelési mozgások (bilientés, v ib rá tó , fekvésváltás, vonóvezetés, vonó- 
váltás stb.) szerin t végezték anélkül, hogy m egkísérelték volna e mozgások 
kapcso la tá t az em beri mozgások á lta lán o s sajátosságaival összevetni. A h ang
szeres m ozgások — m inden specifikus voltuk ellenére — felépítésüket, 
rendszerüket, elem eiket tek in tv e  az á lta lán o s em beri m ozgások körébe ta r 
toznak. A közös vonások fe lhasználásával tehá t ny ilván  könnyebben is 
sa já títh a tó k  el.

A lapul véve Farfelj csoportosítását, sikerü lt is a hegedű já ték  m ozgásait 
v ég reha jtási m ódjuk  szerin t részletesen analizálni. Ebből m ódszertani v o n a t
kozásban is néhány  elm életi következte tés adódott. A bal és jobb kéz- 
techn ika alapm ozgásainak k ísérle tes v izsgálatánál Flesch felosztását v e ttü k  
alapul. A vegetatív  funkciók v izsgálatánál viszont a te ljes zenei produkció 
elem zését tűz tük  ki célul, m ert azok a m aguk kom plexitásukban  képezik 
az előadói tevékenység fiziológiai h á tte ré t.

Az izom m űködés v izsgálatát ko rszerű  elektrofiziológiai m űszerrel, az 
elektromyográffal fo ly ta ttuk  le. E nnek  adata i a lap ján  végeztük el elem zé
sünket és von tuk  le  a m egfelelő következtetéseket.

Az elek trom yográfia  (tovább iakban  EMG) a m űködő izom álta l te rm elt 
elektrom os potenciálok reg isztrálása  e r re  a  célra szerkesztett készülékkel. Az 
izmok összehúzódását kísérő elek trom os jelenségek ugyanis nagy  erősítéssel 
katódsugároszcillográfon m egfigyelhetők és az azzal egybeépített, szinkron 
m űködő fo tóapparátussal film re rögzíthetők . Ez a készülék az EMG. R end
szerin t több  katódsugárcső dolgozik és fényképez egyidejűleg és így egy
szerre több izom akciós áram ai reg isz trá lhatók  egy-egy m ozgásfolyam atról. 
Az EM G -t diagnosztikai célra, spo rt és m unkam ozgások izom koordinációs 
v iszonyainak elem zésére alkalm azzák. H angszeres mozgások rendszeres elem 
zését, a hozzá szükséges m etodika k id o lgozásá t azonban — legjobb tu d o 
m ásunk szerin t — az OTSI k u ta tó in téze tb en  e sorok író i végezték el először.

V izsgálataink tá rg y á t a zenei, hangképző mozgások a lko tták  hegedülás 
közben. E mozgások m indegyike önm agában  is zenei hangot produkál. Mód
szerünk tehát zenei, hangszeres alapokon nyugszik. A k ísérle ti szem élyek
nek  a d o tt instrukciók  is hegedü lésre  vonatkoznak (m ely hangokat és m i
lyen sorrendben, ritm usban , tem póban , hangerővel játssza), az észlelt 
jelenségek teh á t valóban a hangképzésnél m űködő neurom uscularis ren d 
szer sa já tosságait tükrözik. A „szándék” a kísérleti szem ély részéről a m eg
ado tt hangképzési, teh á t zenei fe lad a t megoldása.

M indegyik k ísérleti szem élynél azonos, többször m egism ételt hangképző 
mozgások közben különböző izm ok akciós áram ait reg isztráltuk . Ily  m ódon 
vált ugyanis lehetővé az egyes szem élyeknél a vizsgált m ozgásokra vo n a t-
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kozó azonos, te h á t  beidegzett m otoros funkcióknak a m egállapítása, m ajd  
ezek összehasonlítása a többi k ísérle ti szem ély ugyanilyen m ozgásainak 
adataival. C élunknak  megfelelően teh á t kialakult dinamikus sztereotipiákat 
regisztráltunk s így a közös jelenségek a vizsgált hangképző mozgások ki
alakult formában való végrehajtásához szükséges neuromuscularis akciókat 
képviselték. Az érték e lés  a lap já t a k ísérle ti szem élyeknél ugyanazon hang
képzőmozgás v ég reh a jtá sa  közben m uta tkozó  azonos jelenségek képezték.

A hegedű já ték  alább i ta rtás i és m ozgási funkcióit tanulm ányoztuk:
1. A te s tta r tá s t  biztosító izom m űködés
2. B alkar em elés heged ülő ta rtásb a
3. B alkarhelyzet hegedü lő tartásnál
4. Izolált és fo lyam atos billentő u jjm ozgás m ind a négy u jja l
5. Hangközök képzésének, az egyes fogásm cdoknak m egfelelő izom

m űködés
6. A h ü v e ly k u jj helyzetének és m ozgásainak  hatása a kéz izm ainak 

feszülési v iszonyaira.
7. Érintő és nyom ó jellegű ujjm ozgás (lefogott és üveghang)
8. A fekvésváltás izom funkciói
9. A v ib rá tó  m ozgás (mind a 4 u jj használatánál)

10. A kettősfogásoknál fellépő izom m űködés
11. A vonóvezetés izom sorai (alapvonás, m artelé, arpeggio stb.)
12. A bal és jo b b  kéz együttm űködése.

A hegedülés m ozgásairól kész íte tt EMG felvételeket összehasonlítottuk 
m ás jellegű tevékenységrő l (álló, ülő te s tta r tá s , karem elés oldalsó közép
ta rtásba , m arkolás, ökölzárás, u jjte rpesz tés stb-ről) készült elektrom y- 
ogram m jainkkal is.

A vegetatív  m ű k ö d ést hegedű já ték  a lkalm ával Szende O ttó Stadler 
Egon dr.-al v izsgálta.

Tíz k ísérleti szem ély  — művész, tan á r, növendék vegyesen — egy á lta 
lu n k  m egadott B ae /i-té te lt já tszo tt három szor egym ás u tán . A té te l a lap 
ko ttá jáb a  b eveze ttük  a kísérleti szem ély egyénileg használt vonásnem eit, 
a já ték o t pedig m agnószalagra vettük . A légvételek könnyű, ún. félálarcon 
á t tö rtén tek , a  balégzőszelep m ozgásait pedig koppan tással ugyanazon 
m agnószalagra v e ttü k  fel. Első k ísérle tso rozatunkban  a belégzés szabad
levegőből tö rtén t, a m ásodikban  pedig a K rcgh  készülék zá rt rendszeréből. 
A készülék au to m a tik u san  jegyezte az oxigénfogyasztás és a légzésmélység, 
légzésszaporaság a d a ta it, am elyek az előzőleg fekvő helyzetben felvett 
nyugalm i ad a to k k a l összehasonlítva m egad ták  a hegedülés á lta l tö rtén t m ó
dosulást. A m agnószalag  és az a lap k o tta  összehasonlítása pedig m indkét 
k ísé rle t sorozatban  lehetővé te tte  a légzésritm us, a jobbkarm ozgás és a zenei 
m ondanivaló kap cso la tán ak  elemzését. .K ontroliképpen k é t Paganini capricet 
és a Veracini L arg ó t já tsza ttu k  hasonló m ódszerrel több k ísérle ti személlyel. 
A n y e rt e redm ények  részletes tag la lása  m eghalad ja  c ikkünk terjedelm ét, 
csupán néhány  köv e tk ez te tésre  m u ta th a tu n k  rá.

Ami a h e g e d ű ta rtá s t illeti, ad a ta in k  szerin t a széles hátizom , a nagy 
m ellizom  és a h á ro m fe jű  karizom  tuda tos laz ítására  kell törekedni. Az
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egyenes tes thelyzete t az ősi hátizom zat és a hasfal izm ainak tónusos a k ti
válásával célszerű  biztosítani. Az így  elasztikusán szabaddá váló test és k a r-  
helyzetet — am ely  m egfelel a légzés követelm ényeinek is — a „csípőre 
h á tra tám aszk o d ás”, „rugalm asan ta r to tt  has”, „szabad h óna lj” kifejezésekkel 
lehet a ta n ítá s  során  érzékeltetni.

T isztáztuk  a fe jta rtá s t biztosító izom m űködés néhány  kérdését is. A fe
je t a hegedűn a trapéz  és a nyak  izm ainak tónusával szabályozott m érték 
ben sa já t sú lya ta rtja . A célszerű fe jta r tá s ra  vonatkozó izom érzékelést a 
„laza ta rk ó ” k ifejezéssel lehet tudatosítan i.

A bal kéz ujjm ozgásainak izom m űködését a g iliszta- és csontközi iz
m okig te rjed ő  részletességgel vizsgáltuk. E mozgások sajátosságaiból u g y an 
csak következtetések  vonhatók le azok tan ítás i so rren d jé re  vonatkozólag.

A jobb kéztechnika m ozgásainak EMG vizsgálata tisztázta  a vonó
vezetés n éh án y  fiziológiai sa já tosságát az alapvonás, a vonásváltás, a h ú r
váltás, az arpeggio  és a m ar télé vonásokn ál.

A légzésvizsgálat adatai ráv ilág íto ttak  azokra a légzési nehézségekre, 
am elyek a heged ű ta rtás  következtében jelentkeznek. S ikerü lt ezek okai
nak egy részét, va lam in t az Cb-fogyasztás vizsgálata révén  a gyakorlottság, 
a fá radás és a  lám palázzal kapcsolatos pszichikai jelenségek egyes m eg
nyilvánu lási fo rm áit tisztázni.

M indezeknek a v izsgálatsorozatoknak az eredm ényei részben igazolták 
az eddigi m ódszertan i elveket, részben azonban nem. így  pl. nem  igazolódott 
be az ún. „ sú ly já ték ”, m ert v izsgálataink  szerin t a bal kéztechnika ak tív  
bal k a r  ta r tá s i helyzetben m űködik. U gyancsak p o n ta tlan n ak  tűn ik  ad a ta in k  
fényében a ba l kéz ujjm ozgásainak a m ódszertani irodalom ban közkeletű  
fogó és ü tőm ozgásra tö rténő  felosztása. A bal kéz hangképző m ozgásai 
d ifferenciáltabb  izom m űködés eredm ényei annál, sem hogy e kétféle típ u sú  
m ozgáscsoporttal kielégítően m egm agyarázhatók  és tan íth a tó k  lennének.

H asonlóképpen pon ta tlan  a passzív csukló m in t e lte rjed t m ódszertani 
m eghatározás. A kápánál való vonóváltás közben a kézfej sú lyát a csukló
feszítő izm ok ak tívan  ellensúlyozzák; éppen ez teszi za jta lanná a váltást. 
E zért a karizm okkal koord inált m űködésük  beidegzését különböző pedagó
giai rendszabályokkal célszerű elősegíteni.

A légzésfunkciók vizsgálata a légzésritm us és a jc b b k a r m ozgásainak 
szoros összefüggésére v e te tt fényt. Ez viszont a vonásnem ek szerepére m u 
ta to tt rá  a légzés szabályozásában. B eigazolódtak a m ódszertani irodalom ban 
a felfelé vonás sú ly talanabb  term észetérő l va llo tt nézetek.

A légzés törvényszerűségeinek figyelem bevétele azonban ezen tú l
m enően is e ligaz íth a tja  a pedagógust ese tenkén t m ég a vonásnem ekkel k a p 
csolatos részletkérdésekben  is. A m ásodik  k ísérle ti szem ély egyebek között a 
Paganini X V II. C apricet já tszo tta  légzésvizsgálataink során  és az A nd an te  
részben a következő vonást használta  (1. ábra, 3.). T ehát a fu tam ot felfelé 
kezdte, a nyolcadok a kápához kerü ltek . Az em líte tt m űvészt Garay György, 
a kiváló m ag y a r hegedűm űvész és ta n á r  tan íto tta  az áb rán  b em u ta to tt 
vonásra.

F elm erü l a kérdés, hogy a három féle  játszásm ód közül m elyik  a leg 
előnyösebb? Ebből a szem pontból érdekes összehasonlításokra van lehetőség. 
Az a láb b iak b an  közöljük az á lta lunk  vizsgált já ték  Paganini XVII. C aprice
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Andante részének első sorát háromféle változatban: 1. Hubay kiadásban,
2. Flesch kiadásban, 3. A Garay György-tanítvány, D. K. kísérleti személy 
által alkalmazott vonásnemekkel:

Az effektiv vizsgált és elemzett 3. példán a légvételek helyeit ( j  =  elő
ször +  =  ismétléskor) és a megfelelő vonórészt (|~| =  kápánál, <| =  csúcs
nál) bejelöltük. Amint a jelzésekből kitűnik — a légzésritmusra érvényes 
szabálynak megfelelően — a légvételek a karmozgás irányával szinkron és a 
vonóváltásoknál történtek. A legato futamok az E-húrról az A-húr felé halad
nak és így záróhangjuk közelében már karemelést igényelnek, amely a 
G-húron levő részre való átmenettel még fokozódik. Ha azt akarjuk, hogy 
a légzés és a mozgás egymást támogató módon hassanak, akkor minél több 
olyan lehetőséget kell biztosítanunk, ahol szinkron működhetnek.

A Hubay-kiadás e szerint a legelőnytelene'bb: aj A legato futamokra eső 
légvételek — amik pedig kísérleteink alapján várhatók — karsüllyesztéssel 
esnek egybe, b) A zeneileg hangsúlyos 2—4 ütem első negyede felfelé vo
násra kerül. (A megelőző három 1/8 hang sem előnyös a csúcsnál).

A Flesch-íéle kiadás már önkoncmikusabb légzést tesz lehetővé: A .három 
1/8 hangot egy felfelé vonásra veszi, ezzel kényelmes légzésre ad módot,
b) A 2—4 ütem hangsúlyos negyede lefelé vonásra — várható kilégzésre 
— kerül. (A megelőző három 1 8 hang közelít a kápához).

Célszerű a Garay által tanított változat: a) A legato menet felfelé vo
násra kerül =  kényelmes belégzési lehetőség, b) A jobbkar töretlen ívben 
emelkedhet a G-húrig és haladhat vissza az E-húrra, ej A 2—4 ütem első 
negyede lefelé vonásra — kilégzésre — kerül.

Az első és második példa „törései” megnehezítik az előadást anélkül, 
hogy annak zenei haszna lenne, míg a harmadik példa mind zenei mind 
technikai szempontból a legcélszerűbb.
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A vázolt elemzés azt m u ta tja , hogy fiziclógiai szempontok érvényesí
tése lehetőséget nyújt a hegedűjáték megkönnyítésére, aminek különösen a 
nagy technikai felkészültséget és állóképességet igénylő műveknél van jelen
tősége. Nem  egy h irte len  letörés, koncentráció  kiesés oka lehet a légzés és 
az előadói m ozgások közötti h iányos koordináció.

IV.

A m ozgásanalizis, az ele'ktrofiziológiai és cardoresp irato rikus k ísé rle t-  
sorozatok eredm ényei a vázolt d idak tika i eszközökön kívül lehetőséget n y ú j
to ttak  egy ú jtíp u sú  hegedűm etodika és tanm enet a lap ja inak  körvonalazásá
hoz. Ezt a je len  helyzetben modell metodikának tek in tjük , am ely a g yakor
la ti k ip róbálás során zenei anyagában  többféle  vá ltoz ta tást tesz lehetővé.

E m odellben a fogásm ódszert fe n n ta rto ttu k , m ert tanm enetünk  elvi a lap 
ja it  nem  é rin ti ak ár ezt, ak á r a skálarendszert használjuk  fel a legfontosabb 
hegedűs d inam ikus sztereotip iák  rögzítésére. M int egész rendszerünket, úgy 
a fogásm ódok so rrend jét is term észetesen  a kísérleti adatok  a lap ján  épí
te ttü k  fel.

A gyakorla tok  szám ának m eghatározásánál figyelem be v e ttü k  a d ina
m ikus sztereotip iák  k ia lak ításának  és á tá llításának  ism ert sa já to sságait és a 
hegedű játék  tan ításán ak  azt a követelm ényét, hogy ne csak a dinamikus 
sztereotipiák rögzítését, hanem minél akadálytalanabb egymásba alakulását 
is elősegítsük. Ezért egy-egy techn ikai fe lada t rögzítésére a szokásosnál lé
nyegesen kevesebb típusgyakorla t esik.

A rögzítés biztonságát, egyú tta l gyorsabb ü tem ét az á lta lu n k  k iem elt 
specifikus hangköz (ujjtávolság) k o n cen trá lt bevésésével k íván juk  elérni. Ez 
új e ljá rásu n k  elveire kissé ki kell té rnünk .

Abból indu lunk  ki, hogy a bal kéz szinte k iszám íthata tlan  m ennyiségű  
m ozgáskom binációit tökéletesen begyakoro lta tn i nem  lehet, de nem  is szük
séges. M ár elm életileg is szám olnunk lehe t és kell a transzfer segítő h a tá sá 
val, am it a gyakorlat is igazol. Pl. a fekvésváltás a lapm ozgásainak m eg
tanu lása  az első és m ásodik fekvésnél szem betűnő módon m ár m in t ism ert 
m ozgásform a jelentkezik  az összes többi fekvés tanulása során és szinte 
tanu ln i sem  kell, csak beidegezni az ú j hangköztávolságokat.

N em  szükséges teh á t egy fogásm ódon belül sem az összes fe lm erü lő  
u jjra k á s t begyakoroltatn i, b á r  — bizonyos elem ek (ujjsorrendek) részleges 
ism étlődése ellenére —  m ind külön d inam ikus sztereo tip iának  tek in the tők . 
A nnál lényegesebb azonban az egyes fogásmódokat megkülönböztető, álta
lunk specifikusnak elnevezett hangközök (ujjtávolságok) begyakoroltatása. 
(Az egyébként változatlan  hangközök egy új fogásm ódban is „gyakorlód
n a k ”). A specifikus hangközök nemcsak a fcgásmód, mint dinamikus sztereo
típia rögzítését, de a gyors átváltás lehetőségét is elősegítik, ha két fogásmód 
összekötésénél tudatosítjuk, hogy csak erre kell figyelni, a többi hangköz 
változatlan marad. E figyelem  rá irán y ítá s  és az új fogásm ód tan u lásán ak

2 3 9



kezdetén a tudatos alkalmazás viszont könnyű, mert minden fogásmódra 
egyetlen specifikus hangközt állapítottunk meg. Ezek:

(Nem azonos a fogásmódok jelenleg tanított sorrendjével.)

I. fogásm ód 0— 1— 2 ^ 3 — 4 =  félh an g  távolság

II. „ 0— 1— 2— 3— 4 0 =  üres húr

III. 0— 1— 2— 3— 4 1— 4 =  játszó ujjak

IV. ( C d — 2— 3— 4 <—  =  kéz elm ozdulással.
^ —

specifikus hangköz tehát lényegében négy van: 2—3, 1—2, 3—4, 0—1.

Az ismertetett elv és az egyéb új eljárások alkalmazásával kidolgozott 
modell tanterv az előzetes számítás és részleges kipróbálás alapján 1 évvel 
rövidíti meg — tehát hat év helyett 5 évre — a hegedűjáték tanulásának 
első időszakát, anélkül, hogy a szükséges technikai készségek elsajátításának 
hatékonysága csökkenne. Ez pedig mind a hivatásos, mind az amatőr he
gedűsök alapképzése szempontjából célszerű lenne.

Munkánkban a hegedűtanítás néhány problémáját vetettük fel és rámutat
tunk annak élettani vonatkozásaira. Vázoltuk a hegedűjáték élettani kérdé
seivel foglalkozó irodalmat és ismertettük saját munkásságunk néhány vonat
kozását. Ügy gondoljuk, világossá vált, hogy az élettani kutatások ezen 
a területen nem öncélúak, elsősorban nem a szervrendszerek változásainak 
puszta megismerése a céljuk, hanem azt a szerepet töltik be, hogy a szer
zett adatok segítségével hozzájáruljanak a hegedűtanítás színvonalának 
további fejlesztéséhez.

Ilyen módon a hegedű játékkal kapcsolatos élettani ismeretek a ma már 
egyre inkább fejlődő alkalmazott élettan tudományágának keretébe tartoz
nak és elsősorban gyakorlati célt szolgálnak.

A fiziológiai ismeretek tehát kellő kritikával alkalmazva megkönnyítik 
a hegedű játék tanulását, eredményesebbé teszik azt, de segítségére lehetnek 
az előadóművésznek is. Ennek a célnak az érdekében alakul ki az összefogás 
a pedagógus, a fiziológus és a pszichológus között.
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A 3—4 ujj közötti félhang távolság a IV. fogásmódban is szerepel, ott 
azonban már nem specifikus hangköz. Csak egy fogásmódban előforduló



S Z A V A I  M A G D A  — V E S Z P R É M I  L I L I :

M A G Y A R  Z O N G O R A I S K O L Á K  A XIX.  S Z Á Z A D B A N

„V oltak ugyan  egyes tan in tézete ink , am elyekben a zene elem ein is tú l
m entek, am elyekben a tan ítá s  m ag y ar nyelven  folyt, ezekben a tan ítá s  kez
detleges, hiányos, kapkodott, m inden következetes rendszer nélküli, a m ag a
sabb igények m ellőzésével, csekély szellem i eredm énnyel vo lt.”

E sorok egy régi m agyar zenetö rténetben  a 90-es években je len tek  meg. 
Ilyen sö té t színekkel jellem ezte H ofecker Im re tan ító  és zeneíró a m ú lt 
század első évtizedeinek zeneoktatását. C sodálkozhatunk-e tehát, ha azok
ban  az évtizedekben — fo ly ta tja  a szerző — „hazánk az idegen, fé l
m űveltségű zenészek és zenetan ítók  egész légióival volt elárasztva, k ik n ek  
tú lnyom ó befolyása a la tt  á llt a ^közönség. . E  sivár kezdete t a század m á
sodik felében vá ra tlan  fellendülés követi, ekkor léptek fel — ír ja  H ofecker — 
„első, jeles, m agyara jkú  zenetanító ink, k ik  azonkívül, hogy m agyar nyelven  
tan íto ttak , m agyar elm életi s g y akorla ti tankönyveket dolgoztak, s k ik n ek  
érdem ei közé tartozik , hogy a zenei m űnyelv  m egalkotását m egkísérlik  . . .” 

A m ag y ar zeneoktatás m ú ltjá ró l nagyon  keveset tudunk . A zeneok tatás 
m ostoha-gyerm ek zenetörténeti könyveinkben , alig ta lá lu n k  egy-egy bekez
dést, m ely  azokról a jószándékú, sokszor tehetséges m uzsikusokról szólna, 
ak iknek  eredm ényeire  bizonyos m érték b en  m i is tám aszkodunk.

Z eneok ta tásunk  m a az egész világon jó h írnévnek  örvend. De m iközben 
m ódszereink további tökéletesítésén  m unkálkodunk, s tanan y ag a in k  k o r
szerűbb összeállítására törekszünk, a m ú ltró l, se feledkezzünk meg.

K ik vo ltak  a régi ú ttö rők , hol tan íto ttak , m ilyen zenei anyagon nev e l
ték  a  m ag y ar ifjúságot? Ism erni k e llen e  m unkásságukat, ehhez azonban 
szükség volna a m agyar zeneok tatás tö rtén e tén ek  m ódszeres feldolgozására. 
Míg e rre  sor kerü lhet, szeretnénk  röv iden  szólni egy részterü letnek , a zon
g o raok ta tás m ú ltján ak  n éh án y  adalékáró l. K u tatásaink  során  a k ö n y v tá 
ra in k b an  fellelhető régi zongora isko lákat és m etodikai m űveke t dolgoztuk 
fel. E ren d k ív ü l gazdag anyagból n éh án y  jellegzetes zongoraiskolát vá lasz
to ttu n k  ki, s ezeket az a lább iakban  ism erte tjük .

A legrégibb M agyarországon m eg je len t iskola szerkesztő je az o sz trák  
szárm azású Franz Paul Rigler, aki 1775-től Pozsonyban élt. Zeneszerzői és 
zongoram űvészi sikerei m elle tt m in t ta n á r  is eredm ényesen m űködött. Ezt 
b izonyítja  a P ressbu rger Z eitungban, 1777. feb ruár 26-án m egjelen t k ritik a , 
m ely  n ag y  elism eréssel ír  R ig lem ek  egy 8 éves tan ítványáró l, aki „egy 
éve ta n u l és m áris  nagy ha ladást te t t  a zenében. A kis zongorista kü lönféle  
szólókat já tszo tt nagy  ügyességgel, feszes ritm usban  és kedvesen, m iközben
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Rigler úr, ak in ek  ez a tan ítvány  m éltán  becsületére válik  a m ásodik c lav i- 
cemballon k ísé rte  ő t.”

Tanitási ta p a sz ta la ta it az 1779-ben B écsben m egjelen t iskolájában fog
lalta  össze. E nnek  a m űnök bővített és m ódosíto tt k iadása je len t meg B udán 
ugyancsak n ém et nyelven , az alábbi c ím lappal:

Anleitung
zum

Gesänge, und dem  Klaviere, oder die Orgel zu spielen; nebst den ersten 
Gründen zur Komposizion; als

Nöthige Vorkentnisse der freyen und gebundenen Fantasie; mit 2 A n 
hängen: der 33 Kirchenlieder, und 31 charakteristischen Tonstücken 

verschiedener Meister dieses Jahrhunderts.
Für Tonlehrer Schulleute und Musikliebhaber in dem Königreiche

U n g a r n .

Vorzüglich aber zum allgemeinen Gebrauch der Tonschulen. 
Verfasset von  

F r a n z  P a u l  R i g l e r .
gewessten öffentlichen Tonlehrer der Königl. Hauptnazionalschule zu

Pressburg.
Ofen, im Verlage der Königl. Hungar. Universitätsbuchdruckerey.

1 7 9 8.

Ez a négy fe jezetbő l álló m ű a X V III. századi n ag y  zongoraiskolák 
m in tá já ra  k észü lt s ezekhez hasonló rendszerezésben  tá rgya lja , s szinte az  
a lapism eretekhez so ro lja : a számozott basszus játék , a szabad fantáziálás, 
preludizálás, m o d u lá lás  és a k o n trap u n k t ism ereté t, egészen a fúgáig. Ehhez 
ta rtozo tt m ég a k o r  já tékstílusának  m egfelelően a kö tö tt és kötetlen ékesí- 
tések  m egoldásának hosszú sora is.

C élkitűzését hosszú bevezetőben ism erte ti, m elyben nincs nyom a annak ,
hogy igyekezett vo lna m ódszerét a m ag y ar viszonyokhoz is alkalm azni.

*

A századforduló azonban örömteli v á lto zást hozott. Alig m últ el négy év  
és m ár magyar nyelven  jelenik meg:

A kottából való Klavirozás mestersége, 
m elyet készített az abban gyönyörködök kedvéért  

G á t i  I s t v á n
Budán, A Királyi Universitásnak Betűivel.

1 8 0 2 -  ben.

G áti István  m érn ö k i és jogi képzettséggel rendelkezett, s  Eszterházy gróf 
uradalm i m érn ö k e  volt. F ia talkorában  Ó -Szőnyön tan ítóskodo tt, s ez idő tá j t  
állíto tta  össze az első m ag y ar nyelvű zongoraiskolát. V idéken döbbenhetett
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rá arra, hogy a zene „nemzeti nyelvünkön közönséges helyen nem taníttatik” 
s hogy „magános Tanítókat sok Városokban annyival inkább Falukban, 
semmilyeneket sem lehet találni.”

Ű már elgondolkozik azon, hogy Magyarországon miért tanulnak oly ke- 
vesen zenét? Úgy véli, hogy ennek oka; a magyar nyelvű tanítók és a ma
gyar nyelvű kották hiánya. Igaz, tapasztalja, hogy az „Ifjak és különösen a 
szép kisasszonyok kitűnő előmenetellel tanulják és gyakorolják a muzsikát”, 
de arra is felfigyel, hogy a tanítók vagy túl komplikáltan tanítják az egy
szerű dolgokat, vagy nem magyaráznak meg minden szükséges tudnivalót; 
csupán azért, hogy önmagukat csodáitassák, nélkülözhetetlenségüket indo
kolják.

Ezért vállalkozott egy olyan zongoriiskola megírására, melynek célja: 
„csak a Kottából való Klavirozás” megtanítása. A tananyagot is ennek meg
felelően állította össze, tehát a számozott basszust és a „hangok sokféle ne
meit” nem ismerteti. Mindössze a függelékben szentel egy rövid fejezetet a 
hegedűsök és flotások számára.

Gáti sokoldalú, általános műveltségére zongoraiskolájának szöveges ré
széből következtethetünk. A kotta címlapjának belső oldalán -— a Magyar- 
országon akkoriban nagyon népszerű — Fénelon Télémaque-jából választott 
francia nyelvű idézet áll. A mottó már sokat sejtet a szerző nemes szándé
kaiból. „Ha a gyermekekkel már kicsi korukban megértetjük a bölcs gondola
tokat és korán megismertetjük őket a zene, a dal szépségével, aligha lesznék 
köztük olyanok, akik ne lennének fogékonyak a dicsőséggel és az erénnyel 
szemben.” Fénelon szövege után huszonkét pontból álló „Elöljáró beszéd’' 
következik, melyben Gáti felsorolja a zene nevelő, erkölcsnemesítő hatásá
ról vallott gondolatait.

Hivatkozik pl. a görög Cynetha nevű városra, ahol megtiltották a mu
zsikát s emiatt lakosai úgy elvadultak, hogy „a legrútabb cselekedetekre 
vetemedni sem szégyenlettek”. Beszél arról, hogy „amely Nemzetnél a mu
zsika mint alávaló dolog megvettetik, vagy nem gyakoroltatik, ott sem a szép 
és tisztességes, sem a rút és alávaló dolgok iránt helyes érzék nincs!” Fel
sorolja a •zenei nevelés összes előnyeit: a durva embereket barátságossá és 
nyájassá teszi; felserkenti a természet szépségének érzését; eleven képzelő
désekre, az ártatlan gyönyörűségeknek keresésére és szeretetére szoktat; az 
emberi elmét gondolkodásra és figyelmességre neveli; az indulatokat nem
csak felgerjeszti, de ki is „pallérozza”; a munkában kifáradt ember a zenétől 
megújul és folytathatja dolgait; a szerelmeseknek nagyobb gyönyörűség, ha 
énekbe jelenthetik ki egymáshoz való indulatjukat; a harcban vitézi csele
kedetekre buzdít és végül, ahol zenével dicsérik az istent, ott a buzgóság is 
nagyobb.

Ennél körültekintőbben megmagyarázni a muzsika hatását, alig lehetne. 
Minden szavából árad az őszinte meggyőződés és lelkesedés. De szükség is  
volt ekkora hitre, hogy ehhez a nagy vállalkozáshoz erőt merítsen. Magyar 
nyelvű zongoraiskola! Akkor, amikor nemcsak a tanítók nagy része volt 
német anyanyelvű, hanem „az úri famíliákban szégyen volt magyarul be
szélni. Minő nagy szégyen lett volna még énekelni, vagy spinetten játszani 
azokat a nótákat, melyeket a szolgáló dalol a kútnál, vagy a betyár a csár
dában”.
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Érdemei közé tartozik, hogy megkísérelte a magyar zenei műnyelv meg
alkotását. Érdemes végignézni a tartalomjegyzéket:

1. A Lajtorjáról, Kótákról és Betűkről közönségesen.
2. A Változó Jegyekről.
3. A Hangoknak Nemeiről és Mennyiségéről.
4. A Kóták Nemeinek Mennyiségéről és a nékik megfelelő Nyugtató 

Jegyekről.
5. A Meghosszabbító Jegyekről.
6. Az Egybekötő Jegyekről.
7. A Taktusról vagy Dallábról.
8. Több Hangok s Kóták össze-tételéről.
9. Az Újrakezdő s Bérekesztő Jegyekről.

10. A Diskantnak és Bassusnak némely változásairól.
11. A Bassusnak a Diskanthoz való alkalmaztatásáról.
12. A Nyomásnak mineműségét és indulatát jelentő Szók.
13. A Tzifrázó Jegyekről.
14. Az Ujjaknak helyheztetéséről.
Bizony külön „szószedet” kellene ahhoz, hogy kifejezéseit ma is megért

hessük. Pl. egy-egy műszava mai nyelven így hangzana:

Lajtorja =  vonalrendszer 
Nyugtató Jegy =  szünetjel 

Dalláb =  ütem 
Tzifrázó Jegy =  ékesítés

S hadd álljon itt még néhány furcsaság: Előleső =  élőké, Klávis =  billentyű, 
Kicsapás =  modulációs kitérés, Nevedékeny ujj =  negyedik ujj stb.

Gáti iskolájának célja tehát elsősorban az alapismeretek megtanítása. 
Az iskola tizennégy szakaszának mindegyike 15—20 paragrafusban tárgyalja 
a tudnivalókat, lehetőleg teljességre törekedve. Az 1. szakaszban pl. a kotta- 
értékeket egészen a százhuszonnyolcadig ismerteti. Ugyanitt megmagyarázza 
a régi diskant kulcs háromféle formáját; a violin és basszus kulcsokat; az 
összes oktávák elnevezését és minden elemet megfelelő példákon gyakoroltat 
is. A 3. szakaszban a hangközökkel foglalkozik, s mint kortársai, ő is három
féle félhangtávolságot különböztet meg. Úgymint:

Nagy Félhang =  enharharmónikus hangtávolság 
Negyedrész Hang =  kromatikus hangtávolság 

Kis Félhang =  diatonikus hangtávolság.

A 13. szakaszban az ékesítések tizennégy-féle megoldását közli kottapél
dákban, melyek kb. fedik a mai .gyakorlatot. Jó ízlésre vall, hogy óv a cigá- 
nyos muzsikusoktól, akik elrontják a taktust a cifrázatokkal .„A bokréta 
nem kalpag, a tzifraság nem maga a dolog,” — írja.

Mint ismeretes, a régi iskolák az ékesítéseken kívül legalaposabban az 
ujjrenddel foglalkoztak. Ekkortájt alakul ki a hüvelykujj bátrabb alkalma
zása. Gáti már írja is, hogy valamennyi ujjat kell használni és nem szabad 
mindig a középső ujjakat sanyargatni. Ezt az üdvös elméletet azonban a gya-
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korlatban még nem viszi következetesen keresztül és még sokszor helyeztet 
át hosszú ujj után hosszú ujjat.

Gáti iskolája, s a külföldi — javarészt német — iskolák, hosszabb ideig 
kielégítették az igényeket. Néhány évtized telt el, míg újabb kiadvány látott 
napvilágot:

BUDAPESTI ZONGORÁT AN 1TÓ 
vagy

elméleti ’s gyakorlati bévezetés a zongorázást alapos könyen  
érthető módszerrel megtanulni.

Szerkesztetett
A d l e r s t e i n i  J a n o t y c k h  J á n o s  által 

16.-dik munka.
Pesten nyomtató és kiadó Grimm V.

A kiadványon évszám nincs, kb. 1840 táján jelenhetett meg.
Janotyckh János Prágában született 1811-ben és egy ideig Pesten élt. 

Amellett, hogy a Cs. és Kir. Hadügyminisztériumban iktató volt, zongora
tanítással is foglalkozott. Tudott-e az ő iskolája Gáti után mintegy 40 évvel, 
valami újat, érdekeset, haladót felmutatni? Az előszóban a következőket írja: 
„Magyar Országban már több éveken át tartózkodván, egy honi nyelven szer
kesztett alapos s részletes zongora oskola szükségét annál inkább valék kén- 
telen tapasztalni, mivel a falusi jószágaikban gazdálkodó szülők gyermekei
ket középszerű tanítóknak csak szóbeli előadásaira kénszerítetének bízni, 
mellyet a szorgalmatos s csupán magyarul beszélő tanító magának tanítá
saiban segédül használhatott volna.” Tehát amíg Gáti a fővárosi német 
anyanyelvű zenetanítóknak kívánt a magyar iskolával segítségükre lenni, 
addig Janotyckh a nagybirtokosok gyermekeit oktató, nyilván falusi taní
tóknak, vagy kántoroknak elégtelen szakmai felkészültségét akarta iskolá
jával segíteni. A magyar szakkifejezésekkel még ő is küszködik. A hangsor 
még Lépdék, az ütem =  hangszak, a pedál =  Lábitó, a hangköz =  Térköz, 
a törzshangok =  az albillentyű főnevezetei stb. Mint újítást említi meg, hogy 
a skálák gyakorlását olyan részletesen tárgyalja (mint a zongorajáték fő
kellékét), miként azokat mindaddig egyetlen német iskola sem tette.

Az iskola beosztása talán annyiban újszerű, hogy külön választja az 
elméleti és gyakorlati részt. Az elméleti részben — melynél feladatul tűzte 
ki, hogy a tanulókkal a legvilágosabban és legérthetőbben közölje a tudni
valókat; a tanítóknak pedig támaszul szolgáljon egy alapos tanítási mód
szerhez —, nem találja meg azt az utat, mely mindkét feladatnak megfelelne. 
Pl. ismerteti, hogy a zongorán hét fő hangulat van (fehér billentyűk), s 
ezekből mennyiségtanilag kimutatva 40320 különféle hangsorozat képezhető, 
de azt már nem magyarázza meg, hogy melyik billentyűnek milyen név felel 
meg. Vagy: a hangjegyolvasásnál a violin kulcs hangjait a segédvonalakra írt 
„vonthangjegyekkel” együtt a hetedik pótvonalig ismerteti, viszont a basszus 
kulcsra csak egy fél mondatot áldoz, mely így szól: „minden mély hangjegy 
a megneveztetésben két hanggal feljebb áll.”
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A tizenhárom paragrafusba szedett ujjazati szabályai már a modern 
ujjrendet követik. A 13. § pedig így szól: a tanító követelje meg, hogy a 
szabályok alapján az új darabot a növendék maga ujjazza ki.

Ugyancsak az elméleti részben tárgyalja az ülés módját, ,a test- és kéz
tartás szabályait, mélyék nagy része még ma is helytálló.

Idézzünk az előadásmódra vonatkozó utasításaiból: „Ami az erőtellyes 
előadáshoz megkívánta tik:

a) A billentyűk helyes megütése,
b) Szoros vizsgálása a kötött és pattogtatott hangok közti különbségnek,
ej Az előforduló cifrázatok alapos játszása,
d) A lábítónak a maga idejébeni használása,
ej A zenemű kifejezések megértése.”
A fentiek gyakorlására azután utasításokat is ad. Pl. „Az erős lábítót 

egyedül valamely lassú ének rokon összhangzatiban lehet használni, és a 
folytonos egyezményekben. Ha az előbbenivel a legközelebbi már nem rokon, 
úgy az előbbi összhangzat a lábító gyors leeresztésivel elfojtatik” stb.

A gyakorlati részben, mint már említettük, fő célja a skálák tanítása. 
Ezt szisztematikusan építi fel az öthangos ujjgyakorlatoktól — az aláhelyezés 
előkészítése után — a nonáig, decimáig futó skálákig. Foglalkozik a kroma
tikus hangsorral, a kettős tere és sext skálákkal is. Az iskola végén még 
50 gyakorlatot közöl az ujjak összetevése és szétterpesztése, hangismétlés, 
néma ujjváltás, törthármasok, szinkópa stb gyakorlására.

Befejezésül közli azoknak a zenedaraboknak jegyzékét, melyek az iskola 
mellett a legcélszerűbben használhatók. Ilyenek: Diabelli négykezesei, 
Czemy: Buzdítás az ifjúságot kedvező zenészeire; és közöl néhány együttes 
muzsikálásra alkalmas darabot, mint pl. Haslinger: „A háladatos ifjúság” 
négykézre, hegedű és csellóval stb.

Később a zongoraiskola német nyelven is kiadásra került az alábbi 
címen:

LEHRMETHODE beim KLAVIERUNTERRICHT, oder theoretisch- 
practische Anleitung zur gründlichen Ausbildung im KLAVIERSPIELE 
nebst 150 Notenbeispielen einer Tastatur und Metronomtabelle. 250 Scalen 
und Passagen Uebungen und einem Musicalienverzeichnisse für die 

richtige Wahl der Tonslücke beim Unterricht, 
verfasset von

J o h a n n  J a n o t y c k h  v o n  A l d e r s t e i n .  Op. 24 
Verlag von Josef Wagner in PESTH.

Ez a kiadás tartalmában, felépítésében, gyakorlataiban hasonló, csupán 
a javasolt művek felsorolása sokkal bővebb. Itt már nemcsak a kezdőfokra, 
az iskola kiegészítésére gondol, hanem segítséget kíván nyújtani a legmaga
sabb fokú képzéshez is. Külön sorolja fel az etűdöket (Czemy, Bertini, 
Cramer, Clemen ti), azután a két- és négykezes darabokat (Hummel, Haydn, 
Mozart, Beethoven), végül duókat, triókat, kvartetteket, melyek között 
Beethoven hegedű-zongora szonátái és zongora triói is szerepelnek.
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Végűi sokoldalú és képzett muzsikus, Bartalus István próbálta rend
szerbe foglalni a kezdők zongoratanításának alapvető elveit. Zenei tanulmá
nyait a Kolozsvári Konzervatóriumban vadászkürtön kezdte, majd később 
„Különös előszeretettel bírván a zongora iránt, elhatározta annak alapos 
megtanulását, s bár már 25 éves korában kezdett e nehéz feladathoz, mégis 
győzött szilárd akarata s szép képességre vitte e hangszeren. Ez egyszersmind 
döntő befolyással volt egész életére, miután magát egészen a zenepályának 
szánta” — írja róla Ságh József a Magyar Zenészed Lexikonban.

Több évi zenetanárkodás után 1850 táján kerül Budapestre. Mint zene- 
történész és zeneíró 1860-ban lett ismertté, amikor Ábrányi Kornél szerkesz
tésében megindult a magyar „Zenészed Lapok”, melynek állandó munkatársa 
volt. Bár Bartalus tevékenységének súlypontja a magyar zenetörténet, zenei 
ismeretterjesztő, kritikai és népdalkutatói munkássága mellett zongorapeda
gógiai művei is értékesek voltak. A Gyermek dalkör, Gyermeklant, Kis mű
vész című zongora darabjaival „ . . .  nagy szolgálatot tett a kezdő zongora- 
tanulóknak.”

Még nagyobb a jelentősége az 1862-ben, Rózsavölgyi et Comp. kiadásá
ban megjelent

M Ó D S Z E R
a zongora helyes játszására

című zongoraiskolájának, melyről Ságh azt írja, hogy „ . . .  nagy kelet és elös- 
merésnek örvend folytonosan.” (Második kiadása 1866-ban jelent meg.)

Színvonalban Bartalus Módszere messze felülmúlja az addig megjelent 
iskolákat s legalább is egyenrangú a korabeli külföldi kiadványok java
részével.

Milyen célokat tűzött maga elé Bartalus, akit „ . . .  sokoldalú művelt
sége, könnyű folyékony és mulattatva oktató írmodora és zenetanári gyakor
lati rendszere” annyira alkalmassá tett egy módszeres zongoraiskola össze
állítására. Az előszóból megtudhatjuk, hogy:

1. Nemcsak a tehetséggel megáldottakra, hanem a középtehetségekre is 
gondolt, ezért egy-egy „műszabályra” annyi gyakorlatot adott, amennyivel 
azt a gyengék és közepesek is megtanulhatják.

2. Fölöslegesnek tartotta a legfelső művészetig vinni a tankönyvet, „ha
nem csak addig, ahol a művész és műkedvelő tanoncok útjai egymástól el
ágaznák”. Ehhez elegendőnek tartotta a hármas- és négyeshangzatok ismer
tetését, mint az összhangzattan megértéséhez szükséges alapot. Véleménye 
szerint az összhangzattan tudása nélkül „már sokan abban hagyták a komo
lyabb zenei tanulmányozást, mint leküzdhetetlen akadályt”.

3. „Miután a legtöbb iskola merőben elhanyagolta a bal kezet, s ennek 
következtéül a classikusok játszása — a tulajdonképpeni zene — a műked
velők részéről csaknem lehetetlenné lett” — igyekezett e hézagon segíteni, s 
a bal kézre is csaknem annyi gyakorlatot szerkeszteni, mint amennyit a 
jobbra.
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Végül a következőket írja: „ha netalán a szakavatott tanító megütköz
nék abban, hogy gyakorlataim magyarázatát olyan kisszerű jegyzetekkel 
kísértem, melyek a valódi alapos tanítónak egészen szükségtelenek, meg
jegyzem: hogy ezzel a kezdő magyar ajkú tanítóinknak akartam könnyebb
ségére lenni, kiknek zenei viszonyainknál fogva, nincs oly kellemes helyze
tük, hogy az általam elmondottakat önerejükön, vagy társalgás által meg
szerezhessék.”

Bartalus kitűnő pedagógiai érzéke, alapos szakmai tudása elsősorban 
ezekben a tanítóknak szóló apróbetűs magyarázatokban és utasításokban 
mutatkozik meg. A növendékeket gondolkodásra és önállóságra kell nevelni, 
mondja például, mert „nincs kényelmesebb annál, mint ha a szülők és taní
tók mindent készen rágnak a növendék szájába. De ez a legjobb mód arra, 
hogy rabszolgákat neveljenek! A tanító igyekezzék mindenféle egyenes és 
ál kérdésekkel növendéke elméjét élesíteni, hogy amennyire lehet a mű
szabályokat s ezeknek gyakorlatba vételét is önerejükön találják el.”

Hogy milyenek ezek az egyenes és ál kérdések? A negyed hangjegy
érték tanításához például a következő kérdéseket javasolja:

„Miben különbözik a negyed az egésztől?, a féltől?, a negyed milyen 
hangjegynek negyede?, hány negyed teszen egy egészet, egy felet?, hány 
negyedet kell játszani egy egész hangjegy alatt?, egy fél alatt?, két negyed
hez hány fél hangjegy kell, hogy annyit tegyen mint egy egész?, melyik több: 
egy egész, vagy négy negyed?, két negyed, vagy egy fél?, hány negyed teszen 
annyit, mint egy egész szünetjel?, mint két fél szünetjel?”

Az új anyagot mindig hasonló kérdésekkel gyakoroltatja. Nincs lehető
ségünk az iskola teljes ismertetésére, de érdemes felsorolni néhány olyan 
gyakorlati pedagógiai fogást, melyekhez hasonlókat ma is alkalmazunk.

A kottaolvasás tanításánál például javasolja:

a J a  törzshangok neveinek gyakorlását fel és lefelé kettesével és hár
masával is,

b) ceruzával mutatja a kottaképet és számiáltat hozzá,
c) a hangjegyek olvasását fokszámokkal is gyakoroltatja,
d) a pótvonalak tanítását üzvonalas módszerrel kezdi, s azután tér át a 

szokásos írásmódra,
e) a két sor összeolvasását nemcsak vízszintes, hanem függőleges irány

ban is gyakoroltatja (egymásután olvastat előbb egy hangot a 
basszusban, majd egyet a violinban),

f) a ritmusértékek megértetéséhez felvágott korongot használ,
g) a lassú daraboknál két szó taggal (első, másod, harmad, negyed), a 

gyorsaknál egy szótaggal (egy, két, hár, négy) számoltat,
h) ha a növendék nem képes egyenletesen számolni, más eszközökkel 

fejleszti az egyenletesség érzetét,
i) a pontozott értékek tanításánál nem számoltat, hanem vagy a nyúj

tott hangnak kisebb értékekre való felbontását, kiütését, vagy ugyan
ezen értékeknek a másik szólamban való kopogását javasolja.
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A hallás fejlesztésénél fontosnak tartja, hogy
j) a hangnemek felismerése hallás után történjék, s csak azután figyel

jék meg a tanulók a záróhangot is.
k) a többszólamú daraboknál az egyik szólamot énekelteti, a másikat 

zongoráztatja.

A technika fejlesztésénél a következő tanácsokat adja:
l) „Az ujjgyakorlatokat a tanító legcélirányosabban alkalmazza, ha mi

előtt bizonyos ritmikai gyakorlat, vagy más zenedarab betanításához 
kezd, olyan technikai gyakorlatot játszat, amilyen képletekből álla
nak azok.”

m) „Skálával kezdeni a tanítást a rossz módszerek legrosszabbika!” Csak 
akkor szabad skáláztatni — írja, ha már a tanuló szabatosan játszik 
és akkor is elegendő azt a hangsort gyakoroltatni, amelyet a betanu
landó darab igényel.

Egyéb utasításai is kiváló pedagógiai érzéket bizonyítják.
n) mindig csak annyit magyarázzunk, amennyire éppen szükség van,
o) ne csak egyszer magyarázzunk, hanem állandóan gyakoroltassunk és 

ismételtessünk,
p) semmit sem szabad magoltatni, mindent rávezetéssel kell megérttetni,
r) transzponáltassunk lehetőleg minél többet,
s) „vagy csak a kottát nézni, vagy csak könyvcsukva játszani!”
t) végül szemléltető hasonlata a legato játékra: Ugyanúgy mint a járás, 

a lábak váltják egymást, de egyszerre nincs mindkettő a levegőben.”

És sorolhatnánk tovább azokat a hasznos ötleteket, amelyeket még mai 
fejlett módszerünkben is eredményesen felhasználhatnánk.

A közölt 193 tanulmány pontosan követi az elméleti rész sorrendjét. 
Az első néhány tanulmány variációja egy 8 ütemes témának. Nincsen azon
ban ezek között sem unisono, sem ellenmozgásos gyakorlat, hanem minden 
variáció egyszerű ellenszólammal bír. Technikai igénye korántsem akkora, 
mint Janotycfkh-nak; óvatosan, fokozatosan nehezednek a variációk és álta
lában minden új „műszabály” gyakoroltatása közben visszanyúl egy-egy 
gyakorlattal az előzőleg tanultak ismételtetésére. A gyakorlati anyag leg
nagyobb részét az addig megjelent zongoraiskolák irodalmából vette, legfel
jebb ezek némelyikét alakította át céljának megfelelően. Először jelennek 
meg azonban magyar zongoraiskolában magyar és más nemzetek jellegzetes 
dalai. A példák között találhatunk spanyol, lengyel, cseh, orosz, normán 
és német dalokat. A magyar dalok nagy része a kor ízlésének és ismeretének 
megfelelően népies műdal.

Az iskola logikusan rendszerezett, körültekintő, kitűnő pedagógiai érzék
kel felépített munka. Úgyszólván egyetlen hibája, hogy a kotta kezelése 
rendkívül nehézkes, mert az elméleti magyarázatot, a gyakorlati példákat és 
a tanároknak szóló utasításokat, illetőleg jegyzeteket, az iskola három külön
böző részéből kell összekeresni.
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A Módszeren kívül megjelent művei még:

BEVEZETÉS ZONGORA S ORGONA játszására  
A tanítóképezdei ifjúság tömegesen tanulá'sa szempontjából

írta
B a r t  a l u  s I s t v á n

Kiadja: A Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Budán. 
Nyomtatott a Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomdában. 1871. A Mód

szer gyakorlati anyagából állította össze:
GYAKORLATI ZONGORA TANÍTÓ  

Rózsavölgyi és Társa kiadásában megjelent három füzetét és a 
60 ELŐKÉSZÍTŐ GYAKORLATOT

A század közepén tűnt fel Siposs Antal kiváló zongorajátékával. Még 
alig 20 éves, amikor a Nemzeti Zenede és a Tanítóképezde elvégzése után 
Liszt felfigyel játékára és magával viszi Weimarba, ahol két évig tanítja. 
Innen indul el a Doppler testvérekkel európai koncert körútra. Visszatérve 
Budapestre 1874-ben megnyitja „Magán Zeneakadémiá”-ját, melyben zon
gora, ének és zeneszerzés tanszakokon komoly, eredményes munka folyik. 
Tanítóképezdei tapasztalata adhatta azt az ötletet, hogy külön módszert dol
gozzon ki a csoportos zongora-oktatásra. Ennek a műnek címe:

AZ UJJAK EGYENLŐ KIMŰVELÉSE 
Zongoragyakorlatok tanulók és zeneintézetek használatára. 

Útmutató az együttes já ték  alkalmazásához.

írta:
S i p o s s  A n t a l

Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság kiadása, 1891-ben.

Az együttes játék itt nem közös muzsikálást, kamarazenét jelent, ha
nem több növendéknek együttes tanítását. Elképzeléséről az előszóban a 
következőket olvashatjuk:

„Amit alkalmazni az együttes tanításnál még eddig eszébe senkinek sem 
jutott, sem nem sikerült, hogy ti. egyszerre négy-hat tanítvány mintegy 
vezényszóra vagyis diktandóra játszók egy bizonyos zongorafigurát (két vagy 
több zongorán), azt elérni jelen művem főfeladata és főczélja, mivel csakis 
oda törekedtem, hogy zeneakadémiák, conservatóriumok, praeparandiák és 
mindennnemű zeneképző-intézetek vele, az együttes oktatáshoz szükséges és 
biztosan czélhoz vezető vezérfonalat, vagyis útmutatást nyerjenek.”

„A tanuló ritmikai érzékét az fejleszti leginkább, ha neki mások játéká
hoz kell alkalmazkodni. Némely tanítványt csakis úgy lehet élénkebb já
tékra serkenteni, ha őt a vele játszók magokkal ragadják.”

Sipossnak ez a meggyőződése adhatta azt a kuriózum-számba menő 
ötletet is, hogy 1868. március 13-án a Vigadó kistermében rendezett hang-
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versenyen tanítványával, a 12 éves rendkívül tehetséges Juhász Aladárral 
Chopin Des-dúr Keringőjét és a Rákóczi-indulót unisono játszották két zon
gorán. A Zenei Lapban megjelent kritika erről így ír: „A nehéz feladatot 
annyi tűzzel, erővel, meglepő szabatossággal oldotta meg, hogy a közönség 
nem győzte eléggé méltányolni a mestert és tehetségdús tanítványát.” A kö
zönség nyilván .nem a művészi játék élményét, hanem az imponáló preci
zitást méltányolta.

Számunkra az, hogy négy-hat tanítvány vezényszóra egyszerre skáláz
zon, mint sport-teljesítmény elképzelhető, de hogy ez volna a legeredménye
sebb ritmus-fejlesztés és ez volna a biztos út, mely a művészi kiképzés leg
magasabb fokához vezetne, annyira önmagában viseli a cáfolatot, hogy 
felesleges róla beszélni.

Siposs úgy látszik a ritmikai érzék fejlesztésén csupán az egyenletes 
játékot értette, mert ujj- és skálagyakorlatai csakis azonos értékű hangokból 
állanak, melyek az állandó unisono mozgással (még ellenmozgás sincs), vala
mint a gyakorlatok matematikailag kiszámított variálásával, csupán a gyor
saság fejlesztését szolgálják.

*

Érdekesebb ötletet vet fel a ritmustanításra vonatkozóan

E r n e y  J ó zs e f 
ÚJ ZONGORAISKOLA  

Saját könnyen felfogható módszere szerint

című művében, amely 1893—1894-ben a Harmónia Nemzeti Zeneműkeres
kedésnél jelent meg.

Ekkor már majdnem 30 éves zenetanári tapasztalattal rendelkezik 
Erney, aki 1867-ben 21 éves korában került a Nemzeti Zenedéhez mint zon
gora- és orgonatanár.

Az iskola főfeladatának azt tekinti, hogy olyan módszert adjon, amellyel 
a tanuló könnyen megértheti a különböző ritmusértékeket.

Alapeszméje a következő: „Minden hangjegyérték, mely egy gyei szám- 
láltatik, ne törtnek, vagy résznek, hanem egésznek tekintessék.” Az ütemeket 
pedig a következőképpen határozza meg: „Az ütemek kétfélék, egyszerűek és 
egyesítettek. Az egyszerűek két vagy három egységgel bírnak minden ütem
méretben, az egyesítettek pedig négy, hat, kilenc, vagy tizenkettővel. Minden 
egységre, mely minden körülmények közt egésznek veendő, egy olvasandó. 
Az ütemméret egységének száma és alakja mindig a zenemű elején jelent
kezik, még pedig a következő módon:

az egyszerű

az egye' ett ittenieknél
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Ez az írásmód kétségtelenül szemléltetőbb, mert a szokásos törtszám va
lami olyasmit is jelent, ami nem egész, csak része az egésznek. Már pedig 
világos, hogy a 3/4-es ütem nem a 4/4 háromnegyed része, hanem valóban 
három darab negyed-értékű hangjegy összessége. Erney írásmódja ezt a tényt 
világosabban, egyértelműbben fejezik ki, s különösen gyerekek számára ért
hetőbb, könnyebben felfogható.

Az ötlet azonban nem új, mert Bartalus az 1871-ben megjelent Bevezető 
a zongora és orgona játszására című iskolájában az ütemek ismertetésénél 
hasonló javaslattal él. Egyébként az ütemjelzésnek ez a formája később is 
fel-fel bukkan. Pl. Simon Jenő 1946-ban megjelent Zcngoraiskolájában is ezt 
a jelzést használja. De a mai gyakorlat is él vele, hiszen iskolai énekes köny
veinkben is találkozhatunk ezzel az írásmóddal.

Erney azonban nem elégszik meg ennyivel, s ötletét módszerré növeli a 
következő logikával:

Ha egységnek kell tekinteni mind a háromféle lehetőséget (fél-, negyed-, 
nyolcadérték), akkor a kottaértékek egymáshoz való viszonya megváltozik. 
Ha az egység például fél'kotta, akkor ehhez viszonyítva a negyedérték az 
egységnek a fele, vagyis ebben az esetben a negyed válik az előbbi érték 
felévé. Ugyanígy például, ha három-nyolcados az ütem, tehát a nyolcad az 
egység, akkor ebben az összefüggésben a tizenhatodot kell az egység felének 
tekinteni. Ezt valamennyi ritmusértéket felölelő táblázattal szemlélteti.

Ennek az elméletnek a következő előnyeit sorolja fel:
1. „Hiányos ütem jelzésekkel, mint amilyenek a 3/4, 3/8, 6/8 stb. nincs 

többé dolgunk.”
2. „Érvényesül az egység teljes jogosultságában, mint egy egész, a kettős 

egység mint nagyobb egész, s a négyszeres, mint még nagyobb, vagy igen 
nagy.”

3. „Világosabban és könnyebben felfogható lesz az egésznek viszonya a 
törtekhez.”

Az csak természetes, hogy ez az új írásmód a maga idején is sok ellen- 
véleményt váltott ki. Erney a később megjelent III. füzet előszavában vála
szol a hozzá intézett kérdésekre.

Az első kérdés, hogy nem hozza-e zavarba a tanulót az, ha a hangjegyek 
értékeit p.em mint addig egy, hanem többféle elnevezéssel magyarázzák. Mint 
pl. a negyed, mely egység, félegység és kettős egység is lehet? Válaszában 
elmondja, hogy sohasem volt szándékában az addig szokásos értékelneve
zéseket egészen mellőzni, vagy megváltoztatni, csak mint ütemrészeic kapják 
az új elnevezéseket. Hasonlóképpen mint ahogy pl. az „a” egészen más jelen
tőségű A-dúrban, mint B-dúrban, mégis egy helyre írják. A negyednek is 
más a jelentősége a 3/4-es ütemben, mint a 6/8-osban; és ennek szóval és 
írásban kifejezést adni, célja a rendszerének.

A másik ellenvetés volt, hogy nem kell-e majd az iskola szerint haladó 
tanulónak, ha más hangjegyekből akar játszani, az ütem előjegyzést és be
osztást újból, s másképpen megtanulni? Erney határozott nemmel válaszol. 
Bebizonyítja, hogy a tanuló az ütem olvasásánál nem számol törtekkel, ha
nem számokkal és tudja pl., hogy a 6 8-os ütemben egynegyedre két olvasás 
esik, s ezzel máris követi az ő rendszerét. Az ütem előírása pedig olyan köny-
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nyen elsajátítható újítás, hogy azt bárki is egy magyarázatra könnyen fel
foghatja.

Az első két füzet megjelenése után a sajtó nagy elismeréssel ír az új 
módszerről. A Zenelap (1893. 13. sz.) örömmel üdvözli az iskolát, mert eddig 
nem sikerült a magyar zongoraiskoláknak a külföldiek importját csökkenteni 
és a külföldi szellemben írt iskolák „hátráltatják a nemzeti irány emelkedé
sét a magyar zeneművészet terén.”

Az Egyetértés (1893. 215. sz.) kiemeli, hogy „Emey újítása az ütem- 
beosztásnak, az ütemjelzésnek világosabbá, könnyebben felfoghatóvá, értel
mesebbé tételében áll. Lerontotta az eddigi kényelmes, sablonszerű üteme
zést, mely mindent a négy negyed kaptájára vont.”

A gyakorlatok mind Emey saját kompozíciói, sok magyar dal feldol
gozással. (Ereszkedik le a felhő, Esik eső szép csendesen, Fakó lovam, Csere
bogár, Erdő, erdő sűrű erdő stb.)

A IV. füzet előszavában javasolja, hogy a gyakorlatok mellett darabokat 
és szonatinákat is játsszanak a növendékek. A javasolt gyűjtemények: 
Köhler, Eschmann és Wettig összeállításai.

Emey jó pedagógiai érzékére és rendszerességére jellemző az iskola fel
építése. Minden tanulmányt egy olyan előgyakorlat, illetőleg ujjgyakorlat 
előz meg, amely részben felhasználja a már korábban tanultakat, másrészt 
feldolgozza a következő tanulmányban előforduló új problémát.

*

Sem Bartalus igazán kitűnő, sem Emey hasznos munkájának nem volt 
megérdemelt sikere. Mint még emlékezhetünk rá, az 1905-ben megjelent 
Chován Zongoraiskola nem ezekkel vette fel a versenyt, hanem a németből 
fordított Bayer-iskolát iparkodott a használatból kiszorítani.

Nem hagyhatjuk el azonban a XIX. századot anélkül, hogy még egy 
érdekes újító módszerrel ne foglalkozzunk.

ÚJ ZONGORAOKTATÁSI MÓDSZER, 
mely a zongoratanítást kezdettől fogva, kis darabok fogalmazásával köti

össze.
Zenét tanítók számára 

írta
T a m á s y n é  G á l i  A n n a

Liszt taníványa és a Budapesti „Erzsébet Nőiskola” Felsőbb leányiskolá
jának rendes tanítónője.

Budapest, 1899. (Saját kiadás)

A művet báró Eötvös Loránd volt Magy. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi 
Miniszternek ajánlja, hálából azért, mert ő szervezte meg az első leány
nevelőintézeti zongoratanárnői állásokat s ezáltal a zongorát a rendes tan
tárgyak magaslatára emelte.
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Tamásynéról nem sokat tudunk. A Lexikon nem említi, csupán az 
1883/84 és a 84/85-ös tanévekben Liszt Akadémiai növendékei között olvas
hatjuk a nevét. Módszerét 15 évi tapasztalat és kipróbálás után adta közre.

Az előszóban a következőket írja:
„Nem komponistákat nevelni — bár a zenei tehetségnek ez irányban is 

biztos alapot kell vetni —, hanem igazi zeneértőket képezni, a gyermeki 
lelket minden irányban fejleszteni s a nemzeti zene fejlődésének alapját ki
szélesíteni, azok az elvek, melyeket módszeremben érvényesíteni törekedtem, 
s melyek csak úgy valósíthatók meg, ha a zenetanítás képessé teszi a növen
dékeket nemcsak a remekművek reprodukálására, hanem a nyelvtanításhoz 
hasonlóan — önálló gondolatok képzésére és azoknak szóval, illetve zongorán 
és írásban való kifejezésére, más szóval, ha a zeneoktatás megtanítja a nö
vendékeket zenei nyélven gondolkozni, beszélni és írni.”

Ez a gondolat kétségtelenül éppúgy magán viseli Liszt improvizálásának 
hatását, mint a kor szellemét. De talán még ezeknél is többet merített az 
iskolai környezetből, az ott folyó pedagógiailag, metodikailag kidolgozott és 
következetesen keresztül vitt „rendszerező”, a tanulókat „alkotó” módon fog
lalkoztató oktatásból.

Mintának tekintette a „nyelv és számítás”-t. Miért ne lehetne — teszi 
fel a kérdést — a nyelvtanításhoz hasonlóan a már ismert szavakkal és fogal
makkal, a zenében hangokkal, ritmusokkal és harmóniákkal, új gondolatokat 
kifejezni, új mondatokat szerkeszteni? A „számtanítás”-nál pedig az összes 
szó- és írásbeli műveletek logikus összefüggését, kölcsönhatását figyelte meg 
és ezt a zenében oly módon értelmezte, hogy az ujj-, skála- és akkord
gyakorlatok, tanulmányok, darabok, valamint az elemzési-, rögtönzési- és 
írásbeli feladatok valamennyien hasonló módon egymással szerves össze
függésben vannak, egymást kölcsönösen megvilágítják, kiegészítik és elő
segítik. Ugyancsak a szám tani tás logikájára vezethető vissza a szerkesztési 
feladatoknál (melyeket sohasem nevez kompozícióknak) alkalmazott gyakor
lati eljárás.

A kiindulás mindig egy mű elemzése és ennek mintájára történik azután 
az új gyakorlat szerkesztése. A feladat: vagy ugyanazon elemeket más mó
don, vagy más elemeket ugyanazon módon összerakni. Például, vagy az 
adott harmóniához képezik az új melódiát, vagy fordítva, az adott melódiá
hoz keresik a megfelelő akkordokat. Nemcsak egy hangnemre alkalmazzák 
a különböző gyakorlatokat, hanem egy gyakorlatot különböző hangnemben 
is feldolgoznak, és így tovább.

Rendszerének lényege, más módszerektől megkülönböztető sajátsága, 
hogy az írásbeli feladatok az első években (cca 4 évig) nem a hangok, hang
közök, skálák, akkordok stb. tudományos rendszerére vonatkoznak, hanem 
kezdettől fogva önálló, szabályos formával bíró kis darabok (gyakorlatok, 
indulók, táncdarabok, szöveg nélküli és szöveges dalok, kis programzenék 
stb.) szerkesztését célozzák. Miután a fő súlyt a darabok szerkezetének meg
értésére helyezi, ezért a tananyag beosztását is elsősorban a forma határozza 
meg. Eszerint a tanulást az egyszerű formákban írt népdalokkal kezdi, „me
lyek úgy formájuknál és egyszerűségüknél, mint nemzeti sajátságaiknál 
fogva legközelebb állanak a gyermek leikéhez” — írja az előszóban.
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Ezek a népdalok azonban még nem a mi népdalaink. Rendszerét termé
szetesen egészen másképp kellett volna alakítania az 1900-as évek után gyűj
tött népdalok ismeretében.

Szerinte szabályos melódia az akkordok ismerete nélkül nem képzel
hető el, tehát a tanulás kiinduló pontja az akkord, helyesebben a két fő 
akkord (elsőfokú hármas és domináns szeptimhangzat). Ezekből és ezekre 
építik a növendékek a dallamot, meghatározott ütemszámmal, a legegysze
rűbb formában. Ily módon ismerkednek meg már az első órákban a zene
művek lényeges alkotó elemeivel, a formával, a harmóniával, a dallammal 
és a ritmussal.

Nézzük meg ezek után, hogy miként fejleszti a gyakorlatban azt a két 
képességet, mely a zenetanulást a többi tantárgytól merőben különbözővé 
teszi: a hallást és a motorikus készséget.

Az első év előkészítő eljárását „írvaolvasás”-nak nevezi. Az első órán 
hallás után megtanulnak egy általánosan ismert 4—5 hangterjedelmű, skála
szerű menetű, könnyű ritmusú — mint írja —, nemzeti nép- vagy gyermek
dalt. Ezeknek a feltételéknek a „Szeretnék szántani” kiválóan megfelelt. 
A hallás után megtanult dalt azután kikeresteti a zongorán — külön jobb 
és 'külön bal kézzel —, majd megtanulják unisono szabályosan (tehát helyes 
kéztartás, billentés, ujjrend stb.) eljátszani. Ezután a növendék emlékezetből 
leírja a megtanult dalt és csak azután játsza kottából. A következő lépés 
már a tonika-domináns akkordokkal történő kíséret szerkesztése, természe
tesen a legegyszerűbb formában.

Néhány ily módon megtanult dal után tér át Czerny: Erster Lehrmeister- 
jére. Ezeket, az ugyancsak tonika-dominánssal kísért gyakorlatúkat hasonló 
módon dolgozzák fel. Tehát először megtanulják a dallamot hallás után, le
írják emlékezetből; 'kikeresik az akkordokat hallás és értelem segítségével, 
ezeket is leírják, végül először az írott, majd a nyomtatott kottából elzon- 
gorázzák. Ha már a darabot formailag, ritmikailag, dallamilag és harmóniai- 
lag kielemezték, következik a szerkesztési gyakorlat. A basszus harmóniáit 
megtartva variálják a felső szólamot, vagy egészen új dallamot keresnék 
hozzá.

A technika fejlesztésénél az első években száműzi a tananyaggal össze 
nem függő, sablonos ujjgyakorlatokat s arra törekszik, hogy a tanítvány 
maga tudjon képezni minden darabnál olyanokat, amelyek segítségével a 
darab nehézségeit minél könnyebben legyőzheti. így az ujjgyakorlatok is 
szerkesztési gyakorlatokká válnak.

Módszerét hat évre dolgozta 'ki. A negyedik évben a tulajdonképpeni 
komponálási gyakorlatokkal összekötött tanítás befejeződik, de a beható 
elemzések továbbra is fontos helyet foglalnak el tanításában. Növendékei
nek dolgozataiból számtalan példát közöl és végül egyik ötödikes növendé
kének Mozart a-moll Rondójáról írt részletes elemzése zárja ,a tankönyvet.

Kétségtelen, hogy ez a módszer magában hordja a dilettantizmus veszé
lyét. De abban Tamásynénak feltétlenül igaza van, hogy — mint írja:

„Mivel e módszer megtanítja a növendékeket saját gondolataikat ki
fejezni, a mesterek műveit is könnyebben megérteti velük, s így a zenei 
szépet hozzáférhetőbbé teszi, s helyes zenei ítéletet — az értékest az érték
telentől megkülönböztetni — kiválóan fejleszti.”
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Munkáját őszinte lelkesedés hatja át. Hisz abban, hogy a zenetanítás a 
lélek fejlődésére minden tantárgy között a legnagyobb mértékben hat és 
ezzel a zenét a nevelési eszközök között a legmagasabbra helyezi.

A fejlődés útja tudjuk nem egyenes vonalú. Hiába méltatta Gáti István 
1802-ben a zene nevelő, nemesítő hatását; Bartay András a harmincas évek
ben mégis így ír a „Művészeti Vezér-’ című lapban:

„Sok fiatal ember a zene által nagy pártfogókat és jó barátokat tudott 
szerezni, sőt nagy körökbe is bemenetet nyert, melyek neki segítségül vol
tak; csak az a kár, hogy kisasszonyaink s házi asszonyaink kötelességét és a 
főzést a sok zeneóratartás miatt elhanyagolják, már pedig arról nem kellene 
megfelejtkezni, hogy jöhet idő, mikor a jó lakomázás kedvesebb leend, mint 
a legjobb zene. Nem kevés számú kisasszonyok a házasodási kerülő időkben 
nyugszanak, nem marad más nekik hátra, mint zongorával és énekkel ma
gokat vigasztalni, mellyel már sok gimpel madár lépre csalattatott.”

Szerencsére mindig születnek újabb és újabb Gátik és Tamásynék, akik 
hittel, lelkesedéssel, őszinte meggyőződéssel vallják, hogy a zenetanulás, a 
zenével való foglalkozás nem csupán a „gimpel” madár lépre csalatásához 
szükséges eszköz.
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LO SON CZ1 A GNE S :

E G Y  Z E N E S Z O C I O L Ó G I A I  K U T A T Á S R Ó L

A zene születéséről, történetéről, a zenét teremtő nagy alkotókról és 
mesterművekről sok szó esik. Könyvek látnak napvilágot zeneszerzőkről és 
zenéjükről, esztéták és történészek közelítik meg sok oldalról, értik, értel
mezik, magyarázzák és elemzik a művészet, a hatás a marandóság kulcsát, 
titkait, segítik a zene megértését és megközelítését. Arról azonban, hogy 
vajon a zene, a szó teljes értelmében hogyan él a mai társadalomban, meg
közelítően sem tudunk annyit, mint a zenéről. Pedig lehet-e érdektelen, 
hogy akikért és akik számára a zene létrejött, mit és miért fogadnak el, 
mit és miért utasítanak vissza belőle.

A mai társadalmi átalakulás különösen fontossá teszi azt a kérdést, 
hogy vajon az újonnan megnyíló művelődési és művészeti lehetőségekkel 
élnek-e az emberek, hogy a világ átformálása közben hogyan alakul át az 
ember, az ember belső világa és hogyan válik képessé arra, hogy a magáé
nak tudott anyagi javak mellett, magáénak akarja és vallja a művészet 
legnagyobb értékeit is.

Éppen ez az a kérdés, amivel zeneszociológiai kutatásaink foglalkozni 
kívánnak. Ismeretes, hogy a szociológiai kutatások hazánkban, hosszabb 
némaság után, csak most kezdenek újra megindulni és ezen belül a mű
velődés- és művészet-szociológiai kutatásokat még inkább a feladatok és 
módszerek keresése, mint az elért eredmények jellemzik.

A zeneszociológia tárgyának meghatározása és értelmezése nemcsak 
nálunk tisztázatlan és vitatott, hanem azokban az országokban is, ahol nagy 
apparátussal folynak ilyen irányú kutatások, zeneszociológia címén a leg
különbözőbb tudományos elképzelések és irányzatok látnak napvilágot. 
Zeneszociológiának tartják a társadalmi szemszögből feldolgozott zenetör
ténetet éppenúgy mint a művek olyan esztétikai elemzését, amely az ihlető 
és befogadó társadalom befolyására és hatására is kitér. A zeneszociológia 
keretébe sorolják az úgynevezett hangrendszerszociológiát (Tonsystem
soziologie), amely a hangrendszerek fejlődését a társadalom fejlődésére 
igyekszik visszavezetni. A zene pszihológiai hatásának megfigyelését és mé
rését is gyakorta sorolják e tudományág körébe. Egyes kutatók spekulatív 
úton, a modem szociológia fogalmi apparátusa segítségével sajátos zene
szociológiai rendszereket építenek fel, mintegy önálló „zeneközpontú” társa
dalmat hozva létre. Az empirikus kutatások általában vagy erősen extenzív 
és a felszínen maradó közvéleménykutatási jellegűek, vagy intenzívek és 
kis csoportokban évékig tartó pszichológiai kísérletekkel a zene hatásának 
megközelítésére irányulnak.
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Az általunk megkezdett kutatások tárgya és következésképpen mód
szerei jelentősen eltérnek az irodalomból ismert korábbi kutatások célkitűzé
seitől.

Nem vizsgáltuk például eddig és a jövőben sem kívánjuk vizsgálni, 
hogy milyen biológiai, vagy pszichológiai tulajdonságok visznek valakit 
közel a zenéhez (és milyen fajta zenéhez), vagy taszítanak el, illetve tarta
nak távol tőle. E téma ugyanis inkább az egyéni-lélektan, a képesség és 
adottság-vizsgálatok tárgykörébe tartozik, tehát a pszichológia, szűkebben 
a zenepszichológia hatáskörébe, mint a szociológiáéba. Mi, vizsgálataink 
során eltékintünk az egyén alkati, pszichikai sajátságaitól, figyelmünket a 
zenei válogatás társadalmi meghatározottságára, összefüggéseire fordítjuk, 
tehát arra, hogy a társadalmi lét hogyan függ össze a társadalom egyes 
tagjainak a zenei igényeivel, ízlésével.

Nem vizsgáltuk és a jövőben sem akarjuk vizsgálni a zene közönségé
nek, a zene funkciójának történeti múltját. Nem mintha nem törékednénk 
bizonyos történetiségre, de bennünket a mai helyzet érdekel, a mai magyar 
társadalom emberének zenével kapcsolatos magatartása és csak addig és 
ott törekedünk a múlt kapcsolatainak a felderítésére, ahol erre a mai 
állapot magyarázatához szükségünk van.

Vizsgálatunk elvezet a zene funkcióinak megismeréséhez, a különböző 
műfajúk befogadóinak köréhez, de nem tér ki sem szándékában, seim 
eredményeiben arra, hogy milyen „konkrét” hatást vált ki az alkotás, hogy 
mi történik a zene és hallgatója között. Az ilyen irányú kísérletek isme
reteink szerint nem hoztak megbízható eredményeket, mert hogyan lehetne 
„mérni” a zene hatását, amikor erről szavakban számot adni úgyszólván 
lehetetlen, hiszen a tudatba erőszakkal feltornázott fogalmak is csak 
elenyészően csekély részét tükrözhetik a hatás teljességének. Hogyan lehet 
valamilyen kvalitatív, vagy különösen a korszerű szociológiai kutatáshoz 
oly nélkülözhetetlen kvantifikálható eredményt elérni, amikor ugyanannak 
a zenének jóformán annyiféle hatása van, ahány ember hallgatja, sőt még 
egy embernél is ugyanaz a zenemű különböző időben különböző hatást 
vált ki.

A zenemű értékéről, a művészi hatást kiváltó komponensekről csak a 
művek esztétikai elemzése adhat képet. A hatást, amelyet a mű kiváltott a 
pszichológia, a hatáspszihológia vizsgálhatja. Mindkét megközelítés, még ha 
társadalmi szempontokat figyelembe vesz, akkor sem tartozik a szociológia 
körébe. De nem lehet véletlennek tartani azt, hogy a zenepszichológia is 
elsősorban a zenei alkotás, a zenei képességek vagy a zenetanulás pszicholó
giájával foglalkozik és e téren ért el jelentős eredményeket, míg a zenei 
hatás pszichológiájának vizsgálata idáig megbízható eredményeket úgy
szólván nem hozott.

A zene és az ember, a zene és a társadalom kölcsönös kapcsolatának 
tudományos megközelítése igen sok úton történhet. Az út, amelyen mi 
elindultunk és továbbra is haladni kívánunk, nem az alkotók oldaláról, 
nem is a művek, vagy műfajok elemzéséből indul ki, hanem a műveket, 
zenei irányzatokat elfogadó vagy elutasító emberek oldaláról, a zenével élő, 
azt befogadó társadalomtól vezet a zenei műfajok, alkotások felé. Itt ke
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ressük a vonzás és taszítás miértjét, az okokat és indítékokat, a zenei 
szükségletek intenzitását, a zene mai társadalmi funkcióit, a válogatás, 
vagyis a zenei ízlés társadalmi meghatározottságát és törvényszerűségeit.

A zene funkcióit és az egyes mai társadalmi rétegek ízlésvilágát két 
oldalról kívánjuk megközelíteni: egyrészt á zenei terjesztő és közvetítő 
intézmények kisugárzó hatásának elemzése útján, másrészt azoknak a bo
nyolult társadalmi kölcsönhatásoknak és tényezőknek a vizsgálata útján, 
amelyek kialakítják a zenét befogadók differenciált csoportjait.

Módszerünk az empirikus kutatás, amely a valóságot méri és vizsgálja, 
a kérdezés, megfigyelés és kísérletezés egymást kiegészítő és ellenőrző 
módszereit alkalmazza. Az első lépésnél, a felvételi kör meghatározásánál 
a matematikai statisztikában kidolgozott mintavételi módszereket használjuk 
fel, hogy a jelenségek véletlen halmazából a társadalmi törvényszerűségekig 
jussunk el. A vizsgálatok eredményeinek hasznosíthatósága, általánosít
hatósága szempontjából nagy a jelentősége annak, hogy a kiválasztott kör 
jól jellemezze az adott társadalmi réteget.

A zene életének és szerepének megközelítése változatos módszerek 
alkalmazását követeli meg. Még ha nyilvánvalóan azonos kérdések érdekel
nek is bennünket, akkor is egész más módon kell előkészítenünk és le
folytatnunk egy felvételt pl. egy fővárosi nagyüzemben és egy viszonylag 
zártabb, teljesen más feltételek között élő falusi közösségben. Más meg
közelítést igényel még azonos társadalmi rétegek esetében is például értel
miségieknél egy fővárosi felvétel, vagy egy mezőváros hasonló körének 
vizsgálata. Nincsenek általános érvényű sémák, amelyeket sikerrel alkal
mazhatunk minden helyzetben. A hipotéziseket és az ezekből következő 
módszereket éppen a különböző társadalmi rétegek és közösségek struk
túrája, hagyományai, kulturális ellátottsága stb. alapján kell kialakítanunk. 
Erre kötelez egyrészt a társadalom rétegeinek különfélesége, másrészt 
a zene szerepének sokoldalúsága.

De nemcsak az azonos problémákat kell az egyes társadalmi rétegek
nek megfelelő módszerekkel megközelítem, hanem meg kell találni az egyes 
rétegekre jellemző problémákat is, feltárásuk megfelelő módszereit is. Lás
sunk erre két p>éldát.

A falusi kutatásoknál különösen érdekelt bennünket, ennek követ
keztében erős hangsúlyt kapott, hogy milyen a hagyományos zene, a folklór 
és a műzene viszonya. Ismeretes, hogy a falu sajátos fejlődése, kulturális 
ellátottsága, illetőleg ellátatlansága és az adott művelődési színvonal követ
keztében, nemes zenével más formában, mint népdallal úgyszólván nem 
találkozunk. Tehát csupán olyan művészi kifejezési formával, amelyet a 
falu éppen a városiasodás törvényszerű folyamatában, mint „régit”, túl
haladottat, teljesen, vagy majdnem teljesen már levetett. A „fejlődés" 
ebben az esetben az esztétikai szempontból kevésbé értékes, vagy érték
telen városi zenei „tömegkultúra” átvételében jelentkezik. Ennek a fej
lődésnek azonban útjában áll az az intézményes kultúrpolitikai irányzat, 
amely a zenei nevelés alapelvévé és kiindulópontjává a népzenét tette, 
azt, amelyen a falu fejlődése során mint a régi életforma megnyilvánulásán 
már túllépett. Hogyan dolgozzák fel a falu társadalmának különböző rétegei 
és különböző helyzetű és eredetű tagjai a fejlődés és tudatos ellenhatás e
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kettősségét és ellentétes irányzatait. E téma vizsgálatánál például a kérde
zéses módszert egyáltalán nem tudjuk hasznosítani, itt csaknem néprajzi 
pontosságú felvételekre van lehetőség a falu dalrepertoárjáról, az éneklési 
alkalmakról, természetesen a társadalmi tényezők alapos figyelembevételé
vel. Mint ahogyan a kísérlet módszerét akarjuk alkalmazni annak a kuta
tásánál, hogy falun a fejlődés vajon szükségképpen a városi selejtkultúra 
átvételén, majd hosszú művelődési folyamaton át vezet-e a tényleges mű
vészeti értékek felé, vagy elképzelhető-e valamilyen „egyenlőtlen fejlődés”, 
pontosabban ugrásszerű fejlődés a művelődésben, az igényes művészet 
befogadásában ott, ahol a népdal még teljesít valamilyen tényleges funkciót 
és nem pedagógiai célzattal átültetett formájában létezik.

S hogy egy másik jellegzetes példát említsünk: a zenekedvelők köré
nek vizsgálatánál szeretnénk többek között választ kapni nemcsak arra 
a vitatémára, hogy az avantgárd sznobság, vagy az elmélyült konzervati
vizmus e a „jobb” (tapasztalatunk szerint mindkét magatartásnak alapos 
társadalmi indoka, sőt, horribile dictu! hasznos funkciója van), hanem arra 
a zenei közvéleményt joggal foglalkoztató kérdésre, hogy a mai zeneszerző 
megértése és elfogadása terén hogyan lehet megtalálni ugyanúgy a kapu
kat, mint ahogyan a tömegízlés áramából keressük az átjárókat az igényes 
zene felé. A mai zeneszerző számára ez az értetlenség különösen nyomasztó. 
Sohasem volt hálás feladat a kortársak számára zenét szerezni, mivel a 
kor igazi zenei kifejezése nem mindig adekvát azzal, amit a kortársak 
hallani szeretnének önmagukról vagy a világról. A korszerűség és a köz
ízlés nem mindig feleltek meg egymásnak. Ehhez járul ma még az is, 
hogy a ma élő zeneszerzőnek bizonyos értelemben az egész zeneirodalom 
a „vetélytársa”, 400 év kikristályosult zenéjének áradása közepette kell meg
találnia a helyét a nap alatt és valamilyen még oly keskeny utat a közön
séghez. És éppen itt kínoz a technika jóvoltából kialakult személytelenség, 
a közvetlen kapcsolat, a lelkesítő kör hiánya, a „kiknek írni” reális és nem 
eszmei kérdése. A mai zeneszerző bizonyosfokú elszigeteltségének problé
mája tehát egyszerre esztétikai és szociológiai jelenség, melynek megoldása 
is csak e kétoldalú megközelítéstől remélhető.

A fenti két példából — amelyet számtalan hasonlóan fontos problémá
ból ragadtunk ki — is kitűnik, hogy nem valamilyen statikus tényregisztrá- 
lásra törekszünk a kutatások során, hanem a fejlődés dinamizmusa, a fej
lesztés lehetősége az, amire minden egyes vizsgálatnál törekszünk. És még 
egy, ami az egész munkát alapjában indokolja, s egy zenetudományi folyó
iratban szinte felesleges hangsúlyozni: azt a meggyőződésünket, hogy a 
zene értelem-, érzelem-, hangulat- és gondolatformáló jelentősége sókkal 
nagyobb annál, mint ahogyan jelenleg a köztudatban él. Hatása á szavak
ban megragadható gondolatnál mélyebbre nyúlik és mivel jelenléte állandó, 
formálja az emberek érzelem és hangulatvilágát, ezzel befolyásolja társa
dalmi közérzetüket és sajátos elvont, áttételes módon tükrözi és jellemzi 
az ember és a világ kapcsolatát. Természetesen sohasem volt kétséges, hogy 
nem minden zene képes arra, hogy az embereket a világ jelenségei iránt be
fogadóképessé tegye. A szűk értelmű, keskeny érzelmi skálájú zene nyilván 
nem múlhatja felül önmagát és nem válthat ki többet annál, mint ameny- 
nyit ad.
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Ezért szerepelt a kutatásainkban annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy 
a zene milyen helyet foglal el a művelődésben, az emberek érdeklődési 
körében, tapasztalhatunk-e valamilyen összefüggést az egyes zenei műfajok 
kedveltsége és az egyéb művelődési igénydk között. Különösen érdekelt ben
nünket az, hogy az aktív zenélésnek van-e valamilyen társadalmilag igazolt 
sajátos emelő szerepe. Eddigi vizsgálataink igen világos választ adtak 
ezekre a kérdésekre, de a megnyugtató eredmények elérése érdekében ter
mészetesen szélesebb körben tovább kell folytatni a hasonló jellegű kuta
tásokat.

Ez alkalommal nincs módunk arra, hogy az egyes zenei műfajok 
kedveltségére és a művelődés egyéb területeivel való összefüggéseire rész
letesen kitérjünk. (A Valóság című folyóirat, 1963. 1. sz.-ban megjelent a 
tanulmány egyik részlete.) Rá kell azonban mutassunk arra, hogy már az 
első üzemi felvételünk tanulságai sok fontos összefüggésre hívták fel a 
figyelmet például a komoly zene és a népdal, illetve a dzsessz kedvelése 
közötti kölcsönös kapcsolatokra, és másfelől a silányabb könnyűzenének 
a nívósabb zenei igények felkeltését akadályozó szerepére. Hasonló ered
ményekre vezettek az egyes zenei műfajok kedveltsége és az irodalmi, 
színházi, képzőművészeti stb. igények közötti összefüggések megállapítására 
irányuló kutatásaink. Kitűnt például, hogy a szimfonikus komoly zene 
szeretete mennyire szorosan kapcsolódik az igényes irodalom és a költészet 
kedveléséhez, de már a kétoldalú kapcsolat intenzitása nem egyformán 
erős: a komoly zene kedvelőinek táborában erősebb az igény a magasabb 
szintű művelődés más ágai iránt, mint megfordítva, az igényes irodalom- 
kedvelők között, a komoly zene irányába. A korrelációs vizsgálatok ugyan
akkor érdekes tartalmi különbözőséget mutattak például az operakedvelők 
és a szimfonikus zene kedvelőinek köre között, ahol az előbbiek ugyancsak 
érdeklődőbbek más művészetek iránt, de a vizuális, cselekményes, roman
tikus érdéklődés jellemzi őket.

Különös figyelmet érdemelt kutatásainkban a komoly és könnyűzene 
határán elhelyezkedő két műfaj, a dzsessz és népdal kettős arculata. Ezeket 
olyan „híd-jellegű” műfajoknak lehet tekinteni, amelyek két irányban is 
szolgálhatják a haladást. A dzsessz, amely szélesebb kört vonz, s a népdal, 
amelynek köre szűkebb, egyaránt vezet előre és vissza, előre az igény és 
vissza az igénytelenség felé, A népdal éppenúgy kiemelheti és irányíthatja 
a követőit a magasabb igények felé, mint ahogyan a magyar nótával való 
gyakori keveredése meg is rekeszthet, vissza is fordíthat a magyar nóta 
igénytelensége felé. A dzsessz éppenúgy kiemelhet a tánczene köréből, ha 
a zenei igények oldaláról közelednek felé, mint ahogyan tánckísérő funk
ciójából következőleg az igénytelenség forrása is lehet. Az oda-vissza lehe
tősége, az igényesség vagy igénytelenség felé való átmenet lehetőségét 
egyaránt adhatja. S e jelenséget akkor sem lehet figyelembe nem venni, ha a 
„magasabb” ítélet szempontjából az ízlés eklekticitása fölött pálcát szokás 
tömi. Az eklektikus ízlésű, válogatni nem tudó csoport tulajdonképpen 
tapasztalatunk szerint a nálunk élő és ható kulturális és technikai forra
dalomnak sajátos terméke és eredménye. A tudatos válogatási készség 
még nem fejlődött ki, de a különböző hatásokra már keverik az értékest
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az értéktelennel és állandóan mozgó dinamizmusukkal magukban hordják 
az érdeklődés tágulásának állandó lehetőségét, a fejlődés perspektíváját.

Ehhez a gondolatkörhöz társul az aktív zenélés jelentősége is. Az össze
függések vizsgálatából kiderült, hogy azok, akik valaha, valamilyen módon 
muzsikáltak, vagy muzsikálnak, művelődési szintjük, kollektívához való 
viszonyuk, de még szakmai érdeklődésük tekintetében is általában, cso
portjuk kiemelkedő tagjai közé tartoznak. A számok tükrében lemérhettük, 
hogy a zene gyakorlása olyan képességeket fejleszt ki, amelyek többet adnak 
a zenélés, illetve éneklés öröménél — bár ez sem kevés —: nagymértékben 
fejlesztik az emberek értelmi, érzelmi, koncentrációs és asszociációs képessé
geit. Az aktívan zenélők nemcsak egyéb kulturális igényeik, a költészet, 
irodalom, színház terén mutatták a legigényesebb képet, de feltűnően magas 
arányban vettek részt a szakmai továbbképzésben is. Az összefüggések ter
mészetesen a csoportokban uralkodó számszerű törvényszerűségeken alapul
nak, a vizsgált csoportok legfőbb tendenciáit tükrözik, általános érvényűek, 
amitől eltérhetnek egyedi esetek, de az egész sokaságra vonatkozóan jel
lemző érvényűek.

Mi a zenével a maga teljességében akarunk foglalkozni, minden funk
ciójával és minden megjelenési formájával együtt. A zene sokoldalú sze
repet tölt be a társadalomban és sok arca van. Ez a sokoldalúság arra 
kötelez bennünket, hogy a maga teljességében vizsgáljuk életét és szerepét. 
Az esztéta kikapcsolhatja a zene fogalmi köréből a „nemtelen” zenét és 
csak a nemes zene értelmével és értelmezésével foglalkozhat. A pedagógus 
elítélheti a zenei tömegízléstelenséget és hivatásának megfelelően küzdenie 
kell ellene. A kultúrpolitikus irányíthatja és megszervezheti koncepciója 
szerint a küzdelmet a nemes zene térhódításáért. De a szociológusnak a való
ságot a maga teljességében kell vizsgálnia, meg kell figyelnie és meg kell 
értenie így például a zene sokoldalú funkcióját is „sine ira et studio”, mert 
ha a tények feltárását bármily elfogultság alapján szervezi, könnyen meg
hamisíthatja azokat és akkor nem adhatja meg az esztéta, a pedagógus a 
kultúrpolitikus számára a valóság, a valóságos mozgás nélkülözhetetlen 
támpontjait.

Az a törekvés, amely áthatja a mi társadalmunkat abban a tekintet
ben, hogy minden eszközzel segítse és lehetővé tegye az igazi kultúra ter
jedését, különösen érdekessé teszi annak a kérdésnek a vizsgálatát, hogy 
vajon e pozitív törekvésék és alkalmazott módszerek, elképzelt nevelési és 
ismeretterjesztési metódusok, hogyan válnak valósággá, mi segíti és mi 
gátolja érvényesülésüket.

Ezek a megfontolások késztettek bennünket arra, hogy kutatásunkat 
ne csak a műértő közönségnél végezzük, hanem a társadalom valóságos 
struktúrájának megfelelő legnagyobb tömegű dolgozó rétegeknél. Ha a vizs
gálat csupán a zeneértők körére irányul, ezzel menthetetlenül leszűkítettük 
volna nemcsak a társadalmat, hanem a zene fogalmi körét is.

Hajlamosak vagyunk arra, hogy a zene és a társadalom viszonyában 
egyedüli értékmérőként a zene esztétikai értékrendszerét alkalmazzuk és 
ezért jelentőséget és figyelmet csak a tudatos műélvezetnek tulajdonítsunk, 
míg a zene összes többi funkcióit, például a szórakoztató, munkakísérő stb. 
jellegét, mint „szükséges rosszat” elutasítsuk, vagy tudomásul se vegyük.
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Pedig — s ezt megfigyelések egész sora bizonyítja — nyilvánvaló, hogy 
azonos esztétikai értékű zeneművek néha egészen különböző funkciót töl
tenek be, míg különféle esztétikai értékű művek funkciója azonos lehet. 
S míg esztétikai szempontból — legalábbis bizonyos nagyságrendben — 
viszonylag vitathatatlan az értékskála, addig az egyes funkciók fontossága 
sokkal kevesebb egyértelműséggel állítható sorrendbe, sokkal kevésbé 
összemérhető. így például helytelen lenne azt vizsgálni, hogy a zene 
munkasegítő funkciója alacsonyabb, vagy magasabbrendű-e az esztétikai 
funkciónál.

A zene a mai társadalomban sajátos módon modem formákban újjá
alakított ősi funkciókat, és kialakított új funkciókat, amelyek hagyományos 
módon élnek tovább.

Vizsgálataink során megkíséreltük az egyes funkciók jelentkezését és 
helyét az adott társadalmi rétegeknél nyomonkövetni. Azért tartjuk fon
tosnak a funkciók tanulmányozását, mert a válogatás jellegét is elsősorban 
ez határozza meg: mire kell, mire szolgál a zene, milyen szükségletek ki
elégítését várják tőle, hiszen ennek alapján válogatnak a különböző lehe
tőségekből a belső és külső diszpozíció alapján. Ezt nem szabad összecserélni 
az esztétikai értékskálával, amely az esztétikai élményadás intenzitását 
méri.

A zene jelentősége és szerepe alapvető változáson ment át azzal, hogy 
a zene az ipari korszak termékévé vált. Ez a megváltozott szerep egyszerre 
váltotta ki a pesszimizmust, amely a zene elgépiesedésében egyfajta dekul- 
turálódási veszélyt lát és az optimizmust, amely új nagy lehetőségek eljöve
telét köszönti a gépzenei lehetőségekben. A pesszimizmus és az optimizmus 
is egyaránt indokolható.

Azt a történelmi folyamatot, amelyet első fázisában az alkotó-előadó
hallgató egysége és azonossága jellemzett és amelyet második fázisában a 
munkamegosztás kialakulásával az alkotó, előadó és közönség különválása 
jellemez, a zene gépi közvetítőeszközei újabb áttétellel tovább bontják: 
a művészet hagyományos átadását megfosztják eredeti, személyes jellegétől, 
s a közvetlen, ihlető, serkentő kapcsolat helyébe a személytelen gép lép. 
A zenehallgatás fő formájává a gépzene válik. Az elszemélytelenedés, a 
tömegesedés, a könnyű hozzájutás lehetősége módosítja a zene funkcióját, 
jelentőségét, sőt értékét is, ebből következik a zene funkciójának korunkban 
bekövetkezett egyik legerősebb megváltozása.

A gépzene sokat elvesz és ugyanakkor sokat is ad. A művésztől és a 
közönségtől is egyaránt elveszi a személyes kapcsolat bensőségességét. 
De, míg elveszi a művésztől a személyes kapcsolatot párszáz emberrel, 
megadja a lehetőséget, hogy százezrekhez szóljon, és maradandóvá tegye 
azt, ami a gép nélkül a pillanattal elszáll. A hallgatótól elveszi ugyan a 
felkészülés ünnepélyes izgalmát, de megadja a nagy művek átélésének és 
újraátélésének mindennapi otthoni közelségét. Igaz, hogy ezzel a minden- 
napisággal, a könnyű hozzájutás lehetőségével elveszi a művészet ünnepi 
jellegét, s a nagy zenei élmény helyett az állandóan „narkotikumként” 
duruzsoló zene önt el mindent s a hétköznapi ságban sokszor elvész az 
értelem és a lényeg is, de ugyanakkor a zenehallgatás lehetőségei rend
kívüli módon kitágultak. Nemcsak térben, hanem időben is. Nemcsak arra
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van lehetőség, hogy a föld legtávolabbi pontjáról hallhatóvá — és halhatat
lanná — tegye a legnagyobb művészek produkcióit, hanem arra is, hogy 
a XVI. század zenéjét éppenúgy maivá tegye, mint a tegnap született zenei 
alkotásokat. Ma az egyszerű rádióhallgató is nagyobb zenei lehetőségekkel 
rendelkezik, mint hajdanában a művészetkedvelő fejedelmek összesége, s a 
zenéhez nem értők több értékes zenét hallgathatnak mint régen a leg
igényesebb zenére specializált ínyencek. Tehát amit a gépzene az élő 
zenével szemben intenzitásban veszít, azt visszanyeri azzal, hogy a családi 
otthon bensőséges résztvevőjévé válik. A megrázó élménnyel szemben éppen 
ezzel a mindennapiságával érheti el azt a közelséget, amelyből a magasabb 
megértés és a nagyobb élmény lehetősége fakadhat.

A zene elgépiesedése tehát keveri a jót és a rosszat, de éppen ezzel 
nyitja meg másoldalról a megértés lehetőségét is. Devalválódik ugyan a 
műkincs értéke, de tömegessé válik a hozzájutás lehetősége. Ad és elvesz, 
nyújt és elvon, ezért jogos a kétségbeesés és jogos az öröm is.

Mindenképpen átalakult a zenehallgatás jellege és ezzel együtt a zene 
által betöltött társadalmi funkció is. Hogy e változás mérlege végül is 
milyen irányban billen, hogy gazdagítja-e az embereket, több, értékesebb 
élményt ad-e, vagy kevesebbet, ennek egyenlege nem vonható meg, mert 
ez a több-kevesebb nem ugyanaz, hanem egyszerűen más. S hogy ez a 
más jobb e vagy rosszabb, mint a gépzenét megelőző korszak volt, mindezen 
lehet vitatkozni, bár aligha érdemes. Mert az vitathatatlan, hogy ma már 
a gépzene uralkodóvá vált s ezért a nosztalgia tiszteletreméltó ugyan, csak 
éppen sehová sem vezet. A javító szándéknak, hacsak nem akar ámok
futássá válni, a való tényeken kell alapulnia.

A zeneszociológiai kutatás egyik legérdekesebb témája éppen az új, 
változott funkcióknak a kutatása, ennek elemzése, hogy valóban megta
láljuk azokat az esetleg csak csírázó jelenségeket, amelyek a jelenlegi hely
zetben a „van”-t olyanná változtathatják, amilyen „kellene”, hogy legyen. 
De a valóság és nem a képzelet alapján, az adott korszak adott technikai 
fejlődésének és érdeklődésének az alapján elindulva.

A zene számtalan funkciója közül most még egy eleven funkciót sze
retnénk megemlíteni és ez a zene kapcsolata a munkával. Falusi, üzemi, 
vagy értelmiségi körben végzett megfigyelések sorozata bizonyítja, hogy a 
legprimitívebb fizikai munkától, a legbonyolultabb agymunkáig, milyen 
erős a zene jelenléte és igénye. Ez a funkció a zene születése óta él és 
változatos formákban újraéled. Az emberek igen jelentős része igényli a 
munka elvégzéséhez a zenét és a zene inspiráló segítséget is ad a munkájá
val birkózó ember számára. Ez persze nem a koncerttermek áhítatos ünnepi 
zenéje, de a zene legelemibb, legősibb funkcióját teljesíti, még ha munka
ruhában és nem ünneplőben jelenik is meg. A parasztoknál, a közös munkára 
gyűltek spontán kedvcsináló éneke az együttdalolás örömével könnyíti a 
munka nehezét. Ezek a dalok esztétikailag a legjobb esetben kétes, vagy 
vegyes értékűek, mégis a zene társadalmi funkciója szempontjából jelentő
sek. Vagy az alkotó munkával küzdő szellemi munkás, aki egy matematikai 
program kidolgozásánál, vagy egy nehéz konstrukció gondolati problémáján 
rágódva szükségét érzi a munka közben szóló zenének, nem fogja ugyan 
fel teljes értelmével, nem figyeli a zene építkezésének értelmét, szépségét.
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de miközben tudatával a közvetlen feladatra koncentrál, vajon a tudat 
hátterében nem éppen ez a zene segíti elrendezni, kitisztítani a gomolygó 
gondolatokat? Ez a zene formáját tekintve ilyenkor „hangkulissza” ugyan, 
de funkciója, mint a szellemi alkotás segítője, valóban degradálja-e a zenét? 
Nem kétséges: az igazi zene műkincs, áhítattal és teljes odaadással kell 
közeledni hozzá. De amóta a zene adománya az embereké, azóta mind a mai 
napig elválaszthatatlan a munkától, és talán funkciói közül nem is ez a 
legkevésbé fontos.

Cikkünkben a zene funkciói közül éppen az egyik legmodernebbet és 
az egyik legtnadicionálisabbat emeltük ki. De a kutatásunk sokkal szélesebb 
értelemben kíséreli megközelíteni a zene sokoldalú szerepét, hogy létezésé
nek különféle jelenségeiről számot adjon, hiszen teljes értékét vagy értelmét 
csak ilyen módon lehet feltárni.

A zenei közvélemény figyelme csakis a zenei alkotások esztétikai, 
intellektuális értékeire irányul. Ezt tekintik nemcsak a zene egyedüli 
funkciójának, hanem a zene legfőbb megnyilvánulási formájának is. Két
ségtelen, hogy az élet totalitását csak a műremekek fejezik ki és ezek meg
értéséhez nemcsak felkészültség, hanem teljes diszpozíció is kell, de nem 
szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy a zene a legtöbb ember számára 
úgy és akkor nyújtja a legtöbbet, amikor nem az életétől különvált, csodált 
gyönyörűség, hanem életének természetes része, ami segíti hogy jobban 
fejezze ki önmagát, gazdagítja és könnyíti életének mindennapját, segíti a 
fáradtság feloldásában és a pihenésében.

Az egyes zenei funkciókat a művek és a műfajok igen széles skálája 
tölti és töltheti be. Hogy mindezekből a társadalom egyes tagjai és cso
portjai mit és miért választanak, egyik legfontosabb kérdése szociológiai 
kutatásunknak.

Ez vezet vizsgálatunk következő sarkpontjához, amely a zene funkciója 
mellett és azzal együtt adja meg a társadalom zenei képét, s ez a válogatás 
és ízlés tendenciáinak elemzése.

Az ízlés mint fogalom, a tetszés, nemtetszés, a választás, elutasítás, a 
megfelelés, meg-nem-felelés kérdéseit foglalja magában, egy olyan részben 
spontán, részben tudatos készséget, amelynek alapján az adott társadalom 
tagjai a sokrétű kínált zenei produktumból kiválasztják önmaguk számára a 
megfelelőt.

Kérdés az, hogy vajon a zene szociológiai jellegű, szociológiai szem
léletű vizsgálatában az ízlés valóban olyan jelenség-e, amelynek megfigye
lésével feltárhatjuk a társadalmilag jellemző összefüggéseket.

Az ízlést általában egyéninek, spontánnak tartják, feltevésünk szerint 
mégis, ebben a sajátos válogatási készségben, az egyéni nem játszik a tár
sadalmilag meghatározott felett uralkodó szerepet.

Elsősorban a társadalmi helyzet, a neveltetés, a művelődési szint ha
tározza meg és alakítja ki alapvetően a válogatási készséget. Az egyéntől 
független, úgynevezett szimbólum-rendszerek, az alakuló vagy kialakult 
értékék, amelyek a szokásokat megtartják, vagy alakítják, a mozgó szellemi 
áramlatok és divatjelenségek, mindezek együttesen szinte előkészítik az 
emberek számára a válogatási normát, azt a kötelező, vagy ajánlatos irányt, 
amelybe az egyén társadalmi hatásokra vagy beleilleszkedik, vagy fel
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lázad ellene, vagy elfogadja, vagy szembefordul vele. Hiszen a szembe
fordulás azzal, ami van, éppenúgy feltételezi és megkívánja az „adott” 
létezését, mint az alkalmazkodás. Ebből a szempontból, akár pozitív, akár 
negatív viszony tükre, de mindenképpen a meglevő hatására épül. Az egyén 
magatartásától, illetve az egyén csoportjának helyzetétől és abban elfoglalt 
helyétől függ, hogyan reagál a hullámzó szellemi áramlatokra, társadalmi 
helyzete milyen magatartást ír elő, kíván meg tőle.

Az egyéni ízlés spontán és tudatos elemek keveréke. Bár ezek élesen 
nem különböztethetőek meg egymástól, feltételezésünk szerint a spontán 
elemek inkább az egyéni alkathoz, a psziohcilógiai adottságokhoz kapcso
lódnak és a hagyományókon, pontosabban a zenei alapélményeken épülnek, 
míg a tudatos ízlés, a műveltség és a tudatosság fokára jellemző és inkább 
alkalmazkodik a társadalmi objektív értékítéletekhez, Bármilyen irányba 
fejlődik az ember érdeklődése vagy ízlése, a zenei alapélményt egész élete 
során őrzi és a megszokott hangzásvilágnak úgyszólván determináns ha
tása van. Talán nincs még egy művészet, ahol a megszokásnak olyan nagy a 
szerepe, mint éppen a zenénél. Az ízlés regresszív, vagy progresszív 
tényezőit ugyancsak a társadalmi körülmények határozzák meg. A regresz- 
szív, vagy konzervatív, amely a szokásra, a megszokottra, a hagyományosra 
épül s a progresszív, amely keresi, alkalmazkodik az új kifejezésekhez, 
azok felismeréséhez, amely többé kevésbé mozgékonyán követi az új áram
latokat csakúgy mint a divat jelenségeit, és képes idomítani az egyén és 
csoportjának ízlését az újonnan kialakult új értelemben „kötelező” maga
tartáshoz, értékek normáihoz. Ezek mozgását és hatását megint nemcsak 
az egyéni tulajdonságok, hanem az egyénen kívülálló társadalmi tényezők 
befolyásolj ák.

Kutatásaink éppen ezeket a társadalmi mozgatóerőket keresik az ízlés 
látszólag egyéni megjelenése mögött, ezeket a társadalmi mozgatóerőket 
szeretnénk szisztematikusan megfigyelni és elemezni.

Munkánk alapja a valóság, a valóságban akarjuk lemérni ott akarjuk 
megismerni és föltárni a zene életének legfőbb törvényeit. Bár művészetről 
van szó, bennünket azonban a művészet szociológiai tükrében is a „való
ság” és nem „annak égi mása” érdekel. Csak a való helyzet konkrét elem
zése győzhet meg bennünket a vizsgált jelenségek, az elképzelt koncepció 
helyes, vagy helytelen voltáról. Nem az elmélethez keressük a tapasztalat 
illusztrációját, hanem a gyakorlatban megvizsgált tényekből levonható követ
keztetésékből akarjuk általánosítani, absztrahálni az elméletet és ezt sem 
önmagáért, hanem azért, hogy új gyakorlat kialakulását segítsük elő.

„Voir pour prévoir” volt a szociológia kezdeti jelszava. A mi társa
dalmunk szociológusa ennél tovább mehet: látni, hogy előre láthassunk, 
előre látni, hogy tehessünk, ismerni, hogy változtathassunk. Lemérni a tet
teket, megismerni a következményeket, megmutatni, hogy a valóságban 
meddig jutottunk el, hogy segítsük azokat, akik tenni tudnak és akarnak: 
ez a munkánk célja. Mert nem mindegy, milyen zene az, amivel az emberek 
élnek, hogy valóban teljesebbé teszi-e az életüket, hogy a technika jóvoltá
ból az életet mindenütt átszövő zene valóban építi-e az embert, vagy csupán 
a belső ürességet a külső zaj üres hangjaival csendesíti el.
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M O L N Á R  A N T A L :

R I C H A R D  S T R A U S S
(1864-1949)

Minek köszönhető, hogy a száz éve született, világhírű mester még ma
napság is hat? Melyik művészi sajátsága futtatja őt színpadon és hangver
senyen tovább? Kétségtelenül bizonyos fajta tökéletesség. Eltekintve késői 
zenedrámáitól — ezek többé-kevésbé csak a régi tőkét kamatoztatják —, 
Straussnak minden műve hiánytalanul teljesíti a többnyire nagyszabású 
tervét. A hibátlanság pedig elsőrangú biztosítéka az életképességnek. Itt a 
tervező és kiviteli tehetség fényes esetével van dolgunk. Strauss rendelkezett 
a művészi nagyság egyik fontos elemével: az önismerettel. Sohasem tűzött 
ki maga elé olyan célt, amellyel ne tudott volna megbirkózni. Mindig teljes 
egyéniségének latba vetésével dolgozott és jottányira sem vetette el a súlykot. 
Ez a biztonság jellemzi őt első sorban s innen származik fölényes öntudata. 
Különbséget szoktak tenni teljes művészi képesség és dologi jártasság, vir
tuozitás között. A kettőnek határai azonban elmosódottak. Nagy művész ren
delkezik a technikai készséggel; aki pedig felső fokon tudja kezelni a kész
letét, mindenképp közelít a művészi megoldások birodalmához, ha ugyan 
nem hódít is abból. Mondjunk le tehát arról, hogy Richard Strausst az egy
oldalú bravúrral csillogó zeneszerzők sorába utaljuk! Igaz: erre nagyon 
csábíthatna az ő számos, központi sajátsága. Bizonyára főképpen az, hogy 
aminek tökéletes megoldását adja, a végeredmény nem túlságosan épületes 
és sohasem elég mély, sohasem messze mutató. Strauss távol áll attól, hogy 
ibeethoveni vagy akár wagneri módon megrázzon. Hiányzik belőle Liszt „jó 
európaisága”, a teljes, emberséges kultúrával való összenőttsége. A lélek 
titkain sem töpreng, mint Brahms vagy Reger. De szabad-e valakire, aki 
teljesen másminő, rákényszeríteni Beethoven, Wagner, Liszt, Brahms vagy 
Reger követelményeit?! Strauss önmagában, a tulajdon egyéni körében valaki 
saját törvényekkel és meghatározottsággal. Annak veendő, ami; ha abban 
kielégítő, nem lehet megtagadni tőle a „mester” nevet.

Évtizedek múltával minden művészi stílus elérkezik a túltelítettség
hez. Ilyenkor az élenjáró alkotók már nem remekelhetnek gyökeres újítások
ban; feladatuk visszatekintés, összefoglalás, az átvett módszerek gazdag 
alkalmazása. Minden klasszikus időszak így áll elő. Bach a teljes barokk 
egybe foglalója és leszűrője, Haydn a rokokóé. A korlélek lényegébe hatol
nak be és nem nyel vezeti, hanem formai a hivatásuk: szerkezeteikkel emel
kednek csúcsokra. Nyomukban azonban más fajta mindentudók előtt is
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nyílik különleges pálya. Ezek is rendelkeznek az írásmód teljes vagyonával. 
De nem arra hivatottak, hogy kihallgassák örökségük titkos szívverését, 
inkább könnyűkezűen bánnak az átvett birtokkal. Ez a tény sodorja eket 
az egyoldalú bravúr álhírébe. Ilyen volt pl. Hasse a barokk alkonyán, Ros
sini a mozarti- haydni idők után. Miért nem lehetett a múltszázadi roman
tikának csúcspontos klasszicizmusa? A kérdés izgalmas, de nem tartozik 
jelen keretbe. Valami ahhoz hasonló mégis kibontakozott 1860 és 1890 között, 
élén Brahms-szai; nyomai pedig erősen érezhetőek Strauss kortársánál, 
Max Regeméi. Ez a fajta, egybefoglaló romantikus művész ugyancsak a 
mélységek búvárja és a formabonyodalmak idomítója. Ámde nagyon is 
eltér tőle a Hasse- vagy Rossini-féie nagybirtokos. Ennek „kapacitása” 
főként befogadó képesség, széles űrtartalommal, amelyet megtelít a teljes, 
lefolyt korszak művészi vagyona. De az ilyen mester nem befelé tekintő, 
nem aggályoskodó, túlsókat a lelkiismeretével sem foglalkozik. Minthogy 
roppantul gazdag, két kézzel szórja kincseit, tétovázás nélkül szerez élvezetet 
minél több embernek. Utóbbi kategóriába tartozik Richard Strauss.

Világszemlélet nélkül semmiféle nyomós alkotás nem lehetséges. A mű
vész tükrözi a világot, egyéniségének megfelelően. Valami módon abban a 
tükörben szemlélhető a környezet, a szociális, a gazdasági állapotok. S persze 
a társadalom gcndolkozásmódja is. Az ógörög istenszoborból kiolvasható a 
hellének vallásos lelkülete, a természethittel együtt. Bach el nem vonatkoz
tatható a kor feudális viszonyaitól, a feltörekvő protestáns polgárság hit
életétől, Händel az egykorú angol irodalomtól, politikától és vagyoni elosz
lástól. A zenetudomány központi feladata, hogy mindezt és járulékait 
kimutassa pusztán magukból a kompozíciókból, függetlenül akár még a 
közvetlen művészi kommentároktól vagy szövegektől is.

Ha most meg kell határoznunk, miféle idők, miféle társadalmi helyzet 
parancsolta ki Strauss kiváló eilmemunkáját, rámutathatunk az imperializ
mus időszakára, elsősorban német vonatkozásban. Természetesen megvolt 
annak a zenei ellenzéke, nemcsak a liszti—wagneri és brahmsi szellem kép
viselőiben; az utóromantika legkiválóbbjai — köztük első sorban a magas 
világnézeti síkon mozgó Reger, Ffitzner, Mahler és híveik — fogadták a 
tipikus Strauss-műveket ellenérző kritikával. De kiegészítette soraikat szá
mos gondolkozó, hagyományosan nevelt, a klasszikusokhoz és nagy roman
tikusokhoz hű maradt, patriarchális érzésű zenebarát. Ezért nem volt a 
„valódi” Straussnak az 1880-as és 90-es években még általános, egyértelmű 
a sikere. így van, ha pusztán a kedvezőtlen bírálatokra ügyelünk. De az 
újságok, a szaklapok specialisták kezében vannak, s hatnak ugyan a nagy- 
közönségre, csakhogy a nagyközönség ösztöne azoktól függetlenül is hatal
mas erőt képvisel. Erre az erőre támaszkodott Strauss és ítélőképessége 
mindinkább tökéletesnek bizonyult. Kiderült, hogy neki volt igaza, a polgári 
tömegek hozzá vonzódtak, hatása hatalmas mértékben bontakozott ki, s mire 
az új század beállt, ő lett a német muzsika vezető bajnoka. Olyan emeletes 
hullámokat vetett az általa fölkeltett áradat, hogy mindenkit másodsorba 
sodort és az egyidejű német zeneszerzők közül egyedül Strausst emelte 
világhírre. Ilyen az, amikor a művész teljesen megérti és teljesíti a kor 
igéjét. Az imperializmus művészi vetülete legelső sorban azt szorgalmazta, 
hogy az alkotó mester parancsoló, úgyszólván katonás, ellenmondást nem
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tűrő egyéniség legyen. Az individualizmusnak ez a csúcspontos formája 
jelenik meg Richard Straussban. Jellemzi a kétség nélküli magabízás, a 
meggyőződés, hogy ő hivatott a tömegek vezetésére, lenyűgözésére, valamint 
az erre való képesség. Hozzá tartozik az épp akkoriban fölkapott, új filozófia, 
a Nietzsche-féle, az „emberfölötti ember” (Übermensch) álomképével, amit 
a német vezetők szerettek volna ébrenlétivé varázsolni. Kiegészíti az össz
képet: nagyipari föllendülés, óriás konszernekkel, többek közt ágyúgyárak
kal, hatalmas nagybankok pénzügyi szövedéke, tröszt-forgalom, fenyegető 
mi'litarizmus, minden téren egyes kiemelkedő diktátorokkal, akik II. Vilmos 
kihívó modorát utánozták. Hasonló hatalmassággá fejlődött Strauss is, alap
jában kedélyes egyénisége ellenére; ügyes üzleti manipulációi, könyörtele
nül, de eredményesen követelt, képtelenül magas honoráriumai nagykapi
talistává tették őt. Módjában állt, mert a kiadók és rendező-vállalkozók 
szintén jól jártak vele, akárcsak annak idején Hasséval, maid Rossinival. 
Az óriási üzleti életnek feleltek meg a nagyszabású koncertek és opera
üzemek, felsrófolt létszámú zenekarokkal és énekegyüttesekkel. (Strauss 
„Német Motettá”-ja 16-szólamú monstre-kórusra szól.) Talán mondani sem 
kellene, hogy a Strauss-féle zeneszöveg közérthető, alapgondolatai első 
hallásra bevilágítanak, és gyakran emlékeztetnek kellemes közhelyekre vagy 
katonai parancsszóra. Feldolgozásmódja éppúgy akadálymentes, átmenetei 
jól gördülnek, hangszerelése pompás és érdekfeszítő, tele hasznavehető minta
példákkal (a mester kitűnően dolgozta át Berlioz Instrumentációtanát), 
formálása biztonságos, a sikerült, nagyarányú bérházak építésmódjára 
emlékeztet. Minden a helyén van Straussnál, szólamai vonzóak az előadók
nak, az együttes éppoly elégedett a műveivel, mint a hallgatósága.

És kivált a karmesterek! Aligha találunk hálásabb feladatot népszerű 
dirigens számára, mint Strauss-műveket vezényelni. Maga a mester volt 
időszakának egyik legnevezetesebb operai és koncert-karnagya. Első sorban 
persze a tulajdon opuszainak élén teljesített maximumot; de nagy volt ő 
Mozart és Wagner tolmácsolásában is. Kivált az ő mozartjai alakultak rend
kívül vonzóvá, mert sikerült kiemelnie a bécsi nagyklasszikus műveiben a 
technikai, színbeli, szólamozási „csodákat”. Mozart ugyanis oly sokoldalú, 
hogy akkor is ultra-reméknek hat, ha csupán a szervezete kerül előtérbe, 
mondhatni a „straussi” vonása, a felrakásbeli és harmóniabeli tökéletessége. 
Mozart, mélysége érintetlen maradt, de az nem érdekelte az elegáns nagy- 
közönséget sem. Azok a rejtett finomságok, amelyek Bruno Walter alatt 
érvényesültek, csak a hallgató elit dolga; Strauss inkább a tüneményes hang
zásra, az eufóniára fektetett súlyt, s abból szinte magától kristályosodott ki, 
amúgy mellékesen, a lényeg, a fenkölt humánum. Az tehát, ami Strauss 
művészetében szinte sehol sincs jelen, de aminek helyettese, a szépséges, 
üdvösséges hangzás, az ő időszerűvé felsrófolt Mozart-utánzatában, „A rózsa- 
lovag”-ban szinte színező orgiaként jelentkezik. A mester karnagyi működése 
nem holmi járulék a szerzőihez! Hozzá tartozik az a parancsoló fellépéshez, 
még inkább egyik alapfeltétele az ő kompozitórikus uralmának a gigászi 
zenekaron. Csaknem mindazok, akik vele egy időben, hasonló célzattal 
alkottak, Musi'kdirektorok. Berlinben Reznicek, Scheinpflug, Kaun, Drezdá- 
ben Nicodé, Frankfurtban Hausegger, Stuttgartban Schillings, váltakozó fő
helyeken Weingartner: egytől-egyig a nagyzenekari hadjárat tábornokai,
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szintúgy programzenés népszerűséggel, csak éppen rövidebb hatósugárral. 
Mindig lámpafényben, személyes jelenléttel tündökölve, fényképet és interjút 
szorítva ki a napi- és hetilapokból: ez elengedhetetlen az eféle pályánál. 
(Ma már megszokottá lett az ilyen publicitás; akkor még csillogó újdonság 
volt.) A remetei magány, visszavonultság az íróasztal mellé: elavult. Éppúgy 
a külvárosi kiskocsmák, a romantika búvóhelyei. Brahms életkörülményeit 
fölváltotta a luxusszállodák forgalma, az expressz-vonaton érkezés, a csa
ládi villa fényűzése, fogadószobájában a kilincset egymásnak átadó ügynök
ségi és kiadóvállalati megbízottakkal. Bizonyos „hivatalos” órákban a mester 
dolgozik; olyankor nem zavarható, telefonon sem — hiszen „most” készül 
a legközelebbi új remekmű. Fontos közbenső okirat a szerződés; a súlyos 
feltételekhez specialista ügyvéd kell. De kell ügyvéd a szerzőjogi védelemhez 
is. Strauss pert indított Noren ellen, akinek „Kaleidoskop” című zenekari 
fantáziájában — Straussnak ajánlva! — fölfedezett egy motívumot a „Hel- 
denleben”-'ből. Mert eltulajdonítani csak észrevétlenül szabad! De nemcsak 
a pályamenet azonossága köti egységbe Strauss-szal a fentieket, hanem az 
időszerű világnézet is. Eltekintve a különféle egyéni változatoktól, ennek a 
szemléletnek gyökérpontja: mentesség bármi filozófiai, esztétikai súlytól,
— az egyéniség szabad érvényesülése és hatalomhoz jutása. Ez nála nem 
jelent éppen élvezethajszolást, hedonizmust, mint az egykorú franciáknál; 
inkább a családiasság felé hajlik, vagyonszerzés kíséretében, és föltétlenül a 
nagypolgári jólét primátusának hódol. így is nevezhetném: indusztriális, 
nagyipari világszemlélet, a zeneművészet kincseinek és tekintélyének kiak
názásával.

Romain Rolland, aki a francia és német szellem baráti összehangolásán 
munkálkodott, félreértette Straussnál ezt a lelki alapállást. Minden módon 
valami szellemi nagyságra vadászott a hírneves mester művészetében 
Nietzsche komoly hatását kereste benne, a „Túl rosszon és jón” értelmében, 
az Übermensch „hatalmas pesszimizmusa” szerint (lásd a Straussról szóló 
tanulmányát, 1899, Zenei Miniatűrök). „Hallani kell — írja — mily hideg 
lenézéssel beszél a színházi közönségről” és idézi a zeneszerző odamondását 
„az aljasan élvező bankárok és kereskedők tömegéről”. Az „Egy hősi élet” 
című szimfonikus költeményt ezért véli Rolland „a hősies megvetés alkotá
sának”. Aztán csodálkozik, hogy az eféle és egyéb straussi zeneművek végül 
is megtorpannak hősiességükben: „Az akaratnak ezt a bizonytalanságát
— írja — még világosabban elemezhetnők a mai német irodalomban, kü
lönösen Az elmerült harang szerzőjénél (G. Hauptmann-nál) . .. Mire való 
volt megmutatni ezt az emberfölötti akaratot, ha a végén lemondás követ
kezik: nem akarok többé semmit!” Nem vette észre, hogy Strauss azért 
szidja a kapitalistákat, mivel azok még mindig nem eléggé emelték őt maguk 
közé, s mivel egyelőre nem sikerült a „Guntram”-mal és a „Feuersnot” 
című operával tekintélyes vagyonhoz jutnia! Nem tapintotta ki, hogy a 
straussi zeneművek — hősi, nem-hősi — programja semmiképp sem veendő 
komolyan —, az csak kellemes, izgalmas csábszer, külső alkalmazkodás az 
időszerű gondolkozáshoz, de távol áll bármiféle értékes világnézettől. Ezért 
nincs azoknak a programoknak foga, súlyos következménye; ezért lanyhul
nak el, esnek eszmei decrescendóba Strauss zeneművei, éppen a közszellem
hez való alkalmazkodásuk miatt. Mert ki veszi komolyan azt, amikor a
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győztes hős, a „Heldenleben” hérosza — vagyis a szerző — ráébred életének 
hiábavalóságára? Mert hiszen az emberi aljasság és ostobaság változatlan 
maradt! Régi nóta, hogy a közönség minden egyes tagja a szomszédjában 
véli fölfedezni a silányságot. S végül mindenki hálás a muzsikusnak, aki 
olyan érdekes módon és megkapóan mulattatott.

Ahogy a beethoveni művészet lelki gócához legközelebb az Adagiók 
vezetnek, ugyanúgy ragadhatjuk meg Strauss szívbéli mondanivalóját az 
ő jellegzetes, széles melódiáinál. Népszerű hajlamban ezek túltesznek még 
a Liszt-féle Szerelmi álmok-on is. Nem kifogásként jelzem, csak az igazság 
kedvéért azt, amiről maga a szerző nyilatkozott így: „Ne feledjük, hogy 
éppen ezekért a dallamokért tódulnak be darabjaimhoz a masamódlányok!” 
Azokra szükség van tehát a nagy forgalom, az üzlet végett, akárcsak Masse- 
net-nál vagy Puccininál. Ismét a rendkívül fogékony alkalmazkodás. Ennél 
fogva például a túlerotikus, napkeleti tárgyú „Salomé”-ban Keresztelő 
szent János áhítatos dallamai olyanra sikerültek, mintha Kücken vagy 
Silcher fogalmazta volna őket. így kell bánni a nagyzenekari és operai 
közönséggel! Ugyanaz a művész, amikor zongorákíséretes dalt fogalmaz, 
rendkívül választékos tud lenni; szövegeit a legkitűnőbb költőktől veszi 
(Mackay, Dehmel, Liliencron, Bierbaum). Miért? Mert a német dalénekes 
és kamaraközönsége disztigvált, Schumannon, Comeliuson, Wolfon nevel
kedett. Ugyanezek az előd komponisták vegyülnek gondolataikkal, mód
szerükkel a Strauss-dalokban. (A pompás pianista Strauss remekül látta el 
a kíséretet is.) Az időszak ismert már szociális kérdést; részvéttel és jóté
konysággal vélte megoldhatónak. Strauss tehát idevágó énekekkel is erősíti 
modernségét („Az útkövező”, „A munkás”). Liszt harmóniarendszere el
jutott a hangnemköziségig; mesterünk ifjúkori tanácsadójánál, Sascha Rit- 
íemél és más előre törőknél előfordulnak disszonáns befejezések. Strauss 
tehát, szintén merészen modulál, kromatizál, itt-ott újít (sok fordulata hatott 
a XX. századbeli zeneforradalomra), s azzal is eleget tesz a haladó vára
kozásnak, mikor az „Imigyen szóla Zarathustra” végén, szimbolikus cél
zással, mély C-hangot vegyít a H-dúrhoz. Ez mindenesetre ügyesen érezteti 
a bölcselet kérdéseiről vallott felfogását; ámde azok után az édesen 
bizsergető dallamok után, amik átszőtték a poémát, már csak annyi köze 
lehet az .ilyesminek filozófiához, mint — teszem — Nietzsche viasz-szobrának 
a Flasztikonban. Ugyanígy tesz eleget Strauss az ideges-erotikus közérzés- 
nék, mikor — Wilde németre fordított szövegéhez — rövidre fogott motí
vumokkal és helyenként élesre köszörült hangütközésekkel dolgozik. A darab 
vége felé aztán potpurri-szerűen sikerül a fátyoltáncban összefoglalnia 
azokat a kurta gondolatcsírákat, körülbelül a jobbfajta katonakarmesterek 
hódító modorában. Bámulatos találékonysággal keresi ki magának ezek után 
a neki leginkább megfelelő, káprázatos retorikájú szövegköltőt, H. von 
Hojmannstahl személyében. Együttműködésük első dalművéről, az „Elektra”- 
ról, az addig hevesen straussiánus Bartók Béla így nyilatkozott (A Zene, 
1910): „Egy valamit azonban sem ebben, sem egyéb Straussban sehogysem 
értek: hogyan juthat valaki, aki annyi érdekeset tud mondani, ún. fenkölt 
érzelmek kifejezésénél annyira sekély, »lagymatag«, »Kapellmeister«-zenébe 
(pl. Eléktra határtalan öröme Orestes megérkeztén végnélküli Asz-dúrban, a 
legközönségesebb eszközökkel fejeződik ki); ilyesmi százszámra található
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Strauss műveiben. A kérdés már mostan az, amire talán csak Strauss tudna 
felelni: vajon ezt a fajtáját a muzsikálásnak a szerző csakugyan valami 
magasabb rendű zenének gondolja, vagy talán ez csak amolyan csalogató 
cukrosvíz a plebsnek? Az első lehetőség érthetetlen, a második — csúnya.” 
Ha bárki reménységgel nézett volna elébe a mester további reform-lépései
nek, feltétlenül letesz a derűlátásról, mihelyt meghallgatta a következő, ki
tartó sikerű Strauss-operát, „A rózsalovag”-ot. Itt derül ki ugyanis egész 
világosan, hogy az addigi modem „engedmények” ravasz fogás volt csak; 
ettől fogva a straussi múzsa ellenzékbe vonul, szemben az új század meg
rendítő zenei forradalmával. Az egykor újításaiért megrovásokban részesült 
muzsikus-vezér ekkor és további műveiben élére áll a művészi reakciónak. 
Mert az első világháborún átvészelt polgári közönség az 1920-as évek óta 
már tulajdon művészi vagyonát védi a „felforgatásnak” nevezett új muzsiká
val és annak szociális erőivel szemben. Strauss aztán igyekszik továbbra is 
megfelelni a maradi várakozásnak. „Az árnyék nélküli asszony” — homályos 
szimbólum-tömegeinek ellenére — még mindig tartalmaz megkapó részle
teket, „Az egyiptomi Heléná”-ban is fel-felbukkan a régi Strauss izmos 
potenciája. De a továbbiak során mindinkább ellankad a kitaláló képesség, 
a mester önkritikája lehanyatlik, s abban a fura élményben van részünk, 
hogy az (idős művész önmaga epigonjává gyengül.

Strauss igen fordulatos, Mendelssohn—Brahms-irányú kamaraművekkel 
és akadémikus hangversenydarabokkal indult. Ez felelt meg az akkori 
müncheni hagyománynak. Az 1860-as évek wagneri közjátéka Münchenben 
inkább ellenhatást váltott ki a begyökeresedett ottani muzsikusokban, mint
sem pálfordulást. Ilyen zenész volt Strauss apja, a kiváló kürtös. (Wagnerrel 
személyesen is szembe fordult.) Miután Richard Meiningenben — ahol 
21 éves korától karmesterkedett ■—■, az említett Sascha Ritter zeneszerző 
szellemi gyámkodása alá került és addigi zenélésmódját programos tervök- 
kel szőtte egybe: az apja kétségbe esett. Később aztán be kellett látnia az 
idősbi'k Straussnak, nemcsak a világsiker hatására, hogy a fia csöppet sem 
tért le az „igaz útról”. Mert a fiatal mester jelentős programszimfóniái 
egyáltalán nem követik Lisztet vagy Wagnert, legföljebb külsőségekben. 
Azoknak berendezése: kitágított Mendelssohn-iskolás szonáta, rondó vagy 
egyéb formakeret, itt-ott egy tételbe sűrített, hasonló menetű ciklus, de 
persze bizonyos lírai vagy drámai történések előírt devizáival. Vagyis a. 
„programzenész” R. Strauss egyesíti a két ellentétes — ellenséges — irány
zat sajátságait. Ebben is megegyezik az időszak zenét szerző karmester
nemzedékével, többek közt még az őnála jóval „világnézetibb”, etikus 
Mahlerrel is. Ugyanez az eljárás vezeti a mestert, amikor — a Wagner- 
technikájú „Guntram” kivételével (1894) — az operáit fogalmazza. Ezek ún. 
Musizieroper-ek (muzsikáló dalművek), nagyarányú összefoglalásai az ária- 
operának és a motívumszövéssel kibontakozó Wagner-félének. Mindkettőben, 
a programszimfóniában éppúgy, mint az operában, követi Strauss az időszak 
hajlamát ilyen sokoldalú kiállítására a romantika teljes körképének. Ez is 
hozzá tartozik a századforduló körüli, polgári igényekhez: alles, was gut und 
teuer (mindent, ami jó és drága), gazdag fölszerelésű zenei lakomát 
behabzsolni. És éppen ebben mutatkozik Strauss utolérhetetlennek. Ilyen 
képességével ugrott a versengő sor élére. Programjait aszerint választja,
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hogy azdk alkalmasak legyenek a mondott stílusvegyítésre. Igen változato
san képes beállítani újonnan nyert látókörét. Más a többtételes „Itáliából”, 
mint az egybefutó „Don Juan” ,(1886, 1888.). A „Macbeth” (1890) szúrósan 
tragikus, a „Halál és megdicsőülés” (1889) enyhe és fölemelő. Rondó-fceretű 
a „Till Eulenspiegel vidám csínyjei” (1895), egybevont ciklus az „Imigyen 
szólt Zarathustra” (1896); amaz népiesen tréfás, ez vegyesen súlyemelő és 
könnyed. A Berlioz technikai gondolatából (Harold Itáliában) táplálkozó 
variációs „Don Quixote” főként realisztikus hangfestéseivel (1897), az Egy 
hősi élet” (1898) a képzeleti harci-jelenetével hat. Tételekre oszlik a művész 
családi életét festő „Sinfonia domestica” (1903), mint Liszt „Faust- 
szimfóniá”-ja. Fényképszerű az „Alpesi szimfónia” (1915) s ebhez társul a 
késői „Duna” (1943). Több más zenekari műve inkább oldalsó érték; a 
moliérei „Úrhatnám polgár”-hoz készült muzsikából összeállított Szvit arra 
vall, hogy Strauss éppoly fölényesen kezeli a kis-együttest, mint az óriást.

Leginkább ezek az opuszok hatottak Európa-szerte az akkori modern 
zeneszerzőkre. Nyomukban támadt mindenfelé Strauss-iskola, Kelet- 
Európában éppúgy, mint Nyugaton, párhuzamosan a francia impresszioniz
mus terjedésével. A fiatal Bartók Lisztből és Straussból indult ki, még az 
idős Elgar is átnyergelt Strauss hatására. Német földön el sem képzelhető 
Baussnem, Értei, Boehe, Komgold, a későbbi Trapp, Tiessen stb. a mester 
példája nélkül. Angoloknál a nagyzenekari hódításban (Bax, Bliss, Berners, 
Ireland, Goossens) nagy része volt Strauss nemzetközi sikerének. Ha ke
vésbé is, de érezhető ugyanaz a fordulat Itáliában Casella, Pizzetti és mások 
tervezésében. Itt-ott Dohnányi szintén végrehajtotta a műtétet Brahms és 
Strauss egybevarrására. A „muzsikáló opera” készítette elő Hindemith dal
műveinek abszolútzenei átszövését. De nem hanyagolandó el az a hatás 
sem, amely ellenérzésből fakadt! Respighi azért is hangsúlyozta ki túlzott 
mértékben a gregoriános elmerülést és olasz népiséget, hogy elfordulást 
éreztessen a Strauss-féle profán kozmopolitizmustól. Schönbergben az üzle
ties hangversenyüzem megútálása vezetett ellenkező végletekre. S bizonyára 
hasonló antipátiák késztették Busonit, amikor a vulgaritástól elijedten ke
reste a múltak valódi nagyságaiban és a jövő elképzelt klasszikájában a 
mentséget.

Gigászi hírverés előzte meg és követte Strauss átnyergelését a színpadra. 
A távirati irodák állandóan sakkban tartották a világot, mikor a „Salome” 
elindult világkörüli útjára, 1905-ben. Következett az állatiasság (Klytaim- 
nestra), anyaságvágy (Krysothemis) és családiasság (Elektra-Orestes) drá
mája, a társadalom művészi feszültségének tetőpontján („Elektra”, bem.: 1909). 
Majd a visszaesés bécsi rokokóba, lakájokkal, pikáns érzékiséggel és Wiener 
Walzerrel („A rózsalovag”, 1911). Viszont páratlanul bravúros rokokó- 
persziflázs „Az úrhatnám polgár” posztludiumából származó, játékos 
„Ariadne Naxosban” (1912). „Az árnyék nélküli asszony”-on még nem 
érezhető a háború utáni Németország anyagi megrendülése (1919). Strauss 
jókedve megőrizte frissességét a szavalőénekkel virtuózkodó „Intermezzo”- 
ban (1924)*; bizonyára nem ismerte Dargomizsszkij ,.Kővendég”-ét és 
Bruneau dalműveit, mert nyilatkozata szerint jelentős újítást hozott volna

» A „Guntram ” és az „Interm ezzo” szövegét m aga Strauss írta.
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ennek az opuszának realisztikus énekszólamaival! A továbbiakban aztán fo
kozatosan beáll az említett hanyatlás. Kevésbé még a tarka-barka „Egyip
tomi Heléná”-ban (1928), annál inkább a továbbiakban, amit aláhúz a szö
vegek meglehetős gyengesége. („Arabella”, 1933., „Dafne”, 1938., „A béke 
napja, 1938., „Capriccio”, 1942., „Danaae szerelme”, 1943). „A hallgatag 
asszony” librettóját Stefan Zweig írta s ezért a nácik levétették a műsorról 
(1935); csak 1948-ban került sor a reprízére. Ennek a műnek is kérdéses a 
zenei életrevalósága. (Strauss egyébként, bár nagypolgári-liberális meggyő
ződésétől távol állott a nácizmus — úgy tartják, főként azért, hogy menyét 
és unokáit a nürnbergi törvények paragrafusainak hatálya alól megpróbálja 
menteni —, mégis kész volt elvállalni ,a „Birodalmi Zenei Kamara” elnök
ségét. A kenyértörésre, s az elnökségről való lemondására azután éppen 
A hallgatag asszonynak a színpadról történt leparancsolása után került sor.)

A bámulatos életerejű mester még a második világháború után is pro
dukált figyelemre méltó műveket. Mintha ifjúkori eszményeihez tért volna 
vissza néhány kamaraművében, a 2. kürtversenyben, az oboaversenyben, a 
kettős concertino-ban (klarinét- és fagottra vonószenekarral és hárfával), a 
vonószenekari variációkban („Metamorfózisok”). Ezek sem kevésbé csillo
góak, mint a valahai hegedű-zongora-szonáta vagy a zenekarral kísért zon- 
gora-Burleszk. A német muzsika egykori uralmának, az Édennek késő 
augárai.
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M Ü  L  L E  R  I S T V Á N :

A H A N G R E N D S Z E R  A N A L Í Z I S É N E K  
N É H Á N Y  A D A L É K A

(Folytatás az 1964. 2. számból)

A kvint-szekund- és majdan tercrendű hangkészlet legnégativább pont
ról indítása a törzsdiatónika betetőzése, a dúr hangnemiség csírája, egyben 
a vezérhang „érzékenységének”, „felfelé tendálásának” oka és magyarázata. 
A H-nak az F-f sorhatáron belüli G-E hexachord irreális tengelyét körül
író diatonikus felfelé vezetése visszahatás a megunt B rotundum ellen, az 
érett reneszánsz visszafordulása a görög elmélethez, melynek hypo-és- 
hyperskálái 5 hanggal lejjebb és feljebb kezdődtek, mint főhangsoraik. 
A hangnem később határhangjától nagy szekundtávú dominánst kapott és 
tévesen azonosult az iónnal, melytől 3 kitüntetett pontja különbözteti meg; 
a hypolydtól finálisa és dominánsa.

A tonikára kerülő tritónus elhárítása az ó- és korai középkorban a b 
rotundum és quadratum alkalmazásával, a reneszánsz idején a háromfunk
ciós elmélethez vezető diatonikus és tonális korrekció útján, a lökrisi plagális 
hasznavételével, ment végbe; későbbi módozata a 8—16 felhangszakasz 11 és 
13 tagjának helyettesítése a vázolt elvcsusztatás szerint.

Csakis az ion és eól hangsorok IV. és V. fokú hármasai elégítették ki a 
teoretikus igényét, hogy a dúr, illetve moll jelleg mindhárom főhármas egy
öntetűségében is kifejezésre jusson, így csakis eme hangnemek fejlődtek to
vább. E fejlődés során a mollhangnemben is megkívánt vezérhang rést ütött a 
főhármasok egyneműségének elvén: a harmonikus és felmenő melodikus 
mollok V., illetve IV. és V. fokú dúr főhármasai nem lehetnek kvintrokon 
mollhangfajok tonikai hangzalai; ezért vált szükségessé a „párhuzamosság” 
elve s ezzel együtt szőtték a 3 kitüntetett pont köré a három-funkciós elmé
letet, melynek történeti alapja a Ptolemaios terc-rendszerének hármas ta
gozódása. — Limitált értékű sorokon egyedül helyes vizsgáló-módszer a 
szélső- és középértékek összehasonlítása, ez azonban nem azonos a három
funkciós elmélettel, mely a tonikával szomszédos két kvintsortaghoz köti 
magát, nincs tekintettel a többi sortag kvalitásaira és nagyság-viszonyaira, 
sőt hiányosan magyarázza már a dúr-tonalitást is: a két „érzékeny” hang 
egyike a „S”hangzat alapja, a másik a „D”hangzat terce. A frig skála 
váltódominánsa a törzshangkészlet legnegatívabb, a dúr-skála váltó- 
szubdominánsa a legpozitívabb tagja; a dúr hármassal végződő stilizált fríg 
zárlat, a picard tere, még inkább Liszt Ferenc stilizált lokrisi zárlata a h-moll 
szonáta végén eltér a sajátlagos hangkészlettől, tonalitástól és a három funk-
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ciós elmélettől. A plagális hangnemek és a divergens sorszerkezetek tonali- 
tása hozzáférhetetlen a háromfunkciós elmélet számára, mely a tonális 
„vonzás” magyarázata felé csak egyetlen lépést tett, a kádenciális viszony 
tudatosításával. A ,,D—T” és „T—S” között a hangzatok összes megfelelő 
elemei, IV. és V. között dúrbán az S teres és a D kvintje állnak kádenciális 
viszonyban, mint a IV. és VII. fokú hármasok megfelelő elemei; eólban az 
S alapja és a D terce. Mindezek a jelenkori szólamvezetési technika folytán 
nem szoktak egy szólamba jutni. A IV. hármas alapja és a VII. kvintje 
közös — e hang hiányzik az V. hármasból, melynek alapja ellenkező 
viszonyban van a IV. kvintjével, tehát gyengíti a „vonzást” — a IV. alapja 
és az V. terce között pedig, miként a moll S, dúr D esetén a IV. terce és az
V. kvintje között is, a tritónus megrontja a kádenciális viszonyt; ilyenkor, 
de dúrbán is, segít a II. kvintszext, mert II. és V. között kádenciális a vi
szony. A II. kvintszext alaphangja az V. kvintje lesz; a közös hang antici- 
pációnak tekinthető, fogalmi tartalma az előkészítéséhez hasonló: a „kon- 
és disszonancia” figyelembevételével összhangzattani fejezet-cím; anélkül
— segíthet a tonális „vonzás” megértéséhez. — A VII. fokú hármas a dúr- 
hangnem legjellegzetesebb hangzata; félreismerhetetlenül domináns funk
ciójú, a szextfordítása évszázadokon át a még ismeretlen V7 tonális feladatát 
látta el. Domináns jellegét hatványozza, ha négyes, ötös stb. hangzatképzés 
céljából az „S” hármas második, majd harmadik elemével (T) gazdagodik. 
Megtörténhet, hogy e hangzat előtt közvetlenül vagy közvetve I. kvartszext 
állott, a tonika hármas hangjaiból, de a három-funkciós elmélet szerint, 
habár a funkció jelölés a fordításokra is érvényes, mégis dominánst vonzó 
„S jelleggel” — viszont súlytalan ütemrészen hangzott funkció súlyos ütem
részen ismétlését tiltó teoretikusok a zárlati kvartszextakkordnak ,,D jel
leget” tulajdonítanak, melyet a következő súlytalan V' megismételheti!)
— s így kitűnik, hogy T néha T, S, néha D — S néha S, néha D, néha T és 
így tovább. — S és D ellentétes fogalmak, de — a VII. fok hangzata minél 
inkább S, annál inkább D.—A „S” és ,,D” hangok, mint a T-t oktávköz 
virtuális szimmetrálisának +  kromatikus korrekciói együttesen, de meg
osztva variálják a diatonikus hangikészletben jelen nem levő virtuális 
reperkusszió részarányosán kettős irányú tonális szerepét. A tonikával 
(mod. 6) kongruens virtuális sortengely negatív korrekciója az így előállott 
,,S” hangot a hangnemben meglevő felső vezérhanggal, a pozitív korrekció 
az így előállott domináns hangot a dúr, harmonikus moll és több más sor
tervből hiányzó alsó vezérhanggal (mod. 6.) kongruenssé téve, azok melo
dikus vonzását harmonikus vonzással támasztja alá, vagy helyettesíti. — 
Modulációknál az elhagyni kívánt „régi” hangkészletben meglevő tritónus 
kiegészítése, vagy redukálása azon pontok egyikén foganatosítandó, hol a 
régi diatonikus sorterv érdekében szükséges kromatikus korrekció végbe
ment; egyetlen kérdés merülhet fel: elegendő-e ez a manipuláció az új 
hangnem eléréséhez, illetve „rögzítéséhez” — vagy egy másik tritónus léte
sítése is szükséges. Az összhangzattan ugyanis dúr- és mollhangnemekkel 
foglalkozik, utóbbiak közül elsősorban a harmonikus típust tartja szem 
előtt, így a modulációtan célja az egységes típusú V7 elérése. A modulá
ciók szokásos csoportosítása alaptalan, valamennyi a rögzítés helyén végbe
menő kromatikus moduláció, tehát az ún. „diatonikus” modulációk is, a
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természetes mollból a párhuzamos dúrba irányulón kívül, mely álzárlat. 
A kromatikus moduláció az alteráció és átértelmezés szakaszaira bontható, 
a diatonikusnál ellenkező a sorrend. Az enharmonikus moduláció verbális, 
vagy vizuális alátámasztás nélkül a rögzítés helyén végbemenő kromatikus 
moduláció gyanánt appercipiálódik; elvi eltérést csak divergenciára nézve 
különböző sorterv transzponált hangfajaiba irányuló szerkezetváltó modu
lációk hoznak; ilyenekre eddig utalás sem történt.

A 3 funkció mint magános sortag többnyire részarányosán csopor
tosítható, de a részarányosság nem vihető át a kitüntetett pontokra emelt 
hangzatokra. A IV—V, III—VI, II—VII, I—VIII tagpárok sorrendje kvint- 
ről szekund, szekundról tercsorrendre térve permutálódik, de a tagpárok 
kapcsolata invariáns. A 3 funkciós elmélet e tényt, bár 2 kvintegységnyi 
eltolással a fő- és- mellék funkció jelekre is érvényes, éppúgy nem tartja 
számon, mint azt a nem kevésbbé fontos kritériumot: fordul-e elő a hang
készletben a tritónusnál divergensebb érték. A 7 funkciójel periodikus 
ismétlődése minden származtatott hangnak a törzshangjáéval azonos, egy 
határozott tonikára vonatkoztatott funkciót tulajdonít, újabb elméletírók 
azonban indokolás nélkül a teljes kvintkcrt „STD” jelekkel írják tele; mivel 
a mellékfunkciókat Bartók és Lendvai sem tagadják — a négyszer kezdett 
STD sőrék teljes kifejtése és az enharmonikus azonosítás mind a 12 fokot, 
mind a 7 funkcióval felruházza.

A temperált sor gyök alatti száma az alaphang oktávája: „2” 2n szim
bóluma. Ez szigorúan tonális elvűvé teszi a kifejezetten kromatikus tempe
rált rendszert. Bármely hangköz transzponálva az alaphangra emelt 
mintáétól eltérő, egyszerűbb, vagy bonyolultabb viszonyt mutat. Közeli 
rokonságot egyszerű viszonyszámok fejeznek ki. Legközelebbi, a jelenkori 
elméletben az azonossággal határos rokonságot az előforduló racionális szá
mok: az egység oktávái képviselik; más viszonylatokban előfordulnak 
bonyolultabb viszonyszámú oktávák. A következő rokonsági fok a tritonusé, 
„2” négyzetgyökéé: a rokonság oka és mértéke a kitevők osztó-többes vi
szonya. Ez a közeli rokonság és a funkció ellentétessége a tonika és tritónusa 
között áll fenn, más viszonylatokban csak akkor, ha „rámodulál” a tonalitás. 
További fokozatok: egyszerűsíthető gyök- és hatványkitevők; a) párosak: 
1/4; 1/6; b) páratlan: 1/3; c) Ezek hatványai 2 3; 3 4; 5/6; d) legtávolabbi 
a rokonság a tonika és a „12” gyökkitevővel (hatványnevező) egyszerűsít- 
hetetlen viszonyban álló hatványkitevők (számlálók) között: 1/12; 5/32; 7/12; 
H/12; =  bővített prim- kisszekund; tiszta kvart-tiszta kvint; nagy szept- 
szűkített oktáv. (Kis nóna stb.) E közök léptékeivel felsorolható a teljes 
hangkészlet, tehát 12 lépéssel érhető el a kezdőpont oktávja, vagy enhar
monikus megfelelője — szemben az ugyanezen pont eléréséhez szükséges két 
tritónus-lépéssel; ez dönt itt a rokonság kérdésében, nem a hangzatokra 
hivatkozás, teljes ívről lévén szó néhány kvint közötti oszcillálás helyett. 
A hangrendszer szimmetriája megkívánná, hogy középpontja, a „d” hang 
kapjon 18, 36, 72 racionális frekvenciát s a többi fok arányosan részesüljön 
az irracionális értékekben; a temperált rendszer azonban elvben „C” alapon 
épül ugyan — mégis az „a” =  440 és oktávái kapták az egyedül racionális 
értéket, Helmholtz említett, évezredek tévedéseit sűrítetten konzerváló 
táblázatáról; „a” tritónusa „dis-es”, „c” tritónusa „fis-ges” —, íme a tengely
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rendszer alapja, a rövidre zárt tévkör. Ez az elmélet nem azt mondja, hogy 
adott esetben a rendszer bármelyik pontja lehet T, D, S, Vd stb. — persze 
egyszerre csak egyik -—, hanem a konjugált átmérőpár 4 végpontjának kíván 
egyidejűleg azonos funkciót tulajdonítani, figyelmen kívül hagyva az en- 
harmonikus eltéréseket és a 4X7 tagú sorok összeférhetetlenségét. Az 
enharmonikus azonosítás nem vet számot a rendszer lényegét tévő diver
genciával.

A 12 független hangfok használatára való törekvés gyökerei messzire 
ágaznak, a görög kromatikus tetrachordtól a transzponáló hangszerek gya
korlatán át a cigány-zenészek ellenszenvéig az ortográfiái szigorúsággal 
szemben: utóbbiak nem akarnak tudomást venni a 3. kereszten és 3. bén túli 
név-származtatásról és bátran érvelhetnek azzal, hogy e 13 hangnév a szük
ségesnél eggyel több, legalább l-i—1 típusban az összes ,,jellegzetes” alterációt 
tartalmazza, sőt bármiiy divergens konstrukció átvehető, némi eltéréssel a 
konvencionális helyesírástól, de az effektus sérelme nélkül -— viszont a 
heterogén köz-beosztás miatt mindig maradnak transzponálhatatlan hang
csoportok. Kétezer év nem volt elég annak eldöntésére, gis vagy as magasabb. 
A 12 frekvencia jelölésére 13 és 35 nevet használó két zenész látóköre 
közötti eltérés csak fokozatú előbbi egy Es-dúr dallam félhanggal felfelé, 
vagy egy A-dúr tétel félhanggal lefelé transzponálásánál kerül ugyanolyan 
helyzetbe, mint az utóbbi pl. a „d, es, fes, geses. aisis, his, cis, d” hangnem 
fél hangnyi áthelyezésénél: be kell látniuk., hogy a rendelkezésükre álló 
hangnév-készlet a feladathoz nem elég, erről nem ők. hanem a hangköztan 
megalkotói tehetnek és hangközhű transzponálás helyett oly transzformá
ciókhoz kell folyamodniuk, melyeknek törvényei nem kevésbé szigorúak, 
szabatosak és érdekesek, de — nem forognak közkézen. — Paraméteresen 
megadott kis tercközt tekintve az analitikus hangrendszerezés kiindulásául, 
az egyértelmű köbgyökök módot adnak 12 független hangnév felvételére. — 
Ide vezet a kvint- és kromatikus kör —, a hangrendszert nyílt görbén ábrá
zoló zenész azonban nem fog lemondani a divergenciáról. — Az aranymetsző 
hangzatépítők elfeledkeztek a Fibonacci-számok mint abszolút frekvenciák 
(vagy szorzó tényezők) megvizsgálásáról:

1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 stb.
C c g e c a f cis a fis d ais fis dis h gis e stb.

íme, az aranymetsző akkordok — de nem kromatikus léptekkel. . .  
A Fibonacci-sor felaprózása dúr, moll, bővített hármasokat és fordításokat 
képez, azaz hagyományos akkordjaink magukban hordják e proporciókat! 
— A Fibonacci-számok félhang-egységekben egymás fölé rovásánál a füg
getlen változó értékeit illeti az aranymetszés, a hallgató pedig csakis a függő 
változó szingularilásait észlelheti!! — A „kcmplementér-technika” 1—2 üte
men belül mind a 12 fok megszólalását követeli; a „szeriális” komponistáik 
homogén elemeket kerülve, alkalomszerűleg szerkesztett 12 tagú soraiban 
a páratlan számú, elfétisizált közök jelentősége a hangnevekéi fölé emelke
dik, innen az „atonálitás” — (hanyatló kultúr-fázis jele). E célt szolgálja az 
alapsornak és fordításnak a kromatikus skála bármely fokára transzponál- 
hatósága. A szimmetriát (a túlburjánzott ellenpont végnapjaiból ismerős)
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tükör- és rákfordítással keresik és az egybevágóság alapján építkeznek 
formuláik horizontális és vertikális ismételgetésével. A XX. század válságá
ban nyersen és összefüggéstelenül jelentkeznék a jövő stílus-elemei. 
Az alkotóerő kiapadása, az esztétikai csőd (sokk-hatás, halálközelség stb.) és 
az elmélet stagnálása okozati összefüggésben állanak. Sohönberg ,,kiélt”-nek 
nevezte a felhangsort; Kovács Sándor viszont azt bizonyította, hogy a zene- 
történeti fejlődést a felhangsor mind magasabb relációinak tudatosulása ha
tározza meg — (Zeneesztétikai problémák) — Bárdos Lajos szerint mind
inkább divergáló részarányosán ellenlett alterációk együttes alkalmazása. 
(Natürliche Tonsysteme, Methodie ihrer Messung.) A két jelenség összefüggése 
Bárdos figyelmét elkerülte ugyan, sőt az „ekmelodikus” felhangokat hasz- 
nálhatatlanaknak nyilvánította — (alapvető tanulmányának tárgyköre mesz- 
sze esik e kérdéstől) —• saját állításukat azonban a zenetörténeti múltra 
vonatkozólag meggyőzően bizonyították be s ez iránymutatás a jövőre, 
organikus fejlődés és pozitív esztétikai célkitűzések jegyében; a matematikai 
analízis feladata az összefüggések és a részletkérdések szabatos megfejtése, 
a természet alaposabb megismerése.

*

Természetes skálát a teljes, valamint a hiányos: csak páratlan, vagy 
csak páros felhangsor, továbbá a teljes és hiányos alhangsorok szomszédos 
tagjainak eredeti egymásutánja alkot, önkényes kihagyás, betoldás és minden 
más változtatás nélkül. — Diatonikus a hangsor, ha 1. 7 fokból áll, 8-ik az 
alaphang oktávja; ez 5 nagy és 2 kis szekund véghatárán tiszta. 2. A szomszé
dos fokok között kizárólag szekdund-távok léteznek. 3. Mind a 7 ún. főhang 
előfordul benne egyszer, akár mint törzshang, akár mint módosított hang. — 
E feltételeknek együttesen csakis a 7—-14. szakasz felel meg; 6—12-ig kis 
tere és hiányos, 6 fokú sor, 8—16-ig 15/14 kromatika és 8 közű, 9 tagú sor 
olvasható:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TELJES c 
F e l:
AL: C

C g c e g b
i

c d e fis g a b
!

h c

C F c AS F D c B AS GES F ES D DES C

Fel: 1 2 3 4 5 6 7 8
PÁRATLAN: a h
AL: ES DES

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
TELJ. cis d dis e f fis fis g  g ‘S a a
Fel: *
AL: CES B BB AS G GES GES F FES ES ES

F e l: 9 10 11 12 13 14
PÁRATLAN:: Cis dis eis fis gis a
AL: CES BB ASAS GES FES ES

Hiányos páros sorok tiszta oktávval a teljes felett, illetve alatt, — Ügy 
a teljes, mint a hiányos harmonikus sorok 7—14. szakaszán a jelenkori hang- 
és közelnevezések szerint a felmenő melodikus mollhangkészlet jelentkezik,
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a felhangsor felső, az a lhangsor alsó szakaszára jellem ező hangtorlódásoknak  
m egfelelő rendben : a 4 egészhang-lépéssel kezdődik a hangkészlet leg
negatívabb p o n tjá ró l a felhangsorokban fel-, s a legpozitivabbról az a lhang- 
sorokban nevével e llen té tben  lehaladólag; az alhangsorban  olvasható skála
te rv  a felhangsorban  m egszólaló hangsor p lagális hangnem e. A felmenő a lak  
egyik főhárm asának  k v in tje  sem tiszta: I. bőv íte tt, IV. és szűk íte tt hárm asok; 
e hangnem et te h á t főhárm asai m inden m ástó l m egkülönböztetik . A b ő v íte tt 
és szűkíte tt k v a r th a tá rú  te trachordok  a d ivergensebb  hangnem ek felé m u 
ta tnak .

„11” és „13” a felhangsorban  túl mély, az a lhangsorban  túl magas. —  
A vitás m agasságú fokok a lte rn a tív  értékelései pl. a te ljes fe lhangsor 
7— 14 szakaszán:

b, c, d, e, fis, g, a, b  részarányos rendben — D E F I S G A B  C D  m elodikus du r
b, c, d, e, f, g, a, b G A B C D E C D transzp. dór
b, c, d, e, fis, gas, b  (A tö b b i sorban G AS B C D E F IS  G 3. részarányos
b, c, d, e, f, gas, b ugyanígy) C D E  F G A s B C  m elodikus dur

A m elodikus hangkészlet 4 egészhanglépése középarányos a dór 3 és a 
m ásik hangnem  5 egym ás u tán i nagy  szekundlépése között, azért fordul elő 
2 hangfaiban.

A pentaton skálák elvben és történetileg (Kína) a 12 fokú kromatikus- 
hangkészletből a 7 tagú diatonikus sor kivételével visszamaradó hang
csoportok. (Kovariánsok.) A törzsdiatónikától eltérő szerkezetek mellett ezek 
is különféle szerkezetűek; a szokásos pentatcn sor a klaviatúra fekete bil
lentyűinek tritónus- és félhang-transzpozíciója, Gevaert és Pedron 1. és 2. 
pentaton modusa. Bárdos „kvart-pentatonikája”. — A 6—14 felhang szakasz 
a felhangsor alapjára épülő kis szeptss nagy nónahangzat szűkfekvésű for
dítása; 10 7 tritónust tartalmaz, Gevaert és Pedron „C” alapon 3. ,,F” alapon
4. pentaton mcdusnak nevezik, Bárdos törzshangokból, G alapon „terc- 
pentatóniának”; e csoportot a 12 fokú kromatikus sorból kivonva, felmenő 
melodikus mollskála marad vissza, tritónusrokonságban a felhangsor és a 
nónahangzat alaphangjával. Pl. „C” alapú teljes felhangsorban G B C D E 
(g) pentaton, fis, gis, a, h, cis, dis, eis, fis =  felmenő melodikus fis moll, 
(mel. cis dúr) e hangsor egyezik a „C” alapú páratlan felhangsor diatonikus 
szakaszának hangkészletével, melynek 1—5 tagjai éppen a kromatikus sorra 
egészítő pentatont adják. Tizenötféle hasonló egyezés mutatja az 5, 7 és 
12 fokú sorok i n v a r i á n s ,  k o v a r á á n s  és k o n t r a v a r i á n s  
viszonylatait és bizonyítja a 12 fokú oktávfelosztás helyességét és létjogo
sultságát. — A természetes diatonikus hangsor következő, 7—8—9—10-—11 
csoportját, mint Bárdos „szekund-pentatónikájával” egyező pentaton hang
nemet 3. típusú részarányos skála egészíti kromatikus sorra, melynek finálisa 
tritónus-rokonságban van az ötfokú csoport szimmetrálisával, virtuális ten
gelye egybe esik vele. C alapon: T. fel: b c d e fis; gis, a, h, cis, eis, fisis, 
gis. Páratlan felh. a h cis dis eis; g, as, b, c, d, e, fis, g. — Páratlan alhangsor: 
g a h cis.dis (enh.) F. GES, AS, B, — C, D. E. F. — Teljes alhangsor: ges as b 
c d; E, F, G, A, H, CIS, DIS, E. — Legközelebbi a nagy szekund rokonság: a 
pentatonok 4, a 7 közű sorok 5 eleme közös.
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A felhangsor 6, 7, 9, 11, 13 pentatcnjának kihagyásával, pl. C alapú 
teljes sorban as, h, c, des, es, fes, geses, as részarányos hangnem (1. alább), 
melynek tritónus-transzpozíciója D, EIS, FIS, G, A, B, CES, D, — a 11, 12, 
14, 17, 18 pentaton mellőzésével E dúrmoll marad vissza, é. i. t. — Ä fel
hangsor magasabb szakaszai tárják fel a kevert harmadhangú sorok 
2 keptachordos szerkezetét 4 virtuális kovariánssal, a kevert negyedhangú 
sorok 2 enneachordos szerkezetét 6 virtuális kovariánssal s a kevert hatod
hangú sorok 2 tetradekachordos szerkezetét 8 virtuális kovariánssal. Mind
három idegen hangrendszerben a megfelelő egyenletesen temperált — (18, 
24, illetve 36 fokú) oktávfelosztáshoz mérve vitás magasságú felhangok 
alternatív értékelése adja a szerkezetváltás kulcsát; habár temperált sorokon 
hátrány a közök szűkítése, szaporítása, növelt tagszámú sorok esztétikai 
becse kétes és pl. 14 megszólaló mellett 4 virtuális fok aránytalanul kisebb 
érdekességű, mint a 7 fokú diatonikus és divergensebb hangnemekkel kova- 
riáns pentaton csoportok — Schönberg véleménye kétségkívül elhamarko
dott: a felhangsor még sok értékes és hasznos tanulsággal szolgálhat.

A hangrendszer szimmetriaviszonyainak vizsgálatánál a ,,C” alapú teljes 
felhangsor kiváltságos helyzetét az ennek 7—11. szakaszán együttesen elő
forduló két első ellenértelmű módosítás (b és fis) adja meg. „A b e d é  
fis” hangcsoport névleges szimmetriájának tengelye a zenei hangrendszer 
reális szimmetrálisa. Tükörképének, a „C” alapú teljes alhangsornak 7—11 
szakaszán a D C B AS GES csoport névleges szimmetriájának tengelye a
B. A két csoport együtt divergens egészhangú sort képez, melynek szám
szerűen is reális szimmetrálisa az al- és felhangsor alaphangja, a C. A C alapú 
teljes felhangsorban található 7-—14 term, diatonikus skála V. fokáról le
haladó fis, e, d, c, b, a, g, fis sor az E alapú teljes alhangsor 7—14. szakasza; 
a C. és E alaphangok közötti terzshang-szimmetrális a hangrendszer reális 
tengelye, — a részarányos rendbe szedett sor kezdő- és -véghangja: D E FIS 
G A B C D melodikus dúr. Ennek virtuális tengelye, gis-as az alaphangok 
fordított viszonylatának, az E-c kis szexinek részarányos felezője. A C alapú 
teljes és páros alhangsor 7—14 tagjai es moll, a páratlané fes moll hang
készletét adják. Kevert harmadhangú oktávfelosztás természetes mintája 
C-c-ig, az es alapú teljes, valamint a fes alapú páratlan felhangsor 13—26 
szakaszán található!

(Folytatjuk.)
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K I S S  L A J O S :

E G Y  É R T É K E S  J U G O S Z L Á V  
N É P D A L G Y Ü J T E  M E N Y R Ő L *

Vinko Zganec, a szerző a horvát és általában a jugoszláv népzene kiváló 
gyűjtője, egyúttal szorgalmas publikálója. Eddig megjelent művei közül 
bennünket főként muraközi és zagorjed gyűjteményed érdekelnek, mert 
közeli, részben velünk határos területekről van szó, amelyek a földrajzi 
szemponton felül szoros történelmi kapcsolatban voltak velünk. A Dráva és 
a Mura nemcsak elválasztotta a magyar és horvát népet egymástól, hanem 
egyúttal összekötő kapocsként is szolgált közöttük. A közös történelmi múlt, 
főleg a török ellen vívott közös harcok emlékei szükségszerűen épp úgy 
átvetítődnek a népzenére, mint a határmenti nagymérvű népességcserélő
dés is. Gyakran meglepő dallamegyezések, vagy, ami éppen olyan 
fontos, törvényszerűen ismétlődő eltérések igazolják a két nép zenéjének 
erős kölcsönhatását.

Jelen gyűjtemény Koprivnica és a Körülötte, a Dráva—Mura torkolattól 
kezdődően a Drávától délre fekvő 15 falu dalanyagát tartalmazza. Két köz
pontja: Koprivnica és Légrád a XVI. században a magyar—horvát királyság 
végvára volt a török végvárakkal (Nagykanizsa, Babolcsa) szemben, és az 
északabbra fekvő magyar erődítmények vonalához csatlakozott. A két vártól 
nyugatra elterülő horvát vidék aránylag nyugalomban élt, míg a keletre 
fekvő magyar és horvát falvak népe. Szlavóniában a törck elnyomás alatt a 
legnagyobb szenvedéseknek volt kitéve. Ekkor merült el az akkor még erő
sen magyar lakosságú szlavóniai Valkó vármegye, és vált a megmaradt 
magyar lakosság szigetté a török hódoltság olvasztó kohójában. A határ
vonal mentén nemzetiségi tekintetben nagymérvű tarkaság, keveredés képe 
bontakozott ki. A török zsarnokság elől menekülők közt képviselve volt a 
Balkán majdnem minden népe. A horvátság részére nemcsak a tengerparti 
és vendvidéki horvátok és szlovének, hanem a dél felől kisebb-nagyobb 
rajokban északra igyekvő, a török elnyomás elől menekülő szerbek letele
pülése is népi erősödést jelentett. A szétdúlt magyar falvak lakosságának 
maradványa is ezen az aránylag nyugalmasabb vidéken kereste boldogulá
sát, és a végvárak védelme alatt törekedett nyugodt emberi életet élni. 
A végvárak őrségeibe rengeteg magyar harcos jelentkezett, hogy kardjának 
élével teremtse meg jövőjét. Az egész Európából ideáramlott zsoldos katona-

* Zganec, V inko: H rvatske narodne popijevke iz K oprivnice i okoline. (Zganec, Vinko: 
Horvát népdalok K oprivnica »K apronca« és környékéről.) Zbornik Jugoslavensk ih  narodnih 
popjevaka — Knjiga 7. Jugoslavenska akadem ija znanosti i um jetnosti, Zagreb, 1962.
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ság egy jó része is itt telepedett meg, a katonai szolgálat befejeztével föld
műves munkára térve át. A török elleni harcok idején a végvidéken bizonyos 
magyar—horvát kétnyelvűség alakult ki, amit a mindkét nyelven író költők 
és írók egész sora bizonyít. A török kitakarodása után a Habsburgok rend
szeres telepítő tevékenysége is hozzájárult a népesség színességének, tarka
ságának fokozásához, de a „horror vacui” szívó hatása is csalt oda Magyar- 
ország  ̂minden részéről új, főleg német és szlovák telepeseket. Még a múlt 
század közepén is észlelhető bizonyos fajta migráció: a nagyméretű szőlő
vész okozta nyomorúság elől Somogy és Zala megyéből sok magyar család 
települt át horvát területre, viszont jóval azelőtt a horvát és vend lakosság 
alapított új falvakat az említett megyék területén.

így teljes mértékben érthető (sőt éppen az ellenkezője volna érthetetlen), 
hogy e vidék népzenéjében sokféle stíluselem mutatkozik, részben közvetlen 
átvételek, részben bizonyos ismert dallamtartalmaknak sajátos stílusban való 
megjelenése révén. Hogy e tekintetben végleges következtetésekre juthas
sunk, minél nagyobb népzenei anyagot kellene összegyűjteni a Dráva mindkét 
oldalán, hogy kölcsönös és közös gyűjtések révén elegendő adat álljon rendel
kezésre a tudományos egybevetés céljaira.

Ez a vidék a török megszállás után teljesen a horvátság birtokába került, 
1867-től pedig hivatalosan is Horvátország integráns részévé vált egész Szla
vónia. E terület zenei monográfiáját dolgozta fel Zganec. Ideális terep az 
integrálódó nép egységesítő hatásának tanulmányozására a népzenében is. 
A szerző éppen ezért nem a jelen — jórészt egységes képet mutató — nép
zene vizsgálatát tűzte ki célul, hanem a régebbiét, amelynek záróhatárául a 
századvéget jelölte ki magának. Ezért a dalokat a legidősebbek emlékezeté
ből, illetőleg azökéból gyűjtötte össze, akiknek az öregek daltudásukat át
adták. Mint maga is mondja: , , . . .  bár sok a hiány, hézag, de a felvett és le
jegyzett anyag, mindaz, ami még megvolt, megmenekült az enyészettől.” 
A szerző még ezt a régi anyagot sem közli a maga teljességében, elhagy be
lőle kb. 200 dalt, amelyek szerinte erősen idegen hatást mutatnak. Bizonyára 
megvolt a maga nyomós oka az anyag ilyen restringálására, talán a ki
hagyott anyag nem eléggé integráns része a terület népzenéjének, hanem 
csak átmeneti, futólagosán, „ad hoc” megjelent „vándordalok”. Ennek el
lenére bennünket erősen érdekelnének ezek is, mert esetleg értékes 
adatokat szolgáltatnának a távolabbi környék magyar, német, szlovák 
stb. és a Koprivnica környéki horvát népzene kölcsönhatásaira. A szerző 
a tudományos szempontok korrekt kielégítésével megadja ennek a ki
maradt anyagnak a leltári adatait úgy, hogy a tanulmányozás lehetősége 
nyitva áll az érdeklődők előtt.

A gyűjtemény 407 dallamot és 397 dalszöveget tartalmaz. Szétválasztva, 
külön közli a szövegeket a dallamoktól, sőt külön számozással látja el őket. 
„Hrvatske narodne popijevke iz Zagorja” (Horvát népdalok Zagorjéből) című 
1950-ben megjelent nagy népzenei monográfiájában ugyanígy járt el. Sőt a 
szövegek ott külön kötetben kaptak helyet, ennek ellenére mind a dalok, 
mind a szövegek számjelzése azonos. Ott a szerző — egységesebb anyagról 
lévén szó — egy-egy egész dallamvariánscsoportnak adott külön számot, és 
az ezen belüli dallamokat a szám mellett betűjelzéssel látta el. Jelen köte
tében minden egyes dallam külön számot nyer, hasonlóképpen — de más
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sorrendben — a szövegek is. Kölcsönös utalás teszi könnyűvé az áttekintést, 
mert a dallam élén ott áll a szöveg száma is, míg a szöveg után az előadó 
énekes és a dallam száma szerepel.

Bár a szerző elsőnek a szövegrészt közli, mi a dallamok rendjével kezd
jük ismertetőnket. Ilyen — nem túlságosan nagy terjedelmű gyűjteményben
— igen helyes, hogy a dallamok bizonyos mechanikus rendben következnek 
egymás után. A csoportosítás alapelve ez esetben, mint a zagorjaá horvát 
népdalokénál is, a ritmus, éspedig a dallamoknak csupán kezdősorát véve 
tekintetbe a legrövidebb: 6 szótagos kezdősorúaktól a 13 szótagúakig' közli a 
dallamokat. Az azonos szótagszámú dallamok tovább a ritmus-típusok sze
rint rendeződnek, éspedig a legegyszerűbb alapformáktól a legkomplikál
tabbakig. Az alapformákban az egyes szótagokra eső nyolcad a hronos protos. 
Az alapnyolcadok megnyújtásából különféle ritmus-szkémák keletkeznek, 
melyeket a szerző külön mutatóban is — kimerítően és szisztematikusan 
mutat be. összesen 145 ilyen ritmus-szkémát közöl, ami tekintve, hogy csak 
a dallamok első sorát veszi számításba, igen gazdagnak mondható. E cso
portosítással célja nem lehet egyúttal teljes ritmusrendezés, éppen azért, 
mert a további dallamsorok ritmusára nincs tekintettel; márpedig a dalok 
többsége heteroritmikus, ahol a kezdő és további sorok egymás közt még 
rengeteg ritmuskombinációt adnak. így a kezdősor alapján való csoportosítás 
egy szellemes ,,incipit”-rendet jelent csak, egyúttal kis betekintést a horvát 
népzene ritmusbőségébe. A dallamok vizsgálatánál kitűnik az is, hogy igen 
soknak kezdősor-ritmusa inkább agogikus előadásbeli nyújtásokat mutat, 
mintsem szilárd tempo giusto ritmust. Ilyen tekintetben pl. gyökeresen el
térnek a bulgár népzene táncdalainak ritmus-szkémáitól. Tudvalevő, hogy 
az „ülő előadás”, mint Kodály mondja, igen sokszor válik rubatővá még 
akkor is, ha tipikus táncritmusú dallamról van szó. Az ilyen rubatóként 
ható ritmusok eredeti, tánccal egybekötött vagy együttesen énekelt előadá
suk esetén bizonyára egyszerűbbek. Különben a dallamlejegyzésekben a 
szerző által többször használt kis és nagy fermáták is parlando  ̂ vagy rubato 
jellegű előadásra utalnak. így a kezdősor-ritmusok túlságos minuciózitása 
sokszor inkább a szerző végtelenül kifinomult ritmusérzékét bizonyítja.

Zganec jelen művében a dallamokat külön számjelzéssel látja el, mint
egy „individualizálja” őket. A 6—13 szótagú sorokból álló csoportokban a 
dallamok sorrendjét az egyes ritmusszkémákon belül a sorvégzők rendje
— elsősorban a főcezúra — szabja meg. Ebben nem játszik szerepet, hogy 
a dallamok 2-, 3-, 4- vagy esetleg több sorosak. A ritmus-szkémák szigorú 
kezelése következtében néha egészen jelentéktelen apró-cseprő eltérés miatt 
a közeli rokonságban levő dallamok messze kerülnek egymástól. (Pl. az 1. és 
28. sz. a 95., 20. és 74. sz.) Néha maga a szerző is megjelöli az illető dallam 
variánsának számát, mint pl. a 34. sz.-nál a 390. sz.-ra utal. Ugyanígy jár 
el a 119., 132., 154., 181., 214., 223., 228., 242., 248., 302., 322., 337., 363." 390. 
számnál.

A tonus finalis szigorú megtartása következtében bizonyos nehézség áll 
elő a rokondallamok egymáshoz kerülése tekintetében. A dallamok tonális 
alaphangja ui. sokszor nem egyezik a tonus finalis-szal, tehát nem mindig a 
g1, hanem gyakran a 2. fok, (a Bartók szerinti „szláv zárlat”), vagy a 3. fok 
(a „tercelő dallamoknál”). Ennek következtében g 1 záróhangra írva a 2. fokon
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záruló dallamok F-dúr vagy f-moll hangnemben, a 3. fokon zárulok pedig 
Esz-dúrban jelennek meg. Ha eredeti alaphangjuk szerint a, illetőleg h záró
hangra volnának írva, a közeli variánsok egymás mellé kerülnének. Vitat
ható, hogy melyik módszer a helyesebb, de közel jár az igazsághoz, hogy a 
kisebb számú dal közlése esetében — mint a jelen műben is — elfogadható 
a gr1 tónus finalishoz való szigorú ragaszkodás, de nagy tömegű dallam ren
dezése esetében a dallam-rokonság áttekinthetősége céljából ajánlatosabb 
mindig az alaphangot venni figyelembe.

A szerző a dallamokban mindenütt jelöli az ütemfajt, még a legkompli
káltabb esetekben is. Mi ezzel szemben azon a véleményen vagyunk, hegy 
míg a sima ritmusú dallamokban amúgy is zavartalan az áttekintési lehető
ség, addig a komplikált ritmusú (parlando, rubato) dallamoknál egyenesen 
zavarja az olvasást az ütem elején álló sokszor bonyolult matematikai kép
let, s ezért jobb az ütemjelzéstől eltekinteni. Ez különben mind csak ortográ
fiái elv kérdése. Többször előfordul olyan ütemfaj változás is, amikor az első 
3 sor következetes ritmusa után, az utolsó ütem záróhangjának lényegtelen 
agogikus megnyújtása miatt, a dallam élére 8 +  9/8 komplikált ütemjelzés 
kerül (pl. 10. sz.); az ilyen esetek már túlzott pedantériára vallanak.

A szerző csak kivételesen jelöli a dalok előadásmódját (1., 3. és a Füg
gelék 1., 2., 6. sz.). Bár a dallamok kottaképéből a legtöbb esetben kitűnik, 
hogy tempo giusto, parlando, avagy rubato előadásról van-e szó, félreért
hető esetekben nem ártana az előadásmód jelzése. Különben dicséretes preci
zitással jelöli a tempót, metronomszámmal; utána a szerkezet formuláját a 
sorok azonosságát, illetőleg transzpozíciót (A A5 stb.) nagybetűs képletben, 
végül a sardk szótagszámát. A kottakép felett jobbról a gyűjtési hely neve és 
zárójelben a dallamhoz tartozó szöveg száma szerepel. Magában a kottakép
ben a záróhangok felett az ismert konvencionális jelekkel jelöli a sorkaden- 
ciákat. A dallamok ilyen összefogott analízise nagyban megkönnyíti az olvasó 
részére a dallam jellegének azonnali megállapítását.

Talán a legizgalmasabb probléma, vajon milyen dallamokból is áll a 
gyűjtemény; mely dallamtípusok jellegzetesek, és melyek mutatnak köl
csönhatásra. Nem kivárnunk dallamgenetikai vizsgálatokba bocsátkozni, ilyen 
aránylag kis anyagnál ez nem is volna célravezető, legfeljebb elmondjuk 
észleleteinket a magyar népzenével való összefüggésekről. Azt mondhatjuk, 
hogy bizonyos dallamcsoportóknál szinte megdöbbentő hasonlatosságokra, sőt 
egyezésekre találunk, másutt viszont alig következtethetünk kölcsönhatásra. 
A régi magyar népzene típusaival a legtöbb összefüggést a 6 szótagos dal
lamok mutatják. A 96 ilyen dal közt 24-nek van ismert és közeli magyar 
változata, 25 pedig egyes jegyeiben, típusában egyezik magyar variánsokkal.

Az egyezések közül szinte csak találomra ragadunk ki néhányat. így az
5. sz. (és közeli rokonai: a 25., 26., 31., amelyek eltérő ritmus-szkémájuk, 
illetve egy-egy sorvégzőben való eltérésük következtében kerültek hátrább) 
típusban egyezik a Magyar Népzene Tára (Corpus Musicae Populáris Hun- 
garicae) III/A 291—293. számával. A 19. és a rokon 20. és 74. variánsa a 
Kodály: Folk music of Hungary 41., 1. „Csak azt szánom, bánom” kezdetű 
dallamnak, és a vele együtt közölt mári variánsnak (M. F. 627jb, Musée 
d’Ethnographie, Budapest), továbbá közeli rdkona Bartók: A magyar népdal 
33/c dalának („Leszállóit a páva”). A 27. sz. csak 3. sorának záróhangjában
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tér el Bartók—Kodály: Chansons Populaires (Les Hongrois der Transylvanie)
2. sz. dallamától („Szomorúfűzfának'’) és abban, hogy a horvát változat végig 
fríg, nemcsak utolsó sorában. A 48—50. sz. dallamok erősen emlékeztetnek a 
„Rákóczi kocsmában” kezdetű balladára. L. Járdányi: Magyar népdaltípu
sok I. 56. (ezentúl: J. I. vagy II.) Egyik legmegdöbbentőbb egyezés a 70. sz. és 
a magyar népzene egyik főcsaládjának 6-szótagos alapdallama: a „Felszállott 
a páva” kezdetű (ld. Kodály: Folk music of Hungary 6. sz. 26. 1.) közt. 
E dallamcsalád 9 szótagos rokonai közt is van egyezés, éspedig a 284. fél- 
dallama a magyar kvintszekvenciás variánsnak (Kodály i. m. 18. sz. 31. 1.) 
a 372. sz. pedig ugyanettől a dallamtól csak abban tér el, hogy 1. és 3. sorá
nak 3 utolsó hangja megismétlődésével 12, 9, 12, 9, szótagszámú. Még sok 
analógiát idézhetnénk, helyette inkább felsoroljuk azokat a számokat, ame
lyeknek ismert magyar változatai vannak. Ezek: a 5., 9., 11., 12., 15., 19„ 20.,
25., 27., 30., 32., 37., 46., 48., 49., 70., 74., 86., 87., 89., 90., 92. sz. Azok a dal
lamok, amelyek egyes jegyeikben vethetők össze magyar változatokkal: az
1., 4., 6., 7., 8., 10., 14., 17., 18., 21., 22., 28., 47., 50., 51., 72., 73., 80—83., 85., 
88. sz.

A 23 közölt 7-szótagos dallamból egynek sincs magyar megfelelője; leg
feljebb azt említhetjük meg, hogy a 98. sz. első sora azonos a magyar sirató
dallamok főtípusának kezdőfrázisával.

Különös, hogy a 134 dallammal képviselt 8 szótagosak és a régi stílusú 
magyar nyolcasok közt alig akad egyezés. A 150. és két közeli rokona: a 
183. és 195. sz. a magyar dudanóták hatalmas tömegű csoportjának változata. 
Rajtuk kívül csak egyes stílusjegyekben egyezik a régi magyar nyolcasokkal 
a 196. és 203. sz.

Feltűnő, hogy a Bartók által „új stílusnak” nevezett szerkezet, amely
ben a kezdősor a dal végén visszatér, s amely nemcsak az új magyar, hanem 
a szlovák és a kárpátukrán népzenében is szinte egyeduralomra tett szert, 
a Koprivnica környéki horvát népzenében alig van meg, legalább is a maga 
teljes zárt architektonikus, sorreprízes formájában, és azok közt is csak a 
kisebb szótagszámúak találhatók meg. Vannak ezeknek is magyar megfelelőik, 
mint a 33. sz. (J. II. 5. és 8. sz.), továbbá a 149. (J. II. 168.); a 191. (J. II. 92.). 
A nagyobb szótagszámúak sokszor csak a magyar változat felét adják, pl. a 
342. (J. II. 97.) AABA helyett csak 2 soros BA szerkezetű. Ilyen a 345. sz. is. 
Előfordul az is, hogy a magyar változat szerkezete más alakban van meg, 
pl. a 341. AABA helyett BBAA szerkezetet mutat.

Mint a magyar népzenére, úgy itt is igen nagy hatást gyakorol a városi 
népies műzene. A falu is hódol az általános divatnak, átveszi a városban, 
katonaságnál és egyéb érintkezés révén a divatos dalokat, és igen sokszor 
ráhúzza őket a régi szövegekre. Ilyen városi műdalok hatását látjuk elég sok 
— többnyire régies szövegű — horvát népdalnál, melyekben nyilvánvaló az 
újnak az átvétele. Ilyenek, amelyeknek magyar megfelelőik is vannak: a 
126—127. sz. vö. Kerényi: Népies dalok (ezentúl: K. és a megfelelő lapszám) 
112. „Ez a falu szép helyen van.” Érdekes kettősséget mutat a 165. és 208. sz. 
Az utóbbi a műdal teljes alakját idézi (vö. K. 139. „Csicsónénak három 
lánya”), az előbbi dallama azonban eltér attól. Hasonló teljes átvétel a 336. 
(K. 159. „Házunk előtt mennek el a huszárok”). Sokkal nagyobb a száma 
azoknak a daloknak, amelyek a városi műdalt lerövidítve adják, mint ahogyan

2 8 6



a sorreprízes daloknál az imént említettük. Így a 34., 35., 36. és variánsuk 
a 390. a városi dal (K. 182. „Barna kislány megy a kútra, korsót visz a kar
ján”) AABA szerkezete helyett csak a BA sort hozza. Ugyanez áll a 45. 
számra (K. 173. „Októbernek első napján el kell masírozni); továbbá a 
211.-re (K. 122. „Megy a gőzös”). Simonffy Kálmánnak, a XIX. század nép
szerű nótaszerzőjének 2 dalát találhatjuk a gyűjteményben hasonló rövidített 
alakban: az 54—55 (K. 70. „Szomorúfűz ága”) és a 91—94. (K. 60. „Ez az én 
szeretőm”). Vannak népdalok, amelyek a városi „minta” 3 sorát citálják, 
mint a 43. (K. 193. „Kis kutya, nagy kutya”), a 213. (K. 174. „Három bokor 
saláta, kis angyalom”) az eredetit a 2. sor nélkül alkalmazza. Látunk olyan 
példát is, ahol a teljes alak mellett, pl. a 313. 2 soros rövidített formában is 
megjelenik ugyanaz a dallam, mint a 211-—212. vagy pl. a 333. ABA szer
kezettel, a 340. AABB szerkezettel.

Mindez azt mutatja, hogy a nép az esetleg átvett dallamanyagot is a 
maga ízlése szerint formálja, rövidíti, alakítgatja, vagyis az ilyen példák, 
melyeket felsoroltunk lehetővé teszik, hogy egy kissé bepillantsunk a népi 
alkotás folyamatának a titkaiba.

Meg kell állapítanunk, hogy a szerző a legnagyobb tudományos preci
zitással járt el a dallamok lejegyzése és csoportosítása mellett az anyagnak 
különféle mutatók által való sokoldalú megvilágításában. Muzikológiai 
analízisei kiterjednek a metrika, a strófák, a dallamok hangneme, ritmusa 
összefoglalására, de nem kerülik el figyelmét az énekesék, a földrajzi helyek 
adatai, a rövidítések, a felhasznált irodalmi források; sőt egy kitűnően át
tekinthető térképvázlatot is közöl a felkutatott területről.

A dallamanyag vizsgálatai alapján megállapíthatjuk, hogy a vidék nép
zenéje általában a rövidebb, kisebb formák felé vonzódik. Bizonyítja ezt, 
hogy különösen a népszokások dallamainak jó része kétsoros. (125 db.), van 
45 háromsoros, 212 négysoros, 6 ötsoros, 1 hatsoros, 9 zsolozsmázó típus. 
A rövidségre való hajlamot bizonyítva látjuk abban is, amit az előbb az új 
stílusú, ill. városi hatású dallamoknál mondottunk. A régi négysoros (főleg 
6 szótagos) dallamoknál azt látjuk, hogy a magyar anyaggal ellentétben igen 
sokszor a tiszta kvintváltás helyett az ABBC szerkezetet részesítik előnyben. 
Tehát sem a régi dallamoknál nem látunk szigorú ragaszkodást a parallel 
alakokhoz, (A5 A5 A A, A5 B5 A B) sem az új stílusúaknái a zárt, architek- 
tonikus szerkezethez (A A5 A5 A, A B B A ,  A A B A ,  A A5 B A).

A szövegek a népszokások naptári rendjében, ill. irodalmi elvek alapján 
rendeződnek. Az első csoporthoz a „jeles napok” szokásai és dalai tartoznak. 
Az eddigi kiadványokban is mindig szorgos figyelmet fordított a szerző a 
szokások leírására, de itt különös gonddal jegyez fel minden adatot, hogy 
minél teljesebben megörökíthesse a vidék gazdag és változatos néprajzát. 
A népszokások ma már jórészt kihaltak. A Szent György napi szokások közül 
(ápr. 23. előestéjén) a horvát vidékeken elég gyakori tűzgyújtás itt alig for
dul elő, az e napi felvonulásoknak pedig nyoma sincs. Mindössze 3 dal 
maradt fenn, ezeket a lányok az ünnep előestéjén énekelték, amikor is 
vadrózsát tűztek ki a kerítésre és az istálló ajtóra.

A húsvéti dalokat (vuzmene) a lányok húsvét hétfőjétől kezdve a kö
vetkező vasárnapig énekelték „körben” (kólóban), de minden tánc nélkül. 
A dalok tartalmilag románcszerűek, néhány ballada is van köztük, de epikai
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jellegű nincs. Némelyikben a párosítás nyomait is megleljük, mert (főleg 
női) név is szerepel benne, sőt az ifjú páré is.

Érdekes csoport a Vid napi dalok, melyek a len feldolgozásának folya
matát tartalmazzák. Hasonlóak a Karádon ismeretes „lenézés” dalai is nem
csak szövegben, hanem némileg dallamban is, kétsorosságuk és bizonyos dal
lamfordulataik révén. Egyikükben refrénként szerepel a „Lado” név: a sze
relem, ifjúság pogány istennőjének neve, ez elég nagy számmal maradt fenn 
a Szent Iván napi dalokban, melyek az ünnep előestéjén tűzgyújtással és más 
szertartásókkal: körtánccal, az új párok bejelentésével kapcsolódtak össze. 
Itt már sokszor előfordul a „Lado” szó a refrénekben. Ugyancsak érdekesek 
az előző népszokáshoz fűződő, annak folytatásaként felfogható „Ladarske” 
dalok. Ezeket rendszerint 4 lány énekelte Iván nap kora reggelétől estig, 
míg be nem járták a falut. Minden háznál elénekeltek néhányat e dalok 
közül. A kapott adományokat egy fiú szedte kosárba, és vitte a lányok után. 
Ez a szokás már oly régen kihalt, hogy csak néhány dala (5) maradt fenn.

Az aratódalok a régi szokáshoz fűződtek, amikor a környéken még nem 
kaszával, hanem sarlóval arattak. A gazdák kölcsönösen kisegítették egymást, 
úgy hogy mindig több család aratott együtt. Egy-egy csoportban két nő 
aratott, és egy férfi kötötte a kévét. A férfiakat hívták „arató”-nak. Az asszo
nyok egy maroknyi búzából „övét” csináltak, azzal kötötték össze a kévét, 
éspedig szabad kézzel, bármi segédeszköz nélkül. A zászlót maguk csinálták: 
két fehér és középütt piros kendőből. A mezőre szekéren mentek zászlóval, 
énekszóval, mint a lakodalmasok, vittek magukkal egy veder bort is. Út
közben kurjongattak is. Mikor learattak, ugyanígy tértek vissza. Ez abban 
az időben volt, amikor még kézzel csépeltek. Nem sokkal az első világháború 
előtt tértek át a kaszára, ettől kezdve a régi aratási szokások is elavultak, 
mert a munka kaszával gyorsabban ment, és nem volt szükség „.segítségre”. 
Nemcsak a mezőre menet és jövet jártak énekszóval, de daloltak munka 
közben is. A horvát aratási énekekből e vidéken többet megőriztek, mint a 
szemben levő magyar tájakon. E dalokat jellemzi a majd mindegyikhez kap
csolódó refrén, amely vonatkozik a gazda örömére, hogy segítséget kapott, 
de előfordul itt is a „Lado” refrén, sőt néhány szöveg egyenesen kapcsolat
ban van az Iván napi dalokkal.

A szövegek üdesége, régies bája, a dallamok egyszerűsége bizonyítja, 
milyen virágzó népszokás-élet volt valaha e vidéken.

A „Betlehemezés” nem volt szokásos e vidéken. Ezt pótolta egy Szent Bor
báláról szóló dal, amelyet fiúk énekeltek. Kora reggeltől járták a falut 
éspedig Borbála napon kívül karácsony élőünnepén és első napján, Szent 
Istvánkor, és egy nappal Háromkirályok előtt. Jutalmul megajándékozták 
őket pénzzel, kaláccsal, almával, itallal.

Miklós-napkor (a hajósok, molnárok ünnepén) egy legendaszerű éneket 
szoktak énekelni „Mária és a hajósok” címmel. Ennek dallama a Felvidéken 
magyar és szlovák változatban is a Betlehemezéshez tartozik. Igen színes, 
szokásokban, hiedelmekben és főleg dalokban gazdag képet nyújt a lako
dalom.

A napokhoz nem kötött szokások közül gazdag és színes szokásanyagot, 
valamint hozzájuk kapcsolódó dalanyagot tartalmaz a lakodalom. Ennek 
majdnem minden fázisára vannak külön dalok. Ezek a szerző időrendbeli
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csoportosítása szerint a lakodalom első vacsoráján énekelt dalok, valamint 
olyanok, amelyeket a vőlegény násznépe dalol a lányos házba érve. A külön
leges szertartási énekek közé tartoznak: a „Bazsalikom-nóta”; ez arról a 
szagos zöld fű-féléről szól, amelyből csokrot kötnek a zászlóra, a koszorúra 
és a férfiak kalapjára, meg a nők mellére. E dalok szövegükben emlékeztet
nek a Zobor-vidéki lakodalom „télizöld” dalaira. A szerző mindezekről a 
szokásokról terjedelmes leírást ad. Érdekes köztük a „tronjak”- vagy 
„troljnjak”-tánc, amelyet a násznép a vőfély irányítása alatt meghatározott 
rendben jár. Ez a „rangsorában járt tánc emlékeztet a mi rokonsági rend
ben járt ,,sortánc”-unkra, másrészt a fektetési tánc előtt a menyasszony 
tiszteletére járt táncokra.

A népszokások dalai után következő szövegeket költői műfajok, illetve 
tartalom szerint csoportosítja a szerző.

A románcok tulajdonképpen lírai dalok, amelyek arról szólnak, hogyan 
szeretnek a lányok és asszonyok, majd hogyan a legények. Szól továbbá a 
szerelmesek incselkedéséről, végül egyéb lírai témákról.

A balladák témái: a hűtlen kedvest megátkozó leány, a „három bánat”, 
a kényszerű házasság, a halál, az öngyilkosság, a hűtlen asszony kivégzése 
stb .

A következő csoport tréfás dalainak tárgya: ledér lányok és könnyűvérű 
asszonyok kigúnyolása, szatírák öreg asszonyokról és kikapós öreg emberek
ről, veszekedő házastársakról; tréfás dalok az állatokról: nyúlról, szúnyogról, 
bolháról és légyről.

Ezután a felnőttek társasjátékainak dalai következnek, majd legvégül a 
katonadalok. A függelékben közölt két sirató értékes adatot nyújt az össze
hasonlító népzenetudomány részére.

A szövegek legnagyobb része régi, archaikus, sajnos, néhol már csak 
töredékes. így is igen értékes dokumentumai egy erősen „néprajzi vidék” 
letűnőben levő népköltészetének.

Összefoglalásul meg kell állapítanunk, hogy a szerző áldozatos munkája 
nemcsak a terepen való fáradságos gyűjtés révén, hanem az anyag minden 
részletre kiterjedő tudományos pontosságával igen értékes dokumentum egy 
táj néprajzi életéről, egyúttal pedig egyik mintaszerű zenei monográfiája a 
népzenetudománynak.
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Ú J  M Ü V E K  B E M U T A T Ó J A

T A R D O S  B É L A  H E G E D Ű V E R S E N Y E

Garay Györgynek, és Erdélyi Miklós vezényletével a Magyar Állami Hangver
senyzenekarnak köszönhetjük, hogy gondos, egészében (és a részletek többségében 
is) megoldott előadásban hallhattuk Tardos Béla Hegedűversenyét.

Apróbb észrevételeink (pl. a második tételben: nem exponálták a visszatérést, 
az ostinato sokszor elnyomta a fontosabb zenei gondolatokat; olykor az öt negyed 
kotta ötödik negyedét hangsúlyozták; a szólistának kár volt a bővített másod
lépéseket és néhol a tritonusokat is csúszásokkal kiemelnie stb.).

A  versenymű három tételes. Az első tétel  szonátaforma, két tématerületből álló 
expozícióval, kidolgozási résszel és gazdagon variált reprízzel.

Az expozíció első tématerülete (főtéma) ABA három részes. Az első és har
madik, nagy kottaértékekből épülő lírai rész, apróbb értékekből álló dinamikusabb 
anyagot fog közre. A szólóhegedűvel szemben a zenekar csak a hátteret rajzolja 
meg. A  főtématerület merev lezárása és az átvezetőrész kidolgozási részhez hasonló 
indítása egy pillanatra szinte kétségessé teszi, hogy hol járunk. A szólóhegedű 
nyolcadait kísérve a zenekar nagyon szép színharmóniákkal vonja magára a figyel
met, az ütőhangszerek kezelése itt is, m ásutt is  nagyon ízléses, nem hivalkodó. Az 
átvezetés energikusabb, „kékszakállus-mandarinos” magatartású részei a líraibb 
helyeknél kevésbé sikerültek. Már itt exponálja a zeneszerző a második tématerület 
anyagát, az átvezető szakasz mégsem vezet elég következetesen a melléktémához. 
A szonátaelvű építkezés megkívánná a statikusabb és dinamikusabb zenei anyagok 
formaritmusát. Kár, hogy a világosabb formálás érdekében az átvezető rész, nem  
válik  el élesebben a második tématerülettől. Az egyszerűbb, táncosabb ritmikájú 
anyag előttünk robban szét ismét motívumokra, majd felhangzik a főtéma 
A-szakasza, de már új hangnemben. Klasszikus keretbe foglalva így zárul az 
expozíció és indul a kidolgozási rész.

Itt azután a témák többé-kevésbé ugyanolyan alakjukban, intonációjuk
ban jelennek meg előttünk, mint az expozícióban. A jellegében statikus és arány
talanul rövid kidolgozási rész — az expozíció időtartamának kb. egynegyede! — 
is bennünket igazol: Tardos a statikusabb-líraibb szakaszok megfogalmazásához,, 
megmunkálásához ezúttal több erőt érzett.

A reprízben finoman, költőien variálva tér vissza a háromrészes főtématerü
let. A tétel legszebb helyén járunk. A szólóhegedű magas fekvésben lebegő szólama 
alatt a vonóskaron és hárfán, cselestával megfényesített kromatikusán lefelé lépő 
kvartakkordmixtura értékes trouvaille. Utána ismét mixtúra jön, igaz, egészen 
másféle: hármashangzatmixtura. Indulószerű. Átvezetés? Nem. önálló tag, amely 
csaknem „kilóg” a tétel globális egységéből. Vagy talán ez a szerző szándéka? 
Talán valam elyik tételre utal előre? (A későbbiekben a szándékra magyarázatot 
fogunk találni.) A melléktómaterület egyik motívuma vezet a kadenciához. Benne
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felfedezzük a tétel mindkét főgondolatát. Pompás redukált reprízt sejtünk, mikor 
a kadencia végén felcsendül a főtéma A-ja. Tévedtünk. A kadencia hosszabb — és 
halványabb fele még hátra van. Sőt a melléktématerület is. Elfáradunk, mire a 
főtéma A-ja újból visszatér és lezárja a ciklus első tagját, de az utolsó akkordnál 
felkapjuk a fejünket. A dúr kicsengés nem győz meg.

A mű és a hallgató érdekében javasolnánk, hogy a kadencia ne legyen ketté
osztva. Vagy a melléktématerület után álljon, vagy — és ez volna számunkra a 
kedvesebb — szívesebben hallanánk a reprízt arányosabban, a melléktématerület 
visszatérése nélkül.

A második tétel formai felépítése a következő:

A BC DBC
A

A tagokat egy öt negyedhangból álló basso ostinato fogja össze. Az első tagban 
az első tétel A-jához hasonló magatartású dallam (A) ível a mélyebben hangzó 
öthangú képlet fölött, majd megindul az ostinato és szekvenciázva emelkedik fel
felé dinamikában is ppp-ból fff-ig. A középső tag beszédesebb szakasza (B) után 
visszajön az első tétel főgondolata (C). Míg a háromtagú forma harmadik tagjá
ban a klarinét és oboa ism étli az első tag ívelő dallamát (A), fölötte a szólóhegedű 
virtuóz formai megoldással előbb új anyagot (D) hoz, utána visszatér a középső 
tagból ismert beszédesebb anyag (B) végül az első tétel A-ja (C). A basso ostinato 
a középső tag egy részében elmarad, hogy aztán előbb szekvenciázva, majd az 
első tételt idéző szakasztól kezdve (C) ismét eredeti formájában térjen vissza.

Kár, hogy a szokásosnál statikusabb első tétel nem áll kontrasztban a máso
dikkal. A visszautalás az első tételre a ciklus tagjainak összefogása érdekében 
helyes törekvés, de ha második tétel nem alapvetően más, mint az előttelevő, akkor 
ez fel sem tűnik. (Bartók Zenéjének harmadik tételében lehetetlen nem meg
hallani az első tétel fúgatémájának soronkénti visszatérését.)

A harmadik tétel hídszerű elrendezést mutat:

Bev. R. epizód R. epizód Indulós Kadencia Indulós epizód R. ep. R.

A centrumban áll a kadencia, amelyet az első tételben előlegezett hármas- 
hangzatmixturás indulószerű zene vesz közre. Ezt egy-egy lírai epizód előzi, illetve  
követi, majd a legtöbbször visszatérő zenei gondolat: népies ritmusú rondótéma. 
Az ötletes, glisszandós, rezeken megszólaló epizód az első szakaszban inkább csak 
jelzés. Kibontva — kissé harsogóan ugyan, de szellemesen tagolva csak a tétel 
végén hangzik fel. Ez előtt ism ét a rondó áll. Ugyanennek az anyagnak néhány 
üteme zárja le a müvet. Bevezetésként a második tétel A-ja hangzik fel és kap
csolja a ciklus harmadik tagját az előzőhöz.
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A  ciklus összefogására irányuló törekvés így szem léltethető:

visszautal

visszautal visszautal

Első tétel
I I

Második tétel Harmadik tétel

f
előremutat

A bartóki hídformákban a legsúlyosabb anyag kerül a középpontba. Ebben a 
tételben éppen az ellenkezője történik. A zeneileg legkevésbé értékes kadencia áll 
a centrumban! Az induló, az első és utolsó epizódanyag, de a lírai epizódok is meg
érdemelnék, hogy átkerüljenek egy kevesebb tagból álló egységesebben formált 
utolsó tételbe.

Tardos Hegedűversenyének erénye az ízléses (bár olykor nem elég pregnáns) 
motivika. Erénye az újabb kompozíciókból — kevés kivétellel — hiányzó líra. 
Erénye a ciklus összefogására irányuló törekvés, hibája, hogy az inkább formálisan, 
csak részleteiben valósulhatott meg. Erénye, hogy a zenekar egyenrangú társa a 
hegedűnek (a szólóhegedű szólama azonban nem mindig egyenrangú társa a zene
karnak). Hibája a sok ostinato, mixtúra, a nem elég változatos hangnemiség, a sok 
oktávtranszpozíció (amely nem pótolja a variációt!). Erénye, hogy egészséges, sajátos 
légkört teremt, elkerülve a tizenkétfokúságot épp úgy, mint a hagyományos hétfokú 
hangsorokat.

Ha arra akarnánk választ kapni, hogy Hegedűversenyében Tardos korszerű-e, 
feltétlenül igennel válaszolnánk, annak ellenére, hogy talán nem használja 
mindenütt a legkorszerűbb eszközöket. Korszerűsége a zenei anyaghoz való viszo
nyából adódik. Abból a becsületes magatartásból, amely kizárja a lehetőségét, hogy 
olyasmi kerüljön a kottába, ami nem elsődlegesen akusztikus élménye. Tardos csak 
azt írja, amit hall, am it birtokol! Az egyetem es zenei élet légköre, csak akkor tisz
tulhat ki, ha a zeneszerző-társadalom egésze és külön-külön minden alkotó ezt az 
elvet magáévá teszi. Hisszük, hogy megérjük.

Földes Imre

M A G YA R  ÚJDONSÁGOK ELŐADÁSAI 1964. MÁRCIUS 20-TÖL MÁJUS 15-IG

Dávid Gyula: Vonósnégyes. Előadta a Tátrai-vonósnégyes (Tátrai Vilmos, Szűcs 
Mihály, Konrád György, Banda Ede). IV. 24. Kamaraterem.

Gaál Jenő: Szonáta hegedűre és hárfára. Előadták: Vermes Mária és Sz. Molnár 
Anna. IV. 12. Kamaraterem.

Kosa György: Juhász Gyula-dalok. Előadta: Sziklai Erika, zongorán kísért: 
Szűcs Lóránt. IV. 11., Kossuth Rádió, 16,10.

Kosa György: Hideg szél. Kánikula. Kantiléna  — dalok. Előadta: Kürthy Etelka, 
zongorán kísért: Kosa György, IV. 29., Kamaraterem.
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Lajtha László: IX. Szimfónia. Magyarországi bemutató. Előadta a Budapesti 
Filharmóniai Társaság Zenekara, vezényelt: Ferencsik János. IV. 6., Zene- 
akadémia.

Láng István: Hiperbola — balett egy felvonásban. Pécsi Balett, koreográfia Eck 
Imre, vezényelt Sándor János. Pécsi Nemzeti Színház, III. 20.

Láng István: Mario és a varázsló — táncdráma egy felvonásban. Thomas Mann 
novellája alapján balettszínpadra alkalmazta: Láng István és Pernye András. 
Koreográfia: Fülöp Viktor és Kun Zsuzsa. Vezényelt: Borbély Gyula. Magyar 
Állami Operaház Erkel Színháza, V. 9.

Patachich Iván: I. Divertimento 18 hangszerre. Előadta a Bartók Béla Kamara- 
zenekar és a Budapesti Fúvósötös. Vezényelt: Kemény Endre. III. 24. Zene- 
akadémia.

Patachich Iván: Gitárverseny.  Előadta: a Magyar Kamarazenekar, közreműködött: 
Szendrey-Karper László. Hangversenymester: Tátrai Vilmos. V. 5., Petőfi 
Rádió, 19,15.

Patachich Iván: Vonósnégyes. Előadta: Weiner-vonósnégyes (Szász József, Vár- 
konyi István, Székács János, Szász Árpád), IV. 3. Kamaraterem.

Ribári Antal: Pantomimo per strumenti. Előadta a Magyar Rádió és Televízió 
Szimfonikus Zenekara, vezényelt: Breitner Tamás. III. 27., Kossuth Rádió, 
23,25.

Soproni József: Hét zongoradarab. Előadta: Almásy László. IV. 28., Kamara
terem.

Székely Endre: III. Vonósnégyes. Előadta: a Szécsi-vonósnégyes (Szécsi Magda, 
Kaveczky Ferenc, Hoffmann Rudolf, Török Iván). IV. 21., Kamaraterem.

Tardos Béla: Cassazione. Előadta: a Magyar Hárfástrió (Sz. Molnár Anna, Ver
mes Mária, Szeredi S. Gusztáv). IV. 12., Kamaraterem.

Tardos Béla: Hegedűverseny. Előadta: Garay György és a Magyar Állami Hang
versenyzenekar, vezényelt: Erdélyi Miklós. IV. 22., Zeneakadémia.

Vincze Imre: Concertino. Előadta a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Ze
nekara, vezényelt: Kórody András. IV. 2., Kossuth Rádió, 21,46.
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D O C U M E N T A

B A R T Ö K  B É L A  K I  S F A L U D Y  T Á R S A S Á G I  T A G S Á G Á N A K  

B O N Y O D A L M A I  — A G R E G U S S - D l J  V I S S Z A U T A S Í T Á S A

Sebestyén Gyula halálának 15. évfordulója alkalmából hátrahagyott kéziratait, 
munkáit tanulmányozva, kutatómunkám közben a Magyar Tudományos Akadé
mia kéziratárában értékes anyagra leltem. Ceruzával, sűrű sorokban írt három 
oldalas ajánlás, a végén az ajánlók eredeti aláírása tintával, ceruzával: dr. Sebes
tyén Gyula, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Lyka Károly, Petrovics Elek, 
Csengery János, Ravasz László, Sik Sándor stb. összesen 18 aláírás.

Az eredeti szöveg: „Bartók Béla és Kodály Zoltán ajánlása.
Ha nem csalódom, 1904-ben történt, Beöthy Zsolt csütörtöki vacsoráján, az 

István főherceg szállóban, valami tanügyi szomorúságon keseregtek Klamarik 
János, Beöthy és néhány vezető állásban levő más tanférfiú. Én akkor lettem  
figyelmessé, mikor Moravcsik Géza, az akkori Orsz. m. kár. Zeneakadémia titkára, 
a  tanári pálya védelm ére fölemlítette, hogy az ő intézetében is nagyon sok meddő 
munka folyik, de végre akadnak tanítványok, akik pótolják az elm últ sivár évek 
eredménytelenségét. «A mostani évjáratokban — mondotta — van nálunk három 
olyan csodálatos tehetség, aki nemzetközi viszonylatban is irigyelt nagysága lesz 
majd a magyar zenei életnek.» Ceruzával és papírral a kezemben hallgattam  
hogy a Bartók Béla, Dohnányi Ernő és Kodály Zoltán nevű tanítványokról van 
szó. Mire szétoszoltunk, Moravcsik már megígérte, hogy a három ural beküldi 
hozzám a Magyar Nem zeti Múzeumba.

Akkoriban a pogányeredetű téli napfordulati regős-énekek fonográf-fölvételi
vel voltam elfoglalva. Szerzett tapasztalataim alapján a népzenei emlékeknek 
rendszeres és szakszerű gyűjtésére kívántam őket buzdítani. M ivel ezt nekik már 
Moravcsik is jelezte, csak Bartók és Kodály urak látogattak meg. Azon kezdtem, 
hogy a folkloristák 1900. évi párizsi kongresszusán én tiltakoztam az ellen, hogy 
a párizsi Embertani Intézet az elsőnek  tervezett fonográfgyűjteményt ezen a 
kongresszuson ünnepélyesen megalapítsa. Indokolásom az volt, hogy a Magyar 
Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának már többezer hengerből álló ilyen gyűj
teménye van. Utaltam  arra, hogy a Kisfaludy Társaság Bartalus-féle hétkötetes 
Egyetemes Magyar Népdalgyűjteménye nyomán még nem sarjadhatott nálunk 
tudományos zenei folklore. Ezért nekem — nem kis szégyenünkre — a zágrábi 
Kuhac Xav. Ferenccel kellett a regősénekek dallamairól tanulmányt íratnom. Sőt 
a nemzeti gyűjtem ény termékenyítő hatása sem biztosíthat számunkra nagyobb 
arányú fejlődést, ha azt nem karolják fel és nem fejlesztik összehasonlító 
folklore-ra nevelt vagy nevelődött hivatásos zenészek -— zeneköltők és zenetudó
sok. Utaltam a skandináv népek kopenhágai nagyszerű népzene-gyűjteményére. 
A dán királyi Könyvtáréra, tudniillik, amelyben Grieg hivatalnokoskodott és
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népi alapon ott teremtette meg és tette világhírűvé a skandináv népek nemzeti 
zenéjét. Ezzel kapcsolatban utaltam  aztán arra is, hogy nálunk a  népdal nevelte 
Petőfit, a népi epika Aranyt és Jókait, csak a népköltészet zenei része, a dallam, 
nem tudta megtalálni a magyar Griegeket.

Csakhamar kiderült, hogy a Zeneakadémia két büszkesége minden időkre el 
volt jegyezve a magyar néptudomány magasabbrendű összehasonlító zenei 
folklore-ja számára. Mindketten a Magyar Nem zeti Múzeum néprajzi osztályának 
legkitűnőbb gyűjtőivé, folyóiratomnak, az Ethnográphiának pedig ugyanilyen  
munkatársaivá lettek. Mivel legnagyobb veszteségünknek az erdélyi székely bal
ladák dallamait s a régi észak-magyarországi és dunántúli székely végek törrne- 
lélekből ismert epikai dalait jeleztem, Bartók tűvé tette Erdélyt, Kodály pedig 
végig gyalogolta a Nyitra és Zemplén közti végeket s az Ethnographia 1907—9. évi 
folyamaiba kiadták a balladák fölfedezett gazdag szöveg- és dallam-gyűjteményét. 
Ugyanekkor Kodály a zoborvidéki nyári napfordulati tűzugró játékok elveszett
nek vélt dallamait is megmentette, Bartók viszont a  népi zene hangszereit tanul
mányozta s a kanászt ülőkről és a dudáról irt ugyané folyóiratban értékes tanul
mányokat. Fonográf-fölvételeik kiadósabb tárgya a népdal lett. Egy 1924. évi 
kimutatásban Bartók Béla már 2721, Kodály 2700 fölvétellel szerepelt.

Hangsúlyoznom kell, hogy ennyi kincs birtokában először is a Kisfaludy 
Társasághoz kopogtattak be. Benyújtott 1913. évi emlékiratuk Ponori Thewrewk  
Emil és gróf Zichy Géza rendes tagok bírálatával együtt az Évlapok 1913—14. évi 
kötetében jelent meg. Arra tettek ajánlatot, hogy a magyar népdalok és népzene
művek lehetőségig teljes szigorúan kritikai, pontos kiadását szerkesztik meg 
„Corpus Musicae Hungaricae Populáris” cím m el 5—6 kötetben 5—6000 dalnyi 
tartalommal. Sajnos, míg mi tétlenül állottunk, a bukaresti Academia Romana 
még 1913-ban kiadta Bartók Bihar megyei oláh népdalgyűjteményét: Cantece 
Popolare Románesti din Comitatul Bihor (Ungaria), Chansons populaires rouma- 
nies du département Bihar (Hongrie).

Jött a világégés, ínség, leromlás. Nyomban az összeomlás után gyűjtést indí
tottam az amerikai Egyesült Államokban a Magyar Néptudomány Fundamentu
mainak 35 kötetes német és angol nyelvű kiadására. Ebben Bartók és Kodály 
gyűjteményei már 10 kötetben szerepeltek volna 10 000 magyar népdallal. A nagy
arányú gyűjtést itthon rendőri beavatkozás és egyéb kellemetlenségek juttatták  
zátonyra. Noha német és angol alineákkal, kiadó is akadt volna, a vállalkozás 
abbamaradt. A magukra hagyott zenetudósak m égsem  tétlenkedtek. 1921-ben már 
megjelent „Erdélyi népdalok” című közös kötetjük . .  .

Ekkor Kodály Zoltán a Kisfaludy Társaság „M. Népköltési Gyűjtemény”-e 
számára dolgozott. Már 1916-ban fölkértem, hogy a Folklore Fellows néphagyo- 
mánykutató nemzetközi tudományos szövetség magyar osztályának nagyszalontai 
gyűjtését a következő évi Arany-centenárium alkalm ára zenei téren is segítse tető 
alá hozni. Így jelent meg 1924-ben az ő közreműködésével Népköltési Gyűjtemé
nyünk „Nagyszalontai Gyűjtés” című XIV. kötete. Ugyanekkor jelent meg Bartók 
Béla főműve is: „A magyar népdal.” Ennek 70 oldalas nagy Bevezetése a magyar 
zenetudománynak, egyben a nemzetközi téren mozgó összehasonlító magyar zene- 
folklore-nak is elsőrendű mesterműve. Legújabb kiadványa: „Népzenénk és a 
szomszéd népek zenéje”, ennek csak kiegészítő része . . .

Miközben ez a mű megjelent, a magyar zenetudomány, a magyar néptudomány 
és a népzenei alapon kibontakozó nemzeti zeneköltészet eme nagyerejű két úttörő
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munkását az a nagy öröm érte, hogy ez év tavaszán «a M. Tud. Akadémia elha
tározta, hogy ebben a félévben és lehetőség szerint a következő esztendőkben is 
a magyar népdalok egyetemes kiadására bizonyos összeget félretesz.»

Ez az összes egyelőre évi 10 000 pengő. Egyelőre — mondom —, m ert a két 
zenetudós zeneszerzői és zeneművészeti világmárkája, a Kisfaludy Társaság és a
M. Nemzeti Múzeum jól kiérdemelt fém jelzése m ellé odasorakozik majd a külföld  
elismerése is: és akkor a művelt emberiség nemzetközi tulajdonának tekintett 
zenei kincsek e magyar részének hódító jelentősége bizonyára megnöveli majd azt 
az anyagi támogatást is, amely a 10 000 magyar népdal köteteinek kiadását m eg
sietteti.

íme, ezek az okok indítottak engem, a magyar néphagyomány em lékeinek  
kutatóját, gyűjtőjét és a Társaság népköltési gyűjteményének szerkesztőjét arra, 
hogy a magyar zenei életnek ezt a két fényes nevű Dioszkurját megbonthatatlan 
együttesüknél fogva egyszerre együtt ajánljam  a  Kisfaludy Társaság megüresedett 
két tagsági helyére.”1

Sebestyén Gyula sokra becsülte a fiatal Bartók Béla képességeit s nemcsak  
anyagi segítséget nyújtott néki a Nemzeti Múzeum révén, hanem m egjelölte az 
irányt, merre menjen. M egjelölte a területeket, ahol komoly feladat vár a népdal
gyűjtőkre. Fonográfról gyakran lejátszott egynéhány dallamot, a javasolt gyűjtő
hely dallamvilágából. A mdllemumi kiállításkor megvette Edison-fonográfját, 
mellyel korai gyűjtőútjára indult, átadta Bartók Bélának is. Barátságuk az 1905-ös 
1906-os évekből kezdődött. Sebestyén Gyulának az volt a terve, hogy a Folklore 
Fellows-nak anyagi segítséget biztosítva, Skanzen-Múzeumot létesítenek a Lágy
mányoson (ahol ma az Ipari Vásár elhelyezését tervezik). Ezért i.s indított Am eri
kában gyűjtést — am it idézett beadványában is említ. Tervét azonban fel kellett 
adnia, a gyűjtés különböző hazai támadásokra adott okot az akkori időkben. Bár 
tervét nem valósíthatta meg, a kapcsolat m egterem tése közben sok barátot szer
zett az amerikai néprajzi tudósok között s am ikor Bartók Béla a súlyos időkben, 
nem bírva az itteni légkört, Amerikába távozott,2 Sebestyén Gyula átadta néki 
az amerikai tudósok, barátok címét — am elyeket nyilván fel is használt. Ez ki
tűnik Sebestyén Gyulával folytatott állandó levelezéséből is. Mert ha nem is gyak
ran, de legalább félévenként cserélődtek a  levelek Amerika és Balatonszepezd 
körött, ahová Sebestyén Gyula véglegesen leköltözött.3

Nagyon becsülte Bartók Bélát Kosztolányi Dezső is. Dédelgetett terve volt 
„Tanulmányt írni a magyar népi dalok szövegéről.” Kosztolányi különösen Bartók 
gyermekdalait szerette, hallgatta élvezettel. Ez a becsülés értékelés vezette Kosz
tolányi Dezsőt, hogy az ajánlást elsők között írja alá.4

A választásra 1935. február 5-én került volna sor. A Kisfaludy Társaság év
lapjai Tájékoztató Közlések 84. pontjában az „előzetes és tagválasztó közülésről” 
ezt olvashatjuk:

1 A  K is f a lu d y  T á r s a s á g  é v la p ja i .  T a g a já n lá s o k :  1934-ben. 389. o ld . E r e d e t i  k é z i r a t  a  
M ag y . T u d . A k a d é m ia  k é z i r a t t á r á b a n .

2 1940-ben in d u l t  fe le sé g é v e l,  P á s z to r y  D i t t á v a l  a m e r ik a i  h a n g v e r s e n y k ö r ú t j á r a .  A z  
o rs z á g b a n  a la k u ló  h e ly z e t ,  a  fa s iz m u s  e lő re tö ré s e  a z  ö n k é n te s  e m ig rá c ió  v á l la lá s á r a  k é n y 
s z e r í te t te .

3 F ia ,  d r .  S e b e s ty é n  L á s z ló  fő o rv o s  k ö z lé s e .  — 3961. j a n u á r .
1 K o s z to lá n y i  D e z s ő n é  k ö z lé se . — 1960. d e c e m b e r .
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„Az elnök megállapítja, hogy mindössze 13 rendes tag van jelen, így az ülés 
tárgysorának első pontja a kitűzött tagválasztás, m ivel a tagválasztásra az Alap
szabályoktól megkövetelt 20 tag nem  gyűlt össze — nem tartható meg. A  betöltésre 
szánt két írói helyre, melyre Bartók Béla és Kodály Zoltán voltak ajánlva, vá
lasztás csak a jövő évi előzetes és tagválasztó közülésen történhetik alapszabály
szerű határozat és az új ajánlás alapján.”

Másnap a sajtóban a következő hír jelenik meg: „Bartók és Kodály választási 
balesete a Kisfaludy Társaságban. — A választást nem tarthatták meg, mert a 
választási aktushoz szükséges húsz tag nem jelent meg az ülésen . . .  Értesülésünk 
szerint a Kisfaludy Társaság elnöksége Bartók és Kodály ajánlói kérésére, új tag
választó ülést hív össze és azon akarja reparálni a tegnapi választási kudarcot.”®

Ugyanebben a napilapban néhány nappal később új hír lát napvilágot:
„Bartók Bélát az Akadémia tagjává akarják választani. — Általános föltünést 

és megütközést keltett a Kisfaludy Társaságnak az a furcsa ülése, am elyen „nem 
sikerült'’ beválasztani a társaságba Bartók Bélát és Kodály Zoltánt, a két nagy 
zeneszerzőt. Ezzel kapcsolatban m ost újabb érdekes részleteket tudtunk meg az 
esetről. Bartók és Kodály ajánlatát dr. Sebestyén Gyula, a Nemzeti Múzeum igaz
gatója írta meg és tizennyolc tag írta alá. Ilyen népes ajánlás a  Kisfaludy Tár
saságban még nem is volt. Ilyen esetben az ügyrend csak 11 szavazatot kíván a 
megválasztáshoz. Ügy látszik a tagoik olyan biztosra vették Bartók Béla meg
választását, hogy ezért nem mentek az ülésre. A Kisfaludy Társaságnak azok a 
tagjai, akik a Magyar Tudományos Akadémiának is tagjai, elhatározták, hogy 
részben igyekeznek jóvátenni ezt a súlyos mulasztást. Az Akadémia első osztályá
nak egy megürült tagsági helyére akarják megválasztani Bartók Bélát a májusi 
taggyűlésen.”®

Közben a Kisfaludy Társaságban megkezdődtek az előkészületek a Greguss- 
dijjal jutalmazandók kiválasztására. A  Greguss bizottság előadója, Papp Viktor 
rendes tag az 1929—34. évekre terjedő negyedik zeneművészeti évkörre. „A jelen
tés különösen Dohnányi Ernő Szegedi miséjét emelte ki, de ez jutalmazásra nem  
jöhet számításba, mert szerzője már részesült Greguss jutalomban. Részletesen 
szólott a jelentés Kodály Zoltánnak az Operaház által javaslatba hozott Székely
fonójáról s Bartók Bélának, a Zeneművészeti Főiskola által ajánlott II. zongora- 
versenyéről. Az érmet Bartók Bélának javasolja kiadni, de nem a főiskola által 
ajánlott munkájára — amely már újabbkori, túlhajtottan szélsőséges, ultramodern 
zenéjének a terméke, hanem I. zenekari sültjének, m ely Bartóknak korábbi, 
1905-ből való alkotása s külföldön sokszor játszották, de itthon első teljes előadása 
1929. október 28-án történt — tehát beleesik a mostani évkörbe s olyan munkája 
a mesternek, melynek értékéhez és szépségéhez szó sem fér. A Társaság a Greguss- 
díjat? egyhangúlag Bartók Béla I. sültjének ítéli oda.”8

5 1935. f e b r u á r  6. A z E s t.
6 1935. f e b r u á r  8. A z  E s t.
7 A  G re g u s s -d i ja t  G re g u ss  Á g o s t (1825—1882) író , a  K is fa lu d y  T á r s a s á g  e g y k o r i  f ő t i t 

k á r a  a l a p í to t t a  a  n y o lc v a n a s  é v e k b e n  a  m a g a  és fe le sé g e  n e v e  a la t t .  V a g y o n á n a k  e g y  
ré s z é t ,  (25 000 fo r in to t)  h a g y o m á n y o z ta  a r r a  a  c é lra ,  h o g y  a n n a k  k a m a ta ib ó l  é v e n k é n t  
m á s - m á s  iro d a lm i v a g y  m ű v é s z e ti  m u n k á s s á g o t  ju ta lm a z z a n a k .  H a tfé le  ju ta lo m r ó l  v o lt  
szó  a z  a la p í tó le v é lb e n ,  k ö z tü k  a  z e n e m ű v é s z e t i rő l  is. A  d e v a lv á c ió  ó ta  a  p é n z ju ta lo m  m e g 
s z ű n t .  A  k i tü n te té s  e rk ö lc s i  é r té k k é  v á l t .  A z  ü n n e p lé s e n  k ív ü l  e m lé k é r m e t  k a p o t t  a  k i 
tü n t e t e t t .

8 A  K is fa lu d y  T á r s a s á g  é v la p ja i .  — T á jé k o z ta tó  k ö z lé se k , 1935. d e c . 4. — 65. p o n t.
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A kitüntetés átadására a január 8-i ülésen került volna sor. De már előtte 
egy héttel meglepő hír jelent meg az újságok hasábjain: „Bartók Béla nem 
fogadja el a Greguss-díjat.”9 Furcsa zűrzavar keletkezik a Kisfaludy Társaságban. 
Először fordult elő, hogy valakinek egyhangúlag ítélték oda a díjat s éppen az a 
„valaki” visszautasítja.

Két nap múlva egyik  délutáni lapunk munkatársa merész hangú írásában 
keresi az ügy hátterét: „ . .  . mit csináljanak most a Greguss éremmel és Bartók 
Bélával? És ráncbaszedődnek az Akadémián kívül is egyes felhőtlen homlokok. 
És nagyot bámulnak a szemek és leesnek az állak végig ezen a kis Magyar- 
országon. Mit tett maga, Bartók professzor úr, nem fél az Istentől? Nem reszket, 
hogy a Bizottság a sarokba fogja térdepeltetni, mint a rossz gyereket? Visszaadni 
egy kitüntetést és el nem  fogadni egy kegyet, letolni a válláról a Tekintély tenye
rét, a tolakodás, és tülekedés, a kéz- és talpcsókolás országos tornaversenyén. 
Akad-e mégis valóban az alázat csúszósra csókolt porondján, a hiúság lépcsőjén 
egy bogaras egyén, akinek értelme szűz maradt, hogy megértse, valaki talán nem 
is  gondol és nem is akar egyebet, mint szabadnak lenni, férfinak lenni, a tulaj
don magaszerzett m éltósággal díszíteni a mellét. Egy művész, egy teremtő Szív 
és Ész, akire a magasságos tejút minden fényessége zuhog, akinek mellén elsápad 
az érem csillogása, am it akármilyen jószándékkal is nyújtanak feléje . .  .M

A Kisfaludy Társaság január 8-i ülését megtartották, de Papp Viktor előadói 
jelentése a Greguss-díj odaítéléséről elmaradt. A Greguss-érem ügyét zárt ülésen 
tárgyalta a Társaság. A K. T. elnöke „sajnálatát fejezte ki, hogy Bartók Béla ezt 
az elutasító elhatározását a jelentés hivatalos közzététele előtt nyilvánosságra 
hozta, mert mindazokat a kifogásokat, amelyeket Bartók Béla tárgyi tévedéseknek 
minősített és am elyeknek félreértésében bántóan megtámadta Papp Viktort, a 
jelentés teljes ism erete talán megdöntötte volna”.

Melyek is voltak ezek a kifogások? Először is az, hogy Papp Viktor előadói 
jelentésében Bartók I. sültjének első teljes előadása időpontját 1929. október 
28-ában jelölte meg, holott azt 1909-ben, 1911-ben és 1920-ban is bemutatták. 
Ezeknek a dátumoknak nem ismeretét kifogásolta Bartók Béla a kitüntetést vissza
utasító levelében. A másik sérelem, hogy a mester II. zongoraversenyét — jogo
san — értékesebb alkotásnak tartotta, mint ifjúkori művét.

Az első kifogásra a Greguss bizottság előadója részletes indokolást adott. 
1909. március 1-én az Akadémiai Zenekar adta elő Hubay Jenő vezényletével. Ez 
nem  volt teljes értékű előadás: növendékek és tanárok mutatták be. Ugyanakkor 
az Akadémiai Zenekar 1911. március 27-i hangversenyén játszoták az I. szvitet, 
ism ét Hubay vezényletével. A zeneszerző Bartók Béla, mint zongoraművész is fel
lépett az esten és Liszt Esz-dúr zongoraversenyét adta elő (Műsor: 1. Buttykay:
II. Szimfóniája, 2. Liszt: Zongoraverseny, 3. Bartók: I. szvit.) Csáth Géza: írta 
beszámolójában Bartók szerzeményéről: „A suite kétségtelenül a legkitűnőbb 
magyar szimfonikus munkák egyike, ami tíz ujjunkon megszámlálható opusok 
közt foglal helyet, am elyekben az európai ízlés egyesül a magyar gondolkodás és 
érzés speciális zam atéval és a tehetség szuverén eredetiségével.”1! Azonban a 
Bizottság ezt a hangversenyt sem tekintette teljesértékűnek. Szerintük nem biz-

9 1936. j a n u á r  1. P e s t i  N a p ló .
10 1936. j a n u á r  3. K r i s tó f  K á ro ly  í r á s á b ó l .  — A z E st.
11 V ilág , 1911. m á r c iu s  28. -  Cs.
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tosította a megkívánt nyilvánosságot az 1920. november 20-i bemutató sem, ami
kor a Nemzeti Zenede zenekarának növendékei adták elő. A Bizottság véleménye 
szerint a teljes nyilvánosságot a Philharmóniai Társaság előadása jelentette. Ez 
pedig 1929-ben történt meg. Bár időközben külföldön többször bemutatták, pél
dául 1920. augusztus 31-én Londonban, a legnagyobb sikerrel és elismeréssel. 
Mindezt nem vették figyelembe.

Bartók Béla arról előzetesen nem értesült — vagy csak nem vette tudomá
sul —, hogy a díj odaítélése a gyakorlattól eltérően, egyhangúlag történt. II. zon
goraversenyének mellőzésében a szem élyével és m űvészetével szembeni ellenállást 
látta. Bántotta az is, hogy 1915. november 9-én Béesben, majd december 6-án 
Budapesten megcsonkítva mutatták be I. szvitjét a magyar filharmonikusok: csu
pán három tételt adtak elő,12 most mégis kitüntetésre javasolták. A csodálatos 
mandarin évekig húzódó bemutatásának bonyodalmaiból is haladó művészetének 
lebecsülésére, meg nem értésére következtetett. Felháborodása kétségtelenül jogos 
volt. Hiszen az I. szvitnek a jutalmazása azt jelentette, hogy 1905 óta 1935-ig, nem  
írt olyan muzsikát, amely jutalmazásra m éltó lett volna. Harminc évi munkás
ságában mást nem találtak elismerésre érdemesnek. Látta céljukat és nem akarta 
tűrni, hogy ezzel a választással „érett, eredeti alkotásai ellenében, romantikus 
korszakát játsszák ki. Ez a korszaka a Liszt-irányzat kevéssé ismert, de legbecse
sebb, jövőbe mutató ágát idézi és nem más mint Liszt nagyszabású műveinek 
másodvirágzása, friss utóhajtása.”13

Bartók egy pillanatig sem gondolt arra, hogy Liszt Ferenc szellemét m eg
tagadja, elforduljon Liszttől. Műveiben később is felismerni Liszt hatását, mű
vészetének tovább folytatását, de kifogásolja azt, hogy „Vannak zenei közéletünk
ben nagy szerepet játszó köztekintélynek örvendő férfiak, akik minden értékes 
újnak, ami a magyar zenében Liszt kora óta történt, ellenségei és legkonokabb 
tagadói. Akik a Liszt-hagyományok igazi követőinek, amennyire tőlük telik, kerék
kötői. Akik akár mint szerzők, akár, mint írók — egész életük folyamán Liszt 
művészi elveinek legnagyobb megcsúfolói. Akik mindezeknek ellenére az ün
neplő táborban farizeus módon hódolnak egy olyan művész emlékének, akinek 
egész élete folyása, egész működése, minden tette szöges ellentétben van az övéké
vel. Ha valakinek, akkor ezeknek nincs joguk Liszt nevét ajkukra venni, leg- 
kevésbbé pedig Liszt magyar voltára hivatkozni, magyar voltával hivalkodni!”14

Mindezek az elgondolások vezették Bartók Bélát a Greguss-díj visszautasítá
sára s így történt, hogy a Greguss-díj kiadása óta először került a jelentés m ellé 
a beírás: „A jutalmazott a kitüntetést visszautasította.”15

1936. február 3-án a Magyar Tudományos Akadémia ülésén Bartók Béla fe l
olvasta Lisztről szóló székfoglaló értekezését. A fiaskóval végződő Kisfaludy 
Társasági tagság így az akadémiai tagsággal nyert befejezést és hozta meg az elég
tételt Bartók Bélának. „ , „ „Schelken Palma

12 B a r tó k  B é lá t  f e lh á b o r í to t t a  ez a z  ö n k é n y e s  m e g o ld á s  és  a  b u d a p e s t i  F i lh a r m o n ik u s  
T á r s a s á g  ig a z g a tó s á g á h o z  1915. d e c e m b e r  10-én I r t  le v e lé b e n  a  le g n a g y o b b  f e lh á b o ro d á s  
h a n g já n  Í r  a  t ö r t é n te k r ő l :  „ I ly e n  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  k i  k e l l  je le n te n e m , h o g y  r e n d k ív ü l i  
h á l á r a  k ö te le z n é n e k ,  h a  s o h a  tö b b é  s e m m ifé le  m ű v e m e t  n e m  a d n á k  e lő  . . . ”

13 Z e n e tu d o m á n y i  T a n u lm á n y o k .  I I .  D e m é n y  J .
14 B a r tó k  v á lo g a to t t  z en e i Í r á s a i ,  1948. 76. 1.
15 K is fa lu d y  T á r s a s á g  é v la p ja i ,  1934. 340. o ld a l.
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A Z  E G Y E T L E N  M A G Y A R  V E R D 1 -IN T E R J Ű

Verdi magyarországi kultuszának kutatása közben bukkantam rá arra 
a Verdi-interjúra, amely tudomásom szerint az egyetlen idevágó magyar-  
nyelvű írás. A cikket S z o m o r y  Dezső írta, aki 1890. és 1910. között 
Párizsból küldte a Magyar Hírlap részére irodalmi és művészeti riportjait, 
színes beszámolóit. A  Verdi-interjú a Magyar Hírlap 1894. április 29-i szá 
mában jelent meg, három nappal korábbról keltezve. (Tehát éppen 70 évvel  
e ze lő t t . . .)

Verdi ekkor a Falstaff Opéra Comique-beli bemutatója miatt tartóz
kodott a francia fővárosban. (A bemutatóra 1894. április 18-án került sor.) 
Bár az interjú végén a maestro arra utal, hogy ez volt az utolsó utazása, 
még egyszer ellátogatott Párizsba — ezúttal is Peppina és Boito, valamint 
Giulio Ricordi kíséretében  —, hogy személyesen irányítsa a Nagyopera 
Otelló-premierjét.

Az interjú egyes szakaszaival kapcsolatban a következőkre kell a fi
gyelmet felhívni: Az említett Delna Marie Lédán francia énekesnővel azo
nos, ő volt az első párizsi Mrs. Quickly. Verdi nem nagyon bízott benne 
kezdetben, ezt írja: „Bár tudom, hogy Delna nagyszerű hang, de nem elég 
mély Quickly szerepére.” A  premier után azonban teljes megelégedéssel 
nyilatkozik róla, sőt: Maurel mellett Delnát emeli csak ki. — A Falstaff 
említett berlini bemutatójára 1894 februárjában került sor. — A  két emlí
tett francia zeneszerző és Verdi viszonyáról csak annyit, hogy a maestro 
Ambroise Thomas-t nemcsak művészként tartotta nagyra, de baráti köréhez 
is tartozott; Gounod ebben az időben már nem volt az élők sorában.

Az interjú-szöveg kiemelt részei az eredeti közlést követik.

L Á T O G A T Á S  V E R D I N É L  
( S A J Á T  L E V E L E Z Ő N K T Ő L )

P á r i z s ,  á p r i l i s  26.

„Ah! végre Gorio Tobia, vagy ha jobban tetszik, Boito Arrigo megjelenik 
a Grand-Hotel estradéján, és egy zöldes mosolylyal a szemüvegén keresztül tud
tomra adja, miképp: sikerült. Méltóztatnak tudni, mi s ik er ü lt... tehát Giuseppe 
Verdi fogad.

Jön Gorio Tobia a nyomomban. Ez is érdekes ember s főleg szerény. Bár írt 
egy operát, de azért maga is ért a zenéhez, mégis megelégszik a librettista dicső
ségével és teljesen Verdi szolgálatába szegődött. A mikor ál-elragadtatással di
csérem az ő Mefistofeles-ét, míg felhaladunk a lépcsőn, Boito-Tobia igen aláza
tosan bólint a fejével, a maga operája mintha valamilyen rossz álom volna neki.

Végre megnyílik az ajtó és Pázmándy Dénes kedvencz Grand-Hotel-beli 
szobájában egy öreg, aprószemű urat látok. Mellette, mint egy öreg madár, 
Donna Verdi. Igen kedves és szeretetreméltó házaspár, aki csupa muzsikában 
öregedett m eg egymás mellett.

— Ah! Falstaff! Falstaff! — kezdem, mire nem várt hatást érek el. Mert 
rögtön utánam az öreg, aprószemű úr, hanghordozásom utánozva, felkiált: — Ah! 
Falstaff! Falstaff!

Aztán franeziául (mert ez eddig nem volt semmiféle nyelv):
— Könnyű Önöknek! Színházba járni könnyű. De betanítani ezt a színházat, 

nyélbe ütni egy operát, ez nehéz. Azaz — s itt siet Verdi — Párizsban könnyű 
volt. Hiszen Maurel, aki számára készült a Falstaff voltaképpen, ezúttal is 
annak a fényes énekesnek bizonyult, mint aki Milánóban vala.

— És Berlinben — teszem hozzá. Mire Verdi, egészen csendesen:
— Ön téved, Maurel nem énekelte Falstaffot Berlinben.
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Dehogy is tévedek — gondoltam magamban. Nagyon jól tudom, hogy Maurel 
afféle politikus-énekes módjára nem ment el Berlinbe, mondván: nem addig, 
amíg Elzász-Lotharingiát a németek vissza nem adják. Reméltem, hogy Verdi 
beszélni fog erről. De hallgatott, mint egy zenei pauza. Mire én szentenczia- 
képpen:

— A politika árt a muzsikának.
Most Boito-Arrigo, vagy Gorio-Tobia az időről kezdett beszélni és dicsérte 

a Tuillériák kertjének gesztenyelombjait, a m elyek immár kiverik az ő fehér- 
virágsüvegjöket. Donna Verdi is Párizst dicséri, majd az öreg m ester is erről 
beszél.

— Voltam a nagy operában, — úgymond — csakugyan nagyszerű. Thaist 
játszották . . .

— Tetszett a mesternek?
— Oh, nagyon. Massenet kiváló muzsikus.
— És Ambroise Thomas, a kinek a Mignonját e napokban századszor fogják 

adni, s a kit Párizsban csak mediocritásnak vesznek?
Verdi elneveti magát:
— Mediocritás és száz előadás! Hiszen az egyik megczáfolja a másikat. 

Egyébként sem hálás dolog amúgy vaktában megkritizálni a zenészetet. Látja, 
nekem Gounod miatt volt bajom. Azt adták ugyanis a szájamba, mintha én a 
Romeo és Juliá-X elítéltem volna. Pedig ez korántsem igaz. Én csak úgy véle
kedtem és vélekedek, hogy a Shakespeare drámáját sokkal path etikusabbnak 
tartván, ha operát csinálnék belőle (amint az egyszer szándékom volt), nem  
végezném egy duóval, mint Gounod.

— Azt mondják, hogy a mester hazatérve ism ét ír egy operát. . .  talán 
Delna asszony szám ára!. . .

— Oh igen — mondja mosolyogva Verdi — Delnát nagyon, nagyon szeretem, 
roppant művésznő és Falstaffban Maurel m ellett az övé volt a siker oroszlán- 
része. Még jobban szeretném, de sőt egy operát is írnék neki, ha húsz évvel  
fiatalabb volnék!

Aztán elnevetve magát:
— Lássa, ön fiatal, ön megteheti . . .
A jóakarat e fényes megnyilatkozása még egy írással ellátott arczkép ado

mányozásával van egybekötve. Hálálkodás és búcsúzás közben kérdém, vájjon  
a magyar fővárosban színre fog-e kerülni a Falstaff?

Mire Verdi, talán csak az udvariasság kedvéért:
— Bizonyára. . .  ez egyébként Ricordi, a kiadó dolga, ő szokta a színre- 

hozást megbeszélni az igazgatókkal.
— Oh! Vajha a mester eljönne Budapestre is. Ez közelebb van Rómától, 

mint Páris.
Verdi erre ezt válaszolja:
— Nem, nem, ezt nem ígérem. Én mór nem utazom, párisi utam volt az 

utolsó.
Aztán az asszonyhoz fordulva:
— Ügy-e nem utazunk többé?
Ah! micsoda édes, csodálatos házaspár!”

Közreadja: Várnai Péter
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D I S P U T A

M I T  K E Z D H E T Ü N K  A  T Í P U S  F O G A L M Á V A L  A  Z E N É B E N ?

Mit kezdhetünk a típus fogalmával a zenében? Ezt a kérdést tette fel 
Miklós Pál a Kritika idei első számában m egjelent cikkében. S meg is felelt 
rá rögtön: semmit sem. Ha az engelsi megfogalmazás alapján („tipikus jel
lemek tipikus körülmények között”), szűkebb értelemben használjuk a szót, nem 
tudjuk a zenére alkalmazni. Ha viszont értelmét odáig tágítjuk, m ely szerint 
maga a mű is „valami tipikusát alkot”, akkor szerinte olyan általánossághoz 
jutunk, mely nem segít a művészi visszatükrözés sajátosságainak megraga
dásához.

Valóban, ha a tipikusság fogalmának nincs más értelme, mint egy túl
ságosan szűk és egy túlságosan tág, akkor nem igen van szükségünk még a 
zenébe is bevezetni. Bizonyos például, hogy a zeneszerző nem utánozhatja 
szószerint Gorkij módszerét, aki mint mondta, sok tucat kereskedőgyereket 
tanulmányozott ahhoz, hogy egyet megírjon. A zene nem ábrázol kereskedő
gyerekeket. Nem  hiszem  azonban, hogy em e különbség láttán azonnal radiká
lisan szakítani kellene a tipikus és a különös kategóriájának mindenféle értel
mezésével. Ez a fajta „radikalizmus”, amely elvet, de nem ad helyette semmit, 
legalább annyira nem segít a „visszatükrözés sajátosságainak megragadásában”, 
mint az elvont általánosítás, amely mégis legalább állít valamit. S miután 
az utóbbi időben gyakran éppen nem zenei oldalról találkozunk a zeneesztétika 
ilyen sommás, radikális (és megalapozatlan) m egítélésével, nem árt kissé át
tekinteni — az összefoglalás igénye nélkül — hogyan jelentkezett a típus 
fogalma a zeneesztétikai irodalomban.

Az igazság az, hogy a zeneesztétika egész fejlődésében központi jelentősége 
van egy olyan kategóriának, amely éppúgy a „különösség konkrét-művészi 
megtestesülése”, mint a típus. Ez a törekvés ott élt már a felvilágosodás zene
esztétikai irodalmában — mi másnak tekinthetjük a karakter fogalmát, úgy 
ahogy például Christian Gottfried Körnernél megjelent, s hatásában átvezet 
a romantika esztétikájához is. És mi másnak tekinthetjük a szovjet zeneesztétika 
központi kategóriáját, az intonációt, m elyet Borisz Aszafjev nem fejtett ugyan 
ki szabatosan, de zseniális felismeréseivel megalapozott. Miklós Pál figyelmét 
bizonyára elkerülte, hogy az intonációról kibontakozott magyar vitában olyan 
jelentős művek születtek, mint Ujfalussy József könyve (A valóság zenei 
képe). E könyvnek éppen a konklúziót kifejtő utolsó fejezete jut arra a kö
vetkeztetésre, hogy az intonáció a különös szférájába tartozik és a típus zenei 
megfelelője.

Mi szükség van erre a közvetítő fogalomra, az egyes és az általános kö
zötti központi kategóriára a zene vizsgálatában? E nélkül a zenéről szóló 
esztétikai tudomány egyáltalán nem lehetséges, mert megreked a száraz szak
szerű leírásban, vagy a lírai ömlengésben. A zeneesztétikának éppen ezt a
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központot kell megragadnia ahhoz, hogy ellenőrizhetetlen általánosságok he
lyett valam i érdemlegeset tudjon mondani. Ujfalussy figyelmet ébresztő ala
possággal boncolja, hogy a zene intonációs elemei hogyan jelennek meg, ho
gyan jellem zik egy-egy mű, zeneszerző, stílus művészetét, hogyan adnak meg
határozott karaktert, hogyan hordoznak körülhatárolható jelentést.

Él ezzel a módszerrel a zenének sok más kutatója is, köztük olyanok, akik  
egyáltalán nem törekedtek fogalmaikat a különösség kategóriájával össze
vetni, hanem „mindössze” a zenei anyag konkrét vizsgálatának útját válasz
tották. Mégis ehhez a módszerhez fordultak, mert ez ad lehetőséget a zenei 
alkotás tartalma és formája közötti kapcsolat tudományos elemzésére.

A zene kitűnő példát nyújt ennek az összefüggésnek megrajzolására. Hadd 
jellemezzem ezt olyan írásokkal, amelyek Bartók Béla művészetével foglalkoz
nak. Járdányi Pál az Új Zenei Szemle 1955 szeptemberi Bartók számában azt 
az újat, amit nagy zeneszerzőnk hozott, két kisebb művel jellemezte: az 
Allegro barbaróval és az Éjszaka zenéjével. Ügy találta, hogy ebben a két 
műben Bartók tökéletesen új hangot üt meg, melynek csak előzményei vannak, 
de amit előtte még senki sem szólaltatott meg. Mindkettő „a legjellemzőbb, 
leggyakoribb hang” lett egész művészetében. „Féktelen indulatok, vaskézzel 
megfékezve” — így jellem zi az Allegrót. „Az ember, aki csaknem egybeolvad 
a természettel” — így az Éjszaka zenéjét. „E régió felfedezését is Bartóknak 
köszönhetjük. Ö hódította meg a zene számára.”

Tehát: új zenei típusról, vagy ha úgy tetszik karakterről van szó, amely 
jellemzi a művészt és jellemzi a kort. Üj, tipikus tartalom jelent meg. S vele  
együtt új, tipikus forma is, újfajta zenei nyelv, újfajta intonáció.

Járdányi cikke persze csak vázlat, amely mindössze néhány villanással 
próbálja a Bartóknál tartalmilag jelentkező újat megragadni. Lendvai Ernő 
Bartók analíziseiben továbbmegy, s összekapcsolja a tartalmi és formai típusok  
elemzését. Lendvai újszerűén világít be nagy zeneszerzőnk alkotó műhelyébe. 
Bírálói sajnos nem vették észre, hogy módszere (hangsúlyozom módszere, és 
nem következtetései!) lényegében egyezik az Aszafjevével. Megragadja Bartók 
művészetének alapvető, visszatérő intonációs elemeit, vagy ha úgy tetszik típu
sait, kimutatja azok eredetét, megvizsgálja funkcióját és jelentését, s így tö
rekszik a zene tartalmának feltárására. Igaz, hogy eközben egyetlen egyszer sem  
használja az intonáció, a tipikus, a különös szót. Am it azonban tesz, az filozófiai 
tekintetben minden vitatható elem ével együtt is a különösség szférájának 
zenei megragadásán épül.

De hozhatnánk példát a nyugati zeneesztétikából is, jeléül annak, hogy 
ez a törekvés, a különösség szférájának zenei kidolgozása nem holmi dog
matikus indulatból fakadt, mint Miklós Pál gondolja. Ellenpéldának ezért 
Theodor Wiesengrund-Adornót említem. Gondoljunk nagy művére, a Philosophie 
der neuen Musik-ra, melyben nagyszabású kísérletet tesz a XX. század zenei 
irányainak összefoglalására. Adorno kiindulópontja éppen a modern zene két 
típusának megrajzolása, melyet ő Sztravinszkij és Schönberg nevével jellemez. 
Rámutat e két típus gyökereire, kifejti, hogy ezek kialakult „hallás-típusokon 
épülnek”, amelyek szerinte sem a természettől adottak, hanem társadalmi lé
nyeget hordoznak. Ezek a típusok azonban a mi korunkban, a társadalmi 
elidegenedés folytán, amely a szubjektumot elszakítja az objektumtól, ellen
tétessé válnak. S ennek alapján aztán a két típust, mint a mai (természetesen
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nyugati) ember két magatartás-típusának kifejezéseképpen fogja fel, s mint 
ilyet elemzi. Az elemzésben nem találkozunk az intonáció szóval, de annál 
inkább fogalmának lényegével. (Gondoljunk csak arra, amikor Sztravinszkij 
zenei stílusát összefoglalóan elidegenedett, összemontirozott, tonális akkordjai
val jellemzi, Schönbergét viszont a 12 hangú hangzatok sorozataiként, amelyek 
összekötő drótjait a szisztéma parancsára átvágták.) Mi más ez, ha nem a 
típus fogalmának zenei megfelelője. Nem véletlen, hogy az egész nyugati 
zeneesztétikai irodalom olyan nagy figyelm et szentel egy zenei tipológia meg
alkotásának. Érdekes volna például Adorno m ellé odatenni Heinrich Besseler, 
Albert Schweitzer, és mások típus-csoportjait, vagy Sztravinszkijnak a zene 
poétikájáról tartott előadássorozatának IV. részét, amely a zenei tipológia címet 
viseli (s am elyben a stílust jelöli meg annak a „különös művészetnek, amelybe 
a zeneszerző koncepcióját elrendezi”).

Mindezt természetesen most csak annak bizonyítására hozhattuk fel, hogy 
a típus kategóriájának, pontosabban a dialektikus materializmus típus fogal
mának nem kell aggódnia jövőjéért a zeneesztétikában sem. Szavakat, terminus 
technikusokat lehet elfogadni vagy elvetni, használatuk másodrendű dolog. A do
log lényegét tekintve azonban a m arxista zeneesztétika, sőt sem m iféle zene- 
esztétika nem lehet meg a különösség fogalma nélkül. Fő feladata éppen annak 
az összefüggésnek megragadása, am ely a magatartás-típust az intonációs-típus
sal összeköti. Ha eddig nem sikerült véglegesen tisztázni az ezzel kapcsolatos 
kérdéseket, az nem ok arra, hogy magát a kategóriát szőröstül-bőröstül elvessük, 
hanem inkább arra, hogy hitelt érdemlően kidolgozzuk.

Vitányi Iván
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S Z E M L E

A  B O L G Á R  S Z I M F O N I K U S  Z E N E  H E T É R Ő L

A M A I  M U Z S I K A  S E R E G S Z E M L É J E  R U S S E B A N

A  Bolgár Zeneművész Szövetség meghívására alkalmam volt a Russe-ban 
március 21-e és április 3-a között megrendezett bolgár szimfonikus művészet fesz
tiválján résztvenni.

Ezt az ünnepélyes seregszemlét a Bolgár Zeneművész Szövetség felszabadu
lásuk 20. évfordulója alkalmából rendezte meg. Az ünnepségen Bulgária tíz 
jelentős szimfonikus zenekara mutatta be a bolgár szimfonikus zene 1944—1963 
között keletkezett alkotásait.

Mindenekelőtt lenyűgöző ennek a vállalkozásnak a merészsége, hiszen ilyet 
hazai viszonylatban még elképzelni sem tudunk. Hogy a hangversenyeken bemu
tatott művek színvonala egyenetlen, az természetes is, hiszen különböző alkatú 
zeneszerzők, különböző időben létrejött műveiről beszélhetünk. Talán jó lett 
volna, ha a zenekarok klasszikus és modern standard m űveket is műsorra tűztek 
volna, mert így egyúttal a  bolgár zenekari kultúráról is bővebb tájékozódást 
szerezhettünk volna. A fesztivál azonban a bolgár szimfonikus zene ünnepe 
volt és valóban azzá tette a kitűnő rendezés és az a szeretetteljes gondoskodás, 
amellyel a Russe-i Filharmónia ezt a nagy vállalkozást zökkenőmentesen bonyo
lította le.

Bulgáriában nagyra értékelik a bolgár zeneszerzőket, szeretet és tisztelet 
övezi őket. A közönség a bemutatott művek szerzőit lelkes ovációval köszön
tötte, de ugyanaz a tisztelet és szeretet nyilvánult meg egy-egy külső látogatáson 
is, ahol munkások, diákok, parasztok egyaránt nagy megbecsüléssel fogadták 
zeneszerzőiket.

A hallott művek szerzői között minden korosztály képviselve van. E korosz
tályok között az idősebb generáció valójában tradíciót teremtő nemzedék, hiszen 
alig több mint 80 éve, hogy Bulgária önálló állami életbe kezdhetett.

A többévszázados török uralom után alapjaiban kellett felépíteni ennek a so
kat szenvedett országnak a kultúráját és ha ma hallgatjuk a bolgár szimfonikus 
zenét, mindenkor hálás figyelem m el kell fordulni e zeneszerzők felé, akik ennek 
a mai magasrendű zenekultúrának alapjait lerakták. Ezek a m esterek igen jelentős 
pedagógiai munkát is kifejtenek. Petko Sztojanov, Pancso Vladigerov, Veszelin 
Sztojanov és Marin Goleminov professzorok a tanárai valamennyi fiatalabb zene
szerzőnek.

E mesterek tanítványai már olyan alapot kaptak, amelyre biztosan építhetnek 
és tovább fejleszthetik a bolgár zenekultúrát. A legfiatalabb generáció termé
szetesen válaszút előtt áll. Az előtt a válaszút előtt, amely előtt ma minden mű
vész áll: kinek akar írni, mit szándékozik mondani és melyik oldalra áll abban
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a harcban, amely az emberiség jövőjéért folyik, azért, hogy a jövő embere ma- 
gasabbrendű ember legyen.

Nos, a megszólaltatott negyven mű azt bizonyítja, hogy a zeneszerzők Bul
gáriában tudatában vannak ennek a művészi felelősségnek és több-kevesebb 
sikerrel a haladó világ emberének szánják művészetüket.

Igaz, előfordul, hogy türelmetlen fiatal zeneszerzők úgy érzik, modernebb
nek, vagy éppenséggel avantgardistának kell lenniük ahhoz, hogy valóban „korsze
rűt” írjanak. Beszélgetéseim  során azt is tapasztaltam, hogy erős az úgynevezett 
„nyugati” technika vonzóereje ezekre a fiatal komponistákra. Messze vezetne, ha 
most azon vitatkoznánk, mi az, ami korszerűvé teszi a zenét és egyáltalán csak 
valam i „új” technika az, ami új zenét eredményez. A hallott bolgár művek túl
nyomó többségükben elkerülik azt a veszélyt, hogy csakis technikát adjanak; 
érzelmek és humánus mondanivaló irányítja a bolgár zeneszerzők alkotókészségét.

A tíz zenekar közül külön ki szeretném emelni a bolgár Rádió és Televízió 
zenekarát és annak karmesterét, Vaszil Stefanovot. Stefanov kitűnő karmester. 
Nagyon jó volt a plovdivi zenekar Ivan Szpászov  karmesterrel és a várnai zene
kar Emil Glavanakov  vezetésével. Ugyanilyen jót lehet mondani a vidini zenekar
ról, ahol különösen a rézfúvósok játszottak tisztán. Felvetődik a gondolat, hogy 
szükség van-e ennyi zenekarra Bulgáriában, el tudják-e látni ezeket a zenekaro
kat jól képzett játékosokkal? Ezt azonban nem tudtam pontosan megítélni, mert 
számomra először hallott műveknél csak a kétségtelen gyengeségek tűnhettek fel.

A bolgár zeneszerzők közül könnyű volna az élvonalbeli zeneszerzőket meg
említeni és azokat a műveket, amelyek nekem tetszettek. Ott tartózkodásom 
azonban igen rövid volt; nagyon nehéz a művek ilyen tömegből a valóban helyes és 
helytálló vélem ényt levonni.

Mindenekelőtt megemlítem Ljubomir Pipkov  nevét, akinek oratóriumát (A mi 
időnk oratóriuma), hegedűversenyét, zongoraversenyét hallottam. Pipkov igen 
finom érzésű, logikusan szerkesztő és kutató művész. Most lesz 60 éves. „Anti
gone 1943” című operáját is láttam. Ez a mű is bizonyította, hogy alkotónak mind
egyik területen egyaránt kiváló. Rám különösen oratóriuma és zongoraversenye 
tett maradandó hatást. Oratóriumában a ma művészének felelősségérzete tük
röződik, zongoraversenyében pedig megragadja az embert a zenélés őszinte öröme 
és az az elegáns anyagszerűség, am ely megfelelő formálásban mindig valami 
érdekeset, jelentősét mond. Pipkov szintén a tradíciót építő idősebb generáció 
tagja, ennek ellenére — vagy talán éppen ezért — minden művében keresi az 
újat, megfelelőbbet, a pontosabbat.

Azt hiszem Pancso Vladigerovról újat nem lehet mondani, hiszen Magyar- 
országon is jól ismerjük. Ötödik zongoraversenyét, mint kiváló zongorista, saját 
maga mutatta be. Szimfonikus műveiben kitűnő felkészültsége és muzikalitása 
tükröződött. Operáját, a „Cár Kalojan”-t igen nagy örömmel hallgattam és azt 
hiszem, hogy ez valóban bolgár nemzeti opera.

Külön kell megemlíteni Alexander Rajcsevet, akit hozzánk, magyarokhoz 
kedves szálak is fűznek (a mi Zeneakadémiánkon is tanult). Rajcsev robbanó 
temperamentumú, nagy érzelmeket és indulatokat tükröző zeneszerző Formálásá
ban erősen a klasszikus hagyományok tömörsége, tartalmassága érezhető. Az Üj 
Prométheusz című szimfóniája hosszú tartama (mintegy 42 perc) ellenére sem
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vált fárasztóvá. Érdekes mondanivalóját változatosan és magasfokú művészi 
intenzitással fejti ki. Ez a szimfóniája is megragadja a hallgatót az érzelmek 
bőségével és a fokozások hevességének jót átgondolt elrendezettségével.

A fiatal generáció alkotói közül hadd említsem meg Lazar Nikolov vonós- 
zenekari Concertóját, amely finoman formált és eszközeiben is érdekes mű, s 
Konstantin I l ievm k  az „1923 szeptember” című kantátáját. Egyébként ez a kan
táta megy el technikailag talán legmesszebb a „modernség” terén. A zenekari 
effektusokban igen sokszor jelentkeznek az ütők, a kórus drámai módon recitál, 
de mindez egy nagy egység keretében erős kézzel összefogott zene (és talán 
itt azon van a hangsúly, hogy zene). Nagyon szép a női szóló női karral és 
rendkívül megfogja az embert a kompozíció drámai ereje.

Alkalmam volt egy gyermekkórus hangversenyét is hallgatni. Ez a pionir- 
kórus nagyon kedves műsort adott. A mi gyermekkórus-ideálunktól eltérően sok 
hangszerutánzó számot és átiratot énekeltek. A közönség nagy lelkesedéssel fo
gadta ezeket a műveket is. A gyerekek éneklésében nagy életerő érződött, öröm 
volt számukra az éneklés.

Operaelőadást hármat hallottam, a már fent említett Vladigerov és Pipkov 
operát és Várnában Britten Albert Herring-jét, meglepően jó rendezésben és 
előadásban.

Külön kell szólni arról, hogy milyen remek énekhangok vannak Bulgáriában, 
úgyszólván tömegével. A hangok nemcsak jól képzettek, hanem  kitűnő muzikali
tással párosulnak és valóban olaszos színük van. Olyan operaházban, mint a 
ruszei, legalább 4—5 egészen kitűnő hangú énekes működik. Az Albert Herring 
előadásán is kitűnő hangokat és igen jó színészi képességű m űvészeket találtam.

Többször felvetődött bennem, milyen kevéssé ismerjük bolgár barátaink 
zeneművészetét. Rendkívül keveset teszünk annak érdekében, hogy a szocialista 
államokon b e l ü l  i s  valóban a mindennapi zeneélet részévé váljanak a baráti 
népek zeneszerzőinek alkotásai. Nem találtuk még meg annak a módját, hogy egy
más alkotásaiból tanuljunk, egymás művészetében gyönyörködjünk. A protokol
láris és ünnepi alkalmakra tartjuk fenn ezeknek a műveknek megszólaltatását.

Az az érzésem, hegy egymással való kapcsolataink a zene területén valahogy 
még mindig bürokratikusak; alighanem túlságosan is csak gazdasági oldalról köze
lítik meg ezeket a kérdéseket mindegyik szocialista államban. Nem  volna rossz 
egy „kulturális KGST-t” létesíteni. Bizonyos, hogy pár év m úlva jelentős előre
haladást mutatna egymás művészetének a megismerése.

Bolgár barátaink zenei élete egészséges és igen nagy eredményeket mutat 
fel. Egy ilyen alkalom természetesen nem tükrözi a mindennapi életet, hiszen 
ünnep van, amikor díszesebb körülmények között, jobban „felöltözve” jelentke
zik minden.

De a látogató, aki kinyitja a szemét, megláthatja az ilyen ünnepi alkalmak 
mögött is azt a törődést és szeretetet, amely körülveszi a bolgár zeneművészek 
életét és világossá teszi számára, hogy egy ország kultúrája csakis ilyen légkörben 
és a társadalom ilyen nagyfokú támogatásával érhet el oda, hogy az egész népet 
átfogó szocialista zenekultúráról beszélhessünk.

Tardos Béla
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K E L E T  ÉS N Y U G A T  ’64

Z E N E T U D O M Á N Y I  K O N F E R E N C I A  ŰJ D E L H I B E N

A  spontán fejlődést m egállítani, más irányba terelni nem vagyunk képesek, 
de a valóság helyes ism erete és józan megfontolások alapján befolyásolni tudjuk. 
—  Nagyjából így lehetne összefoglalni a konferencia egyik kiváló részvevőjének, 
a francia Alain Danielounak  a felszólalását. Ez a mondat azért kívánkozik be
számolóm élére, mert jó magyarázatot nyújt az UNESCO m ellett működő Nem
zetközi Zenei Tanács törekvéseihez, melyek között talán az egyik legfontosabb: 
hidat verni Kelet és Nyugat között, de nem a két zenekultúra összekeverése, 
hanem a hagyományos értékek megőrzése és ésszerű továbbfejlesztése céljából. 
Bár az Üj Delhiben megrendezésre került legutóbbi Kelet—Nyugat-konferencia 
(február 7—13.) gazdája nem  a Nemzetközi Zenei Tanács volt, hanem az Indiai 
Kulturális Kapcsolatok Tanácsa, mégis, úgy érzem, nem jött volna létre ez a 
konferencia a nemzetközi szervezet példája nélkül. így ez a legutóbbi találkozó 
közvetlenül kapcsolódik bele a teheráni, tokiói és jeruzsálem i konferenciák 
sorába. Nemzetközi szem pontból ugyan nem volt olyan széleskörű, mint a megelő
zők: csupán tizenkét ország képviseltette magát rajta, ez azonban nem jelen
tette, hogy kevésbé volt eredményes. Nem lenne értelme az összes delegátust itt 
felsorolni, néhány jelentősebb egyéniségről azonban feltétlenül szükséges meg
emlékezni — beszámolóm hitelessége érdekében. A vendéglátó ország tizenhét 
delegátusa közül tudományos tevékenysége és szervező m unkája révén kiem el
kedik dr. Narayana Menőn, az Indiai Tánc és Zeneművészeti Akadémia főtitkára, 
aki egyúttal a Nemzetközi Zenei Tanács végrehajtó bizottságának is tagja. Részt 
vett a tanácskozásokon továbbá néhány kiváló, világhírű előadóművész is, mint 
Ravi Shankar és Vilayat Khan  — mindketten világhírű szitár-játékosok. A ven
dégek sorában elsőnek kell megemlíteni Yehudi Menuhint, aki nemcsak kon
certet adott, de aktívan részt vett a tudományos konferencia munkájában is. 
Angliát rajta kívül m ég Peter Crossley-Holland, a nyugat-berlini összehasonlító 
zenetudományi intézet aligazgatója, valamint Earl of Harewood  képviselte. A nem 
rég alakult berlini zenetudományi intézetből ott volt még a már említett francia 
Alain Danielou is, aki jelenleg az indiai—hindosztáni zene legjelentősebb nyugati 
szakértőjének tekinthető. A Szovjetuniót A. E. Szpadavekia, Csehszlovákiát A n 
tonin Sychra, Jugoszláviát Dragotin Cvetko, Iránt Zaven Hacobian, az Egyesült 
Államokat Nicolas Nabokov, Mantle Hood és Robert Garfias képviselte. Sok 
kiváló német zenetudós is jelen volt a konferencián, így a Ném et Demokratikus 
Köztársaságból Ernst H. Meyer, a Német Szövetségi Köztársaságból pedig — töb
bek között — Hans H. Stuckenschmidt és H. J. Koelreutter.

Az indiai rendezőbizottság, jól felism erve a Kelet és Nyugat közötti össze
függések érzékeny pontjait, négy témát tűzött a konferencia programjára, m ég
pedig a következőket: 1. a zenei fejlődés elmélete, különös tekintettel az ún. 
hagyományos, nem -fejlődő és a fejlődő-haladó zenekultúrák szembeállítására; 
2. az indiai (keleti) és a nyugati zene strukturális különbségei, illetve hasonló
ságai; 3. a hallgató és a muzsikus pszichológiája Nyugaton és Keleten; 4. az 
ipari civilizáció hatása a hagyományos zenekultúrákra.

A konferencián résztvevő delegátusok e négy téma valam elyikéhez fűzhették 
előadásukat, m elyek azonban — a modern konferencia-gyakorlatnak megfele-
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lően — nem kerültek felolvasásra, hanem minden delegátus sokszorosítva kapta 
meg szövegüket. Az előadások írói azután a vita bevezetéseképp mégegyszer 
röviden összefoglalhatták téziseiket. Így mindenképpen több idő maradt a 
témák spontán megbeszélésére, illetőleg vitájára. Megjegyzem azonban, hogy 
e jó módszer nem  teljes mértékben hozta meg gyümölcsét: az idő — egyetlen  
délelőtt minden egyes témára — végül is kevésnek bizonyult az elmélyült vitá
hoz, különösen, mert az „arcvonalak” meglehetősen széthúzódtak. Az előadások 
többsége ugyanis az azonos tém ákat annyira különféle oldalról közelítette meg, 
hogy aligha volt lehetőség a „közös nevezőre hozásra”. Ezért a korferencia leg
értékesebb eredményének mégis az előadások sorozatát lehet tekinteni; ezek nagy 
része fontos adalékot szolgáltat a felvetett elméleti kérdések tisztázásához és az 
esetleges gyakorlati feladatok megvalósításához.

A zenei fejlődés vitájában felszínre jutott, hogy tulajdonképpen m ég a 
közös terminológiát sem találtuk meg, ami alapvető feltétele lenne a termékeny 
eszmecserének. Míg a nyugati zenetudósok, sok zenetörténeti munka ismeretében, 
mindig teljes történeti perspektívában elemezték a fejlődést, indiai kollégáink  
történeti viszonylatban csak „tapogatózni” tudtak — minthogy saját zenéjük tör
ténete mind a mai napig még feltáratlan. De magának a fejlődésnek a fogalmában 
is eltértek a nézetek. Az indiai zenészek fejlődés alatt általában az egyszerűtől 
a bonyolultabb felé való haladást tekintik, vagyis szemléletükből nemcsak a 
történelmi kiindulópont hiányzik, hanem a dialektikus módszer is. Voltak to
vábbá olyan megnyilvánulások is — és ez már nemcsak indiai kollégákra vonat
kozik —, melyekből az derült ki, hogy összekeverik a fejlődés és a haladás 
fogalmát.

A fejlődés koncepciójának kelet-nyugati fórumon való megvitatása igen  
érdekes és alapvető kérdéseket vetett fel. Ez egyébként már a témakör eredeti 
megfogalmazásában is benne volt, nevezetesen, hogy míg a nyugati zenekultúra 
— legalábbis a legutóbbi néhány évszázadban — lényegét tekintve állandóan 
változó, továbbfejlődő hagyomány, addig az indiai zene — ugyancsak lényegét 
tekintve — nem fejlődik, sőt épp ellenkezőleg: szigorúan ragaszkodik korábbi 
formáihoz. A nyugati muzsikus tudatosan törekszik az eszközök átalakítására, 
az „újat mondásra”. A keleti zenész ezzel szemben sohasem akar kitörni adott 
zenei világának keretei közül. Egész zenei univerzuma a „raga”-k és „tala”-k 
rendszerén nyugszik, vagyis egy ősi, megváltoztathatatlannak hitt tradíción, 
amelynek lényege nem az „újat mondás”, hanem az „újra való mondás”.

Az indiai zene hagyományos, nem-fejlődő alapkoncepciója természetesen  
nem jelenti azt, hogy teljesen változatlan, megkövesedett formában él. Ez már 
csak azért sem lehetséges, mert a szájhagyomány — bármennyire is konzerva
tív  —, egészen lassú átalakuláson mégis keresztülmegy. Ezen a ponton egyébként 
a konferencia két különböző témája: a fejlődés és a modern ipari civilizáció  
hatása találkozik egymással. Érdekes anyagot tartalmazott ebben a tekintetben  
egy indiai zenetudósnő, Gita Mayor előadása, mely a raga XX. századi átalakulá
sát vizsgálta. Az ő elemzéséből kiderül, hogy a modern kor megváltozott körül
ményei között a ragára alapított zenekultúra is szükségszerűen megváltozik. 
A változásban egyrészről nagy szerepet játszik a nyugati zene hatása, még akkor 
is, ha nem közvetlen formában érvényesül. Így például a nyugati zenéből ered 
az eredetileg szigorúan szólisztikus indiai zene átalakulása ensembleHmuzsikává. 
Tekintettel arra azonban, hogy a valóságos többszólamúság nem alkalmazható,
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a raga zenekari előadása sajátos módon uniszónó, illetőleg heterofon gyakorlat
hoz vezetett. Tökéletes uniszónóról azonban itt nem beszélhetünk, mert a hagyo
mányos gyakorlat rögtönző jellege nem teszi lehetővé, hogy a vezető dallamot 
teljes pontossággal kövessék a többi hangszerek. A raga XX. századi átalakulá
sának okait Gita Mayor másrészről a modern ipari civilizáció társadalmi és 
technikai változásaiban vizsgálta.

A raga ilyetén átalakulása tehát megállíthatatlan, azonban azt is fel kell 
ismernünk, hogy az ilyesféle fejlődés nem m indig egészséges irányban vezet. 
Egy lényegét tekintve melodikus-modális zenekultúrára „romboló” hatást gya
korol a tőle idegen elem ek átvétele és alkalmazása. Felvetődött a vitában, hogy 
az indiai zene elképzelhető-e többszólamú előadásban. Talán ez lehetne tovább
fejlődésének egyik útja? Az indiai zene jó ismerői azonban felháborodva vetették 
el ezt a lehetőséget. Az indiai zene — szerintük — belső törvényként hordozza 
magában a monódiát, következésképp m indenféle többszólamú feldolgozása belső 
lényegének megsértését jelentené.

Ezt a nézetet az indiai muzsikusokon kívül elsősorban Alain Danielou han
goztatta, aki a stílustisztaság egyik legfőbb harcosának tekinthető. „Tudatos és 
véletlenszerű fejlődés a zenében” című előadásában is elsősorban ezeket a kérdé
seket elemezte. Vélem énye szerint a Kelet jelenlegi fejlődésének legnagyobb 
veszélye az úgynevezett hibridizáció, vagyis a keleti zene törzsétől idegen hajtások 
ápolása, továbbfejlesztése. A hibridizáció szerinte nem csupán a tudatos zene
szerzői beavatkozás eredménye, nemcsak akkor áll elő, amikor a keleti zene
anyagot európai harmóniák és hangszerelés köntösébe öltöztetik, hanem a szó
rakoztató zeneipar is efelé hajtja a fejlődés kerekét. A silány kereskedelmi 
zeneáru a rádió, a hanglemez útján, általános ízlésromboló tevékenységet fejt 
ki és ha nem ellensúlyozzák előre megfontolt helyes intézkedésekkel, hamarosan 
teljes egészében kioltja a hagyományos kultúrák életét. A spontán fejlődést 
tehát tudatos elem ekkel kell jó irányba terelni — a tiszta kultúrák megvédése 
érdekében.

Danielou elm élete kétségtelenül sok jó gondolatot tartalmaz, különösen, ami 
a spontán fejlődés befolyásolására vonatkozik. Van azonban egy veszélye — és 
ez sajnos nem fejeződött ki kellő mértékben a vitában —, nevezetesen: hogy 
hajlamos a tiszta hagyomány misztifikációjára. Az egész fejlődés-problémában 
van ugyanis egy pont, ami véleményem szerint a legfontosabb és ehhez képest 
a konferencia elhanyagolta: a társadalmi átalakulás szerepe a fejlődésben. Gita 
Mayor előadása ugyan utalt rá, de teljes jelentőségében nem fejtette ki. Tény 
ugyanis, hogy az indiai zene úgynevezett hagyományos, klasszikus rétege funk
cióját tekintve egyértelm űen udvari kultúra, annak minden tipikusan feudális 
jellemvonásával. Gita Mayor utalt arra, hogy ennek a zenekultúrának a felté
telei — a feudalizmus maradványainak felszámolásával — megszűnnek és az 
állam, felismerve a hagyomány ápolásának szükségességét, kénytelen átvenni 
a feudális mecénás szerepét —, a végső és lényeges következtetéseket azonban 
nem vonta le belőle. Azt ugyanis, hogy am it ők klasszikus indiai hagyomány 
címen tisztelnek, nem egyéb, mint halálra ítélt kultúra. Lehetséges persze 
ideig-óráig m esterségesen életben tartani, ápolni — a nemzeti értékek megőrzése 
címén okvetlenül szükséges is —, azt hinni azonban, hogy ez tovább élhet és a 
saját, tisztán hagyományos útján tovább fejlődhet, merő illúzió.
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A fejlődés-probléma kulcsa tehát abban rejlik, hogy az indiai zene nem
fejlődő, konzervatív alapkaraktere nem a kultúra formai vagy tartalmi speci
fikuma, hanem társadalmi jelenségek következménye. A hosszú évszázadokra 
megrekedt és mind a mai napig tartó feudalizmus nyilvánvalóan gátlólag hatott 
a zene fejlődésére is. Az európai zene is akkor lépett a rá jellemző fejlődő-haladó 
útra, amikor a polgári korszak kibontakozott. Ami előtte volt Európában, az sok 
tekintetben hasonlított ahhoz a zenekultúrához, ami Indiában ma  még uralkodó. 
Napjainkban viszont már India is nagy változáson megy keresztül. A feudális 
feltételekhez szabott zenekultúra is tehát kétségtelenül elsorvad és helyébe fog 
lépni valam i új. Hogy az milyen lesz, nem tudjuk. Európai példákra nem igen 
hivatkozhatunk, hisz' itt a feudalizmus után nagy általánosságban a tipikus 
kapitalizmus következett, a maga jellegzetes polgári kultúrájával. India mai 
társadalmi-gazdasági struktúrájából azonban arra következtethetünk, hogy a 
fejlődés ott másképp fog végbemenni — és ebben nem elhanyagolható körülmény 
a szocializmus példája-jelenléte. India zenei jövőjének kérdése tehát rendkívül 
bonyolult és konferenciákon aligha megoldható. Egy azonban bizonyos: a merev, 
nem-fejlődő klasszikus hagyomány számára nincs jövő.

Sajnos mindez nem került elég nyiltan a konferencia napirendjére. Bármilyen 
világosan rajzolta meg ugyanis E. H. Meyer professzor az európai fejlődés múlt
beli útját, példáját — a polgári korszak kibontakozásával az előtérben —, alig 
akadt valaki, aki ennek a mai indiai tanulságát levonta volna. De nagyon nehéz 
is lett volna indiai kollégáinknak és vendéglátóinknak nyiltan a szemébe mon
dani, hogy a ti kultúrátok, amiben éltek és amiben hisztek, amit ápolni és 
megőrizni akartok, egy elmúlt kor maradványa csupán, ami a kor eltűntével 
együtt el fog múlni.

Ha mindezeket nem tekintjük — már pedig India élő, mindennapi gyakorla
tában ma még nem is lehetséges —, akkor Danielou hagyomány-őrző és hib
ridizációt ellensúlyozó programja kétségtelenül helyes. Ehhez szolgált segítség, 
adalék, iránymutatás gyanánt a konferencia további két témájának vitája. Nyugat 
és Kelet egészséges kapcsolatának előfeltétele: egymás alapos ismerete.

Az indiai és európai zenei struktúrák összehasonlítását egy Indiában élő 
német zenetudós, Manfred Junius oldotta meg a legátfogóbb módon. Előadásában 
igen találóan állította szembe az európai kultúra alapjául szolgáló görög metrikus 
struktúrát az indiai — és általában keleti — hangsúlyos rendszerrel. A görögök 
módszerének lényege: egy alapvető mértékből kiindulva az összerakás. Az indiai 
muzsikus ezzel szemben egy nagyobb, periodikusan ismétlődő időegységből indul 
k'i („tál”) és a felbontás útján tagolja. A nyugati zene metrikus struktúrája, mely 
a taktus jelenségéhez vezetett, sokkal dinamikusabb és előrehaladóbb jellegű, 
mint a keleti ritmika; Indiában a ritmika a melodikától bizonyos mértékig 
függetlenül él és sztatikusan ismétli-variálja a „tál” által meghatározott szkémát. 
A nyugati zenében ezzel szemben a ritmika dinamikusan oldódik fel az absztrak
tabb metrum-rendszerben. A ritmikus figura beleolvad a zenei frázisba, a rit
mikus struktúra pedig találkozik-azonosul a melodikussal.

Junius a melodika terén is számtalan érdekes összefüggést és különbséget 
mutatott ki. Alapvető közösség a nyugati és az indiai melodika között a hang- 
rendszer oktávra és kvintre való alapozása és a belőle kifejlesztett hétfokú 
diatónia. Közismert azonban, hogy az indiai hangrendszer a iélhangoknál kisebb 
hangközökkel is számol, az úgynevezett „sruti”-kkal (az oktáv 1/22 része), ezek
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használata azonban rendkívül változó és maguk az indiai zenészek sem foglalnak 
el egységes álláspontot ebben a kérdésben. Egy azonban bizonyos — és ezt 
Junius találóan hangsúlyozta —, hogy míg a diatónikus hangrendszer elsősorban 
fizikai, addig a srutik használata pszichológiai jelenség. Vagyis, a félhangnál 
kisebb hangközök nem önállóan szerepelnek a dallamokban, hanem kizálólag 
azok színezésére szolgálnak — egy adott pszichológiai jelentésrendszer keretein 
belül. Itt jegyzem meg, hogy a konferenciával egyidejű fesztivál hangversenyein 
szinte kivétel nélkül tiszta diatónikus zenét hallottam, melyben a srutiknak 
alig volt szerepük. Mindebből arra következtethetünk — ezt csak mint hipotézist 
vetem  fel —, hogy az elm életi traktátusokban álló tételek és a gyakorlati muzsika 
között gyakran ellentmondás áll fenn.

Manfred Junius érdekes megállapításai között néhány a metodika struktúráját 
és az egész zenedarab formáját érintette. Szerinte az egyik legalapvetőbb kü
lönbség abban áll, hogy míg az európai zene kontrasztáló törekvésű, vagyis a 
dallamok karakterbeli szembeállításán alapszik, addig az indiai zene inkább 
a kiegészítésre törekszik. Példának egy észak-indiai variációs formát hozott fel, 
m elyben az első két tém a (nem azonos a ragával) abban különbözik egymástól, 
hogy az oktávnak csak alsó, illetőleg felső részét aknázza ki. A harmadik rész 
feladata azután a szintézis, vagyis az alsó és felső okrtávszakasz — azaz az első 
és második téma — együttes felhasználása.

A  keleti és nyugati zene összehasonlításának keretében került vitára H. II. 
Stuckenschmidt érdekes előadása az európai zene improvizativ törekvéseiről. 
Történeti áttekintésében különösen érdekesek voltak azok az elemzések, melyek 
az európai zene kettős megnyilvánulására: az improvizativ-variativ szellem és a 
megkötő, végletekig predetermináló koncepció küzdelmére vonatkoztak.

A konferencia ugyanebben az ülésszakában érdeklődéssel fogadta az én elő
adásomat is Bartók és a Kelet kapcsolatáról. Ebben a dolgozatomban megkísérel
tem  felvázolni azt a sajátos összefüggést, ami Bartók művészetében Kelet és 
Nyugat zenéje között kialakult, azt a magasrendű szintézist, melyben az eredeti 
elem ek, jöttek légyen akár a nyugati műzenéből, akár a népzenéből, akár pedig 
a keleti zenékből, elvesztve specifikus jellemvonásaikat, teljes egészében bele
olvadtak Bartók egyéni nyelvébe, stílusába. így Bartók volt talán az első zene
szerző, akinek zenéjében Kelet és Nyugat valóban egyenrangúan találkozik — 
m indenféle hibridizáció és egyéb egészségtelen keveredés nyoma nélkül.

A zenehallgatás pszichológiájával foglalkozó ülésszakból feltétlenül ki kell 
em elni Antonin Sychra előadását, mely érdekes kísérletekről számai be. Sychra 
profeszor ebben kész eredményekről még nem szólhatott, tekintve hogy a prágai 
Károly-egyetemen még folynak a .kísérletek, de három rendkívül fontos prob
lém át vetett fel. Az első a nyelvek belső dallamának általános jelentéstanára 
vonatkozik. Sychra kísérletei ugyanis ezideig arra az észrevételre vezettek, hogy 
a nyelvek dallamának, emocionális hangsúlygörbéjének olyan önálló szerepe 
van, mely lehetővé teszi, hogy a nyelvet egyáltalán nem ismerő egyének is meg
értsék egyes mondatok, beszédrészek legprimérebb mondanivalóját. Sychra má
sodik problémafelvetése arra vonatkozik, hogy a már kialakult zenei forma-, 
illetőleg intonáció-típusok milyen szélességben terjednek id, vagyis, hogy a 
hallgató hogyan észlel olyan típusokat, amelyeknek eredeti formáját nem ismeri. 
A harmadik pedig a hallgató különböző kultúrák által való befolyásoltságát vizs
gálja; mit hall ki és mit ért meg egy adott zenekultúrából az olyan egyén, aki
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teljesen más kultúrán növekedett fel. Sychra probléma-felvetései rendkívül jelen
tősek, mert a materialista zeneesztétika alapkérdéseire vonatkoznak. Érdekes 
lenne ezeket a kérdéseket egyszer hasonló keleti-nyugati fórumon részletesen is  
megvitatni. Ez ugyanis minden eddiginél nagyobb lehetőséget nyújtana ahhoz, 
hogy megkereshessük a különböző kultúrák, idiómák és konvenciók közös pont
jait — ha vannak ilyenek —, és levonjuk belőle az általános zeneesztétika szá
mára létfontossággal bíró következtetéseket.

Nehéz feladat egy ilyen sokfelé ágazó vita tanulságainak összefoglalása. Ki
váló vendéglátónk, dr. Narayana Menőn sem vállalkozottt rá zárszavában. De 
talán nem is lehetséges. A fő dolog, hogy a részvevők előtt világosabban kezdenek 
kibontakozni az összefüggések, a problémák és a feladatok. K elet és Nyugat 
nem azért találkozik a konferencia-asztalnál, hogy egymás kultúráját „össze
hangolja”. Az emberi kultúra ereje éppen különbözőségében, specifikumaiban 
rejlik. Fontos azonban, hogy megértsük egymást, hogy „nyelvet” találjunk néze
teink, világképünk, érzéseink kifejezésére. Lehet, hogy az európai küldöttek 
közül többen vannak — mint jómagam is —, akik egyelőre inkább a két kultúra 
különbözőségére döbbentek rá, arra, hogy a jelen pillanatban a közlekedési szán
dékon túl aligha tudunk többet kezdeni egymás muzsikájával. Ez azonban talán 
csak az első benyomás. Yehudi Menuhin példája arra mutat, hogy a nyugati 
muzsikus gyakorlati módon is közel juthat Kelet zenei világához. Szándékosan 
nem zenetudóst említek itt példaként, mivel a tudóst kutatásának tárgya kény
szeríti a hozzá való közeledésre. Korunk nagy hegedűművészét azonban senki 
és semmi nem kényszeríti a Kelettel való „barátkozásra”. Mégis, nyugati zenén 
felnőtt művészalkatától immár nem idegen az indiai zene. Játszására nem vállal
kozik — nem is lenne értelme —, de India minden művésze és minden műfaja 
szenvedélyesen érdekli. Nyilvánvaló tehát, hogy nála ez művészi — talán még 
inkább — : emberi állásfoglalás. Állásfoglalás az emberi kultúra egyetem essége 
és oszthatatlansága mellett, a különböző kultúrájú népek igazi testvérré válása 
érdekében. Kell ennél mélyebb tanulság egy konferencia számára?

Kárpáti János



K Ö N Y V E K R Ő L

M olnár Antal:

A ZENÉRŐL
Zeneműkiadó, Budapest, 1963.

A legutóbbi négy év  leforgása alatt 
Molnár Antalnak, a k iváló zenetudós
nak kisebb könyveken, cikkeken kívül 
három tanulm ány-gyűjtem énye jelent 
meg. („Repertórium a barokk zene törté
netéhez”, „írások a zenéről” és a most 
ismertetendő kiadvány.) Különös érté
kük, hogy velük az olvasó több mint 
félévszázad elmélyült kutató és nevelő
munkája eredményét kapja kézhez, ö n 
magukban az egyes írások egy-egy 
problémával, vagy pl. csak egy kom
ponistával foglalkoznak, mégis a ka
pott összkép sokkal több. Az értékes 
mozaikok monumentális „kompozíció
vá” állnak össze — a részletek egésze 
nem  más, mint a zene története. De 
nem  egyszerűen történetről van itt szó, 
hiszen a rendkívüli m űveltségű szerző 
nem csupán adathalmazok és esemé
nyek egymásutánját publikálta, ha
nem  sokrétű olvasm ányai és egyéni 
kutató munkája összefoglalásaként 
nagy horizontú, lendületes stílusú, egye
temes kultúrtörténeti írásokban gyö
nyörködhetünk.

„A zenéről” Utószavában így ír Mol
nár Antal: „A jelen kötetbe foglalt 
előadások egytől egyig laikus igénye
ket szem előtt tartó intézm ények fel
szólítására készültek. Tartózkodnom  
kellett ennélfogva bárm iféle szakszerű
ségtől a megfogalmazásoknál. Eredeti
ségre sem törekedtem, inkább a köz
keletű eredményeknek voltam  tolmá
csa. Egyéb cél ugyanis nem  lebeghetett 
szem em  előtt, mint bővíteni a jó mu
zsika közönségét.” A válogatás azonban 
— előnyére — részben rácáfol az itt 
mondottakra. Hiszen a  tanulmányok 
nem  ritkán éppen azt a szintézist hoz
zák létre, mely a zenéről — és általá
ban a művészetekről — írók legnehe
zebb, de legideálisabb feladata-célja: 
mindenki számára érthetően és élvez

hetőén megvilágítani szakmai „titko
kat”, mélységeket, összefüggéseket, 
problémákat. — Már említettük az írá
sok életteliségét. A témák velejéhez 
Molnár Antal állandó „körmozgással” 
halad: megismerjük az előzményeket, 
a hátteret, környezetet — de nem el
szigetelten; mindig sok oldalról nézve, 
és sokfelé mutatva eleimez-analizál. 
Úgy tartják, a muzsika ott kezdődik, 
ahol végetér a szavak birodalma. Zené
ről írni pedig nem kisebb feladat, mint 
ily „elégtelen” eszközökkel közelíteni a 
megfoghatatlanhoz, és ha ez ily művé
szi formában sikerül, vagyis ha az 
elemzés maga is műalkotássá válik, (ez 
egyben az egyéniség stílusjegyét is ma
gában foglalja), — mi ez, ha nem ere
detiség?

Az első előadásban, a „Zenei stílus- 
elemzés”-ben Molnár Antal így fogal
mazta meg a szükségszerű dialektikus 
szemléletmódot: „Minél különb az
egyéniség, annál inkább rányomja 
egyéni bélyegét a maga korára; de le
gyen akár szellemóriás, mindig csak a 
korszak tolmácsa, abban lélegzik, mint 
tulajdon atmoszférájában. Aminthogy 
a korszak is csak azáltal válik a mű
velődés terévé, ha egyéniségek terem
nek benne, akik tolmácsolják az aka
ratát . . .  A szakadatlan megújulást, 
gyarapodást, emelkedést szolgálja a 
zenei stílusism eret..  . Nemcsak a stílus 
az em ber. . . hanem az elemzésmód is.” 
És hogy m ilyen legyen az elemzés, 
arra a könyv értékesebbnél értékesebb 
példákkal szolgál.

„Mi az ellenpont?” címe a második 
előadásnak. Ilyen elvont elméleti kér
désről könnyű szakszerűen, de hihetet
lenül nehéz szépirodalmian írni. Már
pedig itt ez utóbbit kapjuk. Közért
hetően, de tudományos alapossággal 
tárgyal, először rávilágít az ellenpont 
jelentésére, majd történelmi áttekin
tést kapunk (remek összehasonlító pél
dákkal), pszichológiai magyarázatot az 
egyidejűséggel járó felfokozó hatásról; 
szót ejt a kánon-, illetőleg fúga elvről 
stb., végül tömör-találó költői sorok-
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ban összegez: „Hogy mi a kontrapunkt? 
Csaknem mindaz, ami az európai mu
zsikát egyedülállóvá avatja. Leszállás 
az élet titkaiba, fölemelkedés az em
bert »faustivá« nemesítő magasságok
ba. Régi mesterek emésztő gondja, mi
kor kielem zik az Igében rejlő hátteret. 
Bach életfeladata, ahogy egyszerű köz
ségi énekből az emberiség vallomását 
építi. Kontrapunktok egyesülésében fo
gant a mozarti nagy C-dúr szimfónia 
»jupiteri« végszava. Beethoven him
nuszában témák ölelkeznek, mikor a 
IX. szimfónia elénk tárja, m it jelent 
az örök testvériség. A stílusok pedig 
éppen abban különböznek, ahogyan a 
kontrapunktot alkalmazzák.”

Az írások nemcsak „elm életiek”, ha
nem, ha kell, „rábeszélnek” — elég 
utalnunk „A házi muzsikáról” szenve
délyes, meggyőző hangjára. Ideális len
ne a régmúlt zenei-aranykor szokását 
felelevenítve széles körben, otthon is 
kamarázni, hiszen az „együttes muzsi
káláskor nemcsak magunkra ébredünk, 
de m egleljük az összekötő szálakat 
egymás között is, közvetlenül, hely
ben.” A következő téma két feje
zetben „A régi zongoramuzsika”. 
Az  első (sorrendben a negyedik) elő
adás szabályos zenetörténeti értekezés, 
míg Pz ötödik népszerűbb hangú olvas
mányosabb. (Így talán szerencsésebb 
lett volna a kettőt felcserélni.) Választ 
kapunk mindenekelőtt arra, mi szük
ség van elm últ idők zenéjének kutatásá
ra. „Mikor a régiekhez fordulunk, nem 
holmi idegenségben bányászunk, a lé
lek többé-kevésbé elfeledett tárnáiból 
emeljük ki a magunk kincseit.” (Ki
em elés az eredetiben.) A továbbiakban 
ismertetésre nehezen vállalkozhatnánk, 
hiszen az összefoglaló tanulm ány oly 
tömör, hogy még vázlatos felidézése is 
oldalakat töltene meg.

Hasonlóképpen magvas, sűrített és 
rendkívül mélyreható írás ismerteti 
Bach „Wohltemperiertes K lavier”-ját. 
Áttekintést kapunk az egyes műfor
mák kialakulásáról, történelmi fejlő
déséről, érdékesen tárgyalja a prelú
dium és fúga kapcsolatokat, emlékeze
tesek hangnemi jellemzései — és köz
ben „kíséretképpen” néhány oldalon 
nagyszerű gondolatokat olvashatunk a 
„barokik”-ról. Idézünk belőle! „A 
barokk az első európai korszak, 
amelyben az érzelmiség túlnövekszik 
az eredeti, univerzalisztikus egyházi 
szellemen.” És Bach zenéjéről: „Föl

emelni a lelket, hogy méltó legyen az 
erkölcsiség legmagasztosabb átélésére: 
ez a Bach-muzsika célja. Hogy teoló
giai jelképek segítségével jut ide, az 
csak időszerű indítók. Az emberiesség, 
a végső humánum teszi nagyságát.”

„Beethoven, a formaművész” és 
„Beethoven: Kreutzer-szonáta” a kö
vetkező két (7. és 8.) előadás témája. 
Utóbbi példa a mintaszerű műismer
tetésre, nyelvezete világos és szép, 
mégis elmond benne mindent, nemcsak 
am it az író-költő, hanem am it a tudós
történész is közölni kíván. A formai 
elemzés problematikája a szerző be
vallása szerint is kevésbé vonzó, de 
m ég fontosabb. A formaművészet tár
sadalmi és esztétikai tényezőit vázolja 
először, később tágít a „háttér” bemu
tatásával — majd Beethoven művé
szetét állítja a vizsgálat fókuszába. 
Hosszú leírásából idézzük az egyik leg
szebb, még képeiben is a lényegre 
koncentráló mondatot: „ ..  . mit közöl 
a besthoveni művészet? . . .  Hangszíne
ket, melyek hirtelen m egnyitják tün
d én  távlatok kapuit és regék fényébe 
varázsolják a képzelet megnyílt biro
dalmát.” Aligha hinnök, hogy bárki ta
lálóbban és művészibben írt volna a 
Mester színkeveréseiről! Tártál ornel- 
mondás helyett ismét az eredetiből ra
gadunk ki még néhány mondatot, ahol 
Beethoven boldogság-árasztó művésze
tét jellemzi Molnár Antal. „Érezteti a 
szenvedély végtelenségét anélkül, hogy 
megingana lába alatt a talaj. Végig
visz a fájdalom és kétség skáláin anél
kül, hogy pesszimizmusra hangolna. 
Határjelenség. Felénk nyújtja a sza
badság és testvériség kulcsát, de a 
kulcs a hősi fegyelem kapujába il
lik  . . . ” Ahogy egy zeneművet nem le
het „leírni”, úgy effajta tanulmányokat 
is lehetetlen kivonatolni. Csak néhány 
jellegzetességükre, újszerű meglátásaik
ra, vagy építkezésükre hívhatjuk fel a 
figyelmet. Részletekkel illusztrálha
tunk, hiszen ezek a szövegpéldák — 
mint a kottás-mellékletek is mindig — 
önmaguk legjobb szószólói.

A következő előadások túlnyomó 
részben operatörténeti kérdésekkel fog
lalkoznak. Nem egy időben keletkeztek, 
így tanulságos — önálló értékükön 
felü l — közös területeiket, átfedéseiket 
is elemeznünk. A szerző mindig más 
és más oldalról kutat, a többnyire 
másképpen megfogalmazott megállapí
tásokhoz is máshonnan és máshogyan
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érkezik, a témakört szinte szemünk 
előtt forgatja-analizálja.

Molnár Antal részben már jellem 
zett írói módszereit itt újabb tulaj
donságok bővítik: stílusa tud szelleme
sen ironikus is lenni, m íg máshol sod
rása a legizgalmasabb regényekével 
vetekszik (L.: a Sevillai borbély be
mutatásának története.). De legfőbb 
érdeme, hogy valahol mindig feltárja 
a lényeget, m egfogalm az olyan igaz
ságokat és öszefüggéseket, melyeket 
ugyan részben gondoltunk, vagy érez
tünk, de csak az ő szavaival tudato
sítottunk. Így például: „Rossini első
sorban és mindenben: életművész, ak
kor sem kevésbé, ha alkot, vagy mu
zsikál. Mindig az egész élet köti le  
mindenestől; a szép táj, szórakozás, 
társaság, események s bizonyos száza
lékban a művészet.” Nagyszerűek a 
könyv zeneszerző-portréi (pl. Weber, 
Liszt, Verdi, Wagner, Brahms, Puccini, 
Ravel). Ezekben nemcsak egy-egy élet
út tárul elénk, hanem a sikerült ka- 
rakterizálással és műismertetésekkel az 
egész korszak. Minden sor, minden 
mondat a szerző nagy körültekintésé
ről, igényességéről, Európa-kultúra- 
szeretetéről árulkodik.

Sok meglepő újszerű megállapítás
sal találkozunk, de ezeket is mind bi- 
zonyítja-elhiteti, és így nem kevés egy
oldalú zenetörténeti tételt (egyszerűb
ben: „beskatulyázást”) korrigál. Íme, 
mutatóban két tézise: „Halévy igazi 
hajlama nem a tragikus, hanem a 
komikus műfajban otthonos.. . Még 
meglepőbb, hogy Meyerbeernek, az 
óriás-készletű nagyopera bajnokának 
legsikerültebb színpadi műve szintén 
vígopera.” És ism ét néhány leszűrt 
egyéni összegezés, Verdi Otellójáról: 
„Kömyezetrajza beolvad a mélységes 
jellemrajzba, csak egy-egy futó vonás
sal csatlakozik a portrékhoz .. . Komor 
tragédiák dómját építette föl élete 
munkájával Verdi. Mi célból? Megren
dülés, megtisztulás célja vezette. S a 
sokrétű kolosszusra következik szatír- 
játéknak a F a l s t a f f .  A Falstaff 
üzenet az élet csúcspontjáról; így bú
csúznak a szellemóriások. Shakespeare 
a „Vihar”-ban összetöri varázspálcáját; 
Verdi a „Falstaff”-ban rámutat tra
gikum és komikum közös forrására: a 
múlhatatlan szívóságra!”

„A XIX. század orosz operájáéról 
írott kitűnő előadásból: „Ha Doszto
jevszkij megrázóan humoros elbeszé

lésére, a „Két férfi az ágy alatt”-ra 
gondolunk, kiegészülhet a fogalmunk 
Muszorgszkij hivatásáról: ő valóban a 
muzsika Dosztojevszkije!” Máshol 
Brahmsról: „Lágy, emlékező, elomló 
melankólia, amint egyesül a népi kö
zösség ölelésével és befut az ősi, bachi 
erkölcs megmentő révébe. Ezek a fő 
állomások Brahms szenvedésteljes, de 
szilárd léptekkel végigrótt vándordí
ján.” És így folytathatnánk nagyon 
hoszan a találó megfigyelések, sum- 
mázások felvonultatását.

Vitathatatlan, hogy a példák nem  
mentesek a szubjektív ítélkezéstől — 
sajátos hatásuk is éppen ebben kere
sendő; s  ez a forrása, hogy Molnár An
tal néhány megfogalmazásával már 
kevésbé érthetünk egyet, (egyszer céloz 
is arra, hogy azóta részben „máskép
pen fordultak gondolatai”). Ilyenek: 
„A polifónia (szó szerint: sokhangzá- 
suság) azt jelenti, hogy benne több
nyire egyenrangúak a résztvevő szóla
mok; ezért jelképezheti (kiemelés az 
eredetiben) ez a berendezkedés a kol
lektív társadalmi állapotot. Homofónia 
viszont (szó szerint: egyhangzásúság) 
arra vonatkozik, hogy többnyire egy- 
egy vezető, kiugró dallammal és en
nek alárendelt kíséretével van ellátva; 
ezért képviselheti inkább az egyéni 
(alanyi) érzésekben bővelkedő szociális 
állapotot.” Bizonyára csak a könnyen 
kínálkozó párhuzam, és a szemléltető
szándék írathatta le  vele e túlzottan 
általánosító és egyszerűsítő sorokat. A 
feltételes-mód kiem elés csökkenti ugyan 
az állítás erejét, de kézenfekvő, hogy 
m indennek ellenkezője is legalább 
ennyire igaz és helytálló lehet! Más
hol: „Téved, aki azt hiszi, hogy a m ű
forma csak a lelki élet tartalmainak 
átültetése, kiegészítése más közegben! 
Igazi művésznél épp fordítva van: 
forma-akaratához keres ő megfelelő 
életbeli indulatokat, körülményeket, 
akár tudattal, akár tudattalanul.” Nem  
hisszük, hogy ezzel a író a forma elsőd- 
legesége m ellett törne lándzsát — a 
tanulmányok a legkevésbé támaszta
nák ezt alá; inkább a „forma-akaratot” 
kell sokkal tágabban értelmeznünk. 
Utóbbi észrevételeinkkel koránt sem  
akartuk kisebbíteni a gyűjtemény ki
váló erényeit — inkább csak néhány 
olyan fogalmazásra kívántunk rámu
tatni, amelyek esetleg félreérthetők.

öszegezve a könyvről nyert mély be
nyomásainkat, csak a már leírt értékelő
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jelzőinket ismételhetnénk. „A zenéről”- 
kötet a tudós-nevelő-művész váloga
tott tanulmány-gyöngyszemeit adja 
közre, azoknak és akikért íródott — és 
bizonyosak vagyunk benne, hogy von
zó kiállításával, szuggesztív módszeré
vel, maradandó hatásával valóban bő
víteni fogja a jó muzsika közönség
táborát.

Juhász Előd

HEJ, KENYÉR. BARNA KENYÉR 
Közreadja és szerkesztette:
Szatmári Antal és Pálinkás József 
Zeneműkiadó, Budapest, 1964.

Van-e joga a bírálónak mindent, sőt: 
sok  mindent megérteni? — Azt hisz- 
szük, igen, s így megérthetjük, hogy 
noha a jelzett kiadvány nem éppen a 
tudományos kutatásnak megfelelő kö
rülmények között készült el, szükséges, 
helyes volt a kiadása. A Hej, kenyér,  
barna kenyér  gazdag anyagának je
lentős része sietős gyorsjegyzetelés, 
sebtiben való másolás révén került 
a szerzők tulajdonába, más részét Szat-  
mári-Szatyi Sándor — mindvégig ki
tűnő — emlékezete őrizte meg, s belőle 
állítottak helyre, igazítottak ki bizo
nyos kéziratokat —, amelyek ugyan 
kétségtelenül léteznek, de ez idő sze
rint hozzáférhetetlenek. Az ily módon 
kiadott könyv tartalma azonban oly 
érdekes, jelentős és szakszerű feldol
gozásra érdemes zenetörténeti adalék
halmaz, hogy érte így is hálás lehet, 
elsősorban hazai munkásdalkutatá- 
sunk.

A könyv nagy vonalaiban találó ze
nei-költői képet ad egy úgynevezett 
„nótafa-családról”; nagy vonalakban 
találót, mert részleteiben  — az em lített 
ökoknál és részben a  szerzők tudomá
nyos tapasztalatlanságánál fogva is — 
sok pontatlanság, hiány, zavarosság 
fordul elő —, amelyektől a további is
mertetésben eltekintünk. Ennek a 
nótafa-családnak egyes tagjai, hozzá
vetőleg a múlt század közepétől, Szat
mári János bádogosmester (1832— 1898) 
gyűjtéseitől kezdve, különféle füzetekbe, 
gyűjteményekbe dalokat jegyeztek, i l 
letve jegyeztettek fel, s elsősorban 
olyanokat, amelyek koruk szociális 
mozgalmaival, később egyenest a mun
kásmozgalommal voltak valaminő ösz-

szefüggésben. Feljegyezték vagy száj- 
hagyományként megőrizték az e dalok
ra vonatkozó történeti adatokat — 
értsd, legtöbbször: legendákat —is. (Élő 
legendákat, melyek maguk is történeti 
adalékok!) Ezek m integy másfél év
század zenei történetének olyan, m ély
ben összefonódó szálait segítenek ki
bontani, melyekre nézve eddig igen 
kevés az adatunk. Ezek az adatok pl. 
bizonyítják: élő hagyományként élt 
még a feljegyzés időpontjában is a his- 
tóriás ének, meg a kuruc dalköltészet 
népi ágazata; vagy rávezetik pl. fi
gyelmünket arra a nem jelentéktelen  
körülményre, hogy a magyar munkások 
hogyan őrizték meg, hogyan fejlesztet
ték tovább plebejus jellegű nemzeti 
hagyományainkat. Sajátos értéke a 
gyűjteménynek, hogy már az említett 
S z a t m á r i  J á n o s  is szinte teljes 
tudatossággal, már-már a mai mun-  
kásdalkultatás dolgát előkészítve gyűj
tögette dalait. Ezért, ahol csak lehet, 
ilyeneket jegyez fel; megjelölvén érte
sülése forrásait is: „Pesten a Hatvani 
— ma Kossuth Lajos — . . .  utcában 
1848. március elején több céhbeli le
gény gyülekezett a Landerer-nyomda 
előtt. Am íg bent tárgyaltak, kint éne
kelték ezt a  dalt. 1856-ban Horváth Dé
nes »hangász« lekottázta.”. ..  Vagy: 
„Baján az ellenzéki kör tagjai, közöt
tük több bádogoslegény, a szabadság
harc leverése után is összetartottak. 
Ezt a dalt sokat énekelték. 1862-ben 
kottázta le  Berkes Feri bajai cigány- 
muzsikus.” A kiadvány már ismert  dal
lamait az ilyesfajta közlések, illetőleg 
kevéssé ismert s ismeretlen szöveg-, 
dallaimváltozatok teszik becsessé: hozzá
járulnak ezek mind az egyes dalok 
történetének, mind a magyar munkás
dalok elő-történetének  felderítéséhez. 
Mellettük szépszámú az eddig ism e
retlen dallam.

A gyűjtemény első része Szatmári 
János és egyik idősebb fia, Szatmári 
József néptanító dalosfüzeteiből vá
logat, s a magyar „szabadságmozgalom  
legrégibb dalain” — melyeket Szat
mári János még apjától, sőt nagyap
jától tanult —, Kossuth-nótákon és 
énekes-toborzókon kívül jobbágy-, sum- 
más-, mesterlegény-dalokat közöl. 
Utolsó fejezetei politikai dalok  a XIX. 
század második feléből, a Századfor
duló dalai, és dalos emlékek az első 
világháborúból — úgy, ahogyan e ma
gaművelte gyűjtők érdemesnek tartot
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ták összeszedni őket. Különösen fonto
sak közülük az aránylag korai bányász- 
és mesterlsgény-dalok. „Az asztalos
vándorlegények 1895-ben gyakran tar
tottak Észak-Magyarország felé, ahol a 
bútorfa-kitermelés iparuknak jobban 
kedvezett. . . .  A pénztelenség, elégedet
lenség hangján, keservükben énekel
ték”, „Mikor mentem Kassa felé” kez
detű szöveggel az „Édesanyám is volt 
nékem” népies műdal egyik változatát 
—, tudjuk meg például róluk Szat
mári Jánostól. És se szeri, se száma az 
ilyen adatoknak! A család tagjai for
radalmár csoportokat, sztrájktanyákat 
is felkerestek, sok tiltott dallamot, szö
veget gyűjtöttek össze.

Szatmári János legkisebbik fia, Szat- 
mári-Szatyi Sándor (1878—1964) már 
nem elégedett meg csupán a gyűjtéssel, 
hanem maga szerzett munkásdalokat 
és egyéb dallamokra új szövegeket 
szerkesztett. Egyikükkel-másikukkal é l
tek is kisebb-nagyobb körben; mond
hatni: „folklorizálódtak”. Az ő dalait 
tartalmazza a kötet II. része — köztük 
azokat a dallamokat, am elyekre a mun- 
kásdalköltő nagy „históriás éneke 1919- 
ből” készült —, orosz, magyar, ukrán 
dallamokat vagy változataikat. Ezek a 
dallamok egy korunkban páratlan kí
sérletről számolnak be, arról a hősies 
leleményről, amellyel Szatmári-Szatyi 
Sándor a históriás éneket, valósággal 
mai Tinódi módjára, megkísérelte új
játeremteni. E kísérletet elbírálni nem 
lehet a dallamok nélkül, mint ahogyan 
irodalmi bírálatunk tette-nem  tette; s 
mint ahogyan e dallamok sem önma
gukban  értékesek.

A kiadvány — mégis, még egyszer 
hangsúlyozzuk —, afféle tudományos 
félkész-termék. Nem lehet és nem is 
szabad belőle túl m esszire menő követ
keztetéseket levonni. A múlt-századi 
anyagnak például csak felét-barmadát 
bocsátották nyilvánosságra a szerzők, a 
válogatás szempontjai is meglehetősen 
homályban maradtak. Ezért a legkülön
bözőbb zenei minősülésű dallamok ará
nyairól, ezeknek az arányoknak jelen
téséről egyelőre semm it sem  lehet mon
dani. A közreadás szövegi hitelessége 
sokhelyütt erősen kétes, s ez szintén 
óvatosságra intheti a tovább-kutatót. 
Ügy kell vennünk ezt a gyűjteményt, 
ahogyan van: egy értékes történeti 
anyag sejtetésének, jól-rosszul kitárt 
ablaknak egy többé-kevésbé szűz terü

letre, amelyen friss szelek fújhatnának 
be azokba a szobákba, ahol zenetör
téneti, történeti félmúltunk nekünk oly 
fontos fejezeteit fogják megírni.

Fejes György

D arvas  Gábor:

ZENEI ABC
Zeneműkiadó, Budapest, 1963.

Négy és félszáz oldalon mindent 
elmondani a zenéről, ehhez szinte hősi 
elhatározás kell; Darvas Gábor tárgya 
dologi részében fölényes felkészültség
gel és egyúttal pedagógusi lelkesült- 
séggel vállalta roppant feladatát. Nem 
kétséges, hogy a zenehallgató nagykö
zönség ok haszonnal és feltétlen biza
lommal forgatja ezt a könyvet, amely
nek szigorúan tárgyilagos megállapítá
sai, kényszerűen rövidrefogott, konciz 
fogalmazása igen nagy erőfeszítés ered
ményeként jöhetett csak létre. Darvas 
Gábor feladatának azonban csak egyik 
problémáját jelentette a terjedelembeli 
korlátozottság. A másik probléma a 
tárgy megközelítésének, a veszélyesen  
szerteágazó anyag egyöntetű és logikus 
elrendezésének igényéből adódott.

A felépítés problémáját Darvas Gá
bor szellemes kompromisszummal ol
dotta meg: fejezeteit betűrendben cso
portosítja, ezeken belül azonban kö
vetkezetes rendszerrel halad a fogalom  
tisztázásától a történeti fejlődés bemu
tatásától kezdve a zenehallgató idő
szerű ismereteinek feltárásáig, majd 
itt ismét alfabetikus sorrendben közöl 
egy sereg olyan lexikális adatot, amely
nek ismerete a mai hangverseny- és 
operalátogató, valamint rádióhallgató 
számára nélkülözhetetlen. Ilyen mó
don mindent fejezet logikus felépítésű 
és tervszerűen halad a távolabbitól a 
közelebbi felé, annak biztos és jól ki
számított tudatában, hogy a fejezet 
végére érve az olvasó okvetlenül rá
bukkan majd ismerős nevekre, ada
tokra, am elyeket az újonnan tanultak
kal kiegészítve gazdagodik eddigi is
mereteiben.

Az anyag elrendezése ilyen módon 
sikerültnek mondható és ezzel a prob
léma oroszlánrészét meg is oldotta a 
szerző. Talán nem is lett volna szükség 
az utolsó fejezetre, amely „És am i ki
maradt” címen sebtében még össze
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halmoz egy sereg adatot. Ezek az elő
zőkből valóban kimaradtak, a teljes
séget azonban nem segítik elő, legfel
jebb g jól átgondolt rendszert bontják 
meg kissé boesánatkérő — bár betű
rendes — összevisszasággal.

Darvas Gábor a következőképpen 
osztja fel tárgyát alfabetikus fejeze
tekre és ezeken belül közhasznú, rend
szerző cikkekre: Akuszika  (hangrez
gés, részhangok, hangolás, terem
akusztika). Balettzene (története, balett 
az operában és a műsorokon szereplő 
balettek ismertetése). Itt meg kell je
gyezni, hogy az egyes balettek tar
talmának vezérszavakban való ismer
tetése — és ugyanez az operákra is 
vonatkozik — meddő feladat, am ely 
tetemesen megnövelte az író amúgyis 
sok aggályos tennivalóját. Nem egy hu- 
moreszk gúnyolta már ki az efajta tar
talmi kivonatok szükségszerű sutasá
gát. (Nem hiszem, hogy Bartók „Cso
dálatos mandarinját” jobban megkö
zelíti az, aki a könyv 12. lapján érte
sül róla, hogy a darab „ . . .  hőse egy 
züllött lány különös vendége, akit si
kertelenül próbálnak eltenni láb alól 
a cinkosai.”

A következő fejezet címe: Dal-Ária 
(előzmények, története, az ária, a 
XIX—XX. század dalirodalma, dalcik
lus). Ebben néhány kevéssé sikerült de- 
finició és a túlságosan tehát — az ért
hetőség rovására menő — vázlatos fo
galmazás tűnik fel kedvezőtlenül. A 
történeti visszapillantásnál például a 
szerző ismerteti Ambrus püspök him
nuszait, a következő mondatban (16. 1.) 
azonban a gregoriánról, mint tudott 
anyagról tesz említést: fél mondatnyi 
magyarázat ide okvetlenül kívánko
zik!

Az Ellenpont (Palestrina-stílus, sza
bad ellenpont, imitáció, kánon, fúga) 
című fejezet sikerültén foglalja össze 
tárgyát és remélhető, hogy a zenéhez 
nem értők is hasznát látják. Fokozot
tabb aktualitással utal az élő zene 
praxisára az Előadóművészét című fe
jezet (története, a zenei előadás minő
sége), amelynek végén ismert hangsze
res művészek lexikális felsorolása idézi 
fel a zenetörténet nagy virtuózait és 
napjaink híres szólistáit. Ez a felsoro
lás meglehetősen ötletszerű és hiányos. 
Hiányos elsősorban a magyar hangsze
res művészek ismertetése szempontjá
ból: a világhírű Auer Lipót nevét csak
úgy hiába keressük itt, mint Dohnányit

(vele ugyan egy másik fejezetben ta
lálkozunk), Fischer Anniét, Starker Já
nost, Zathurecziky Edét; még sok nagy
nevű magyar művészről hallgat ez a 
krónika. A könyv további kiadásaiban 
ezt a névsort feltétlenül ki kell bőví
teni, ha kell módosítani.

Hasonló kifogás támasztható a kö
vetkező fejezettel szemben: Ének (ének
technika, hangfajok), amelynek lex i
kális adattára ugyancsak szűkölködik 
patinás magyar nevekben. Következő 
fejezetek: Forma (egységek, zenei for
mák, szonátaforma), Hangjegyírás (tör
ténete, a mai hangjegyírás, a hang- 
magasság jelzései, a hangok tartama, 
ütem, rövidítések, ékesítésék, előadási 
utasítások), Hangrendszer (teljes hang
sor, alapskála, dúr-moll rendszer, to- 
nalitás), Hangszer (felosztása, története, 
régi európai hangszerek, mai hangsze
rek), Jazz (eredete története, hatása, 
zenei sajátságok, jazz-zenészek és hang
szerek bemutatása), Kamarazene (vál
fajai, követelményei, története, közis
mert kamarazeneművek felsorolása) 
után a Kantába (szólókantáta, egyházi 
kantáta, újabb irodalom) ismertetésé
ben ismét károsan mutatkozik meg a 
kényszerű tömörség: kimarad ugyanis 
az új magyar és a műsorainkon gyak
ran szereplő szovjet kantátairodalom. 
A Kísérőzene (színpadi zene, filmzene) 
és Kórus  (története, motetta, madrigál, 
m odem  kórusköltemény) után a szer
zőre háruló legnagyobb erőpróba kö
vetkezik a Magyar zene című fejezettel 
(ezer év, zeneszerzők, magyar népdal, 
Bartók és Kodály, a kortársak, a je
lenkor).

Itt is inkább a kiadóval, mint vele 
vitázik a bíráló, mikor számon kéri a 
régebbi és újabb magyar zeneszerzők 
lexikális felsorolásának hézagosságát 
és különösen a jelenkori magyar zene 
ismertetésének azt a felületes megoldá
sát, hogy — a készülő Zenei Lexikon
ra való hivatkozással — egyszerűen 
előszám iália Kossuth-díj as zeneművé
szeinket (előadóművészeket és zeneszer
zőket vegyesen) a kitüntetés dátumá
nak puszta feltüntetésével. A magyar 
zene széleskörű megismertetése azon
ban éppen ennek a munkának első
rendű feladata.

A Mise-Rekviem  (formája, története, 
rekviem) fejezetből nyilván nem szán
dékosan maradt ki Britten reprezen
táns alkotásának megemlítése. Rövid
ségében rendkívül értelmes és érthető

3 1 9



a  Modern zene című összefoglalás (ato- 
nalitás, szeriális zene, dodekafónia, a  
tökéletes meghatározás, punktuális ze
ne, konkrét és elektronikus zene, 
aleatórikus zene). A  Nyitány  (opera- 
nyitány, hangversenynyitány) ismerte
tésénél alkalmazott „toccata” m egjelö
lés (az olasz operanyitány eredetéről 
szólva) félreértésre ad alkalmat, m ivel 
a toccata elnevezést általában billen
tyűs hangszerre alkalmazott darabok
nál szokta meg az olvasó.

Problematikus a következő fejezet, 
am ely az Operát ism erteti (előzmények, 
története, vígopera, az opera a XIX. 
században, a XX. század operája). Itt 
m indjárt a fejezet elején a meghatá
rozás furcsa, vulgáris és vélt, fiktív  
támadásokra a priori érvekkel reagáló 
fejtegetésbe bonyolódik a szerző, m i
nim ális terjedelemben próbálva kifej
teni egy tanulmányt igénylő gondolat
sort. (186. 1.) Nem túlságosan szeren
csés a vígopera történeti levezetése sem  
és ha m ár a rövidség átkos kényszere 
sematikus vázlattá csonkítja a zene 
történetének ezt az igen fontos feje
zetét, miért kell a drága helyet Mo
zart Don Jüanjának vígoperai m iben
létére (a szerző szerint „olasz vígope
ra” !) pocsékolni? A wagneri vezérmo
tívum ok kottaidézete bizonyára sok 
operalátogatóban kelt szép reminisz
cenciákat, ám az operák lexikális fe l
sorolása előtt alkalmazott (191. 1.) kot
taidézetek dilettantisztikussá fokozzák 
le a könyv igényességét. Kiragadott, 
amúgyis legnépszerűbb operarészletek
ből közzétett 2—3 ütem  kottaképe nem  
verbuvál újabb híveket e művek nem  
ismerői köréből, a beavatottak pedig 
mit sem gazdagodnak e látványtól. Is
mét csak fecsérlése a drága helynek, 
a nyomdai kapacitásnak.

Az operák (és balettek) tartalmának 
távirati stílusú ismertetéséről koráb
ban már szóltam, az igazság kedvéért 
azonban hadd említsek fel olyan he
lyeket is, ahol az egymondatos tartal
mi kivonat értelmes és a lényeget sű
ríti magában: A Bohémélet („nyomorgó 
művészek körében lejátszódó megható 
szerelm i történet”, 194 L). Monteverdi 
Orfeo-ját viszont félrevezető „zenés 
m esének” nevezni (199. 1.), különösen 
akkor, ha ez a túlságosan szabad for
dítás nem is fedi az eredeti „favola 
pastorale” megjelölést.

Világosan áttekinthető táblázatokkal 
és jól ismert kottaidézetekkel örven

dezteti meg az Operett  című fejezet 
(története, a zenés játék) a műfaj ra
jongóit és valamennyire közelebb visz 
a musical comedy lényegének megér
téséhez is. Hiányérzetet támaszt azon
ban a következő — Oratórium  — Pas
sió — fejezet (az oratórium fejlődése, 
passió), amiért felsorolásában napjaink 
dúsan termő magyar oratóriumirodal
mát említés nélkül hagyja. A 215. la
pon a XVI. századba teszi a szerző 
az oratórium eredetét, holott Cavalieri 
oratóriumát 1600-ban mutatták be.

összhang  (hangköz, hármashangzat, 
négyeshangzat, alteráció, mellókhan- 
gok, összhangzattan, funkció és zárlat, 
moduláció, harmóniai rendszerek) cí
men tartalmas útmutatás, szemléltető 
kottaillusztrációk és konciz, de érthető 
fogalmazás hordozza a  zenei ismeret- 
terjesztés legigényesebb és legnagyobb 
pedagógiai rátermettséget követelő fe
jezetét. A Programzene (története, iro
dalma, szimfonikus költemény és alfa
betikus sorrendben történő ismertetés) 
két észrevételre késztet: az egyik a tör
téneti visszapillantás során feltűnt fél
reérthető fogalmazás (233. 1.), am ely a 
XIV századi olasz kórusművészet na- 
turalisztikus ábrázolásimódjára Janne- 
quint (1475—1560!) hozza fel példának 
—■ igaz ugyan hogy a Háború című 
kórusműről megtudjuk, hogy az az 
1515-ös marignanói csata emlékére ke
letkezett, a fogalmazás mégis félre
érthető. A másik észrevétel: Richard 
Strauss nevét hiába keressük a prog
ramzene neves újabbkori művelői kö
zött, holott egy oldallal továbblapozva, 
a szimfonikus költemények sorában 
híven szerepelnek legismertebb prog- 
rammatikus művei.

A Szimfónia című fejezet mindjárt 
az elején túlságosan szűkszavú és nem 
specifikus fogalom-magyarázatával 
hagyja kételyek között az olvasót. Azzal, 
hogy a szimfóniát más szóval „szonáta 
zenekarra” néven nevezzük (ehelyütt 
ez fából vaskarikának tűnik), legfel
jebb arra késztetjük az olvasót, hogy 
azon nyomban utánanézzen a szonáta 
címszónak, mégpedig azzal a halvány 
aggodalommal, hogy ott talán éppen a 
„szimfónia szólóhangszerre” megjelö
léssel találkozhat esetleg! E kurta
furcsa definíció után pedig a szerző egy
szerűen közli Beethoven Eroica szim
fóniájának tételsorrendjét (megjelölve 
a tételek formáját is), majd kivételkép
pen Beethoven IX. szirnf óniájára és
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Csajkovszkij VI. szimfóniájára hivat
kozik. A szimfónia megmagyarázása 
húsz sorban valóban egyike a legne
hezebb írói feladatoknak és az vesse 
Darvas Gáborra az első követ, aki ezt 
a feladatot jobban oldaná meg.

A Szonáta (válfajai, története, szo
natina) egy apró félreértésére hívom  
fel a figyelmet: a szonatina bár szó 
szerinti fordítása valóban „kis szoná
ta”, nem azonos a formatanban tanult 
kis szonátával. Míg ugyanis a szona
tina rövidre méretezett, de egyéb
ként teljes szonátaforma, a kis szoná
tából hiányzik a kidolgozás és annak 
formája expozícióra és reprízre korlá
tozódik. (251. 1.)

A Szórakoztató zene (története, sza
lonzene, népies műdal, magyar nóta, 
sláger és rövid lexikon) fejezetét a ma
gam részéről nyugodt lelkiismerettel 
elhagytam Volna. Nem sznobságból, 
hanem a célszerűség szempontjából. A 
Zenei ABC nyilván azért készült, hogy 
híveket és értőket toborozzon a ko
moly zene számára. Népies műdalaink 
és slágereink kedvelői amúgyis több
ségben vannak ez ideig, ők viszont az 
e fejezetbe tömörített ismereteket, 
különösen pedig a kottapéldákat, 
amúgyis betéve tudják már. A teljes
ségre való törekvés ad absurdumának 
tartom ezt a fejezetet, amely megint 
csak értékes oldalakat rabolt el a szer
zőtől és olvasóitól és ki tudja, hány, 
fontosabb közlendő létét hiúsította 
meg.

További fejezetek: Szvit (a barokk 
szvit, szerenád-divertimento-cassazion-

ne a modern szvit), Tánczene (törté
nete, lexikon) Tömegzene (himnusz, 
tömegdal) — a tárgy fontosságúhoz ké
pest igen sommás rövidséggel lágyai
val — Variáció (téma és változatok, 
története, irodalma), Vezénylés  (köve
telmények, története, karmesterek fel
sorolása), Zenekar (szimfonikus zene
kar, vonós-, fúvós-, népi-, szalontánc- 
zenekar, a zenekar története, hangsze
relés és a nagymúltú zenekarok fel
sorolása). A 326. oldalon található ér
dekes zenekari táblázat félreértésre ad 
okot a római Augusteo zenekar 1566-os 
alapítási évének feltüntetésével, hiszen 
az olvasó az eddigiek alapján a könyv
ből is tisztában van vele, hogy mai 
értelemben vett szimfonikus zenekar 
ekkor még nem létezhetett!

A könyv utolsó fejezetei: Zeneszer
zés (a zeneszerzés tudománya, művé
szete, a XX. század zenéje) ötletes és 
nagyon hasznos összehasonlító táblázat
tal egészíti ki a túlságosan rövidre fo
gott magyarázatokat. A zeneszerzők 
lexikális felsorolása természetszerűen 
ismét nem lehet még csak megközelí
tőleg sem teljes, úgy tűnik azonban, 
a ma ismert, vagy ismerni kívánatos 
zeneszerzők helyet kaptak a listán. A 
függelék-fejezet (És ami kimaradt) 
szükségességét már elöljáróban vitat
tam.

Darvas könyve — szükségképpen mu
tatkozó gyengéi ellenére — hasznos és 
lelkiismeretes fegyvertársa a zenei is
meretterjesztés valamennyi harcosá
nak.

Pándi Marianne
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F O L Y Ó I R A T O K

C O B e T C K a f l

A Szovjetszkaja Muzika, 1964, februári 
(2) és márciusi (3) számából először is 
a magyar vonatkozásokat ismertetjük. 
A márciusi szám Kodály Zoltán rövid 
áttekintését közli a Magyar Tudomá
nyos Akadémia keretében folyó nép
zenekutatás eddigi alakulásáról és jövő 
célkitűzéseiről. A régi magyar zenéről 
kevés írásos emlék maradt fenn. Annál 
örvendetesefob, hogy egykori zenénk 
legértékesebb része nem könyvtárak
ban eltem etve nyugszik, hanem a nép 
ajkán él. Felkutatásának gondolata már 
a múlt század húszas-harmincas évei
ben felmerült. 1833-ban a Tudományos 
Akadémia is elhatározta népdalaink ki
adását. Mint annyi nagy kezdeménye
zés, ez a gondolat is a szabadságharc 
leverésével bukott el. 1933-ban az 
Akadémia ismét magáévá tette a nép
dalok kiadásának ügyét, s Bartók Béla 
1934-től 1940-ig aktívan részt vett az 
előkészítő munkában. Végül 1951-ben 
megjelent az első kötet, amihez azóta 
négy további kötet társult. E kiadvá
nyok tudományos és gyakorlati értéke 
nagy: így válik majd hazánkban lehe
tővé a komoly és rendszeres munka az. 
összehasonlító zenetudományban. Már 
eddig is sikerült megállapítani a ma
gyarság és másrészt a Szovjetunióban 
élő egyes népek zenéjének több közös 
vonását. Eddig mintegy negyvenezer 
népdalt gyűjtöttek össze. E munkát 
folytatni kell, hogy a másik nagy cél
kitűzés is m inél teljesebben megvaló
sulhasson — az elmúlt századok zenei 
kultúrájának és a jelen hagyományai
nak egybevetése.

A nemrég nálunk járt kiváló mari 
zeneszerző, Espaj, a moszkvai Kodály- 
estről írt tudósításában (3) különösen a 
„Psalmus Hungaricus” rendkívüli si
kerét em eli ki. Hrennyikov üdvözlő sza

vai után kezdődött el a koncert a kon
zervatórium nagy hangversenytermé
ben. Konsztantyin Ivanov karmester 
kitűnően magával tudta ragadni a köz
reműködő szovjet állami szimfonikus 
zenekart és az akadémiai kórust. A szó
lót Ilosfalvy Róbert énekelte kifejezőn 
és lendületesen. A hangszerelés és a 
széles dallamívek szépségében, vala
mennyi szólam dallami telítettségében  
és mindennél inkább a Psalmus tutti 
részeinek bámulatos felépítésében gyö
nyörködve Espaj felejthetetlen élmé
nyekre bukkant. Kodály zenéjét hall
gatva Espaj gyakran döbben rá arra, 
hogy otthon érzi magát, mari földön. 
Érzi, hogy rokon lélek szól hozzá, né
melykor a mari és a magyar népzené
ben legnagyobb mértékig megegyező 
dallami fordulatokkal. Az ugyancsak 
előadásra került I. szimfónia második 
tételében mintha csak a „Tovafolynak 
a vizek” című mari népdal variációit 
hallotta volna. A koncert végén a kö
zönség hatalmas lelkesedéssel ünne
pelte a jelenlevő szerzőt.

A Szovjetszkaja Muzika két számá
ban további jelentős magyar vonatko
zásokra is bukkanunk. A moszkvai 
Kodály-koncert, illetve a „Háry János” - 
nak a moszkvai Sztanyiszlavszkij- 
színházban történt bemutatója alkal
mából a márciusi szám három képet 
közöl. Ugyanott Szezsenszkij igen nagy 
elism eréssel méltatja Lehel György 
moszkvai bemutatkozó hangversenyét. 
Az Oszlopcsarnok-teremben a moszk
vai rádió zenekarának élén Lehel 
magas kultúrájú és temperamentumos 
karmesterként különösen Bartók „Di
vertimento” -jának és Ravel második 
„Daphnis és Chloé” szvitjének előadá
sában tűnt ki. Az estén szólistaként 
Kioka Tanaka kiváló japán zongora- 
művésznő lépett fel Franck Szimfo
nikus variációival. — A februári szám
ban Szegedi Anikó  zwickaui szép sze
repléséről is tájékoztat beszámolójá
ban a Schumann-verseny szovjet zsűri
tagja, Baskirov, és elismeréssel emléke
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zik meg a Carneval és Bartók op. 14. 
szvitjének ragyogó előadásáról.

A szovjet művek rovatában Saporin 
„Meddig köröz a héja” című oratóriu
mának bemutatójáról Blagoj nagy el
ismeréssel ír (2). E trilógia Biok, Szi- 
monov és Iszakovszkij 2—2 versére ké
szült az első és második világháború és 
a végül beköszöntött béke megrendítő 
élményeinek emlékére. Az új szovjet 
zene értékes alkotásai közé tartozik, 
egyúttal Saporinnak hazáját szerető ér
zelmeit tanúsítja, ami eddig is minden 
nagy művének („Dekabristák” opera, 
„Kulikovo mezején” m onumentális szim
fónia-kantáta, „Monda az orosz földért 
vívott csatáról” oratórium) legfőbb ösz
tönzője volt. Felépítése rendkívül ará
nyos. Az első rész női karral kísért 
basszus szólóját férfikar kíséretes 
mezzoszoprán szóló követi; a középső 
rész nagy szólóját egy énekkari és egy 
zenekari szám keretezi; a harmadik 
részben a mezzoszoprán szólót a kórus
sal egyesült basszus szóló váltja fel. 
Az egész műben kiválóan érvényesül
nek Saporin stílusának epikus saját
ságai, nagyszerű kóruskezelése és me
todikájának szoros kapcsolata az orosz 
folklórral. — A litván zeneszerzők plé
numáról Genyina cikke nyomán (3) 
elég jó képet alkothatunk ugyan ma
gunknak, de az ott említett zeneszer
zők: az idősebb nemzedékhez tartozó 
Juzeljunasz, a vilnai konzervatórium ta
nára, továbbá Basinszkasz, Jurgutisz, 
Paltanavicsjusz és mások vagy a fiata
lok sorából Makacsinasz, Kerriplikasz, 
Povilajtisz nálunk ismeretlenek, a jeles 
Dvarionasz pedig egyetlen művel sem  
szerepelt. Érdemes azonban felfigyel
nünk arra, hogy minden harmadik
negyedik litván buzgó tagja valam ely  
kórusnak, zenekarnak. A kis balti köz
társaságokat általában rendkívüli zene 
és művészet szeretet jellemzi. Erről ta
núskodik Danyilevics cikke is (2) a Tal- 
linban rendezett észt zenei plénumról. 
Többnyire igen komoly színvonalat 
képviselő szimfonikus és oratórikus 
műveket adtak elő Eller, a két Kapp, 
Veevo  és a neves fiatal szerzők közül 
Tamberg, Koch, Jurisal, Siber, Sínk és 
mások alkotását. Kár, hogy az ugyan
csak tehetséges és fiatal Piart és Tor
mis  egyetlen művel sem szerepelt. 
Danyilevicsre a nemrég Magyarorszá
gon is megfordult Tamberg „Hold- 
oratórium”-a és Koch zongoraversenye 
gyakorolta a legmélyebb hatást (az előb

bit a Magyar Zene, 1963, 6-ik számá
ban közölt folyóiratszemlében ismer
tettük). Koch zongoraversenyéhez ha
sonlóan erőteljes drámaiság és éles ér 
zelmi ellentétek jellem zik Veevo ko
mor pátoszú „Árnyak” című szimfo
nikus képét. E három zeneszerző 
expresszív zenekari színeivel szemben 
Jurisal impresszionistán színes, finom  
tónusú és költői három zenekari sze
renádja más irányú érdeklődésre vall. 
A plénum legüdébb száma Sink igen 
jól sikerült fuvola concertinója volt. 
A nagyon tehetséges ifjú szerző ezt a 
művét vitte a leningrádi konzervató
rium felvételi vizsgájára, ahol jelenleg 
másodéves hallgató.

A szovjet szaklap cikkei között min
dig fontos helyet foglalnak el a külön
féle jubileumi írások. Muszorgszkij 
születésének 125-ik évfordulója alkal
mából Antyipova  cikke (3) ezek között 
különleges figyelm et érdemel. A „Há
zasság” című opera két eredeti kézira
tának eltéréseit veti össze, és eközben 
jó betekintést nyújt a nagy zeneszerző 
stílusának kezdeti, forrongó alakulá
sába. Az időrendileg második kéziratot 
a leningrádi Szaltikov-Scsedrin köz
könyvtár kézirattárában őrzik. Ennek 
alapján készültek az eddigi nyomtatott 
kiadások (1908, 1911, 1933). Az időren
dileg első kézirat a „Glinka” Központi 
Zenei Múzeumban található meg. Ezen 
Muszorgszkij sok helyen eszközölt ce
ruzás javításokat és kiegészítéseket — 
nyilvánvalóan Bargomizsszkij és Kjui 
javaslatára. Az első kéziratban Mu
szorgszkij még nem igazodik olyan 
hajlékonyán és részletekbe menően az 
irodalmi szöveghez, mint a másodikban, 
világosan szembeötlik, hogy a második 
változatban sok gondot fordított m in
den egyes szereplő jellemző intonációi
nak kialakítására a m inél reálisabb 
megjelenítés érdekében. Ezt a célt szol
gálta az első változat „száraz” akkor- 
dikus kíséretének visszaszorítása is. A 
második változatban a zongorakíséret 
jóval nagyobb szerepet játszik, s az. 
egyes szereplőket nagymértékben jel
lemző, gazdag daliam! fordulatokkal 
telítődik meg. Ugyancsak az élesebb 
jellemzés szolgálatában Podkoleszint és 
főleg Feklát vezérmotivumos eszközök
kel a második változatban sokkal éle
sebb megvilágításba helyezi.

Az ukrán zene elism ert mesterét, 
Revuckijt, sok barátja és egykori ta
nítványa (Saporin, Rilszkij, Majboroda,
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Stogarenko, Akbarov stb.) köszönti szü
letésének 75-ik évfordulója alkalmából 
(2). Itt említjük meg, hogy az elmúlt 
évben a „Szovjet zeneszerzők” sorozat
ban kiadták Bjalik  kis könyvét Revuc- 
kij életéről és m űvészetéről (2). Koráb
ban Kiszelev (1951) és Scheffer (1958) 
írt róla monográfiát. Bjalik nem is
m étli meg a korábbi írók megállapí
tásait, hanem könyvét Revuckijjal szo
ros személyi kapcsolatai alapján új és 
érdekes mondanivalóval tölti meg, 
legjobb fejezetében pedig alapos tájé
koztatást nyújt Revuckij népdalfeldol
gozásainak jellegzetességeiről.

A neves szovjet zenetörténész, Belza, 
napjainkban töltötte be születésének 
hatvanadik évfordulóját. Kiszelev  rövid 
cikkében főleg Belzának a cseh és a 
lengyel zene kutatása és ismertetése 
terén elért érdemeit m éltatja (2). Belza 
Kijevben végezte konzervatóriumi ta
nulmányait, ahol zenekritikusként mű
ködve sok cikke jelent m eg egykori ta
náráról, Ljatosinszkijról. 1942 óta a 
moszkvai konzervatórium tanára, a 
szovjet zeneműkiadó főszerkesztője és a 
művészettudományok doktora.

A külföldi zenéről szóló rovatban a 
jelentősebbek közé tartozik Vaiszbord 
áttekintése Enrique Granados életéről 
és művészetéről (2), továbbá Jarusz- 
tovszkij  tartalmas elem zése Honegger 
háborús szimfóniáiról (3), mely utóbbi
nak első része a januári számban je
lent meg.

A könyvrovatban több értékes kiad
ványról olvashatunk. Közöttük kétség
telenül Orlov nagy, 700 oldalas doku
mentum gyűjteménye a legfontosabb 
Muszorgszkij életéről és művészetéről (3). 
Pekelisz  reméli, hogy ennek az érté
kes gyűjteménynek felhasználásával 
előbb-utóbb mégiscsak megszületik egy 
átfogó teljes monográfia Muszorgszkij
nak, legnagyobb zeneszerzőjüknek a 
művészetéről. Orlov tartalmas és sok úi 
szempontot felvető bevezető tanul
mányt írt a Muszorgszkij korabeli do
kumentumok elé. — Belső értékeiben 
korántsem ilyen kiegyensúlyozott a 
„Sosztakovics stí lusvonásai” címmel ki
bocsátott gyűjtemény, am ely sok szov
jet zenekritikus és esztéta különféle 
idevágó és korábban m ár publikált cik
keit egyesíti. Galackaja  azonban mint 
kezdeményezést örvendetes jelenségnek 
tarja és részint elism erőn, részint el
marasztalón részletes bírálatot mond 
a cikkekről (2).

T H E  M U S I C A L  
Q U A R T E R L Y

Az amerikai Musical Quarterly, 1964, 
januári számából helyszűke miatt csak 
két fontos cikket ismertetünk részlete
sen. Az egyikben J. Vinton  azzal fog
lalkozik, hogy a későbbi átírások során 
milyen változtatásokat eszközölt Bar
tók A csodálatos mandarinon. A  pan
tomim partitúra vázlata 1918 októbere 
és 1919 májusa között készült — leg
alábbis ezek az időpontok szerepelnek 
annak a zongora négykezes változatnak 
a végén, amelyet Bartók 1924-ben az 
Universal kiadónak megküldött. Mind
két kotta a New York-i Bartók Archí
vumban található. 1921-ben Scherchen 
elkérte a zongora átiratot és a budapesti 
opera is érdeklődött a mű után, a kez
deti érdeklődésnél azonban egyikük 
sem ment tovább. 1923 nyarán az Uni
versal kiadó közölte Bartókkal, hogy 
Berlinben előadják a „Kékszakállút”. 
Eartók sajnálkozva válaszolta, hogy a 
„Mandarin” m ég csak vázlatokban van 
meg, mert egyébként ez lenne a leg
megfelelőbb mű ahhoz, hogy a „Kék
szakállúval” együtt színre kerüljön. 
Ezért elhatározta, hogy elkészíti művé
nek végleges hangszerelését és egyúttal 
némileg át is dolgozza, mert — miként 
a kiadónak írta — különféle tapaszta
latok arra bírják, hogy a pantomim ze
néjén olyan rövidítéseket eszközöljön, 
amelyeknek eredményeképpen majd 
színpad nélkül is elő lehet adni. E 
„különféle tapasztalatokra” való hivat
kozásban bizonyára annak felismerése 
lappang, hogy a színre vitelt a túlságo
san verista cselekmény akadályozza, 
ámbár ez a realizmus rendkívül meg
felelt Bartók dinamikus egyéniségének. 
Kiadójának is ebben az értelemben ír
ja, hogy „ez a zene határozottan ér
zelmi folyamatokat fejez ki — ellen
tétben a divatos objektív, racionális stb. 
törekvésekkel.”

1924-ben, a revideáláskor Bartók a 
négykezes zongora változatban m in
denekelőtt a lány és az ifjú jelenetének 
mintegy 70 százalékát hagyta el. E je
lenet legtöbb erotikus részletét elhagy
va annál nagyobb hangsúly jutott a 
mandarin jelenetének hasonló részle
teire. így a pantomim drámai intenzi
tása töretlenül ível az öreg gavallér 
komikus mozdulataitól az ifjú naív vá
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laszain át a mandarin emberfeletti 
szenvedélyéig. Bartók a finálé kezdetén 
is rövidített. A drámai feszültség meg
őrzésének érdekében a lány háromszori 
kéréséből, hogy a mandarint vágják le 
a kötélről, kettőt törölt. A  lány és a 
mandarin hosszas ölelkezésének jelene
ténél a finálé további részletét ugyan
csak átdolgozta. Erről két új változat is 
maradt fenn. A másodikban törölte az 
1919-es fogalmazás három drámai 
csúcspontjából az utolsót, a „seine Lust 
ist gestillt” és a „seine Wunden fangen 
an zu bluten” feliratokat az első drá
mai csúcspont fölé vonta össze, amely
nek erejét egy újonnan beiktatott rit
mikai strettoval felfokozta; kisebb mér
tékben hasonlóan járt el a  második 
csúcsponttal is. Az egyes nagy forma
részek végződésénél is lényeges változ
tatások történtek. Az öreg gavallér és a 
ifjú jelenete az átdolgozásban hangzat- 
ismétlésekkel zárul, és így erősen ha
sonló lett a pantomim megnyitó és be
fejező ütemeihez. Egyébként a finálé 
hangzatismétléses zárulását Bartók az 
átdolgozásban további hasonló ütemek
kel toldotta meg a haldokló mandarin 
görcsös mozdulatainak eleven érzékel
tetésére. Mindezek által jelentősen fo
kozódott a pantomim belső összefüg
gése.

Egy évvel a balsikerű kölni bemutató 
után az Universal kiadóhoz írott leve
lében Bartók ezt a művét tartja addigi 
legjobb zenekari alkotásának. Ezért az 
a szándéka, hogy korábbi elgondolásá
nál jóval nagyobb részt dolgoz fel be
lőle koncert előadásra. Évekkel később 
Bartók ism ét kísérletet tett, hogy a kö
zönséget összebékítse zenéjével. 1936- 
ban azt írta kiadójának, hogy újabb 
változatot készített a fináléból. Dille 
szerint („Egyes Bartók-művek végleges 
alakjáról”, Muzsika, 1960, 6. szám) az 
átdolgozás már 1931-ben elkészült. E 
végső változtatást részben a színpadi 
cselekmény módosítása indokolta. Az 
1924-es átdolgozásban a lány és a man
darin hosszas ölelkezésének jelenetét 
a zene nagyon szexuálisan fejezte ki. 
Az 1936-os végső változatban elmarad 
a ritmikai stretto és helyét a pantomim  
korábbi témáira emlékeztető motívu
mok kiterjedt szövedéke foglalja el, 
melyek fokozatosan elcsitulnak. A má
sodik daliami csúcspont is elmarad, az 
első pedig sokkal inkább transzcenden
tális, semmint fizikai élményt fejez ki. 
Bartók kései stílusára rendkívül jel

lemző az, ahogy e végső változatban a 
finálé zárul. Minthogy a XX. század
ban az ellentétek és feszültségek, a ha
sonlóság és a megnyugvás legfőbb for
rása nem a tonalitás többé, hanem a 
dallami elem, ezért Bartók sok kései 
művéhez hasonlóan a pantomim zárla
tában is a mű egyik első témáját idézi 
vissza. Ugyancsak kései stílusára jel
lemzően nagyobb harmóniai tisztaságot 
és tonális biztonságot ér el azáltal, hogy 
a záróakkord kromatikus hangjait egy
mástól távolabb helyezi el, csakis a fel
sőbb regiszterekben, és így letompítja 
a hangzás élességét.

A másik jelentős cikkben E. Sanders 
Beethoven IX. szimfóniája zárótételé
nek formájáról és tartalmáról ír. Véle
ménye szerint ez a tétel nem variációk 
sorozata epizódokkal és nem is kantáta 
rondóformában, hanem szonátaforma. 
Nézetének a hangnemi rend az alapja. 
Abból az általános értelmezésből indul 
ki, hogy a IX. szim fónia a  dúr győzel
mét jeleníti meg a m oll felett. Ugyanez 
vonatkozik az V. szimfóniára és az Eg
mont nyitányra is. A IX. szimfónia ab
ban különbözik tőlük, hogy nemcsak a 
dúr és moll hangnem tercének, hanem  
szextjének eltérését is hangsúlyozza, ré
szint a daliami rajzban, részint pedig 
azáltal is, hogy a szext (a B-dúr, illetve 
később kisebb mértékben a H-dúr) a 
szimfónia második legfőbb hangneme.

Sanders először röviden áttekinti az 
első három tételt. Az első tétel kezde
tének dallami lényege: A—D (1—21. 
ütem). B—A—D (24—50. ü.). B—A—D 
(53—80. ü.). Itt külön figyelm et érdemel 
az ismételt visszah anya tiás B-ről A-ra. 
A 72. ütemtől kezdve döntő fordulattal 
találkozunk: Beethoven a melléktéma 
felé  haladva nem  a párhuzamos dúr 
irányába modulál, ahogy a moll téte
leknél szokásos, hanem annak szubdo- 
minánsa, B-dúr felé. A klasszikusok moll 
műveiknél a párhuzamos dúr szubdo- 
minánsát választották a lassú tétel 
hangnemének. Beethoven itt nemcsak a 
lassú tételnél jár el így, hanem — mi
ként a 72. ütem után kiderül — az első 
tétel második legfőbb hangneme is a 
párhuzamos dúr szubdominánsa lesz. 
Ezzel az eljárással Beethoven kései 
m oll műveiben (op. 95, op. 111 stb.) 
gyakran találkozunk. A 80. ütemben a 
moduláció eléri a B-dúrt, és kezdetét 
veszi a melléktéma. Az új hangnem  
tétovázva jelentkezik, a basszus nem  
kvint ugrással lefelé éri el, hanem fé

3 2 5



lénkén felfelé lépve; valójában Beetho
ven csak a 150. ütemben kadenciál reá. 
Nyomban utána (160. ü.) megint alá
hullik B-ről A-ra, rezignáció és hiába
valóság érzését keltve. Ezzel zárul az 
expozíció. A B-dúrba való modulálás 
hatása tehát élesen eltért az olyan ener
gikus emelkedés érzésétől, amilyennel 
Beethoven korai moll szonáta formái
ban a párhuzamos dórra feljutott. A 
IX. szimfóniában a B-dúr ezzel szem
ben a megnyugvás hangneme és még 
inkább a tétovázás, bizonytalanság 
hangneme, ezért is vonzza állandóan 
magához az A-dúr, a domináns, ami 
a kidolgozás végéig az első tétel leg
jellemzőbb sajátsága. A szonátaformá
ban a bécsi klasszikusoknál a kidol
gozásnak az a tonális funkciója, hogy a 
második hangnemből visszavezessen a 
tonikaiba. Itt ez a viszavezetés jellem 
ző módon a B-dúr közbeiktatásával 
történik meg. Az első tétel tonális rend
je ugyanis: Expozíció: V—I—VI (B- 
dúr); Kidolgozás: V (— VI, B-dúr — V); 
visszatérés: I.

Azért került a második tétel helyére 
a Scherzo, mert ez motivikailag és to
nálisán is benső kapcsolatban áll az. 
első tétellel, mintegy annak hatalmas 
„kódúja”. Az első tétel visszatéré
sében végre felülkerekedett ton lka 
ugyanis a második tételben fejti ki te l
jes erejét. A moll diadalra jut, a kis
terére jutó üstdob ütések (5, 195, 248, 
405. stb. ütemek) is ezt hangoztatják. 
Ilyen ellenállhatatlan, megittasult han
gulatban nincsen helye a B-dúrnak, a 
rezignációnak. Beethoven emiatt ejtette 
el korábbi elgondolását, hogy e tétel 
közepére B-dúr triót írjon.

A IV. tétel élén felharsanó „rémület- 
harsonája” („Schreckensfanfare” — 
ahogy Wagner nevezte) részben azért is 
hat olyan megrázó erővel, mert előtte 
nem scherzo, hanem lassú tétel áll. A 
m ár felsorolt indokon kívül ez lehetett 
további oka annak, hogy Beethoven a 
második és harmadik tétel sorrendjét 
itt megváltoztatta. A B-dúrban álló 
lassú tétel ugyanúgy a jelegzetes B—A 
lépéssel kezdődik, akárcsak a zárótétel. 
Ez utóbbit Sanders a következő módon 
értelmezi szonátaformának (mellőzve 
azt, hogy Beethovennél az egyes forma
részek gyakran átnyúlnak egymásba):

I. Első (hiányos) expozíció. 1—91. ü. 
Bevezetés. Az első hangzatban d-moll 
és B-dúr egyszerre szólal meg. Sanders 
drámai szempontokkal magyarázza azt,

hogy Beethoven a kaotikus érzést ki
váltó „Rémület-harsonája” után vissza
idézi a korábbi tételek zenei magvát. 
Drámákban ugyanis valahányszor új 
élmények után régebbi eseményeket 
idéznek fel, az valam ely újabb szinté
zis érdekében történik. A IX. szimfónia 
zárótételében ez az új élmény a tétel 
kezdetén feltáruló káosz, amelynek ha
tására egyszerre megvilágosodik és 
visszaidéződik a korábbi tételek lénye
ge. Eközben csak fokozatosan bontako
zik ki a tétel alaphangnemének, a D- 
dúrnak a dominánsa. — 92—187. ütem. 
Főtéma D-dúrban, háromszori ismét
léssel. — 188—202. ü. Átvezetésül egy 
kodetta, amely ezentúl a téma minden 
teljes megszólalását követi; egyúttal e 
kodetta a domináns hangnembe való 
modulálást szolgálja. — 203—207. ü. 
Domináns hangnem, amelynek csúcs
pontján most az új témának kellene 
jönnie, ehelyett a zenei történés elakad, 
és kezdődik a második expozíció, né
mileg a klasszikus versenyművekre 
emlékeztető „kettős expozíció” gyakor
lata szerint.

II. Második (teljes) expozíció. Ettől 
kezdve kapcsolódnak be az előadásba 
a szólisták, majd a kórus. 208—240. 
ütem. Bevezetés. — 241—320. ü. Főtéma, 
kétszeri ismétléssel; közülük csak a 
második ismétlés valóban variációszerű. 
— 321—330. ü. Átvezetésül kodetta, 
kissé terjedelmesebben, mely ugyan
csak a domináns felé  modulál, majd 
egy hatalmas csúcsponton hirtelen a B- 
dúr dominánsára lép. — 331—431. ütem. 
Kidolgozásszerű zárórész B-dúrban, 
mely a „melléktéma” szerepkörében a 
főtéma két variációját hozza 6/8-os 
összetett ütemekben, helyenként fuga- 
tó.s szerkesztéssel. Ez indulószerű rész
től kezdve a B-dúr többé már nem  
rezignációt kifejező hangnem, mint ko
rábban mindenhol, ezért nem is hullik  
vissza d-mollba a korábbi jellegzetes 
B—A lépéssel, hanem vidám hangulatú 
B-dúr, a főtéma légkörében. A második 
expozíció éppen az által válik „teljessé”, 
hogy itt az énekszólamok is bekapcso
lódnak, és a tétel a „helyes” hangnem
be, a B-dúrba modulál.

III. Kidolgozás. 431—542. ütem. Kizá
rólag hangszeres rész, amelynek az a 
funkciója, hogy a B-dúrból visszave
zessen a D-dúrba. A kidolgozás vidám  
küzdelmének döntő fordulata a 486— 
490. ütem, ahol a B enharmonikusan 
Aisz lesz, és ennek következtében a

3 2 6



szimfóniában első ízben vonzódik a H 
és nem az A felé. M ihelyt a H meg
szólal és így végleg felülkerekedik a 
dúr karakter (dúr VI. fok), s a kürtök 
a mindennél fontosabb Fisz-t harsogják, 
ezzel a kidolgozás elérte célját, ki van 
merítve. Ettől kezdve minden hangszer 
.szinte belekapaszkodik a Fisz-be. 
Beethoven ezek után a visszatérést nem  
a szokásos módon, a dominánssal ké
szíti elő, hanem a Fisz-t átértelmezi a  
D-dúr tercévé.

IV. Visszatérés. 543—590. ütem. Fő
téma. Az előzmények után a téma bár
milyen ismétlése itt indokolatlan lenne. 
Beethoven csak egyszer hozza, s e zenei 
csúcsponton szólal meg először a teljes 
téma és szöveg kóruson. — 591—654. ü. 
Átvezetésül a kodetta dallamvonalából 
képzett új téma a szubdomináns hang- 
nemiben, G-dúrban elindítva. A klasz- 
szikusoknál igen gyakori, hogy a vissza
térésben az átvezetés szubdomináns 
karakterű. — E modulációs szakasz 
után a 655—729. ütemek ölelik fel a 
záró rész kettős fúgáját, m elynek egyik 
témája a kodettából, másik témája a 
főtémából származik. A második expo
zíció zárórészének m egfelelően ez is 
(6/4-es) összetett ütemekkel készült. — 
730—762. ü. Átvezetés a kódéhoz.

V. Kóda. 763—841. ütem. Első rész, a 
téma új, szabad variációjából. Ennek 
végefelé a kórus kétszer is befejezetlen 
marad, hogy aztán hirtelen annál nagy
szerűbben szárnyaljon fel (Poco adagio) 
a már a kidolgozásban is elért H-dúrba. 
Ez az a részlet, melyet Romain Rol
land „une minute paradisiaque”-nak 
jellemez. Utána a 842—850. ütemekben 
egy rövid átvezetés jellem ző H—A lé
pések ismételgetésével vezet vissza D- 
dúrba. — 851—903. ü. Második rész. — 
904—940. ü. A kóda (és az egész mű) 
kódája, amely részint az örömóda mo
tívumával keretezi be a szimfóniát, ré
szint pedig az első és a második tétel 
jellemző A—D kvintugrásos hangközé
vel.

Bámulatos, hogy e tétel szonátafor
májával mennyire összhangban van a 
szöveg formája és annak felhasználási 
módja. A szimfónia költői és eszmei 
tartalmát először Baensch világította 
meg elmélyült és lényegre tapintó 
könyvében („Aufbau und Sinn des 
Chorfinales in Beethovens neunter 
Symphonie”, 1930), m egcáfolva Schen
ker tévedéseit („Beethovens Neunte Sin
fonie”, 1912). Romain Rolland is lénye

gileg Baensch megállapításait haszno
sítja szép monográfiájában. („Les 
grandes époques créa trices: I, La 
neuviéme Symphonie”, 1943, 106—22. 
old.) Schenker logikai tévedéssel vádolja 
Beethovent amiatt, hogy noha koráb
ban már négyszer is megszólaltatta az 
„öröm” témáját, éppen az után jelenti 
ki a bariton recitativójában: „Freunde, 
nicht diese Töne! sondern lasst uns 
angenehmere anstimmen und freuden
vollere”. Baensch szerint Schenkernek 
azért nincs igaza, mert az első expozí
ció csupán olyan szerepet játszik, mint 
egy operajelenet hangszeres bevezetése. 
Sandern még további ellenérvet talál 
Schenkerrel szemben. Véleménye sze
rint ugyanis a „freundenvollere” szó 
nem csupán a témára vonatkozik, ha
nem arra, hogy a témának négyszeri 
hangszeres megszólaltatása korántsem 
volt elégséges a benne lappangó lehető
ségek kiteljesítésére. Beethoven bizo
nyára ezért nem a téma négyszeri meg
szólaltatása után modulált B-dúrba, 
hanem később, az indulószerű variáció
nál, ahol a szöveg is változást igényelt. 
A bariton meghirdette „örömtelj esebb” 
pedig valójában jóval később bontako
zik ki teljes erejével, amikor is az első 
versszak visszatérésével (a kidolgozás 
után) az öröm az egész kórust először 
ragadja magával és utána a kettős fú
gában a legmagasztosabb érzelmek 
csúcspontjára jut fel. Így egészíti ki 
egymást a zene szonátaformája és a 
költői tartalom, a szövegnek Beethoven 
által elrendezett fölhasználása.

L. D.

1 'm  GFSKLLSCHAFT

A Musik und Gesellschaft márciusi 
számában B. Winkler  és W. Siegmund- 
Schultze az öt évvel ezelőtt Bitterfeld- 
ben megtartott konferenciának mind 
inkább észlelhető pozitív eredményei
ről számolnak be. Példákat elemezve 
mutatják ki, hogy a konferencián ho
zott határozatok végrehajtása milyen 
nagymértékben segítette a zenei élet 
szocialista fejlődését. Különösen három 
területen: a zeneszerzők alkotó mun
kájában, a szerzők és öntevékeny
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együttesek egyre elmélyülő kapcsolatai
ban és a munkások zeneszerző tevé
kenységében tapasztalható általános és 
biztató fellendülés. — Az elmúlt év  
végén Berlinben egy konferencián azt 
a kérdés vetették fel: „Hogyan tükrö
ződjék tánc- és szórakoztató zenénkben 
a szocialista élet?” Ez volt az első olyan 
könnyűzenei vitaest, melyen több zene
tudós is részt vett. Közöttük volt Prof. 
Dr. G. Knepler is, aki a lap hasábjain 
mondja el vélem ényét és javaslatait. 
Azzal a sürgető kívánsággal kapcsolat
ban, hogy a „könnyű múzsát” a többi 
zenei műfajjal elvileg egyenjogúnak és 
egyenrangúnak nyilvánítsák, megálla
pítja, hogy a gyakorlatban éppen for
dítva áll a helyzet: a zenehallgatók, és 
főleg az ifjúság túlnyomó többsége 
csakis tánc- és jazz-zenót hallgat, sőt 
határozottan el is zárkózik minden 
olyan kezdeményezéstől, m ely akár 
klasszikus, akár mai komoly zenével 
ismertetné meg. Olyan közönséget kell 
nevelni, amely a zene minden műfaját 
élvezni tudja és minden műfaj iránt 
magas igényeket támaszt.

Prof. Dr. H. Goldschmidt rámutat 
arra, hogy a slágerszövegek általáno
sak, költőietlenek, témaszegények. —
G. Natschinski szerint a rádióknak és 
hanglemezgyáraknak sokkal határozot
tabban kellene támogatniuk minden 
újítási ötletet. Kifogásolja, hogy a fő
iskolákon nincs tánczenei szak és tánc
zeneszerzőknek sincs semmi lehetősé
gük a szakmai továbbképzésre. Szüksé
gesnek tartja egy műsorszerkesztői tan
szak felállítását, valam int zenei újság
írók megfelelő képzését a zenei főisko
lákon. V. Ernst a tánczene mai merev, 
hatásvadászó, de variációk és hangulati 
árnyalatok nélküli előadásmódját kifo
gásolja.

A lap közli az 1964. évi zenei mű
vészeti díjasok névsorát. Ezek: Prof. 
Rudolf Neuhaus zenetudós, Carlernst 
Ortwein és Gerhard Wohlgemuth zene
szerzők, Manfred Scherzer hegedűmű
vész, Sigrid Kehi operaénekesnő, Nóra 
Mánk magán-balettáncosnő és Emmy 
Köhler-Richter koreográfusnő. — W. 
Wolf részletes analízist ad G. Kochan- 
nak nagyzenekarra és kórusra írt új 
művéről, m ely „A mai zene ünnepnap
jai” novemberi előadásán nagy sikert 
aratott.
— H. G. Otto  m éltatja Carl Philipp  
Emanuel Bach zenetörténeti jelentősé
gét a művész születésének 250-ik év

fordulója alkalmából. — J. Thorheck 
hosszú cikkben tájékoztat a zeneiskolák 
átszervezéséről. Miután kitűnt, hogy a 
négy legnagyobb főiskola hallgatóinak 
létszáma elég ahhoz, hogy biztosítsák 
az egész ország részére szükséges hiva
tásos zenész-utánpótlást, a többi főis
kola és 3 konzervatórium 1964-től a mű
kedvelők továbbképzésével foglalkozik.

A konzervatóriumokon esti és leve
lező tanfolyamokat is indítanak az ön
tevékeny csoportok oktatóinak tovább
képzésére, ugyanitt a zenetanárok 
utólag állami oklevelet is szerezhetnek.

H. Schaeffer beszámol a drezdai 
Staatstheater vállalkozásáról: bemutat
ták K. R. Griesbach zenés darabját, 
m elyet a nálunk is játszott „Megbilin
cseltek” című film  témájából írt, „A 
fekete, a fehér és az asszony” címmel. 
— H. G. Otto  cikkében összefoglalja 
annak a konferenciának főbb megálla
pításait, m elyet a mai opera kialakí
tása érdekében tartottak Eisenhüt- 
tenstadtban.

A lap áprilisi számának  első cikké
ben P. Czerny a technikai forradalom 
és a zene kapcsolatáról ír. G. Brattke 
a megrendelésre készülő új művekről 
ír, melyek alkalmazásával az új zene
művekben fokozottabban valósul meg a 
szocialista realizmus. Az alkotóművész 
egyéni szándékai ma már túlnyomórészt 
azonosak a társadalom igényeivel és 
követelményeivel, mégis szükségszerű, 
hogy a szerző az első hangtól műve be
fejezéséig szoros kapcsolatban álljon 
mind a megrendelővel, mind az elő
adókkal és ily  módon eleget tegyen 
kívánságaiknak. A szükséges tennivaló
kat 6 pontban rögzíti:

I. Az állami megrendelésekről mű
fajonként részletezett távlati tervet kell 
készíteni.

2. Bizottságot kell létesíteni, mely a) 
koordinálja a megrendelések kiadását, 
b) értékeli az elkészült művet és c) 
gondoskodik a legjobb művek terjesz
téséről.

3. A megrendelt mű bemutatóját be
vezetővel, elemzéssel, a sajtó széleskörű 
igénybevételével társadalmi eseménnyé 
kell emelni.

4. Minden bemutatót vitaestnek kell 
követnie, melyen a hallgatók, az elő
adó és a szerző találkoznak.

5. Lényegesen fokozni kell a műfajon 
belüli szakmai propagandát.

6. Fokozni kell a szerzők anyagi ér
dekeltségét.

3 2 8



I. Howitz  ismerteti azokat a külön
böző problémákat, melyek az NDK-ban 
az iskolai és ifjúsági hangversenyek 
rendezésénél merülnek fel. Ilyenek töb
bek között: különböző korosztályoknak 
különböző műsort; a hangversenyeket 
mindig délután tartsák meg; az előké
szítésbe az ifjúsági tömegszervezeteket 
és az egész tanári testületet vonják be; 
oldják meg a környező falvak ifjúságá
nak a hangversenyre- és hazaszállítá
sát; szervezzék meg az üzemekben dol
gozó ifjúság koncertlátogatásait; készít
senek kottaidézetekkel és lehetőleg 
képekkel illusztrált ismertetőket; több 
mai szerzőt mutassanak be stb.

A 400 éves Shakespeare-évforduló al
kalmából a lap Goethe 1771-ben írt cik
két közli.

Az érdekelt szakemberek részére eb
ben a számban is közlik 4 mai zene
szerző szimfonikus művének elem zé
sét és értékelését, H. Böhm, E. Schwin
ger és H. Schaefer tollából. — H. Bon- 
gartz kottapéldákkal bőven illusztrált, 
hosszú tanulmányban hívja fel az éne
kesek és karmesterek figyelmét arra a 
helytelen gyakorlatra, hogy elhanyagol
ják Gluck és főleg Mozart operáiban 
az ékesítést jelző előírásokat. Ragasz
kodni kell a szerző szándékaihoz, korá
nak és stílusának hű ábrázolásához. 
Minden önkényes változtatás művé- 
szietlen és elitélendő.

Az Österreichische Musikzeitschrift 
márciusi számát Franz Schmidt zene
szerző emlékének szenteli, születésének  
90. és halálának 25. évfordulója alkal
mából. Dr. W. Waldstein  részletesen 
méltatja az osztrák zeneszerző sokol
dalú munkásságát, am ely külföldön saj
nos, nem talált olyan visszhangra, mint 
hazájában. Szimfóniái és operái mel
lett kamarezenei m űveit is gyakran 
hallhatta a közönség. — W. Pach ta
nulmányában Schmidt orgonaműveit 
elemzi. A cikkíró reméli, hogy Schmidt 
orgonaművei mielőbb elfoglalják mél
tó helyüket a hangversenyműsorokon.

Schmidt ezenkívül kitűnő zongoramű
vész, a bécsi opera csellistája, a Zene- 
akadémia rektora, zongora-, összhang
zattan- és zeneszerzéstanára volt. Ta
nítványának és barátjának, valam int a 
lapnak adott nyilakozataiból egy egé
szen rendkívüli egyéniség képe bonta
kozik ki az olvasó előtt. — A lap közli 
műveinek és a róla megjelent iroda
lomnak teljes bibliográfiáját.

A folyóirat februári számához kap
csolódva P. Herz részletes tájékozta
tást ad az AKM (Osztrák Zeneszerzők, 
Szövegírók és Zeneműkiadók Szövet
sége) jogvédő, gazdasági és szociális te
vékenységéről. A cikk írója sajnálattal 
kénytelen megállapítani, hogy a tú l
nyomó részben konzervatív koncert
publikum körében a mai szerzők m ű
vei nem találnak arra az elismerésre, 
m elyet megérdemelnének. — A mai 
zenére kívánja felhívni a figyelmet az 
a cikksorozat is, m elyet a szerkesztőség 
ebben a számban indít el: olyan fiatal 
tehetségek életét és munkáit fogja is
mertetni, akik még semmilyen állami 
kitüntetést nem kaptak. Itt elsőként 
Ernst Vogel-t mutatja be R. Klein. — 
R. Strauss centenáriuma alkalmából 
két reprezentatív kiállítás szervezéséről 
és anyagáról ad előzetes tájékoztatót
F. Grasberger. — A tájékoztató részben 
Fábián Imre részletes kritikáját közli 
a lap a „Wozzeck” budapesti premier
jéről. — Az elmúlt hónap hangverse
nyeiről N. Tschulik számol be. — Ér
dekesebb hírek: A „Jeunesses M usi- 
eales” Bécsben nemzetközi konferen
ciát tartott, melynek legfontosabb napi
rendi pontja a Kelet és Nyugat közötti 
kapcsolat elmélyítése és a szocialista 
államokban az intézm ény önálló szer
vezeteinek felállítása volt. — A frank
furti könyvvásár mintájára nemzetközi 
hanglemezvásárt szerveztek Aix en 
Provence-ban. D. Milhaud és G. Auric 
vállalt védnökséget. A vásárt minden 
évben a zenei és operafesztivál ideje  
alatt, először idén július 20-tól 30-ig, 
fogják megrendezni.

Az áprilisi számban Dr. Hans Sittner, 
a bécsi Akademie für Musik und 
darstellende Kunst elnöke szóvá teszi, 
hogy nemcsak a hangversenypódiumo
kon és operaszínpadokon, hanem a rá
dióban és a hanglemezeken is megen
gedhetetlen eltérések tapasztalhatók az 
eredeti kéziratok és az elhangzó elő
adások között. Hatásvadászat, túlzott 
egyénieskedés és anyagi érdekek érvé
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nyesítése súlyosbítják a felületességből 
és hanyagságból eredő hibákat. Az 
igazi előadóművész szem élyisége akkor 
érvényesül a legjobban, ha fontosabb 
számára a szerző elképzelése és a mű 
lényege, mint egy egyéni felfogás ki
alakítása. Bécs maradjon hű zenei tra
dícióhoz, az előadások ne csak auditív 
élm ényt, hanem művészeti stílusban is 
követendő példaképet jelentsenek hall
gatóknak és előadóknak egyaránt. — 
A z előadóművészet problémáival fog
lalkozik a következő három tanulmány. 
Jörg Demus hosszú dolgozatban mu
tatja meg az utat, m ely a „Wohltem
periertes Klavier” helyes előadásához 
vezet. — A második tanulmányban 
I. Ahlgrimm  igen sok kottapéldával il
lusztrálva az összekötő ív szerepét 
elem zi. Bemutatja, hogy ezt a jelzést 
m ind a zeneszerzők, mind az esztéták 
a legkorábbi barokk kottáktól nap
jainkig a legkülönbözőbb hangsúlyok 
elérése érdekében alkalmazták. — Har
madiknak E. Melkus szól a kérdéshez, 
aki Beethoven Hegedűversenyét vá
lasztja tanulmánya tárgyául. Rendkívül 
nagy, idevonatkozó irodalomra való hi
vatkozással szinte taktusról taktusra 
elem zi a világirodalom egyik leggyak
rabban előadott remekművét, egyezteti 
a szerző elképzeléseit a korszerűség 
követelm ényeivel és rámutat a leg
gyakrabban tapasztalható modorossá
gokra, stílustalanságokra és hibás ér
telmezésekre.

Ausztria idei ünnepi zenei rendezvé
nyeiről részletes előzetes programis
mertetéseket közöl a lap. Idén a bécsi 
ünnepi hetek rendezői különlegesen 
nehéz feladatot vállaltak: május 23. és 
június 21. között a m űvészetek minden 
ágában megtartott minden előadásnak 
egy alapgondolathoz kell kapcsolódnia: 
„Századunk beköszöntése — művészet 
és kultúra a századforduló után.” Ép
pen ez az, a korszak, melynek művé
szeti termékei a nagyközönség körében 
a legkevésbé népszerűek.

A Salzburgban és Bregenzben meg
tartandó előadások cím eit és előadó- 
művészeit, a Grazban rendezendőknek 
már a pontos dátumait is közli a lap. 
Egy külön oldalon összesíti a lap az 
1901-ben Európában megrendezésre ke
rülő 38 zenei fesztivál színhelyeit és 
időpontjait.

A mai zeneszerzők problémáihoz eb
ben a számban R. Scholium  szól hozzá. 
Elmondja, hogy tapasztalata szerint a

hivatásos zenekarok a legmerevebben 
elzárkóznak a mai darabok műsorra 
tűzésétől. Felsorolja azokat a társa
dalmi intézményeket, melyek rendsze
resen tartanak bemutatókat, ezeken 
azonban anyagi támogatás hiányában 
teljes zenekart nem tudnak szerepel
tetni. — Gerhard Rühm személyében 
egy rendkívül érdekes művészegyé
niséggel ismertet meg W. Szmolyan. A 
fiatal tehetség a zeneszerzés mellett egé
szen új utakat keres az emberi beszéd
hangban rejlő képességek kihasználá
sára. „Hangkompozíciói” zenekari, il
letőleg oratóriumszerű hatásra törek
szenek s azokat „írásjel-képek”-ben 
rögzíti.

Nagy melegséggel emlékezik meg a 
lap Wilhelm Backhaus 80. születésnap
járól. — A Mozarteum augusztus 25-től 
28-ig nemzetközi Mozart—Richard 
Strauss énekversenyt rendez Salzburg
ban. Jelentkezési határidő augusztus 1. 
A követelményeket és feltételeket a 
lap pedagógiai rovata ismerteti.

K. Gy.

NZ
NEUE ZEITSCHRIFT

FÜR MUSIK
A Neue Zeitschrift für Musik  már

ciusi számának első cikke lényegében 
idézetgyűjtemény, Anton Webernre vo
natkozó kritikák összeállítása. A doku
mentáció — H. Schmidt-Garre mun
kája — azokat a megnyilatkozásokat 
gyűjti csokorba, amelyek Webern éle
tében, bemutatói alkalmából jelentek, 
meg. Nem volt egységesen elutasító a 
Webern-művek fogadtatása annak ide
jén, s mint a gyűjteményből kiviláglik, 
akadt mór az 1910-es, 1920-as évek
ben is zeneesztéta, aki igen pozi
tívan értékelte Webern darabjait. — 
Diether de la Motte H. W. Henze ope
ráinak dramaturgiai, jobbanmondva 
szövegkezelési problémáit vizsgálía cik
kében. Főleg a koloratúrás-melizma- 
tikus részeket elemzi és megállapítja, 
hogy Henze ezt a zenei szerkesztést tu
datosan olyan helyeken alkalmazza, 
ahol a szöveg, illetőleg a cselekmény 
az álom, a fantázia, az irrealitás vilá
gára utal. Ezzel a szerző részben vissza
tér a régibb, ének-opera stílusához,
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am elyet Wagner akart a „szövegéneklő” 
opera műfajtípusával kiszorítani. — 
Kari Marx a lap februári számában 
megjelent — és lapunk múlt számában  
referált — G. von Noé-cikkre válaszol, 
példákkal mutatván ki, hogy a klasz- 
szicizmus világában nagyon is meg volt 
a motívum-összefüggésekre épített cik
likus szonátaforma. Bár a cikk több he
lyen eltúlozza egy-egy motívum-össze
függés jelentőségét, nem mindig tesz 
különbséget motivikus szerkesztés és 
stiláris köznyelvi fordulat között, a 
tárgyalt és bemutatott példaanyag igen 
érdekes. — A szám legérdekesebb cikke 
Hermann Keller  írása, amelyben be
bizonyítja, hogy a hegedűire dalom  
egyik leggyakrabban játszott darabja, 
Vitali ig-moll C'haeonneja Ferdinand 
David műve. Gondolatmenete egyrészt 
arra támaszkodik, hogy nem ismeretes 
a mű eredetiie, azonkívül Vitali-tól más 
nagyobb szabású alkotás nem maradt 
fenn, és különösen olyan mű nem, mint 
ez a Chaconne, amely a merészségével 
egészen más megvilágításba helyezné 
— ha eredeti lenne — az 1700 körüli 
olasz hegedűmuzsikát. Keller elemzése 
kimutatja, hogy ebben a korban az ál- 
Vitali Chaconnehoz hasonló harmóniai 
megoldások ismeretlenek voltak (pl.: 
g-moli — b-moll — esz-moll — Cesz- 
dúr — g-moll harmóniasor), a hegedű- 
szólam olyannyira koncertáns, hogy azt 
csak Bach szólószonátáinak ismereté
ben írhatta volna valaki, márnádig 
Vitali nem ismerhette őket. Kitér a 
zongoraszólamra is, amelyet egyszerűen 
nem lehet a barokk continuo-gyakor- 
latra egyszerűsíteni, elválaszthatatlan  
része a hegedűszólamnak. Mindezek 
alapján bizonyítottnak vehető, hogy a 
mű David alkotása. Ez mit sem von le 
a darab értékéből éppúgy nem, mint 
ahogy a Kreisler-féle ál-Pugnani Pre
lúdium és Allegro is kitűnő mű marad, 
akkor is, ha tudjuk, hogy Kreisler írta.

A bőséges kritikai rovatban olvas
hatjuk többek között Liebermann új 
„zeneműve” bemutatójának kritikáját. 
Ez. a darab kizárólag gépekre, főleg iro
dagépekre készült. Maga a szerző is 
hangsúlyozta, hogy darabjára „a zene 
fogalommegjelölését csak a legnagyobb 
óvatossággal lehet alkalm azni”. A 
hanglemezrovat Dietrich Fischer- 
Dieskau portréiát rajzolja meg lemez- 
felvételei alapján.

V. P.

A Csehszlovák Zeneművészek Szö
vetsége folyóiratának, a Hudební Rozh- 
ledy-nek  idei 4. száma több cikket 
szentel a kettős Smetana  jubileumnak. 
Közülük kiemelkedik Bohumil Kará- 
seké Bedrich Smetana tegnap és ma, 
valamint egyéb gondolatok. Ludvík 
Kundera  tanulmánya Smetana zongo
raműveinek korszerűsége címmel, va
lamint Ratibor Budis Kiegyenlítetlen 
tartozások című cikke.

Jaroslav Smolka Mirko Ocadlíkról 
ír tanulmány hatvanadik születési év
fordulója alkalmából. Figyelemre rné'tó 
Alexander Jenner cikkének cseh fordí
tása Az előadóművészek specializációja 
mellett vagy ellen címmel.

Az 5. számban Milan Kuna  nagyobb 
cikkben foglalkozik Jan Kapr  cseh ze
neszerző alkotó munkájának éréséről 
(ötvenedik születésnapja alkalmából), 
Rudolf Pecman az operáról folytat be
szélgetést Milos Wasserbauerral, A r
nold Hanka pedig A zongoragyártás 
távlatai című roppant érdekes cikké
ben a zongorakészítés általános ha
nyatlásának okait elemzi, megjelölve a 
helyzet megváltoztatásának egyetlen le
hetséges útját. Frantisek Pala részle
tesen ismerteti Jan Racek Leos Janá- 
cek — az ember és a művész című 
könyvét (1963. Brno) s Jaroslav Vogel 
Leos Janácek élete és műve című 
könyvét (1963. Prága). Vladimír Stépá- 
nek  a mai francia zenéről ír tanul
mányt. Vladimír Solín részleteket idéz 
Borisz Jarusztovszkij A  jövendő jogán 
című hosszabb tanulmányából (Szov- 
jetszkaja Muzika, 1963. 10. sz.)

P. Ecksteinnek  a Rózsalovag új prá
gai rendezéséről írt cikkét beszámolók 
követik Händel Acis és Galathea. vala
mint Telemann Pimp'none című ope
rájának brnói bemutatójáról.

Leo Jehne nagyobb tanulmányban 
foglalkozik Éva Pilarová dzsessz-éne- 
kesnő művészetével és stílusával. Ezt a 
könnyű- és a dzsessz-zene hírei kö
vetik.
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Drezda zenei életének ismertetése 
után (von Hans Böhm  tollából) Ame
rika zenei életéről olvashatunk két 
beszámolót (egyiket Zdenék Rosier, az 
USA-ban most vendégszereplő cseh 
karmester, másikat Josef Suk cseh he
gedűművész írta).

Ezt követőleg ism ertetés következik 
Dvorák vonósnégyeseinek amerikai 
hanglemezeiről (VOX).

A folyóirat 6. számában Tomislav 
Volek nagyobb tanulmányban értékeli 
és bírálja Jozef Kresánek A  zene tár
sadalmi szerepe című könyvét, melyet 
az utóbbi évek legjelentősebb zenetu
dományi munkájának tart ezen a te
rületen. A vitacikk címe: Egy mű a 
zenetudomány tájékoztatására.

Jifí  Vyslouzil cikket ír Egy ígérete
sen kezdett: út címmel Ctirad Kohou'ek.  
1929-ben született morva zeneszerző 
munkásságáról. Ezt beszélgetés követi 
Marie Budíkovával — a dalról, az ope
ráról, az iskoláról. (Marie Budíková 
volt jeles énekesnő, a prágai zeneaka
démia tanárnője.)

A Láttuk, hallottuk rovatban beszá
m olót olvashatunk a prágai komponis
ták alkotásaiból rendezett Űj Zenei 
Művek Heté-ről (1964. február 16. — 
24.)

Vladimír Simek  a gyermekdal új út
jairól ír. Majd dzsessz-revű követke
zik.

Közli a folyóirat Hans Heinz Stu-  
ckenschmidt „Korunk zenéjének tör
ténetéhez” című cikkét.

Lothar Höchel (Berlin) cikke meg
ism ertet bennünket az elektronikus 
hangkeltés alkalmazási lehetőségeivel s 
ennek jelentőségével a hangolás ellen
őrzésében. Az NDK-ban (Zwota, Klin
genthal) olyan hordozható elektronikus 
hangoló készüléket fejlesztettek ki, 
m ely lehetővé teszi az orgona, a har
monium, a harmonika, a fa- és fém 
fúvós hangszerek sorozat-hangolását és 
hangolásának sorozatban való ellenőr
zését, valamint a pengető hangszerek 
menzuráinak helyes méretezését, lehe
tővé teszi a zongora és a történelmi 
fogólapos hangszerek pontosan tem pe
rált hangolását. Ezzel megszűnt a han
golás függése a hangolok szubjektív 
érzékétől. E hangoló készülék pontos
sága a félhang egy százada, vagyis egy 
cent. A két.- és háromvonalas c közti 
oktávát két centes fokonként szólaltatja 
meg. Kísérletek igazolják, hogy a ké
szülék alkalmas rendkívül finom hal

lás és érzékeny intonációs készség ki- 
fejlesztésére.

Jaroslav Vanicky ismerteti Hieronym  
Feicht Bogurodzica c. monumentális 
művét (Lengyel Akadémiai Kiadó, 1962, 
438 oldal), mely a lengyel zene egyik 
legrégibb emlékével, a Bogurodzica dal
lal foglalkozik behatóan.

Figyelemre méltó megállapításokat 
tartalmaz Antonín Sychra beszámolója 
a keleti és a nyugati zene viszonyával 
foglalkozó, az indiai Üj Delhiben ez év 
februárjában tartott nemzetközi zenetu
dományi konferenciáról.

A 7. szám Václav Holzknecht Sha
kespeare és a zene című tanulmányá
val indul. Ezt interjú követi Andrej 
Ocenásekkel a tegnap és a ma alkotói 
problémáiról.

Ferdinand Kiinda  nagyobb tanul
mányt ír Hová visz az orgonaépítés 
további útja? címmel. Josef Bachtík, a 
Prágában nemrég elhunyt Karel Ned- 
bal emlékének szentel kommentárt. 
Bohumír Stédroű  Bécsben talált Janá- 
cek-dokumentumokkal foglalkozik.

Sz. P.

MítéíöV
MONATSSCHRIFT FÜR ALLE GEBIETE 

DES MUSIKLEBENS

A Musica márc.-ápr.-i számában el
sőnek Walter Abendroth  emlékezik 
meg Hindemithről, arról a küldetésről, 
amelyet korunk zenéjében teljesített be.

Rudolf Kelterborn  a zenei kifejezés 
szolgálatába állított kompozitorikus 
struktúráról ír. Zenei példákkal iga
zolja azt az állítását, hogy a zenei 
szerkesztésmód minden eszközével a 
kifejezést segíti elő, azt mélyíti el 
nem csak a szöveges művek esetében, 
hanem a hangszeres, illetőleg zenekari 
kompozícióknál is.

Bruno Grusnik  Hugo Distler és Her
mann Grabner levelezéséből publikál 
és kommentálja a leveleket.

Winfried Zilligtől Carl Orff  vesz bú
csút a lap hasábjain, a Norddeutscher 
Rundfunk emlékműsora alapján.

A szám ezúttal kevésbé érdekes 
cikkanyagát sokoldalú és színes hír-, 
beszámoló-, szemleanyag egészíti ki. 
Elsősorban a ném et nyelvterület szín
házi- és koncerteseményeiről olvasha
tunk, többek között az IGNM osztrák 
szekciójának Hanns Eisler emlékkon-
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certjéről, Windgassen stuttgarti fellép
téről, ahol Otellót énekelte, Poulenc 
Emberi hang-jónak lübecki bemutató
járól, Wiesbaden európai premierjéről, 
ahol Robert Ward eklektikusnak mi
nősített, Miller drámájából írt Boszor
kányüldözés című operáját adták elő, 
Stockhausen müncheni előadásáról. — 
A külföldi beszámolók közt találjuk a 
Parasztbecsület ünnepi előadásáról szó
ló híradást, amelyet a Scalában tartot
tak, Mascagni 100. születési évfordulója 
alkalmából. Bernben is bemutatták a 
Salemi boszorkányokból készült Róbert 
Ward operát. Az Israeli fesztivál ese
ményeiről Yehuda Cohen számol be; a 
Metropolitan szezonnyitó „Broadway- 
látványosságú” Aida előadásáról és ki
tűnően rendezett Manonjáról Ruth 
Übel ír.

MELOS
ZEITSCHRIFT FOR NEUE MUSIK

A Melos márciusi számában Helmut 
Scheffel ír Henri Pousseur új Faust 
operájáról, amelyet Michel Bútor szö
vegkönyvére komponált.

Ulrich Dibelius Luigi Dallapiccola 
életrajzát és zenei pályáját ismerteti. 
Jellemzi művészetének főbb vonásait 
és beszámol az egyes művek mondani
valójáról, stílusjegyeiről.

Friedhelm Döhl A költészet világa 
W ebem zenéjében címmel írt érdekes, 
kissé részletesebb ismertetésre érdemes 
tanulmányt. Webem műveinek több 
mint a fele vokális kompozíció. Szöveg
választása sohasem véletlen, hanem 
éppen ezek a szövegek tükrözik hűen 
belső esztétikai-világnézeti fejlődését 
Az első dalciklusjok (op. 2. — op. 4.) 
Stefan George verseire íródtak, ezek 
az álmok irreális világába való me
nekülést jelzik. Az op. 8. Rilke-dal és 
az op. 12., 13. Hans Bethge megzenésí
tése után az op. 14, ciklusban Georg 
Trakl világa felé  fordul. Ezeknek meg
rázó, sötét atmoszférája messze esik 
George rezignációjától. Ezt a korsza
kot követi (op. 15-től op. 18-ig) a val
lásos és népdalok sorozata. Ebben az 
időben, 1926-ban találkozik Webern a 
művészházaspár Hildegard Jone—Josef 
Humplik-kal. Ettől kezdve Jone szöve
geit zenésíti meg: az op. 23. és op. 25. 
dalciklusban, az on. 26.-ban és az op.
29.. op. 31. kantátákban. A költőnő mű
veiben elsősorban a természet ragadta

meg, az a természet, amely az apró
ságokban nyilvánul meg, amely telve 
van színnel és fénnyel. Fény, szín és 
hang mindkettejük művészetében nagy 
szerepet játszik. A kölcsönös viszony 
szín és hang között mind akusztikailag, 
mind vizuálisan nagyon fontos Webern 
számára. Ugyanilyen jelentős a weber- 
ni művészetben a szünet szerepe. Mind
ezeket a legteljesebben Hildegard Jone 
költészetében találta meg.

A könyvrovat a kanadai zeneszerző
kongresszus anyagát összefoglaló ki
adványt ismerteti.

A hírek elsősorban a német szín
padi és koncertbemutatókról adnak 
számot, köztük a hannoveri Űj zene 
napjairól. A külföld eseményei között 
olvashatunk Sosztakovics Katyerina Iz- 
majlovájának Covent Garden-beli b e
mutatójáról, a New-York-i „Avant
garde” koncertekről és Hindemith Car- 
dillac-jának Wiener Staatsoperbeli em 
lékbemutatójáról. — Megemlékezik a 
lap a nagy koreográfus, Balanchine 60. 
születésnapjáról, illetve művészi pá
lyafutásáról.

Az áprilisi szám Gottfried von Einem 
önéletrajzi írásával kezdődik. A zene
szerző saját pályafutását ismerteti.

Fred K. Prieberg az elektronikus ze
ne technikai lehetőségeiről, illetőleg  
gyakorlati kivitelezéséről ír.

Everett Helm, az USA experimentá
lis zenéjét mutatja be. A mai ame
rikai komponisták az avult romantikus 
stílustól kezdve a legszélsőségesebb kí
sérleti irányzatokig mindent képvisel
nek. Mégis vannak közöttük egy páran, 
akiknek művészetére Európában is fel
figyelhetnek, sőt olyanok is, akik erős 
hatást gyakoroltak az európai modem  
zeneszerzésre. A cikk röviden bemutat
ja Amerika ismertebb avantgardista 
komponistáit, működésüket és m űvei
ket, így John Cage, Morton Feldman, 
W illiam Sydeman, Yehudi Wyner, Ralph 
Shapey, Milton Babitt és a még fiata
labbak: Elias Tanenbaum, Charles
Wourinen célkitűzéseit, stílusát és — 
felsorolásszerűen — munkáit. A legna
gyobb teret John Cage munkásságának 
szenteli.

A könyvrovatban Fred K. Frieberg 
A barna zenepolitika fekete aspek
tusai címmel ismerteti a „harmadik 
birodalom” zenéjét dokumentáló ki
adványt.

F. M.



H  A N Q L E M E Z E K R Ő L

M A G Y A R  L E M E Z E K

Bartók: A  fából faragott királyfi, tánc
játék egy felvonásban, op. 13. — Elő
adja a Budapesti Filharmóniai Társa
ság Zenekara, vezényel Ferencsik Já
nos. — LPX 1164

„A fából faragott k irályfi” felvéte
lével Bartók valamennyi színpadi műve 
megjelent magyar gyártmányú hang
lemezen. A „Királyfi” ugyan elég so
káig váratott magára, de érdemes volt 
rá várni. A lemez nagyon jól sikerült. 
Kiegyensúlyozott hangzás, szép és ér
telmes előadás jellem zi a felvételt. 
Előbbi a Magyar Hanglemezgyártó Vál
lalat stúdió-személyzetének, utóbbi a 
Filharmóniai Társaság kitűnő zeneka
rának és Ferencsik Jánosnak érdeme.

Kár azonban, hogy nem  a teljes Ear- 
tók-partitúra került felvételre, hanem 
körülbelül az Állami Operaház előadási 
gyakorlatának m egfelelő húzásokkal 
szegényített verzió. A húzásokat a le
mezen semmi sem indokolja, hiszen itt 
nem kell koreográfiára tekintettel len
ni. Sőt, a táncjáték „látvány”-része el
maradván, a zenének ez a megrövidí
tett formája feltűnően aránytalanná, 
formátlanná teszi a művet: a formai 
szerkesztés Bartók által gondosan mér
legelt nagy íve eképpen szakadozottá 
vált.

Debussy: Preludes — Estampes. — 
Előadja Zempléni Kornél. — LPX 
1135—36

Elsősorban a magyar zene- és hang- 
lemeznkultúra fejlettségét jelzi, hogy 
igény mutatkozott Debussy összes pre- 
lüdjeinek teljes felvételére. Bach Bran
denburgi versenyeinek, Bartók Mikro
kozmoszának, hat vonósnégyesének stb. 
„komplett” felvételei után tehát De
bussy zongora-művészetének legfonto
sabb dokumentumaira is sor került.

A Hanglemezgyártó Vállalat nehezen 
talált volna alkalmasabb megszólal- 
tatót ezeknek a nagy technikai felké
szültséget megkövetelő, egyúttal vég
telenül intim és szubtilis zongoradara

boknak az interpretálására, mint éppen 
Zempléni Kornélt. Finom billentés- 
technikája, az egyes darabok más-más 
hangulatú poézisét befogadó lelki- 
alkata teszi Zemplénit oly alkalmassá 
Debussy zongoramuzsikájának az elő
adására. — A két lemezből álló, kar
tondobozban forgalomba hozott soro
zaton a kétszer tizenkét prelüd m ellett 
az Estampes című háromtételes ciklus 
is helyet kapott. — A lemezek tech
nikai kivitele jó.

Liszt: Mazeppa — Viski: Enigma. Az  
Állami Hangversenyzenekart Németh 
Gyula vezényli — LPX 1159

Két szimfonikus költeményt vettek  
fel erre a lemezre. Mindkettőt magyar 
zeneszerző írta: Liszt 1850 táján kom
ponálta a Mazeppát, Viski pedig 1940 
körül az Enigmát. Magának a m űfaj
nak az egész történetét szinte szimbo
likusan foglalja magába ez a lemez: 
Liszté egyike a legkorábbi szimfonikus 
költeményeknek, Viskié pedig az egyik  
legkésőbbi. E kilencven esztendő alatt 
született, virágzott ki, majd hanyatlott 
le a műfaj. Viski darabja — egyébként 
a fiatalon elhunyt szerző legjelentő
sebb alkotása — a külső, főleg irodal
mi ihletésű zeneművek műfajának 
egyik legszebb késői példája.

Németh Gyula — akit adottságai, 
zenei hajlamai amúgy is a romantika 
felé vonzanak — lendületesen, szeretet
tel dirigálja mindkét művet; a meg
szólaltató együttes pedig, az Állami 
Hangversenyzenekar, mindent megtett 
a darabok minél tökéletesebb előadá
sáért. — A lemez minősége jó.

Beethoven: f-moll vonósnégyes, op. 59. 
— Szabó: II. vonósnégyes. Előadja a 
Weiner-vonósnégyes — LPX 1145

Egy klasszikus és egy mai magyar 
vonósnégyes kitűnő felvételével gazda
godott a Hanglemezgyártó Vállalat ka
talógusa.

Az előadó együttes, a Liszt-díjas 
Weiner-kvartett — több nemzetközi vo
nósnégyes-verseny győztese és díjnyer
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tese — jó híréhez, tehetségéhez mél
tóan, a különböző korok zenei stílu
saiba való hiteles beleilleszkedéssel, ki
tűnően adja elő 'mindkét m űvet a jó
minőségű lemezen.

C S E H S Z L O V Á K  L E M E Z E K
I

J. S. Bach: Három szonáta (h-moll, 
Á-dúr, E-dúr) hegedűre és cembalóra 
(BWV 1014—1016) — Előadja: Josef 
Suk és Zuzana Rúzicková. — SUA 
10549

Bach hat hegedű-cembalo szonátája 
két lemezből álló sorozatának első da
rabja. Az előadók Magyarországon is 
jól ismert, népszerű művészek; külön- 
külön nem egy jelentős sikert arattak 
már Budapesten és vidéken is. Közös 
felvételük — noha stiláris, vagy mu
zikalitással kapcsolatos kifogás igazán 
nem merülhet fel interpretációik nyo
mán — m égsem  elégített ki teljesen. A 
hagzási arányokat érzem a hegedű ja
vára eltolódottnak. Azt hiszem, Bach 
idején az ívformájú vonó következté
ben a hegedűnek nem volt ilyen átütő, 
elsöprő erejű hangja a cembalóval 
szemben; különben Bach nem írt vol
na a hegedűt kánonszerűen imitáló 
szólamokat a cembalo szólamába. Ép
pen ezek vesznek el a lemezen. Pl. az 
A-dúr szonáta elején a cembalo imitáló 
indító-szólamát alig lehet hallani.) Ezen 
kétféleképpen is lehetett volna segí
teni: vagy már eredetileg is letompítani 
a hegedű hangját, vagy pedig a felvé
tel során technikai eszközökkel, mód
szerekkel (pl. mikrofonbeállítás) a cem- 
balóéhoz arányítani. — Amellett a he
gedű hangja a lemezen kissé éles is. 
Rendkívül nagy kár ez a néhány 
hiányosság: egyébként igazán stíluso
san és kitűnően szólalnak meg a felvett 
művek!

G. Ph. Telemann kamarazenéjéből 
(G-dúr kvartett fuvolára, oboára, he
gedűre és continuóra; c-moll triószo
náta fuvolára, oboára és continuóra; 
d-moll kvartett fuvolára, oboára, fa
gottra és continuóra). Előadja az Ars 
Rediviva Ensemble (M. Munclinger — 
fuvola, S. Duchon — oboa, V. Snítil — 
hegedű, K. Bildo — fagott, F. Sláma — 
gordonka és V. Svihlíková — cembalo) 
— SU A 10500

Minden szempontból kiemelkedő le
mez. „Tematikája” igényes és didak
tikus: Telemann művészetével a „Mu-

sique de table” sorozatok egy-egy mű
vén és az „Essercizi musici” egyik da
rabján keresztül ismerteti meg a hall
gatót, aki éppen e jól kiválasztott kom
pozíciók hallatán értheti meg, hogy 
Telemannt joggal tartották kora leg
nagyobb muzsikusának. Az előadás ma- 
gávalragadóan tökéletes. Az Ars Redi
viva együttes nagy híréhez méltóan, 
stílushűen szólaltatja meg Telemann 
remekmívű kamaramuzsikáit. Az ízlé
ses, minden igényt kielégítő realizáció 
az együttes vezetőjének, Munclinger 
professzornak nagy tudását, hozzáérté
sét, a barokk zenébe való elm élyedé
sét igazolja. — A felvételi technika is 
kitűnő. A legutóbbi idők egyik legjobb 
Supraphon-lemeze!

R. Strauss: Oboaverseny — B. Mar- 
tinű: Oboaverseny — Előadja Fr. Han
ták, a Brnoi Állami Filharmonikus 
Zenekart J. Vogel, illetve M. Tur- 
novsky vezényli — SUA 10486

A hazánkban is járt kiváló cseh
szlovák oboaművész, Frantisek Hanták 
előadásában csendül fel honfitársának, 
Bohuslav Martinának kitűnő, szelle
mes oboaversenye. A mű — amelyet 
szerzője 1955-ben Nizzában írt egy 
Ausztráliában élő csehszlovákiai szár
mazású oboaművész megrendelésére — 
kitűnően hangszerelt, jól hangzó kom
pozíció, amelyben a szólista zenei- 
technikai felkészültségét alaposan csil
logtathatja. — R. Strauss Oboaversenye 
1945-ben készült; az „utolsó romanti
kus” mester öregkori darabja. Érdekes 
megfigyelni, hogy Strauss mennyire 
„régies” stílusú magánszólamot írt: 
rendkívül virtuóznak hat, valójában 
azonban lényegesen könnyebb, mint pl. 
a Martinűnmű magánszólama.

F. Hanták könnyed virtuozitással 
győzi mindkét kompozíció technikai ne
hézségeit; muzikális előadásában még 
a kissé „elaggott” Strauss-darab is él- 
ményszerűen hat. — A Brnoi Filhar
monikusok szépen kísérnek mindkét 
karmesterük vezénylete alatt. A lem ez 
technikai kivitele is jó.

Beethoven: F-dúr vonósnégyes, op. 59. 
No. 1. — Előadja a Vlach-vonósnégyes 
(J. Vlach ,V. Snítil, J. Kodousek és 
V. Moucka) — SUA 10492 

A legnépszerűbb Beethoven-kvartet- 
tek nagy része ma már hozzáférhető 
hanglemezen. Van persze „hiánycikk” 
is; ezek közé tartozott mindeddig a
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híres „Razumovszkij”-F-dúr kvartett. A 
legújabb Supraphon-lemezek között 
megjelent felvétel ezt a művet is tö
rölte a hiánylistáról.

A Vlach-kvartett — am elynek már 
oly sok kitűnő lemezét ismertethettük 
ezeken a hasábokon — ezt a Beethoven- 
vonósnégyest is tökéletes stílushűséggel, 
finoman, magas hőfokú előadásban in
terpretálja. — A lem ez minősége is 
kifogástalan.

S Z O V J E T  L E M E Z E K

Sosztakovics: I. szimfónia,  f-moll, op.
10. — A Bolsoj Tyeatr zenekarát K. 
Kondrasin vezényli D 11229/30

A lemeznek bizonyos fokig már-már 
„archív”-jellege van: a felvétel ugyanis 
1951-ben készült. A felvételnek egy 
régebbi lemez-változata már egyszer 
kapható volt nálunk, de elfogyott. Az 
új lemezről kiküszöbölték a régebbinek 
egy sor apróbb-nagyobb technikai fo
gyatékosságát is; a lem ez nyersanyaga 
is sokkal jobb, mint a régié volt. Ezért 
aztán Sosztakovicsnak ez a fiatalkori, 
világhírnevét megalapozó kompozíciója 
(amelyet Toscanini is állandóan a re
pertoárján tartott) teljes fényében ra
gyoghat. A kiváló zenekar sodró len
dülettel, nagy megértéssel tolmácsolja 
a művet Kirill Kondrasin nagyszerű 
vezénylete alatt.

Britten: Szerenád tenorra, kürtre és 
vonószenekarra, op. 31. A Szovjet Rá
dió Szimfonikus Zenekarát G. Rozs- 
gyesztvenszkij vezényli, közreműködik 
I. Kozlovszkij (tenor) és V. Polek (kürt). 
— D 9045/46

Az 1943-ban írt kompozíció Britten 
egyik igen jellegzetes alkotása. A fi
nom irodalmi érzékkel kiválogatott hat 
költemény (Cotton, Tennyson, Blake, 
egy ismeretlen költő, Ben Jonson és 
Keats versei) a legkülönbözőbb szem
pontokból érzékelteti az este képeit és 
hangulatait; ezeket ragadja meg és 
alakítja át zenei kifejező eszközökkel 
Britten. A művet keretező kürt-proló
gus különös varázst kölcsönöz a kom
pozíciónak.

A lírikus-romantikus darabot a leg
ismertebb szovjet lírai tenorok egyike, 
Kozlovszkij érzelmekben gazdag, szép 
hangú interpretációban tolmácsolja. 
Külön értéke a lemeznek Polek ragyogó 
kürtszólója. A Szovjet Rádiózenekar 
szépen kísér Rozsgyesztvenszkij ve
zénylete alatt.

Schubert: Rosamunda — kísérőzene. A  
Szovjet Rádió Szimfonikus Zenekarát
K. Sanderling vezényli — D 09271/72

Schubert Rosamunda-kísérőzenéjéből 
a zenekari részek szólalnak meg ezen 
a lemezen: a nyitány, három közzene 
és két balettzene. Az énekes részeket 
Axa románca és a három kórus) nem  
vették fel. — Érdemes meghallgatni a 
három sohasem játszott zenekari rész
letet. Kiderül belőle, hogy nem vélet
lenül vált a nyitányon kívül éppen az 
egyik közzene és az egyik balettzene 
népszerűvé: a másik három szám elég
gé gyengén sikerült muzsikája Schu- 
bertnek.

Kurt Sanderlingnek — aki azóta ber
lini „Generalmusikdirektor” — még 
Szovjetunióbeli tartózkodása alatt ké
szült ez a lemeze. A jeles német kar
mester vezénylete nyomán jól érvénye
sülnek Schubert zenéjének szépségei. 
A zenekar kitűnő.

Sztravinszkij: Zsoltárszimfónia —
Muszorgszkij: Hat dal — A Szovjetunió 
Állam i Szimfonikus Zenekarát és a 
Szvesnyikov-kórus fiú- és férfikarát 
Igor Markevitch vezényli, közreműkö
dik Galina Visnyevszkaja — D 011031/32

Sztravinszkij egyik legjelentősebb 
műve, a Zsoltárszimfónia igen kitűnő 
előadásban került felvételre most a 
Szovjetunióban. A nagyszerű zenekart 
korunk egyik legkiválóbb karmestere, 
az orosz származású I. Markevitch 
nagyszerűen vezényli. Külön öröm, 
hogy a kórust végre egyszer úgy lehet 
hallani, ahogyan azt Sztravinszkij ere
detileg megírta és elképzelte: a szop
rán- és az alt-szólamot fiúkórus énekli. 
Ilyen módon a hangzás teljesen fedi a 
szerző elképzeléseit.

Rendkívül élvezetes Muszorgszkij hat 
dala is Visnyevszkaja csodálatosan át
élt előadásában. A felvétel érdekessége, 
hogy Muszorgszkijnak ezeket az erede
tileg zongorakíséretes dalait a karmes
ter, Markevitch hangszerelte meg nagy
zenekarra, finoman és teljesen bele
illeszkedve a múlt század-végi orosz — 
elsősorban Rimszkij-Korszakov-féle — 
hangszerelósi gyakorlatba.

Örömmel számolok be egy újításról 
is. Szovjet hanglemeztasakon tudomá
som szerint itt fordul elő először, hogy 
a lemezre vett művekről kétnyelvű 
(orosz és angol) ismertető szöveg talál
ható.

Barna István
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S Z Ö N Y I  E R Z S É B E T  :

I S M E ,  1 9 64.  B U D A P E S T

Az ISME (International Society for Music Education) budapesti kon
ferenciáját mind hazai, mind külföldi vonatkozásban nagy várakozás előzte 
meg. A külföld — főleg a nyugat — kíváncsisággal vegyes érdeklődéssel 
készült a részvételre, mi pedig sok aggodalommal gondoltunk arra, meg 
fogunk-e felelni a tőlünk vártaknak, s milyen lesz mindannak hatása, mely
ről pedagógiánk tudja ugyan, hogy helyes és jó, de a világ szeme előtt ilyen 
nagy alkalommal még nem mutatta fel eredményeit.

Hosszasan lehetne kitérni arra. hogy miként született meg a konferencia 
helyéül éppen Budapest, és miért éppen 1964-ben, vagy milyen kezdemé
nyezések eredményeként szövődött az ISME munkájába most már kitö
rölhetetlenül és végérvényesen a magyar zenei nevelés. Ez azonban nagyon 
messzire vezetne. Fogadjuk el hát e nagy eseményt úgy, ahogy jött, és 
értékeljük annak rendje szerint. Helyezzük azonban mindjárt beszámolónk 
elejére Kodály Zoltán személyét, aki miatt elsősorban tart számot zenei 
nevelésünk nemzetközi érdeklődésre, és akinek személyéért az egész 
világ irigyli a magyar zenepedagógiát. Sehol másutt nem foglalkozik őt 
megközelítő nagyságú zeneszerző ennyit és ilyen intenzíven a zenetanítás 
dolgaival.

Visszapillantva a konferencia idejére, a rengeteg benyomás még most 
is szinte teljes rendezetlen nagyságában gomolyog mindenkiben, aki csak 
résztvett a 8 nap megmozdulásain. Nehéz ebből a lényeget kihámozni, ami 
legjellemzőbb volt a budapesti ISME-re, mert közben egyes részletek el
hagyása legalább olyan nagy hibának tűnne, mint a döntően fontos momen
tumok ki nem emelése. Választani kellene továbbá, hogy értelmi vagy 
érzelmi oldaláról közelítsük meg a történteket, és nem sikerül a kettőt 
elválasztani egymástól, hisz a zene természetéből adódó lenne az utóbbi. 
Miután azonban mégis csak konferencia volt, előbb az előadások és ülések 
tartalmi részét vegyük sorra s később a hangversenyeket, bemutatókat.

A MÉMOSZ székházban tartott konferenciát a Magyar Zeneművészek 
Szövetsége rendezte. Az első ünnepi ülést zeneművek, zenei könyvek és 
hanglemezek nemzetközi kiállításának megnyitója előzte meg. Az impozáns 
kiállítást a beérkezett külföldi és magyar anyag alapján dr. László Zsig
mondi és Veszprémi Lili állította össze. A konferencia ünnepélyes megnyi
tása a nagyteremben a Magyar Rádió és Televízió Gyermekkarának szín
pompás, virágos felvonulásával, és Kodály: Nagyszalontai köszöntő-jének 
hangjaival kezdődött. Az elnöki széket Samuel Baud-Bovy, a genfi Kon
zervatórium igazgatója foglalta el, a megjelenteket a kormány nevében
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Ilku Pál művelődésügyi miniszter köszöntötte, Kodály Zoltán bevezető sza
vaiban a vendéglátó ország történelmének néhány eseményét ismertette a 
közönséggel, majd a zenének az ember életében való jelentőségéről beszélt. 
Szavai után Szabó Ferenc, a Zeneművészeti Főiskola főigazgatója ez ünne
pélyes alkalmat használta fel arra, hogy a mesternek átadja a Főiskola 
gyémántdiplomáját. E megható pillanat emléke megmaradt az egész 8 nap 
alatt. Kodály Zoltánt, aki korát meghazudtoló tökéletes aktivitással 
vett részt a konferencián, minden résztvevő a legnagyobb tisztelettel és 
szeretettel vette körül. Dr. d’Arcy Hayman az UNESCO vezérigazgatójá
nak képviseletében köszöntötte a kongresszust. Utána következett az elnök, 
Samuel Baud-Bovy előadása ,,Üj zene és zenei nevelés” címmel. Az általa 
megpendített humanista hang, mint a konferencián elhangzó első előadás 
alaphangja, szinte megjelölte azt a stílust, melyet az ő vezetése alatt álló 
Társaság a konferencia egész menetében alkalmazott. Miután az új zene 
tanításának néhány problémáját, kivált a ritmusra vonatkozókat kifejtette, 
szavait azzal zárta, hogy a nevelés alapvető feltétele a szeretet, és annak, 
aki a tanítás nagy feladatát vállalja egyaránt szeretnie kell azt, akit tanít 
és azt is, amit tanít.

A konferencia központi témája „A XX. század zenéje és a zenei nevelés” 
volt. Időszerű és modern téma, sok érdekességet rejt magában és még több 
vitára adhat alkalmat. Amennyire ezen a konferencián a kelet és a nyugat 
találkozott, ugyanannyira felvetődhetett volna a nyugati zenei avantgarde 
összeütközése más irányzatokkal. S mindezeken felül nyílt kérdés marad 
a zenepedagógusok nagy tömegének viszonyulása e problémákhoz, melyek 
tudvalevőleg egyaránt kényesek és kialakulatlanok keleten és nyugaton. 
Éppen ezért számíthattunk arra, hogy a szakértő közönség objektivitása 
gátat szab a szélsőséges megnyilvánulásoknak és egyúttal mércét jelent a 
modern zenében való eligazodás tekintetében. Itt is beigazolódott, hogy sok 
új nem is olyan új, hogy a pár éves olykor már milyen réginek tűnik, s 
ugyanakkor valami régebbi újabbnak hat, mint a ma írott. Ebben az állan
dóan változó és alakuló körforgásban csak az marad fenn, ami időtálló, 
tehát csak az kerülhet közvetlenül a zenepedagógia vérkeringésébe.

A naponta elhangzó plenáris előadások mindegyike a központi téma 
körül mozgott. Az első, és egyben egyik legjelentősebb ilyen előadás prof. 
dr. Siegfried Borris főiskolai tanáré volt (Nyugat-Berlin), címe „Az új 
zene fejlődési vonalai”.*

Utána prof. dr. Edmund Cykler, az oregoni egyetem tanára (USA) tar
tott előadást „A jazz és az új zene” címmel. Szavaival sok tekintetben iga
zolta Borris állásfoglalását, bár e kérdést egészen más szemszögből vizsgálta. 
A kiindulópont itt is az volt, hogy egyesek szerint egyetlen irányzat felé 
halad az új zene, ez pedig a jazz. Bár zenetörténeti tény, hogy századunk
ban hány zeneszerző fordult a jazzhez és használta fel annak elemeit szim
fonikus- vagy kamarazenéjében, mégis ez önmagában csak egy irányzatot 
jelent, és nem fogható fel általánosnak sem az akkori időben, sem a fejlő
dés további vonalát szemlélve.

* Lásd lapunk  m ás helyét.
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Prof. dr. Eugen Suchon (Bratislava) „Az új zene harmóniai szerkezete” 
címmel tartott előadást plenáris ülés keretében, melynek során hosszan és 
részletesen fejtegette a modern zene harmónia világának kialakulását, és 
építette fel azokat az akkordokat, melyeket saját elméleti módszere szerint 
műveiben is felhasznál. Előadását vetített képekkel egészítette ki, így a 
hallgatóságnak alkalma volt el is képzelni a szóban elmondott hangzatokat. 
Az elméleti fejtegetést azonban nem követte a műveiben alkalmazott for
dulatok bemutatása, így a példák sora kissé egyhangúnak tűnt, és inkább 
szűkkörű szakmai megbeszélésre kívánkozott volna, mint plenáris ülésre. 
A zeneszerzői szempontból igen értékes strukturális mozzanatok nem talál
ták meg helyüket a pedagógiai jellegű, inkább általános mondanivalókra 
törekvő előadások között.

Norman Dello Joio (USA) az amerikai zeneszerzők egyik legértékesebb 
tagja „Üj zene és alkotó zenei nevelés” címmel tartott előadást, melyben 
az ifjúságnak a zenével való kapcsolatát elemezte. Amerikában sokat fog
lalkoznak azzal, hogy fiatal zeneszerzőket egyes iskolákhoz, ifjúsági cso
portokhoz küldenek. Cél, hogy műveket írjanak a fiataloknak s hogy így 
a zeneszerző és az ifjúság — a majdani hangversenylátogató közönség — 
kapcsolata szorosabbá váljék. Ezt a mozgalmat ösztöndíj rendszerrel kap
csolták össze, így a zeneszerzők megfelelő anyagi feltételekkel is rendel
keznek. Előadásában egy helyütt Joio kissé epésen jegyezte meg, hogy 
ezen a konferencián minden helybeli és külföldi együttes előad egy-egy 
művet saját hazája szerzőinek műveiből, csak éppen az amerikai együttes 
nem énekel mai amerikai szerzőtől semmit.

Prof. Bernhard Binkowski, a stuttgarti főiskola tanára „Űj kórusmu
zsika a Német Szövetségi Köztársaság iskoláiban” címen tartott előadást. 
Előbb vázolta, hogy a német kórusirodalom milyen fejlődési szakaszokon 
ment át az utóbbi évszázadban, majd zenei példákkal szemléltette, hogyan 
vált mindinkább népszerűvé a régi kórusmuzsika anyaga az ifjúsági és 
amatőr kórusok területén, míg eljutott Hindemith és más mai szerzők ere
deti műveiig. Több zenei részletet hallottunk kisebb kamaraegyüttes kísé
retével is. Az előadás összefoglalójából kiviláglott, hogy a német iskolai 
énekkarok műsora igen változatos és felöleli mindazon területeket, melyeket 
mai zeneszerzőik művei jelentenek a tizenkétfokú és szeriális zene elemei 
kivételével, mert ennek az irodalomnak eddig még nem volt ilyen ága.

Prof. Jurij Nyikolajevics Tyulin, a leningrádi konzervatórium igazga
tója felolvasta D. Kabalevszkij, az ISME igazgatósági tagjának üdvözlő le
velét a konferenciához, majd megtartotta előadását az ifjúság esztétikai 
neveléséről. Kifejtette, hogy milyen nagy jelentősége van az ifjúság életé
ben az esztétikai nevelésnek, s hogy ennek keretében mi a zenének sze
repe. Az egész népet átfogó zenei művelődés fontos bázisaként tekinti az 
ifjúság zenei nevelését, és előbbinek e vonatkozásban nagy morális erőt 
tulajdonít.

„A modern zenedrámai forma, a gyermekek és az ifjúság zenei élmé
nyének legértékesebb eszköze” címmel Per Norgard dán zeneszerző és mű
vének, „Az ítélet”-nek betanító és vezénylő karmestere, Harald Bjerg 
Emborg (Koppenhága) vezetett igen érdekes párbeszédet. Maga ez a közlési 
forma eleve újat és meglepőt jelent, hisz visszanyúl a görög dialogizáló
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stílushoz, s ezzel az ismétlődő előadások (mondhatnánk monológok) sorába 
új színt hozott. Két lelkes, szinte megszállott fiatalember állt a dobogóra, 
és kérdés felelet formájában fejtette ki gondolatait, melyek szinte kissé a 
„világmegváltás” szándékát hordozták magukban. Szenvedélyes hangvételük
kel olykor gúnyos-irónikusan ostorozták a gyermekeknek írott tánczenét, 
máskor kétségbeesetten keltek ki a gyermek művészi nevelésének érdeké
ben azon zene ellen, mely tartalma és kifejezésmódja miatt nem nekik való. 
Mintaképül Bach saját gyermekeinek írott darabjait és Bartók „Gyerme
keknek” című sorozatát hozták fel, utóbbiról megállapítva, hogy az a 
Balkánon (!) még ma is megfelel céljának. A konzervativizmus — (ami a 
mi véleményünk szerint is sok külföldi ország pedagógiai irodalmában 
egyedül domináló irányzat, lévén hogy a zenét tanuló ifjúság tananyagát 
mind gyakorlatok, mind előadási darabok terén nem a legjobb zeneszerzők 
írják, hanem inkább csak a zenetanárok maguk) — megakadályozza, hogy 
az ifjúság új zenei anyagon nevelkedjék. Ezáltal a hangversenylátogató kö
zönség is elutasítja a modern zenét, hisz ifjú korában nem került hozzá 
közel. Az avantgardizmus — úgymond — ledöntötte az összes korlátokat, s most 
itt a hangzás közvetlen öröme, a színek, ritmusok, effektusok új hangszeres 
kombinációinak végtelen sorozata, a nyitott formai építkezés és az impro
vizáció, mint kimeríthetetlen tárház. Norgard az utóbbi időben a legkülönbö
zőbb korú gyermeknek komponált kórusokat, zenei játékokat, és foglalko
zott a felnőtt ifjúság, az amatőr együttesek számára szerzett zenévei is. „Az 
ítélet” éppen e követelményeknek kíván megfelelni, s a művészet sok terü
letén egyidejűleg szeretné kifejezni mindazt, ami az adott technikai kor
látok közt egy amatőr együttes számára lehetséges. Az ún. hangzási „sző
nyegek”, kórus és Orff-hangszerek hangzásának vegyülete, énekes és prózai 
szólisták, magnetofon hatások és reális zenekari hangzás, meghatározott 
szeriális kereten belüli improvizációk mind megvalósíthatók ezen a fokon, 
ha a karmester érti a partitúrát és át is tudja adni az előadóknak. Emborg 
végezetül azt javasolta, hogy az ISCM (International Society for Contem
porary Music) foglalkozzék az ifjúságnak írott zenével, és a magyarországi 
zenei általános iskolák rendszerét világviszonylatban átvéve kapcsolják be 
mindenütt — a mai zene nyelvezetével — a zenei, drámai elemeket az 
oktatásba.

Két plenáris előadásnak szolgált alapvető témául az improvizáció kér
dése. Peter Maxvell Davies (London) zenei példákkal illusztrálta előadását, 
gyermekek kompozícióit hallhattuk magnetofon felvételről. „Alkotó zenei 
nevelés egy angol iskolában” volt előadásának címe. 1959 óta folytat komno- 
nálási gyakorlatokat 10—18 éves korú gyermekekkel, s ennek eredményei
ről számolt be a konferenciának. Az első lépések az improvizáció gyakorlá
sára egyszerű zenekari darabok egyes szólamainak variálása, színezése 
voltak. Aztán mindinkább eltérő lett a variáció, míg végül hasonló stílusban 
eredeti művet improvizáltak, majd le is írták és egy-egy gyermek kompo
zícióját közösen előadták. A felvételekből hallhattunk is. Ugyancsak érdekes 
volt annak felfedezése, hogyan alakul pár hónapon vagy éven belül egy 
gyermek improvizatív készsége, s hogyan lehet nyomon követni a variálás 
gazdagodását és a képzelőerő kibontakozását. Véleményünk szerint mindez
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azonban csak esetlegességet, játékosságot tükrözött, és a zenei teremtő erő 
megnyilvánulását csupán az ösztönösség keretein belül mutatta. Sok gyer
mek tud képet festeni, némelyik olyan, mintha kész művész festette volna. 
De lényegében a gyermekek nagy többsége a festést csak olyan játéknak, 
szórakozásnak tekinti, mint hasonló korban a versfaragást, színészkedést 
stb. A zene ebben a viszonylatban a reprodukáló fokról fellép az alkotás 
fokára a gyermek életében, s ezzel a zenei érzéket feltétlenül igen nagy 
mértékben fejleszti és gazdagítja, de nem azonos a zeneszerzéssel.

Prof. Wilhelm Keller, a salzburgi Orff-intézet igazgatója „Improvizáció, 
út az új zenéhez” címmel hasonló témával foglalkozott, de míg Davies 
teljes zeneműveket mutatott be, Keller az improvizációt a dallami és rit
mikai mozzanatok legkezdetibb fokáról indította el. Módszere nem volt 
idegen a hallgatóság előtt, mert az Orff-Schulwerk bejárta már az egész 
világot és mindenütt érezteti hatását elméletben és gyakorlatban. Szá
munkra kissé gyermetegnek tűnt az öncélú improvizálás e módja, amit éppen 
előadása során láthattunk, és bár e sokféle eredeti folklór dallamai és rit
mikai elemei igen színessé teszik a módszert, mégis lehántva róla a díszes 
kérget, mondhatnánk egyhangúnak, erőltetetten primitivizáiénak tetszik. 
Természetesen mi is valljuk messzemenően: alsó fokon nagyon nagy szükség 
van mindenféle improvizációra. A gyermek mozogjon már korán fesztele
nül és görcsmentesen, érezzen ritmust és halljon dallamfordulatokat, de 
már nagyobb gyermeknél erőltetetten hat a voltaképpen igen egyszerű dal
lamok és ritmusok rögtönzése.

Prof. dr. N. Notowicz, a Német Zeneszerzők és Zenetudósok Szövetsé
gének első titkára (NDK) Eisler és Schönberg kapcsolatáról tartott előadást. 
A két zeneszerző tanár-tanítványi viszonyban állt egymással, s bár eleinte 
azonos művészi és emberi eszményeket vallottak magukénak, a történelem 
később szembeállította őket egymással, de Eislernek Schönberg iránt érzett 
tisztelete és megbecsülése mindig kiviláglott levelezésükből. A bemutatott 
zenei szemelvények Eisler oeuvrejének sok értékes vonását tükrözték, és 
hallható volt, hogy olykor stílusjegyeiben mennyire felismerhető a Schön
berg hangzásvilágával való rokonság.

„A mai zongoramuzsika kulcsművei (Webern, Messiaen, Stockhausen) 
— elemzési és előadási problémák” címmel prof. Franzpeter Goebels (Det
mold) tartott előadást, méginkább koncertet az előbbi szerzők műveiből. 
Célja e műveknek a közönséghez való közel hozása volt, éppen ezért bő 
magyarázattal egyes részleteket ismételten is eljátszott. Szuggesztív elő
adásmódja az idézett műveket valóban jól megvilágította, s miután több
ször megjegyezte, hogy válogatása csak egy út a sok közül, a lehetőség a 
zongorairodalom további jelentős mai kulcsműveinek feltárására nyitva 
maradt.

Az improvizáció keretébe tartozott, és számos zenei rögtönzés bemuta
tásával egészült ki Lilly Friedemann (Göttingen) előadása: „Társas impro
vizáció dallam és ütőhangszereken”. Az 5—6 főből álló előadói csoport — 
16—20 év körüliek — megadott zenei feladat, vagyis keret alapján néhány 
vonós, fúvós és ütőhangszeren végeztek társas improvizációt. (Mindenki 
azt játszhatta, amit akart...)  Bár az volt a benyomásunk, hogy az ott el
hangzó modellekhez hasonlóakat már nem egy ízben improvizáltak közö-
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sen, most csak egy-egy újabb variáció született. Lilly Friedemann közvet
len modorával szinte eltüntette a pódium és a plenáris ülés hallgatósága 
közti távolságot, és lendületes előadásmódjával — maga is részt vett az 
improvizációban hol hegedűvel, hol dobbal —, szinte az alkotás kellős kö
zepébe ültette valamennyi résztvevőt. Előadása után tanáraink népes cso
portja vette körül, és kipróbálta az éppen hallott módszer gyakorlati alkal
mazását hangszeres rögtönzés keretében. Látszott, hogy az alkotás öröme 
és izgalma miként szunnyad még azokban is, akik máskülönben a maguk 
számára a komponálás műveletét tabunak érzik.

A fent említett plenáris előadásokon belül meg kell külön emlékeznünk 
két értékes hazai előadónkról. Mihály András, a Zeneművészeti Főiskola 
tanára „Az új zene tanulmányozásának régi és új problémái”-ról beszélt 
Bartók Contrasts-triója és Kurtág György vonósnégyese alapján, Sándor 
Frigyes, a Zeneművészeti Főiskola tanára pedig „Űj zene a magyar hang
szeres oktatásban” címmel főleg alsófokú hangszeres iskoláink anyagát és 
előadási darabjait tárgyalta. Mindkettőt bő zenei anyag egészítette ki, élő 
előadásban. Ügy véljük, hogy e két téma egyaránt volt nemzeti és nemzet
közi, s megmutatta alsó- és felsőfokú szinten a mai zene alkalmazásának 
egy részterületét a zenepedagógiában. Utalva a két fiatal dán előadó 
dialógjára, joggal mondhatjuk, hogy Sándor Frigyes beszámolója meggyőz
hette a hallgatóságot zenepedagógiai irodalmunk magas színvonaláról. Egy
ben tanújelét adta annak, hogy nálunk Bartók és Kodály példamutatása 
során zeneszerzőink mennyire kiveszik részüket az ifjúságnak írott zenéből.

Nemcsak ennyi volt a plenáris ülések előadásainak száma. Még sok 
előadó, értékes gondolat, tapasztalat tette teljesebbé a konferenciát. De az 
itt említettek voltak talán a legértékesebbek és leglényegesebbek. És kissé 
ezek szabták meg az egész konferencia tenorját.

A naponta tartott plenáris ülések mellett ugyancsak naponta üléseztek 
a munkaközösségek. A hat munkaközösség — 1. Zene az iskolában (elnök: 
Prof. dr. Karl D. Ernst, Kaliforniai Állami Egyetem, Hayward, USA), 
2. Zene a közösségi életben (elnök: Dr. Wilhelm Twittenhoff, a Kemscheld-i 
Művészeti Iskola igazgatója, NSZK), 3. Zene a tanárképzésben (elnök e sorok 
írója), 4. Hivatásos zenészképzés (elnök: Prof. dr. Václav Holzknecht, a prá
gai Konzervatórium igazgatója), 5. Tudományos kutatás (elnök: Prof. Dávid 
Tunlay, Nyugat-Ausztráliai Egyetem), 6. Technikai eszközök a zenei neve
lésben (elnök: Ádárn Jenő) — legalább egy ülést és egy vitát tartott, melyen 
mintegy „kerek asztal” formájában a felmerülő kérdéseket megbeszélték a 
résztvevők.

A „Zene az iskolában” elnevezésű munkaközösség sok érdekes ülése 
közül hadd emeljünk ki néhány előadást; elsőnek az időrendben is először 
elhangzót kell megemlítenünk, Friss Gábor beszámolóját: „Zenei nevelés 
a magyar zenei általános iskolában”. A külföldi vendégeket sok zenepeda
gógiai területünk közül talán ez a munka érdekli és izgatja a legjobban, 
éppen ezért volt oly nagy jelentősége Friss Gábor világos és átfogó előadá
sának. Általa félre nem érthető módon kiderülhetett az iskolatípus különös 
sajátossága és speciális tartalma. Az előadást a Lórántffy utcai zenei álta
lános iskola növendékeiből álló csoport kitűnően illusztrálta. Ezzel az első 
előadással, mondhatjuk, „letettük a garast” a nemzetközi kongresszus ssz-
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talára, s várhattuk, hogy mi lesz a hatása. A további napok megmutatták, 
hogy a hatás nem maradt el, s hogy az első jól megtervezett lépés után 
hogyan vezettük végig vendégeinket azon az úton, melyet immár hosszú 
évek során magunk bejártunk.

„Zenei nevelés Cleveland gyógypedagógiai iskoláiban” címmel Elizabeth 
Davies Kondorossy (USA) tartott megkapó előadást arról, hogy mit jelent 
a zene a testileg fogyatékos gyermekek életében. Marjorie Bram, South 
Orange, New Jersey (USA) „Mai művek iskolai zenekarra az Egyesült Álla
mokban” címmel tartott előadást, melynek keretében felsorolta, hogy milyen 
típusú ifjúsági zenekarok működnek Amerika iskoláiban. Megemlítette a 
zeneszerzők és az iskola kapcsolatának fontosságát, mint azt már előbb
N. D. Joio szavaiból is hallhattuk, és beszélt arról, hogy a Ford Alap 
megbízást ad egyes zeneszerzőknek iskolai együttesek számára való kom
ponálásra.

Két szovjet előadó, Vera Beloborodova és Jelena Gembinckaja „Új 
zene a szovjet iskolákban” és „Az esztétikai nevelés az elemi zeneoktatás
ban” címmel tartott előadást. Mindketten kitértek azokra az általános jel
lemvonásokra, melyek ma a Szovjetunióban a zeneoktatás sajátosságai.
J. Gembinckaja pedig, aki a kísérleti pedagógiai intézetben dolgozik, saját 
kutatási területéről adott rövid beszámolót. Magyar részről az előadások 
sorát Dobray István folytatta „Zene a magyar középiskolában” címmel. 
Tartalmas előadása jó kiegészítője lett annak az egységes képnek, amit a 
kongresszus résztvevőinek egész zeneoktatásunkról nyújtani akartunk.

A munkaközösség vitája során Kokas Klára (Szombathelyi Tanítóképző) 
lehetőséget kapott dr. Eiben István antropológus kutatóval együtt végzett 
munkájának ismertetésére. Tárgya a zenei óvodát végző gyermekek testi 
fejlettségének elemzése és tudományos összehasonlítása más, normál óvodát 
végzőkével. Ennek eredménye folytán tárt kapu áll a tudományos kutatás 
előtt, hogy a zenei általános iskolát végző és a nem zeneibe járó gyerme
kek képességeit pszichológiai és antropológiai szempontból egybevesse. A fel
szólalás nagy érdeklődést váltott ki, és vele kapcsolatban számos kérdés 
hangzott el.

A „Zene a közösségi életben” nevű munkaközösség előadásai közül 
néhányat kiemelve először dr. Hans-Walter Berg (Detmold, NSZK) nevét 
említjük, aki „Az ütőhangszer játék jelentősége az iskolán kívüli zenei neve
lésben” címmel Keller, L. Friedemann és Trude Reich plenáris előadásai
nak. tartalmához közelített. Az előzőeket azonban annyiban tovább is bőví
tette, hogy az improvizációból kiindulva ugyan, de főleg zeneszerzők által 
komponált ütőhangszerkíséretes kamarazene darabokat elemzett.

Csehszlovák vendégeink közül e munkaközösség keretében Ilja Hurnik 
(Prága) a Csehszlovákiában tartott ifjúsági hangversenyekről. Mikulás 
Strausz a népi művészeti iskolákról tartott előadást, az NDK részéről pedig 
Hans Naumilkat, a berlini rádió úttörő énekkarának vezetője beszélt az 
ifjúságnak és a gyermekeknek írott új zenéről. Dr. Wilhelm Twittenhoff 
(Remscheid) „Ifjúsági zeneiskola az NSZK-ban” címmel tartott előadást, 
melyben bevezetésképpen a két világháború közötti időszak zenei nevelé
sének történetét vázolta, elsősorban Fritz Jöde nevét emelve ki. Aztán szám
szerű adatokkal és szervezeti kérdésekkel foglalkozott, végül felsorolta, hogy

34  5



1963-ban a zeneiskolában zenét tanulók 47%-a furulyát, 14%-a gitárt, 
13,5%-a zongorát, 8,6%-a hegedűt, a többi egyéb hangszert tanult. A zenét 
tanulók száma emelkedik annak ellenére, hogy a mai kor technikai fej
lődése látszólag eltéríti az ifjúságot a zenétől.

A „Zene a tanárképzésben” munkaközösség ülésén három előadás hang
zott el: Prof. dr. Josef Plavec (Prága) „A szocialista zenei nevelők főiskolai 
kiképzésének problémái Csehszlovákiában”, Fasang Árpád „Zenetanárképzés 
Magyarországon” és prof. Ladislav Daniel (Olomouc) „A kottaolvasás új 
útjai”. Dr. Plavec elsősorban azokkal a kérdésekkel foglalkozott, melyek 
az 1945 után megindított egyetemi pedagógiai fakultás és a pedagógia; 
főiskolák zenei munkáját jellemzik. Azóta az ének csak mint harmadik vá
lasztott szak szerepel a pedagógiai főiskolán, s emiatt a zenei képzés szín
vonala igen hiányos. Megemlítette a végzős hallgatók kötelező vidéki elhe
lyezését és a levelező oktatás kiszélesítését. Fasang Árpád előadásának alap
témája a szakiskolai szaktanárképző munkájának ismertetése volt, miután 
ilyen típusú, alsófokú zenetanításra képző intézmény a külföldi vendégek 
előtt kevéssé ismert. Az értékes előadást követő hangszeres bemutató — a 
Bartók Szakiskola növendékeiből alakult kamarazenekar és szólistái — 
csak alátámasztotta a szóban elmondottakat, és szépen szemléltette a szak
tanárképzőben folyó értékes munkát. A harmadik előadó, L. Dániel témája 
inkább egy tudományos jellegű munkaközösségbe kívánkozott volna, s 
ezért a későbbiek során sem volt alkalom az amúgy is sok vitára okot 
adható kottaolvasási újítás megbeszélésére.

E munkaközösség vitája alkalmával az NDK úgyszólván valamennyi 
jelentős egyetemi városának zenei professzorai (Lipcse, Berlin, Jéna, Halle, 
Weimar, Greifswald) felszólaltak egy-egy, a tanárképzés problémáiba vágó 
kérdéssel, melyeknek kifejtéséhez a jelenlevő Tyulin professzor, az egyik 
előadást tartó dr. Plavec, és a magyar kollégák is hozzájárultak.

A „Hivatásos zenészképzés” keretében a zenei pályára készülő fiatalok 
tanítása volt napirenden. A hivatásos zenészképzés belgiumi reformjáról 
prof. Jean L. Broeckx (Gent) tartott előadást, és dr. Ujfalussy József, a 
Zeneművészeti Főiskola tanára az esztétika tanításáról beszélt. Az érzelmi 
nevelés zenével — tárgykörben Ujfalussy József legképzettebb szakembe
rünk, előadása méltán képviselte a főiskolai oktatásban oly fontos szerepet 
játszó esztétikai tanulmányok magas színvonalát. Ugyancsak magyar előadó 
lépett Szende Ottó személyében az előadói emelvényre, hogy a hegedűtanítás 
fiziológiai problémáiról szóljon. E terület nagy hatást gyakorolt újdonsá
gával a jelenlevő hallgatóságra. A konferencia egyik legmagasabb szintű 
előadását prof. Jacques Chailley, a Sorbonne Zenetudományi Intézetének 
igazgatója (Párizs) tartotta „Zenetudomány és pedagógia” címmel. Sztojan 
Sztojanov, a Bolgár Zeneszerzők Szövetségének titkára az új zene aspek
tusairól kissé leszűkítve és merev módon beszélt. A munkaközösség to
vábbi ülésén emlékezetes előadást tartott prof. Miroslav Magdalenic (Zág
ráb) „Hallásképzés a népzene és az új zene alapján” címmel, melyben a 
gazdag szerb, horvát folklór melodikai és ritmikai anyagát, valamint az új 
zene egyes irányzatait módszeresen feldolgozott hallásképzési anyag for
májában mutatta be. „Űj zene és zenei nevelés” lett volna prof. dr. Georg 
Knepler, a berlini Humboldt Egyetem Zenetudományi Intézetének igazga-
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tója (NDK) előadásának címe, de kevéssé tartotta magát az előre megírt 
szöveghez, és inkább a konferencia eddig elhangzott plenáris előadásainak 
bírálatával foglalkozott.

A „Tudományos kutatás és zenei nevelés” elnevezésű munkaközösség 
legérdekesebb előadásai kétségkívül prof. dr. Paul Michel (Weimar) és 
prof. dr. Frantisek Lysek (Brno) tollából kerültek ki. Dr. Michel előadása 
a zenepszichológiái kutatás NDK-beli eredményeiről szólt, Lyseké pedig 
az ifjúság zenei tehetségének kutatásáról. Előbbi hosszú évek munkájának 
részben könyvekben kifejtett, részben a megjelenés óta elért eredményeit 
hallatta, utóbbi viszont egy szintén már hosszú évekre visszanyúló kar
vezetői pálya legbensőbb műhelytitkait tárta a hallgatóság elé.

„Technikai eszközök a zenei nevelésben” volt a 6. munkaközösség neve, 
melynek előadásai közül elsősorban Ádám Jenő „Zenei nevelés a rádió és 
televízió útján” című előadását és bemutatott filmjét kell kiemelnünk. 
Technikai kivitelben igen előnyös volt Mme J. J. Chivret (Bordeaux) filmje 
és előadása a kezdők audiovizuális módszerű tanításáról, de tartalmában 
annyira elavultnak és görcsösnek éreztük, hogy ezt még a film szép színei 
és a bájos gyermekarcok sem tudták feledtetni. Egyik nap Jörn Thiel (Köln) 
mutatott be három ismeretterjesztő filmet a zongoráról, a hangszer fejlő
dését annak történetében követve.

A konferencia egyik legérdekesebb színfoltja a reggelenként 8—8,45-ig 
tartott magyar mintatanítások sora volt. Már az első munkanapon reggel, 
amikor V. Forrni Katalin óvodásai bevonultak az előadóterem dobogójára, 
láthattuk, hogy a külföldi vendégeket mennyire érdekli zeneoktatásunk 
gyakorlati része. Mindvégig jegyezték a hallottakat, látottakat, egyes iapán 
kollégák pedig a min tatatanításokat miniatűr magnetofonjaikkal fel :s 
vették. Itt kell megjegyeznünk, hogy a sok zenei példával illusztrált minta
óra, meg egy 1 oldalas idegennyelvű tartalmi leírás a tanóráról teljes 
illúziót tudott kelteni a szakemberek előtt. Az óvodások három csoporttal 
mutatták be tudásukat, előbb a 3—4 évesek, majd a 4—5, végül az 5—6 éve
sek következtek. A zene legkisebb elemeinek átadása, a játék öröme köz
ben nyújtott apró tudatosítások, s nem utolsó sorban a csöpp gyermekek 
elragadó mozgása, csoportos és egyéni munkája, valóban megindítóan mu
tatta a zene szerepét a kisgyermek érzésvilágában. Forrai Katalin türelmes, 
nyugodt és derűs egyéniségével számos szívderítő pillanatot szerzett a 
hallgatóságnak. E bemutatót a konferencia további napjain is mindig él
ményként emlegették a külföldi vendégek.

A második bemutató órán Salamon Ilona zenei előképzés csoportja 
mutatkozott be a Fővárosi Zeneiskola Szervezet csepeli körzetéből. Az óra 
menetében a gyermekek az előképzős hangkészlet kialakulását szemléltet
ték és számot adtak mindazon ritmikai elemekről, melyek ebben az osz
tályban a tudatosítás tárgyát képezik. Tanáruk vezetésével valamennyit 
a gyakorlás szemszögéből is bemutatták, így a hallgatók a memória fej
lesztését és a felidézési készség kibontakozását is nyomon követhették.

Immár világhíres iskolatípusunk, a zenei általános munkájáról kaptak 
ízelítőt a konferencia résztvevői a bemutató órák harmadik napján. A kecs
keméti zenei általános iskola V. osztályos csoportja Czeizner Katalin veze
tésével a 45 perc keretébe ezúttal nemcsak magyar anyagot olvasztott,
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hanem a szemelvényeket idegen népek dalanyagából válogatta össze. így a 
gyermekek számot adhattak arról, hogy mennyire otthonosak más népek 
zenéjében. A magyar és idegen dalok összehasonlítása, azok sajátosságainak 
felismerése és egybevetése a hallgatóknak értékes és emlékezetes pillana
tokat nyújtottak. Az óra fénypontja a lapról éneklés volt, melynek anya
gát ezúttal Kodály Zoltánnak e célra írott kompozíciója jelentette.

A középiskolai ének-zenetanítás anyagából a negyedik napon a Szi
lágyi Erzsébet leánygimnáziumból alakult csoport adott elő M. Katanics 
Mária vezetésével. A XVI—XVIII. századi magyar zenét idézték fel, számtalan 
zenei példa hangzott el és tette az órát érthetővé és élménnyé a külföldi 
hallgatók számára. A lányok oly természetesen és olyan átélt előadással 
muzsikáltak, hogy a legmagasabb szintű középiskolai zenei nevelés terén 
szebb példát nem is mutathattak volna. A rendelkezésre álló 45 perc alatt 
áttekintették az egész régi magyar muzsikát, és eljutottak — Mozart: A-dúr 
hegedűversenyének verbunkos részletét magnetofonról meghallgatva — a 
magyar zene és a nyugati műzene ölelkezéséig.

A korái szerepe a barokk zenében — volt a pécsi Szakiskola Agócsy 
László által vezetett szaktanárképzős szolfézs csoportja bemutatójának 
anyaga. Ez a téma bő alkalmat adott arra, hogy a növendékek minél több 
oldalról mutassák be tudásukat szolfézs, zeneelmélet, elemzés, formálás, 
egyéni és csoportos interpretálás területén. Agócsy László ihletett vezetése 
mellett a zene minden rejtett szépsége kitárult a növendékek előtt, s mi
kor az óra meghitt légköre a rendelkezésre álló idő végén felfokozódott, 
a közönség alig várta, hogy a bejelentett közös éneklésbe bekapcsolódhassék. 
Nem lehet meghatódottság nélkül azokra a percekre emlékezni, amikor a 
szerte a világból összesereglett vendégek magyar kollégáikkal együtt — ki 
magyar szöveggel, ki eredeti nyelven, ki szolmizálva, ki dúdolva — Bach 
egyik korálját énekelték.

Az utolsó nap reggel az Országos Filharmónia igen népszerű és jól be
vált ifjúsági zenei klubjai közül mutatott be egyet Lukin László. A foglal
kozás keretében hangversenyek megbeszélése, egyéni hangszeres bemutatók, 
rejtvények, jutalmazások kerültek sorra. A klub vendége ez alkalommal 
Lendvai Kamilló zeneszerző — ki egy új dalát tanította be a gyermekek
nek — és a Budapesti Fúvósötös volt. A rejtvény során a gyermekek szá
mára feladott kérdések a körül forogtak, hogy melyik híres zeneszerző járt 
Magyarországon. Kitűnő témaválasztás ilyen nemzetközi konfei’encia alkal
mából! A fesztelen légkörben lezajlott ügyes „összejövetel” a magyar 
hallgatóknak is meglepetésül szolgálhatott, hogy e kis áttekintés szerint ha
zánk a maga földrajzi helyzete ellenére is mennyire benne van az általános 
zenetörténet vérkeringésében. Lukin László alapos tájékozottsággal irányí
totta a kérdéseket és feleleteket. Derűs és kissé gúnyoros hangvételével 
ezernyi poént szórt szerte, melyek közül a külföldiek bizonyára keveset értet
tek. De a foglalkozás lendülete és a gyermekek fesztelen öröme minden 
hallgatót magával ragadott.

A napi tanácskozásokat és vitákat sok rövidebb hosszabb hangverseny 
és bemutató tarkította. Ezek — bár nem lehetett olyan előnyös légkörük, 
mint egy esti hangversenynek —, mégis nagyszámú közönséget vonzottak, 
főleg a konferencia első napjaiban, amikor még a zsúfolt program a hallga-
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tóságot a figyelmes részvételre fizikailag képessé tette. Különösen a 15 per
ces rövid hangversenyeknek volt nagy látogatottsága, melyek egy-egy ple
náris ülés kezdetén hangzottak el. így visszagondolva egy konferencia nap
jának menetére az az érzésünk, mintha egy szűnni nem akaró zenei per
petuum mobile tanúi lettünk volna: állandóan szólt valami, hol az egyik, 
hol a másik teremben, hol egyszerre három helyen is. Olykor a konferencia 
résztvevője a legnagyobb probléma előtt állt: melyiket hallgassa meg a 
sok közül? Az előbb említett 15 percek legalább nem fedték egymást, s így 
aki csak nem dőlt ki a fáradtságtól, az meg is hallgatta.

A konferencia első napján az ünnepélyes megnyitó után a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola növendékei adtak hangversenyt. E zenei neveléssel 
foglalkozó konferencia számára ők jelentették a vendéglátó ország leg
magasabb szintű tanintézetének képviseletét. A Főiskola kamarazenekara 
Sándor Frigyes vezényletével Farkas Ferenc: Piccola musica di concerto 
című művét adta elő, és Vivaldi: h-moll gordonkaversenyében kísérte a sok 
sikeres külföldi koncertet tartott Perényi Miklóst. Bartók: Suite, op. 14. 
című művét Esztó Zsuzsa zongorázta, Lovas György előadta Szabó Ferenc
II. hegedű-szólószonátáját. A műsor befejező száma a Főiskola énekkara 
volt Vásárhelyi Zoltán vezetésével, Kodály: Mátrai képek című művét éne
kelték. A műsor teljes egészében reprezentatív esemény volt, és lendületes 
zenei bevezetője lett a jelentős konferenciának.

A plenáris előadásokat bevezető 15 perces hangversenyek műsorán 
együtteseink a következő sorrend szerint szerepeltek: a Magyar Nők Orszá
gos Tanácsa leánykórusa Csányi László vezetésével Gárdonyi, Tardos, Szo- 
kolay és Ránki műveket énekelt, a Fővárosi Zeneiskolaszervezet 6. körzeti 
zenekara Kutasy Margit vezényletével Bartók, Weiner és Kókai műveket 
játszott, Bartók, Kodály és Kocsár műveiből énekelt a Bpest Szemere utcai 
iskola fiúkara Ugrin Gábor vezetésével, a szegedi Zeneművészeti Szakiskola 
hangszeres szólistái és nőikara Kadosa és Bárdos műveket adott elő, vezé
nyelt Poczonyi Mária, Üj magyar zongoramuzsika címmel a Fővárosi Zene
iskola Szervezet növendékei Kodály, Weiner, Kadosa, Tardos és Szabó mű
veiből játszottak, a győri Zeneművészeti Szakiskola nőikara Kodály és 
Bartók műveit énekelte Szabó Miklós vezényletével, a szombathelyi All. 
Zeneiskola növendékei Ricciotti és Bogár műveiből játszottak, Üj magyar 
négykezes zongoramuzsikát adott elő a Fővárosi Zeneiskolaszervezet növen
dékeinek csoportja Szőnyi, Kurtág és Szervánszky műveiből, a miskolci 
Zeneművészeti Szakiskola növendékei Desportes és Casals műveiből ját
szottak, s végül a Zeneművészeti Főiskola KISZ szervezetének Liszt Ferenc 
kamarakórusa Párkai István vezényletével Schütz, Eben, Szőnyi műveit 
énekelte. Nehéz lenne a fenti együttesek szereplését rangsorolni, mert úgy 
érezzük, mindegyik tehetsége legjavát nyújtotta. A magyar zenéről adott 
keresztmetszet pedig egyúttal az ifjúságnak írott kompozíciók hosszú sorát 
vonultatta fel a hallgatók előtt.

Néhány délután egyórás koncerteket is hallhattunk. Egy alkalommal 
a KISZ Központi Művészegyüttes adott igen színvonalas műsort, melyből 
különösen Kodály: Kállai kettős-ét szeretnők kiemelni. Máskor a Bratis
lava! Konzervatórium zenekara játszott Jan Pragant vezényletével Purcell, 
Mozart, Bartók és Janacek műveket. Hasonlóképpen egy óra jutott a buda-
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pesti Bartók Szakiskola hangszeres szólistái és leánykara részére, akik Bar
tók, Kodály, Farkas, Gárdonyi, Hajdú, Sugár és Szelényi műveiből adtak 
elő, vezényelt Szekeres Ferenc. Majd a belgrádi „Stankovic” Zeneiskola 
szólistái és zenekara Franc Klinar vezényletével Sorkocevic, Mozart, Vi
valdi és Weber műveit játszotta. A Fővárosi Zeneiskola Szervezet hangszeres 
növendékei és a 3. körzeti zenekar Z. Répássy Györgyi vezényletével Corelli, 
Bartók, Hajdú, Járdányi és Kadosa műveket játszottak, a Kiovi Ifjúsági 
Fúvószenekar eredeti népviseletben — Josif Frybort vezényletével — cseh
szlovák fúvószenét adott elő, végezetül a Hallenser Madrigalisten Siegfried 
Bimberg vezetésével Distier, Lukowsky, Irrgang, Stolte, Bimberg és Hassler 
műveiből énekelt. Az itt szereplő magyar együttesekre ugyancsak áll az, 
amit már fentebb említettünk, a külföldiek közül azonban ki kell emelnünk 
a hallei madrigálisták kórusát, amely kitűnő hangzásával és friss, tem
peramentumos előadásával különösen magával ragadta a hallgatót.

A Zeneakadémia nagytermében tartott esti hangversenyek — már ter
jedelmüket tekintve is — dupla koncerteknek számíthattak, hisz egyik 
külföldi együttes sem szívesen mondott volna le reprezentatív műsorának 
jelentős számairól amiatt, hogy másodmagával szerepelt egy este. Miután 
a konferenciának azonban csak hat estéje volt — a hetedik és nyolcadik 
alkalommal operaelőadás és szimfonikus koncert szerepelt a műsorban — 
hat helyett ugyanannyi napon tizenegy hangversenyt hallhattunk. Az első 
estén a Brünni Gyermekkar adta a műsor második felét prof. dr. Frantisek 
Lysek vezénylete mellett. A 15 műsorszám a renaissance szerzők kórus
műveivel indult, majd a romantikus kóruszenén keresztül cseh művekig 
jutott el. Műsorukon szerepelt Bartók: Párnás táncdal-a és Kodály: Villő-je 
is. Tiszta, kissé nyers intonáció és abszolút ritmikai biztonság jellemezte 
előadásukat, karmesterük pedig szinte varázsló módján, ujja hegyével és 
szemöldökével irányította a kórust. A hangverseny első részében a 
párizsi és lillei konzervatórium díjnyertes növendékei muzsikáltak Ibert, 
Lannoy, Roussel, Dutilleux és Dupré műveiből. Valamennyit kiforrott, kész 
művésznek ismertük meg, kiknél szakmai felkészültség és átélt interpre
táció egyaránt nyilatkozott meg. Dupré műveinek előadója, Daniel Roth, a 
párizsi konzervatóriumból, nagy és izgalmas feladatra vállalkozott: Kodály 
Zoltánnak témájára, amelyet a mester zárt borítékban a koncerten nyúj
tott át, fantáziát és fúgát készült rögtönözni. A téma — mint a mestertől 
utólag megtudtuk, voltaképpen szlovák népdal — zenei anyagában az előadó 
számára bizony idegen volt. Különösen az egyébként dúr hármashangzat 
felbontással induló dallam frig kadenciája, s az egész téma igen egyszerű 
ritmusa zavarta meg a nyilván már régebben előre eltervezett improvizálási 
módot, és arra késztette az előadót, hogy megelégedjen egy variációkra 
épülő fantázia megformálásával, s lemondjon a fúgáról. Teljesítménye így 
is érdekes és színes volt, bár a tétovázás hosszadalmassága olykor érző
dött játékán. A közönség a különleges zenei tettet nagy örömmel honorálta, 
s a fiatal művész is alighanem élete legnagyobb eseményét élte át, amikor 
Kodály Zoltán témájára, a szerző jelenlétében, rögtönözhetett.

Egy következő este a bécsi Zeneakadémia kamaraénekkara, a Wiener 
Vokal-Solisten műsorát hallhattuk Günther Theuring vezényletével. Schön
berg, Kfenek és Fr. Cerha műveit énekelték vokális együttestől soha nem
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hallott technikai fölénnyel és biztonsággal, mintha minden egyes kórustag
nak abszolút hallása lett volna. Karmester és énekkar tökéletesen egybe
forrva, egymás rezdülését átvéve és a művek előadásának minden részletét 
kidolgozva interpretálták a vokális irodalom legnehezebb intonációjú al
kotásait.

A meglepetések ezzel még nem értek véget, mert ezen az estén került 
sorra a már fentebb, a plenáris ülések keretében elhangzott beszélgetésen 
tárgyalt „Az ítélet” című szcenikus oratórium. Per Norgard művében a 
szólisták szerepeit a Dán Királyi Operaakadémia hallgatói, az énekkarét egy 
dán pedagógiai főiskola hallgatóiból alakult együttes adta elő. Vezényelt 
Harald Bjerg Emborg. Az oratórium tartalma a bibliai nagypéntek tör
ténete Pilátus szemével és főszereplésével. Díszletek helyett világítási ha
tásokat és tömegmozgatást alkalmaztak, jelmezként pedig festői összevissza
ságban láthattuk az utca ifjúságának ruházatát, rikító tarka ingekkel, zöm
mel nadrágos lányokkal, bozontos fejű, szakállas teenager ifjakkal. Csak 
a főleg ütőhangszerekből álló zenekar maradt a helyén, a többiek mozog
tak, még a nézőteret is felhasználva a drámai cselekmény érzékeltetésére. 
Zenei eszközeik között a tradicionális hangszereken kívül zörejeket, elektro
nikus hatásokat, magnetofont, dodekafóniát, jazzt és körmeneti éneket ösz- 
szevegyítve alkalmaztak. Mindez a maga kétségtelenül excentrikus voltá
ban mégis valami vonzóerővel rendelkezett, alóla senki sem tudta magát 
kivonni. Üjat akartak ezek a fiatalok, a zeneszerző, a karmester és maguk 
az előadók. Az újnak hatása alá kerültek, s az vitte őket a kifejezésnek 
olyan ereje és magaslata felé, hogy minden negatívum ellenére csak meg- 
illetődötten lehetett produkciójukat szemlélni. Némelyik egyéni alakítás 
— pl. Mária siratója vagy Júdás viaskodása és szerencsétlensége — mind 
színészi, mind zenei szempontból a maga nemében igazi magaslatot jelentett.

A következő este a Genfi Konzervatórium hallgatói adtak modern zenei 
hangversenyt. Műsorukat Honegger, Hindemith, Paul Müller, Frank Martin 
és Bartók műveiből állították össze. Magas színvonalú művészi igénnyel 
és technikai biztonsággal muzsikáltak éppúgy, mint a párizsi és lillei test
vér intézet növendékei. A második részben a Gächinger Kantorei énekelt 
Hellmuth Rilling vezényletével. Lechner, J. N. David, Hindemith, Ravel, 
Distler, Kodály és Bartók műveit adták elő, éneküket könnyed intonáció, 
színes előadásmód, és — különösen a Hindemith kórusokban — mély átélés 
jellemezte.

Az esti hangversenyek a magas művészi élményen felül, mint már 
céloztunk rá, olykor a nem sejtett meglepetés erejével hatottak. Ezt jelen
tette a bolgár Bodra Smena gyermekkar szereplése is Boncso Bocsev és ' 
Liliana Bocseva vezetésével. 13 műsorszámuk zömmel bolgár szerzők művei
ből állt, melyeknek címén kívül egyebet nem értett ugyan a közönség, 
mégis követni tudta a zene hullámhosszán a gyermeki hang ezernyi színét, 
rezdülését és édességét, a szó tiszta és nemes értelmében. Mozart: „Készü
lődés hangversenyre” című kis kantátája pedig egyenesen elbűvölő volt. 
De Kodály: Gólyanótá-ja is olyan üde magyar (vagy „balkáni”?) hangvé
tellel szólalt meg, hogy tökéletes élvezetet nyújtott. A brünni gyer
mekkar szereplésével összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a bolgár gyer
mekkar vezetői jobban ki tudták bontakoztatni a gyermeki hangszín egész
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sKaiaját, és egyaránt könnyed virtuozitással tudtak játszi, lírai, epikus és 
humoros elemeket kifejezni. Utánuk Thomas Hübish vezényletével az ame
rikai Princeton High School énekkara következett Bach, Webern, Brahms, 
íves, Schönberg, Davies, Kodály műveinek és Sztravinszkij: Lakodalom című 
művének megszólaltatásával. A már megjelenésében is lenyűgöző együttes 
— a fiatalok az amerikai ifjúsági énekkaroknál szokásos talárokba öltözve 
énekeltek —, átütő, zengő, telt hangzásokkal töltötte be a Zeneakadémia 
nagytermét. Ez az énekkar is, mint a bécsi főiskolai együttes, vagy a Gä- 
chinger Kantorei, igen nagy biztonsággal mozgott a nehezen intonálható, 
nagy technikai nehézségeket tartalmazó művek megszólaltatásában. Szólis
táik pedig felvehették a versenyt bármelyik hivatásos pódiumművésszel, 
olyan tisztán és biztosan énekelték szólamaikat. Sztravinszkij műve mond
hatnánk hogy az éjszakában került sorra, s a várástól és az addigi szerep
léstől kimerült énekkar jobb körülmények között bizonyára meggyőzőbb és 
koncentráltabb előadást nyújtott volna. A mű előadása effajta ifjúsági 
együttes ajkán azonban már önmagában is csúcsteljesítmény.

Ennyi élmény dús este után érthető izgalommal vártuk saját ifjúsá
gunk nagy koncertjét, hogyan állják meg helyüket a nemzetközi rivalda
fényben, és hogy reprezentálják egész művészi életünket. Amikor azon az 
estén a pódiumra perdült egy kisiskolás, tarka szoknyás kislány, hogy el
kezdje a székesfehérvári zenei általános iskola népi tánccsoportjának mű
sorát, a kocka el volt vetve. És jobban nem is indulhatott volna ez a 
koncert, mint ezzel a tavaszi derűt, ragyogó ifjúságot jelentő, bűbájos népi 
ének- és tánccsoporttal, a kis furulyás legényke kíséretével. Szinte érezni 
lehetett, mint hullámzik végig a közönségen az öröm és meglepetés moraja, 
ami aztán a szám végén dübörgő tapsban ki is fejeződött. Utánuk a Ló- 
rántffy utcai zenei általános kórusa következett Csik Miklós vezetésével, 
Friderici, Morley, Bárdos, Bartók és Kodály műveivel. Kristálytiszta énekük 
és finom előadásmódjuk a tőlük megszokott módon a magas színvonalat 
képviselte. Az intonálás tisztasága különben végigvonult az egész koncer
ten: egyetlen hamis hangot, vagy disztonálást sem hallhattunk egész este! 
Következő számként a Fővárosi Zeneiskolaszervezet 6. körzeti zenekara 
Kutast Margit vezényletével és a kis Rohmann Imre remek szólózása mellett 
előadta Sugár Rondóját. Kiforrott, biztos, zengő előadás volt. Majd a 
Leőwey Klára Gimnázium Kodály kórusa lépett a dobogóra Andor Ilona 
vezetésével, Bartók és Kodály művekkel. Kodály: Angyalok és pásztorok 
című monumentális kórusműve a külföldi résztvevők egybehangzó véle
ménye szerint az egész konferencia zenei élményeinek egyik csúcsát jelen
tette. A szünet után a Bartók Szakiskola zenekarát hallottuk Kadosa és 
Bartók művekkel, Sándor Frigyes vezényletével. Tömör, messzezengő hang
zással, kiegyensúlyozott technikai biztonsággal muzsikáltak. Utánuk a Ma
gyar Rádió és Televízió Gyermekkara következett Botka Valéria, vezetésé
vel, Palestrina, Kodály és Bárdos műveit énekelték. Itt is, mint a Lórántffy 
utcai zenei általános énekkarának műsorán, az első szám renaissance zene 
volt, s annak csengő és meleg hangzása egyszeribe a „szíve közepén” találta 
a közönséget. Kiemelkedő produkciójuk volt Kodály: Hegyi éjszakák III. 
című műve, mely sorozatnak I. tételét már azon az estén Andor Ilona kó
rusa felejthetetlenül énekelte. Ezek pedig — általános iskolás koruk elle-
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nére — hangzásbeli csiszoltságukkal és biztonságukkal lenyűgözték a hall
gatóságot. A több külföldi versenyt nyert debreceni Kodály Kórus női 
kara Bartók, Palestrina, Medici és Kodály művekkel szerepelt Gulyás 
György vezényletével. Műsorukból különösen a Két zoborvidéki népdal 
előadása nyújtott igen emlékezetes élményt, egész előadásukat a szép csengő 
hangvétel, biztos intonáció és pregnáns ritmika jellemezte.

A műsorban megjelölt összkar Forral Miklós vezényletével záró szám
ként Kodály A magyarokhoz című hatalmas ódáját adta elő. Megnyíltak a 
Zeneakadémia nagytermének oldalajtói, az első emeleti erkély lejáróira 
minden irányból énekesek tódultak, a dobogó megtelt külföldi énekkarok
kal — Bodra Smena, Princeton énekkar, dán együttes, Thomanerchor, 
Gächinger Kantorei — és a karmester beintésére, mint első hanghatás, 
megszólalt a baloldali oldalerkélyről a Budapesti Kórus férfikara: Forr a 
világ bús tengere, óh magyar! Aztán a második szólam, majd a földszintről 
a magyar iskolai énekkarok, s negyediknek a dobogóról a világ ifjúságának 
képviselői, magyarul, egy ajakkal. A közönség soraiból pedig a magyar 
résztvevők együtt énekeltek az ifjúsággal. Ilyen lendületes, ilyen erejű 
sztereofon hangzást legjobb akusztikájú hangversenytermünkben soha nem 
hallottunk még! Ezt a hatást nem is lehet szavakkal leírni. Aki ott volt, ifjú 
és felnőtt egyaránt, érezte, hogy életének soha vissza nem térő nagy élmé
nyéhez érkezett.

Az esti ifjúsági hangversenyek műsorát a vilniusi zeneiskola nagyszerű 
zenekarának szereplése és a lipcsei Tamás-templom kórusának előadása 
zárta le. A szovjet zenekar Bach, Sosztakovics, Pjaats és Kodály műveket 
játszott lenyűgöző intenzitással és különösen a Pjaats mű esetében igen 
szuggesztív és megnyerő módon. A lipcsei kórus prof. Erhard Mauersberger 
vezényletével Bach, Weissmann, Schiedlinger, Petzold, David, Destler és 
Schumann műveket énekelt. Lehet, hogy múltbeli hírét ismerve eleve túl 
sokat vártunk ettől a kórustól, s azért nem tudott e várakozásnak megfe
lelni. Már a nagyméretű Bach motetta kiforratlan előadása rosszat sejte
tett, és bár a hangok egyenként a Thomanerek régi fényét csillogtatták, az 
összhangzás, olykor még az intonálás tisztasága sem volt kielégítő.

Két estén hivatásos együtteseink műsorát hallgatták meg a konferencia 
résztvevői. Az Operaház a három Bartók művet tűzte műsorára Ferencsik 
János vezényletével. Az előadás valóban ünnepi volt. Az Állami Hang
versenyzenekar pedig Kórody András vezényletével előadta Weiner: Szvit, 
op. 18. című művét, Bartók: II. zongoraversenyét Wehner Tibor szólójáté
kával, és Kodály: Psalmus Hungaricus-át Simándy József és a Budapesti 
Kórus közreműködésével.

Az ISME-nek, mint szervezetnek munkájából a közgyűlést és a záró
ülést kell megemlíteni. A közgyűlésen a szokásos hivatalos formaságokon 
belül sor került az elnökség megválasztására. A Társaság díszelnökévé — a 
közelmúltban elhalálozott, alapító Leo Kestenberg utódjaként — egyhangúan 
Kodály Zoltánt választották. Elnök: Prof. dr. Karl D. Ernst (USA). Alelnö- 
kök: S. Baud-Bovy (Genf), Naohiro Fukui (Tokió) és D. B. Kabalevszkij 
(Moszkva). Főtitkár Egon Kraus (Köln), vagyonkezelő Vanett Lawler 
(Washington). Az igazgatóság tagjai: Gerald Abraham (Anglia), Pierre
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Ändert (Franciaország), John Bishop (Ausztrália), Zaven Hacobian (Irán), 
Lucrecia R. Kasilag (Philippines), Salah Mahdi (Tunézia), Narayana Menőn 
(India), Kwabena Nketia (Ghana), Olavi Pesonen (Finnország), Ljubomir 
Pipkov (Bulgária), Lloyd Slind (Kanada), Hans Sittner (Ausztria), Pavel 
Sivic (Jugoszlávia), Eugen Suchon (Csehszlovákia), Szőnyi Erzsébet (Magyar- 
ország), Rodolfo Zubrisky (Argentína).

A záróülésen elhangzottak a munkaközösségek elnökeinek beszámolói 
és néhány javaslat, melyet az ISME vezetőségének a szervezet munkájára 
vonatkozóan tettek. Egon Kraus főtitkár „A XX. század zenéje és a zenei 
nevelés” címmel nagy összefoglaló előadást tartott. Szavaiban az ifjúság 
és a mai zene kapcsolatát elemezte és rámutatott a zenei nevelők tájéko
zódásának fontosságára. A modern zene a tanárok műveltségén keresztül 
jut a tanuló ifjúsághoz. A főtitkár a zenetörténeti példák említése közben 
a legkülönbözőbb területeket ragadta ki, és mindenekelőtt hangsúlyozta a 
jelen konferencia horderejét, mint ami az új zene és a zenepedagógia kap
csolatának keresésében fontos állomást jelent. Végezetül határozati javas
latként előterjesztette, hogy a magyar zenei általános iskolák mintájára 
szervezzenek az egész világon hasonló oktatási intézményeket, valamint 
építsék ki még szorosabbra a zenepedagógusok és zeneszerzők, továbbá az 
ifjúság és a zeneszerzők közti kapcsolatot.

A konferencia lezárult ugyan már, de hullámai tovább gyűrűznek. A kül
földi sajtóban már eddig is sok helyütt beszámolók, kritikák jelentek meg 
a konferenciáról, az itt járt külföldi vendégek meleghangú levelekkel 
jelentkeznek, szinte nem tudnak napirendre térni az események felett. 
A nemzetközi zenei világ érdeklődésének középpontjába kerültünk. Meg
mutattuk, hogy a zenei nevelés területén meddig jutottunk el és a konfe
rencia visszfényében megismertük saját értékeinket. Itt a nagy lehetőség, a 
világ figyelme ránk irányul. Annál nagyobb lehet most a gondunk, hogyan 
őrizzük meg ezt a helyet! Cégér a jó bornak is kell, ezt már régen és sokan 
megállapították. Az ISME — igazán merész gondolat ■— a mi cégérünk lett. 
Bár évek hosszú sora óta tudjuk, hogy jó úton haladunk, mégis ekkora ese
mény kellett ahhoz, hogy ezt magunk is belássuk. Még most sem késő! 
Meg kellene tudni tartani azt a szerepet, amit számunkra ez az eredmény 
kijelölt, és erőnket a helybeli munka tökéletesítése mellett végre a külföldi 
propagandára is fordítani. Nyelvünk a külföld számára megközelíthetetlen, 
le kell hát fordítani idegen nyelvekre minden olyan írást, ami zenei neve
lésünket ismertté teszi. Lemezeket és sokszorosítható magnetofon felvéte
leket kell készíteni zenepedagógiai produkciókról, órákról, énekkari mun
káról stb. Külképviseleteinket el kell látni megfelelő zenei anyaggal, és 
részt kell vennünk minden olyan külföldi eseményen, szervezetben, ahol 
felhasználhatjuk értékeinket. Készítsünk végre néhány alkalmas filmet, 
mely vonzó és szemléltető módon nyújt betekintést munkánkba, és mely a 
„Technikai eszközök a zenei nevelésben” nevű munkaközösségben, egy kö
vetkező ISME konferencián, fórumot kaphat. Indítsunk tanfolyamot kül
földiek számára a „Kodály-módszer” megismerésére!

Ez csak néhány ötlet a tengernyi közül. Most már itt a cselekvés ideje, 
ne halogassuk tovább, hanem váltsuk be azokat a reményeket, amelyekre 
ez a budapesti ISME konferencia feljogosított.
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P R O F .  D R .  S I E G F R I E D  B O R R I S :

A Z  Ü J  Z E N E  T Ö R T É N E L M I  F E J L Ő D É S V O N A L A I *

Napjaink zeneirodalmában gyakran merül fel a tétel, amely szerint az 
új zenének mindössze egyetlen fejlődési vonala van, éspedig a Schönbergtől 
Webernen keresztül Boulezhez és Stockhausenhez vezető szál. Mindjárt 
hozzáteszik azt is, hogy ez a fejlődés dialektikusán, konzekvens módon ment 
végbe, s elháríthatatlanul logikusnak, alapvetőnek és mértékadónak tartják 
az utat a későromantika kromatikus világától a szervezett atonalitáson, a 
dodekafónián keresztül a szeriális, elektronikus, aleatorikus és információs 
zenéhez. Minden más zene, amelyet a tonalitás megőrzése és a hagyományos 
formák továbbfejlesztése jellemez (Sztravinszkij, Bartók, Prokofjev, Hinde
mith, Orff, Sosztákovics, Britten) ennek értelmében a „konzervatív”, „res- 
tauratív”, „akadémikus”, „jelentől idegen”, „visszahúzó” elítélő jelzőkben 
részesül.

Vitatható azonban ez az ideológiai monopoligény, mert alapjában ko
runk esztétikai pluralizmusa ellen fordul. Hangoztatói már a különböző 
stílusok és művészi szemléletmódok egyazon korban való koegziszteneiájá- 
nak gondolatát is merő feltevésnek tartják. Szükségesnek látszik tehát felül
vizsgálni mindama esztétikai téziseket és normákat, amelyek az „új zene 
klasszikusainak” autentikus dokumentumaiként rendelkezésünkre állanak, 
időtállóak és történelmileg igazoltak.

Kiderül, hogy az új zene történetében (tehát mintegy 1910 óta), bizo
nyos, egymás fölé rendelt fejlődési tendenciák rajzolódnak ki. Ezek fázis- 
jellegűek és a következőképpen vázolhatóak:

1911—1913 Forradalmi feltörekvés
1923—1925 Konszolidáció, új „elrendezések”
1935—1939 Esztétikai elméletek
1946—1948 Űj impulzusok
1958—1960 A hangzás új orientációja

Figyelemre méltó, hogy a fentebb rögzített időbeli csomópontok bámu
latos analógiával érvényesek a legextrémebb technikai eszközöket alkal
mazó és legkülönbözőbb zeneiségű alkotókra. Gondoljunk csak az „új el- 
rendezés”-re Schönberg Szerenádjában (op. 24), Sztravinszkij C-dúr zon
goraszonátájában és Hindemith „Marienleben’-ciklusában. Ugyanilyen vilá-

» P ro f .  d r .  S ie g f r ie d  B o r r i s  (N y u g a t-B e r lin )  a  b u d a p e s t i  IS M E -k o n fe re n c iá n  a  f e n t i  
c ím m e l e lő a d á s t  t a r to t t .  A z i t t  k ö z ö l t  c ik k  a z  e lh a n g z o t t  e lő a d á s  k ib ő v í te t t  v á l to z a ta .

3 5 5



gosan mutatkozik meg az új zenében több, stilisztikailag pontosan megha
tározható vonal, sőt iskola, sajátságos stíluskritériumokkal, amelyeket fel
ismer a hallgató és leírhat az elemző munka.

Nyilvánvaló, hogy az új zene semmiképpen nem igazolja a fejlődés 
haladó irányának egyetlen vonalát elfogadó dogmát; folyamata sok szálból 
összefonódó egészet alkot, szükséges és hasznos tehát az esztétikai elgon
dolások teljességét feltárni, ábrázolni.

Ezzel együtt azt is hangsúlyozni kell, hogy a zenetörténeti folyamatos
ság nem szakadt meg a XIX. és a XX. század között, amint azt az eszté
tikai forradalom, az expresszionizmus kezdetének éveiben (1911 és 1925 
között) gondolták. Akkoriban a legtöbb zeneszerző hagyományellenességét 
proklamálta, elátkozta és meg akarta szüntetni a régi szabályokat és kon
venciókat. A hangzás provokáló vadsága látszólag megerősítette ezt az 
anarchisztikus tendenciát. Az új tézisek azonban mégis hamarosan újra 
elméletekké váltak, amelyek stílusalkotónak és iskolaalapítónak mutatkoz
tak; új rendszerek keletkeztek, amelyekben nem szűntek meg, de módosítva 
tovább éltek a régi törvények.

A művészi szemléletmódnak ez a forradalma természetesen nem ért
hető meg és nem ítélhető meg csakis esztétikai kategóriák alapján. Az új 
zene is csak a megváltozott világhelyzettel való gondos egybevetés alapján 
fogható fel. Konkrét politikai események, mint 1917—18 forradalmai, Né
metország kulturális elszigeteltsége 1933 után és a kozmopolita elözönlés 
hirtelen fordulata 1945-ben, sorsszerű mélységgel befolyásolták az új zene 
áramlatait. Bartók, Schönberg, Hindemith és mások emigrációja következ
tében zavar támadt a mű és a kor, a kinyilatkoztatás és a fogadtatás ter
mészetes, dialektikus kapcsolatában. A zeneszerzőnek hiányzott a hozzá 
tartozó közösség, aminthogy, megfordítva: hazájuk személyükben jelentős 
személyiségeket és alkotó impulzusokat veszített el. Mindezt a mégoly in
tenzív „pótlással” sem lehetett többé kiegyenlíteni.

Más, forradalmi változást hozó jelenségek a gigantikussá növekedett 
önálló szórakoztatózenei iparnak köszönhetőek, amely a technikai eszkö
zök diadala révén milliós zene-szükségletet ébresztett és azokat nem any- 
nyira esztétikai stílusnormák, mint gazdasági játékszabályok alapján elé
gítette ki. Ennek következtében problematikussá váltak a zene elemi biro
dalmai. Az ősi formák értéktelenné válnak, mihelyt ezerszeres sokszorosí
tásban, klisészerűen jelennek meg. A stílussajátságok attitűddé merevedtek, 
a minták dezavuálták eleven előképeiket.

A másik oldalon, az extrém, elvont szemlélet, értelmetlen spekuláció 
és kalandos kutatókedv a hangszalaggal való játékot erőlteti, csirizes edény
nyel és ollóval, az elektronikus kísérleteknél. A rendelkezésre álló hangzó 
anyag atomizációja után a „Tongemisch”-ek szintétikus birodalmának ered
ményeként elektronikus hangzás jelenségek keletkeztek, amelyek vitathatat
lan realitásként vannak jelen a zenei életben. Gyorsan és radikálisan vál
tozó világhelyzetben élünk.

Ezekben a kortörténeti keretekben kell tehát az új zenét tagolt egésznek 
felfogni. A horizontális tagolódás a történelmi fejlődésvonalakból, stílus- 
irányzatokból és áramlatokból adódik, vertikálisan pedig a mindenkori új 
impulzusokból, történelmi csomópontokból és stílusfázisokból. Az az ötven
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éves időszak, amelyet az új zene jelensége kitölt, lehetőséget nyújt a tör
ténelmi anyag objektív elrendezésére, amelynek gazdagságából természete
sen csak a történelmileg jelentősét lehet és kell a vizsgálódások tárgyául 
kiválasztani. Amiként a régebbi stílusok (mondjuk a Mannheimi iskola, 
vagy a bécsi klasszika) körülhatárolásakor is a szembeszökően megegyező, 
vagy eltérő stílusjegyekből állapíthattuk meg a legfontosabb sajátságokat, 
e vizsgálódásainkban is azonos és nem azonos szimptómák bemutatására 
és a stílusmeghatározó kritériumok értékelésére törekszünk.

Történelmi tények, mint például a „Sacre” bemutatója, a „Hatok” mani- 
fesztuma, a Donaueschingeni Zenei Napok alapítása, vagy a dodekafónia 
létrejötte stílus szempontjából önmagukban közömbösek; csak meghatározott 
kérdésfeltevések révén hatnak a stíluskritikai felismerésekre kinyilatkoz
tató erővel. Az új zene történelmi jelenségeiben egyúttal alkotópszicholó
giai, technikai és a hallásjelenségek birodalmába tartozó problémákat is 
felvetnek, amelyeket tekintetbe kell vennie a megértésre törekvő ábrázolás- 
módnak. Eszerint az új zene minden történelmi vizsgálatának a technikai 
elemzés ítéletén, a mindenkori hangzási szerkezet értékelésén, tartalom és 
forma kapcsolatainak tisztázásán és a szociológiai kérdésfeltevés eredmé
nyein kell alapulnia.

A modern művészetekről szóló számtalan munka helyezi az új korszak 
kezdetét 1911-re. Semmiféle patetikus túlzás nincs abban, ha ez évben a 
nyugati zene komoly következményeket hordozó áttörését ismerjük fel: a 
zenei expresszionizmus feltörekvését.

Még a mai hallgató is dinamikus drámai intenzitást talál abban, aho
gyan 1911-ben két radikálisan különböző stílusvilág összeütközött: az 
egyik oldalon R. Strauss Rózsalovagja, Mahler IX. szimfóniája és Reger 
zongoraversenye — a másik parton Schönberg atonális Hat zongorada
rabja (op. 19), a Pierrot Lunaire, Bartók operája, A kékszakállú herceg 
vára, s az Allegro Barbaro, Sztravinszkij Petruskája és a Sacre. A késő
romantika világának említett műveiben a lényeges eltérések ellenére is 
közös az évszázados tonalitás megőrzése. Ennek szegül szembe az új fel
forgatok — vagy ahogyan akkoriban hitték: „anarchisták” — antitonali- 
tása és hangzási vadsága.

Az új zene kezdete nem csak generációk küzdelmében jelentkezett; bi
zonyíthatja ezt Reger és Schönberg azonos kora is. A világítótornyok első
sorban a zsenik villámai voltak, egy viharterhes kulturális légkörben. Mi 
is hatott annyira radikálisnak az expresszionizmus újdonságában? A régről 
ismerős, eleve adott hallási modellek, formai konvenciók, harmóniai funk
ciók és végeredményben a hangminőségek megszüntetése, amelyek pedig 
addig érinthetetlenek és kétségbevonhatatlanok voltak. Schönberg és Sztra
vinszkij említett műveiben autonóm az új hangzás, meghatározója a for
mának és a szerkezetnek — természetesen két lényegében különböző kon
cepció alapján — amit a későbbi évek mind inkább igazoltak.

Ezeknek a koncepcióknak a megítéléséhez az 1911 körüli zeneirodalom 
manifesztumai fontos felvilágosításokat nyújtanak. Ide tartozik Schönberg 
összhangzattana, Webern levelezésének sok helye, Schönberg-tanulmánya 
(1912), de Pratella „Futurista kiáltványa” is. Valamennyiben közös a ha
gyománytól való radikális elszakadás motívuma. Az úgynevezett új hang
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zási szabadsággal kapcsolatosak. A tonális rendszer teljesen „elkopott”, álla
pította meg Schönberg s követelte a zenei anyagnak a szellem és a művész 
akarata által való teljesen szabad elrendezését.

Az új zene egyes tünetei ugyanis már lényegesen hamarább megjelen
tek (v. ö. a korai romantika előtörténetével). Nem is szükséges olyan mesz- 
szire menni, mint Copland, aki Muszorgszkijban látja a „modern zene 
ősatyját”, a kezdetek nem Debussy, Rudi Stephan vagy Charles íves mű
veiben keresendők. Bartók és Szymanowski korai művei, Schönberg (op.
11., 15., 16) és Webem (op. 5., 6.) kiváló példák az új zene fejlődésére, a 
válságjelenségekre, a megfeszítés túlhajtására. 1909-ben ezek a művek azon
ban még csak antitézisei voltak Richard Strauss, Reger, Pfitzner, Mahler 
Debussy, Puccini és Sibelius történelmileg súlyosabb és a kort jobban rep
rezentáló alkotásainak. Amikor 1911-ben az „új” hangot képviselő Richard 
Strauss a Rózsalovaggal zenéjének paradigmájául a konzervatív, tonális 
tartást választotta, már a foradalmi újítás erői voltak többségben.

Az expresszionizmus kezdettől fogva ellentétes tendenciákat tartalma
zott, amelyek sokágú fejlődési vonalakhoz vezettek. Schönberg rendkívül 
expresszív stílusa a fájdalom szubjektív kifejezéséig fokozta a disszo
nanciákat; Schönberg kifejező kromatikája kétségtelenül Wagnerre utal. 
Sztravinszkij azonban érzékelhető dallamformulákat alkalmaz barbárán 
kemény hangzású műveiben, spontán felfogható ritmusokat, dallamsorokat, 
és feldolgozásmódot. A múlt elemei nála új összefüggésben jelennek meg.

Fontos tisztázni, hogy Schönberg zenéjében csak a harmóniai szerkezet 
és a hangzáskép (disszonanciakezelés és ritmusszövedék) képezi az új kri
tériumát. Schönberg formálásában és egész zenei gondolkodásában a ro
mantikus örökség — a forradalmi gesztus ellenére —. meghatározó jelentő
ségű. Schönberg gondolatai csak tanítványa, Webem munkásságában (már 
1911 körül is) valósultak meg következetesen.

Másfelől Sztravinszkijnál a hagyományos elemek figyelembe vétele 
semmiképpen nem egyértelmű a hagyományhoz való igazi kötöttséggel. 
A hagyomány szabad alkalmazása (a .,Sacre”-ban), az emberről alkotott kép 
elidegenítése (már ,,A katona történeté”-ben), és a zenei nyelv monofóniája 
(„Les Noces”) alapvetően újat hozott a nyugati zenébe.

A fenti két szélsőség között az új zene fejlődésének harmadik útja kü
lönösen Bartók nevével fonódott össze. Bartók expresszionista korszakában 
a „stile barbaro” karakterisztikumai fontos szerepet játszottak. Zenéiében 
mindazonáltal elhatározó jelentőségű a folklórból továbbfejlesztett balladai 
karakter. Az ő népnyelvhez kötött zenei formálása ma a népzenéből táp
lálkozó valamennyi erővonal tulajdonképpeni szerencsés találkozó penná
nak bizonyul finom átszellemítésével, nemzetek feletti nyíltságával és igaz 
humanizmusával. Ennek a stílusnak az egyetemessége beigazolódott az egy
szerű gyermekdal-feldolgozásokban éppúgy, mint a nagy koncertformákban 
és a színpadi művek területén. A nép nevelésének ethosa kezdettől fogva 
döntő jelentőségű ebben az irányzatban, akár Bartók akár Kodály művé
szetét tekintjük.

A zenei expresszionizmus kezdete (1911) radikális átalakulást jelentett, 
melynek folyamán a forradalmi felfogás meggyengítette, vagy éppen meg
szüntette a régi szabályokat. Az agresszív düh, amely a mindenfajta régi
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konvenció ellen fellázadó akkori „újítókat” fűtötte, a fanatikus vakbuzgó
ság pátoszát adta a normák ellen indított rohamnak. A kifejezés mértékte
lenné fokozódása, a belső „szükségszerűségből’ ’származó orphikus „kiáltás” 
jellemző az expresszionista alkotások valamennyi műfajára.

A zene forradalmi gesztusára néhány 1911 körüli mű címe is jellemző: 
„Jeleneték a pogány Oroszországból”, „Allegro Barbaro”, „Szkita szvit” stb.

Ennek a magasfeszültségű kifejezési módnak megfelel a disszonanciák 
halmozása, sőt a hangzás önállósulása, a kifejezés sűrítésének eszközeként. 
A nyugati zene tonalitásának kategóriái és normái, az egész rendszer össze
roppant ez alatt a súly alatt. A régi törvényeket felfüggesztették, újakat 
azonban nem fogalmaztak meg! Az új zene első korszakát (1911—1922) ha
talmas alkotói erőfeszítések jellemzik, az elszabadult „én” megnyilatkozásai, 
az egyén szenvedésének, dacának, világmegvetésének, vagy prométeuszi 
sorskihívásának proklamációi (Schönberg „Die glückliche Hand” 1910—13.).

Meghatározó, hogy egy olyan bölcs megfigyelő és elméleti szakember 
is, mint Schönberg, Összhangzattanában (1911) nyomatékosan beismeri, hogy 
az (akkor) új hangzáskép törvényszerűségeit még nem lehet rögzíteni! És 
Webern is kijelentette 1912-ben. hogy az atonális hangzási eszközök merész
ségét mindenkor a kifejezés határozza meg.

Kétségkívül a hangzás heves gesztusa sokirozta, kellett, hogy megbot
ránkoztassa az úi zene hallgatóját! (Epatez le bourgeois!) De bizonyos idő 
után a fül mindig felfogja, sőt helyesen hallja a hangzási struktúrákat! 
Gondoljunk csak Bartók A kékszakállú herceg vára című alkotásának egy
kori ijesztő hatására, és mai közvetlen fogadtatására.

Az auditiv jelentésváltozásnak éppenséggel mintapéldája a radikális 
expresszionizmus standardműve, Sztravinszkij „Le sacre du printemps”-ja. 
Ez a mű. új korszak kezdetén, villámcsapásként hatott mindenkire, akár 
elfogadták, akár elutasították. A tömör hangzáshalmazok, a disszonancia- 
rétegek.. a legegyszerűbb motívumok monoton és mégis orgiasztikus egymás
utánja, a ..stile barbaro” aszimmetrikusan lüktető ütései az egykori hall
gatóban addig nem ismert fájdalomérzetet keltettek. Még a mű olyan cso- 
dálója, mint a londoni Newman is metsző jeges parázshoz hasonlította ha
tását. A mű objektív vonásai magyarázzák, hogy a „Sacre” a hangverseny
repertoár hagyományos sikerdarabja lett: Sztravinszkij tematikus alapanyaga 
11 egyszerű, 4—6-hangból álló dallamformula, s — tudatosan, vagy tudat
talanul — megtanultuk ezeket kihallani a bonyolult, hangzást elidegenítő 
partitúrából. Ez magyarázza Pierre Monteux hosszú ideig érthetetlen gon
dolatát: ő ugyanis már akkoriban magasztalta a „Sacre” tagolásának „Mo
zarti könnyedségét”. Jellemző az a tény is. hogy Cocteau, bár bámulta a 
mű bátorságát, páthoszát és túlzsúfoltságát az impresszionizmus utolsó kö
telékének fogta fel. Csak, amikor Sztravinszkij a következő műveiben 
(„A katona története”, „Les Noces”) a „stile barbaro”-t ettől a túJáradástól 
megszabadította és a zene körvonalait addig nem ismert keménységgel 
sűrítette, ment végbe az a letisztulás, amely Sztravinszkij személyes stílusát 
a jövő számára konszolidálta. Sztravinszkij és Cocteau csak ez után találtak 
egymásra, hogy közös művet alkossanak, az „Oedipus Rex”-et, amely az 
expresszionizmus második fázisának (letisztult expresszionizmus) a modellje.



Hasonló jelenség figyelhető meg Schönbergnél is. A kompozícióiban 
fellelhető fokozatos haladás az általános kromatika irányába (George-dalok, 
op. 15), akárcsak a tiszta hangszínkomponálással való próbálkozások (az 
op. 16. Öt zenekari darab „változó akkordja”), vagy a „Pierrot Lunaire” 
furcsa, lázas fantazmagóriái, mind új zenét jelentenek, de csak mint egy 
késő romantikus alkotó — mondhatni — holdkórosan zseniális intuíciói. 
A régi törvények forradalmasultak, de — ma hozzá kell tennünk — még 
semmiképpen nem tűntek el. Schönberg világosan felismerte az atonális zene 
határhelyzetét a káosz szélén, már-már elnémulva. Majdnem nyolc éves 
szünet után, amelynek a háború csak egyik okozója volt, 1923-ban, Szere
nádjával (op. 24) teljesen megváltozva lépett a bécsi közönség elé. Az itt 
első ízben alkalmazott zeneszerzési technika „csak 12 egymásra vonatkozta
tott hanggal” a teljes szerkezeti kromatika új elrendezési princípiumát jelen
tette, valódi „új szabály” volt. Jellemző, hogy Schönberg tanítványainak 
előjátszotta, rögtön keletkezésük után, a „Serenade” egyes tételeit és a 
körével való élénk vitában fejlesztette ki az új alapelvet.

Az 1922—23-as évek márcsak a 12-hangú Reihetechnika jelentkezése 
révén is jelentős fordulópontot jelentenek a zenei expresszionizmuson belül. 
Megemlítendő mindazonáltal számos más történelmi tény is, amelyek meg
erősítik azt az állítást, mely szerint akkoriban, mintegy csomópontba sűrí
tetten, bontakozott ki az új zene új, fontos fázisa.

Ezekben az években lépett Hindemith elsőízben a nyilvánosság elé 
olyan művekkel, amelyek stílusát világos, jellegzetes módon képviselték: a
III. vonósnégyessel, az op. 24 alatt összefoglalt kamaraművekkel és főleg a 
„Marienleben”-ciklussal (op. 27). Hindemith megalapította ezekben az alko
tásaiban az új német lineáris, ellenpontos stílust. A polifon módon kialakí
tott tematikus anyag diatonikus alapon nyugszik, a kromatika gyakran 
csak keresztállású szólamvezetésnek fogható fel. A harmónia struktúrája 
már azokban az években centrális hangok köré rendeződik el. Ez Hinde
mith „új szabálya”, amelyet már akkoriban is muzsikus robbanékonysággal. 
sőt bursikóz nyersességgel fogalmazott meg. Módszere azonban útmutató 
jelentőségű új tézise volt és maradt a német zenének.

Hindemith nevéhez szorosan kapcsolódik a donaueschingeni és később 
a baden-badeni kamarazenei ünnepségek kisugárzása. Ez a két fesztivál 
azokban az években indult és hamarosan Németország új zenéjének szem
léjévé vált. Tanulságos az 1920-as évek műsorait átnézni. Fölöttébb világo
san kiderül, mennyire megváltozott azóta — egészen általános értelemben — 
a zenei hallás. Nemcsak a kor jelentős és jelentéktelen műveinek külön
választásából vonhatunk le értékes következtetéseket, de abból is. ha 
megállapítjuk, mennyire mást tartott az az időszak jelentősnek, és milyen 
más füllel hallgatjuk azokat a műveket napjainkban.

A „Hatok.” csoportjának 1920-as franciaországi proklamációja sokkal 
szélesebb nemzetközi körben hatott, mint azt később felismerték. Szellemi 
atyjuk Cocteau volt. A csoport legismertebb zeneszerzői, Honegger és Mil
haud szándéka az volt, hogy koruk stilisztikai bizonytalanságának és a 
kromatizmus önkényének gátat vessenek. A debussyzmus impresszionista 
kromatikájáról ás a schönbergi atonális kromatikáról való lemondásukkal 
új diatóniáért léptek szövetségre.
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Satiet nevezték közvetlen, élő előképüknek, akit Cocteau is magasztalt 
és a többiek is elismertek. A francia esztétikára azonban döntő volt, hogy 
megújulásakor szívesen hivatkozott történelmi elhivatottságára, sőt aka
démikus érdemekre. Amennyiben azokban az években kötelező örökségként 
nemcsak általában említették Rameau és Haydn nevét, de az egyiket a szvit, 
a másikat a szonátaforma példaképének tartották, az új törvényeknek eleve 
biztosították a régiekre való utalás legitimációját. Tehát a történelmi szem
lélet, mint szabadon választott alkotói alapelv is megjelent az új zene prok- 
lamációi között.

Ezzel letisztultak azok a tendenciák is, amelyek egy új klasszicizmusra 
irányultak. Képviselői a romantika ellentéteként a hangzás körülhatáro
lására és kemény linearitására törekedtek. A tonalitás melletti hitvallás 
szinte kötelező ebben az irányzatban. A humoros idézetekhez és a népszerű 
hatáshoz való vonzalom megfelel a francia hagyománynak. Jelentős szemé 
lyiségként ehhez a csoporthoz tartozik Prokofjev is. A „stile barbaro” 
néhány megnyilvánulása ellenére egész oeuvre-jére mégsem a nagy áttörés 
a jellemző: zenéjének alapszerkezete döntően érintetlen tonalitást mutat, 
sőt dúr-moll felépítésű és a klasszikus-romantikus örökségből vett formák, 
feldolgozási módok nála a „Hatok” csoportjára utalnak. Ezen a vonalon 
később a nemzetközi vitaiizmus széles folyama bontakozott ki.

A hatás annál is tartósabb volt, mivel a politikai helyzet következtében 
az első világháború után Párizs vált a művészetpolitikai viták és az új 
zeneszerzői impulzusok központjává. Nadja Boulanger és Sztravinszkij kö
rében, az új zene két már akkor is elismert európai úttörője körül.

A „Hatok” proklamációjának és Sztravinszkij Pergolesi-szvitje közzé
tételének (1920) egybeesése kétségkívül hozzájárult ahhoz, hogy új stílus
korszak keletkezzék, amelyet kissé sietősen „neoklasszicizmusnak” ismertek 
el. A Pulcinella-szvit egyébként Sztravinszkij élesen agresszív „stile bar- 
baro”-ja híveinek igencsak sokirozó meglepetést jelentett. Másrészt tagad
hatatlan, hogy a történelmi formákkal és formulákkal való, gyakran 
nemtörődöm robusztussággal megjelenő játék az említett csoport prokla- 
mációja előtt is jelentkezett néhány műben. Ezeknek az alkotásoknak a törté
nelmi elhivatottságát az is mutatja, hogy még ma is az új zene nemzetközi 
repertoárjához tartoznak. Ide tartozik például Prokofjev „Klasszikus szirn- 
fóniá”-ja (1916) és Poulenc Négykezes zongoraszonátája (1919). A fiatal 
„új klasszicizmus” követelését készítette elő Busoni is „Az új zene esz
tétikájának vázlata” (Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst 1916) 
című írásában, amely, különösen az utóromantikusok körében váltott ki 
heves vitákat (V. ö. Pfitzner „Futurista veszély” 1917).

Sztravinszkij ezekre, a korban rejlő tézisekre sajátos, egyéni módján 
reagált. Számára a történelmi kötöttség, ahogyan Honegger és Milhaud 
szemében Rameau, vagy Hindemith előtt a koncertáló barokk polifónia 
technikája megjelent, nem volt kötelező érvényű. A történelem fogalmával 
való foglalkozás közben mindig egyértelműen a jelenből megteremtett új 
jogát vallotta. Azokban az években mégis új, szabályozott kompozíciós 
technikai eljárásra talált, amely évtizedekre a sajátja maradt: a modell
típusok szabad választása — vagy elidegenítése. Ebben az összefüggésben 
gyakran idézték Sztravinszkij és barátja Picasso stílusának kézenfekvő egy-
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bevetését. Picasso beszélt is Sztravinszkij „zenei kubizmusáról”. Ez az új 
Sztravinszkijnál világosan először Zongoraszonátájában (1924) jelenik meg.

Milhaud és Honegger munkásságához ezekben, az új zene konszolidálá
sát célzó elhatározó években (1923—25) még egy további impulzus tartozik, 
a jazz hatása, amely az új zene folyamatában még máig is szinte felmér
hetetlen jelentőségű volt.

Igaz ugyan, hogy Sztravinszkij már a „Katona történetében” (a kerin- 
gőn és tangón kívül) ragtime-ot is felsorakoztat. Ez a ragtime azonban oly
annyira elidegenített, hogy Copland a jazz „kubista karikatúrájának” ne
vezte. Hindemith ragtime-ja (,,1922”-szvit) is közelebb áll az új tokkáta- 
techmkához, mind a jazzhoz. Egészen másként érezte át Milhaud a jazz 
akkor még egészen távoli és idegen világát a világ és az emberiség terem
tésének néger mítoszát feldolgozó balettjében a „Le création du monde”-ban 
(1923). Itt vált a jazz atmoszférája először közvetlenül formameghatározóvá. 
Üj zeneszerzői hangzás- és színértékek keletkeztek a blues betörése követ
keztében az ütőhangszerkezelésben, a motívumképzésben és a periodizálás- 
ban. Bámulatos, hogy ez a mű egy esztendővel megelőzte Gershwin „Rhap
sody in Blue”-ját, amellyel a jazz népszerűsítése a koncertteremben nemcsak 
Amerikában, de Európában is gyors fejlődésnek indult.

Milhaud műveinek anyaga közvetlenül megteremtette a jazz varázsos 
atmoszféráját, Honegger pedig zongorára és zenekarra írt „Concertino”- 
jában (1924) játékos eleganciával félreismerhetetlenül nyúl a jazz-es ele
mekhez. Ez a darab prototípusa számos jazz-es eszközökkel készült kon
certműnek egészen napjainkig (v. ö. Jean Frangaix, Boris Blacher).

Mai nézőpontból az ilyen darabokban á „Hatok” konszolidációs törek
véseinek kisugárzását kell látnunk. A diatónia uralkodik, s éppúgy merí
tettek a jazz-ből, a szórakoztató zenéből, mint másfelől a mindennapi élet 
eseményeiből (Rugby), vagy az ószövetségből (Dávid király).

Ha az 1923—25-ös történelmi csomópontot az új zene jelenségének szem
pontjából vizsgáljuk, a következők derülnek ki: a lefutott korszakban 
(1911—22) a radikális expresszionizmus fenyegetően vad, hipertrofikus ki
fejezésfeszültségű és túlfűtött hangzású műveket eredményezett. A nyugati 
zene törvényszerűségeinek rendszerét tudatosan megrázkódtatták, az újítás 
merészségét annak teljességében kiaknázták. A zenében hasonló forradalmi 
hangulat uralkodott, mint az irodalomban, vagy a festészetben (Kafka, 
Däubler, Joyce, Stramm, Barlach, Kandinsky, Picasso, Klee). A nyugat 
politikai megrázkódtatása az első világháborúban, a forradalom, a poli
tikai változások, az új államok megalakulása, a világméretű infláció meg
erősítették az általános forradalmi kitörés tendenciáját. De amint az in
fláció deliriumának lázát meglepetésszerűen felváltotta 1924-ben a politikai 
konszolidáció, bekövetkezett ugyanez a művészét esztétikájának területén is.

A zenében figyelemreméltó változás ment végbe az expresszionizmuson 
belül. A merészségből út lett, a mértéktelen tézisekből és ős-egyéni nosz- 
tulátumokból általános alapelvek, modellek, rendszerek váltak. Érvényes 
ez Schönbergre éppúgy, mint Sztravinszkijra, Hindemithre éppúgy, mint 
Honeggerre. Közös bennük a túlfűtöttség lehűlése, amely gyakran bizonyos 
eljegesedésbe való átcsapásra emlékeztet. Ortega y Gasset megállapítása a 
„Kultúra elembertelenedéséről” (1925) a művészetre is érvényes volt. A leg-
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több új modell és rendszer az ember és a hangzásvilág szándékolt elkülöní
téséből indult ki.

Hogy ezeknek az éveknek az emberről alkotott képe a zenében meny
nyire megváltozott, megrázóan érthető lesz, ha például az antik mítoszok 
radikális elidegenítésére gondolunk Kfenek „Orpheus és Euridike” című 
operájában (1923, szöveg Kokoschka), Milhaud „Percoperáiban” (1923), Ho
negger „Antigone”-jában (1927) és Sztravinszkij „Oedipus rex”-ében (1926). 
Cocteau és a kor más kritikus szellemeinek megnyilatkozásaiban a lakonikus 
rövidítés, az ironikus elidegenítés, vagy az álarcszerű megmerevítés út az 
új abszolút érvényhez. Ezekben a törekvésekben egészen leplezetlen az 
antiromantikus tendencia. A mutatott józanság a lírától való félelmet lep
lezi, valósággal szégyelték a lírát. Jellemzőek e tekintetben Hindemith elő
adói utasításai: „minden kifejezés nélkül”, „száguldó tempó”, „a hang
szépség mellékes”. Régóta tudjuk, hogy ez csak attitűd volt, amely igaz 
espressivót leplezett.

Az impulzív merészségek kiegyensúlyozott törvényekké alakulása ered
ményeképpen az új zene a következőkben világosan szétválasztható áram
latokban fejlődött. Ezért találó erre a korszakra a „letisztult expresszioniz- 
mus” meghatározás.

A káosztól való megmenekülés és az új törvények birtokba vételének 
tudata a következő években (1925—1929) sok zeneszerzőnél alkotói fellen
dülést, sőt optimista lendületet eredményezett. Az új zene szélességében 
növekedett. Támogatták ezt a zenei fejlődést a kor általános szellemi 
áramlatai.

A Jöde és köre által, az ifjúsági mozgalom átalakításával létrehozott 
új közösségi gondolat koncepciója a zene területén széles rétegek számára 
tette lehetővé az új művekkel való találkozást. Számtalan muzsikuscéh, 
hangszeres csoport és dalkör várta a nekik és életstílusuknak megfelelő 
zenét. Néhány év múlva felvirágzott az új „Spielmusik” irodalma. Knab, 
Höffer, Simon és később Hindemith kantátái, szvitjei, tandarabjai, kánonjai 
és közösségi darabjai a neobarokk formamodellek biztos talajából sarjadtak. 
Kétségbe nem vonható, hogy az új zene vesztett ugyan differenciáltságából, 
de jelentősen gyarapodott spontaneitásban és hatásban. Amit Hindemith 
azokban az években (például a „Plöner Musiktag”-ban) a közösségi zene 
terén létrehozott, kötelező mércét jelentett a népi-, öntevékeny és iskola
zenében. Az ekkoriban keletkezett és buzgón propagált „Gebrauchsmusik” 
fogalma megfelelt a hangsúlyozott józanság igényének. A közösségi tudat 
hangsúlyozását jelentette, hogy aktívan részt vettek a technika mindennapi 
életben való elterjesztésében. A zeneszerzők meggyőződéssel vállalkoztak 
filmzene, mechanikus gépzene írására és akusztikai kísérletekre stb.

A szabad intuíció és a tanulságos céltudatosság kapcsolatának legmeg
győzőbb igazolása a Mikrokosmos, amelynek megírásához Bartók akkoriban 
(1927) fogott hozzá. A Mikrokosmos a kor nyújtotta zeneszerzői technikák 
és módszerek tudatos szemléje.

A művész korhozkötöttségének igenlése azonban nem csak azt ered
ményezte, hogy megnőtt a muzsikus mesterségbeli, kézműves öntudata, 
mindez új politikai impulzusokkal telt meg. A romantika-ellenes józanság 
minden „polgári” ellen szegezett agresszióvá vált. Az emberi önelégültség
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és alávalóság brechti leleplezésének biztos sokkhatása volt. Mikor Brecht— 
Weil Koldusoperájában a „vízköpő magasabb dolgok iránti érzékéről” be
szél, elérte az antiromantika szélsőséges formáját. Hanns Eisler tömeg
dalaiban politikailag aktivizáló zenét alkotott.

Különleges „használati zene” keletkezett, az expresszionizmus peremén, 
abban az „orgonamozgalomban”, amely mindkét vallásban az egész egyházi 
zene megújítását eredményezte. A gregorián és a protestáns korái, ennek az 
újító mozgalomnak két pillére, alapvetően diatonikus struktúrájával és erő
teljes közösségformáló erejével sok tekintetben érintkezett a kor új zené
jének tendenciáival. Igaz, hogy a történelmi normák kötöttsége érin
tetlenül őrizte meg a jogokat, de olyan alkotók, mint Joseph Haas, Joh. 
Nepomuk David és Ernst Pepping már akkoriban hozzásegítették az egy
házi zenét ahhoz, hogy saját áramlatot képezzen az új zenén belül, olyan 
áramlatot, amely a következő harminc esztendőben szélességben és mély
ségben jelentősen megerősödött. Az új istentisztelet profán cirádáktól és 
mitikus mélyértelműségtől megszabadított gondolatának megfelelt a nyers, 
súrlódással teli ellenpont és a továbbfejlesztett modalitás.

A kor utolsó impulzusa, amelyre azokban az években alig figyeltek fel 
és csak a modern zene legújabb fejlődésében nyert szinte sorsszerű jelentést, 
az experimentális zene, Varése, Haba, Sala, Trautwein tevékenységével kap
csolatos. Közülük a Schönberg köréből származó Varése „Ionisation” (1924) 
című művében először alkotott nagyszabású zörejkonstrukciót (két sziré
nával!).

A konszolidáció hatásának eredményeképpen 1925 után különféle újon
nan nyert törvények alapján kialakult az új zeneszerzői gyakorlat. Hat, 
egymástól világosan elhatárolható tendenciájú fejlődésvonal fokozatosan 
iskolává alakult át, s egyben az új zene hat stílusirányzatává is.

1. A Schönberg körül kialakult bécsi iskola a 12-hangú Reihe-technika 
alapelvével a régi törvényektől való legradikálisabb eltérés pozícióját érte 
el, amennyiben a tökéletes funkciószabadság, sőt atonalitás a szervezeti 
teljes kromatika következménye. Éppen ebben az iskolában viszonylag ko
rán felismerhető a szigorú rendszerezés tendenciája, sőt a tételek dogmatikus 
felfogása is. Érdemes mégis megjegyeznünk, mennyire egyéni és különböző 
sajátos intuitiv módon ismerte fel Schönberg, Berg és Webern a dodeka- 
fóniához vezető utat. Webern kromatikusán disszonáns akkordkombinációi
val már 1914 körül 10—11, sőt 12 hangú területekre jutott és Berg Wozzeck- 
jének híres 12-fokú passacaglia basszusában a felduzzasztott teljes kro
matika éppúgy személyes, szinte kényszerű felismerés eredménye. Tanít
ványaik, Wellesz és Varése úttörői voltak ennek az irányzatnak, ők a 
hangzás szabadsága régi posztulátumát kevésbé dogmatikus formában — 
tehát korántsem mindig teljesen kromatikus módon — lapidáris hangzási 
stílussal próbálták megvalósítani. A modern zene mindeme képviselőiben 
közös a radikális hagyomány- és konvencióellenes tartás, fanatizmus és 
világmegvető elszigeteltség.

2. A zongoraszonáta a „Sérénade en la”, az „Oedipusz rex” és a zon
gorára és zenekarra írt „Capriccio” óta Sztravinszkij is olyan zeneszerzői 
technika birtokába jutott, amely egyéni stílusirányzatnak mondható. Zené
jében a hagyományellenes beállítás modelltípusok fölötti szabad rendelke-
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zéssel egyértelmű. De Sztravinszkij technikáit —■ gyakran csak a kontraszt 
érdekében — egy művön belül is cserélgeti. Motívumanyaga továbbra is 
élesen körülhatárolt, többnyire formulaszerűen rövid és túlnyomóan dia- 
tonikus. Hangzási struktúrái centrális hangok vagy hangmezők köré ren
deződnek. A „stile barbaro” vérmessége impulziv ritmikai gesztusrenddé 
változott. Schönberg irányzatával ellentétben Sztravinszkij zenei gondolko
zásmódjában világ fölötti kozmopolita, aki stílusmontázsai egyikében-mási- 
kában a tréfát, iróniát, sőt a szellemes szélhámoskodást sem veti meg. Ami
kor Sztravinszkij ellenzi a zene érzelmi kifejező képességét, és megtagadja 
az inspiráció szerepét az alkotás folyamatában, ez nyilvánvalóan ellene 
mond annak a szent komolyságé tartásnak, amely egyaránt megszállta 
a schönbergiánusokat, Bartókot és Hindemithet.

3. Bartók bámulatra méltó következetességgel vitte végig és teljesítette 
ki saját fejlődésvonalát. A „stile barbaro”, amely témaképzésében a zene 
nyelvi ősanyagából vezethető le, a vad Hegedűszonátától (1921) a IV. vonós
négyesig (1928), a kor vonalának megfelelően, érezhető letisztulás folyama
tán ment át. Az út kezdetét robbanékony, rögtönzésszerű és rapszodikus, 
mégis gondosan előre eltervelt formaszerkezetek jelzik. Éppen a IV. vonós
négyes a „stile barbaro” számos jegyét viseli: hangsúlyozott ütések, elsöprő 
ritmika, harmóniai felületek sorakozása, nyelvi deklamáció, elemi hangzási 
eszközök alkalmazása (glisszandó stb.) és mindehhez kézzelfogható egyszerű
ségű dallamkörvonalak. Sztravinszkij viszonylag rövid frázisaival, periódu
saival és szerkezeti egységeivel ellentétben Bartók zenéjét szélesen áramló 
hangkontinuum jellemzi. 1927 körül Bartók is hozzáfogott stilisztikai válo
gató eljárása számadásához, amennyiben a Mikrokosmost a modern zongora
iskola formáját öltött zenei hitvallásnak tekinthetjük. Bartók se nem hű, 
se nem ellenséges a hagyományhoz. Saját szavai szerint stílusának fejlődé
sében a késői Beethoven vonósnégyesek szellemi diszciplínáit tekintette 
előképének; de inkább (két rokoniélek találkozásáról beszélhetünk, mint mo
dellek átvételéről. Bartók egész szívével a világhoz fordult, de gyengéd 
nemessége a világtól mégis idegen maradt.

4. Hindemith a Donaueschingeni Zenei Ünnepségeken egyfelől életteli 
muzsikusként, másfelől zeneszerzői enfant terrible-ként jelent meg. Igen 
hamar felismerték benne a vezető német zeneszerzőt (v. ö. Franz Willms 
Hindemith-cikkét, 1925). A közösségi-ifjúsági és öntevékeny műfajokhoz 
fordult és hamarosan hivatásává lett a nevelés. Valóságos pedagógiai láz 
szállta meg őt, hogy mesterként teremtse meg a zenebarátok széles körének 
sokoldalú, gyakorlati zeneirodalmát és a tanulni vágyóknak kiterjedt ne
velői míves literatúráját. Hindemith már akkor is igenlő választ adott a 
zene társadalomformáló erejére és meggyőződése volt, hogy a zeneszerző 
feladata a zenei életben itt és most aktívan közreműködni, a mércét fel
emelni és a kiteljesedést követelni.

Ennek a vágynak felelt meg Hindemith fáradozása az új egyszerűségért 
a hangzások új birodalmában. De míg Bartók számára ez az egyszerű anyag 
a népdalban és különösen a gyermekdalban spontánul rendelkezésre állt, 
Hindemith első fekvésben, hegedűre írt „öthangú darabjaidban, vagy a 
„Várost építünk” gyermekdallamaiban a didaktikus számítás kerülő útján 
jutott el a leegyszerűsödéshez. Érdekes kettősség adódik Hindemith józan
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egyszerűségre való törekvése és az anyag polifon integrálása között. A jo
viális bonhomia és a szellem egyfajta érdessége kiegyensúlyozatlan maradt. 
Ha Hindemith hangszeres műveiben népdalokat alkalmaz, ez gyakran a 
can tus firmus feldolgozás igényes, stilizáló technikájával történik; minta
példája ennek „Der Schwannendreher” című brácsaversenye (1935).

Hindemith kontrapunktikus linearitása feltételezi a hagyomány válla
lását. Már 1930 körül komolyan foglalkozott a gondolattal, hogy közeledjen 
a legrégibb hangszerekhez és előadói gyakorlatukhoz. Az ars antiqua és az 
ars nova princípiumaival való ismerkedés megtermékenyítően hatott Hin
demith stílusa további fejlődésére.

5. önálló fejlődési vonalat mutat a „Hatok” csoportja és köre. Eric 
Satie „Parade”-ja és méginkább énekhangra és zenekarra írt szimfonikus 
drámája a „Socrate” (Platon dialógustöredékei nyomán) iskolaalapító elő
képe volt ennek az irányzatnak. Az említett négy irányzattól zenélésmódjuk 
könnyedségében és eleganciájában különböznek. A szellemdús játékos ele
mek, a hangzás áttetsző volta, a túlnyomóan diatonikus dallamszerkezet, a 
líraellenes érzésvilág és a technikai eszközök megválasztásában egyfajta sti
lisztikai nemtörődömség — mindez megfelel a modern francia racionaliz
musnak. Ezeken a muzsikusokon nem „fogott” Wagner, sem Debussy, sem 
Schönberg — amint azt Paul Collaer már 1925-ben megállapította. Így 
aztán e csoport zeneszerzőiben inkább életteli lendületük egyéni szabadsága 
a közös, mint technikai stílusjegyeik. És, ha Honegger útja, sűrűvérű svájci 
származásának megfelelően, hamarosan patétikus tárgyakhoz és ábrázolá
sokhoz jutott is („Dávid király”, „Horace Victorieux”, „Johanna a mág
lyán”), olyan alkotásai, mint a „Concertino zongorára és zenékarra”, mégis 
ehhez a stílusirányzathoz való tartozását bizonyítják.

Hasonló mondható Milhaudról is, akinek színes, sokoldalú alkotói rá
diusza túltette magát minden sematikus középúton. Gondoljunk csak a 
„Le boeuf sur le tóit” sanzonszerű balettzenéjének, a „Saudades do Brazil” 
bitonális tangóinak és a „Création du monde” első igazi európai blues mu
zsikájának ellentétére.

Ebből a nézőpontból az új zenének ez az ötödik fejlődési vonala széles 
áramlásának fogható fel, amelyhez mindama zeneszerzők hozzátartoznak, 
akik a nemzeti nyelvből merítették kézirataik egyéni sajátosságait, s hang
zásban, formában a szabad, egészséges, robusztus életerőnek hódoltak. Ho
negger és Milhaud mellett elsősorban Prokofjevet kell megemlítenünk. 
Bármilyen kézenfekvő is a „Szkita szvit” és az egyhangúan zakatoló „tok- 
káta” zeneszerzőjét Bartókkal és Sztravinszkijjal az 1911 körüli ,,stile bar- 
baro” exponensének felfogni, a történelmi fejlődésvonalakat tekintve Pro- 
kofjev műve mégis inkább a „Hatok”-hoz kapcsolódik. Prokofjev, akárcsak 
Honegger és Milhaud, soha nem zúzta szét a régi szabályokat, csak módo
sította őket, átalakította a továbbfejlesztett tonalitás rendszerévé, sokkal 
közelebb állt a romantikus funkciókhoz (sőt a klasszikus stilizációhoz). mint 
Sztravinszkij, Bartók és Hindemith — Schönberget nem is említve. Alkotá
saiban nem is találunk olyan radikális áttöréseket, mint az imént említett 
zeneszerzőknél; zongoraszonátáinak sorozata például folyamatos fejlődési 
vonalat mutat. A „Klasszikus szimfónia”, a „Romeo és Júlia”-balettzene 
stiláris sokoldalúsága, a „Péter és a farkas” elragadó naivitása nem-dog-
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matikus megvalósulása mindannak, amire a „Hatok” törekedtek. Ennek a 
végülis érintetlenül konzervatív szövedéknek az alapján adódnak kroma
tikus halmazok, harmóniai elidegenítések és vérmes kitörések, mint az 
alkalom adta kifejezőeszközök tartozékai, anélkül, hogy alapvető, katego
rikus jelentést nyernének.

Teljes szélességében ez a stílusirányzat természetesen csak az expresz- 
szionizmus elhalása után, a „fiatal muzsikusországok” következő generá
cióinak munkásságában bontakozott ki.

6. A politikai és esztétikai konszolidációnak ebben a korszakában (1927 
körül) az egyházi zene is megerősítette pozícióit és metafizikus igényét alap
vető nyilatkozatokban fogalmazta meg. A korszellemhez való tartozás és 
az új zene eszközei és lehetőségei teljessége fölötti rendelkezés igénye fi
gyelemreméltó motivációt eredményezett: „a ritmika, harmónia és melódia 
bámulatos idegenszerűsége a szentség zenei kategóriája” (Oskar Söhngen). 
Haas és Kaminski mellett Joh. Nép. David és Pepping egy, az egyházból 
messze kinyúló zenei irányzat képviselői voltak. Nyilvánvalóak kapcsolataik 
a német kórusmozgalommal és közösségi zenéléssel.

Anélkül, hogy önálló stílusirányzatnak nevezhetnők, külön meg kell 
említeni a jazz fejlődését ebben a korszakban. Mai szemmel megállapítható, 
hogy a jazz akkoriban alapvető külső és belső változáson ment át. Régen 
kinőtt már a négerek naiv, spontán zenélésének stádiumából és felkeltette 
a zenét szeretők új igényét világszerte, akár szórakoztató, akár tánczenei 
funkciójában. Ezt a tömegigényt nem lehetett többé individuális módon, 
a rögtönző művészek alkotó fantáziájával kielégíteni. A jazz, mint zenei 
tömegfogyasztási cikk, új művészetszociológiái problémákat keltett, külö
nösen, mert az egész földet felölelő fejlődését a hanglemez jelentősen támo
gatta. Ehhez tartozik még, hogy a jazz, Paul Whitemann iniciativájára 
Gershwin zenéjében szalonképes, koncertképes, sőt reprezentációképes for
mát öltött. Koncertfeldolgozások, szimfonikus keretek, sőt egyfajta filhar
monikus kényeskedés még a komoly zenebarátok érdeklődését is felkeltette 
a „sweet jazz” iránt. Ezáltal viszont a jazzt alkotó laikus muzsikust mind
inkább felváltották a képzett szakemberek, szólisták, feldolgozók és zene
szerzők. Duke Ellington zeneművei és azok hanglemezfelvételei (1927-től 
kezdve) korai példái ennek a változó, igényes jazz-nek.

A jazz átértékelése szempontjából jelentősek voltak az akkoriban szen
zációs sikert aratott operák, Kfenek „Jonny spielt auf”-ja, amely blues- 
apoteozisban csúcsosodik ki, és Weill „Mahagonny”, valamint „Koldusopera” 
című alkotásának jazz-fűszerezése.

Ha a felsorolt történelmi fejlődésvonalakat egyetlen egységes áram
latba foglaljuk össze, az expresszionista stíluskorszak néhány, egyes szemé
lyiségek fölötti, kollektív tüneteit rögzíthetjük. Az első korszakban (1911—■ 
1922) a mű maga is prométeuszi merészség volt, lendületesen felszínre ke
rült tézis. Sok mű ősi dolgokat akart közölni és a „lét” nevében a kor ellen 
fellázadni. A második korszakban, a letisztult expresszionizmus (1923—1934) 
idején az alkotás tézisek alapján jön létre; a mű megfelel a vázlatnak: saját 
egyéni stílusának van elkötelezve. A saját stílus tudatosságával kezdődik az 
elhatárolás, a követés lehetősége, az irányzatok kialakulása az új zenében.

(Folytatjuk)
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L A S Z  L Ó  Z S I G M O N  D :

A P R O Z Ó D I Á T Ó L  A D R A M  A T U R G 1 Á l  G

„Ritmus és dallam” című tanulmányom óta1 egyre inkább és egyre 
szélesebbkörűen foglalkoztatnak azok a kérdések, melyeket szó és zene 
kapcsolata vet fel. Ez a kapcsolat sokrétű és sokirányú: ehelyütt jórészt 
csak egyetlen irányban oldozgatnám szálait. Versszemléletem tudvalévőén 
a korábbi elméletekben szinte teljesen elsikkadt dallami, lejtési tényezőt 
helyezte előtérbe, tehát egy olyan komponenst, amely a ritmusnál, ennél az 
emberben és természetben sokoldalúan megnyilvánuló kompexusnál jóval 
sajátlagosabban zenei jellegű. Így hát magában a versben, sőt a nyelvben, 
beszédben, a „szóban” jelentkezik már az összetevő elemek olyan belső 
kapcsolata, melyet a „zeneiség” szóval lehetne valamennyire megközelí
teni. Ám ott válik ez a kapcsolat főtémává, ahol a szó, a vers zenei köntösbe 
öltözik, társul a zenével és így a kapcsolat minden esetlegessége vagy (ta
lán) törvényszerűsége premier plánba kerül — tehát a zenei prozódia terü
letén. Természetes és szükségszerű, hogy a zenei prozódia jelenségeiben nagy 
mértékben és irányadón kell találkoznunk a szó zeneiségének zenei szinten 
jelentkező vetületével.

Idevágó vizsgálódásaim során jutottam el újra és újra Bartók „Kék
szakállú”^ ához, ahhoz a műhöz, melyben, Kodály Zoltán szavával, „a 
természetes hanglejtés zenévé fokozásának útjára lépett Bartók”2. Ennek 
az útnak irányát, hajlatait, véletleneit vagy törvényeit igyekeztem felismerni. 
Szinte elkerülhetetlen volt, hogy a szemem-fülem elé táruló jelenségek 
legtöbbjében, még inkább egészében egységes tendenciát, ellenállhatatlan 
irányulást, mondhatnám: oly prozódiai magatartást ismerjek fel, melyet 
egyszóval „dramaturgiainak” neveznék, a drámai sűrítés és feszítés erő
vonalainak olyan rendszerét, melyet a „strukturális crescendo” szóval pró
báltam megközelítőleg rögzíteni. A „Kékszakállú” prozódiájának vizsgálata 
utólag feltétlenül a problémafelvetés átminősítését teszi indokolttá. A prob
lematika íve „a prozódiától a dramaturgiáig” feszül.

Ezzel a jelenségcsoporttal kapcsolatban mutatnék be ez alkalommal, jó
részt könyvemen túlmenően, néhány megfigyelést, néhány gondolatot.

1 R i tm u s  é s  d a l la m .  A  m a g y a r  v e r s  é s  é n e k  p ro z ó d iá ja .  Z e n e m ű k ia d ó ,  1961.
2 K o d á ly  Z o l tá n :  B a r tó k  B é la  o p e r á ja  (N y u g a t, 1918); id ézv e  U j ía lu s s y  J ó z s e f  B a r tó k -  

b re v iá r lu m á b ó l ,  174. o.
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. . .  Ha már vizsgálódásaim terepét ily tágra méretezem, hadd vetek 
néhány pillantást a költői szöveg egészére, melyet Bartók egyetlen operája 
alapjául választott. Balázs Béla misztériuma igen eltérő értékelésben ré
szesült. Az igazság itt is valahol a középúton lesz — a végletek között. De 
számunkra önálló értékénél izgatóbb annak a szemügyrevétele: hogyan, 
milyen módosításokkal lett Balázs költői művéből Bartók szövegkönyve.

Legkülsőségesebb összegezéssel: a mintegy 400 sorból hozzávetőleg 
300 maradt meg, kevés módosítással, a „Kékszakállú” énekszólamai alatt. 
A törlések és módosítások egyaránt megérdemelnék a részletes szemre- 
vételt, ez a „szembesítés” termékeny dramaturgiai tanulságokkal kecseg
tetne. Kroó György kiváló „Kékszakállú’’-tanulmánya3 „egyetlen érdem
beli eltérést” mutat ki az eszmei-drámai fejlesztés szintjén — ám a drámai 
légkör feszültsége, a drámai kifejezés intenzitása szempontjából szinte 
kitapintható minden egyes törlés vagy módosítás dramaturgiai értelme. 
Csak néhány példa — valamennyi helyett:

A bevezető jelenet, a Kékszakállú valóban „lezáró” mondatáig: „Most 
csukódjon be az ajtó” — a misztériumban 46 sor, Bartóknál — 23! — de 
ez a 23 megsokszorozza és dinamikussá fokozza a Balázs-adta drámai 
szituáció szinte csak statikus, ám nem egyszer lazuló feszültségét. A Kék
szakállú, szinte még vára küszöbén, hirtelen képekben idézi Judit elé az 
elhagyott világ képeit. Az elsőt („Nem hallod a síró jajszót?”) mindjárt 
törli Bartók: a kevesebb — több. Elég a zenekarban gyors, riadt akkord
ütésekkel jelzett „vészharang” és a népballada négysoros szerkezeti rend
jén egyre magasabbra fejlesztett mozgóképsora a felbolydult otthonnak:

Nem hallod a vészharangot?
Anyád gyászba öltözködött,
Atyád éles kardot szijjaz,
Testvérbátyád lovat nyergei.

A megtorpanó Juditot ismét kérdés eszmélteti átlátszó, kitérő válaszra.
K: Megállsz Judit? Mennél vissza?
J: Nem — a szoknyám akadt csak fel.

Balázs megismétli a kérdés-felelet balladás rendjét — (valóban, a szé
kely népballada elbeszélő „dramaturgiájában” otthonos ez a stilisztikai 
fogás). Bartók mellőzi a semmi újat nem hozó ürügyet:

Megyek, megyek Kékszakállú —
Csak remeg két gyönge térdem 
Hosszú útban fáradt térdem . . .

megelégszik a „felakadt szoknya” motívumával, melyet („mellre szorított 
kézzel”) az oboák sóhajai kísérnek, egyre emeltebben, egyre intenzívebb 
változatú dallamlépésekkel, bensőséges poco crescendoval, Judit feltörő 
sikolyáig, sokoldalúan árulkodva a hallatlan lélekzajlásról. Henye ismétlés

3 K ro ó  G y ö rg y : B a r tó k  B é la  s z ín p a d i  m ű v e i .  Z e n e m ű k ia d ó ,  1962. 79. o.

B A L Á Z S  B É L A  M I S Z T É R I U M A  É S  B A R T Ó K  Z É N E D R Á M Á J A
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helyett a drámai koncentráció maximuma, mely után annál szívenütóbb 
a szélesívű lírai vallomás:

Elhagytam az apám, anyám . . .
De ezt a gyönyörű indítást is megakasztja Balázs drámai cél nélküli 

retardálása (újabb, már hallott kérdések, újabb feleletek). Bartók egyenesen 
felszökik a vallomás érzelmi-drámai csúcsára:

Ha kiűznél,
Küszöbödnél megállanék,
Küszöbödre lefeküdnék . . .

A drámaian szűkszavú, rövid zenekari áramlás végére, lírai verdiktül 
állítja a lapidáris mondatot:

Most csukódjon be az ajtó.
Mintapélda lehetne ez — sok más helyett!
Legradikálisabb összevonást a végkifejlés tüntet fel: a „negyedik asz- 

szony” aposztrofálása hosszan, hosszadalmasan, harmadik személyben, sze
mélytelenül, szinte testetlenül hangzik Balázs Bélánál. A zenedráma vérrel 
tölti meg Balázs álomszkémáját:

Voltam szegény élő asszony,
Vagyok ékes álomasszony —

mondja Balázs, kissé anémiás századeleji jelbeszéddel. Bartók szimbólumai 
vérrelteltek, a valóságból lépnek át a drámai jelentés világába. A sok tör
lés után az „álomasszony” helyett az „élő asszonyhoz” fordul a legegysze
rűbb vallomás élő szavaival:

Szép vagy, szép vagy, százszorszép vagy,
Te voltál a legszebb asszony . . .

Mert a bőséges törlések mellett itt-ott pótlások is felmerülnek, ismét
lések, melyek, a misztérium olykor pusztán dekoratív, ornamentális kettő
zéseivel szemben, drámai gócokon a kifejező intenzitás zenei emelkedőibe 
kapaszkodnak, egyre magasabbra hevítve a drámai temperatúrát. Csak 
egyetlen példa — a hatodik ajtó előtt (itt lép fel a Kroó György említette 
egyetlen érdembeli eltérés is). Judit követelése monomániás ismétlésekben 
emelkedik frenéziáig:

J. : Életemet, halálomat
Kékszakállú . . .

K. : Judit! Judit!
J. : Kékszakállú, Kékszakállú!
K. : Mért akarod, mért akarod?

Judit! Judit!
J.: Nyissad, nyissad!

A zenekar tombolása mintha képtelen volna csillapulni, mintha valósággal 
Judit szavait süvöltené szinte szószerinti érthetőséggel:
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Négy hullámban ismétlődik ez az orkesztráiis zajlás, fokozatosan alább- 
szállva, majd halk, tompa akkordütésekbe veszve — hogy, generálpauza 
után, elhangozzék a végzetes szó: „Adok neked még egy ku lcsot...” A bar
tóki szűkszavúság ilyenkor enged meg magának egy-egy fölösnek látszó 
többletszót. . .

A legapróbb módosításnak is dramaturgiai értelme van. Henyeség, fö
lösleg, funkciótlan sallang, papirosízű fordulat — kihull a bartóki rostán.

. . .  De ez talán valóban túlmegy a szorosan vett prozódia határain; 
annál inkább mutat rá, milyen alapállásból, meri'e fordulva kell szemlére 
venni Bartók drámáját, bármely vonatkozásban.

R I T M I K A I  P R O Z Ó D I A

Szemlélődésünk első területe a ritmikai prozódia. A kiindulás, magától 
értetődőn, Balázs versformája. Hadd idézem Kroó György megállapítását: 
„Az ősi nyolcas Prokrustes ágya nagyon megköti Bartók ritmusfantáziáját; 
a prozódia, amely magyarságát, drámai alkalmazkodó-képességét és ki
fejezőerejét illetően kitűnő, az opera ritmusainak, metrumainak változa
tosságát egyszerűen lehetetlenné teszi. Ez bizonyosfajta monotónia veszé
lyét rejti magában.”4

Aki, szűkebb feladatvállalásának megfelelően, a prozódia ablakán ki
tekintve szemléli a bartóki tájat, más eredményre jut. Az ősi nyolcas ma- 
gábanvéve sem oly kopár forma, mint amilyennek első látásra tűnik. 
„Legális” mondattagolási aszimmetriája jól megfér ugyancsak legális met
rikai szimmetriájával: a 4—4-es megoszlással a tartalmi „töltet” 5—3-as. 
3—5-ös, 6—2-es, 2—6-os szintaktikai szerkezete: az ütközést a hanglejtés 
simítja el organikus természetességgel. De kétségtelen, hogy Balázs Béla 
nyolcasai egyhangúbbak a szokottnál, szimmetriájukkal, sematikus szabá
lyosságukkal elszürkítő, monotonizáló hatásúak. Hogy a statisztikának se ve
gyük el kenyerét: az eredeti misztérium 400 sora közül mindössze vagy 
25 tér el a 4—4-es megoszlástól. Ám hogyan él Bartók ezzel a „diétás” 
prozódiai étrenddel? A legegyszerűbb vonzó élénkítés: a 4/8-os, párosán 
szimmetrikus alapséma 3/4-essé, aszimmetrikussá transzponálása és két ilyen 
ütem állítása az ősi nyolcas szimmetrikus keretébe. Verstani fogalmazással 
a nyolcas keret két „ionicus a minőre” együttesévé alakul át:

2 M J . J I J ) J | J  J

Ami azonban ezt a módosítást valóban prozódiai funkcióvá minősíti, az a 
körülmény, hogy Bartók az alapvetően hang súly-meghatározta, magyarelvű 
formában finoman (és szinte mindvégig páronként) kitapintja a zenei idő
mértéket (a döntő a harmadik, „váltó” szótag hossza):

< X. m. 103. o.
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Hasonlóan:
N yitva  Van m ég  fe n t az ajtó!
A te s tem m el m e le g í te m  . . .
A te várad  derüljön f e l . . .

és  önmagában a „Kékszakállú” szó legtöbb változatában. Ez az alapforma 
is prozódiailag nem egy változatban variálódik.

Jóval gyakoribb változat a 8 szótag 6—2-re tagolása.
„Ez a Kékszakállú vára” — ritmusképlete:

4  J) | J  J  t
E ritmusképlet expresszív értéke akkor világosodik meg, ha figyelembe 

vesszük, hogy az előforduló 30 eset közül 24-ben a 4—4-es tagolás is lehet
séges volna. Ám a bartóki prozódia érzékenysége nyomatékos, tartalmas, 
szimbolikusan jelentős szókat választ le a sorról és helyez új ütem élére, 
fokoz a nyolcadok egyenletes menete után tartalmasabbá, súlyosabbá.

Ez a Kékszakállú | v á r a ! . . .
Milyen sötét a te | v á r a d ! . . .
Nem tündököl az én | v á r a m . . .
Nem tudod, mit rejt az | a jtó  . . .
Hét fekete csukott j a j t ó t . . .
Add ide a többi | k u l c s o t . . .
Véres árnyat vet a | felhő . . .
Váram sötét töve | r e s z k e t . . .
Bús sziklából gyönyör j borzong . . .
Fehér könnytó kinek i k ön n ye  . . ,
Csillagos fekete | é j j e l . . .

Tehát „várad”, „ajtót”, „kulcsot”, „felhő”, „könnye”, „éjjel” — vagy 
olyan szuggesztív igék mint „reszket”, „borzong”. És ha tovább figyeljük 
ezt a kéttagú záró szót, megállapíthatjuk, hogy hangkészletük is fokozottan 
jut érvényre a leválasztás révén. Ez a ritmuskategória is él a variálás lehe
tőségével, mindig érzékeny alkalmazkodással a nyelvi szövethez és ez a 
nyelvi-fonétikai alkalmazkodás jórészt jogaihoz juttatja a mélyebb ex
presszió igényeit is.

De a „változatok” számbavételénél mintha figyelmen kívül hagynók 
— éppen az alapformát, az egyenletes nyolcszótagos menetet, mindvégig a 
nyolcadok szürke formaruhájában. S itt valóban indokolt, hogy a statisz
tikus leltározzon: a ritmikai alapséma alig egyhetedét teszi a 300 sornak! 
Ami azonban fontosabb a számszerűségnél: ezek a katonásan fegyelmezett, 
szürke egységek vállalják a legizgalmasabb-mozgalmasabb drámai passzu
sokat, jórészt valamely dermedt-mozdulatlan, mozdulatlanságában feszült 
zenekari hangzat vagy tremoló fölött, olykor izgalmasan emelkedő vonu
latban váltakozó, gyorsuló, hevülő, feszülő menetekkel, piú mosso, cres
cendo, s tr ingendo  — valamely (a llargando)  felrémlő drámai nyugvó vagy
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inkább fordulópont felé. Az első példa (hirtelen, riadt akkord-fenyegetések 
kíséretében):

És az utolsó rokonhelyek közül:
„Hajnalban az elsőt leltem,
Piros, szagos, szép hajnalban ..

Vagy figyeljünk néhány egysoros menetre, drámai-jelentős mondanivalóval: 
Mért vannak az ajtók csukva?

Ez a kínzókamrám, Judit. . .

Add ide a többi kulcsot. . .

Vérfolt van az ékszereken . . .
Példaképpen: „Add ide a többi kulcsot”. — A fegyveresház hadi moz- 

galma-izgalma a háborús fanfárok kemény riadójával, a vonósok feszült 
allegro risoluto harci muzsikájával csak lassan ül el. Mikor —- calmandosi 
— egy nyugvó D-dúr akkordba pihen el, Judit, piano, szorongva megszólal:

Menő vivo a „másik patak, szép fénypatak” dolce közjátéka bírja szóra 
angolkürt, fuvola, oboa, hegedűk líráját — majd, sürgető konoksággal, 
más nyugvó harmóniába ágyazva, változatlan tempóban, alig módosulva 
ismétlődik Judit határozottabb szava; — és néhány ütem múltán, a Kék
szakállú féltő intelme ellenére, tágranyíló, kemény, egészhangközléptű dal
lamvonalban, harmadszor:
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Elemző türelem és szálbogozás egyenként rámutathat a változatok 
drámai következetességére, a kibontás evolúciójára — de nyomatékosan 
hangsúlyozni kell a ritmikai prozódia belső feszültségét, a r i t m i k a i  
m o n o t ó n i a  drámai kifejező energiáját. így vagy ilyenféleképp bontható 
ki jelentésére az „ősi nyolcas” legtisztább — és látszólag legmonotónabb •— 
alaphelyzetének az egyszínű külső alatt feltáruló belső gazdagsága.

Az eddigi, szórványosan kiválasztott ritmusképietek nem merítik ki 
a 300 sor 30 százalékát sem. A teljesség igénye nélkül hadd szemelgetek 
a variánsok egy másik, dús csoportjában, melynek közös jellemzője a 
p a u z a  ritmikai-prozódiai alapon nyugvó dramaturgiai hatása. íme. az 
első példa, a titokzatos várban tett első lépések drámai zökkenője:

Az egész érzelmi zajlás benne van ebben a hirtelen zökkenőben. Judit 
(„mellre szorított kézzel”) szinte felsikolt: „Nem!” — utána piano piheg a 
zavart ürügy. De a megzökkent mondat egységét helyreállítja és felfo
kozza az oboa lassan emelkedő, forrósodó lihegése.

Nyomban ezután következik a remek ritmikai trouvaille: a kvintolákkal 
megszakított 3/4-es rend, melyre a szöveg mondatstruktúrája ad lehetőséget. 

Elhagytam — az apám, anyám,
Elhagytam — szép testvérbátyám,
Elhagytam — a vőlegényem . . .

A zenekíséret ritmikai „ellenpontozása”: a nyugodtabb, folyamatos, pp 
énekszólam-kezdetet fojtott akkordütések moraja remegteti, míg a Judit 
szavaiba sempre piú agitato belelihegő pauzák fellépésével a zenekarban 
széles, tömör hármas hullám indul el, belesimulva a „Kékszakállú” kitö
rést megtámasztó nyugvó akkordba. Ez a ritmikai ellenjáték: rövid léleg
zetű, ütemkezdő pauzák pihenőibe kapaszkodó énekszólam és teltebb, kon
centráltabb nyugalmú orkeszter között (szinte azt mondhatnók: a forró
sodó Judit s a tragikus erejében higgadt Kékszakállú között) a heves val
lomás után:

Küszöbödnél megállanék,
Küszöbödre lefeküdnék

a zenekarnak adja át a szót, a szenvedély zihálását, pauzás ütemkezdéseivel, 
úgyszólván „virtuális” kezdő akcentusaival — a lezáró mondatig: „Most
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csukódjon be az ajtó”. így vezet ritmikai-prozódiai indítás drámai csú
csokig . . .

Rokon jelenség, pauza-indítással megoldott ritmus-élénkítés:
— Vizes a fal! — Kékszakállú!
— Milyen víz hull a kezemre?
— Sír a várad! — Sír a várad!

Majd, a Kékszakállú bensőséges „arioso”-ja után („Ugye Judit, jobb 
volna m ost. . . ”), lezárásképp, még széttörtebben és — orkesztrális szöve
tében — még összefogottabban, Judit forró, halk tiltakozása:

— Ne bánts, — ne bánts — Kékszakállú!
és még tovább:

— Nem kell rózsa, nem kell napfény!
most már szünetkezdés után az ütemvonal mint tengely köré helyezve, 
végül, kódaképpen, már ütemélen, lehiggadva, megnyugodva, tranquillo:

Nem kell. . .  Nem k ell. . . Nem kell. . .
Ahogyan az érzelmek zajlása lassan elül, s pillanatnyi szélcsend nyu

galmának ad helyt, ritmikai tükröződésében a prozódia, a r i tm ika i  prozódia 
gazdag és vonzó távlatait tárja elénk.

A pauzák közti exklamációk szigetei (gyönyörűen tagolt, egységesen 
áradó zenefolyamban) még az első ajtó tárulását megelőző feszültségben:

— Jaj! — Jaj! — Mi volt ez?
— Mi sóhajtott? — Ki sóhajtott?
— A  te várad! — A  te várad!
— Oh a várad felsóhajtott!
— Gyere nyissuk — Velem — gyere . . .
— Szépen, halkan — fogom nyitni,
— Halkan — puhán — halkan . . .

Érdemes volna megnézni, miért mutatkozik ez az izgatott, nyugtalan 
töredezettség, vagy fenntartásos, bizonytalankodó indítás szinte csakis az 
első ajtó megnyitása előtt — majd még a hetedik ajtó körül, tehát úgy
szólván csak. az előjátékban és a tragikus epilógusban. Talán azt mondhat
nék: minél határozottabb akaratában, majd makacsságában acélosabb, végül 
is a végzetet kihívó Judit, annál tömörebbek, biztosabb indításúak és tö
retlenebb lefolyásúak ritmikai megnyilatkozásai (úgyszólván: ritmikai ma
gatartása). íme, a ritmikai prozódia mint a lélekállapot és a jellemábrázolás 
eszköztára!

Külön kategória, bár rokon az előbbiekkel (példái is felmerültek) az 
ütemvonal két oldalára oszló, fáziseltolódásos ritmika. Ilyenkor a verssor 
mintegy beágyazza magát egy zenei „nagyütembe”, annak medrében ring.

9

3 7 5



vagy kevéssel utána:
— Nem kell rózsa, | nem kell napfény, 

ahol az ősi nyolcast szabályosan végigéneklő nyolcadmenet az ütemvonal 
szimmetriatengelye köré helyezkedésével, egy orkesztrális dallamegység ke
retében új és nem-szokványos ritmikai képlet illúzióját kelti. Milyen gyen
géd, rezzenésnyi árnyalatossággal érvényesül ez a ritmikai szimmetria
rendezés az olyan pontokon, mint

— Gyere | nyissuk —
■— Velem | gyere —
— Halkan | puhán —

ahol a klarinét-oboa-sirámba törleszkedő lehelletnyi szavakat pp subito 
kvartett éneke simogatja körül.

Figyelemre méltó és ismét új válfaja az azonos versalkat változatos 
prozódiai-ritmikai formálásának, mikor az ősi nyolcasnak megfelelő négyes 
rend a zenekarban más, nem par alel ritmikával nyer új ritmikai arculatot, 
ebben a ritmikai polifóniában új expresszivitást.

10

Ez a heteroritmika különös feszültséggel oldja fel az alapforma merevségét.
. . .  Soká folytathatnék ezt a ritmikai-prozódiai seregszemlét, de az 

eddigiek is eléggé szemléltették, hogy a legkülönbözőbb képletek is a szö
vegből, az ősi nyolcasból erednek és ágaznak el szerves természetességgel,
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a verssorok szerkezetéből vagy sajátos hanganyagából — és, természetesen, 
értelmi-érzelmi-drámai töltésükből — vagyis, hogy ez a sokrétű ritmikai 
építkezés prozódiai funkció, mely azonban mindig a dramaturgiai hivatás
vállalásig feszül. Azt is mondhatnék: a szövegből kiindulás sohasem reked 
meg az egyes, szűkösen „ad hoc”-esetben, mindig megtalálja a formai 
(ezúttal ritmikai) párosítás vagy továbbfejlesztés módját, tehát mesterien 
kialakul a szövegtől függés és a szöveg fölé emelkedés csodálatos zenei
drámai egyensúlya.

d á l l a m i  p r o z ó d i a

A „Kékszakállú” daliami nyelvéről szólva, így ír (1918-ban) Molnár 
Antal:5 „Egészen más valami ez, mint Wagner szavalóéneke, mely leg
gyakrabban nem más, mint lekótázott és művészivé tett beszéd; Bartók, a 
szívnek nagy d a l n o k a ,  állandóan melódiát énekel, s itt tesz túl Wag
neren és persze Debussyn is”. Ez a (minden felületi szemlélettel szemben) 
mindenütt megnyilatkozó dallamban-gondolkodás a legapróbb részletektől, 
a zene atomjaitól a legnagyobb ívekig mindenütt félreérthetetlenül érvényre 
jut. Elemeiben ott látom akár egyes hosszú hangzók (magánhangzók) nem 
egyszerűen „természetüknél fogva hosszú” („natura longa”) nyújtásában, 
hanem dallamos kiénekeltetésükben, szenzuális varázsuk és kifejező súlyuk 
érzékeltetésében.

Az „ariosón” belül a hangzó anyag is érvényesül, az ,,á”, ,,ú” és főleg 
az „é” két sort átsugárzó sötét fénye, még apró, olvadó melizmákkal is:

„fé-é-nyes é-é-kszer”.
(Az előtte, utána megszólaló dolce hegedűszóló ezt az érzéki szépséget 
bontja lágyan kígyózó dallamvonallá.)

(Ez alatt is halk hegedűszó nyújtózik szinte kéjesen.)
A hosszú hangzók ilyen jelentős dallammá bomlását, énekhangban és

5 M o ln á r  A n ta l :  B a r tó k ,  o p e r á j a : A  k é k s z a k á l l ú  h e r c e g  v á r a .  (K ü lö n le n y o m a t  a  Z en e i 
S z e m le  1918. é v i 4., 5. é s  6. s z á m á b ó l,  9. o.)
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(ismét) hegedűszóban, csodálhatjuk a végső vallomásban (a hegedűk már 
széles zengéssel kitárták, mire a Kékszakállú ajkán hangzik fel a szó):

É's — el ne felejtődjék: maga a „Kékszakállú” szó sokféle zengetése, mely
ről még szó esik.

S Z Ö V E G I  I S M É T L É S  —  Z E N E I  F O K O Z Á S

A zenei prozódia drámai szellemű funkciója ott nyilvánul meg leg
tisztábban, ahol a szöveg ismétlése révén, természetesen, a zenei gondolat 
is megismétlődik, helyesebben: megújul. Amint könyvemben megfogalmaz
tam' ennek „a dramaturgiába torkolló prozódiának” egyik jellegzetessége 
.,a drámaiság szolgálatába állított ismétlés, melyet fokozás emel és acéloz”6. 
Ez a jelenség a „Kékszakállú herceg várában” úgyszólván nem ismer ki
vételt. Balázs Béla népi szellemű balladastílusa természetessé teszi a gya
kori szólam-repeticiót, nem egyszer drámai funkció nélkül. Bartók (erről 
már szó esett) kinyeste ezeket a csupán szép ornamentumokat •— ám annál 
nagyobb súlyt adott azoknak, melyeknek megkegyelmezett: az ismétlés 
nála sosem marad puszta visszatérés. Holott annak önmagában is lényeges 
lehet a zeneesztétikai, pszichológiai s ezen keresztül drámai hatása: az 
újrahallás megújít, ezzel meg is erősít egy esztétikai élménymozzanatot, 
egyszeri mivoltának szűkebb hatósugarát felnagyítja, felfokozza. Csak né
hány példa — olyan koncentrált fogalmazású, legfeszültebb zenedrámai 
pillanatokból, amilyenek a következők, nem kisebb drámai remekből, mint 
Wagner ,,Tristan”-ja:

és tovább folytatva, a szó ismétlése nélkül, a szó zenei tükörképét vetítve 
tovább:
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Vagy nem sokkal ezután:

Vagy a haldokló hős „de profundis” felrémlő suttogása:

Ezekkel a gyönyörű wagneri helyekkel szemben (melyek „szószerinti” 
visszatérése, ha a teljes zenei-drámai szituációt tekintjük, szintén nem 
százszázalékos) — Bartók „Kékszakállúja” a felfokozó, intenzivált ismét
lések szinte hiánytalan gyakorlatát mutatja. Mire a Kékszakállú legelső 
kérdése („Judit, jössz-e még utánam?”) visszatér, változatlan dallama, ha
talmas, felfelé kígyózó kérdések-képek tetőzéseképp, egy szeptimmel ma
gasabban (és legalább annyival magasabb drámai energiával) hangzik fel. 
Más irányban variálódik Judit válasza: először, mintegy bizonytalanul ta
pogatózik előre a zenekari harmónia félhomályos lépcsőfokain; másodszor 
mintha a sűrűbb légkör szorítaná el a hangját, intervallumai megszűkülnek.

18

Azonos prozódiai helyzet vonja le a szüntelenül mozgó lélekdráma pil
lanatnyi zenei konzekvenciáit.

Kevéssel utóbb: a vár képe, riasztó sötétségében, lassan hatalmába ke
ríti Judit tudatát. „Milyen sötét a te várad!” A monoton dallamsíkból a 
„te” espressivo sóhaja emelkedik ki rebbenésnyire. (A nyelvi-tartalmi
érzelmi nyomaték, gyenge helyen, szelíd „melódiacsúcsban” talál kifeje
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zésre). Azután, súlyos hullámzások után, megismétlődik — hiába fojtaná 
vissza lassan izmosodó szándékok ellensúlyával — a kegyetlen észlelet:

Másodszor már a „vár nyomul előtérbe, súlyos helyen, ütemnyi nyúj- 
tással — harmadszor hangemelkedéssel fokozva. Végül a „sötét” szó és 
élmény lép a lassan kígyózó, szinte monoton menet (gyászmenet) viszony
lag legmagasabb fokára. A te — várad — sötét! Az eluralkodó élmény 
minden egyes mozzanata, a rugalmas prozódia terepén, egymás után ér
vényt talál: az élmény teljes drámai plaszticitásban nyer kifejezést.

. . .  Az első ajtó tárulása után a „piros patak” — „szép fénypatak” 
illúziója szítja Juditot új hódításra. „Minden ajtót ki kell nyitni!” A köve
telés témája is a „derengés” illúziójára mutat vissza:

A hajszolt, agitato molto (negyed =  160), szaggatott hegedűmenetek 
kíséretében feljebb lép, egyelőre más szöveggel, a követelő téma: „Szél 
bejárjon, nap besüssön . . . ”

A felszólítás ismétlése, a hajszolt kíséret süllyedése, látszólagos bágya- 
dása mellett, magasabb indítás után, poco a poco cllargando szélesebb idő
léptekben nyer nagyobb nyomatékot. A Kékszakállú szinte „Sprechgesang”- 
ban suttogott mondata akasztja meg a hegedűk hullámverését.
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A hullámverés fokozott felfelé törő offenzívába kezd. így hangzik fel, 
sempre piú agitato, a követelés új, egyre makacsabb formulázása, mindkét
szer a zenekari hullám kulminációjába kapcsolódva:

— és végső, szinte frenetikus konoksággal, sforzatók ostorcsapásaival kor
bácsolva az orkeszter zajlását, visszatér és intenzitása csúcsára ér a szinte 
ádáz posztulátum:

Ezen a hőfokon érthető, ha a Kékszakállú (subito sostenuto) kérdésére: 
„Judit, Judit, mért akarod?”

minden zenei kötöttséget levetve, a szenvedélyes kiáltás beszédhangján, a 
vers prozódiájától függetlenülve csattan fel Judit vallomása:

Ezek a példák, más-más változatban, megsokszorozhatok, instrumen
tális analógiáikkal együtt: a zenei-drámai kifejezés felfokozása — a prozó
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diai helyzet állandóságán, zárt keretein belül — más-más eszközökkel, a 
drámai intenziválódás azonos hatásával Bartók dramaturgiai leleményének 
kifogyhatatlanságára utal.

A  „ P E L L É A S "  D R Á M A I  P A R L A N D O J A

Nem tagadhatom meg magamtól az összehasonlítás kalandját a „Pelláas 
et Mélisande” némely prozódiai sajátosságával — dramaturgiai nézőpont
ból. Ha Bartók melodikus prozódiájának témájára térve mottóként idéz
hettem Molnár Antal szavát „a szív nagy dalnokáról”, aki „állandóan meló
diát énekel”, aki éppen „itt tesz túl Wagneren és persze Debussyn is” — 
Debussy Pelléasában mintha csak a melódiaelv kerülését kellene éppen 
megállapítani. Az énekhang lépései mintegy lazán megérintik a zenekari 
hangzatok egy-egy lépcsőfokát vagy futva átsuhannak rajtuk — de szinte 
minden egyes fokon elaprózódnak, szinte szétporzanak a parlando-mono- 
tónia gyorsanpergő nyolcadaira-tizenhatodaira, melyekből olykor tíz-tizen- 
négy is követi egymást egyazon hangfokon (nem beszélve az olyan, tény
leges recitálást ábrázoló jelenetekről, amilyen Genevieve levélolvasása, ahol 
jóval terjedelmesebb szövegek helyezkednek el egyetlen hangfokon).

Ez a „monoton-parlando” persze erősen összefügg a francia beszéd 
„pergőtechnikájával”, amelyből inkább csak mondat vagy mellékmondat 
végén csap fel (vagy le) egy-egy záróhang. Zenei például, összehasonlítás 
nélkül: — Pelléas kilép a sötét várpincéből — a tenger szabadságába:

II y a Iá nn air hu-midé ef lourd com-me line ro - sée de

És utána:

De ezalatt már, a színesebbé váló énekszólam mögött és alatt fel- 
morajlik a zenekar derűs („joyeux et clair”) tenger-hullámzása is! így 
valóban, mindenütt, ahol Debussy „énekel”, fokozottan érezzük: itt tör
ténik valami, valami rendkívüli! Ez a „történés”, a Pelléasról lévén szó, 
persze jórészt egy hirtelen lélekvillanás, vagy valamely felsejlő szimbólum- 
értékű momentum, mint például a fojtó grotta után a tenger szabad léleg
zete. Meg lehet számolni azt a — valóban nem sok — helyet, ahol szinte 
felpattannak ezek a pillanatnyi dallamrügyek, meglepően és szíveniitőn.
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Pelléas a park forrásához vezeti Mélisande-ot. Egyszerre csak — szinte 
hallhatóvá válik a csend: ,,On entendrait dormir l’eau.. A víz, olykor, 
halkan csobban. És ekkor felhangzik, a monoton, apróléptű parlando halk 
menetei után Pelléas kérdése:

Itt valami történt: nem csak egy pentaton skála minden felfutó hangja 
— a szív valamennyi húrja is felzendül.

Vagy idézzük fel Pelléas varázslatos játékát (végzetes játékát) Méli- 
sande kibomló hajfürtjeivel. És amikor, a szenvedély paroxizmusában, Go- 
laud ragadja meg a csodálatos fürtöket, ismét nagyot billen a dallam több
nyire egyensúlyba igázott mérlege:

íme a prozódiai egyensúlyból kizökkent „dallam”-formálás dramaturgiai 
jelentősége.

De ugyanakkor drámai góchelyzeteket fejez ki egynémely passzusban 
az ellenkező véglet: a tökéletesen egyszintű menet, a tökéletes monotónia. 
Néhány példája: „Ki bántott? kérdi Golaud. „Tán Pelléas?”

Vagy Golaud Pelléasszal a várpincében:
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Es utána:

2 9 /a

Pelléas az agg Arkel szavait idézi: recitál, mint a levélolvasó Gene- 
viéve — 47 szótagon át egy hangfokon —, de itt a monotónia feszültsége a 
korai halál látomását evokálja. És végül, a halál küszöbén, a vallomás. 
„Nem tudod, miért kell eltávoznom”.

A zenekar hangja heves és meredek emelkedő után megreked. Ekkor 
hangzik el a vallomás. Itt valóban „szó bennszakad, hang fennakad, lehel
let megszegik . . . ”

Lezárólag hadd említem meg: a „Kékszakállúban” is nem egy helyen 
megmutatkozik a monotónia feszültsége, „a prozódiától a dramaturgiáig” 
probléma egy más vetülete, egy más nyelv, más alkotó, más téma keretében, 
de sok rokon tanulsággal. De vessünk néhány pillantást egy konkrétabb 
jelenségre, amely a „Kékszakállúban” gazdag lelőhelyeken tárult fel: a 
szövegismétlések zenei formálása a „Pelléas”-ban. Az ismeretlen erdő el- 
veszettségében éri Mélisande-ot Golaud, az „óriás”, a „géant” szava:
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Kíséret nélkül, egyre lejjebb hulló szinten, kromatikusán eihanyatló 
záradékkal. Hirtelen repeticiók, a felzaklatott idegek rebbenései:

és így tovább. A lélek (vagy az idegek) megütött húrja rezonál tovább, 
riadt felhangokon — majd többnyire lehervad. Íme, a vízbehullt korona:

A felszökő ismétlések a monotónia vagy a lehanyatlás csendjébe hulla
nak. A szöveg (a maeterlincki költői próza) forrásaiból eredő énekbeszéd 
a megismétlést itt is drámai módon használja fel — de ez a „drámai mód” 
többnyire ellentétes a bartóki dramaturgiával: a monotónia, a „decrescendo”, 
olykor éppen a csend rejtettebb erővonalait követi — mindamellett nagy 
belső intenzitással. Debussy egy 1895 évi leveléből idézem (Ujfalussy József 
könyvéből): „A hallgatás nagyon szép dolog és . . .  a Pelléas »fehér« ütemei 
bizonyítják vonzalmamat az emóciónak ilyen fajtájához .. ,”7

7 U jfa lu ssy  József: C l a u d e -Achille D e b u s s y ,  1959, 116. o.
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Mintegy epilógusul e betétszerű debussyi „exkurzió” végére, hadd idéz
zem Romain Rolland Debussy-esszéjéből, mennyire „elkerülhetetlen” („iné- 
vitable”) volt a francia recitativo reformja a wagneri deklamáció kártékony 
hatása után és mennyire pontosan megszabta annak lényegét Jean-Jacques 
Rousséau „Lettre sur la musique frangaise” című írásában „ugyanabban az 
értelemben — Írja Rolland —, amelyben Debussy hajtotta végre azt”. 
A francia operai recitativónak — Rousseau szerint — „igen apró inter
vallumokban kell gördülnie, nagyon a hangot sem felemelni, sem lebocsá- 
tani, kevés kitartott hangot alkalmazni, semmi lármát, még kevésbé kiál
tásokat, főképp semmit, ami az énekhez hasonlít, kevés egyenetlenséget a 
hangok tartamában vagy értékében.. ,”8 Valóban, sok az egyezés Debussy 
parlandójával — de talán nem ártott rámutatni azokra a lehetőségekre, 
melyekkel Debussy e nemesen temperált elvekből mégis a zenei és drámai, 
a zenedrámai hatás forrásait fakasztotta . . .

D R Á M A I  J E L E N E T É P l T É S

A prozódiától a dramaturgiáig vezető út kezdetén a prozódiai elemek 
drámai tendenciája kötötte le figyelmünket. „Ritmus és dallam” című köny
vemben valóban csak megkíséreltem felvázolni, hogyan egyesülnek ezek 
az elemek, hogyan zárkóznak fel és egyre feljebb drámai jelenetté — ugyan
annak a „strukturális crescendónak” értelmében, melynek csírái kétség
telenül felismerhetők magukban az elemekben. Érdemes újból áttekinteni 
és kiegészíteni az ott szemrevett első és második jelenet struktúráját. 
(Azóta olvashattuk Kroó György végighaladó széleskörű és mélyreható 
elemzését.)

A népdalszerű, statikus, pentaton introdukció után megindul a zene
karban a drámai zajlás: az atmoszféra-teremtés után a külső-belső „mouve- 
ment” orkesztrális lökése. így jelennek meg „dramatis personae”. Lapidáris 
mondatok hangzanak fel. „Judit, jössz-e még utánam?” — „Megyek, me
gyek, Kékszakállú.” A Kékszakállú felidézi az elhagyott otthon hajszolt 
jeleneteit, záradékul, emelt szinten, az első intenzivált ismétléssel:' „Judit, 
jössz-e még utánam?” — „Megyek, megyek, Kékszakállú.” Máris egy sza
bályos, szimmetrikus struktúra, mely a visszatérő rész felfokozottságával 
válik drámai tényezővé.

Újból felhangzik a drámaindító zenekari mozgás, de most már nem 
dolce mezzopianóban, a klarinét szelíd édességével, hanem (poco agitato 
és forte) a tutti zendülésében: lezárva, ismét csak magasabb drámai szinten, 
a miniatűr nyitányt és, egyben, megnyitva a következő dramaturgiai egy
séget. Rámutattam már a ritmikai-prozódiai „makám”-ra:

8 Romain Rolland: M u s i c i e n s  d ’a u j o u r d h u i ,  Paris, 1908. 202. o.
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melyben a Kékszakállú újabb kérdései is megszólalnak és Judit („melíré 
szorított kézzel”) felszakadó válaszaira — valamennyi a természetes pro- 
zódia lejtésével — de ezt a párbeszédet az előző, nyugodtabb zenekarral 
szemben nyugtalanabb, fojtott lélegzetű, egyre magasabbra toluló-fesziilő 
oboaszó kíséri, beletorkollva Judit első (idézőjeles) „arioso”-jába: „Elhagy
tam az apám, anyám. . mely a ritmikai prozódia szigorúan „anyagszerű” 
leleménye révén válik a drámai áram hevítőjévé. A jelenetet úgy zárja le 
a Kékszakállú súlyos mondata („Most csukódjon be az ajtó”), hogy — szinte 
szimbolikusan — a népdalszerű bevezető „mottó” sorvégi hangjai zárkóz
nak fel szoros egységgé:

Az első jelenet, csúcsfokon, lezárult. A zenekar párhuzamos, lezáró 
szólamai mellett azonban már ott szólnak az átmenet továbbutaló fel-lefutó 
dallamhajlatai is (mint a geometriai függvények grafikonjain a flexiós 
pontok: egyszerre utalnak vissza is, előre is).

36

Poco a poco piú lento, de értékegységeiben fokozatosan gyorsulva las
san kialakul a soká kígyózó ostinato-téma és fölötte az új élményt intonáló 
felkiáltás — vagy kérdés? A prozódia dallamvonala hű tükre Judit szinte 
„tapogatózó”, suttogó, riadt elámulásának.

És utána ,ezt a szorongót, riasztón-kétest, riadtan-döbbentet jellemző 
dallamkanyart tördeli-építi Bartók párhuzamos, törpe mondatokká:
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Szövegi-drámai mondanivaló és zenei apró-építkezés tökéletes kon
gruenciája! És (szándékkal sorolom külön az egymásba kulcsolódó dialógus
elemeket) a Kékszakállú tompa válaszai:

Majd — a visszhang monotóniáját nem felfelé: mély melankóliával lefelé 
módosítva:

Mint korábban, itt is Judit lírai „arioso”-ja alakul ki tiszta prozódiával, 
ugyanakkor egy fokkal magasabbra hajlítva átveszi az indázó ostinato 
vonalát:

(Az „átvitel” hitelességét bizonyítja az apró „utóka” [Nachschlag] bekap
csolása.)

A Kékszakállú fojtott kérdésére („Hírt hallottál?”) újra kezdődik az 
indasor. Judit szólama („Milyen sötét a te várad!”) — a „te” felcsuklásával, 
egyfelől a korábbi kérdések dallamvonalára utal, másrészt továbbvezet. 
„Megrezzenő” kiáltásai (valahol a sóhaj és sikoly között), megdöbbentő 
észleletei közben az indakíséret lassan emelkedik. Jellemző, ahogyan, érde
sen surlódó kürtök-oboák rezzenése közben, erős indulatú „Kékszakállú” 
kiáltása mintegy körülöleli riadt szavát:
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(mint ahogy nem sokkal utóbb kérlelő szavai lassan tárulnak a legszéle
sebb ölelésű „Kékszakállú’-kiáltásig:

És lezárásul a „Sír a várad” gyönyörű siráma, az egész jelenet alap
témáját koncentráló klarinétszólam visszhangjaként:

Az ismétlés megint a „Kékszakállú” menetre árulkodik — ezúttal 
„élőké” (Vorschlag)-betoldással. A dallamvonal ambitusa itt tárul legtá
gabbra, rendkívüli melegséggel, bensőséggel karolva egybe az egész él
ménysorozatot.

Mintha az indázó menet élete a lassú kapaszkodóban (ismét egy sok
rétűen megnyilvánuló „strukturális crescendóban”) végleg kimerült volna, 
nyugvó (megnyugvó) harmónia fölött indul el most a Kékszakállú „ario- 
sója” (nem szélesedő, gazdagodó ritmikájú dallammal, mint Judit dallamai, 
hanem a Kékszakállúra jellemző puritán-kemény nyolcadokban). A téma 
Judit „Kékszakállú” felkiáltására emlékezik:

4 3
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A klarinét újra felsír — és mintegy „fel”sírja magát Judit fájdalmas 
„Ne bánts, ne bánts, Kékszakállú” sóhajához:

És visszatér, a „napfényes” világ heves elutasítása ellenére, a korábbi 
felismerés:

Milyen sötét a te várad' 
három, már ismert változat fokozásában.

A három változat a „sötétség” prozódiai kiemelésében kulminál. De 
a tragikus felismerést elmossa a szánalom — fuvola és oboa a sötét vár 
képét kísérő egymásba kulcsolódó ritmikájú panasza sempre crescendo e 
piú agitato hevesedve, az ostinato témával együtt itt ér a csúcsra, hogy 
hirtelen, a „Kékszakállú” sóhajjal mélyponton nyugodjon el. Molto tran~ 
quillo, a tudó ember higgadt hangján hangzik el a Kékszakállú kérdése:

És itt tör fel Juditból a korlátlan áldozat lehetetlent nem ismerő vál
lalása („Nedves falát felszárítom, Ajakammal szárítom fe l . . . ”), azzal a 
már idézett, a legtágabb ambitusig, legszélesebb időértékekig izmosodó 
„Kékszakállú” exklamációval, amely után már csak (magamat idézem:) „a 
fényhozó szerelem optimizmusa” villantja fel a jövő illúzióját.

Nem lesz sötét a te várad,. . .

Tündököljön a te várad
(ismét, kétszer is, a ,,t e” emelkedik ki). íme, újból csúcsra értünk — ám 
ezt a drámai csúcsot a rákövetkező zuhanás emeli magasabbra: a Kéksza
kállú mélyen, halkan, tompán konduló szava:

Végigmehetnénk így a drámán, jelenetről jelenetre, csúcsról csúcsra 
(vagy akár kulminációról mélypontra és viszont, a drámai mozgalom nagy
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ritmusában) — rámutatva, hogyan keletkezik a drámai-zenei láncszemekből 
(missing link nélkül) acéllánc, a zenedrámai atomok kohéziójából a drámai 
jelenet vasszervezete. Sok helyett csak az utolsóelőtti jelenet széleit bonta
nám fel futólag.

Tragikus csendben kondul a Kékszakállú mély, eltökélt szava (alig 
zene, szó csupán):

És megindul a végső küzdelem, a szenvedély élet-halál fordulója. 
Kékszakállú . . .  szeress engem.

A választ a zenekar adja meg: ismétlődő hullámokban végigfutva az 
érzelmi dinamika teljes skáláján. Judit kérdését:

Nagyon szeretsz, Kékszakállú?
a Kékszakállú lohengrini tilalomba torkolló vallomása követi (1. a 13 
kottapéldát):

Te vagy váram fényessége,
Csókolj, csókolj, sohse kérdezz!

A zenekarban, tompa fenyegetéssel, elindul az a szinte földön kúszó, 
alattomos — Kroó György szavával — „kétely-ostinato”, fölötte Judit egyre 
támadóbb kérdései, a fokozó ismétlés leghevesebb példái, egy-egy szurony
ként sebző hang fokozatos feltörésével:
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A női kételyt egyre reménytelenebbül szakítja félbe a heves zenekari 
vallomás. A Kékszakállú megismételt, tilalomba torkolló kitörése erre a 
reménytelenségre mutat dallamvonala megfordulásával, — előbb:

Zenekarban, énekszólamban folyik a végső összecsapás — a prozódia 
vonala valóságos lázgörbéje a küzdelemnek. Az instrumentális vallomás 
lelkendezve, kifulladva törik darabokra, a kísérő szó lehanyatlik:

50

Judit követelése fulladt „Sprechgesang”.
A kúszó, súrlódó téma torz disszonanciája támadásba emelkedik. Judit 

minden egyes szava, minden egyes új offenzívája a „fokozó ismétlés” fegy
verével döngeti a Végzet „hetedik ajtaját”.

51

Az iménti, dermedt csendben fenyegető felszólítás után:
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a gyű lölködő hisztéria sikolt ja el a Végsőt, ellenállhatatlant:

Az alig felismerhető, vonagló szerelemtéma fölött hármas fortéban 
süvölt, molto sostenuto, a gyűlölettéma torz zenéje. Itt telik be a végzet. 
A Kékszakállú szava (szó, semmiképp sem zene) — végítélet. Mintha a jele
net első ütemei folytatódnának — tragikus ellentmondással.

a  „k é k s z a k á l l ú ” s z ó

Még egy záró jegyzet — a prozódia szemszögéből. A „Kékszakállú” 
szó lejtése — egy négytagú szó bensőségesen emocionális ejtése — termé
szetes, lefelé hanyatló dallamvonal. Zenei felmerülése szinte minden egyes 
alkalommal más változatban ismétli e lejtés vonalát — de mindegyik vál
tozat függvénye a zenei-drámai helyzetnek. Ahogyan a szó a történés góc
pontjain megjelenik, drámai súlyt kap, szinte reflektorfényt villant a 
szituációra. De zenei kihatása messzebbmenő. Nem egyszer meghatározza 
a tematikát. Láttuk ezt néhány helyen, ahol Vor- vagy Nachschlag-betoldás 
állítja helyre a „Kékszakállú” makám melodikus teljességét. Sok helyett 
csak néhány példa:
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Judit első szerelemvallása (ez a még nőiesen zavart, nagy melegséggel 
utat törő vallomás) egyszinten indítja a „Kékszakállú” szót, hogy azután 
a vallomásban rajzolja meg dallamvonalát:

És szinte visszazengi a dallamot a Kékszakállú válasza:

Soká volna még folytatható ez a szembesítő egyeztetés. Íme, egy alap
vető prozódiai elem, mely valóban drámai építőelemmé válik. (Milyen 
szegényes, bár elkerülhetetlen, a német fordítás szükségmegoldása — nem 
tudom, ma is ezt használják-e? — amely a zeneileg egyenértékű német 
szó kilátástalanságában ötletes változatok szurrogátumával élt: „Vieler
sehnter — Vielbegehrter — Vielgeliebter — Vielverfehmter — Vielgenann
ter — Vielverlassner — Vielverfolgter — Vielgeschmähter — Vielbe- 
neidter — Vielbefragter — Vielverschlossner — Vielverrufner”.)

A „Kékszakállú” szó sok aspektusú zenei névjegye, a hanglejtési alap
állás sokféle árnyalata, változata természetesen harmóniai atmoszférájával 
együtt tölti be dramaturgiai hivatását.

Babits Mihály így kezdi egy korai tanulmányát: „A legkisebb ablakon 
át, mely a szabadba nyíl, végtelenig látni.”

A prozódia ablakán át igyekeztem kitekinteni a bartóki zenedráma 
végtelenébe. Ha nem is a „végtelen” — mégis, messze távlat nyílt meg az 
ablakon át. A látvány, mely elénk tárul, bizonyára nem egy más vokális 
remekmű „kilátásával” is rokonságot mutat — de atmoszférája, légárama, 
éghajlata egyedüli, egyszervaló: Bartók Béláé.
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M Ü L L E R  I S T V Á N :

A H A N G R E N D S Z E R  A N A L Í Z I S É N E K  
N É H Á N Y  A D A L É K A

(Harmadik, befejező rész.)

A másodfokú parabola, egy ordinátája és az abscissatengely határolta 
terület az illető abscissával és ordinátával szerkesztett téglány területé
nek 2/3 része; alkalmas méretekkel — (pl. 3, 4, 6.) szerkeszthető egy tég
lány valamely parabola felező-tengelyén, melynek területe tiszta oktávot, a 
parabola területe tiszta kvintet, a kiegészítő terület tiszta kvartot jelent. 
Az átló a téglány területét mértanilag két tritónusra felezi. A görbe dom
borulata a kvintrész felöl a mértani középhez járuló félhang-bővítményen 
túl a pythagorási felesleg egy tiszta kvintre eső részét, homorulata a kvart
rész felől a tritónusból redukált tiszta kvart félhangnyi leszállításából és 
szakaszos tizedestört-értékéből eredő hiányt mutatja. 2/2 : 2/3 =  6/4 =  1,5; 
2/2 : 3/4 =  8 6 =  1,33. „6” és „8” számtani középarányosa 7, „4” és „6” 
számtani középarányosa 5, a tiszta kvintet és kvartot alkotó félhanglépé- 
sek felcserélt mennyiségei. — Helmholtz táblázatáról:

I. 990 660 495 II. 990 440 165
— H E H  H A E

Harmadik kvintlépésnél megoldhatatlan bonyodalom.
E parabolán az ordináták relációkat, a területrészek frekvenciákat je

lentenek. Az exponenciális fügvényekkel összetett hatványfügvények
6 paramétereinek a gyújtóponton átmenő

2p =  _  illetve 2p =  a első húrhosszra helyettesítésével az
y =  +   ̂ l,52xn és y =  +  Y 2X/6 . n

másodfokú parabolákon az ordináták =  félhúrhosszak frekvenciákat jelen
tenek. — A kvintsor divergenciáját feltűntető másodfokú parabola húr- 
rendszere jellegzetesen ellenkezik a kvintkör húrrendszerével: periodikusan 
azonos hangnevek és megfelelő ellenértelmű módosítások jutnak egymással 
szembe:

A E H FIS iCIS GIS DIS AIS EIS HIS FISIS
G C F B ES AS DES GES CES FES HESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CISIS GISIS DISIS AISIS EISIS HISIS
ESES ASAS DESES GESES CESES FESES

12 13 14 15 16 17
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A húrok és a kiindulópont: 1. kvintsor, 2. egészhangú trichord, 3. szű
kített, 4. bővített hármas. — Az 5. húr végpontjai: bővített szext, a 6. bő
vített szept, a többi enharmonikus cserepár. Az abscissalépték nagy nónasor. 
A húrok rendszámai egyeznek a skálatörténeti megjelenés sorrendjével:
1. gyermekambó, 1. és a 2. egyik végpontja: gyermek-temó: 0. 1. 2.: penta- 
ton: a 3. egyik végpontjával: dúr hexachord. (Bárdos, N. T.) 0, 1, 2, 3: 
törzsdiatónika. — 4 : b rotundum, 4 : az első kereszt: 3—4 húrcsere: felmenő 
melodikus moll, melodikus dúr. Az 5. húr egyik végének bevonásával: har
monikus moll, molldúr stb. 2—5 húrcsere: 0, 1, 3, 5 =  3. részarányos típus, 
5 nagy szekund egymás után. 0, 1, 4, 5: dúrmoll, keleti moll stb. 6. húr 
enharmónikus fokismétlés, impresszionista egészhangú sor, hiányos hang
sorok újra feltűnése. A 7. húr kétszer bővített oktáv, a kromatika virágkora. 
Bárdos még a 8. húrt is kimutatja Wagner és Chopin műveiben. Következnek 
az ismertetendő típusok. — A húrvégpontok a csúcsponttól számított közök 
expanzív értékeit mutatják; felfelé mérve a felső végpont + , az alsó — ér
tékeket jelöl. A páros sorszámú közök ,felezhetők, a páratlanok felezhetet- 
lenek. Minden hangköz megfordításával kerül szembe, egymás értékét 0-ra 
redukálják. A páratlan rendszámú húrok a „disszonanciák”, a párosak az 
oldó „konszonanciák” főtípusai: 1. Minden páratlan húr 2 végpontján mu
tatkozó disszonancia egyenjogú feloldása bármely szomszédos páros húrra 
térés az enharmónia szellemében. 2. Másodrendű feloldások a nem szomszédos 
páros húrra térések. 3. Harmadrendűek a kombinációk. — Szimmetrikus 
hangsor-terveknek a húrok mindkét végpontját tartalmazni kell, 3 húr és
I csúcspont szükséges; D csúcsponttal a IV—V tagpárt az 1, 6, 8, 15, elfajuló 
tetraehordökban 13, a III—VI tagpárt a 3, 4, 10, hiányos és elfajuló sorokban
II és 17, a II—VII tagpárt a 2, 5, 9, hiányos sorokban 12 és 16 képvisel
hetik: hiányos és kiegészítő sorokban előfordulhat a 7. és 14. húr is. Transz
pozícióknál a csúcsra a megfelelő húrvégpcnt kerül: új görbe, vagy ferde 
húrrendszer szerkesztendő. — Az egyszerű kromatikus módosulások mo
dulusa a 7. húr — húrcserék a modulusra egészítéssel (0—7, 1—6, 2—5, 3—4 
és viszont) vagy a modulussal növeléssel mennek végbe (0—7, 1—8, 2—9, 
3—10, 4—11 stb.). Azonosnevű hangok egyszerű ellenértelmű módosulásai
nak tengelye a 7. kettőseké a 14. húr. Az egyszerű enharmonikus névcserék 
tengelye a 6. húr, és így tovább. A kromatikus parabola húrjai a vetületi 
viszony szerint:

D es E F fis G gis vagy: as A b H C cis i)
cis C H b A as gis G fis F E es i)

0 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 0
Szekundsorok vizsgálatánál célszerű a virtuális szimmetrálist a sorközép

nek megfelelő csúcsra állítani s az oktávhatárt az utolsó húr két végpontja 
mutatja.

A hangrendszer szimmetriaviszonyait taglaló diszciplína részletesen fog
lalkozik a hangközök feloszthatóságával, változó tagszámú kvint-szekund- és 
tercsorök szimmetriájával, egybevágóságával, reális, virtuális és irreális 
szimmetrálisaival, azok elmozdulásaival, a teljes és hiányos diatoni'kus és 
divergens sorokat képező tetrachordök kombinatív szerkesztésével, szim
metriájával, egybevágóságával; részarányos és egybevágó tetrachordokból
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álló, valamint részarán ytalah hangnemekkel, lépcsőzetes eltolódásaikkal, köl
csönös tetrachord-cserébkel, a 7 fokú sorokat kromatikus sorra egészítő 
5 fokú, valamint az elfajuló tetrachordokból álló hiányos sorokat kromatikus 
sorra egészítő változó tagszámú sorok invariáns, kovariáns és kontravariáns 
viszonylataival; a hangzatok és jelképeik szimmetriájával és egybevágóságá
val, a csoporttulajdonságok változásainak törvényeivel és a tonalitásban mu
tatkozó szimmetria nyilvánulásaival. Minderről szabatos definíciókat ad és 
az elemző és szerkesztő ténykedéshez cselekvési szabályokkal, előjegyzési 
táblázatokkal és diagrammokkal szolgál.

A hangnemek hangkészletét 7 tagú sor kimeríti, de úgy kvint, mint 
szekund- és tercrendben egy-egy köz a 7 tagú sor két végére jutva ellep- 
leződik =  nem jut a tagok közé. A részarányos rendű 7 tagú kvint-szekund- 
és tercsorök két végpontja éppen az illető hangközt és fordítását mutató és 
jellemző parabolahúr, a 7 tagú sor középső (4-ik) tagja =  reális szimmetrálisa 
pedig ia parabola csúcspontja. A szekundsor kapta az abc-sorrendet és a hang
zatok fokjelzésének sorrendjét is a szekundsor szabja meg, holott a törzs- 
hangsor kvintrendben a legegyszerűbb, mert egyetlen eltérő, szűkebb elemet 
tartalmaz, mely 7 tagú sorban nem is kerül a tagok közé —, míg szekund- 
sorban az eltérő szűkebb közök száma 2-re, tercsorban 4-re nő. Részarányos 
rendű 8 tagú sorok a részarányos rendű 7 tagú sorok eltolódásai 4 sortaggal, 
a szimmetria kifordításával, a tengely kihelyezésével a sor két végére:

7: f c g d a e h  a h c d e f g  e g h d f a c
8: d a e h f c g d ;  d e f g a h c d ;  d f a c e g h d .

A hangnemek a tetrachord-határok kombinatív felbontásaival szerkeszt
hetők, így a szekundok és szeptek ugyanazon közjelek permutációi, míg a 
többi hangköz-szekvencia csoporttulajdonságai jelentős eltolódásokat szen
vednek és távoli konstrukciókkal mutatnak egyezést. — Szimmetrikus hang
nemek összes közei részarányos csoportokat képeznek; a 7 tagú sorok két 
végpontján eilepleződő köz 8 tagú sorokban középre jut. 8 tagú sor közeinek 
száma 7; a megfelelő parabolahúr a közök megszámozásával 4-ik, középső 
helyre kerül. Pl. a melodikus dúr hangkészletében

I. II. III. IV. V. VI. VII. g-a a szekundok és szeptek,
D E FIS G. . . .  A B C D c-e a tercek és szexiek, b-fis a
D FIS A C. . . .  E G B D kvintek és kvartok szimmetriá
D A E B. . . .  FIS C G D jának reális tengelye.

8 tagú csoportban (4 tagnyi eltolással) a virtuális tengelyre nézve szimmet
rikus tervű 4 tagú csoportok kezdő, illetve végső tagja lesz a megfelelő para
bola-húr, pl.:

7 tagú csoportban 8 tagú csoportban :
e f i s g A b c d  a szimmetria kifordításával: N K NN — NN K N
D e  fis G ä b e  A A
N N K N K N N  G G
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Mivel a szimmetria folytán III—V, II—VI és I—VII egybevágók, a hang
köz-szekvenciák permutatív szkémája:

ív m ii i ív ii i in ív i in n ■
SZE K U N D O K :  S Z E K U N D R E N D  T E R C R E N D  K V I N T R E N D  A  F O R D Í T Á S O K
T E R C E K :  T E R C R E N D  K V I N T R E N D  S Z E K U N D R E N D  K V A L I T Á S A I
K V A R T O K :  K V I N T R E N D  S Z E K U N D R E N D  T E R C R E N D  E L L E N T É T E S E K

Egybevágó négyes csoportok kizárólag a szekundrendű törzshangkész- 
letnek és transzpozíciónak szekund- és szeptszekvenciáin mutatkoznak, a 
G—A reális tengely: +  1 kvinttávnyi eltolódásával: 7 tagú csoportnak reális 
tengelye, 8 tagú csoportnak kezdő és végső tagja a kvinttávnyi eltolás: d—e, 
ill. c—d szekund, e—d, ill. d—c szept, mert I., III.. IV., V., VII. egybevágó 
nagy, II és VI egybevágó kis szekundok:
IV V VI VII I II m
A h c d e * g hcdefgA D efgahcD EfgahcdE a szeptek
G a h c d e f ahcdefG CdefgahC DefgahcD kvalitásai
N
1

N K N
1 1

N K N
I

NKNNKNN
1 II 1

NNK NNNK N
1 I I  1

NKNNNKNN
1 II  1

ELLENKEZŐK

Részaránytalan hangnemek hangköz-szekvenciái sem szimmetrikus, sem 
egybevágó csoportokat nem képeznek. (Lásd a 399. 1. táblázatát.)

A hangnemek jellemzői: az oktávhatár, a tetrachordok határai, a 
tetrachordokat elválasztó és az azokat alkotó közök. A szimmetria és egybe
vágóság jelenléte, vagy hiánya nem esztétikai értékmérő: a rendszeres át
tekintést lehetővé tevő ismérv. — A hangnem belöli szimmetria vizsgálata 
a tetrachordok vizsgálatából indul ki; 4 eset lehetséges: 1. Szimmetrikus 
tetrachordterv ismétlése =  kvint-transzpozíció-fordításra invariáns hang- 
készletű, egybevágó tetrachordokból álló szimmetrikus skálát eredményez. 
— 2. Részaránytalan tetrachordterv kvintre transzponált ismélése tükörszim
metria nélküli hangsort képez egybevágó tetrachordokból (ión, fríg). —
3. A tetrachordterv inverziója szimmetrikus hangsort létesít a tetrachordok 
egybevágósága nélkül (melodikus dúr, 3. részarányos típus stb.). 4. Külön
böző tetrachordokból álló hangsorok részaránytalanok; a skála közeinek 
száma 7, tehát a szimmetrikus és egybevágó hangnemek 6 lépcsőzetes eltoló
dása részaránytalan s az aszimmetrikus tetrachordtervek legjellemzőbbike 
mutat a divergensebb hangnemék felé. Felezhetetlen köz páratlan számú 
előfordulása, amely, vagy amelyek egyike tiszta oktávhatáron belül nem 
helyezhető el a sorközépen, kizárja a sorszimmetriát; szűkített, vagy bővített 
oktávhatár a diatonikus ismételhetőséget; pl. b c d e! f g a h divergens 
lokrisi skála irreális szimimetrális körül tükör-szimmetriát mutat és egybe
vágó tetrachordokból áll; egybe nem vágó tetrachordókból tükörrészarányos: 
h c d e f g a b, — de mindkét sor diatonikusan ismételhetetlen: h c d e f  
g a h lokrisi é s b c d e f g a b  transzponált lid aszimmetrikusak. — Egybe
vágó nagy szekundok divergálnak a tiszta oktávhatártól; ha az enharmo- 
nikus szűkített tere beállításával a sorközépen enharmonikus fokismétlés 
(szűkített szekund) jár együtt, a két tetrachordos szerkezetet megtartó szim
metrikus hangnem létesül egybevágó tetrachordokból, — de homogén ele
mekből =  egy-féle szekundközből tiszta oktávhatáron belül nem képezhető 
skála. — Egybe nem vágó szekundközökből álló, részarányosán csopor
tosítható tervű kevert (diatonikus) hangsorok tiszta oktávhatárral, kétféle
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szekundközből: I. A törzshangkészlet dór sorterve és transzpozíciói; szim
metrikus és egybevágó te tra eh or dók. A két, szokundsorban szomszédos lép
csőzetes eltolódásra átmegy a tetrachordok egybevágósága (ión-dór-fríg). 
Minden lépcsőzetes eltolás aszimmetrikus, diatonikusan tovább ismétel
hető. — A dórral szomszédos 2 hangnem tetrachordjainak egybevágósága 
4 okra vezethető vissza: 1. Tiszta oktávhatárú, 7 közű, diatonikusan tovább 
ismételhető. 2. Csak kétféle szekundközből áll. 3. Tetrachordjai részarányo
sak és egybevágók. 4. A többségben levőktől eltérő kis szekundközök száma 
páros, tehát szimmetrikusan elhelyezhető, sőt éppen a dór skálán szim
metrikus; a többségben levő nagy szekundok száma páratlan, ezek egyike 
a részarányos és az egybevágó sorók közepére kerülr mint tetrachord- 
elválasztó köz: dórban az egymás utáni 3 nagy szekund-köz középsője, 
frígben a harmadik, iónban az első. — E 4 feltétel együttesen csak az ión- 
dór-fríg viszonylatban teljesülhet, mert szűkített és bővített öktávbatáron 
belül a hangsor diatonikusan nem ismételhető, lépcsőzetesen el nem tolható; 
háromféle székem dk öz kizárja az egy tagnyi lépcsőzetes eltolással nyerhető 
sor két tetrachordjánafc egybevágóságát. Kétféle elemből, haladó szekund- 
közökből a dóron kívül csak a 0, 5, 10, 15 parabola-húrokon olvasható szim
metrikus hangnem tetrachordjai egybevágók tiszta oktáVhatáron belül, de 
itt a többségben levő kis szekundok száma páros s a sorközépen álló egyetlen 
eltérő (4xb) szekundköz elmozdulása lehetetleníti az eltolódó tetrachordok 
szimmetriáját és egybevágóságát; ugyanígy a sor-középen álló szűkített 
szekund is. — II. részarányos, de egybe nem vágó sortervek: melodikus dúr 
egymás után 4 és 3. részarányos típus egymás után 5 nagy szekund-közzel. 
Minden lépcsőzetes eltolás részaránytalan, diatonikusan tovább ismételhető. 
Egybevágó tetrachordok nem képezhetők a hangkészletből, mert: 1. A szim
metrikus rendű sor tetrachordjaival egybevágók csak az inverz 8 tagú sor
terven találhatók s a lépcsőzetes eltolással nyert egybevágó tetrachordok 
keresése, vagy szerkesztése is kivezet a hangkészletből; 2. mert a jellemző 
félhangközök melodikus dúrbán a tetrachord-elválasztó köz közvetlen szom
szédai, tehát egy tagnyi eltolásnál az egyik középre kerül. — A 3 , részará
nyos skálatípusban pedig a két kis szekund az I—II. és VII—VIII. tagok 
között foglal helyet, tehát egy tagnyi eltolásnál egymás mellé kerülnek, a 
volt részarányos rendű sor finálisa köré. A dór skálán a két kis szekund a 
két tetrachord közepén áll, közöttük 3, előttük-utánuk 2 nagy szekund kö
vetkezik; egy taggal előre, vagy hátra tolva, a keletkező két új sor rész
aránytalan, de egybevágó tetrachordokból áll, melyekhez tükör-részarányo
sak az inverz egy tagnyi eltolódás másik tetrachordjai; a többi, részarány
talan eltolódás tetrachordjai egybe nem vágók. — (E jelenség hangzatokra 
nem vihető át, mert 3 egymás utáni nagy tere divergál az oktávtól; a dór
I. kvindecima lépcsőzetes eltolódásaira sem megy át a négyesek egybevágó
sága, viszont a mel. dúr I. kvindencimája egybevágóság nélkül szimmetrikus, 
de VII. és II. kvindecimái egybevágó négyesekből épülnek.) Háromféle sze
kundközből: A harmadik féle szekund a részarányos rendű sor két tetra
chord j át elválasztó köz, melyet a sor tengelye szintúgy felez, mint az oktáv- 
határt és a szimmetria, vagy egybevágóság rendjén vonatkozásba hozott, 
tagpárok határolta közöket. A tetrachordok összehasonlításánál egybevágás 
szempontjából sem egészben, sem fele-fele részben nem jön tekintetbe,
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csak tonális következményekkel jár, — (1. alább) a tükör-szimmetria vizs
gálatánál pedig két félközként kerül számba. Lépcsőzetes eltolódásokon 
minden köz az elválasztóköz helyére jut, tehát 3 féle szekundközből álló 
hangnem szimmetriája és tetrachordjainak egybevágósága az eltolódásokra 
nem mehet át. Ide tartoznak a 2 bővített és 4 kis szekundot tartalmazó hang
nemek nagy székund elválasztóközzel: a dúrmoll, részarányos és egybevágó 
tetrachordofcből, valamint a két másik, két bővített szekundot tartalmazó 
típus, továbbá a szűkített kvarthatárú tetrachordok között 2x bővített sze- 
kund elválasztóközű és végül a 3 féle székundból álló hiányos skálák. Há
romnál többféle szekundközből szimmetrikus és egybevágó tetrachordokból 
álló skálák nem szerkeszthetők, mert 3 a tetrachordokat alkotó közök száma. 
Tiszta oktávhatáron belül 4 féle szekundköz csak szűkített szekund bevoná
sával, enharmonikus fdkismétlés esetén fordulhat elő; részarányosán csopor
tosítható, ha a szűkített szekund az „elválasztó” köz, pl.: d es f gis-as h cis d; 
2 fokismétléssel d eses fis g a b  cisis d stb. A szűkített másodok a skálát nem 
viszik előre, hiányos sort alkotnak, a kihagyott virtuális pontok száma 
megnő, végül 7 tagú sor módjára jegyzendővé válik. — Hangnemek egybe
vágó tetrachordokból: a fenti áttekintés szerint minden csoportban 3—3 
részarányos és 3—3 egybevágó tetrachordokból álló típus található, de ezek 
között 1—1 közös: a tetrachordok egybevágósága és a hangnem tükör- 
szimmetriája együttesen jelentkezik. (Dór, dúrmoll, d es f ges ais h cis d, 
d es fes geses aisis his cis d, d e fis gis-as b e d  stb.) Ezeken kívül 5 nagy 
és 2 kis szekundközből a dór mellett 2 egybevágó tetrachordokból álló hang
nem léhetséges: ión és frig; a dórból lépcsőzetes eltolással, a két másik rész
arányos hangnemből az inverz tetrachordok kölcsönös egybevágóra cserélé
sével érhető el. — 4 kis, 1 nagy, 2 bővített székundból: D EIS FIS G—A 
HIS CIS D és D ES FES G—A B CES D; csak tetrachordcserével érhetők 
el, lépcsőzetes eltolással nem. Ugyanígy 4 kis, 2 nagy, 1 2x bővített szekund- 
ból: D E F GES AIS HIS CIS D és D ES FES GES AIS H C D. — Szim
metria és egybevágóság különbsége és a különbség elhárítása: az egyik 
sorfél-terv inverziója. Az egybevágóság esztétikai becse a folytatólagos ismé- 
telhetőség kvint-és-oktáv-távban. — A kvintrokonság feltétele a két 
tetrachord egybevágósága: egybe nem vágó tetrachordokból álló tiszta kvint- 
távú hangfaj dk között tiszta kvintrokonság nem létezik. Szűkített kvint- 
rokon hangnemek felső tetrachordja egybevágóság esetén az alsó tetrachord 
szűkített kvint-transzpozíciója; a felső tetrachord 6 tiszta kvintlépés után 
lesz alsó és viszont. — Bővített kvint-rókon hangnemek egybevágó 
tetrachordjai egymás bővített kvint-transzpozicáói, az alsó tetrachord 8 D irá
nyú tiszt kvintlépés után lesz felső, a felső tetradhord 8 S irányú tiszta 
kvintlépés után lesz alsó. Kétszer bővített kvint-rokon hangnemminta 
kettős módosító jelekkel csak 5 hangfajban írható le.

A hangnemek egymás közötti szimmetriája hangközhű szimmetrikus 
ellenmozgással 15 tagú sor reális tengelye körül mutatkozik. A fordításra 
invariáns tervű, azaz 8 tagú sorban virtuális tengelyre nézve szimmetrikus 
sörök 15 tagú nagyobb egységben önmagukat ismétlik; az egymás között 
inverz, egybevágó, vagy egybe nem vágó tetrachordokból álló részaránytalan 
hangnemek a 15 tagú sor reális tengelye körül mind tükör-részarányosak 
— 15 tagú soron belül két 8 tagú hangsor egybevágósága az azonos hang-
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nein azonos hangíajfoan folytatólagos ismétlése — oktáv-transzpozíció; a 
középpont körüli tükörszimmetria a 8 tagú sorterv inverziója.

A hangnem-tervek egymás közötti szimmetriája az inverz hangnemek 
eredeti, transzponálatlan hangfajai között is fennáll és finálisaik rendjén 
tovább taglalható, a finálisok a kvindencima-határú, 15 tagú sorképzés ér
dekében egyeztetendők, mert a részarányosság jelenségei a páratlan számú 
elemen mutatkoznak: páros (pl. 8 tagú) virtuális tengelyű sorokban a közö
kön =  a terven, páratlan (pl. 15 tagú: sorban a tagokon =  a hangneveken. 
— Maga az egyeztetett finális a 15 tagú sor reális tengelye. — A hangnemék 
egymás közötti tükör-szimmetriájánál mutatkozó 7 tagú csoportok reális 
tengelye a fordításra invariáns tervű, hangközhű szimmetrikus ellenmozgás
nál nem változó hangkészletű szimmetrikus sorterv; a lépcsőzetes eltolódá
sok ekörül foglalnak helyet részarányos rendben. A tagpárok kapcsolata 
kvint-szekund-és tere- (kvart, szept- és szext)- rendben invariáns, a finálisok 
a szimmetrikus szekundsorterv fok-számozása szerint a nem változó hang- 
névkészlet I—I, (Vili.); VII—II; VI—III; V—IV. tagjai és az egymás között 
inverz sortervek ezen rendben részarányosak. Pl.:

E O L  L O K R I S I  I O N D Ó R F R I G  L I D  M I X O L I D

f i n a l i s - e g y e z t e t é s  n é l k ü l  a  h a n g n e m e k  e g y m á s  k ö z ö t t i  s z i m m e t r i á j a

16 T A G Ü  S O R B A N  V I R T U Á L I S  T E N G E L Y  K Ö R Ü L  M U T A T K O Z I K ,  p l . :

cdefgahc (d) efgahede; efgahede (gis) cdefgahc stb. 
Finális-egyeztetéssel, D E FIS G A H CIS D ES F G A B C D
15 tagú sorban: (ion) ! (3. r. a.) ! frig

D ES F G A B C D E FIS G A H CIS D 
(frig) ! (mel. dúr) ! (ion)

Egyértelmű az azonos finálisú mel. dúr és 3 r. a. kölcsönös tetrachord- 
cseréjével

A sorközépen az egyik, 7 tagú, a sor két végén a másik hangnem olvas
ható, 8 tagú sorban.

Azonos alaphangú mixolid és eól kölcsönös tetrachordcseréjénél dór és 
melodikus dúr, azonos alapú lid és lokrisi tetrachordcseréjénél 3. részarányos 
típusú és hiányos egészhangú sor keletkezik, enharmonikus fokismétléssel:

fgahcdef h cis dis eis fis gis ais h
hcdefgah ’ f ges as b ces des es f ’

F GES AS B C D E F
H C D E FIS GIS AIS H ;
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A melodikus dúrsorterv lépcsőzetes eltolódásain, finálisegyeztetéssel: (D) 
V—IV: dór és 3. r. a; VI—III: de fis gís ais h cis D es f ges as b c d

!_______________ !
hiányos egészhangú és 2x bővített szekund elválasztóközű, VII—II: dór és 
hiányos egészhangú; a 3. részarányos típus eltolódásain V—IV: melodikus 
dúr és hiányos egészhangú, VI—III: d e f ges as b e d é  fis gis ais h cis d,

I_____________________!
valamint VII—II: d es fes ges a s b c D e  fis gis ais his cis d =  hiányos egész-

1_____  ________ I

hangú és 2x bővített elválasztóközű.
A dúr-moll lépcsőzetes eltolódásainak kölcsönös tetrachordcseréi:
V—IV: d es fis g a s b c D e  f gis a b cis d dúr-moll és 2 bővített szekun-

! _________ !
dot tartalmazó hiányos hangnem; VI—Hí: d eis fis g ais h cis D es f ges a

I __________________________  - !

b ces d 2 bővített szekundot tartalmazó és 2x bővített szekund elválasztó
közű hangnem; VII—II: d es fes g as b ces d eis fis gis a his cis d 2 bővített: _____  ____!
szekundot tartalmazó hiányos és a harmadik teljes, 2 bővített szekundot tar
talmazó hangnem.

Hasonló eredményeket adnak a divergensebb hangnemek lépcsőzetes el
tolódásainak tetrachordcseréi; szimmetrikus hangnemek tetrachordjaihoz 
keresett, vagy szerkesztett egybevágó tetrachordok, részaránytalan hangne
mek tetrachordjaihoz keresett, vagy a ferde húrok kiegyenesítésével szerkesz
tett szimmetrikus, vagy egybevágó tetrachordok eltérnek az eredeti hangkész
lettől: a tetrachordok egybevágóra cserélése csökkenti a divergenciát, a 
melodikus dúrról és a 3. részarányos típusról visszavezet a törzsdiatónika 
felé, a dúr-mollról a melodikus dúrra stb; az egybevágó, vagy részaránytalan 
tetrachordok szimmetrikusra cserélése növeli a divergenciát: tükör-rész
arányos hangnemeket képez a távolabbi parabola-húrok bevonásával. — 
A törzshangkészlet minden lépcsőzetes eltolódásának transzpozíciója tiszta 
kvint-rokon; a melodikus sorterven és a 3. részarányos típuson a nagy sze
kund, 2 bőv. szekunddal a 'kis szekund- rokonság válik uralkodóvá, a szűkí
tett kvart-határú tetrachordok sorrakerültével a bővített kvintrokonság me
rül fel, és így tovább.

Aszimmetrikus hangnemek a tetrachord-tervekből nagyobb számban 
képezhetők; legjelentősebbek a részarányos és egybevágó hangnemek köl
csönös tetrachord-cseréjéből, valamint a szimmetrikus és egybevágó sorter
vek lépcsőzetes eltolódásaiból eredő részaránytalan sorok: dór és dúrmoll: 
d e f g a b cis d harmonikus moll-d és fis g a h c d = a  ,,G’’ moll-dúr 
plagális hangneme. Dór és szűkített kvart-határú: d e f g ais h cis d, és 
d e f ges a h c d, — stb. Dór és hiányos egészhangú: d e f g a s b e d ,  és 
d e fis gis a h c d; előbbi a felmenő melodikus ,,f” moll, utóbbi a f. m. „a” 
moll hangkészlete. Melodikus dúr és hiányos egészhangú: d e fis g as b c 
d =  a „G” finálisú, d e fis gis a b c d az „a” finálisú 3. részarányos típus 
eltolódásai stb. A tetrachord-csere csökkenti a divergenciát. — Hármas-hang- 
zatok reális tengelye a tarchang s a hangzat részarányossága a két terdköz 
egybevágósága. Négyeshangzatökon a közök száma páratlan, a szimmetrális 
a középső köz közepére esik. A virtuális, vagy irreális szimmetrális körüli 
részarányosság feltétele az alsó és felső tere egybevágósága. A szimmetria
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különös eseteiben a középső köz is egybe vág szomszédaival. Részaránytalan 
hármasok mindkét felöl kiegészíthetek szimmetrikus négyesekre. Ötös hang- 
zatok (nónák) reális tengelye a kvinthang; az Oettingen féle duális harmóniai 
elmélet a szimmetrikus nónákra szorítkozik: a nóna-hangzatot két közvet
lenül csatlakozó- (avagy 5 oktávközzel elválasztott) inverz hármasra bontja. 
Ez az elmélet kisebb és nagyobb páratlan, valamint páros tagszámú hang- 
zatokra kiterjesztve általánosítható.

A hármasokon és a négyeseken a duális elv szempontjából csak a ho
mogén és inverz tereközök jönnének tekintetbe, mivel azonban a duális 
elmélet tárgya a hármasok szimmetriája, a hármashangzatok feloszthatok 
fordításra invariáns, =  a két tercköz felcserélésével nem változó tervű és 
hangkészletű szimmetrikus- és egymás között inverz magukban részarány
talan hármasokra; utóbbiak megfordításával a Set hangzatterv egymásra 
cserélődik. (Pl. egynevű dúr- és mollhármasok hangzatterv-fordítássai, két 
szomszédos közös hangot tartalmazó hármasok egy tercsor-tagnyi lépcsőzetes 
eltolással: ace-ceg-egh.) A négyeshangzatok a duális elmélet szempontjából 
két egymásba hatoló hármasnak tekintendők — például: a dúr 
hangnemek I, II, III, IV, VI. fokú szimmetrikus szeptaíkkordjai az 
I—III. a II—IV, a III—V, a IV—VI és VI—I fokok duái-hármasainak egye
sítései; az V. és VII. négyesek aszimmetrikusak. A nónahangzatokon a két 
duál-hármas a hangzat kvintjében találkozik, mely érintkező-pont a felső 
hármas alapjának tekintve, az alsó hármashangzat Oettingen és Riemann 
szerint kvintjétöl lefelé volna értelmezendő; az elképzelés természeti mintá
jául feltételezett alhangsor s az azonos alapú teljes felhangsor 4. tagjain 
5 óktáv távolságba kerül az egybeolvadva appercipiálandó közös hang. 
(L. fentebb.) A 6 tagú, 5 közű undecima-hangzatók középső tertíköze (a hang
zat kvintje és szeptje között) a két duál-hármasra bontásnál nem jön figye
lembe, pl.: ace (-)ghd; az undecimák tercenként haladva 4 hármashangzatra 
is bonthatók, melyék közül szimmetrikus undecimahangzatokon, pl. 
ace-ceg-; ceg-egh; egh-ghd az I—II és I—IV, valamint az II—III inverz 

I II II III III IV* NB
duálolk — I—III és II—IV egybevágó hármasok. A 3. r. a. III. undecimája két 
egybevágó hármas: F A Cis-Es G H. —

A nóna és undecimahangzatok egyaránt felbonthatók két egymásba ha
toló négyesre; nónákon 3—3 elem, undecimákon 2—2 közös. A 7 tagú, 6 közű 
tercdecimák reális tengelye a hangzat szeptje, a szimmetria nyilvánulásai a 
7 tagú kvint- és szekund-sorokéhoz hasonlók. Két közvetlenül csatlakozó né
gyesre és 3 közvetlenül csatlakozó hármasra bonthatók. A 3 hármas határai: 
a tercdecimhangzat alapja, kvintje, nónája, tercdecimája. — A  kvindecima- 
hangzatok a tetrachordok és elválasztóközük módjára oszlanak két szept- 
akkordra és a közöttük álló elválasztó tercközre, az I. és VIII. tercsor-tag 
jelölte két végpont középső óktávja, mint virtuális — felezhetetlen kvin- 
dencima-határon belöl irreális-tengely körül. Enharmonikus föktalálkozás, 
kettős ellenértelmű alteráció, magasságkeresztezés stb. csak a szekundrendű 
skálát „zavarja”, nem a kvindecima-hangzatot: bővített szept, szűkített 
nóna névleges disszonanciák — ténylegesen „konszonanciát” hoznak, sőt

* N B: a róm ai szám ok az undecim a hangzatokat alkotó h á r m a s o k  jelel.
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némely kombinációban a szekundsorban értelmetlennek tűnő elfajuló 
tetrachordok létjogosultságát éppen a konszonáns hangzatok elérhetővé 
tétele adja meg. (Pl. az „A C D E G” pen tatont feses-hisis pien-hangokkal 
kiegészítve, az elfajuló hangnem D ES FES G A HIS CIS D-vel enhar- 
monikus — d e  feses g-a hisis c d  —, azonban V. fokán ace moll, VII. fokán 
cég dúrhármassal.) Egybevágóság: a két négyes egymás nóna-transzpozíciója; 
tükörszimmetria: a négyes hangzat-terv inverziója.

Minden hangzat megfordításainak összesített expanzív értéke mennyi
ségre azonos, előjelre ellentétes, mint az alapállású hangzaté.

Minden részarányos hangnem 1. fokú kvindencimahangzata virtuális 
tengely körül szimmetrikus; ebben implicite foglaltatik a páros tagú V. szept,
III. undecima, VI. tizenkilenced, IV. huszonhármad, VII. harmincegyed,
V. fokú harmincötöd stb. hangzatok virtuális, valamint a páratlantagú
VI. fokú hármas, IV. nóna, II. tercdecima. VII. szeptimdecima, V. hu
szonegyed, III. huszonötöd, I. fokú huszonkilenced stb. hangzatok reális ten
gely körüli tükör-szimmetriája. A szimmetrális a részarányos rendű szekund- 
sor finálisa. — Minden egybevágó tetrachordokból álló szimmetrikus hang
nem I. fokú kvindecima- és II. fokú tercdecimahangzata a tükörszimmetrián 
kívül a két négyeshangzat egybevágóságát is mutatja. — Azon részarány- 
talan, de egybevágó tetrachordokból álló 8 tagú szekundsorok I. fokú kvin- 
decima-hangzatai, melyek terve lépcsőzetesen eltolva szimmetrikusan cso
portosul, aszimmetrikusak, s a részarányos rendű eltolódás I. kvindecima- 
hangzata számmetrikus és egybevágó. (Ion-Dór-fríg). — Oly aszimmetrikus, 
de egybevágó tetrachordokból álló hangnemeken, amelyeknék szekundsor
ban egyik lépcsőzetes eltolódása sem részarányos, sem szimmetrikus terc- 
vagy-kvindecima-hangzatok, sem közvetlenül csatlakozó, sem tercközzel 
elválasztott egybevágó négyeshangzatok nem képezhetők.

Szimmetrikus, de egybe nem vágó tetrachordokból álló hangnemek
I. fokú kvindecima hangzata a négyesek egybevágósága nélkül tükör
részarányos; a szimmetria (és a négyesek egybevágósága) — a lépcsőzetes 
eltolódásokra nem megy át — egyetlen kivétel a melodikus dúr, melynek
II. és VII. fokú kvindecima-hangzatai egybevágó négyesekből állanak:

VII. I. II.
C e g b d fis a c; D FIS A C E G B D; E g b d fis a c e;

NK K N KK N K K N K K N  K K N  K K N
(n) 1________ 11_______ I (n)

A két négyeshangzat egybevágóságából következőleg egybevágó négye
sekből áll a melodikus dúr I. és III. fokú tercdecimahangzata:

D fis a c e g b (d) FIS a c e g b d 
N K K N K K  K K N K K N

! !
A 3. részarányos hangnem, a dúr-moll és más, 2 bővített szekundot tar

talmazó hangnemek I. fókú kvindecimájának két négyesét elválasztó szű
kített, illetve 2x bővített tere eltolódásai kizárják az egybevágó, vagy rész
arányos terc-és-kvindecimastruktúrát; divergensebb hangneméken is a 
2x, 4x bővített és szűkített közök, vagy a 4 és többféle, aszimmetrikusan el
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tolódó tercköz teszi lehetetlenné. — Szűkített szeptakkord enharmonikus 
fokismétlés nélküli, teljes részarányos hangnemékben és lépcsőzetes eltoló
dásaikban nem fordul elő, mert 3 egymásra emelt kis tercköz nem helyez
hető el részarányosán tiszta kvindecima-határon belül; a 6. parabolahúr 
bevonásával képezett hiányos szimmetrikus sorok azonban tartalmazhatnak 
szűkített szeptakkordokat, mert a kvint-és-kromatikus parabolák 6. húrja 
bővített szept, szekundsorban a részarányos rendű 8 tagú sor tengelyét en
harmonikus fokismétléssel realizáló szűkített szekund, terc-sorban a rész
arányos rendű sor finálisával felezett IV. fokú szűkített nónahangzat két 
határ-eleme, mely az origóval és a 3. vagy 9. húr végpontjaival két-két duál- 
viszonos szűkített szeptakkordot, együttesen szűkített nóna, — illetve kétszer 
szűkített tercdecima-akkordot képez:

GIS H D F AS 
EIS GIS H D F AS CES

A jelenkor harmóniai felfogása a hármashangzatokat ún. „magasabbb 
egység”-nek óhajtja tekinteni és a hármasok kvalitásait meghatározó jel
képekre ügyel első sorban; e jelképek tükör-szimmetriáját mutatja pl. a dúr- 
moll I. és III. fokú tercdecimája:

D fis a cis es g b; Fis a cis es g b d 
dúr n. tere dúr moll sz. tere moll

sz. kvint sz. kvint
A melodikus dúr VII. és II. fokú tercdecimáának 3 hármasra osztása a fel
menő melodikus moll és a természetes diatonikus Skála, a IV. fokú terc- 
decima a melodikus dúr főhármasainák jellegzetességét adja meg:

c e g b d f i s a  e g b d f i s a c  g b d f i s a c e  
!. D. ! m. !. . D. . ! !. s. !. B. ! . . s. . ! !. m. !. . D .. !. m. !

hasonlóan: es g  h D f  a cis 
!. .B. !. s. ! . B. !

a 3. részarányos hangnem VI. fokáról induló sor főhármasai stb.
Egyedülálló az faceghd tercdecimának és inverz tükörképének: 

DFACEGH feloszthatósága 3—3 egybevágó hármashangzatra; az első terc- 
decima Ptolemaios tercrendszerén keresztül a három funkciós elmélethez ve
zetett: az egybevágó dúr-hármasok a törzs ionra vonatkoztatott értelmezés
sel „S” ,,T” „D” funkciók. A tercdecima tükörképe a törzs-eól „S” „T” ,,D” 
hármasaira bontható. Ez a két tercdecimaakord, együtt: F A C E G H D  
F A C E G H tizenhármas-hangzat semmiféle más kombinációval, szerkesz
téssel, lépcsőzetes eltolással stb. nem utánozható a 3-, illetve 6-osztatu- 
ságban, de a tiszta kvint-rokonság alapján — az akusztikai tévedésektől 
eltekintve — transzponálható —, ezért vezetett szükségképpen a jelenkori 
elmélethez.

*
A tonalitásban nyilvánuló szimmetria a hangnemeket alkotó közök 

expanzív értékeinek vizsgálatával tanulmányozható. — A hangközök expan
zív értéke nem változik, akárminő részekre oszlanak is tovább, mert a szélső
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értéket felosztó közök kiegyenlítik egymást. Valamely hangnem hangkész
letén kitűzött tiszta ok táv-határnak a tiszta prímével egyező expanzív 
értéke =  0. Minden hangköz 0-ra redukálja megfordítását; e redukció végbe 
megy minden logikus tonális konstrukcióban, s ha a hangnemek összes közei 
részarányos rendben; a szekundok szekund, a tercék tere, a kvartok kvartrend
ben foglaltatnak táblázatba, a sorok és oszlopók egyaránt 0 végösszeget mu
tatnak. — A táblázatok oszlopain feltüntetett expanzív értékek összegeinek 
különbözősége tájékoztat a tonalitások és az esztétikai benyomások eltérései
ről, ha a táblázatok 6 sora a 7 tagú sorban részarányos rendű hangkészlet 
egymás után következő fokaira emelt székunddk, tercek, kvartok, kvintek, 
szexiek és szeptek expanzív értékeit, a 7 oszlop a lépcsőzetes eltolódásokéit 
összegezi; a tiszta oktáva 0 értéke az összegeken nem változtat, ezért éppúgy 
nem kerül feltüntetésre, mint a tiszta prim. Az oszlopok összege 7-nek a 
finális nevét viselő húrvégpont ellenkező előjellel vett expanzív értékével 
való szorzatai. Az inverz hangnemek oszlop-összegei 0-ra redukálják egy
mást; az invariáns hangnem oszlopának összege =  0.

A hangnemek számának szaporodtával a modulációs lehetőségek gazda
godnak; a törvények egyszerűek, de nem teszik nélkülözhetővé az előjegy
zési, a közös akkord stb. táblázatokat és a hangnem-diagrammokat:

Minden hangnemnek annyi hangja közös és enharmonikus a s a j á t  
transzponált hangfajaival, ahányszor a finálisaik képezte intervallum, illetve 
enharmonikus megfelelője előfordul hangkészletében; feltranszponálásnál az 
illető intervallum felső, letranszponálásnál az alsó határpontja közös, illetve 
enharmonikus; az alterációk a többi fokot érintik. — (E törvény minden, 
tetszőleges tagszámú hangcsoportra érvényes.) — Eltérő szerkezetű hang
nemek azonos finálisú típusai között mutatkozó bővített prímek minden 
azonos távú transzpozícióban párhuzamosan haladnak, tehát a helyben ma
radó hangnem és az eltranszponált m á s i k  hangnem új hangfaja között a 
két tervben megegyező, valamint a v á l t o z ó  hangfaj alaphelyzetében 
mutatkozó különbségei szerint számított intervallumoknak megfelelő hangok 
közösek, illetve enharmonikusak.

A távolabbi parabola-húrok elméleti- (skála-és-akkordtani), valamint 
gyakorlati (melódia-harmónia- és formaképző) alkalmazása a tonalitás- 
érzék elmélyítésével olyszerű fejlődést indíthat, aminő a képzőművészetek
ben a távlat felfedezése volt. A szerves fejlődés útján talán a legközelebbi 
lépés az 5 és 7 fokú sorok összefüggéseinek kiaknázása lehet. A pentaton 
skálák a kromatikus hangsor 5 fix pontját jelölik; mindegyiknek megfelel 
egy kromatikus sorra egészítő virtuális 7 fokú sorszerkezet. Négy pentaton: 
ACDEG, ABD Fis G, Ais Cis D Es Ges és His Cis D Es Fes 2—2 pien-hanggal 
a kromatikus sorra egészítő 7 fokú hangnemmel azonos szerkezetű tritónus- 
rokon hangfajra is egészíthető s a kiegészítő 7 fokú sorból e 2 pien-hang 
elvételével a kiegészítendő pentatonnal azonos szerkezetű tritónusrokon pen
taton marad vissza; a 2—2 pien-hang mind a négy hangnemben a törzs
dia tónikában meglevő tritónus enharmonikus megfelelője: H—F =  VI—III, 
CES—EIS =  VII—II, AISIS—GESES =  V—IV. tagpár úgy D, mint GIS—AS 
körül. A többi pentatonok a kiegészítő 7 fokú sorral azonos szerkezetű hang
nemmé nem egészíthetők. — A 7 fokú sorokra egészítő pien-hangok a pentaton
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sorok szerkezetének megfelelően az elérendő 7 fokú sorok hiányzó III—VI, 
II—VII, vagy IV—V tagpárral lehetnek; ezek 7 tagú sorban a „T”, mint 
reális szimmetrális megtartásával a kettős módosító]'elek szélső határai kö
zött 5—5 parabola-húr végpontjairól választhatók — (míg az I—VIII. az 
origón, vagy divergálva a 7. vagy 14. húr végpontjairól vehető.) Az 5—5 
húr között lesznek olyanok, melyek a pentaton sor valamelyik tagpárjával 
enharmónikusak, így a kromatikus sorra egészítő 7 fokú hangnemben nem 
fordulván elő, abból „át sem vehetők”. Lesznek elfajuló tetrachordokat 
képező húrvégpont-tagpárok is; ezek gyakorlati jelentőségét a velük enhar- 
monikus elemeket tartalmazó ismertebb hangnemekkel szemben a harmóniai 
különbség adja meg. — Ezekhez járulnak a húrvégpontok alternatív értéke
lései, s az egybevágó és részaránytalan szerkezetek.
Két pentaton: B C D E FIS E FIS gis-as B C és A CIS D ES G ^ES 
FISIS gis-as BB CIS 0—6 tengely-cserére invariáns. — (7 fokú sorban csak 
A, H, Cis, D es, F, G dis, Eis, Fisis gis-as BB ces, des). A többiek hang
készlete 0—6—0 tengely-cserénél egymásra váltódik (tritónus-transzpozíció- 
ban): A C D E G—B CIS D ES FIS; A H D F G—H CIS D ES F; AIS 
H D F GES—H C D E F; A B D FIS G—HIS CIS D ES FES; és viszont.

Nincs külön tudományos és művészi intuíció; az érintett összefüggések 
az esztétika végső értékeszméjét sokkal inkább megközelítik, mint azok az 
egyéni, alkalmi próbálkozások, melyek az összefüggések nemismeréséről 
tanúskodnak.

A zeneszerzőket céljuk eléréséhez segítheti a zeneművészet anyagának 
és kifejezési eszközeinek alaposabb megismerése s az a tudat, hogy orgánikus 
fejlődés útjára léphetnek.

A zeneelméletnek az egyetemes tudomány jelenkori eredményeivel össz
hangba hozatala tanügyi érdek és elemi követelmény.
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D I S P U T A

C É L  ÉS  E S Z K Ö Z

M E G J E G Y Z É S E K  E G Y  K Ó R U S G Y Ű J T E M E N Y R Ö L •

Agócsy László szerkesztésében 16 szép egynemű karral gazdagodott a klasz- 
szikus kóruszene magyarországi művelőinek repertoárja. Jó dolog, hogy zenemű - 
kiadásunk mind több tömegnevelési lehetőséget hordozó és gyakorlati céllal ké
szített kórus-antológiával folytatja a felszabadulás előtti zeneműkiadás leghaladóbb 
hagyományait. Paulovits Géza „Madrigálok és kánonok” (Bpest, 1952.) után Forrai 
Miklós nagysikerű antológiája, az „öt évszázad kórusa” (Bpest, 1956.) következett, 
majd az idén Csányi L.—Botka V.: „Gyermekkarok” című hézagpótló gyűjte
m ényével szinte egyidőben Agócsy—Vargha: „Szállj szép énekszó” című antoló
giája. Ez utóbbit lapozgatva örömünkbe némi üröm is került, mert a szép és 
könnyen előadható preklasszikus és romantikus kórusokat tartalmazó könyvecske 
több esetben nem hitelt érdemlő formában közli a zenei anyagot. Az antológia 
itt nem részletezett előnyei számottevőek. A hitelesség terén fogyatékosságai és 
hibái azonban — annál is inkább, mert hasonló kifogásokat támaszthatunk a 
fentebb említett és nagy gyakorlati haszonnal forgatható gyermekkari gyűjte
ménnyel szemben is, egy ism ét felbukkanó tendenciát jeleznek —, alkalmat 
adnak arra, hogy konkrétabb elemzésük útján bizonyos általánosabb érvényű 
következtetéseket vonjunk le.

Mit kifogásolunk?
1. A „Szállj szép énekszó” 36. oldalán közölt Schumann-kórusmű („Sirató”. 

Eredeti cím „Nänie”. Op. 114. No. I.) zongorakísérete nem „ad libitum ” elhagy
ható. Ennek ellenére a gyűjtemény kíséret nélkül közli, ami a kis mű arculatát 
alaposan megváltoztatja. Csak egy példa: az e-mollban írt kompozíció az e-moll
VI. fokú akkordjával, c-e-g hármashangzattal kezdődik. A zongorakíséret indo
kolatlan elhagyása után ebből az akkordból csak a kórusban megszólaló egy- 
vonásos e és g, valamint a kétvonásos e hang maradt meg, am it így természetesen 
mindenki az e-moll I. fokú alaphármasának kénytelen hallani. (Az antológia 
16 kórusa közül 8 preklasszikus, 8 romantikus mester alkotása. Zárójelben, szép
séghibaként jegyezzük meg azt, hogy a 8 romantikus kompozíció közüt 5 Schu
mann műve, míg olyan nagy mestereknek, akik Schumannál nem kisebb intenzi
tással és nem kevesebb sikerrel m űvelték a vokális muzsikát [pl. Brahms], 
egyetlen hely sem jutott.)

2. Mendelssohn remekművű vegyeskari kompozíciója, az „Abschied vom  
Walde” (Op. 59. No. 3.), m elyet a gyűjtemény 22. oldalán találunk Vargha Károly 
szép és hű fordításában „Búcsú az erdőtől” címmel, kárát látja az egyneműsí- *

* „Szállj szép énekszó” 16 egynem űkar, közreadja Agócsy László. Fordította dr. Vargha 
K ároly. Zenem űkiadó V„ Bp. 1963. (Z. 4106)
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tésnek. Az antológia a mű háromszólamú átiratát közli. (N. B. ilyen esetben 
közölni kellett volna, hogy átiratról van szó és az kitől származik.) Ez az átirat 
részben megváltoztatja az eredeti harmóniáit és elszegényíti az invenciózus kórus
dalt. Nem menti ezt az sem, hogy az átiratot közli egy megbízhatatlan, torzítások
ban bővelkedő német kórusantológia is (W. Kühn—F. Haupt: Deutsche Tonkunst, 
Abteilung IV, Band I. „Chorgesänge”, Verlag von M. Schauenburg, 1927.). Fel
tehetőleg szólamvezetési, szólamhangterjedelmi stb. problémák miatt pl. a 2. ütem  
utolsó negyedében hangzó jellegzetes, el nem hanyagolható nyugvó helyzetű 
I. fokú kvartszextaikkord hiányzik; a 3. ütem VII. fokú terckvartakkordjából
IV. fok, ill. IV. szextakkord lesz (domináns helyett szubdomináns); az erre 
következő álzárlathatású I. fokú szextakkordból alaphelyzetű I., ami itt formai 
szempontból sem kielégítő stb. Az antológia bizonnyal jobban szolgálta volna 
célját, ha ehelyett az átirat helyett egy eredetileg is egyneműkarra komponált 
Mendelssohn-kompozíciót közöl. Ezekben a szerző gazdag életműve ugyancsak 
bővelkedik.

3. Praetorius kvintkánonját („Szállj tova szép dal”, 14. oldal) nem helyesen  
közli a gyűjtemény, mert a harmadszorra belépő szólamot egy oktávval m é
lyebbre helyezi a kellőnél. A harmadik szólam így nem az előző kvintjén, hanem  
annak alsó kvartján indul. Ez azonban megváltoztatja a kis kánon hangzását és 
harmóniavilágát egyaránt. A 6. ütemben pl. a három szólam nem  a megkomponált 

tiszta kvinthangközben, hanem itt stílus-szempontból sem elfogadható, üres kvar
tokban cseng össze.

4. Indokolatlan transzpozícióval sem érthetünk egyet, de legalább is fel kellett 
volna tüntetni az eredeti hangnemet. Nem ez történt a 20. oldalon A-dúrban 
közölt Schubert: „Májusi dal”-lal. Az eredeti mű — am ely férfiszólóhangokra 
írott tercett — C-dúrban van. (Összkiadás 19. széria, No. 16.) A szerző által 
választott hangnem kórusfelrakási, hangzási és hangterjedelmi szempontból férfi 
és női karon egyaránt kifogástalan. A közzétett transzpozició csak gyermek
karon előnyösebb, kényelmesebb. Véleményünk szerint helyesebb lett volna a 
transzponálást a karvezetőre bízni, vagy arra egy mondatban utalni.

5. Bár nem a zenei anyag megváltoztatásával, m égis helytelenül történt 
Liszt művének közzététele (38. oldal). A kompozíció eredetileg is magyar szö
vegre, Garay János „A pataknál” című versére készült 1846-ban, később pedig 
„A patakcsa” címm el jelent meg. Az antológia ezt a cím et nem közli és nem  
közli Garay nevét sem, hanem a művet Vargha Károly a kórushoz írt új, prozó- 
diailag helyes szövegének címével („Üzenet”) látja el. Csak növeli a zavart, hogy 
Garay eredeti versét viszont (Vargha K. új szövege alatt zárójelben és dőlt 
betűvel) közli a könyvecske. Bizonyos, hogy a dalosok, sőt a karvezetők egy része 
is, magyarázat és Garay János neve nélkül nem tudják megérteni, hogy ez a 
szöveg voltaképpen hogy is került oda? A költő egyébként megérdemelte volna 
nevének leközlését azért is, mert éppen ez a kórusmű egyik gyakorlati bizo
nyítéka Liszt élő kapcsolatának a korabeli magyar kultúrával.

Szóvá kellett tennünk mindezt, mert az előzőleg em lített és egyébként igen 
praktikus új gyermekkari gyűjtemény anyagközlése sem kifogástalanul hiteles.

A sok tekintetben jól összeállított kis kórusgyűjtemény megjelenése alkal
mából feltétlenül le  kell szűrnünk azt a nem éppen új tanulságot, hogy a zenei 
anyag hiteles közlése tekintetében nem tehetünk  m űvészi-zenei engedményeket.
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Az ilyen kiadványok végső célját, a vokális zenét művelők új és jó énekelni- 
valóval ellátását és ezzel együtt a zenei műveltség terjesztését, függetlenül a 
gyűjtemények terjedelmétől csak egyértelműen kifogástalan tudományos eszkö
zökkel közelíthetjük meg. Enélkül előbb-utóbb visszakanyorodnánk a m últ század 
hírhedten önkényes, gyakran már használhatatlan „dalkoszorúihoz”. Tartsuk 
szem előtt zeneműkiadásunk már elért eredményeit, hiszen a pozitív példákért 
nem is kell messze mennünk. Forrai Miklós antológiái mellett — m elyek példá
san közük a források címét, adatait —, Nádasdy, Raics, Paulovits régebbi vagy 
újabb gyűjteményei is hitelt érdemlő módon, tudományos szempontból is meg
bízható eszközökkel szolgálják a kóruszenélés célkitűzéseit.

M átyás János
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S Z E M L E

A L I P C S E I  B A C H - Ü N N E P S É G E K R Ő L

Május utolsó és június első hetében zajlottak le a második lipcsei Bach-ver- 
seny és a vele egybekötött ünnepségek eseményei.

Talán mondanunk sem  kell, hogy a magyar — és egyáltalán: a külföldi — 
ember számára már eleve ünnepi hangulat képzetét kelti az a gondolat, hogy nem 
zetközi Bach-versenyt fog hallani abban a városban, am ely elhatározó jelentőséget 
nyert a  „mesterek m esterének” életében, ahol több mint negyed évszázadot töltött
J. S. Bach. Bizonyos1, hogy a csak kevéssé is tájékozott muzsikus tudatában Lipcse 
és Bach neve valam iképpen egyet je len t. . .  És ha mindehhez hozzávesszük a rend
kívül kulturált és szívbőljövő német vendégszeretet — elgondolhatni, hogy milyen 
várakozással tekintett az ember a reá váró zenei eseményekre.

A Baoh-verseny megfigyelője nehéz helyzetben volt, m ivel az ének, a zongora, 
az orgona és a csem baló kandidátusai általában ugyanabban az időpontban ját
szottak — különféle helyeken. Így tehát választani kellett, mivel ellenkező esetben 
az ember idejének legnagyobb részét az egymástól meglehetősen messze eső helyek 
közötti utazással tölthette. E sorok írója így azután az énekversenyből semmit 
sem hallott, csupán a győztesek hangversenyét, az orgonisták közül pedig alig né
hányat. A csem baló-verseny két nap alatt fejeződött be, mivel az öt induló ver
senyző közül csupán egyetlen egy került át .a második fordulóba és a zsűri ezt az 
egyet sem tartotta érdemesnek arra, hogy a döntőbe jusson.

A zsűri-tagokkal folytatott beszélgetések mindjárt az első napokban azt az 
érdekes tanulságot eredményezték, hogy általános vélem ény szerint Lipcsében 
nincs komoly csembaló-kultusz. Ez annál is csodálatosabb, mivel egyfelől Német
országban a csembaló, ha nem is olcsó, de összehasonlíthatatlanul könnyebben 
elérhető, mint nálunk — másfelől pedig a lipcsei hangszermúzeumban valóságos 
légiója található koncertképes barokk kori csembalóknak.

Az orgonával egész más a helyzet. A verseny a Márkus- és a Tamás-templom
ban zajlott le  — különösen az előbbi orgonáját m éltán nevezhetjük tökéletesnek. 
A versenyzők átlag-színvonala — amennyiben erre az igen szórványos meghall
gatásból következtetni lehetett — igen magas volt. Az orgona érezhetően az élő 
hagyomány szerves és elengedhetetlen része a németeknél, habár a német iskola 
nem mentes bizonyos pedantériától. Ez a zsűri ítéletein is megérződött, amely 
általában magasabbra értékelte a néha kevéssé órdekfeszítő, de minden ízében 
hagyományos előadást a  kétségkívül invenciózusabb, színesebb m odem  interpre
tációnál. A hallgatónak néha az az érzése támadt, mintha nem elsősorban a zenei 
hagyományt, hanem  mindenekelőtt a hagyományt magát próbálnák konzerválni . . 
Vagy talán az sem  túlságosam hasznos, ha egy országnak ilyen kolosszális hagyo
mányai vannak?

A német zongoristák játékát egy bizonyos erőszakoltság jellemezte. Jól tudjuk 
persze, hogy ez meglehetősen veszélyes általánosítás, ennek ellenére fenn kell
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tartanunk. Majd mindegyik gondosan ügyeit arra, hogy felkeltse az erő látszatát
— és ilyenkor billentése rendszerint kemény és kopogós lett. Az agogika haszná
latában igen mértéktartóak voltak, de a kottaszöveg helytelen értelemben vett 
tisztelete általában megakadályozta azt, hogy értelemszerű frazeálást halljunk, 
hogy a kisebb és nagyobb formarészek a zenemű mondanivalójának megfelelően  
tagolódjanak. Ezenkívül billentésüket egy bizonyos fátyolos szürkeség jellem ezte. 
(Ebben a vonatkozásban éles különbség mutatkozott a szovjet zongoristák javára
— de már itt meg kell mondanunk, hogy a Szovjetunió általában minden nem 
zetközi zenei versenyen nagyobb, érettebb tehetségekkel szokott szerepelni, m int 
a lipcsei versenyen részt vett fiatalok!)

Visszatérve a  német zongoristákra: látszólagos aszkézisük végeredményben 
romanticista szem léletet takart. Amit fentebb az erő látszatáról mondottunk, azt 
itt még azzal kell kiegészítenünk, hogy többnyire nem a mű erejére, hanem saját 
erejük megmutatására fektették a fősúlyt. Ebből eredt az az egyébként gyakran 
tapasztalható jelenség, amikor a szólistának vagy együttesnek a forte-hangzása 
más minőségű, mint a piano, vagy amikor úgy érzi, hogy ugyanannak a műnek 
a lassú, lírikus tételét más anyagból kell építenie, m int az erőteljesebb, esetleg  
heroikus másik tételt.

Ez igen komoly problémája előadóművészetünk átmeneti időszakának, m ás 
szóval: jelenünknek. A zongorista, vagy bármely más hangszeres játékos gyakran 
elfelejtkezik arról, hogy még a többtóteies művek is szigorúan összefüggő egységet 
mutatnak. Egy bizonyos műnek az intonációs határai általában — éppen az egység  
érdekében — a szerző által igen erősen meg vannak vonva. E határokon belül kell 
alkalmat adni a zeniének arra, hogy az ellentétekben mutatkozó egységet revelái- 
hassa. Arról azonban sohasem szabad elfeledkezni, hogy ellen tétek  egységéről van  
szó, s e meghatározás mindkét tagja egyaránt fontos, sőt: az egyik a másik nélkül 
értelmét veszti.

Az ellentétek egységének tételét sokan mind a mai napig esztétikai és előadó- 
művészi értelemben egyaránt félreértik. Általában azt szeretik gondolni, hogy az 
egység mintegy az ellentétek következményeként jön létre és megfeledkeznek 
arról, hogy minden adott remekmű önmagában véve  egység, tehát, ha úgy tetszik, 
az egység időrendiben megelőzi az ellentét mozzanatát. (Itt most természetesen 
nem a mű létrejöttének aspektusából gondolkodunk, hanem  a már kész m űvet 
figyeljük az előadóművészet esztétikájának segítségével.) Annyi azonban bizonyos, 
hogy egyik a másiktól el nem választható fogalom. Ebből — kissé leegyszerűsitve 
a tételt —- azt a következtetést kell levonnunk, hogy a  mű „időbeli épületének” 
minden egyes mozzanata (képletesen: „időbeli építőköve”) mélyen és alapvetően 
áthatott a mű egészétől, m int oszthatatlan egységtől. Még tovább egyszerűsítve és 
gyakorlatilag alkalmazva a tételt, bízvást kimondhatjuk, hogy az igazi előadó- 
művész a gyors és a lassú, a forte és a piano részleteket egyaránt ugyanolyan 
tudati feszültséggel és egyben ugyanolyan izommozgással állítja elő egy mű kere
tein belül. Innen ered az a tény, hogy például Furtwängler vagy Richter lassú
tételei ugyanúgy viszik magukkal az embert, mint a gyorsak, ugyanolyan félre
érthetetlen és kérlelhetetlen a lassútételek ritmusa és ugyanolyan feszültséggel 
mutat az egyik hang a másik, illetve a következő felé, m int ahogyan az Appassio- 
nata utolsó tételének pergése is teljes mértékben megállíthatatlan folyamat. De 
egyben innen ered az is, hogy a közepes vagy gyenge előadóművésznél csak akkor
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„történik valam i”, amikor a zene „mozog”, amikor tehát alkalom nyílik arra, 
hogy a belső elképzelések teljes hiányát külsőleges „történés”-sel pótolni lehessen.

Nos, ebben a vonatkozásban alig volt különbség a mezőny zongoristái között. 
A könnyebb ellenállás irányába haladtak — és ebben nem kis része volt a verseny- 
anyagnak is.

Ha a zenei versenyek kb. két-három évtizedes történetét futólag áttekintjük, 
azt a meglepő tanulságot vonhatjuk le, hogy a verseny-anyag az idő haladtával las
san, de biztosan szaporodik. A követelm ények folyvást emelkednek, ám ez az 
emelkedés nem az intenzív, hanem az extenzív irányba hat. Hajlamosak lennénk 
esetleg fejlődésnek betudni azt a  tényt, hogy a mai átlag zenei verseny szerencsés 
és tehetséges résztvevője a három fordulóban összevéve két és fétehárom órát 
játszik a pódiumon, mielőtt az első díjak egyikét vagy az előkelő helyezést elérd 
— ám mindjárt azt is m eg kell jegyeznünk, hogy ez hovatovább teljesíthetetlen  
feladat e lé  állítja mind a fiatal versenyzőt, mindpedig a zsűrit.

Gondoljuk csak meg: a lipcsei Bach-verseny zongoristája a következő fel
adatot kapta. Az első fordulóban el keltett játszania a Wohltemperiertes Klavier 
négy preludium és fúgáját, valamint a c-m oll vagy az E-dúr Francia-szvitet. 
A második fordulóban három Toccata között kellett választania (enmol, G-dúr, 
fisz-moll), valam int a hat Partita és hat A ngol-szvit egyikét kérték számon tőle, 
altem ativás megoldással. (Már a B-dúr Partita és az a-moll A ngol-szvit is túl
ságosan „könnyűdnek tűnt, azokat nem  is lehetett választani, csak a c-moli, 
e-moll és D-dúr Partita, valamint a d-moll, az e-moll és a g-m oll Angol-szvit 
közül játszhatott a jelölt!) Ugyancsak a m ásodik fordulóban ezenfelül 15—20 per
ces anyagot keltett öszeéllítania a nagyabb Beethoven-szonáták, Brahms zongora
műved, vagy Couperin, Rameau, Scarlatti és Ph. E. Bach m űveiből s  végezetül 
egy, külön a verseny számára készült, csaknem  tíz perc időtartamú mai német 
zeneművet kellett eljátszania. És ez még m indig csupán a középdöntő! A döntő
ben vagy a Goidberg-variációt vagy az Olasz Koncertet és a kromatikus Fan
táziát hallottuk.

A második fordulóban nem egy versenyző műsora meghaladta az egy teljes 
órát!

Aki valaha is figyelmesen végighallgatott egy ilyenfajta zenei versenyt, meg 
fogja erősíteni azt a véleményemet, am ely szerint a zongorista tudása és képes
sége általában néhány perc alatt töbfoé-kevésbé világosan és egyértelműen kiderül. 
Nagy m eglepetések a  fehér hollónál is ritkábban következnek be — egy fordulón 
belül pedig úgyszólván soha. Az ilyen gigantikus követelmények viszont — mint 
mondottuk — a versenyzőket és a zsűrit egyaránt bizonyos felületességre szok
tatják. A zsűrinél ilyenkor gyakran fordul elő, hogy az „érdekes” produkciót ma
gasabbra értékeli az értékesnél, mivel az előbbi mintegy „sokkolja” az elgyötört 
figyelmet. Ügy hiszem, hogy ezeket a tanulságokat nekünk is meg kell szívlel
nünk, m ielőtt az elkövetkező évek zened verseny-anyagát összeállítjuk, ellenkező 
esetben a „ki bír tovább zongorázni?”-elv jut majd uralomra.

Térjünk azonban vissza a versenyen részt vevő fiatal zongoristák produkciói
nak vizsgálatára.

Mint minden zened versenyen, úgy itt is hamarosan megszületett az „ügyeletes 
zseni”. (Talán az olvasó még emlékezni fog a  Casals—W einer-versenyről szóló 
beszámolóra, ahol ezt a jelenséget megpróbáltam pontosabban körülhatárolni, zenei
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és zene-pszichikai összetevőit kibontani.) Az igények automatikusan „aklimatizá- 
lódtak” a mezőny minőségének megfelelően és a közönség kiválasztotta két ked
vencét: Dukowa M elita K olin-t (Bulgária) és Igor Lasko-t (Szovjetunió).

Dukowa Kotin tizennyolc éves, de máris érezhető, hogy nagy zenei adottságai 
vannak. Szabad, helyenként majdhogynem szabados attitűddel közeledik a mu
zsikához. Sajnos, őt csupán a  második fordulótól kezdve hallottam, holott egybe
hangzó vélemény szerint az első fordulóban nyújtotta legjobb produkcióját. A  dön
tőben az Olasz Koncert lassú tétele emlékezetes élményt jelentett, főként azért, 
mivel egyszerűen és őszintén nyúlt hozzá, élő muzsikának játszotta. Igen jó rit
musa van — amit egyébként nem mondhatunk el a verseny többi résztvevőjéről. 
A zsűri a második helyre tartotta érdemesnek, helyesen felismervén azt az elvet, 
hogy a tehetség még akkor is jutalmazandó, ha manuális tekintetben bizonyos 
mértékig hézagos. A másik „kedvenc”, LaSko, mindössze 15 éves, ízig-vérig zon
gorára termett tehetség. A szovjet iskolára jellemző világos és egyértelmű billen- 
tése, technikai- és értelmező-készsége magasan a csodagyermekség szintje felett 
mutatkozott meg és aratott sikert.

A zongorázás „miniatűr-művészetébe” engedett bepillantást Brunhilde Partsch  
(NDK), aki gyökeresen eltért német kollégáinak zongorázási módszerétől, felfogá
sától. Az ő világa egészen kicsi. Ezen azonban úgy segít, hogy pontosan felismeri 
saját határait és maximálisan kiaknázza képességeit. Nem is törekszik arra, hogy 
nagyformátumú zongorista benyomását keltse — ennek ellenére Rameau variáció
nak előadását a verseny szép pillanatai közé sorolhatjuk.

Az első helyezett: Ilse Graubin  a  hangszer fölényesen biztos ismeretéről tett 
tanúságot és ezt olyan fokon tette, hogy vita nélkül nyerhette el az első díjat. 
Érzelmi világáról, egyéniségéről nem sokat tudhattunk meg, szuggesztivitása csak itt- 
ott törte át a briliáns pergőjáték technikai szintjét. Jóslásokba vele kapcsolatban 
nem bocsátkozhatunk, mivel nehéz, sőt, talán lehetetlen is megkülönböztetni nála 
a tanultakat az egyéni elképzeléstől.

Az énekesek közül — mint már említettem — csupán az, első három helyezettet 
volt alkalmam hallani, a Neues Opemhaus-ban megtartott ünnepélyes záróhang
versenyen. Mindegyikük egy-egy Bach-kantáta-áriát adott elő.

Az egész zenei versenyt és a körülötte lezajlott koncerteket összevéve is a 
legnagyobb élményt Bruce A bel „Endlich wird mein Joch . .  .”-ária-előadása jelen
tette e  sorok írójának (a Kreuzstab-kantátából). Ügy szólt a fiatal művész hangja, 
mintha maga a természet énekelt volna. Fischer-Dieskau végtelenül lágy és mégis 
pontosan körvonalozott előadását juttatta a hallgató eszébe — és mindehhez egy 
25—26 éves fiatalember frissessége, töretlen hangja társult. Ügy énekel, mintha 
levegőre egyáltalán nem lenne szüksége, mintha a hangok maguktól alakulnának 
muzsikává, a szívverés természetességéhez hasonlóan. Még azt is nehéz lenne m eg
mondani, hogy milyen hangfajhoz tartozik, m ivel a basszus és a bariton m élysége 
és magassága egyaránt profolémátlan könnyedséggel szólal m eg nála. Ám ez a 
könnyedség soha, egyetlen pillanatra sem válik üressé, m ivel Bruce Abel minden 
hangbéli adottsága és technikai tudása csupán keret és eszköz, amelyben a magas- 
rendű és minden ízében zenei fogantatású értelem megnyilvánul. Azon kivételes 
művészek közül való, akik a bachi muzsika mélyén rejtetten jelenlevő boldog
ságnak is hangot adnak. . .  Érzésünk szerint ragyogó jövő áll előtte: hamarosan 
a legnagyobb világnevek között halljuk majd emlegetni ezt a fiatal amerikai éne
kest.
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A lipcsei nemzetközi zenei verseny minden napján koncertet hallhatott a 
résztvevő. Olyan nap is adódott, amikor nehéz választás elé kerültünk, mivel 
ugyanabban az időben két hangversenyt is hirdettek.

Kiemelkedő élményt jelentett a londoni „Bach-Society” hangversenye a Tamás- 
templomban, dr. Paul S tein itz  vezényletével.

Jóllehet az együttes — pontosabban: az énekkar — célja a Bach-művek hiteles 
interpretációja, mégis a legnagyobb élményt az angol barokk mesterek műveinek 
előadása hozta. Mintha a többévszázados kóruskultúra minden eredményét végsőkig 
kikristályosodott állapotban helyezték volna elénk — úgy csendültek fel Byrd, 
Philips, Purcell és Blow alkotásai.

Az énekkar nagylétszámú, de mégis kamarahangzás benyomást kelti; szinte 
hihetetlen, hogy sok ember ilyen egyszerűen és fegyelmezetten énekeljen. A kórus 
hangzása szonórus, a hallgató két kezén meg tudja számolni a forte-hangzásokat
— egy közel két órás műsoron b elü l. .  . De akkor aztán elementáris hatást tesz! 
A piano és mezzoforte különféle árnyalatai viszont nem valam iféle visszaszorítás 
eredményei, hanem a zene természetes lélekzéséből adódnak. És mennyiféleképpen 
lehet plánét énekelni! — ez aztán valóságos reveládó volt.

A kórus gyönyörű hangzása mellett még külön meg kell említenünk a szólis
tákat, mindegyikük rendkívüli énekes. Előadási módszerük és egész művészi egyéni
ségük már eleve az angol barokk muzsika interpretációjára predesztinált. Ennek 
folytán egyetlen — akár a romantikus dalirodalomból, akár az operából — köl
csönvett sablont sem  hallottunk tőlük. Csupán érdekességként jegyezzük meg, hogy 
visszaállították az úgynevezett kontra-tenor-gyakorlatot: az egyik férfiszólista 
kristálytiszta fejhangón énekel.

Az Erhard M auersberger vezényelte Thomanerchor nemrégen Budapesten is 
járt és vendégszereplése igen sokak vélem énye szerint kisebbszerű csalódást jelen
tett. Eltekintve attól, hogy e sorok írója e  csalódásban nem osztozott a jelenvol- 
takkail, el kell ismernie, hogy a pesti vendégszereplés színvonala mélyen alatta 
maradt annak, amit Lipcsében hallottunk az együttestől. Mindenekelőtt a Máté- 
passió gyönyörű előadását szeretnénk kiemelni — a koncertet a budapesti rádió is 
közvetítette hangfelvételről —, amely minden hallgatója számára felejthetetlen  
élményt adott. Könnyen lehetséges, hogy a hely varázsa is közrejátszott ebben
— ám semmi ok sincs arra, hogy ezt a varázst bármilyen meggondolás alapján 
kirekessze az ember a komplex élmény összetevői 'közül. Kétségtelen, hogy 
Mauersberger sajátos ütésmódja bizonyos ritmikai lazaságokat eredm ényez— de ott 
és akkor mindez valami olyan különösen szép és egészséges harmóniába olvadt 
a kórus és a zenekar nagyszerűen megalapozott és a  szó legjobb, művészi értel
mében vett rutinja segítségével, hogy a mű valóban megszólalt. Meg kellett érez- 
nünk, hogy Bach e  templom akusztikájára gondolt, amikor remekét m egalk otta ...

A magyar közönség joggal nehezményezte, hogy a Thomanerchor pesti koncert
jének repertoárjáról éppen Bach művei hiányoztak. Ezen már csak azért is csodál
koztunk, mivel az együttes kétségkívül a Bach-motetták előadásában a legjobb. 
„Der Geist hilft unserer Schwachheit auf” című motettát hallottuk tőlük egyszerű 
és mégis átütő erejű előadásban.

Hannes Kästner képességeiről sem lehetett képet alkotni, amikor a Kiscelli 
múzeumban rendezett hangversenyein zongoirakísérőkónt mutatkozott be a pesti 
közönség előtt. Kästner valójában ragyogó csembalista és igen jelentős orgonista. 
Viszonylagos objektivitása teljes harmóniában van két főhangszerével és mind-
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ennez mica technikai készség társul. A lipcsei Bach-zenekar hangversenyén Bach 
d-moll csembalóversenyének szólistájaként mutatkozott be, valamint ugyané kon
certen az V. Brandenburgi Verseny közismert, félelmetesen nehéz csembaló
szólamát látta el. Ez az igen szimpatikus fiatal ember — J. S. Bach utódja m int 
„Thomasorganist” — mindkét műben tökéletesen uralkodott hangszerén, főként 
ritmikai tekintetben. A IV. Brandenburgi Verseny csupán a magyar vendég szá
mára volt újszerű: a nálunk két fuvolával játszott művet az eredeti bachi inten
cióknak megfelelően két „Flauto dolce”-n, azaz „Blockflöté”-n adta elő Thekla 
W aldbaur és Eva Kästner. (Egyébként a „Qualiton”-préselésben nemrég nálunk is 
m egjelent Brandenburgi Verseny-sorozaton is így hallható!) A két fiatal művésznő 
igen tisztán és jelentős virtuozitással játszott, ennek ellenére az igazi „Block- 
flöte”-hangzás nem jöhetett létre. Az első szólamot — amely technikailag jelentős 
feladat elé állítja az előadót — G-hangolású Blockflőtén hallottuk, amelynek 
hangja inkább a „furulyá”-hoz áll közei és úgy viszonylik az eredeti, F-hangolású 
hangszerhez, mint a  C-klarinét a B-hez. Am it tehát megnyertek a réven, azt el
veszítették a vámon: igaz ugyan, hogy C-dúrban összehasonlíthatatlanul könnyebb 
blockflötézni, mint D-dúrban — tekintettel arra, hogy minden alterált hang csu
pán villafogással állítható elő —, ám a hangzás alaposan megsínyli ezt a könnyebb
séget. Ennek ellenére a közönség viharos ünneplésben részesítette a művészeket.

*

Mindezeken kívül még sok látni és hallani való várta a külföldi vendégeket. 
Külön tanulmányt érdemelne a lipcsei hangszermúzeum, a Bach-múzeum és a 
koncertek hosszú sora, amelyekről itt nem  történt említés. Jelentős esemény volt 
a lipcsei rádiózenekar és énekkar két koncertje, melyek keretében a többi között 
Vivaldi négy hegedűre írott h-moll concerto grossóját hallhattuk (az első hegedűt 
Garai György játszotta), majd utána Bach a-m oll négy-zongorás versenyét, m elyet 
Vivaldi művéből dolgozott át. Említést érdemel a  Kunst der Fuge két-zongorás 
előadása is —, de ki győzné felsorolni a Lipcsei Bach-ünnepségék gazdag 
programját!

összefoglalóan: ha a zenei verseny nem is váltotta be a hozzá fűzött reménye
ket — bőségesen kárpótolt ezért az a sok szép muzsika, amelyet ez alkalommal 
hallhattunk.

Pernye András

A M A I  S Z Í N H Á Z I  Z E N E  P R O B L É M Á I

H A M B U R G I  J E G Y Z E T E K

A ma színházi zenéjével foglalkozott a június közepén Hamburgban rendezett 
nemzetközi kongresszus. Igen sok testület vállalta a szervezés és a közreműködés 
bonyolult és fáradságos feladatát — többek között az UNESCO, a Nemzetközi 
Zenei Tanács, a Német Zenetanács, az Operaigazgatók Nemzetközi Szövetsége, 
a hamburgi Állami Operaház —, hogy csak a fegfontosabbakat említsem.

Nem akarom az olvasó kedvét szegni a rendezés körülményeinek, a m eghall
gatott művek számának, a résztvevők névsorának és egyéb adatoknak tényszerű 
felsorolásával, csupán arra a mulatságos epizódra szorítkoznék, hogy az egyéb
ként szinte kifogástalan rendezés legnagyobb meglepetése a híres német hang- 
technikusok munkájának és a film vetítések élvezhetőségének hihetetlenül alacsony
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Színvonala volt. Ez a tényező igen sok kellem etlen percet szerzett a kongresszus 
üléseit és bemutatóit szorgalmasan látogató többszáz résztvevőnek.

A tanácskozások homlokterében természetesen az opera-műfaj válság-jelen
ségeinek vizsgálata állott. Már elöljáróban le  kell szögeznem, — s ez nem opera
szerzői elfogultság —, hogy a vészharangot igen kevesen húzták meg s hogy a 
felszólalók zöm e az operaírás tematikai és zenei megújításával, felfrissítésével 
egyenrangú kérdésként kezelték az operajátszás korszerűsítését a ma embere 
igényeinek megfelelően.

A legnagyobb hatású felszólalók egyike Rolf Liebermann  zeneszerző, a ham
burgi Állam i Operaház intendánsa volt, aki „Repertoár vagy stagione — a zenés 
színház jövő je” című, az ünnepi megnyitón mondott beszédében egyértelműen az 
összecsiszolt együttesek, a zeneileg, színészileg és szcenikailag végsőkig kidolgo
zott előadások m ellett foglalt állást. Élesen támadta azt a mai énekes-típust, aki 
fél-, vagy egytucat úgynevezett „klasszikus” szerep tudásával a zsebében hang
produkciókat nyújt a legtöbbet fizető operaházak színpadán s ezt a hang-artista- 
mutatványt maga elképzelte színészi játékkal elegyíti, ügyet sem vetve a vendéget 
fogadó együttes stílusára, a rendezés koncepciójára. Kedves emlékem marad az a 
kis történet, m ellyel Szigorú szavait a közönség nézőpontjából támasztotta alá. 
Egyszer így szólt egy ismerőséhez: „ön  m iért nem jár operába?” S a válasz: 
„Jobban szeretem a színházat!” Liebermann véleménye szerint, de ez a nézet 
volt uralkodó a kongresszus küldöttei között is: az operában a zenei élmény nem  
helyettesítheti a színházi élményt. Ez utóbbi felidézésre pedig csak kitűnően 
képzett, sokoldalú, közös játékstílusra képes együttes ad lehetőséget. Liebermann 
szavainak komolyságát az általa vezetett operaház előadásain fogtam fel teljes 
egészében.

A kongresszus ideje alatt esténként operába jártunk, méghozzá olyan soro
zatot néztünk és hallgattunk végig, m elynek minden egyes darabja a huszadik 
századi zene termése volt. K fenek  bemutató, Hans Werner Henze „Homburg her
ceg”, Britten  Szentivánéji álom, Sztravinszk ij Özönvíz, Dallapiccola A fogoly, 
Prokofjev  A három narancs szerelme, Or ff  Oedipus a zsarnok, Kurt W eill—Brecht 
Mahagonny városának tündöklése és bukása volt műsoron. Hozzá kell tennem, 
hogy ez a sorozat csak egy része volt a hamburgi modern opera-fesztiválnak, 
melyen még a Pelléas és Mélisande, a Wozzeck, a Lulu, sok Sztravinszkij balett, 
Honegger Antigonéja és más művek szerepeltek. S az egy Orff-operát leszámítva, 
valamennyi a hamburgi operaház előadásában.

A látott és hallott nyolc mű értékéről sokat lehetne vitatkozni. Kfenek: 
Der goldene Bock című szeriális operája szellem telen irodalmi kabaré-színvona
lon mozgó szövegével sok bosszúságot okozott a zsúfolt nézőtérnek. A Jázon—Me
dea történet mittudomén-hányadik feldolgozása, a nyíltszíni emberevés és gyer
mekgyilkosság, az autó és repülőgép bevonása a cselekménybe, az aranygyapjú 
görögországi behozatalát megtiltó vámtisztek keményszívűségétől halálbamenekülő 
Jazon zagyva és valószínűtlenül hosszú képsorozata megérdemelt és nálunk ism e
retlenül zajos bukást hoztak az író-zeneszerző és egyébként) nagytekintélyű Ernst 
Kreneknek. Ami viszont az előadást illeti, az egyszerűen fantasztikus volt. Az 
akrobata-nehézségű énekszólamokat, a rendkívül összetett színészi feladatokat 
maximális könnyedséggel (legalábbis hibátlanul felkeltve a könnyedség hatását) 
interpretálták. Az összjáték tökéletessége, az egyes művészek közötti nívó-különb
ség észrevehetetlensége, a külső és belső adottságok harmóniája mindannyiunkat



lenyűgözött. A közönség legalább olyan Önfeledt és tomboló lelkesedéssel ünné- 
pelte az előadókat, mint amennyire dühödten pfujolta és fütyülte ki a meghaj
lásra kevésszer merészkedő szerzőt.

Bár a további estéken láttunk jobb és rosszabb műveket, egy-két sikerület- 
lenebb színpadraállítást is — a nyolc előadás összképe bámulatos tehetségről, 
tudásról, munkáról és ügyszeretetről tanúskodott. Ügyszeretetről és arról a törek
vésről, hogy mai műveket a lehető legjobb előadásban vigyen a közönség elé. 
Világossá vált, hogy korszerű előadási stílus nem képzelhető el a modem alko
tások széles-skálájú és gyakori műsorra tűzése nélkül. „Bartókon át Bach m eg
értéséhez” — szokták mondani. A hamburgi operaház előadásai mintha felvetnék  
az „Albán Bergen át a Mozart előadásokhoz” gondolatát.

Liebermann előadása szavainak valóságtartalmát napról napra érzékelhettük 
a hatalmas és zsúfolt nézőtérről, egy olyan Operaház nézőteréről, amely a kor
szerű játékstílust és az ettől elválaszthatalan modern repertoár kialakítását tűzte 
zászlajára.

*  *  *

A kongresszus előadásainak és vitáinak tárgykörét körültekintően és gon
dosan állították össze. Négy napig folytak a szorosan vett opera-viták, melyeknek 
fő témái a „Zenei nyelv”, az „Anyag és libretto”, a „Formák és formaelemek”, 
a „Rendezés és zenei megvalósítás” voltak. Az előadók és felszólalók nagy számát 
még csak felsorolni is lehetetlen, de néhány név kétségtelenül érdeklődésre 
tarthat számot: H. H. Stuckenschmidt, Borisz Jarusztovszkij, André Boll, Luigi 
Dallapiccola (Az „Éjszakai repülés” zeneszerzője), Carl B. Blomdahl — az Aniara 
című űr-opera szerzője, Siegfried Borris, W alter Felsenstein, a mi részünkről Mikó 
András, az Állami Operaház főrendezője. Ebből a névsortöredékből is kiderülhet, 
hogy a vitatott témakör milyen sokoldalú megvilágításban került a világ minden 
tájáról összesereglett delegátusok elé. Mégsem vulgarizálás, ha végeredményben 
csupán két fő tendenciát jelölök meg, két ellentétes „irányzatot”, amely napról 
napra, hol burkoltan, hol nyíltan a kibékíthetetlenség érzetét keltve csapott 
össze. Az egyiket magamban zenei arisztokratizmusnak neveztem el; ez az állás
pont a zenei nyelv megújítását, az operán belüli zenei forma uralkodó jellegét 
követelte, fetisizálta a dodekafónia, szerializmus legújabb és várható új ered
ményeit, nélkülözhetetlennek ítélte passacagliák, a fúgák és kettős fúgák, a va
riációk beépítését a mai opera szövetébe. Ha nem kimondottan is, de ez a szem
lélet másodrendű szempontként kezelte a tartalmi vonatkozásokat, a szavak és 
mondatok megzenésítését csupán a zeneszerzői lelemény valam iféle játékos erő
próbájának tekintette, melyben nem szégyen az elvérzés, de a helytállás sem  
nagy dicsőség. Akik ezt vallották, nem voltak zeneszerzők, fölényes kultúrával 
rendelkeztek, finoman és halkan beszéltek, folyamatosan fogalmaztak. Egy-két 
napig irányították is a hangulatot, de — s ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni — 
kevesen voltak. Okosságukkal kiáltó ellentétben volt a szavaik hitelét dokumentáló 
művek silánysága, érdektelensége. Ha az embert bölcsességekre, cáfolhatatlan 
igazságokra készítik elő, nehezen tudja elviselni az ezek helyett kapott lapos 
és unalmas „falvédő”-szentenciákat.

Az arisztokratizmusnak az állásait először lassan és szívósan, majd robbanás
szerűen döntötte halomra a túlnyomó többség színházi demokratizmusa. Egy

419



más után kerültek sorra a mindennapi gondok, a miről, mit, kinek, hogyan 
problémái, a zene és szöveg összhangja, a közönség végre-valahára tudomásul
vétele. Tagadhatatlan, hogy ez a gondolkodásmód is kitermelte a maga szélső
ségeit, gyakran került háttérbe maga a mű, az alkotás gondja, de végül is sokkal 
több eredményre vezetett, mint az első napok dermedt lombik-szellemisége. Az 
opera, ez a legdemokratikusabb „komoly”-zene nem hagyta magát.

Sok olyan mű hangzott el, amely biztató előjel volt a műfaj újjászületésére. 
Páratlan sikere volt például Dallapiccola Éjszakai repülés című operájából elő
adott filmrészletnek, m elyet egyébként a Magyar Televízió készített Szinetár 
Miklós rendezésében. Nagyhatású volt még Blomdahl Aniara-részlete Humphrey 
Searle nálunk szinte ismeretlen angol zeneszerző igazi színpadi tehetsége, a köz
vetítési hibákkal zsúfolt „Feltámadás” (Jan Cikker), Sosztakovics Katyerina Iz- 
majlovája és több más mű.

Nem csekély jelentőséget tulajdonítottak egyesek az üzleti szempontoknak is. 
A német kongresszus-rendezők olyan ügybuzgalommal propagálták például egyik 
legtehetségesebb zeneszerzőjüket, Hans W erner Henzét, hogy az már szinte meg
ható volt. Egy nap sem  múlt el valamelyik művének lehallgatása nélkül, a ham
burgi operában is láttunk egyet, magnetofon-szalagról üdvözölte a kongresszust, 
s végül a Deutsche Grammophon Gesellschaft minden egyes résztvevőnek ke
zébe nyomta egyik operájának megközelítően teljes hanglemezfelvételét. Persze 
a meghatottságba némi bosszankodás is vegyült, dehát mégiscsak tanulhatunk 
még egyet s mást.

A hátralevő napokon szó került a technikai eszközök felhasználásáról (rádió, 
televízió, film), a keleti színház befolyásáról (India, Japán, Kína, Grúzia), az 
énekesképzésről, a különböző operafesztiválok és zenei ünnepségek szerepéről — 
mindezek azonban már csak a teljességet és a tájékoztatást szolgálták. A rend
kívül kimerítő viták és lehallgatások, a mindennapi operalátogatások következté
ben a kongresszus munkabírása kissé megcsappant, s a felizgatott kedélyek is 
megnyugodtak.

Végső eredményről nem lehet beszélni, hiszen az ilyenfajta tanácskozások 
elsősorban az egymás nézeteiről való tájékozódást, a világon uralkodó áranüa- 
tok megismerését, a haladó és retrográd vonások megközelítő felmérését szolgál
hatják. Egy azonban bizonyos: nekünk egy ilyen nagyjelentőségű kongresszuson 
felkészültebben, szervezettebben kell megjelennünk. Tájékoztató anyagunkat gon
dosabban kell összeállítani, pontosabban kell ismernünk az erőviszonyokat, ha 
jól akarunk szerepelni akár művekkel, akár felszólalások formájában. Mert 
mindannyiunk számára világossá vált, hogy igenis versenyképesek va
gyunk alkotó gondolatokban és alkotásokban egyaránt. A világ zeneéletében 
nagy mestereink által szerzett jogainkat azonban csak okos és körültekintő zene
diplomáciával tarthatjuk meg és fejleszthetjük tovább. Ehhez a munkához bő
ségesen elegendőek már azok a művek is, amelyek jelen pillanatban alkotják a 
legújabb magyar zenét, a jövőről — vélhetőleg — nem is beszélve.

Érdekes volt, izgalmas és mindenekelőtt mérhetetlenül tanulságos nemcsak 
mint zeneszerzőnek, hanem mint magyar küldöttnek is, aki számára bizonyos
sággá vált, hogy van helyünk a világban, s ez a hely nem kicsi és nem jelen
téktelen. Bárcsak illő módon elfoglalnánk.!

Pelrovics Emil
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A Z  E X P R E S S Z I O N I Z M U S  J E G Y É B E N
A Z  I D E I  M A G G I O  M U S I C A L E  F I O R E N T I N O  E S E M É N Y E I

Arthur Honegger, korunk zenei életének talán legpesszimistább szemlélője 
és elemzője^ egyízben azt írta a mai fesztiválokról, hogy azok semmit nem  
használnak a zenei ízlés fejlesztésének, belőlük csak az idegenforgalmi intézm é
nyek, a vasúttársaságok és a vendéglők nyernek. E fesztiválok programja ugyanis 
— mondja Honegger — mindig ugyanazokat a műveket kérődzi vissza és a 
közönség nem a darabokért látogatja az ünnepségeket, hanem a nagy virtuózok 
vagy karmesterek kedvéért.

A firenzei Maggio Musicale annyiban különbözött ettől a megfogalmazástól, 
hogy a legutóbbi években mindig egy-egy különleges csemegével, rendszerint fele
désbe merült operák bemutatójával is vonzotta a közönséget. A fesztiválok tör
ténetében valóban páratlan kezdeményezés volt ezek után az idei Maggio, amely 
minden megnyilvánulását egyetlen gondolati mag, illetőleg stílusterület köré 
csoportosította. Operaelőadások, hangversenyek, tárlatok, színielőadások és film ek  
és egy minderre kiterjedő elméleti kongresszus mutatta be és tárgyalta a század 
első évtizedeinek expresszionizmus néven ismert irányzatát.

Szándékosan választottuk ezt az óvatos megfogalmazást. A kongresszus leg
fontosabb tevékenysége ugyanis az lett volna, hogy elfogadható és minden meg
nyilvánulásra alkalmazható definíciót találjon erre a stílusirányzatra. Ez a 
meghatározás azonban nem született meg, noha minden szakterület jeles elő
adókat küldött ki a megbeszélésekre. (A zenei kérdéseket Stuckenschmidt, Wörner, 
Rognoni, Vlad  és Dallapiccola boncolgatta.) Különösen nehéz feladatot jelentett 
ez a definiálás a muzsika területén, hiszen ez az a művészeti ág, amely kezdettől 
fogva mind a mai napig kifejezni akar valamit, tehát expresszív, expresszionista. 
Végül is nem sokat mondó megoldásra jutott mind a kongresszus, mind pedig 
a különböző rendezvényeken résztvevő közönség: az expresszionizmus nem egyéb, 
mint a 910-es évek körüli — elsősorban német — művészeti irány, amely majd
nem minden megjelenésében tiltakozik. Eszközeiben azonban hallatlanul szét
ágazó. Ha az opera- és hangverseny-előadásokon végigtekintünk, valóban nehezen 
találhatunk olyan közös alapot, amely e műveket egységesíthetné. (Mintegy két 
hétig voltam  jelen Firenzében a Maggio idején, a hangversenyprogram ebben az 
időszakban úgyszólván teljesen lezajlott, az operaelőadásokból sajnos csak kettőt 
láttam.)

Az előadott művek legtradioionálisabbjai talán Mahler és Szkrjábin  alkotásai 
voltak. Ám akár a IX. Mahler-szimfóniát és a X. Adagio-ját, akár Szkrjábin 
Poéme de l’extase-ját tekintjük, ezek a köztudat szerint utóromantikus zene
szerzők is igen sok olyan vonást mutatnak, am elyeket már nyugodtan a modern 
kor előlegezésének tekinthetünk. Ez a megállapítás persze közhelyszámba megy. 
De amikor az 1900-as, 1910-es évek reprezentatív alkotásai ilyen sorozatban hang
zanak fel, amikor két héten át a hallgató csak ezekre a művekre figyelhet, 
ebben a felsorakozásban sakkal inkább előtérbe kerülnek a kapcsolatok, a rokon 
vonások. Mahler bonyolult kontrapunktikája és az a törekvése, hogy az egész 
művet egy magból építse fel, Szkrjábin merész harmóniavilága éppúgy kapocs 
az utánuk következő kor művészetéhez, mintahogy érzelmi túlfűtöttségük, állandó
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„szuperlativuszaik” a romantikához kötik őket. (Sajnos, már nem voltam  jelen, 
a Maggio záróhangversenyén bemutatták Szkrjábin Prometheus-át, méghozzá az 
eredeti fényzongora-szólammal együtt.)

A kapcsolódásnak, a sokfelé ágazó stiláris bonyolultságnak az előbbivel ellen
tétes példája volt néhány olyan zeneszerző megszólaltatása, akik viszont — ugyan
csak a köztudat szerint — a modern korhoz tartoznak. Így Busoni „Berceuse 
élégiaque”-ja, Zem linsky  Maeterlinck-dalai vagy Schreker egyik operájának nyi
tánya szinte konzervatívabbnak tűnt, mint az előbb em lített komponisták da
rabjai. Különösen vonatkozik ez Schrekerre; szinte komikus volt az a modern- 
kedni akaró hang, amely lépten-nyomon a legjellegzetesebb Mascagni—Leon- 
cavallo-féle verista intonációba csap át. S hogy a helyzet még bonyolultabb le
gyen, megint csak egy közhely, ami azonban a hangverseny-sorozatban vált 
szembeszökővé: Schönberg „Gurrelieder”-jének egy részlete olymértékben wag- 
neriánus, hogy túltesz ebből a szempontból a gyakran Wagner-epigonnak kikiál
tott Mahleren. Kis megszorítással és más aspektusból ma már ugyanúgy roman
tikus zenének a hatását kelti Schönberg II. vonósnégyese.

A szemle továbbfolytatása előtt önkéntelenül kínálkozik az összehasonlítás 
az expresszionista képzőművészeti tárlattal. Állítólag még sohasem rendeztek 
meg ennyire átfogó jellegű kiállítást erről a stílusterületről. Valóban, minden 
alkotóművész szerepelt ezen a kiállításon, aki csak akár egy rövid korszak erejéig 
részese volt az expresszionizmusnak. Az iskola-alapító Kirchnertől kezdve Marc-on, 
Macke-n, Cam pendonck-on, Ensor-on át Egon Schiele-ig és Nolde-ig mindenki 
szerepelt. Ám az egész kiállítás anyagából azok a festők bizonyultak a legérté
kesebbeknek, azok a képek a legérdekesebbeknek, azok a nevek a legmaradan
dóbbaknak, amelyek csak átmenetileg kerültek kapcsolatba az expresszionizmussal 
és később más irányzatokban tűntek ki: Chagall, Kokoschka, Kubin, Van Gogh, 
Rouault stb.

Ugyanígy a zenében. A hangversenysorozat legnagyobb sikerű előadásai 
Bartók, Berg, W ebern, az érett Schönberg nevéhez fűződnek. Korunk ízlése 
és vonzódása a rövidség, a tömörség, az érzelmek nem gátlás nélküli áradása, 
vagy éppen a látszólagos objektivitás irányába mutat. Ezért sokkal maradandóbb 
és értékesebb Bartók I. vonósnégyese, m int Schönberg II. quartettje, Webern 
Hat zenekari darabja, mint a Schreker-nyitány és így tovább. Természetes, hogy 
mindent a maga helyén és a maga idejében kell elbírálni. (Éppen úgy, mint 
ahogy meg kell szabadulni Firenzében a környezet lenyűgöző hatásától, ha az 
expresszionista festők kiállítását látogatja valaki; különben az egész tárlatot, 
úgy, ahogy van, szívesen „odaadja” az Uffizi egy terméért, esetleg egy ké
péért . . . )  De m egint csak a sorozatos bemutatás eredményeként emelkednek ki 
az említett opuszok a teljes seregszemléből.

Két operaelőadást láttam: Alban Berg ,,Wozzecíc”-jének zeneileg kifogástalan, 
de színpadilag súlyos hibákkal terhelt tolmácsolását és Sosztakovics „Az orr” 
című darabját. A „Wozzeck” karmestere, Bruno Bartoletti és a Teatro Comunale 
zenekara mesteri hangon szólaltatta meg Berg remekét. Számomra külön öröm 
volt Marié szerepében hosszú évek után újra találkozni László Magda nemes 
művészetével, szép hangjával és nagyszerű színpadi játékával. Rajta kívül 
H erbert Handt remekbeszabott Kapitány-alakítása emelkedett ki az együttesből 
A címszerepben Renata Capecchi mind énekben, mind játékban élményszerű 
alakítást nyújtott. A rendezés egyrészt néhány apróbb félrefogást mutatott,
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másrészt — általánosságban — ugyanabba a hibába esett, mint a pesti insz- 
cenálás, még a mienkénél is poentirozottabban századeleji miliőbe helyezte a 
cselekményt, s ezzel a „Wozzeck” „örök emberi” mondanivalójának élét tom
pította le.

A Sosztakovics-opera valóságos megnyilatkozás volt —, és egyben az egész 
Maggio legnagyobb közönségsikere. Egy teljesen ismeretlen Sosztakovics-portré 
rajzolódik ki a hallgató előtt; ennek a portrénak néhány vonását ugyan ismer
jük a mester I. szimfóniájából, vagy az Oktett-scherzóból. Hallatlanul mulatsá
gos, szellemes, szinte azt mondhatnánk, zenei gag-ekkel ékes partitúra szólal 
meg. Példaként az egyik legkomikusabb effektus: ahányszor a bamba és korrupt 
rendőr megjelenik a színpadon, a zenekarban külön balalajka-együttes szólal 
meg, legtöbbször a legbanálisabb dallammal és akkordikával. Ez azonban csak 
az egyik oldala „Az orr’ zenéjének. Ugyanakkor az egész muzsika, illetve az 
egyes zárt jellegű számok saját öntörvényűk szerint épülnek, a leglogikusabban 
szerkesztett és fejlesztett tematikus munka alapján. Fúgák, fugátok és egyéb 
szigorúan kötött formák szerepelnek a darabban. Van olyan jelenet is, amelyet 
majdnem hogy a punktualizmus előfutárának tekinthetünk és az egyik közjáték 
Varése első darabjaival egyidőben, sőt azokat megelőzve, kizárólag ütőhangsze
reket alkalmaz. (Ha figyelm en kívül hagyjuk például Milhaud kísérleteit, ame
lyekben az ütő-együttes önmagában szerepel ugyan, de kísérő funkciója van 
énekhang vagy recitáló szólam alatt, ez a közzene a „perkusszionizmus” talán 
első megjelenése.) Az opera teljes egészében zenekari koncepciójú; az ének
szólamok szinte kivétel nélkül csak parlando-jellegűek, néhány betétszámtól 
eltekintve. Abban a néhány esetben, amikor Sosztakovics széles, kantábilis me
lódiát használ, rendszerint az is idézőjelben szerepel. A darab mindezeken 
felül tökéletesen színpadszerű. Igaza volt a művet színpadra állító, zseniális 
Eduardo de Filipponak, hogy a rendezőnek ebben az esetben könnyű a dolga, 
hiszen a zene minden játékot, gesztust, gag-et már eleve magában foglal. — Az 
előadásról csak szuperlativuszokban lehet beszélni; a produkció hőse de Filippo 
és konzseniális segítőtársa, a díszlet- és jelmeztervező Minő Maccari. A főszerep
ben ismét Capecchi jeleskedett.

* * *
Mint említettem, az idei Maggio minden oldalról meg akarta világítani az 

expresszionizmust. A képzőművészeti kiállításról már volt szó; ezenkívül hallat
lanul érdekes filmvetítésekben volt a vendégeknek része (többek között a film  
történetében fordulópontként szereplő „Dr. Caligari”-1 és a „W achsfigurenkabi- 
neí”-et láttuk). Magyar szempontból volt érdekes többek között Carl Sternheim  
„Bürger Schippel”-jének előadása a Düsseldorfer Kammerspiele együttesével. 
Ez a nagyon erős, nagyon gúnyos szatíra, amely éppúgy üt a századfordulós 
évek polgárságán, mint arisztokráciáján, ez a darab volt Dohnányi „A tenor” 
című operájának alapja. S ami a színdarabban társadalomkritika, szatíra, véres 
gúny, — az az operában átadja a helyét valami édeskés, kispolgári idillnek. 
S mindezen az sem változtat, hogy — legalábbis emlékeim szerint — „A tenor” 
Dohnányi legjobb színpadi műve.

Mindent összevéve, ez az idei Maggio Musicale nagyon hasznos és nagyon 
érdekes, követésre méltó kísérlet volt. A közönség csak hálás lehet az ünnepség- 
sorozat spiritus rector-ának, a zeneszerzőként és zenetudósként egyaránt kiváló 
Roman Vladnak, Ha a bemutatott anyag — minden művészi területen — kíilön-
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böző értékű is volt, ha efemer jelenségek össze is kerültek a ma már klasszikus 
értékűnek elfogadott remekművekkel, az összefogás, az áttekinthető kép feltá
rása nagy eredmény. Remélhető, hogy a Maggio „vezérlő bizottsága” követi ezt 
a kezdeményezést és a jövőben is ilymódon egy-egy eszmei mag vagy stílus
terület köré csoportosítja e nagymúltú, immár huszonhetedízben megrendezett 
zenei ünnepségsorozat eseményeit.

He *  *

Szinte „műsoron kívül” hangzott fel az egyik zenekari koncert első fele. 
Ezen mutatták be az olasz Modern Zenei Társaság idei díjával kitüntetett műve
ket. A ldo Clementi „Collages”-ja egy balett részleteiből összeállított szvit. Érdekes 
hangszínkombinációival és humorával tűnt ki ez a darab. Roland K ayn  „Schwin
gungen” című kamarazenekari műve szolid mesterségbeli tudással megírt, jól 
hangzó epigon-munka, am elyre főleg Nono stílusa hatott. A zenekari nagydíj 
nyerteseként szólalt m eg Ligeti G yörgy „Apparitions”-ja; a hágai bemutató óta 
gyakran játszott darab kiindulópontjává vált egy új irányzatnak, am ely az avant- 
garde komponisták körében már eddig is sok hasonló darabot eredményezett. 
Érzelmekben és színekben nagyon gazdag Ligeti műve, mint a műsorfüzet ma
gyarázója mondja: „a szimfonikus költemény megvalósításának ma lehetséges 
módja”. Ez a darab is bizonyítéka volt a bevezetőben felállított tételnek: a zené
ben tulajdonképpen nincs expresszionizmus, illetve a kezdetek kezdetétől a mai 
napig minden zene expresszív.

Várnai Péter
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K Ö N Y V E K R Ő L  K O T T Á K R Ó L

Paul M ichel:

ZENEI KÉPESSÉG,
ZENEI KÉSZSÉG 
Zeneműkiadó, Budapest, 1964.

1960-ban jelent meg Paul Michel pro
fesszor műve az „Über musikalische 
Fertigkeiten und Fähigkeiten”, amely 
alcímében szerényen „adaléknak” ne
vezi magát a zenepszichológiához.

Ez a szerénység annál imponálóbb, 
mert azt a mű tartalma egyáltalán 
nem indokolja és így csak a tudós 
szerzőnek a tudomány és a művészet 
iránt érzett tiszteletével magyarázható. 
Mindazokat, akik a könyvhöz már né
met nyelven hozzájutottak, megragadta 
az a gondolatgazdagság, határozott 
szemlélet, amely a könyvet jellemzi. 
A magyar pedagógus társadalom ér
deklődését viszont Kerényi M. György
nek, a Parlando 1961 májusi számában 
megjelent részletes ismertetése keltette 
fel.

A Zeneműkiadó ez év áprilisában 
Justus Pál szakavatott fordításában 
Zenei képesség, zenei készség címmel 
jelentette meg Michel professzor köny
vét. A könyv kiállítása méltó annak 
tartalmához. Mind a szellemes és ki
fejező borító, mind a szép belső nyom
dai munka arról tanúskodik, hogy a 
könyv sajtó alá rendezői azon fáradoz
tak — sikeresen —, hogy a magyar 
muzsikus társadalom ne csak jó, ha
nem esztétikailag is kifogástalan könyv
ben ismerkedjék meg a marxista ze- 
nenszichológia új eredményeivel.

Ügy vélem, nem lenne célszerű pont
ról pontra végigmenni az egyes feie- 
zeteken. hiszen a könyv minden érdek
lődő számára hozzáférhető, hanem in
kább néhány gondolatát szeretném ki
emelni. Mindenekelőtt azt a követke
zetes vonalvezetést, amely a lélektani 
jelenségeket a központi idegrendszer
ben lejátszódó fiziológiai folyamatok

következményeként, tehát szilárdan 
materialista alapon magyarázza és így 
a zene felfogását és produkálását is 
ebből az egységes szemléletből kiin
dulva tárgyalja. „Az ember magasabb- 
rendű idegtevékenységének ontogene- 
tikus (az egyéni fejlődés alapján való 
Sz.) elem zése nem csupán elméleti 
szempontból bír vitathatalanul nagy 
jelentőséggel, de eredményei nélkülöz
hetetlenek bizonyos gyakorlati problé
mák megoldásához is” — írja a szerző. 
Ebből a koncepcióból azután a zenei 
készségek kifejlesztésére nézve jelen
tős következtetéseket von le: „A zenei 
kiképző munkára tehát akár hangsze
res, akár vokális zenéről van szó. az 
a feladat hárul, hogy a készségek alap
ját képező feltételes reflex-jellegű f i
ziológiai folyamatokat az oktatással 
együttjáró behatások segítségével ki
váltsa, csiszolja és megszilárdítsa. Eb
ből a szempontból tekintve a zene és 
énekoktatás feladata bizonyos koordi
nációs kapcsolatok létrehozása a köz
ponti idegrendszeren belül.” A kiala
kult készségek működése tehát reflex
szerű, ezért a tanulásnak és gyakorlás
nak bizonyos automatizmusra kell ve
zetnie. Közben azonban a nyelvi jel
zések, a tanár szóbeli utasításai, a 
nyomtatott útmutatások, vagyis a má
sodik jelzőrendszeren keresztül nyert 
információk döntő fontosságúak. „ . . .  
az emberi készségek kialakításának fő 
törvényszerűsége: fokozatos átmenet a 
második jelzőrendszer koordinációitól 
az első jelzőrendszerűekhez. anélkül, 
hogy a kettő közötti kölcsönhatás bár
mikor megszakadna a dinamikus szte
reotípia kiegyenlített rendszerén belül.” 

A könyv részletesen ismerteti a ze
nei hallásnak és a muzikalitásnak 
agvkérgi lokalizációs kérdéseit. A ku
tatási eredmények beható elemzésével 
arra a következtetésre jut, hogy mai 
ismereteink szerint a muzikalitás mint 
pszichikus funkció nem lokalizálható 
az agykéreg bizonyos részére. „A mu
zikalitás oly összetett valami, hogy
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létrejöttében minden jel szerint szere
pe van a nagyagykéreg legkülönbözőbb 
részeinek.”

E fejezet óvatos állásfoglalása ezek
ben a kérdésekben teljesen indokolt. 
Az emberi agy, a központi idegrend
szer számos morfológiai (alaki, szer
kezeti Sz.) és funkcionális (működés
beli Sz.) problémája ma még tisztázat
lan és addig, amíg ezeknek legalábbis 
egy részére a fiziológia megnyugtató 
választ nem ad, a pszichológia és a 
pedagógia terén is várakozó álláspontra 
kell helyezkednünk.

A zenetanulás és a nyilvános sze
replésre való felkészülés szempontjából 
igen hasznos az 5. és 6. fejezet, am e
lyek a gyakorlás és a hangversenye- 
zés során fellépő idegrendszeri jelen
ségekkel foglalkoznak. Ezek keretében 
ismerteti a gyakorlás sikerének előfel
tételeit, a különböző gátlási folyama
tok, a szereDlési szorongás elhárítási 
lehetőségeit és a zenei cselekvés más 
hasonlóan fontos kérdését.

Az említettek közül az oktatási szer
vek részéről is nagy figyelm et érdemel 
a munkanap helyes beosztásával, a ta 
nítási órák célszerű napi időpontjának 
megállapításával foglalkozó rész. Az is
kolai tanulók fáradási kérdéseivel ha
zánkban Geréb György foglalkozott be
hatóan. E vizsgálatok eredményeit, 
kiegészítve P. Michel javaslataival, 
ajánlatos lenne minél előbb követke
zetesen megvalósítani az órarendek és 
tanmenetek készítésénél. Nem kétséges 
ugyanis, hogy a fáradás fiziológiai és 
pszichológiai jelenségeinek kifejlődését 
késlehető tantervi és órabeosztási in
tézkedések önmagukban  is emelnék az 
elsajátítás hatékonyságát és ezzel a ze
netanulás színvonalát.

A könyv tanulmányozásánál mind
össze egy-két helyen lehet hiányérze
tünk. Bizonyos jelenségeket — nyilván 
a rövidségre való törekvés miatt — 
nem a legszerencsésebb fogalmazásban 
magyaráz meg. A hallás fiziológiájával 
kapcsolatban mellőzi a Békésy és mások 
kísérleti eredményei alapján kialakult 
új halláselméletek ism ertetését és lé 
nyegében megmarad a jórészt túlhala 
dott helmholtzi rezonancia elmélet á l
láspontján. Végül sajnálattal nélkülöz
zük a szerző saját kísérleti kutatási 
eredményeinek tárgyalását, ami pedig 
éppen e  kitűnő munka alapján kelti 
fel az olvasó érdeklődését.

Az elmondottak azonban mit sem  
vonnak le  a könyv értékéből. Michel 
professzor műve összefoglaló jellegű és 
így gazdagon ismerteti a témába vágó 
fiziológiai, pszichológiai és pedagógiai 
szakirodalmat is. Ez ugyancsak emeli 
a könyv értékét, mert egyrészt segít
séget nyújt a témával behatóbban fog
lalkozni kívánó olvasónak az irodalmi 
tájékozódásban, másrészt tudományo
san alapozza meg — az egyébként is 
meggyőző — zenei jellegű következte
téseket. A könyv stílusa is szép, a v i
szonylag bonyolult mondanivalót köny- 
nyed nyelven tolmácsolja és így élve
zetes olvasmány is.

A zenei nevelés színvonalának em e
léséhez jelentős hozzájárulás Paul Mi
chel könyve, ezért elsősorban minden 
zeneoedagógusnak, tanárképzősnek, de 
minden muzsikusnak és zene iránt ér
deklődőnek őszintén ajánlható.

Szende Ottó

NAGY MŰVÉSZEK — 
ÖNMAGUKRÓL

Josef Müller-Marein — Hannes Rein
hardt: Das musikalische Selbstvortroit 
von Komponisten, Dirigenten, Tnstru- 
mentalisten. Sängerinnen und Sänaern 
unserer Zeit. Nannen-Verlag. Hamburg
1963.

Aligha mondható véletlennek a do
kumentáció napjainkban mind nagyobb 
mérvű betörése a művészet különböző 
műfajaiba. Elsőnek alkalmasint a film  
s a rádió ismerte fel a dokumentum- 
programokban rejlő művészi lehetősé
geket: azt, hogy a filmkockára, hang
lemezre vagy magnetofon-szalagra kon
zervált történelmi pillanatok avatott 
kézben nagyszerű nyersanyaggá vál
hatnak — olyan, határozott mondani
valóid művészi produkciók nyersanya
gává, melyek elsődlegesen az érzel
mekre hatnak s csak azokon át. másod
sorban, az értelemre. Másszóval, nem 
csupán a tények hűvös igazságával 
győznek meg, hanem a történelmi at
moszférával, a lekottázhatatlan hang
súlyokkal, a történelmi valóság utánoz
hatatlan — mert egyszeri — hangulati 
varázsával. Mondottuk: ez a jelenség 
nem véletlen m űve s nem is pusztán a 
képet-hangot megőrző technikai felfe
dezéseké. Kép- és hangfelvétel nélkül 
természetesen elképzelhetetlen lenne
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— mégis, létrejöttében a  társadalmi 
igényé a főszerep, azé az igényé, mely 
a technikai vívmányokat egy határo
zott cél: a  valóság megismerésének 
szolgálatába állította. Mert korunk em
bere a valóságot fürkészi művészetben, 
történelemben egyaránt, a valóságot, 
mely épp való voltával izgalmasabb 
ezernyi stilizált történetnél — s amely 
tudományban, művészetben mégsem  
több nyersanyagnál, m ely csak fantá
zia, ízlés, arányérzék, egyszóval: az írói, 
rendezői, szerkesztői tudás és tehetség 
szűrőjén át válik művé.

*  *  *

Ennek a felismerésnek s a rendező- 
szerkesztő tehetségnek szép és meg
győző oéldája Müller-Marein és Rein
hardt könyve, a „Zenei önarckép”. S 
annak a ténynek még, hogy az elektro
akusztikai találmányok műfajformáló 
szerepe visszahathat a hagyományos for
mákra. ez esetben a zenei irodalomra 
is. A könyv ugyanis így keletkezett: 
Müller-Marein, az ismert hamburgi 
zenekritikus egy ízben meginterjúvolta 
az Északnémet Rádióban a híres ope
rett-komponistát, Oscar Straust, aki 
kiváló elbeszélő is volt és ifjúságának 
epizód iáiról szólva, valóságos művé
szeti kör- és korképet „festett” a mag
netofon-szalagra. Müller-Marein ekkor 
a hamburgi rádió munkatársának, 
Reinhardtnak — valam int egy mon
tírozó ollónak s egy üveg ragasztónak
— segítségével elkészítette e beszélge
tés második változatát. A saját hangját 
kivágta a felvételből, s bár ezáltal a 
mondanivaló folyamatában értelmi döc- 
cenők keletkeztek: a „közvetítő” kiik
tatása mégis közvetlenebb kapcsolatot 
teremtett az önmagáról szóló Straus és 
hallgatósága közt. Müller-Marein le
vonta az első kísérlet tanulságát: más
kor már igyekezett olyan kérdéseket 
feltenni, hogy azok megválaszolása ne 
hasson válasznak, hanem — a kérdező 
„kiiktatásával” — közvetlen-kötetlen  
elbeszélésnek. E „spontaneitás” meg
teremtésében — mint oly sokszor a 
művészetben — természetesen nagy 
szerepe volt a tudatosságnak, a terv
szerű, átgondolt munkának, ez esetben 
Reinhardtnak és ollójának is. Miután 
évekig dolgoztak együtt e műsorforma 
kialakításán, a legérdekesebb nyilatko
zatokat gyorsíró segítségével írásban is 
rögzítették, megküldték az „érdekeltek
nek”, akik a rögtönzött beszéd szinte

szükségszerű pongyolaságait kijavítot
ták. Ezek után már csak csoportosítani 
kellett az anyagot és képekkel, disz- 
kográfiával ellátni — máris készen állt 
a rendkívül érdekes és tanulságos, öt
száz oldalas könyv kézirata.

* * *

A címből kitűnik, hogy a könyv ze
neszerzők és karmesterek, hangszeres 
művészek és énekesek önarcképeit so
rakoztatja fel. Teljességre nem törek
szik, de nem  is teheti: a könyv azok
nak a művészeknek az irodalmi ön
arcképét közli, akik az elmúlt m ásfél
két évtized során megfordultak Ham
burgban és . . .  hajlandók voltak nyilat
kozni. E feltételen túl aztán meglehe
tősen színes és változatos az elénk tá
ruló kép: a mű félezer oldalán világ
hírességek és helyi nagyságok egyaránt 
feltűnnek; olyanok is, akik a világból 
elsősorban önmagukat látják és olya
nok is, akik szerényen és a művészet 
iránti alázattal eltelve, jól látják he
lyüket és dolgukat a világban. Az ön
stilizálás — nagyobb „távon” — nem  
sokat segít, egy hosszabb beszélgetés 
során végül is mindenki önmagát adja. 
Bruno W alter szavaiból például — no
ha igen egyszerűen beszél — a huma
nista m űvész portréja jelenik meg előt
tünk, a művészet és bölcsesség felkent 
papjának Sarastro-szerű képe, anélkül, 
hogy a „humanizmus” szót egyszer is 
kimondaná. S találunk persze szokvá
nyos — ám attól még koránt sem ér
dektelen — karrier-történeteket is a 
könyvben: ^„Szegény kis gépírónő vol
tam, de szorgalmasan tanultam éne
kelni — nagy nehezen színpadhoz ju
tottam egy vidéki kis színházban, de a 
gázsim olyan alacsony volt, hogy évekig 
nyomorogtam — végre felfedeztek és 
valakivé lettem .” Bruno Walter önval
lomása persze egészen más szellemi 
síkon mozog — de az értő olvasó, aki 
a felületi jelenség mögött is meglátja a 
lényeget, érdeklődéssel és haszonnal 
forgathatja a fentebb summázott ön
vallomásokat is. Valamilyen emberi- 
történelmi tanulságot mindegyik kínál.

Bruno W alter m ellett a következő 
karmesterek szólnak e könyvben ön
magukról: Bernhard Paumgartner, Kari 
Böhm, Széli György, Leo Blech, Hans 
Rosbaud, Hans Schm idt-Isserstedt, Karl 
Münchinger, Fricsay Ferenc, Dimitri 
Mitropoulos, Eugen Jochum és Carl 
Schuricht. Szinte valamennyiük val-
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lomása zenetörténeti felfedezéseket 
nyújt. Paumgartner a salzburgi Mo- 
zart-kultuszról szól és arról a bécsi 
hangversenyről, m elyet a Monarchia 
fennállásának utolsó éveiben rendeztek 
a különböző nemzetiségek katonadalai
ból s amelynek előkészítésében tevé
keny része volt Bartóknak és Kodály
nak is. Karl Böhm  Richard Strausshoz 
fűződő bensőséges művészi kapcsola
táról vall — köztudomású, hogy Böhm  
a Strauss-hagyományok legnagyobb élő 
letéteményese s hogy Strauss neki 
ajánlotta „Daphne” című operáját. 
Rosbaud Bartókra és Sohönbergre em 
lékezik — ő mutatta be 1933-ban, 
Frankfurtban a zeneszerző közreműkö
désével Bartók II. zongoraversenyét: ez 
alkalommal szereoelt Bartók utoljára 
Németországban. Hasonlóan fontosak és 
érdekesek Rosbaud Schönberg-emlékei 
is. melyeket egy ismeretlen Schönberg- 
©lőadás bevezető-részlete egészít ki. 
Szegényebbek lennénk, ha a magneto
fon és Müller-Marein könyve nem  
őrizte volna meg Fricsay Ferenc részle
tes önéletrajzát, m ely — a karmester 
„Mozartról és Bartókról” című könyvé
nek szórványos autobiografiai m egjegy
zései mellett — az egyetlen idevágó, 
hiteles dokumentum. Számos érdekes 
megjegyzést találunk benne a második 
világháborút megelőző és követő évek  
magyar zenei életére vonatkozóan. A 
hangszeres művészek nyilatkozatai kö
zül Yehudi Menuhiné és Enrico Mai- 
nardié emelkedik ki. Különösen érde
kes Menuhinnak egy Bartókra vonat
kozó megjegyzése: „ . . .  mérges volt, ha 
azt mondták neki, hogy zenéje atonális. 
Egy ízben ezt a magyarázatot fűzte 
Hegedűversenyének egy bizonyos, több
ször előforduló tizenkétfokú részleté
hez: látod, ez mindannyiszor tizenkét 
hang. Azt akartam vele Schönbergnek 
megmutatni, hogy mind a tizenkét hang 
felhasználható, anélkül, hogy az szük
ségszerűen atonalitást eredményezzen.” 

Az énekesek sorából a budapesti 
születésű Maria Ivogün, valam int Erna 
Berger és Rita Streich, Frida Leider és 
Irm gard Seefried, A strid  Varnay és 
Christa Ludwig, Max Lorenz és Lauritz 
Melchior, Hans H otter és Erich K unz  
emlékezéseit emeljük ki. Nem vitás: 
sok köztük az „én”-történet, de a fi
gyelmes olvasó sok kortörténeti doku
mentumot is talál ezekben a vallom á
sokban.

A zeneszerzők felsorakoztatását a 
teljességre áhítozó olvasó alkalmasint 
hiányosnak találja majd — mentségül 
szolgáljon a könyv már ismertetett 
jellege: csak Hamburgban elhangzott 
nyilatkozatokat közöl. Korunk korszak- 
alkotó zeneszerzői pedig nem  éltek már 
vagy nem jártak Hamburgiban a könyv 
elkészültének idején. A komponistákat 
tehát Boris Blacher és Rolf Lieber
mann, Wolfgang Fortner, Ernst Kfenek  
és a Magyarországon is járt Gottfried 
von Einem képviselik. A modern zene 
világhelyzetéről, a mai komponisták fel
adatairól és gondjairól beszélnek, szí
nesen és tanulságosan.

* * *

Ha végülis feltesszük a kérdést: ér
demes volt-e ezt a könyvet kiadni és 
érdemes-é elolvasni, csakis határozott 
igennel felelhetünk rá. Mert ötven mu
zsikus-történet tükrében feltárul előt
tünk az elmúlt öt-hat évtized európai 
zeneéletének megannyi titka és törvé
nye; mert különböző rangú művészek és 
talán még különbözőbb színvonalú em
berek elbeszéléseiből egyszerre okulhat 
a tényeket és összefüggéseket kutató 
történész és a híres nagyságok élet- 
útjára kíváncsi átlagolvasó; megjelen
nek benne a tegnapelőtt, a ma s talán 
a holnap problémái, távoli földrészeké 
s a mi vidékünké egyaránt. Aki akar, 
szórakozhat rajtuk, -— aki akar, követ
keztethet, tanulhat belőlük.

Bónis Ferenc

V id o r  Lukas: 

ORGELMUSIKFÜHRER 
(Ph. Reclam jun., Stuttgart)

A nálunk is jól ism ert Reclam-féle 
hangversenykalauz-sorozat legújabb da
rabja. Az elmúlt évek során megismer
tük a „Konzertführer”-t, a „Kammer
musikführer”-t és az „Opem - und Ope- 
rettenführer”-t. Ezeket a kalauzokat 
még a szakzenészek is haszonnal for
gathatták: általában megbízható ada
taikra kézikönyvszerűen támaszkodha
tott mindenki. Számunkra — éppen az 
elmúlt években — azért voltak külö-

4 2 8



nősen hasznosak ezek a könyvek, mert 
sok olyan m odem  zeneműről tájékoz
tattak, amelyet nálunk nemcsak hogy 
nem  mutattak még be, de kottája sem  
volt hozzáférhető. Ezekből a könyvek
ből tehát legalább ismertető-szerűen 
kaphattunk felvilágosításokat teljesen 
ismeretlen művekről.

Az orgona-kalauz a sorozat hagyo
m ányait igyekszik folytatni. Terjedel
m e azonban jóval kisebb az előbbiek
nél. Ez elsősorban az orgona-irodalom  
viszonylagos szegénységével magyaráz
ható, és azzal, hogy a műveket ritkáb
ban játsszák. A szűkebbre szabott ter
jedelem  másik oka, hogy a szerző 
(bayreuthi városi orgonista, az ottani 
egyházzenei iskola tanára) egyes kom
ponistákkal kissé sommásan foglalko
zik. S éppen a nagy barokk orgonista
komponistákkal. A 272 oldal terjedelmű 
kötetben J. S. Bach 42 oldalt kapott, 
Georg Böhm azonban csak hármat, 
Buxtehude és Pachelbel ötöt-ötöt, 
Sweelinck csak négyet, és így tovább.

Lukas valóban a legismertebb, leg
népszerűbb, leggyakrabban játszott da
rabokat ismerteti. Maguk az ismertetők 
is rövidek ugyan, de igen szakszerűek, 
lényeget közlőek és emellett az átlagos 
zenei képzettségű hangversenylátogató 
számára is tökéletesen érthetőek.

Szakzenészek számára ennek a  kötet
nek a modem anyaga, illetve az arról 
szóló ismertető-rész a jelentős. Két- 
három oldallal, leglényegesebb orgona
m űveikkel képviselve van Jehan Alain, 
J. N. David, M. Duruflé, J. Langlais, 
Messiaen, Pepping, G. Raphael stb. 
Ezekből az ismertetésekből előadás, i l 
letve kotta hiányában legalább tájé
kozódni tudunk: mit és hogyan írnak 
manapság orgonára olyan szerzők, aki
ket hangversenyéletünk meglehetősen 
ritkán szólaltat meg.

A könyv két fő részre oszlik. Az 
elsőben a szólóorgonára írt műveket 
tárgyaljai a szerző; a másodikban (amely 
jóval rövidebb) olyan orgona-műveket 
ismertet, amelyekben a „hangszerek 
királynője” más hangszerekkel társul, 
tehát elsősorban versenyműveket. Ze
nei szakkifejezések magyarázata és az 
orgonáról szóló leírás egészíti ki a 
hasznos kis könyvet.

B. I.

Wolfgang Steinitz:
DEUTSCHE VOLKSLIEDER
DEMOKRATISCHEN
CHARAKTERS AUS SECHS
JAHRHUNDERTEN
Berlin, Akad. Verl. Bd. I. 1954,
XLIV+499. Bd. II. 1963. XLII+630.

W. Steinitz professzor, finnugor 
nyelvész, a NTA alelnöke kétkötetes 
gyűjteményében a demokratikus érzésű, 
tehát osztályharcos népdalokat em elte 
ki a német folklór tartalmában több
felé ágazó tömegéből. Az 1. kötet még 
1954-ben jelent meg, de a közlés indí
tékai azóta sem változtak. Ügy érezte, 
hogy amikor Herder már a XVIII. 
században észrevette a ném et népdal 
két arcát, a szomorút és vigat, a har
cosan demokratikust és a pesszimistán 
szentimentálist, s a német népköltészet 
kutatás a XIX. század közepe óta ál
landóan csak a vidám, gondtalan, sőt 
harcosan nemzeti oldalát hangsúlyozta
— ezt ellensúlyoznia kell. Ebből a 
szándékból két hatalmas kötet kereke
dett. Az 1. kötet demokratikus dalo
kat közöl a XV—XIX. századból a 
következő felosztásban: XV—XIX. 
századi osztályharcos parasztdalok, 
XVI—XVII. századi osztályharcos kis
polgári és kézműves dalok, XIX. szá
zadi osztályharcos munkásdalok, végül 
katonák és dolgozók katonaság- és há
borúellenes dalai a XVIII—XIX. szá
zadból.

Az 1. kötet forrása elsősorban a 
Deutsches Volksliedarchiv volt, vala
mint sok, már nyomtatásban közölt 
régebbi gyűjtemény, feldolgozás, cikk 
stb. Előszavában megállapítja, hogy a 
kutatás jelenlegi fokán, amellett, hogy 
m ég további gyűjtésekre is szükség 
van, elengedhetetlen a szelektálás, nem 
lehet minden változatot közölni, mert
— különösen a régebbi anyagban — 
nehézséget okoz a dalok tartalmának ér
telmezése. Daltörténeti kutatásra van 
szükség — mondja — s ő maga is 
igyekszik ezt teljesíteni. Minden szö
veget a lehető legbőségesebb és leg
sokoldalúbb magyarázattal kísér, felvi
lágosítással szolgál kialakulásának va
lószínű társadalmi körülményeire, ere
detére, elterjedtségére, igyekszik kielé
gíteni a tudományos teljességet filoló
giai és bibliográfiai eszközeiben. Eb
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ben követi és felhasználja a német dal
történet eddigi eredményeit, míg ma
gyarázatai és népdalszem lélete új meg
világításba helyezi a szövegeket és tár
sadalmi szerepüket. A dalok a kötet 
céljának, s politikai és társadalmi 
irányzatuknak teljesen m egfelelő kere
tet kaptak ezekben a kommentárokban, 
am elyek magyarázataikkal és megfigye
léseikkel körülfogják a szövegeket. Azt 
mondhatjuk, hogy a dalok új értelmet 
és más benyomást kapnak mind együt
tesükben mind Steinitz feldolgozásá
ban, mert ő tudományos analízisével 
kibontja a dalokból és történetükből a 
ném et népdal fejlődésének egy sajátos 
vonalát. Elegendő csupán egyetlen fel
dolgozást kiemelnem az 1. kötet 183 té
teléből. A 4. szám az „Als Adam grub 
und Eva spann | Wer w ar die zeit da 
ein Edelmann?” szövegű kétsoros, rímes 
verssel foglalkozik. Először öt XV—XVI. 
századi német változatot közöl, mind
egyik alatt m egjelölve a forrást. Ebből 
levonja a következtetést, hogy a dal a 
XV. század utolsó negyedétől a német 
parasztháborúkig egyre jobban elter
jedt és világosan kifejezésre juttatta 
a parasztság eltökélt feudalizm uselle
nes érzéseit. Sőt a parasztháborúk után 
sem tűnt el — mondja —, mert a XVII. 
századból is ismerünk közlést és a XIX. 
század elején is megjelenik, ezt az 
utóbbit közli is Jungbauer-Horntrick  
gyűjteményéből. A rím (spann — mann) 
minden német nyelvjárásban előfordul
hat. Steinitz  szerint a mondóka angol 
eredetű, az 1381-es W at Tyler-íéle  pa
rasztfelkelés idején keletkezett. Szem
beszáll azzal a korábbi véleménnyel, 
hogy az angol változat egy korábbi 
latin verzióra menne vissza (ezt is köz
li) és megadja a többi angol változat 
irodalmát. Idézi L. Schm idtet is, aki 
szerint a földet művelő Ádám és a fonó 
Éva képzete nem a Bibliára megy visz- 
sza (Genezis 3, 19—23), hanem egy XII. 
századi freskóra s ez az ábrázolás az 
irodalomban és képzőművészetben ked
velt volt egészen a reneszánszig. Idéz 
egy véleményt, amely szerint a XIV. 
századtól egy Ádám mítosz alakul, 
amelyben vallásos formában a huma
nitás eszmény fejeződik ki. Befejezésül 
két németalföldi és egy svéd változatot 
közöl.

A továbbiakban ugyanígy dolgozza 
fel többek között a kivándorló német 
parasztság dalait, az újrakeresztelők, 
takácsok, bányászok és katonák dalait.

A 2. kötet forrásanyaga erősen ki
bővült, mert az 1954-ben megszervezett 
berlini Arbeiterlied Archiv új gyűjte
ményein alapszik. Ennek az archívum
nak 1961-ben 40 000 dal volt a birtoká
ban és Stein itz  ezenfelül még 850 da
loskönyvet is felhasznált, amelyek 1840 
óta jelentek meg a német munkásmoz
galmakban. Ez a kötet a következő be
osztásban közli a dalokat: az 1848-as 
forradalom és a megelőző függetlenségi 
mozgalmak dalai, 1850—1914: a kez
dődő munkásmozgalom dalai, 1914— 
1918: háborúellenes dalok és 1918—1933: 
a kizsákmányolás és nácizmus elleni 
dalok.

Az 1848-as bádeni forradalom, vala
mint előzményeiről szóló dalok a német 
folklorisztikában már több monográfiá
nak voltak tárgyai, többek között John 
Meier is írt cikkeket a L. Sand, A. 
Hecker és R. Blum  forradalmi vezetők 
köré kapcsolódó dalokról. Az 1850—1914 
közötti anyag, mint a szerző is írja, 
még gyarapodni fog. Most úgy tetszik, 
hogy az 1848-as dalok mentek át a 
munkások közé. Meglepően gazdag és 
szép anyag gyűlt össze a két utolsó 
fejezetben. Ez már nagyrészt az Ar
beiterlied Archiv újonnan szervezett 
gyűjtésének az eredménye. Egyenesen 
hátborzongató, ahogyan a háborúban 
gyötrődő ném et emberek kifejezésre 
juttatták dalaikban, rímes mondókáik- 
ban legnagyobb élményüket, az éhsé
get; „Oh Deutschland hoch in Ehren,
[ Du kanst uns nicht ernähren.” (361. 
lap) „Marmelade, Marmelade j Ist das 
Fundament von unsrem Staate.” (363. 
lap). „Morgenrot, Morgenrot [ Ohne 
Karte gibt’s kein Brot.” (374. lap), és 
még jó néhány hasonló dal, mindegyik 
sok változatban ugyanezt a témát va
riálva.

Az utolsó fejezetben van a munkás- 
dalkutatás számára mintapéldának te
kinthető „Leuna-Lied” elemzés, amely 
egy korábban külön is megjelent cik
kének bővített formája. 50 változatot 
közöl. Megállapítja, hogy a szájhagyo
mányban és az irodalmi forrásokban 
két alapváltozat mutatható ki. Mindkét 
változat szövege egy katonadalból 
alakult és dallama is a német folklór
ban gyökerezik. Végigvezet a dal esz
méjének átalakulásán szentimentális 
és borúlátó eredetétől harcos és forra
dalmi munkásmozgalmi formájáig, rész
letesen elem ezve azokat a sorokat és 
motívumokat, amelyek állandóan 
előbbrevitték a dal fejlődését.

4 30



A 2. kötetben is megmaradt a dalok 
bemutatásának feldolgozásszerű mód
szere, vagyis a történelmi körülmé
nyek, a filológiai adatok, az eredet, a 
változatok és a tartalom kifejtésének 
komplex módszere.

Csak irigységgel gondolhatunk a 
nagyszámú és régi keltezésű írásos em 
lékre, am elyet Stein itznek  módjában 
volt felhasználnia. A mi népdalkuta
tásunknak sajnos, sokkal kevesebb le
hetősége van minduntalan írásos vál
tozatokat felfedeznie szóbeli gyűjtései
hez.

A közös indíték ellenére sokat vál
tozott a kiadás elv i alapja 1963-ig, a
2. kötet megjelenéséig. Mindkét kötet 
szerkesztésekor felmerült, hogy mit is 
vegyen be a gyűjteménybe, tehát — 
egy ilyen alapon szerkesztett népköl
tési gyűjtemény esetén — mit ért ő 
demokratikuson és népdalon. — Az
1. kötetben még ellentmondások búj
nak meg a demokratikus fogalom bi
zonytalan határai miatt. A népdal fo
galmának ilyen bizonytalan körvonalú 
meghatározása együtt jelentkezik egy 
tárgyszerűbb és szokásosabb körülha
tárolással: a tömegek által énekelt dal, 
amely átment a folklorizálódás folya
matán.

A 2. kötetben sokkal világosabban 
tűzik ki a célját: megvizsgálni, vajon 
a népdalról való hagyományos német 
meghatározás érvényes-e a politikai 
munkásdalokra? S az eredmény: van 
olyan része a politikai munkásdalok- 
nak, amelyre érvényes s amelyre nem. 
Ezeket azután elkülöníti egymástól, 
valamint mindkettő a régebbi nép
daloktól és megalkotja a m u n k á s 
n é p d a l  (Arbeitervolkslied) fogal
mát. A munkásdalok eszerint mun
kás műdalokból (tömegdal) és munkás 
népdalokból állanak. Az utóbbi krité
riumai a szokásosak, vagyis széles e l
terjedtség, helyi, elkülönült csoportok, 
variánsok stb. Ezek m ellett az érvek 
mellett stíluskritikai jelzőket is alkal
maz a munkásosztály dalainak szét
válogatására, amikor a tömegdalokat 
himnikusoknak nevezi, a munkásnép
dalokat pedig népdalszerűnek. Ez az 
elvi álláspont, am ely valószínűleg tel
jesen megfelel a ném et folklór viszo
nyainak, az 1961. évi liblicei kongresz- 
szuson fogalmazódott meg ilyen vilá
gosan. Ehhez még hozzáteszi: lehetsé
ges, hogy ez a megfogalmazás csak a 
német és cseh folklórra vonatkozik, de

pl. az oroszországiakra nem, ahogyan a 
szovjet folkloristák nyilatkozataiból ez 
olvasható ki. Ez nézetem  szerint is el
képzelhető, mert a társadalmi viszo
nyok és a folklór egymáshoz való v i
szonya — egy hosszabb fejlődési vonal 
mentén — lokális változatokat mutat
hat fel. Ez alapulhat nemzeti sajátos
ságon és fejlődési szintkülönbségen, 
vagy mindkettőn egyszerre.

W. Steinitz a  gyűjtőmunka során 
igen sok belföldi és külföldi kolléga 
segítségét igénybevette. Társszerzőjé
nek tekinthetjük Erich Stockmannt, 
aki a dallamokra vonatkozólag látta 
el a  szerzőt szaktanácsokkal. Megál
lapítható, hogy a kötetek eszmetör
téneti iránya m ár eleve lehetetlenné 
tette a szélesebb népzenekutatási fe l
adatok vállalását és így a legszűkebb 
utalásokra szorítkozik. A dallamok 
helye a német népdal egészében nem  
derül ki. Megismerkedünk szerzőkkel 
és német népdal kapcsolatokkal, de jó 
lett volna átfogó képet kapnunk arról, 
hogy jelent-e a demokratikus népdalok 
iránya zenében is külön irányt, illetve 
kapcsolatai merre mutatnak és milyen 
jellegűek.

Stein itz  maga egyik legfontosabb 
eredményének azt tartja, hogy a nép
dalkutatásba új népdalhordozó réteget 
kapcsolt be, a munkásosztályt, amelyet 
a német kutatás sokáig mellőzött, e l
hallgatott, esetleg gúnyos szavakkal 
illetett. A 2. kötet világosan mutatja 
ennek a jogosságát. A z 1. kötet ebből 
a szempontból is vitatható, mert — 
korlátozott anyagról lévén szó — szinte 
semmilyen fogalmat nem  tud adni ar
ról, hogy a közölt dalok mennyiben 
voltak széles néprétegek sajátjai.

öröm m el mondhatjuk, hogy a máso
dik kötet erényei meghaladják a sok
kal nagyobb anyagot közlő 1. kötetét. 
Ezek közül az erények közül a leg
szembetűnőbbek: elvi tisztasága, tudo
mányos módszere és új anyaga.

Halmos István

A  J. AND W. CHESTER LTD.
NÉHÁNY ÚJDONSÁGA

Érdekes küldemény érkezett nemrég 
szerkesztőségünkbe. A  küldemény tar
talma: a londoni J. & W. Chester Ltd. 
zeneműkiadó cég néhány újdonsága.
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A beküldött kották természetesen 
nemcsak a legkülönbözőbb múíajoKai 
ölelik xel, hanem szuksegKeppen igen 
különböző értékűek is.

A  legérdekesebb közülük: két parti
túra. Az egyik a nálunk is jói ismeri 
gyermek-mese, a kis elefántról szóló 
„L’histoire de Babar, le  petit éléphant’ 
zenes m esévé történt feldolgozása. Jean 
de Brunhofí szövegét Francis Poulenc 
zenésítette meg; első kiadása 1949-ben 
jelent meg beszélőre és zongoraszólóra. 
A népszerűvé vált m űvet Jean Fran- 
gaix 1962-ben hangszerelte meg, még
pedig a szokásos szimfonikus együt
tesre (kettős fák, váltóhangszereKkel, 
2—2 kürt és trombita, 1—1 harsona és 
tuba, hárfa, ütők és vonósok). A vég
telenül bájos, franciás szellemességgel 
megkomponált és ötletesen meghang
szerelt m űvet — amely méltán veheti 
fel a versenyt Prokofjev „Péter és a 
farkas”-ával, vagy Ránki „Két bors 
ökröcské”-jével — érdemes lenne ná
lunk is minél előbb bemutatni, ha 
máshol nem is, de legalább a mind
inkább szaporodó ifjúsági sorozatok 
valamelyikén.

A partitúrát kézbevéve, a külső bo
rítólap alapján azt hiheti az olvasó, 
hogy új Sztravinszkij- kompozíció je
lent meg. Címe: „Eight instrumental 
m iniatures’’ (Nyolc hangszeres minia
tűr), tizenöt játékosra. A  keletkezési 
évszám (1921—1962) máris gondolko
dóba ejt a mű újdonságára vonatko
zóan. S amikor az em ber elkezdi ol
vasni a partitúrát, azonnal felismer
heti: az „új” mű voltaképpen nem  
más, mint a „Les cinq doigts” című 
nyolc kis zongoradarab ügyes, mutatós 
és igen hatásos hangszerelése. A meg
szólaltató együttes összetétele: 2—2 fu
vola, oboa, klarinét és fagott, 1 kürt, 
valamint 2—2 hegedű, brácsa és gor
donka. Sztravinszkij, m int mindig, itt 
is roppant ökonomikusán hangszerelt. 
Az első darabot pl. 2—2 oboa és fagott, 
valamint kürt szólaltatja meg; a má
sodikban az előzőekhez 2 klarinét is 
kapcsolódik; a harmadik és negyedik 
darab az első darab hangszerösszeállí
tását követi; az ötödikben a fuvolák
hoz, klarinétokhoz és a  kürthöz vonós
hangszerek társulnak; a hatodikban a 
vonósok m ellett a két klarinét, a két 
fagott és a kürt kap szót; a hetedik 
darabban csak 2—2 fuvola, oboa, he
gedű és brácsa szerepel és csak a zá
rótételben (Tempo di tango) szólal meg

m i n d  a t i z e n ö t  h a n g s z e r .  — A m i n d 
ö s s z e  h a t  p e r c e s  m o t a r t a m ú  K o m p o z í 
c i ó  K i tű n ő e n  n i e s z K e a n e k  o e l e  a  „ s o 
r u n k  k a m a r a z e n é j e ”  s o r o z a t  v a l a m e i y m  
h a n g v e r s e n y é b e !

Anthony G. P etti gondozásában a 
klasszikus vokálpoiiíóm a nenany Ki
emelkedő remeke jelent meg: Pales - 
trinának  két ötszólamú ádventi motet
tája (Canite tuba  és Rorate coeu), 
mindkettő az 1572-ben Velencében, H ie
ronymus Scotusnál m egjelent motettás- 
kötet alapján; valam int az angol Peter 
Philips (1561—1628) „Cantiones sacrae 
. . .  Quinis Voeibus” című, 1612-ben 
Antwerpenben kiadott kötetéből az O 
beatum et sacrosanctum diem  című ka
rácsonyi, és az általános használatra 
való Tibi laus című ötszólamú motetta. 
— Petti kiadásai feltüntetik az eredeti 
partitúrafejeket, megadják az egyes 
szólamok hangterjedelm ét és — gya
korlási célokra — zongorakivonatot is 
tartalmaznak. (A Philips-daraboknál a 
zongorakivonat egyébként a kor praxi
sának megfelelően, mint continuo is 
alkalmazható.)

Zongorapedagógusainkat érdekelheti 
különösképpen a „Chesterian Series o/ 
Graded Piano M usic” című sorozat, 
am ely mai angol szerzők mintegy fél
száz zongoradarabját tartalmazza tíz 
kötetben, progresszív sorrendben. A da
rabokat átfutva különösebben jelentős 
kompozíciót nem igen fedeztem fel ben
nük. Nem volna azonban érdektelen 
gondosan áttanulmányozni őket: bizo
nyára akad közöttük olyan is, amely 
valamilyen hazai zongoradarab-gyűjte
ményben helyet kaphatna.

A  Pizetti iskolájából kiinduló, Am e
rikában élő olasz Mario Castelnuovo- 
Tedesco-1 hét kötetnyi Shakespeare- 
dal képviseli. A  31 dal négyesével-ötö- 
sével jelent meg, minden hangfajtára, 
szoprántól baritonig. Shakespeare leg
különbözőbb darabjai dalbetéteinek 
szövegét zenésítette m eg Castelnuovo- 
Tedesco; ném elyik közülük nagyon 
kedves, legtöbbjük azonban erősen ma
gán viseli a szerző eklektikus stílusá
nak elmoshatatlan bélyegét. Az 1921— 
26 között írt Shakespeare-daloknak ez 
az új kiadása nem  komplett, vagy leg
alább is hozzánk nem  került el vala
mennyi: a szerző ugyanis ezeken kívül 
még 10 Shakespeare-dalt komponált.

Poulenc „Babar”-jához hasonló ze
nés mese Thea M usgrave 1962-ben írt 
„Marko the Miser” (A fösvény Marko)
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című darabja. Itt azonban nem  csak 
narrátor jut szóhoz a mese elmondá
sában, hanem gyermek-szereplők is, 
akik kisebb szólókat énekelhetnek és 
valódi színházat is játszhatnak. (A da
rab hangversenyszerűen, oratórium 
módjára is előadható; a színpadi játék 
ilyenkor természetesen elmarad.) A mű 
zenekara is igazi gyermekzenekar; csu
pán a zongora szólama nehezebb, ezt 
azonban a betanító tanár, vagy egy 
magasabb osztályba járó gyermek is 
játszhatja. A zenekar egyébként ha
rangjátékból. behangolt fémlapokból, 
blockflőtékből, hegedűből, gitárból és 
számtalan ütőhangszerből áll (a hege
dűt ad libitum B-klarinét pótolhatja)

— Á gyermekopera műfaját hazai ze
neszerzőink nem igen kultiválják, ho
lott alighanem volna rá igény. Zenei 
általános iskolában bizonyosan, de még 
általános iskolákban is valószínűleg 
előadható lenne Th. Musgrave bájos 
darabja; addig is, am íg magyar szerző 
tollából nem születik meg valami ha
sonló. — Tekintettel arra, hogy a mű 
komponistájának neve hazánkban elég
gé ismeretlen, tájékoztatásul közlöm, 
hogy Thea Musgrave 1928-ban született 
és Nadia Boulanger tanítványa volt. A 
zeneszerzőnő hazája új komponista-ge
nerációjának legtehetségesebb tagjai kö
zé tartozik. Stílusa mai, „modem”, de 
távol áll az avantgarde irányzataitól.

B. 1.
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F O L Y Ó I R A T O K

C O B e T C K a f l

A „Szovjetszkaja M uzika” 4., 5., 6. 
és 7. száma több ideológiai-esztétikai 
tanulmányt közöl. Igen jelentékeny a 
„Párt és művészet” című írás (4). Az 
1905-ös orosz forradalom idején erősö
dött meg a haladó orosz művészet, 
melyből később a szovjet művészet 
fejlődött ki. A cikk részletesen elemzi, 
miként fejlődöttt a szovjet művészet 
a Szovjetunió Kommunista Pártjának
VIII. Kongresszusa (1919) óta. Különös 
gonddal és feltűnő alapossággal ismer
teti a szovjet művészetnek a személyi 
kultusz felszámolásának kezdete óta 

újult, friss erővel teli virágzását.
Jakubov „Utak a hallgató felé” cí

mű írásban (5) számot ad arról, hogy 
a szovjet zeneszerzők közül kik milyen 
stiláris és hangszerelési eszközökkel 
igyekezték a szovjet hangverseny- és 
operalátogató közönség újabb nemze
dékének igényeit kielégíteni. A cikkíró 
sajnálattal állapítja meg, hogy a jel
legzetesen orosz kórusirodalom az el
m últ években nem gazdagodott számot
tevő művekkel.

„Egy a cél, egy az út” cím m el négy
oldalas cikk ad számot a magyar ze
nészdelegációnak a múlt év decem
berében lezajlott moszkvai látogatásá
ról (4).

Az áprilisi, illetőleg a júniusi szám 
statisztikát közöl arról, hány szovjet 
operát, balettet és operettet adtak elő 
a Szovjetunióban 1963-ban, az egyes 
művek hány alkalommal és mely vá
rosokban kerültek előadásra. 69 szov
jet operettet, 55 balettet és 47 operát 
tűztek a szovjet színházak műsorra az 
elm últ évben. Rövid beszámolót ol
vashatunk a júniusi szám végén a Le- 
ningrádi Orosz Balettmúzeumról is.

Jelentékeny cikket olvashatunk Sal- 
japinról (4). Érdekes írás emlékezik 
meg az „orosz nemzet csalogányáról”, 
Jevgenyija Mravináról, a századfor
duló idején világhírnek örvendő orosz 
énekesnőről, születésének 100. évfordu
lója alkalmából (6).

Shakespeare születésének 400. évfor
dulóját a szovjet zenetudomány is 
méltóképpen ünnepelte meg. A májusi 
számban Tamara Livanovának, a ki
váló szovjet zenetudósnőnek esztétikai 
tanulmányát olvashatjuk, míg az áp
rilisi szám bibliográfiát közöl „Sha
kespeare az orosz és szovjet zenében” 
címmel.

A nagy évfordulók keretében Ri
chard Strauss em lékének hódol a 6. 
szám, amely kivonatokat közöl a nagy 
német zeneszerző „Betrachtungen und 
Erinnerungen” című könyvéből.

A zenepedagógiai cikkek ismerteté
sét is évfordulóról való megemléke
zéssel kezdjük. A májusi szám hatal
mas cikkben em lékezik meg a szovjet 
zongoratanárok doyenne-jének, Jelena 
Gnyeszinának 90. születésnapjáról, aki 
mindmáig foglalkozik aspiránsképzéssel.

Mind a Gnyeszináról szóló cikket, 
mind magának a kiváló zongoratanár
nőnek nyilatkozatát zongoratanáraink 
és a zongorázni tanuló ifjúság figyel
mébe kell hogy ajánljuk. Ugyanez áll 
Perellmannak aforisztikusan megfogal
mazott megjegyzéseire is, amelyekben 
a zongora tani tás és tanulás egyes sajá
tos problémáit tárgyalja (6).

Több tanulmány is ismerteti az 1933— 
45 közt született antifasiszta- és par
tizándalokat (6). L. Noszov több szö
veg- és kottapéldával illusztrálva a 
szovjet partizán dalok keletkezési körül
ményeiről ír, míg P. Picsugin „Európa 
a fasizmus ellen” című cikkében is
merteti a tavaly Torinóban megjelent 
„Európai ellenállás énekeinek gyűjte
ménye” című antológiát (Canti della 
resistenza Europea 1933—1963).

Az „Olvasók a zenéről” című állandó 
rovat közli Kabalevszkij nyilatkozatát
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a programzenével (konkréten Csaj
kovszkij: Olasz capriccio-jának mon
danivalójával) kapcsolatban.

A szovjet hangversenyek műsoráról 
is bőséges híranyagot olvashatunk: Az 
áprilisi szám Prokofjev: „A játékos” 
című operájának hangversenyszerű elő
adásáról és a mű dramaturgiai prob
lematikájáról számol be. A vendég
szereplő művészek közül Kurt Sander- 
lingnek, a hosszú évekig Leningrád- 
ban élő német karmesternek hangver
senyét emeli ki. A Szovjet Zeneművé
szek Szövetsége szovjet zeneszerzők 
műveiből rendezett első hangversenyét 
és a bemutatott művek értékelését a 
májusi szám ismerteti. Úgyszintén he
lyet kapott egy kisebb tudósítás az 
NDK zeneszerzőinek műveiből rende
zett zenekari hangversenyekről. A jú
niusi szám Liszt: Via crucis c. orató
riumának leningrádi bemutatójáról is 
tudósít, a művet, m ely igen nagy si
kert aratott, a cikk írója értékeli.

A  külföldi rovatban tudósítást olva
sunk Sosztakovics „Katyerina Izmaj- 
lova” című operájának londoni bemu
tatójáról, két tanulmányt az afrikai 
négerek zenéjéről (4). A. Baranova 
az Egyesült Államokban élő négerek 
népzenéjéről ír „A folklór barátai és 
ellenségei” címmel. Az utóbbi tudósí
tás egyúttal az amerikai négerek har
cairól, küzdelmeiről is  beszámol.

A könyvrovatban több olyan könyv
újdonsággal ismerkedünk meg, ame
lyek az operairodalommal foglalkozó 
művek bibliográfiáját gazdagítják. Go- 
zenpud „Szovjetorosz operaház” című 
könyve részletesen ismerteti a szovjet 
opera 1917—41. közötti repertoárját. A 
könyvnek nagy értéke, hogy részlete
sen ismerteti a legkiválóbb szovjet ope
rarendezők (Sztanyiszlavszkij, Mejer- 
hold stb.) reformtörekvéseit és azt, hogy 
ezeknek munkássága miként újította 
m eg a szovjet operajátszást. Részlete
sen ismerteti a könyv azt is, hogy a 
szocialista építés egyes fázisaiban mely 
szovjet operákat tekintettek időszerű
nek, példamutatónak és ezzel párhu
zamosan melyeket kellett párthatározat 
utasítására levenni a műsorról. A sze
m élyi kultusz idején többízben is el
ítélt „Katyerina Izmajlova” felújításá
ról. Zsdanov téves megállapításainak 
elévüléséről is számot ad a könyv.

A másik operatörténeti könyv Hoh- 
lovkina: „A nyugateurópai opera” cí

mű munkája. A könyv körülbelül 8() 
év nyugateurópai operairodalmát is
merteti, nagyjában Grétrytől Rossini- 
ig  és Bellini-ig. Nagy érdeme, hogy 
párhuzamosan ismerteti a különböző 
nemzetiségű operaszerzők munkásságát, 
illetőleg az egyes országok operáinak 
jellegzetes „iskoláit”, nagyon érdekes 
a tipikusan német művek sajátosságai
nak szembeállítása az osztrák  operák 
specifikumaival. A munka különös gon
dot fordít zene és irodalom kapcsola
tára (pl. Beaumarchais drámáinak, Les
sing esztétikájának szerepére), és nem 
korlátozódik a legismertebb komponis
ták munkásságára.

Az ifjúság házimuzsikálásának újabb 
felvirágoztatása céljából jelent meg egy 
háromkötetes gyűjtemény, amolyan 
„Kis kezek, nagy mesterek” zongorára, 
négy kézre. Ebben a gyűjteményben 
orosz és szovjet művekből vett sze
melvényeken kívül igen jó válogatás
ban szerepelnek átiratok J. S. Bach, 
Mozart, Beethoven, Mahler, Bartók és 
más zeneszerzők műveiből.

A hanglemezújdonságok között több 
új oratóriumfelvételről olvashatunk. 
Kabalevszkij „Requiem Rozsgyeszt- 
venszkij szövegére”, Janácek „Ama- 
rus”-kantátája, Gracsev két Kantáta
szvitje kiváló szovjet hanglemezen ke
rült forgalomba. Üj felvétel készült 
Szvjatoszlav Richterrel is, melyen Liszt 
Esz-dúr zongoraversenyét játssza. A 
májusi szám a legnagyobb elismerés
sel ad hírt arról a magyar lemezről, 
melyen a Vándor-kórus „Lenin em lé
kére” címmel a munkásmozgalmi kó
rusművek legjavát adja elő, közben 
a magyar veterán-kommunisták beszé
deiről szólalnak meg szemelvények. A 
cikk írója külön kiemeli Lenin és Kun 
Béla beszélgetésének remek felvételét.

Végül néhány hír a szovjet zenei 
versenyekről: A tél végén két össz- 
szövetségi versenyt rendeztek Moszk
vában, egyet fiatal brácsaművészek, 
egyet pedig hárfaművészek részére. A 
tudósító szóvá teszi, miért tartoznak 
az ilyen versenyek a ritkaságok közé. 
Kisebb hangszeres versenyek mellett 
ez év őszén zenetudományi tanulmány
pályázatot rendeznek a múlt század 
egyik legkiválóbb orosz zeneszerzőjé
nek, Modeszt Muszorgszkijnak az em
lékére.

V. G.
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H U D E B N Í
R O Z H L E D Y

A Csehszlovák Zenem űvészek S zöve t
sége folyóiratának, a Hubední Rozhle- 
dy-ne  k idei 8. számában Laáislav 
M okry bevezető cikket ír „Zenei szo
ciológia kérdőívek nélkül?” címmel, s 
ebben a csehszlovák zenetudomány e 
fiatal ágának legfontosabb feladataival 
foglalkozik. Kimutatja, hogy a zenei 
szociológia csak úgy járulhat hozzá a 
zene életéről való hamis illúziók szer
tefoszlatásához, ha előbb szertefoszlat- 
juk magáról a zenei szociológiáról ki
alakult illúzióinkat. Ez megkívánja elő
ször is az ezzel kapcsolatos elm életi 
és módszertani problémák tisztázását. 
A marxista zenetudománynak el kell 
magát határolnia a vulgáris szociolo- 
gizm ustól, mely tévesen azt tételezi fel 
(ha szavakban tagadja is), hogy „rövid
zárlat”, azaz közvetlen kapcsolat van 
a társadalmi viszonyok és a műalkotás 
között, s hogy ez a társadalmi viszo
nyok által hiánytalanul determinált. 
Valójában nem az a feladat, hogy a 
művészetnek valam iféle új szociológiai 
teóriáját alkossuk meg, hanem az, hogy 
következetesen, alkotó módon és előíté
letek nélkül fejlesszük tovább a m ű
vészettudomány történelmi-materialista 
koncepcióját. A zenekultúra az alkotás, 
az interpretáció és a konzum (a mű
élvezet) dialektikus egysége, és mint 
strukturális egész különböző zenei tu
dományok tárgya. Ezek eredményeinek  
tükrében a zenekultúra konkrét törté
nelmi totalitásként jelenik meg.

Ezt követőleg interjú következik Jan 
K lusák  cseh zeneszerzővel a legfiata
labb komponista-nemzedék kifejező esz
közeiről.

Külföldi zenealkotások csehszlovákiai 
rádió-bemutatóinak szemléje után Ja- 
roslav P fikryl cikket ír a csehszlovák 
zeneantikváriusság utolsó mohikánjá
ról.

A fontosabb csehszlovákiai zenei ese
mények ismertetését vita követi a Prá
gai Népi Konzervatórium ról.

A  „Mit láttunk, hallottunk és olvas
tunk?” rovat után Jifí Bajer „Szinte 
bélésükétől az ember” című cikkében 
pozitívan értékeli Zbynék Vostfák Az 
eltört köcsög című operájának rádió
éi színpadi bemutatóját.

Majd cikkek olvashatók a csehszlo
vákiai zenei életről, Pavel Eckstein 
például Donizetti Rita című buffo-ope- 
rájának felélesztéséről és osztravai si
keréről ír, ezt megemlékezés követi 
60. születésnapja alkalmából Václav 
Holzknecht-ről, a Prágai Konzervató
rium igazgatójáról; Jurij Pospisil A  
ma zenéje Pozsonyban címmel ír be
számolót, majd kritikák következnek 
Wolfgang Schneiderhan  jeles osztrák 
hegedűművész prágai hangversenyeiről, 
külföldi szólisták pozsonyi fellépései
ről.

Ludék Zenki bírálja Vladimír Pos 
Zenei formatan című könyvét (Állami 
Zenei Kiadó, Prága, 1961.).

Az „Ének, tánc, hallgató” rovatban 
olvashatjuk Lubom ír Doruzka beszél
getését Francis N ew ton-nal a big beat- 
ról. A jeles angol történészt és kriti
kust, aki a londoni egyetem tanára, 
a prágai Károly Egyetem hívta meg. 
Newton érdeklődési köre kiterjedt a 
dzsesszre és a szórakoztató zenére is. 
Jazz Scene című könyve a tárgyalás 
mélysége és társadalmi szem lélete szem
pontjából egyedül álló a szakirodalom
ban. Az interjút Peter Seeger amerikai 
énekes és bendzsó-művész prágai hang
versenyeinek meggondolkoztató ismer
tetése követi. E hangversenyeken tanúja 
lehetett a cseh közönség a népdal an
gol—amerikai újjászületésének, mely
nek célja nem a tudományos-muzeális 
megőrzés, sem a hangversenyszerű sti
lizált feldolgozás, hanem az eleven és 
közvetlen laikus éneklés szolgálata. Az 
ilyen folklór „tisztaságáról” persze el
térhetnek egymástól a nézetek. Érthető, 
hogy a zenei tömegipar idején létrejön 
a szórakoztató zenében a különböző 
árnyalatok egész skálája a viszonylag 
eredeti megnyilvánulásoktól egészen a 
kommersz laposításokig. E jelenség dön
tő mércéjét nem az akadémikus krité
riumok, hanem a gyakorlat állítja fel. 
Ez pedig azt mutatja, hogy mind Ang
liában, mind Amerikában olyan moz
galmat sikerült létrehozni, amely ro
konszenves, mert úgy tükrözi az élet 
realitását, ahogy az sem a szórakoztató, 
sem a hivatásos komoly zenének nem 
sikerült. Ez a mozgalom fontos szere-
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pet tölt be a zenei műíajok struktú
rájában, és ha korlátozottan is, de 
hasznosan ellensúlyozza a szórakoztató 
zene túlságosan hozzáférhető fajtáinak 
korlátlan özönét. Seegrernek és a „gya
korlati” folkloristák nyugati iskolája 
többi követőjének meggyőződése: a 
népdal fő éltető ereje mindig az volt, 
hogy mindig tudott újulni és változni 
az életfeltételek és a környezet válto
zásainak megfelelően, és az „új” nép
dalnak ezt a jogát ma is érvényesnek 
tartják. Seeger azonban nem ajánl az 
egészen más kulturális vidékeknek va
lam iféle univerzális angolszász recep
tet. Az amerikai és az angol népdal
nak azonban e tekintetben egészen sa 
játos helyzete van. Közös gyökerei van
nak azzal a kifejezésmóddal, mely ma 
a szórakoztató és tánczenében teljesen 
eluralkodott, és naponta gyakorol ha
tást a zenehallgatók zenei tudatára 
csaknem az egész világon. Ezért lép
heti túl az amerikai és az angol nép
dal úijászületésének hatása a maga ha
zai bölcsőiének határait. Fel kell vetni 
a kérdést, mondia a cseh dr. J. Chlíbec, 
hogy a cseh folklorisztika konzerrá- 
t.ori törekvései nem akadályozták-e a 
hagyományos folklórnak és az élet mai 
realitásának a kapcsolódását akár azon 
az „áron” is, hogy a cseh népdal „tisz
ta” arculata, az élethez igazodva, meg
változik.

Ugyanebben a rovatban Petar Znv- 
letol pozitívan értékeli MH.an Dvnfák 
tánczene-znngoraátiratait. (Állami Zenei 
Kiadó Prága. 1963)

V. SoWr» közreadia Hans Christoph 
Worhs .Az angol zene Shakespeare 
korában” című tanulmányának fordí
tását.

A következő oldalakon beszámolók 
következnek Kanadából. Uondonból (A 
Makronulos ügy, a Katyerina Izmailova 
előadásáról!, Moszkvából és Bulgáriá
ból ( T P i p k n v  Antigoné. 1943 című 
nneráiáróll. Pécsből (a Bécsi Állami 
Opera játéktervéről).

Milan Postolka ismerteti Otto Erich 
Deutsch, a jeles zenetudós 80. születési 
évfordulóiára kiadott emlékkönyvet 
(Festschrift Otto Erich Deutsch zum 
80 Geburtstag. Kiadó: Bärenreiter. Kas
sel. 1963. 392 pp).

A 9. sz. bevezető cikkben Vladimír 
Sefl  a film zenével, ennek minőségei
vel és távlataival foglalkozik abból az 
alkalomból, hogy Svatovl.uk Havelká- 
nak odaítélték az első film zenei díjat.

V. Karbusicky és J. Kasan  „Első 
eredmények” című tanulmányukban 
közzéteszik zeneszociológiai kutatásaik 
eredményeit. Ez egészen rendkívüli je
lentőségű beszámoló, sajnos, itt nem 
térhetünk ki minden fontos részletére. 
A Csehszlovák Rádió — abból a fe l
ismerésből indulva ki, hogy nem is
meri az egyes zenei műfajok kedvelt- 
ségének adatait, nem tudja, a zene 
mely nemzedékéhez, m ilyen foglalko
zású és műveltségű emberekhez szól — 
1963-ban korszerű vizsgálatot hajtott 
végre e területen az empirikus szo
ciológia módszereivel, melyeket Karbu
sicky és Kasan  dolgoztak ki. A vizs
gálatok alapjául egy háromrészes kér
dőív szolgált: I. Különböző zenei mű
fajok szemelvényei magnetofon-szala
gon, II. Kiegészítő adatok a hallgatott 
zene forrás-struktúrájának felismerésé
hez, III. Személyi vonatkozású adatok. 
— 2308 kérdőívet töltöttek ki a sze
melvénylejátszások alkalmával, s ada
taikat lyukkártyákon gépileg dolgozták 
fel. A szemelvények magnetofonos be
mutatása meglepően hatásos újításnak 
bizonyult, mert a hallgatókat aktivi
zálta, s azok azonnal és spontánul 
mondták el véleményüket a hallott mű
fajokról. 24 műfajcsoport kapott így 
értékelést a különböző nemek művelt
sége és korosztályok szerint. A tanul
mányban táblázatok mutatják be a 
megvizsgált 2308 személy (főleg ipari 
dolgozók: munkások és értelmiségiek) 
viszonyát („szeretem”, „mindegy”, „nem 
szeretem” fokozatokban) pl. a folklór
hoz, ennek derivátumaihoz (Kmoch-hoz, 
a népies zenéhez, Valdauf-hoz), a fú
vószenéhez, a dzsesszhez, a populáris 
zenéhez, az operához, a klasszikus szim 
fóniához, a mai szimfonikus zenéhez, 
a kamarazenéhez, a cseh tömegdalhoz, 
az orosz dalhoz, az északamerikai és 
a délamerikai dalhoz, az operetthez, az 
esztrád-zenéhez, a szimfonikus dzsessz
hez, a kóruszenéhez, az afrikai fol
klórhoz, a hazai és a külföldi tánc
zenéhez stb.

A levont konkrét következtetések  
(felismerések) roppant érdekesek, sőt 
néha meglepőek (bár itt nem ismertet
hetjük őket). A dolgozóknak a komoly 
zenéhez való viszonya nagymértékben 
változik — jobban mint gondolnánk — 
a műveltségi színvonaltól függően. Ezt 
hagyták figyelmen kívül a személyi 
kultusz idején azok a művelődéspoliti
kai funkcionáriusok, akik a művészet



„tömegérthetőségének” teóriáját hirdet
ték. Ma már tudjuk, a művészet értése 
az emberek szellem i felnövekedését kö
veteli meg. Ahogyan a tudományban 
pl. a relativitás elm élete nem értelm et
len és értéktelen csak azért, mert a 
széles tömegek nem érthetik, ugyan
úgy a zeneművészetben sem lehet a 
közérthetőség valam ely műalkotás ér
tékmérője. Hogyan függhetne a mai 
m űvészei értékének m egítélése az em 
beriség azon részétől, amelyik még 
Dvorak dallamos Dumká-ját sem érti 
meg? Látható tehát, hogy eme időszak 
esztétikája mennyire figyelmen kívül 
hagyta a tényeket, amikor a mai mű
vészet érthetőségét a „klasszikusok” (de 
facto a romantikusok) érthetőségével 
normalizálta. — A válaszok elem zése 
azt is megmutatta, hogy a zene a nép 
műveltségének valóban elementáris té
nyezője, mert nem akadt ember, aki 
semmiképpen se tudott volna rá rea
gálni. Mindenkinek volt legalább né
hány „saját” zenei műfaja, amelyek 
őhozzá szóltak. Kár — mondja K ar- 
busicky —, hogy ezt nem tudják azok 
a hivatalos személyek, akik évek óta 
rendszeresen küzdenek az iskolákban 
az esztétikai nevelés ellen, akik alacso
nyabbra értékelik a zene em ocionális
eszmei hatalmát az irodalom látszólag 
egyértelműbb hatalmánál. Kérdés, hogv 
egy hasonló módszerű irodalomszocio
lógiai felderítés esetén képesek volná
nak-e a dolgozók ugyanolyan élénken 
reagálni és olyan határozottan állást 
foglalni, amint ahogyan e zeneszocio
lógiai vizsgálatok során tették. — To
vábbi meglepő felismerést eredménye
zett az embereknek a komoly-zenei 
műfajokra való reagálása, amelyeket 
az egyszerűbb emberek többsége nem  
értett meg. Mégis feltűnő volt náluk 
a komoly zeneművészet tisztelete, saját 
zenei képzetlenségük okolása, valamint 
a zenével kapcsolatos vizuális benyo
mások hiányolása. Az ember pszicholó
giai tapasztalata és igénye, hogy a 
hang forrását látni is szereti. Ez a fel
ismerés a zene és a televízió kapcso
latának fontosságát mutatja a zenei 
kultúra terjesztésében. — A szerzők 
elismerik, hogy kevés még az elméleti 
tudásuk és a tapasztalatuk az empirikus 
szociológia módszereit illetően. Ezt az 
is okozza, hogy hosszú szünet volt a 
szociológiának tudományként való e lis
merésében. Elmaradtunk a társadalmi 
pszichológiában is. A szerzők bejelentik  
azonban, hogy lépések történtek a to

vábbi zeneszociológiai vizsgálatok koor
dinálására és a módszerek szakmai 
megvitatására. Meg van tehát a kilá
tás arra, hogy a néhány évenként meg- 
ismétlendő felvételek és elemzések meg
szabaduljanak az első kísérlet gyer
mekbetegségeitől. — Az eredmények 
kifejezően mutatják, hogy ezt a vizsgá
latot csak a személyi kultusztól meg
szabadult párt tehette lehetővé, amely 
nagy súlyt helyez a tudomány gnoszeo- 
lógiai funkciójára. Az esztétikai dog- 
matizmus számára a múltban a „népi 
ízlés” és a „nép igénye” a művészetre 
már előre világos volt. E kutatások 
sok mindent korrigálnak abból, amit 
a folklór, a tömegdal, a népi intonáció 
mint az érthetőség,, eszköze jelentősé
géről stb. jószándékúan hirdettek. — 
Azonban m int az empirikus szocioló
giában mindenütt, itt is minden a té
nyek helyes értékelésén múlik. A fejlő
dés dinamikájának szem előtt tartása 
nélkül, ideológiai értékelő mérce nélkül 
a tények fordított dogmatizmusba tor
kollnának. A kultúrára nehezedő mai 
ökonomikus nyomás a feltárt szocioló
giai tényekkel való visszaélésre vezet
het. Azt mondhatnák, hogy a hangver
senyek csak egy maréknyi ember szá
mára vannak, tehát csökkentsük do
tálásukat. Az egyes zenei műfajok ked
veltségi százaléka ugyancsak nem szol
gáltathat érveket a rádióműsor meg
változtatásához vagy a zenei kiadvá
nyok profiljának másmilyen kialakítá
sához. A közkedveltség m értéke mén 
nem esztétikai m érték és nem a tár
sadalmi érték  kifejezője. Ha egyes ér
tékes műfajok közkedveltsége még ala
csony fokon áll, ennek inkább arra 
kell ösztönöznie, hogy felülvizsgálják  
pl. a propaganda- és nevelő munka ha
tékonyságát, az egyszerű rádióhallga
tók nevelésének kérdéseit, megvizsgál
ják a vidéki hangversenyélet szerve
zési formáit stb.

Jindfich Feld vitacikket ír J. Po- 
desva  „Zene Nyugaton” című könyvé
ről. (Soucasná hudba na Západé. PÁN
TON, 1963.)

A Csehszlovák Zeneszerzők Szövet
sége Központi Bizottságának üléséről 
szóló beszámolót kritikai észrevételek  
követik a csehszlovák zenei élet egyes 
eseményeiről.

A „Láttuk, hallottuk, olvastuk” ro
vatban Svatopluk Havelka legújabb mű
vének, „Heptameron” kantátájának (A 
természet és a szerelem éneke) elem zé



sét olvashatjuk Ivan Jirko tollából. B e
számolót olvashatunk itt a brünni kó
rus-fesztiválról, ebben Marek Kopelent 
„A kenyér és a madarak” című és 
Frantisek Chaun „150 000 000” című 
(Majakovszkij híres versére komponált) 
kantátájáról. Miroslav K. Cerny beszá
mol a Zeneszerzők Nemzetközi UNESCO- 
Tribünjének  párizsi bemutatóiról, azok
ról a művekről, amelyeket a Tribün 
a különböző nemzeteknek rádió-bemu
tatásra ajánlott. Majd képet kapunk 
a csehszlovák fürdővárosok zenei éle
téről, a legújabb Supraphon-lemezek- 
ről.

Jifi  Fukac cikket ír „A dzsessz ar
culata” címmel, majd beszámolót ol
vashatunk a csehszlovákiai tánc- és 
könnyűzenei eseményekről.

A külföldi rovatban Flans Hotter is
mert nyugatnémet énekes nyilatkozik 
a zenéről és a színházról.

A Prápai Tanítónők Kórusa, mont- 
reuxi sikereinek ismertetése után 
Zdevék Kosler beszámol New York 
zenei életéről, maid interiú követke
zik Jirí Pawerral. a Csehszlovákiai Ze
neszerzők Szövetségének főtitkárával 
kairói benyomásairól.

Sz. P.

U N D  Ci F.S I: L I .S C H A F T

A Musik und Gesellschaft májusi 
számának első oldalain Szkatercsikov- 
nak a Szovietszkaja Muzika, 1963. de
cemberi számában megjelent tanulmá
nyából közöl bő tartalmi kivonatot 
„Tükröződéselmélet és zene” címmel. Az 
író, Lenin több művére hivatkozva, tu
dományos igényű tanulmányában kü
lönböző esztétikai és etikai kérdéseket 
tárgyal.

A lap mind nagyobb terjedelmet 
szentel a közvélemény kutatásának; eb
ben a számban 3 kérdéssel kapcsolat
ban közli az olvasók leveleit: 1. véle
ményeket a mai német szerzők m űvei
ről, 2. hozzászólásokat H. S. Gömer-nek 
a 2. számban közzétett nyílt leveléhez,
3. egy levelet, mely az áprilisi szám
ban az új népi művészetről megjelent 
cikkhez kapcsolódik. — A lap a kö
vetkező új zeneművek részletes elem

zésével foglalkozik: Ruth Zechlin: He
gedűverseny, H. Stieber: Finale, 1964, F.
F. Finke: Divertimento műkedvelő ze
nészek részére, K. Friedrich-nek Mo- 
liére témájára írt Tartuffe c. roman
tikus operája, J. P. Thilman  Szimfo
nikus poéma c. műve, I. W idlack  és
G. Kurth  operettje: „Randevú a Fekete- 
tengernél”. G. Hauk két új művének 
kritikáját olvashatjuk, az egyik a 
T ro mbi t a verseny, a másik Aristophanes 
„Lysistrate” c. komédiájának musical 
feldolgozása.

A pedagógiai szemle első cikkében 
D. Sahn részletesen ismerteti azt a tan
anyagot, melyet a Szovjetunióban a 
hegedűoktatás első hét éve alatt sajá
títottak el a növendékek. A második 
cikkben P. Michel a tanárok figyel
mébe ajánl néhány olyan módszert, 
amelyek a hangszeres tanításban fo
kozzák a manuális készséget és a gya
korlás eredményességét. Ugyanitt az 
NDK Népművelési Minisztériuma ne
vében R. Bauer és G. Gluch válaszol 
W. Neefnek az előző számban m eg
jelent cikkére és ismételten hivatkoz
nak a hazánkban működő zenei álta
lános iskolák tapasztalataira és eredm é
nyeire. Dr. S. Köhler Burmában járt. 
Színes cikkben számol be Rangun és 
Mandaley zenei életéről. A sokféle kü
lönleges hangszer között talált olyat is. 
mely szerinte értékesen frissítené fel 
az európai zenekar hangzását. A bur- 
mai zenekari tagoknak egyformán jól 
kell játszaniuk az együttes valamennyi 
hangszerén. A karmester fogalmát nem  
ismerik, a zenekart az egyik hangsze
ren, a „saingwaing”-on játszó tag ve
zeti. Régi népi és egyházi zenéjüket a 
hagyományokhoz szigorúan ragaszkodó 
változatlanságban őrzik meg. a mai 
szerzők inkább az európai muzsikához 
közelednek, mint a saját népzenéjük
höz.

A külföldi szemle rovatában csak 
most jelent meg L. Balkanski beszá
molója a tavaly nyáron Szófiában m eg
tartott ének-versenyről és M. Rubin  je
lentése a Salzburgi Ünnepi Játékokról. 
A kritikus elmarasztalja a rendezőség 
munkáját, mert kizárólag a jómódú kö
zönség által biztosított anyagi siker 
elérésére törekszik és nem törődik az 
előadások — különösen a Mozart ope
rák — művészi színvonalának feltűnő  
csökkenésével.

A júniusi számban a lap bejelenti, 
hogy a Zeneszerzők Szövetsége szép-



temberben többnapos értekezlet-soro
zatot rendez, amelyen kiértékelik a 
második Bitterfeldi Konferencia hatá- 
rozotainak zenei vonatkozásait és ennek 
értelmében meghatározzák a soron- 
következő feladatokat és teendőket.

E. H. Meyer, a „Mansfeldi Orató
rium” zeneszerzője 4 pontban foglalja 
össze a zeneművészet szocialista fej
lődését és az utóbbi öt évben elért ered
ményeket. 1. A szocializmus győzelmé
be vetett hit adja m eg az alkotómű
vésznek a biztonságot, hogy a világ- 
szem lélete helyes és az erőt, hogy meg
valósítsa a jövő építésében reá váró 
óriási feladatokat. 2 A Pártnak meg 
kell tartania irányító szerepét minden 
művészeti kérdésben. 3. A dogmatizmus 
és a személyi kultusz elleni harc csak 
egy része, de nem a legfontosabb tar
talma a mai kulturális politikának.
4. A zeneszerzőknek mind jobban ki 
kell szélesíteniük a már eddig létesült 
kapcsolatot a dolgozóknak azokkal a 
rétegeivel, amelyek részére műveiket 
komponálják. A nyugati alkotó mód
szerektől függetlenül egyéni utakon kell 
továbbra is keresni az új tartalomnak 
megfelelő új kifejezési formákat.

H. Goldschmidt a  zenei ismeretter
jesztés néhány kérdését veti fel. Az 
ismeretterjesztés legkülönbözőbb meg
jelenési formáinak csak speciális mód
szereikben szabad eltérniük a tudomá
nyos kutatás eredményeitől, de nem 
lehetnek felhígított, csökkentett értékű 
publikációk. így pl. a materialista gon
dolkodású zenehallgatót a mű tartalma, 
mondanivalója is érdekli, nem elégszik 
meg elvont formaelemzésekkel. A ko
moly zene feladata az aktuális problé
mák és az igazság m űvészi kifejezése 
legyen, a hallgatóságnak segítséget kell 
nyújtani ahhoz, hogy világosan meg
értse az alkotóművész hangokkal ki
fejezett mondanivalóját. Szükségesnek 
tartja olyan tudományos képzettségű 
szerkesztőségek megalapítását, amelyek 
teljes felelősséggel ellenőrzik és egy
ségesítik a zenei ismeretterjesztés min
den lehetőségét: a hangi emeztasak ok 
szövegét, az ifjúsági és üzemi hang
versenyeiken, valam int a rádióban és 
televízióban elhangzó ismertetéseket, 
elemzéseket stb. így  kell kialakítani a 
klasszikus szerzők örökségének marxista 
módszerrel való megértését is.

A hangversenyműsorokat bírálva ki
fogásolja, hogy azokon kevés klasszikus 
mester neve szerepel és mindig ugyan

azon művek ismétlődnek. Nem kielé
gítő tehát a zenei dramaturgok műkö
dése. Nagyszámú, jólképzett, haladó
szellem ű zenetudós munkásságát kell az 
ismeretterjesztés területére irányítani 
ahhoz, hogy a közönség ne csak meg
hallgassa, hanem meg is értse a zenét.

A  lap a már em lített szeptemberi 
konferencia előkészítése érdekében 
folytatja a közvéleménykutatást. Hozzá
szólásokat közöl a korábbi számokban 
felvetett kérdésekhez, új műveket ana
lizál és fiatal zeneszerzőket mutat be.
S. Bim berg  új vitatémát vet fel. „Van-e 
a zenei műalkotásnak tartalma?” r. 
cikkében. A szerző több szempontból 
elem zi a kérdést, véeül is a marxista 
elm élet és zenetudomány alapján igen
nel válaszol.

H. G. Otto  arról a művészi összhang
ról ír. am ely Richard Strauss és Hugo 
von Hofmannsthal között állott fenn. 
Zeneszerző és szövegírd ilyen egymást 
segítő, kiegészítő együWműködése nél
kül nem születhetett volna meg az 
opera modem formája.

A júliusi szám elején az NDK él
vonalbeli zeneszerzői közül többen nyi
latkoznak a 2. Bitterfeldi Konferencia 
határozatairól. W. Neef pontokba fog
lalja a legfontosabb feladatokat. O. 
Reinhold  leszögezi, melyek a szocialista 
realizmus kifejezésének zenei eszközei. 
J. Werzlau  a zeneszerzők és a dolgo
zók közötti kapcsolat kiszélesítését és 
több mai zenemű előadását szorgal
mazza. H. E. W iencke a Szövetségben 
megrendezendő vitaestekkel a m űvé
szeti színvonal emelését és a mai szer
zők műveinek erősebb propagálását k í
vánja elérni. J. P. Thilman több elvi 
kérdés tisztázását látja még szükséges
nek. Ilyen például: a festészet, a köl
tészet és a zene kifejezési módszerei
nek különbözősége, a tonalitás, atonali- 
tás, vagy a „bővített tonalitás” alkal
mazásának helyessége, az „izmusok”, a 
dekadencia és egyéb negatív jelenségek  
tisztázása stb. F. Schulze-Dessau m eg
állapítja: nem elegendő az, hogy a szé
les tömegek érdeklődését már sikerült 
felébreszteni a zene iránt. Gondoskodni 
kell arról, hogy mód legyen a zenei 
m űveltség elsajátítására az iskolákon 
kívül is.

Több, korábbi számokban felvetett 
kérdéshez szólnak hozzá folytatólag az 
olvasók és érdekeltek. Űj ifjúsági 
dalok, szimfonikus művek és operák 
elem zését és ismertetését olvashatjuk.



W. Siegmund-Schultze hosszú, értékes 
tanulmányban méltatja Gluck életmű
vét, a zeneszerző születésének 250-ik 
évfordulója alkalmából.

Közli a lap a lipcsei nemzetközi 
Bach-verseny győzteseinek és a zenei 
élet területén munkaérdemrenddel k i
tüntetettek névsorát. H. Bongartz 
Beethoven IX. szimfóniájának helyes 
értelmezése érdekében néhány különö
sen fontos részletre hívja fel az előadók 
figyelmét. U. Apel hosszú riportban 
ismerteti a fúvós-oktatás módszerét és 
tananyagát a Szovjetunióban. Moszkvá
ban David Ojsztrah játszotta lemezre 
Bartók Béla 1. hegedűversenyét. Az Á l
lami Szimfonikus Zenekart Gennadij 
Rozsgyesztvenszkij vezényelte.

S. Köhler előadó- és tanulmányúton 
volt Kambodzsában. Érdekes cikkben 
számol be az ottani zeneéletről szerzett 
tapasztalatairól. — Moszkvában I. Mur- 
sin egy új elektronikus hangszert 
konstruált, melynek rövidesen széria
gyártását is megkezdik. A szerkezet 
hangzáslehetőségeit, kottáját és műkö
dését H. G. Mühe cikke ismerteti.

A z Österreichische M usikzeitschrift 
május—júniusi kettős száma elsősor
ban az 1964. évi Bécsi Ünnepi Hetek 
esem ényeivel foglalkozik. A rendező
ség célja az volt, hogy m inél teljesebb 
képet adjon a századforduló művésze
téről és kultúrájáról, zenei, színpadi 
és képzőművészeti alkotások bemuta
tásával. R. Klein  cikkében megálla
pítja, hogy ebben az időszakban min
den területen stílusforduló következett 
be, a megváltozott korszellem, gondol
kodásmód, világnézet és az új tech
nikai lehetőségek egyben az esztétikai 
alapfogalmiak megváltozását is elő
idézték. Az irodalom korábbi vezető 
szerepét a szemléltető művészetek vet
ték át, s a festészet útkeresése befo
lyást gyakorolt a kultúra egész fejlődé
sére. A hosszú és érdekes tanulmány 
tíz alcím  alá rendezve elemzi az összes 
idevonatkozó irányzatok keletkezésének

körülményeit, mondanivalóját és ki
fejező eszközeit, a késői romantikától 
az összes „izmusokon” át az absztrak
cióig. Mindenütt megtalálja a párhuza
mot a festészet és a zene kiemelkedő 
alkotóművészeinek egyénisége, elkép
zelése és művészi céljai között és egy- 
egy nagy író vagy költő művének idé
zésével bizonyítja, hogy az irodalom is 
Követte ezeket az irányzatokat. A di
vatos, gyorsan feltűnt, de egymást 
ugyanilyen gyorsan leváltó áramlatok 
még mostanáig, a század második har
madának végéig sem tudták az új ál
landó stílusformát kialakítani. Zenében 
az utolsó maradandó értéket a cikkíró 
szerint Bartók Béla művei képviselik.

Több cikket olvashatunk Richard 
Strauss műveiről, azok különböző elő
adásairól, továbbá a nagy zeneköltőnek 
egy eddig még nem publikált írását, 
melyben alkotó módszereiről tesz 
őszinte vallomást.

A 70 éves zenetudós és kritikus 
Prof. Dr. R. Tenschert, akinek több 
könyve jelent meg R. Straussról, a 
zeneszerzővel fennállott személyes 
kapcsolatáról számol be, idéz beszél
getéseikből és kedves anekdotákat is 
mertet.

D. C. Johns cikkében kottaillusztrá
ciókkal bizonyítja, hogy Sztravinsz
kij 1943—1944-ben elkészült „Sonata 
for Two Pianos” c. m űve egy 29-tagú 
hangsorra épült fel. A neoklassziciz
must reprezentáló zeneszerző ezzel a 
technikával már 1923-ban, „Oktett” c. 
művében is kísérletezett. — Fábián 
Imre írása a bécsi iskolának, főleg 
Schönbergnek Bartók Bélára gyako
rolt hatását elemzi. — Az UNESCO 
zeneszerzési pályázatának három díj
nyertesét mutatja be a lap: W itold  
Lutoslawski (lengyel), W illiam  W alton  
és Peter M axwell Davies (angol) zene
szerzőket, akiknek műveit az Ünnepi 
Hetek külön díszhangversenyén adják 
elő.

A lap júliusi számában Hollandia 
zenei életét ismerteti W. Szmolyan, aki 
a mai Holland Királyság megalakulá
sáig követi Németalföld történelmét. A 
világhírű holland orgona-építészet re
mekműveiről E. Krauss ír érdekes, ké
pekkel illusztrált cikket. A legrégibb 
ilyen, ma is használatban levő hang
szert 1480-ban készítették. A mai építő
mesterek átveszik és továbbfejlesztik  
a világ többi részén alkalmazott tech
nikai újításokat, gyönyörű hangú or-
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gónáikból több európai országba is 
szállítanak. — J. W outers írásának cí
me: „Hollandia zenéje a XX. század
ban”. Az 1888-ban megalakult amszter
dami Concertgebouw-zenekart 1895 után
W. Mengelberg em elte világszínvonal
ra. Sorozatosan, kitűnő előaadásokban 
mutatta be G. Mahler műveit. Az 
osztrák zeneköltő maga is gyakran itt 
vezényelte saját szerzeményeit. Művé
szete döntő befolyást gyakorolt az ön
álló holland zeneköltészet kialakulá
sára. Az értékes tanulmány részletesen 
ismerteti a holland zeneszerzőket és 
munkásságukat az 1862-ben született 
A. Diepenbrocktól a ma 26 éves L. 
Andriessen-ig. — Amsterdamban „Do- 
nemus” néven működik az az intéz
mény, melynek kizárólagos feladata a 
holland zeneszerzők műveinek doku
mentálása, partitúrák és zenekari 
anyagok előállítása, kölcsönzése és a 
legkülönbözőbb formában való propa
gálása. Az érdekesen megszervezett 
munkáról E. Bräutigam  cikke ad rész
letes tájékoztatást. Ugyancsak ő ism er
teti a mi m űvészeti alkotóházaink fe l
adatát ellátó, Queekhoven-hen fenn
tartott intézm ény működését is. — 
H. Stam  két nontban jelöli meg az 
1945-ben létesített „Gaudeamus” el
nevezésű alam'tvány feladatát: 1. elő
segíti a 35 évnél fiatalabb zeneszerzők 
kancsolatait, előadások, viták és szer
zői estek rendezésével; 2. évenként Ze
nei Heteket rendez, amelyek műsorára 
ifjú zeneszerzők a világ minden részé
ről beküldhetik műveiket. Ugyancsak 
fiatalok részére rendezik meg Haarlem
ben 1951 óta minden év júliusában az 
improvizációs versennyel összekötött 
..Orgonahónapot”. E. Kraus színes be
számolóiából megismerjük az ilyen  
alkalmakkal szervezett sokoldalú zenei 
programmot.

E. Ratz érdekes írásában G. Mahler
X. szimfóniájának befejezetlenül ma
radt kéziratát elemzi. Bár az 1. tételt 
a közeljövőben publikálják, az csak 
hozzávetőleges, első megfogalmazásnak 
tekinthető. A további vázlatokban sem 
rekonstruálható a nagy művész elkép
zelése. H. von Karajan 18 évi műkö
dés után végleg elhagyja Ausztriát. 
Június 23-án nyilvánosságra hozott le
mondólevelét és az osztrák Közoktatás- 
ügyi Minisztérium másnap kiadott h i
vatalos válaszát szószerint közli a lap.

K GY.

SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG
REVUE MUSICALE SUISSE

A Schweizerische M usikzeitung, 1964.
3. száma a folyóirat sokirányú célkitű
zéseinek megfelelően a szokásosnál is 
változatosabb és színesebb. A címlanot 
Max Rimboeck Richard Strauss képe 
díszíti, s a zeneszerző születésének 100 
éves évfordulója alkalmából Gerhard 
Ohlhoff közöl ..Richard Strauss’ Be
rufung nach Weimar” címen néhány is
meretlen adatot a thüringiai levéltár 
anyagából. Strauss fiatal korában a 
müncheni operában töltötte be a 3. kar
mesteri tisztséget, ezt az állását azon
ban sem művészi, sem anyagi szem
pontból nem tartotta kielégítőnek. Így 
pártfogójához, Bülow-hoz fordult azzal 
a kéréssel, legyen segítségére, hogy ké
pességeinek megfelelőbb álláshoz jus
son. Szerencséjére éppen akkor kitűnő 
lehetőségek kínálkoztak a weimari ud
vari színházban, melynek főintendánsa 
Bülow régi barátja, a Liszt-tanítvány 
Hans von Bronsart volt, az udvari kar
mester pedig Eduard Lassen, szintén 
Liszt baráti körének egyik tagja. Bü
low ajánlása alapján Bronsart és 
Strauss, hosszas tárgyalások után meg
egyezésre jutott. Így lépett Strauss 
1889-ben a nagyherceg szolgálatába s 
ott működött 1894-ig. Richard Strauss- 
nak Bronsarf-hoz intézett hat levele 
(1889. jan.—márc.) semmi kétséget nem 
hagy afelől, hogy a tehetséges fiatal 
karmester és zeneszerző rosszul érezte 
magát Münchenben és még viszonylag 
előnytelen anyagi feltételek m ellett is 
szívesen vállalta a weimari állást. A le
velek élénk fényt derítenek a színházi 
intrikákra s a tehetséges fiatalok ér
vényesülésének akadályaira.

Ugyancsak érdekes levelezésről szer
zünk tudomást Pierre Meylan  jóvoltá
ból, aki Sztravinszkij és René Morax 
svájci író levélváltását teszi közzé „Au 
sujet d’Igor Sztravinszkij et de René 
Morax” címen. Sztravinszkij 1915-ben 
a svájci Morges-ban telepedett le és 
1818-ig Georges Humbertnek, a lausan- 
ne-i szimfonikus zenekar igazgatójának 
házában élt. Ramuz írásaiból sok
mindent tudunk Sztravinszkij svájci 
tartózkodásáról, de talán éppen az ő 
visszaemlékezései szorítottak háttérbe 
olyan adatokat, melyek nem kevésbé 
érdekesek számunkra. René Morax, aki
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Romain Rolland-al együtt a „Cahiers 
Vaudois” című folyóirat köré csoporto
sított sok kiváló írót, művészt és filo
zófust, Sztravinszkijt is bevezette ebbe 
a baráti körbe. A folyóirat 1915-ben m eg
jelent 15. száma Paul Claudel, Jacques 
Copeau, August Rodin, Emil Ver- 
haeren, Miguel de Unamuno és mások 
írásait, közli, amelyekben ezek a neves 
személyiségek elítélik a németek bel
giumi és észak-franciaországi atrocitá
sait. Itt jelent meg Sztravinszkij 1915. 
szeptember 26-ról keltezett levele is, 
am elyet Meylan most teljes egészében 
közöl. Ezenkívül közzéteszi Sztra- 
wnszkijnek néhány. René Moraxhoz in
tézett. magánjellegű levelét és egy né- 
hánvsoros kéziratot (Chant des bateliers 
du Volga), amelyet a zeneszerző 1919 
úiév napjának alkalmából ajándékozott 
zenekedvelő barátjának.

A visszaemlékezések sorába tartozik 
W ladrmír Vogel írása: Aus der Zeit der 
Meisterklasse Rusoni. A cikkírót bárom 
svájci társával továbbá Kurt W eill-lel 
és Erwin Bodky-val együtt abban az 
évben vette fel Busoni zeneszerzési osz
tályába, mikor a berlini zeneakadémán 
R. Strauss örökébe lépett. Busoni, mint 
tanár nem volt dogmatikus, nem kény
szerítette tanítványait semmiféle stílus 
vagy irányzat elfogadására, saját mű
veit sem állította elébük példaképnek. 
Bizonyára ezért kerültek ki iskolájából 
egymástól annyira elütő egyéniségek, 
zeneszerzők, akik „izmusoktól” függet
lenül a maguk útját járják. Busoni és
tanítványai között baráti,_közvetlen
kapcsolat alakult ki, legtöbbet adta ta
nítványainak, amit pedagógus adhat: a 
zenéhez való hozzáállás biztos erkölcsi 
alapját és a legmagasabbfokú szak
mai tudást.

Henri Colpinak a filmzenéről írt 
könyve (1963) késztette J'ean M atter-t 
arra, hogy összefoglalja gondolatait ko
runknak erről a fontos művészi kérdés
ről (Reflexions sur la fonctionalité de 
la musique au cinéma). Az énekes-táncos 
filmek, a musical-ek, a filmre vitt ope
rettek, zeneművek képben való m eg
jelenítései (pl. Honegger Pacific-je), 
zenés életrajzok, felvételek egyes ki
váló előadóművészekről már a hangos
film  megjelenése óta más és más szem
pontból vetik fel a kérdést: mi a zene 
szerepe a filmben. A tanulmány írója 
részletes és alapos történeti áttekintést 
nyújt a filmzene fejlődéséről. Megtud
juk, hogy Abel Gance volt az első ren

dező, aki felismerte a zene fontosságát 
és már 1921-ben megbízta Honeggert, 
hogy írjon zenét a „La roue” c. filmhez. 
A kép és a hangzás egybehangolására 
törekedett Eizenstein és Prokofjev az 
Alexander Nyevszkij megalkotásánál. 
Voltak korszakok, mikor minden film 
kockát zene festett alá. Ezt az irányza
tot képviselte Eric Satie, Jean Renoir 
viszont felismerte a csend jelentőségét 
— ezért vált nála oly fontossá egy-egy 
reccsenés, a víz csobogása, vagy léptek 
zaja. S megint más szemszögből ítélik 
meg a zene fontosságát miaguk a zene
szerzők. Sztravinszkij pl. úgy véli, hogy 
a zenét nem lehet alárendelni a film 
nek, Maurice Joubert viszont, a leg
jobb háború előtti francia filmzenék 
szerzője, azt az álláspontot képviselte, 
hogy a zenének nem magyaráznia kell 
a képeket, hanem a hangzás erejével 
kiegészíteni a mondanivalót. Hosszú 
lenne felsorolni mindazokat a vélem é
nyeket, melyekre a tanulmányíró hivat
kozik, elég ha megemlítjük Jean Coc- 
teaut, André Gidet, Henri Sauget-t, 
(aki szerint a percek alapján való kom
ponálás nagyszerű stílusgyakorlat), 
Jacques Bourgeois-t, vagy Alain Res- 
nais-t, aki a Hiroshima, mon amour- 
ban megvalósította a zene és a kép tel
jes egybeolvadását.

Kitűnő kezdeményezésről számol be 
Peter-Otto Schneider „Die Schallplat
tenanthologie schweizerischer Musik” 
című cikkében. A svájci hanglemeztár
saságok eddig nagyon mostohán kezel
ték hazájuk zeneszerzőit. Ennek a 
hiányosságnak kiküszöbölésére nemré
giben a legfontosabb zenei és kulturá
lis intézmények összefogásával meg
kezdték egy „Anthologie schweize
rischer Musik” elnevezésű sorozat k i
adását, harminc lemezoldalon mintegy 
120 svájci művet vettek fel. A legrégibb 
svájci zenének három lemezt szentel
nek, a XVIII. század kism estereinek  
egyet. A klasszicizmust és a korai ro
mantikát Xaver Schnyder von War- 
tensee és Theodor Fröhlich képviselik, 
a századforduló zeneszerzői között J. 
Dalcrose, Hans Huber és Hermann Su
ter nevével találkozunk, a lemezek 
többsége azonban a XX. század zene
műveit mutatja be. W illy Rurghard, 
Walther Geiser, Peter Mi eg stb. m el
lett helyet kapnak a fiatalok, s külön 
az avant-garde képviselői is. A sorozat 
utolsó lemezei népdalfeldolgozásokat, 
férfikarokat és egyházi zenét tartal
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maznak. Az antológia összeállítóit az a 
szempont vezette, hogy egy-egy szerző 
egy művel szerepeljen. Mégis helytelen, 
hogy Honeggert csak egyetlen, s nem  
is nagyon jelentékeny kompozíció kép
viseli. Mindnyájan rem éljük — fejezi 
be áttekintését a cikkíró —, hogy a 
svájci zenét az antológia segítségével 
világszerte megismerik.

Egy másik érdekes hanglemezsorozat 
megindulásáról Gerald Fierz tájékoztat. 
A Studio-Reihe Neuer Musik szerkesz
tője dr. Helmut Kirűhmeyer nem csu
pán újdonságok bemutatására törekszik, 
célja a legnagyobb zeneszerzők jelen
tős műveinek kitűnő előadásban való 
tolmácsolása. Schönberget három mű 
képviseli (a Pierrot Lunaire Helga Pi- 
larczyk és Boulez vezette párizsi 
Domaine Musical kamarazenekarának 
előadásában), két m űvel szerepel 
Stockhausen, Bartók két zongorára és 
ütőhangszerekre írt szonátáját Alois és 
Álfons Kontarsky adják elő. Ugyanez 
a két művész m utatja be Debussy tel
jes négykezes oeuvre-jét, továbbá 
Sztravinszkij négykezes és kétzongorás 
műveit, Poulenc saját fuvolás triójá
nak zongoraszólamát játssza. Az egyes 
lemezeket Stuckenschmidt magyarázó 
előadásai vezetik be.

A kritikai rovatban kiem elkedik Willi 
Schuh méltatása Jan Cikker Tolszfoi- 
onerájának (Feltámadás) stuttgarti be
mutatójáról. A há romfelvon ásos mű. 
melynek hat képét zenekari intermez- 
zók kötik össze, nagv sikert aratott. 
— A folyóirat tartalmát könyv- és 
kottaismertetések, valam int bőséges hír
anyag egészíti ki.

Sz. M.

NZ
NEUE ZEITSCHRIFT

FÜR MUSIK
A Neue Zeitschrift für Musik májusi 

számának főbb cikkei: C. Dahlhaus 
elemzésekben gazdag cikke a ,,Zenei 
próza” címet viseli. A szerző Mahler, 
Brahms, Lully, Mozart és Schönberg 
egy-egy dallamának analíziséből vonja 
le a következtetéseket a „próza-dalla
mok”, azaz a szabálytalanul, beszéd

szerűén, kötetlenül periodizált témákra 
vonatkozóan. — Fr. Döhl Wolfgang 
Fortner új Lorca-operáját, a „Don Per- 
limplint” ismerteti. Kiemeli, hogy ez 
a mű az első igazán lírai kamara
opera a műfaj német történetében, is
merteti a mű dramaturgiai felépítését, 
elemzi lirizmusát („lirizmusa a dráma, 
a tragikum és a groteszk fogalmait is 
magában foglalja”) s bemutatja a mu
zsika jellegzetességeit. A zene egyet
len Reihére épül, amely minden kép
ben más permutált alakot ölt fel. Sok 
az idő- és térbeli couleur locale-ra mu
tató elem, az egész hangkép világos és 
áttört. — W. Suppan cikke a Német 
Népzenei Archívum (Freiburg) ötven
éves jubileumán ,,A német népzenei 
kutatás céljait és feladatait” ismerteti. 
Az 50 év alatt tekintélyes mennyiségű 
kiadvány jelent meg az intézet égisze 
alatt: „Német népdalok, dallamaikkal” 
(4 kötet, az 5. sajtó alatt), „A népdal
kutatás évkönyvei” (9 köt.), 42 füzet 
tájjelegű népdalgyűjtemény és 41 fü- 
zetnyi népi tánczene. E szép eredmény 
ellenére sem kielégítő a helyzet. A 
hangrögzítés (magno, fonogramm) mód
szerét csak igen késve vezették be, s 
így a régebben hallás után lejegyzett 
anyag nem tekinthető teljesen megbíz
hatónak. Ez a hiányos lejegyzés veze
tett ahhoz a tévhithez, hogy a német 
népzene csakis „dúrosodott”, I—IV— 
V—I-es harmóniavázú lehet. Az újabb 
kutatások ennek az ellenkezőjét bizo
nyították be. A feladatok közé tartozik 
egy új „Corpus Musicae Populáris” 
megteremtése, az Erk—Böhmo gyűjte
mény korszerű új változata. Követendő 
példaként a szerző gyakran említi a 
magyar kutatásokat és módszereket. — 
D. Kerner Smetanáról emlékezik meg. 
a zeneszerző halálának 80. évforduló
ján. — A kritikai rovatban igen m eleg
hangú beszámolót olvashatunk Everett 
Helm  tollából a magyar zenei életről: 
főleg a hangversenyélet gazdagságát és 
magas művészi nívóját, valamint az 
Opera Bartók-estjét dicséri elismerő 
szavakkal.

A júniusi szám cikkei Richard Strauss 
munkássága köré csooortosulnak. a 
mester születésének 100. évfordulóián 
Max See arról az évtizedeken át tartó 
törekvésről ír. amellyel Strauss ..sö- 
rögtárgyú operettet”, azaz mitológiai 
köntösben megjelenő, könnyedhangú és 
szatirikus operát akart írni. A szerző 
végigveszi a „Danae” első, Hofmann-
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stahl-féle verziójának sorsát, a tervnek 
megmaradt Alfred Kerr-féle Peregrin- 
librettót (érdekes tükre lett volna ez a 
mű a háború utáni évek dezorientált 
német társadalmának), az „Egyiptomi 
Helénát”, amely kezdetben szintén 
könnyedhangú játék lett volna, de vé
gül is „nagyopera” lett belőle, kimu
tatja, hogy az „Arabella” tkp. a Danae- 
témára megy vissza, végül bemutatja, 
hogyan valósult m eg a Danae-terv 
Gregor nem túl szerencsés közreműkö
désével. — G. von Noé összeállítása a 
Strauss-oeuvreben fellelhető idézeteket 
gyűjti csokorba. Osztályozása: önélet
rajzi jellegű önidézetek (pl.: Helden
leben), couleur locale-ra utaló citá
tumok és humoros idézések. Ügy tű
nik, hogy a különféle idézetek való
sággal stílusjegyei R. Strauss zenéjé
nek. — H. Fähnrich Strauss és Prága 
kapcsolatairól ír, H. Ahrens pedig 
„Stefan Zweig és a muzsika” címmel 
közöl összeállítást. A  cikk beszámol a 
„Hallgatag asszony” librettójának szü
letéséről, Zweig értékes kéziratgyűjte
ményéről és az író és Reger kapcsola
tairól. — Karmesterek figyelm ébe 
ajánljuk e szám utolsó nagyobb cik
két, amely in extenso közli Straussnak 
a Beethoven-szimfóniákhoz fűzött prak
tikus megjegyzéseit. A  megjegyzések  
most kerültek első ízben közlésre.

A számok híranyagából: Sztravinsz
kij „Ábrahám és Izsák” szimfóniájá
nak ősbemutatója nyitja meg az idei 
Izraeli Fesztivált. A  szerző új műve, 
az „Elégia John F. Kennedy halálára” 
a berlini Festwoche keretében kerül 
bemutatásra. — Ligeti György requie- 
met ír a stockholmi rádió felkérésére.

V. P.

MELOS
H lTSC HR IFI FOR NEUE MUSIK

A Melos májusi számában K urt 
W estphal arról a problémáról ír ve
zércikket, hogy lehetnek-e a zeneszer
zők ideális karmesterek. A kérdés két
élű, mert egyrészt a dirigálás techni
kája sokkal összetettebb valami — kü
lönösen korunkban — mint gondol
nánk; másrészt a bemutató hiteles in 
terpretációját mégis csak a mű szer
zője tudja a legjobban előkészíteni.

H erbert Elmert Schönberg „Wunder- 
reihe”-nek nevezett sorát elemzi rend

kívüli részletességgel, matematikai pon
tossággal és ábrákkal.

Claude Rostand, a  francia zene hang- 
fenoménja cím m el írt tanulmányt a 
mai francia muzsika kialakulásának 
előzményeiről, főként Debussyről, s a 
két legjelentősebb mai mesterről: Mes- 
siaenről és Boulezről.

A könyvrovatban Fred K. Prieberg 
ír Karl H. Wörner új Stockhausen mo
nográfiájáról.

A tudósító rovatban főként a német 
színpadok bemutatóiról olvashatunk, el
sőnek W olf-Eberhard von Lew inski be
számolóját W ilhelm Killmayer „bufío- 
natá”-nak nevezett operájáról, a „Yo- 
limba, vagy a mágia határaidról. — 
Duisburgban, Oberhausenban és Wup- 
pertalban balettbemutatókat tartottak. 
Braunschweigben Fortner bemutató 
volt; a Lorca-tragédiára írt Vérnász 
varázslatos közönségsikert aratott. — 
Tadeusz A. Z ielinski a lengyel avant- 
garde zenei centrumok: Varsó, Krakkó 
és Katowice munkájáról, az ott mű
ködő együttesekről számol be.

A külföldi hírek közt olvashatunk 
a Danton halála szegedi bemutatójáról.

A júniusi számban Wolf-Eberhard v. 
Lewinski bemutatja Hermann Heiss 
Miséjét, amelynek elektronikus úton 
készült részeit a darmstadti stúdióban 
hozták létre. A kompozíció nem kizá
rólag elektronikus zene, a szerző élő 
kórust és szólistákat is alkalmaz.

A könyvrovatban H erbert Elmert is
merteti Paul Collaer könyvét, A mo
dem  zene történetét.

A tudósító rovatban H. H. Stucken- 
schmidt számol be az amerikai Roger 
Sessions Montezuma című operájáról 
és a berlini Henze-fesztivál esem ényei
ről. — A müncheni Musica Viva kon
certekről Helmut Lohmüller ír. Itt a 
legnagyobb művészi esemény Pierre 
Boulez dirigálása volt. Első hangver
senyén Alban Berget, Debussyt és Hen- 
zét vezényelt, a másodikon Sztravinsz
kijt, a Cantata profanát és Messiaent. 
Az új muzsika sorozatában az abszur
ditások sem hiányoztak Mauricio Ka- 
gel parodisztikus játékától Dieter Schne- 
bel úgynevezett „Zenedráma egy zon
gorista részére’ című darabjáig, am ely
ben egy éjjeli kísértetnek öltözött fe
kete kesztyűs „művész” a zongorára 
cowboy ostorral rontott. De egyéb ab
szurditások, mint öt perces bombarob
banást utánzó művek sem hiányoztak.

F. M.
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Bartók: Cantata profana  (Előadja a 
Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus 
Zenekara és Énekkara, Réti József — 
tenor, Faragó András — bariton, vezé
nyel: Lehel György) — Bach: Jesu 
meine Freude (A Magyar Rádió és Te
levízió énekkarát Vajda Cecilia ve
zényli) — LPX 1162

Bartók egyik legjelentősebb művé
nek hazai felvételével egyáltalán nem  
kell szégyenkeznünk a  nemzetközi kon- 
kurrenciában. Sem m ivel sem  rosszabb, 
m int az amerikai lemez, amely évek
kel ezelőtt a Cantata proíana-ról ké
szült, sőt: sok szempontból lényegesen  
jobb. Ezek főleg zenei, előadásbeli 
szempontok; ami természetes is, hi
szen a Cantata profana magyarországi 
előadásának természetszerűen komoly 
hagyományai vannak. — A felvételi 
technika is jó, k ivéve egyetlen dolgot: 
szerintem a kórust — am ely pedig a 
mű legfőbb szereplője — elnyomják 
a zenekari hangszerek. (Lehetséges, 
hogy ez annak a következménye, hogy 
a felvétel ab ovo  sztereofonikus eljá
rással készült; a mono-préslésben v i
szont a hangzási arányok éppen ezért 
szükségszerűen nem  oly tökéletesek, 
mintha a felvételhez monaurális tech
nikát alkalmaztak volna.) A  lendületes, 
jól értelmezett karmesteri felfogást, a 
szólisták szépen megformált kantilénáit 
ez a hiányosság nem  befolyásolja.

A Bach-motetta előadását kitűnőnek 
tartom; azonban a koráldallam utolsó- 
előtti megjelenésénél (amikor a cantus 
firmus a korálvariáció altszólamában 
jelenik meg) ezt a vezető dallamot, 
úgy hiszem, jobban ki kellett volna 
emelni (esetleg úgy, hogy itt külön fiú- 
kórust is szerepeltettek volna).

«
Lendvay Kamilló: Concertino (Zongo
rán előadja Gloria Lanni, a Rádióze
nekart Sándor János vezényli) — Szo- 
kolay Sándor: K ét ballada (Az Állami 
Népi Együttes kórusát Csenki Imre 
vezényli) — Sárai Tibor: Tavaszi con
certo  (Előadja Szebenyi János — fu

vola, Mauthner Anna — mélyhegedű, 
Dénes Vera — gordonka; az Állami 
Hangversenyzenekart Sándor Frigyes 
vezényli) — Sárközy István: A z ifjú
sághoz — nyitány  (A Rádiózenekart 
Sándor János vezényli) — LPX 1166

A lemez érdekes keresztmetszetet ad 
arról, hogy mit és hogyan komponált 
a fiatalabb magyar zeneszerző gene
ráció az ötvenes évek vége felé. Sár
közy UNESCO-pályázaton díjnyertes 
műve egy 1952/53-ban írt darab átdol
gozása 1957-ből; Sárai felszabadulásunk 
10. évfordulójára írta 1955-ben Tavaszi 
concertóját; Szokolay 1958-ban. Lend
vay 1959-ben komponálta lemezre vett 
darabját.

Amilyen örvendetes tény, hogy a 
„nagyok” mellett a fiatalabb zeneszer
zők művei is hanglemez-felvételre ke
rülnek, olyan meggondolkoztató, hogy 
miért kell öt-tíz évig várni egy-egy 
jól sikerült kompozíciónak arra, hogy 
ebben a megtiszteltetésben részesüljön.

Mind a felvételek, mind pedig az 
interpretációk igen jók; nagyon örülök 
nekik, de — 3—4 évvel ezelőtt sokkal 
jobban örültem volna . .  .

Szabó Ferenc: I. vonósnégyes (Előadja 
a Tátrai-kvartett) — Felszabadult me
lódiák (Előadja Bácher Mihály — zon
gora) — LP 1602

Szabó Ferenc életművének egyik je
lentős darabja mindmáig a fiatalkori, 
1926-ban írt I. vonósnégyes. A Kodály 
iskolájából éppen kikerült ifjú zene
szerző meglepően önálló, egyéni hangot 
megütő műve kétségtelenül az 1920-as 
évek számottevő magyar kompozíciói 
közé tartozik. A Tátrai-kvartett nagy 
odaadással, egészen kitűnő diszpozíció
ban szólaltatja meg a három tételből 
álló szép művet.

Bacher Mihály ragyogó pianista-ké
pességeit csillogtatva interpretálja Sza
bó Ferenc egyik legismertebb, legnép
szerűbbé vált zongoraművét, a „Felsza
badult melódiák”-at. Értelmezésében a 
tíz tétel sokrétű hangulatvilága meg
győző erővel jut kifejezésre. — A fel
vételi technika jó.
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M ozart: A-dúr szim fónia  (K. 201), G-dúr 
szim fónia  (K. 74). Előadja a Moszkvai 
Kamarazenekar R. Barsaj vezetése alatt 
— D 08861/62

A Moszkvai Kamarazenekar emléke
zetes budapesti hangversenyeinek egyik  
legmagávalragadóbb, legemlékezetesebb 
produkciója volt Mozart A-dúr szimfó
niájának ragyogó előadása. Az „élő” 
hangversenyt természetesen semmi sem  
pótolhatja, még a legtökéletesebb le
mez- vagy szalag-felvétel sem. Mégis, 
ez a lem ez több, m int szép emlékek 
felidézése: egyike a legstílusosabb Mo- 
zart-interpretációknak! — Mozart gyer
mekkori, 1770-ben M ilánóban írt G-dúr 
szimfóniájának igen szép felvétele tölti 
ki a  kitűnő technikai minőségű lemez
nek teljes játszási idejét.
Poulenc: Hegedű-zongora szonáta (Elő 
adja B. Goldstein és T. Merkulova) — 
Fuvola-zongora szonáta  (Előadja O. 
Kudrjasov és I. Voszkreszenszkij) — 
D 9039/40

A nemrég elhunyt neves francia ze
neszerző két kamaraműve került erre 
a lemezre. A kettő közül a fuvola-zon
gora szonáta nekem határozottan job
ban tetszik; a hegedű-zongora szoná
tát k issé fáradt és erőtlen muzsikának 
érzem. Az előadók kitűnőek; a hege
dű-zongora szonáta egyébként érzésem  
szerint kissé túlromantizált előadás
ban csendül fel, a fuvola-zongora szo
náta azonban Kudrjasov és Voszkre
szenszkij felfogásában tökéletesen meg
kapja a maga szellemes-humoros, he
lyenként fanyar-melankólikus hangu
latát
Ravel: Daphnis és Chloé — balett egy 
felvonásban  (A Moszkvai Rádió Szim
fonikus Zenekarát és Kórusát G. Rozs- 
gyesztvenszkij vezényli) — D 011599/600

A lem ez két szempontból is jelentős. 
Ravel Daphnis és Chloé balettjéből 
általában csak az úgynevezett II. szvit
et szokták játszani (ami végeredmény
ben a teljes balett utolsó harmadának 
minden változtatás nélküli átvétele). 
A lem ez első jelentősége éppen az, 
hogy a teljes mű szólal meg rajta, 
m indenféle húzás nélkül s természe
tesen kórussal. De jelentős a lemez 
azért is, mert az előadás egészen ki
tűnő (ami elsősorban Rozsgyesztvensz- 
kij érdeme), s a színesen hangszerelt 
partitúra szépségeinek túlnyomó több
sége szinte élethűen érvényesül.

Modern francia zene: D. Lesur: Andrea  
del Sarto — nyitány  — Sauguet: Re- 
contre — balettszv it — Loucheur: Rap- 
sodie malgache — Auric: Phédre — 
balettszvit — D 010963/66

A két lemezből álló sorozaton a 
moszkvai konzervatórium nagytermében 
1962 októberében rendezett hangver
seny műsorát rögzítették le. A hang
verseny kétségtelenül bizonyosfajta át
tekintést nyújt a különböző mai fran
cia zeneszerzési irányzatokról. A m eg
szólaltatott szerzők az idősebb gene
rációhoz tartoznak (Desur, a legfiata
labb közülük — 1908-ban született, a 
többi három a századforduló idején)
— viszont a legkülönbözőbb „iskolák”, 
csoportosulások tagjai. Auric a „Groupe 
de Six”, Lesur a „Jeune France”, a 
Satie-tanítvány Sauguet az „Arcueil-i 
iskola” köréhez tartozik, Loucheur pe
dig a „független konzervatívok” közé 
sorolható.

Auric 1950-ben írt Phédre-szvitje hi
bátlanul hangszerelt, jól hangzó kom- 
mersz-zene; — úgy látszik, sokáig nem  
lehet büntetlenül csak filmzenéket kom
ponálni . . .  Lesur Sarto-nyitánya (illet
ve szimfonikus költeménye, 1947) mo
dernizált C. Franck benyomását kelti. 
Sauguet szvitje (az „Oedipus és a 
szfinx találkozása” c. 1947-ben írt ba
lettből) helyenként az 1930-as évek  
leggyönyörűbb Sztravinszkij-darabjaira 
emlékeztet, ám azoknak ritmikai és 
melodikai ötletessége nélkül. Loucheur 
rendkívül hagyományhű, négytételes 
rapszódiája legalább némi folklorisz- 
tikus elemmel kelthet érdeklődést, bár 
az európai zene ihletése jóval erősebb 
benne, mint az afrikaié.

A felvételek feltűnően jók ahhoz 
képest, hogy hangversenyteremben le 
zajló koncerten készültek. Az előadások 
jók és a francia zeneszerzők legfőbb 
technikai erőssége, a brilliáns hang- 
szerelés m indvégig kitűnően élvezhető. 
Sztravinszkij: Szonáta — Serenade en 
La (Zongorán előadja M. .Judina) — 
Duo concertant (Előadja V. Pikajzen
— hegedű és M. Judina — zongora) — 
Szonáta két zongorára (Előadja M. Ju 
dina és M. Drozdova) — D 011391/92

Sztravinszkij kamaramuzsikája a 
szerző életm űvének viszonylag elha- 
nyagoltabb, ritkábban előadott rétegét 
alkotja. Már csak ezért is érdekes, 
hogy éppen ezekből a művekből rög
zítettek lemezre a Szovjetunióban egy 
csokorravalót.
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PROF. DR. S I E G F R I E D  B O R R I S  :

A Z Ü J  Z E N E  F E J L Ő D É S V O N A L A I
(Második, befejező rész)

A továbbfejlődés ú t já t  döntően befolyásolták  a v ilág tö rténelem  ese
m ényei és a  szellemi m ozgalm ak. Az expresszionizm us végét 1934-re 
rögzíthe tjük  a  történelem  igazságának  tanúsága  szerint. E zt ism ét olyan 
jelenségek sorozata igazolja, am ely a legkülönbözőbb s tílusirányzatok  k ép 
viselőinél egyszerre jelentkezik.

Hindemith Mathis a festő cím ű operá jáb an  az önábrázolás sokkal 
inkább  a m űvészi h itvallás szenvedélyes hangvétele szem pontjából lénye
ges, s nem  m in t d ram atu rg ia i funkció. V essük egybe H indem ith  Cardillac- 
ján ak  (1926) tö rténelm ietlen , abszurd  gondolatv ilágát a M athis hum aniz
m usával és ak tualitásával, ezen te ljes egészében lem érh e tjü k  H indem ith  
belső fejlődését. A líra i pátosz, a m onum entális h á tté rk é n t a lkalm azo tt 
történelem , az átélendő és szenvedő „én”, m in t kom olyan v e tt sorsszerűség 
—  kiengesztelődést jelent a k o ráb b an  m egvete tt rom antikával. A tonalitás 
szilárd  ta la ja  ú j lelem ény, s ezzel H indem ith  alkotóm űvészetében m eg
kezdődik a sokáig szám űzött szonátaform a jelentőségteljes reh ab ilitá lása  is.

A m ai szem lélőnek bám ulatosan  hasonló  Schönberg vállalkozása, az a 
szen t kom olyság, am ellyel tu la jd o n  m űvészi lelk iism eretv izsgálatát a tö r
ténelem  dim enziójában o b jek tivá lja  és egy bibliai tö rtén és  k o tu rn u sá ra  
á llítja . Ez tö r té n t Mózes és Áron cím ű operá jában  (1933—34). H indem ith  
M athis-a és Schönberg Mózese m egalapozza elhatározásuk kom olyságát, 
hogy a m űvész e lh ivato ttságába v e te tt h ite t ábrázolják. A lig beszélhetünk  
m ár a „régi tö rv én y ” elleni fo rradalm i haragró l.

Az ak k o rib an  50 éves Sztravinszkij szuverén v irtuozitássá fe jlesztette  
a m odelltípusok felhasználását; Kártyajáték-ában (1935) színes egym ás
u tán b an  vegyít barokk  fo rm u lák a t Jo h an n  S trauss polka- és k e ringőhang
jaival, k ié lezett akkordcsapásokat Rossinitől való idézettel, elegáns k ro m a
tik á t paraszti burleszkkel. E bben a k av arg ásb an  azonban m égis fe lism er
hető  a letisztuláshoz vezető fejlődés, a ritm u s és dallam osság, harm ón ia  
és d inam ika, hangszín és fe lrakásm ód  klasszikus szim m etriává stilizálásá
n ak  útja .

Alban Berg L uíu-jában (1934) és Hegedűversenyében (1935) is letisz
tu ltság ró l tesz tanúságot, a szenvedélyes k itö rések  ellenére. A H egedűver
seny tém áján ak  (illetve R eihe-jának) tercszerkezete  tonálissá  a lak ítja  a 
12-hangú sort és harm onikus e rővonalakat eredm ényez. A s tá je r  L and ler
hez és a bachi koráihoz való kötöttség , a k o n trasz tha tásoka t legyőzve,
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széles hangzásm ezőket hoz lé tre  (különösen a zárótételben). K arak te risz 
tikus a hallás szem pontjábó l a zenei je lenség  felfogásában bekövetkezett 
sú lyelto lódás: h arm ó n ia i integráció, illetve k iegyenlítés révén.

A szem élyes stíluslekerek ítéseknek  ezek a tünete i egyben az expresszio
n ista  stíluskorszak végére is u talnak . Lényeges jelenségek, új s tílu sk rité riu 
m ok kerü lnek  az elő térbe. Az akkor 30 évesek generáció ja  nem  tám ad többé 
felforgató  pátosszal a v ilág  terhes n o rm áira ; életerős lendü le tük  az ú j zene 
im m ár rögzíte tt té te le it biztos alapnak, m agátó lérte tődő  alkotói előfelté te l
nek  fogadja el. Sosztakovics versenyműve zongorára, trombitára és vonó
sokra (1934), V. szimfóniája (1936), Orff kórusm űve a Catulli carmina (1933), 
közösségi d arab ja i, pedagógiai ciklusa, a Carmina burana (1936), Blacher 
Koncertáló zenéje (1936), Werner Egk Georgica (1934) és A csodahegedű 
(1935) cím ű a lko tása  a problém am entes m uzsikálókedv  m egnyilvánulásának 
tek in thető , fe lrak ástech n ik a i spekulációkhoz fo rd u lt pozitivizm usnak. Az 
em líte tt m űvek  szerzői különös szeretettel a lka lm aznak  nagy form ai fe lü le
teke t és egyértelm űen  tonális harm óniai funkciókat. Az egyéni s tílu sje
gyek irá n t való nem törődöm ségük lehetővé teszi a bővérű, im pulzív erő 
vel te lt m uzsikálás gazdag  áram lását. M ivel ezek a stilá ris  vonások az új 
zenében világszerte m egjelen tek , ezt a korszako t m éltán  nevezhetjük  nem
zetközi vitalizmus-nák.

Ennek a ko rszak n ak  a globális je len tőségét könnyen  m egérthetjük  né
h án y  zeneszerző m egem lítésével, akik  az 1900 és 1910 között született gene
ráció életerős képviselő i: Copland, Burkhard, Kfenek, Weill, Egk, Walton, 
Hacsaturján, Blacher, Petrassi, Tippett, Dallapiccola, Kabalevszkij, Hart
mann, Seiber, Berger, Jolivet, Halffter, Sosztákovics, Fortner, Badings, 
Messiaen, Distier, Genzmer, Sutermeister, Barber, Schumann, Liebermann, 
Peragallo. S o ro lh a tn án k  a  fia ta l m uzsikusországok felnövekedett a lko tó
nem zedékének ta g ja it is.

A lista  á ttek in té sek o r m áris zavarba hoz an n ak  tarkasága, látszólag  
ellentm ondása a s tilá ris  jegyek  a lap ján  való besorolásnak. Ha azonban az 
em líte tt zeneszerzők 1934 és 1940 között ke le tkezett m űveit összevetjük, 
kiderül, hogy tö b b ség ü k re  illenek a v ita iizm us fen tebb  ism erte te tt jegyei. 
Különösen igazol b en n ü n k e t az idősebb m esterek , Roussel, Frank Martin, 
Szymanowski, Martinu vagy Gerster egykorú  m űveinek  vizsgálata, s ha 
m indezt egybevetjük  Sztravinszkij (Concerto két zongorára, 1935, Szim
fónia, 1940) Schönberg (Hegedűverseny, 1936, 4. vonósnégyes 1936), Hinde
mith (Schwannendreher, 1935, Nobilissima visione, 1938) és Bartók (V. vo
nósnégyes, 1934, Zene húros és ütőhangszerekre 1936) idevágó alkotásaival.

E zeneszerzők közül néhány  (K fenek, F o rtn e r, Dallapiccola, M essiaen, 
Jolivet) később je len ték en y en  m egváltozta tta  a zenérő l a lko to tt felfogását 
és techn ikáját, o lyanny ira , hogy s tílusváltásuk  m á r-m á r radikális ú jrak ez 
désnek tűn ik , am i jó ré sz t annak  tu la jd on ítha tó , hogy a világpolitika k a 
tasztrofális esem ényei kem ényen  é rin te tték  az ú j zene sorsát is. M ivel az 
expresszionista s tílu sirán y za to k  négy leg je len tékenyebb  képviselője (B artók, 
Schönberg, Sztrav inszk ij és H indem ith) em igrációba, az Egyesült Á llam okba 
kényszerült, E urópa, az ú j zene m ozgalm ainak erede ti színtere, elvesztette  
d ialektikus feszültségét. A fia ta labb  nem zedék akkoriban  csak se jthe tte ,
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m ekkora veszteséget is je le n t ez, de való jában  csak 1945 u tán  m érhe tte  le; 
ezt a fejlődési anom áliát nem  leh e te tt többé helyrehozni, sem kiegyenlíteni.

A v itaiizm us korszakában  bizonyos eszmék egyre  m élyebben b eh a to l
tak  a zenébe. A közösségi gondolat, a kórusm ozgalom , az egyházi zene és 
az á lta lános m uzsikálókedv sok zeneszerző m egbízásainak le tt a bázisa, s 
gyakran  pozitív  politikai m ag a ta rtá s t tük rözö tt. így  a n ém et egyházi zené
ben 1934 u tá n  joggal beszélhetünk  a legnagyobb m űvészek  (Pepping, Dist- 
ler) belső em igrációjáról.

A népi gondolat kézenfekvőén azokban  az ifjú  zenészországokban a d o tt 
közvetlen im pulzusokat a zeneszerzésnek és a fo rm aalko tásnak , ahol m eg
ism erkedhettek  az alkotók sa já t fo lk lórukkal. O lyan kom ponisták, m in t 
Kodály, Villa-Lobos, Hacsaturján, Michael Tippett, Sutermeister, Badings és 
Skalkottas életm űvük je len tékeny  részé t ennek a fe lad a tn ak  szentelték . 
K ülönösen je len tékeny  ebben az összefüggésben Gershwin Porgy and Bess 
című operája .

A f ia ta l m uzsikusországok önállósulása, am ely felism erhető  m á r a 
XIX. században, Smetana hazafias szim fonikus költem ényeiben, m a jd  
Grieg, Sibelius és Janácek é letm űvében , az „alkalm azott” zenéhez való fo r
dulással já r t  együtt. B árm ilyen  nagyok és időfelettiek is az elkötelező esz
m ék, esztétikaiak , politikaiak , vagy  vallásiak , h a tó e re jü k  nem  kevéssé függ 
attól, m ilyen  m értékben  azonosulnak v e lü k  az alkotók. A vitaiizm us első 
korszakában  (1934—1945) m ind  erősebb  az elkötelezettség, a kor p ro b lé 
m áinak sodró hatása s ennek  következtében  erősbödnek a vitalista  zene
szerzők kísérletei, hogy a világot h an g o k k a l ha ta lm u k b a  kerítsék. Sosztá- 
kovics szimfóniái és Tippett Korunk gyermeke (1944) c ím ű  oratórium a m a r
káns példái ennek a jelenségnek.

A m ásodik  világháború  m egrázkód ta tása i az új zene nagym estereinek  
néhány  m űvére  is p rogram szerű  je len tésse l ha to ttak . G ondoljunk csak 
Schönberg „Varsói menekült”-jére , Honegger 3. szimfóniájára vagy Hinde
mith Requiem azokért, akiket szeretünk cím ű kom pozíciójára.

K étségtelen, hogy az em igrációba kényszerült zeneszerzők is súlyos 
alkotópszichológiai helyzetbe kerü ltek . Z enetörténeti vizsgálódásnál jó fo r
m án  sem m ire nem  ju tu n k , ha az a lko tások  szemszögéből az em ocionális 
m egnyilvánulásokat és pszichikai következm ényeit figyeljük . Ebben az 
összefüggésben mégis van  n éh án y  figye lm et érdem lő o b jek tív  m egállapítás, 
am ely sokat nyom  a latban. A rró l a tén y rő l van szó, hogy  1935 és 1940 k ö 
zött több je len tékeny  tan ító  m ű  je len t m eg, s ezek igazo lták  ran g ju k a t, 
m in t au ten tik u s elm életi és gyakorla ti nyila tkozatok: Sztravinszkij Vissza
emlékezései és Poétique musicale-ja, Hindemith Unterweisung im Tonsatz 
cím ű könyve, Bartók Mikrokozmosza, Pepping írása, a Polifon tételek szer
kesztéséről, a legfontosabb idevágó m u n k ák . Ide tartozik  Or ff „Schulwerk”-je 
is, am elyről később m ég esik m ajd  szó.

Z sákutcába vezetne, ha az em igráció  tényét ten n én k  felelőssé azért, 
hogy például H indem ith ta n a it csak a szám űzetésben k em ény íte tte  konzer
vatív  rendszerré. M ind az öt em líte tt m ű  (s hozzá m ég Sztravinszkij szel
lem dús gondolatai) lassan készü lt és hosszú esztendők szellem i m u n k á já 
ban  érlelődött.
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A zeneszerzők, ak ik  a k o r szavára a lak ítják , pon tosabban  együttesen 
fo rm álják  a korszak  stílusá t, végül új te rü le tre  érkeztek. M ihely t az objek- 
tiv á lt szellem nem csak sp o n tán  módon, a m űvekben, h an em  racionálisan, 
tézisekben is m egnyilvánul, nem csak m ás eszm ékkel k e rü l dialektikus el
len tm ondásba, de önm agával is: nem csak a tézis igazolja a  m űvet, hanem , 
eléggé gyakran , a m ű, u tó lagosan  a tézist! M egkötöttségek és elkötelezett
ségek keletkeznek, am elyek  az alkotó s a já t  „tanából” k iindu lva , gyakran 
beszűkítik  a tovább i k ibon takozás szabadságát. Ez az az önm aga alko tta  
tö rvény , am it az alkotó k ö v e tn i vélt.

Az ellenállás és az alkalm azkodás, az em beri m ag a ta rtá s  ké t alapvető 
reakció ja  a k o r szellemi erő ivel szemben, az expresszionizm us zeneszerzői
nél is sa já t szabályaik  figyelem rem éltó  jelentésváltozásához, állandó m ódo
sulásához vezetett. Ez b izonyos fokig a szem élyes stílus fázisaiban  is tü k 
röződik (v. ö. H indem ith  rev íz ió já t a Marienleben dalcik luson és a Cardil- 
lac-on).

A szabályok je len tésváltozását a ha llás vonatkozásai is igazolják. Az ú j 
zene standardm űvei többségének  hallási tap asz ta la ta i m egfellebbezhetetlenül 
bizonyítják , hogy az igény  forradalm i szava, a merész hangzásélm ény, a 
hangzás tapasz ta lása  m ilyen  m értékben  válik , viszonylag röv id  idő a la tt 
azok esztétikai tu la jdonává , fokozatosan ism erős fo rd u la táv á , hallási m o
delljévé, ak ikhez szól — vagyis a tö rténelem  részévé. Am i teg n ap  még soha 
nem  hallo tt volt, h o ln ap ra  m á r jól ism ert. A szenzáció, a kuriózum , a polgár 
ijedelm e m egfogható hangzás jelenséggé, belső hallásképpé alakul.

Ebből a felism erésből egy m ásik következte tést is levonhatunk . A sza
bályok je len tésváltozásával és a tap asz ta la ti ú ton e lsa já títo tt hallásfelada
to k k a l fo rd íto tt a rán y ú  a „rég i tö rvény” változása. Sztravinszkij, Hindemith, 
Bartók és Schönberg hangzási szerkezeteinek felfogása m egváltoztatja  pers
p ek tívánka t, b eá llíto ttság u n k a t egy Beethoven fúgához, Chopinhoz, Bach- 
hoz, Machauthoz, vagy Regerhez. Zeneelm életi tek in te tben  a ha tás azonos. 
H indem ith  lineáris kom pozíciós tan ítá sá t következetesen tám asz to tta  alá a 
„hagyom ányos ö sszhangzattan” elemi lépcsőfokaival. Az ú jfa j ta  elemző m ód
szerek (Wilhelm Keller) pedig  az alsófokú tanításhoz az ú j zene daliam i és 
hang tan i je lenségeit (m onofonia, heterofon  képződm ények), is m egpróbálják 
bekapcsolni.

Carl Orff egyéni stílusfejlődését kü lö n  é rtékelnünk  kell, azért is, m i
vel az elem i zenei n evelésre  vonatkozó e lm élete  és g y ak o rla ta  különleges 
jelentőségű — és nem csak N ém etországban. K étségtelen, hogy O rff azt a 
zenélésm ódot fe jlesz te tte  tovább , am ely fellépése előtt 20 esztendővel, S z tra 
vinszkij L akodalom -iában  ö ltö tt testet. O rffn á l azonban k iindu lási pont és 
célkitűzés m égis kü lönbözik  Sztrav inszkijé tó l. Orff a lk o tása  két. látszólag 
ellentm ondó pólus közö tt kerin g : egyrészt a zenés színház m egúiítására  tö 
rekszik, m ásrészt a zenepedagógia úi ú tja in a k  kifürkészésére. A közös fo r
rás az elem i erők fe ltá rása , az ..ősi” im pulzusokra való visszautalás. B á r
m enny ire  já tékos és im orov iza tó rikus is az eliárása, m in d en t rendkívül p re 
cízen m eggondol. M űről m ű re  fokozódott ná la  az oly jellem ző „elhagyás 
m űvészete” . A zenei szövésm ód, az e llenpon t, a tem atikus feldolgozás h a 
gyom ányos érdem eitő l (s egyben te rh é tő lj fokozatosan m egszabadult, h e 
lyükbe  O rff a zenei e lem ek ú j közvetlenségét állítja, a dallam osság beható
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beszédszerűségét, a ritm u s szuggesztív gesztusrendjét és a hang  m ágikus 
varázserejé t. Ez a zene vaskos, ízes és gyökeréig bajor. S ztrav inszk ijja l 
e llen té tben  O rffnál az em ber áll a középpontban, ösztönös, bölcs és balga 
törekvéseivel végül is az „ö rök” em berség  felé ta rtva . O rffo t b ízvást ta r t 
h a tju k  a ném et v itaiizm us legjellegzetesebb képviselőjének.

A v itaiizm us m ásodik korszaka (1945 u tán) Európa po litika i és k u ltu rá lis  
m egrázkód ta tásának  nyom orával kezdődött. A nyugat eszm éje, m in t valódi 
ideálok kincsesháza m ost sokkal m eg tö rtebbnek , m eg rázk ó d ta to ttab n ak  és 
m egszégyenítettebbnek tű n t, m in t az első világháború  u tán . Ebbe az öröm - 
telenségbe és tanácstalanságba á ram lo ttak  be a nem zetközi v itaiizm us erő
teljes, g y ak ran  robusztusán  optim ista  m űalkotásai. A befogadás készsége 
nagy  vo lt és becsületes. Ehhez ta rto zo tt m ég a pótlólagos ism erkedés azok
ka l a m űvekkel, am elyek az em igrációban  születtek és am elyeket m ásu tt 
m á r k o ráb b an  hitelesítettek . M eglepő m ódon, Sztravinszkij, B artók, H in
dem ith, ső t Schönberg m űvei m ost szin te problém am entesen illeszkedtek  be 
a m uzsikus-vitális stílusba.

Teljesen új orientációt je len te tt ez a ném et zenei tu d a t  szám ára is. Fel 
k e lle tt ism ern i az új zene fejlődése fo lyam án, hogy ez a fo lyam at sok 
szálból fonódik  össze. Az ellen tétes nézetek  term ékeny cseréje, a techn ikai 
lehetőségek régóta nélkülözött szabad felhasználása és a növekvő p rosperitás 
bám ulatosan  rövid idő a la tt élénk foglalkozást e redm ényezett az új zené
vel, különösen N ém etországban. Az ülések, ünnepi hetek , kiadások, v iták , 
rádióm egbizatások, speciális hanglem ezsorozatok, ösztöndíjak  és pályázatok  
özöne azt az érzetet kelti (valam ennyi országban), m in tha  e lé rtü k  volna az 
ú j zene a ran y k o rá t — legalábbis, am i az intézm ényes tám o g atást illeti.

T örténelm i áttek in tésben  azonban az elm últ ké t évtized  az ú j zene 
vo ltaképpen i m ag já t illetően alig hozott m eghatározó változásokat. Az új 
zene fejlődésének főbb vonalai m ég inkább  konszolidálódtak. Az 1911-es 
esztendő határköve, am ikortó l az an tito n á lis  (illetve atonális) zene a régi, 
hagyom ányos tonalitástó l m egszabadulni látszott, ma m ár csak erő teljes h u l
lám nak  h a t, am elyen keresz tü ltek in tve  követhetjük  a n y u g a ti zene k o n ti-  
n u u m át M achaut-tó l Boulez-ig.

Az 1945— 1950 közötti zene előretörő  hangvétele a 20-as évekével v e t
hető  egybe. A zt jelenti ez, hogy a k o rb an  a kézenfekvő lehetőségek konszo
lidáció ja és realizálása uralkodik . A ligha h ason lítha tnánk  ezt az idő t az 
1911— 13 közötti hatalm as fo rrada lm i kezdőtörekvésekhez.

Az em berrő l form ált kép m egrázkód ta tása  eredm ényezte az „új valóság” 
in tenzív  k u ta tásá t, az irrac ionalista  elem ekkel való foglalkozást, a k á r  a 
quasi-m atem atikai elrendezés, ak á r az éber-álm odó víziók irányába. A vég
te lenné k ite rje sz te tt hangbirodalom ban é lvezett ko rlátlan  szabadság érzése 
a m ágia és a m atem atika pólusai között ingadozik. Az ú j használati zenei 
szükséglet h a lla tlan  k iterjedése  egészségesen „k ipárnázta” az ú j zenét, e 
fölé em elkedhetnek  „norm ális” , jelen tős teljesítm ények éppúgy, m in t „ab
norm ális” kísérletek. így  például a szélsőséges, e lek tron ikus zene jón éh án y  
h an g záss tru k tú rá já t a lkalm azták  film zenében, kísérőzenében és tán cp ro 
dukciókhoz, am i által a pub likum  apperc ip iá lta  ezeket az effek tusokat, 
m ielő tt m ég a szakem berek értékük , v agy  érték telenségük tek in te téb en  
egységre ju to tta k  volna.
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A korszak különböző stílustörekvéseinek  á ttek in tése  m u ta tja  a jelleg
zetes változásokat is.

H indem ith ú t ja  a Requiemmél, az Apparebit cím ű kompozícióval, a 
Marienleben 2. verziójával és a Világ harmóniája cím ű operával növekvő, 
re s tau ra tív  konzervativ izm ushoz vezetett. H indem ith  m űvében  a tökélete
sen  „e lsa já títo tt” m ú lt a hagyom ány  igenlésének érte lm ében  él tovább. N em  
spekulatív  je llegű  az, hogy a hagyom ányhoz visszavezető u ta t a n y u g a t 
k o ra i (középkori) m isztic izm usára alapozza; pé ldaképül szolgált M achaut 
izom etriája és h an g záss tru k tú rá i, va lam in t a  XIV. századi m otetus-dis- 
kan tok  régi dim inuciós g y ak o rla ta  (például az én ek h an g ra  és zongorára 
ír t  M otettákban). Az á tdo lgozott M arienleben-hez (1948) előszóként fűzö tt 
gondos m ag y arázat és elem zés azt bizonyítja , m ennyire  önkritikusan  fá ra 
dozott H indem ith  sa já t e red e ti tö rvényének  m agyarázatán . Eközben a m isz
tikus orien táció jú  hangnem szim bolika érdekében  ki k e lle tt té rn ie  a szabad- 
tonalitású , erős im pulzusokat tarta lm azó  insp iráció  és a m odellszerű m eg
fogalm azás elől. A Reményhez című (ugyancsak előszóval ellátott) k a n tá 
tá jáb an  H indem ith  pé ld am u ta tó an  m égegyszer a láhúzta  a zene közösség- 
form áló ere jébe  v e te tt h ité t, s ennek m egfelelő gyak o rla to t is k ialak íto tt, 
am ennyiben a k o n certte rem  hallga tó it felszólítja  az együtt-éneklésre, vagy  
az éppen h a llo tt frázis u tán -ének lésére . Az a stílusirányzat, am elyet 
H indem ith képviselt, m a m á r  világosan levezethető  Brahmstól, Regertől és 
Pfitznertől, fo ly ta tó ja  pedig  Genzmer.

Bartók irá n y a  m egőrizte  a m ester sa já to s k ifejezését egészen a késői 
m űvek teljes le tisz tu lásá ig  (III. zongoraverseny). A kele teu rópai nyelv járás 
intenzitása, a „stile  b a rb a ro ” átszellem ítése a tem atik u s feldolgozástech
n ikával (m integy B eethoven  késői vonósnégyeseinek szellem ében) ú tjáb an  
á llt a dogm atikus ,,iskola”-a lko tásnak . M agyarországon B artó k  nevével egy 
egész zeneszerzőnem zedék n ő tt nagyra, de nem zetközi értelem ben aligha 
beszélhetünk B artó k  u tódairó l.

Sztravinszkij 1945 u tá n  ír t  zenéje a késői stílus nem ességében is a leg 
különbözőbb m odelltípusok  bám ulatos átváltozókészségét m utatja . Woody 
Hermámnak, és jazz-zen ek arán ak  ír t  Ebony concerto-ja  a jazz-es szim fom z- 
m us szerencsés előretörése, sokkal m esszebb m uta tó  lépés, m int Milhaud, 
Ravel és Honegger k o ráb b i példái. N em  az a fontos, hogy ez a concerto 
„valódi” jazz-e, vagy  nem , hanem  az, hogy a jazz eszközeivel és anyagával 
fé lre ism erhete tlen  Sztrav inszk ij-m uzsika kele tkezett. E nnek  a m űnek jazz- 
u talásai a m odern  jazz egy bizonyos irán y za tán ak  sokszorosan u tán é rze tt 
m odelljei le ttek  (v. ö. a B rubeck -O k te tt felvételeit).

A három  té te les szim fóniában S ztrav inszkij a v ilágosan k ö rü lha tá ro lt 
tem atikus anyag  fegyelm ezett feldolgozásának m esteri ism eretéről ad szá
m ot. A kon trasz to k  nem  an n y ira  stiláris keverésen  a lapu lnak , m int inkább  
a k lasszikus-rom antikus hagyom ányhoz való  közeledésen. A nem törődöm , 
szórakoztató Concerto in D -t (1946) és az azt követő  Dumbarton Oaks 
Concerto-1 egy v ilág  v á lasz tja  el a Mise (1948) h ie ra tik u s  szigorától. Ik o n 
szerű kem énységgel, cirill p rozódiával ö ltö tt i t t  te s te t a miseszöveg, am ely
nek fúvóskísérete  h e ly en k én t a Zsoltár-szimfóniára u ta l vissza. Ö sszeha
sonlításként em lékeztetek  a rra , hogy példáu l H indem ith  m aestoso tem pójú ,
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pontozott vonu lás-ritm usokat egységes stílusjegyként alkalm az, függetlenü l 
attól, hogy szim fonikus m űrő l (Bostoni szimfónia), „Spielmusik”-ról (op. 
44.), vagy vallásos k a n tá tá ró l (Apparebit) van-e szó. Ezen lem érh e tjü k , 
m ennyire  m ás zenei szellem  h a tja  á t Sztravinszkijt, m enny ire  kü lönbözik  
felfogása a stilisztikai kérdésekrő l. H indem ith  szem élyes stílusa hűségesen 
követe tt technikai elveken nyugszik, Sztravinszkij ,,s tílu sa” p rincíp ium 
kén t csak az általa a lkalm azo tt legkülönbözőbb techn ikák  sum m ázásából 
á llap ítha tó  meg. Nagy m eglepetést je len te tt, hogy éle tének  hetedik évtize
dében, a dodekafon és szeriális s tru k tú rá k  kipróbálása, sőt, Webern p u n k - 
tuális techn iká jának  alkalm azása révén  ez a stílus m ég jelentősen to v áb b 
fejlődött (Threni, Canticum, Agon, Movements).

Sztravinszkij s tílusirányzata , am ely  Csajkovszkijra, Rimszkij-Korza- 
kovra és Debussyre utal, Poulenc, Francaix, Blacher és Einem m űveiben  
ta lá lt fo ly ta tásra , vokális vonatkozásban  ide sorolandó m ég Orff és ta n ít
ványa, Killmayer.

O rff fejlődése 1945 u tá n  a zenei ta rta lom  egyre tovább i sű rítésének  
ú tján  van. Lakonikus, precíz zenéjével kapcsolatban a szokásos esztétikai 
állásfoglalás, am ely a m élyérte lm ű  zenei té te l m éltóságából indul ki, egyre 
kevésbé helyénvaló. Az Antigone (1949) és az Oedipus (1961) zenéje h a tá r -  
helyzetét m u ta tja . O rff ahhoz a hangelrendezéshez közeledik, am elyben 
szim bolikus k arak te rű ek  az egyes m otívum ok, később m á r egész h an g fe lü 
le tek  is. A  ba jo r folklór és a görög sorsgondolat po láris feszültsége az 
ős-színház m ágikus h a tá sá t é ri i t t  el. Az O edipusban az ábrázolás ü n n e 
pélyes-h ieratikus m ódja és szoborszerűsége még a jap án  N o-játékhoz is 
közelít.

O rff irán y za tán ak  k isugárzása pedagógiai műve, népszerű  m esejátékai, 
A hold és Az okos lány, az iskolai tan u ló k  álta l is e lőadott Carmina burana 
révén ha tásáb an  p á ra tlan u l széles, és m a m ár N ém etországban és m ásu tt 
is az elem i gyerm ek-, iskolai-, ifjú ság i- és am atőrzenélés alapja.

A nnak  a zeneszerzőcsoportnak a széles áram a, am elynek  vezető k ép 
viselőit Honeggerben, Milhaudban és Prokofjevben lá ttu k , sem változo tt 
meg döntően a vitaiizm us m ásodik  fázisában. Ha néhány  n evet k iragadunk  
a különböző nem zetiségű rep rezen tánsok  közül (Ginastera, Menotti, Lutos- 
lawski, Britten, Blomdahl), világossá lesz, m ennyire elő tte  já r  va lam enny iük
nél a régi és ú j kom pozícics techn ikák  fölö tti rendelkezés elm életi spe
kulációknak, vagy dogm atikus kötö ttségeknek . A m it írnak , m indig  életközeli 
és a jelenbe kapcsolt m uzsika. A disszonanciák, a szerkezeti sűrítés vagy  
a zenei já tékö röm  m ércéié, a népdalszerű  m odellek vagy verisztikus vezér- 
m otivika értékelése m indig a zene tá rg y á tó l függ. B eniam in  B ritten  k ü lö 
nösen jellegzetes személyisége ennek az 1945 u tán  fellépő nem zedéknek. 
V isszam utató kötöttsége a ,.régi tö rvényhez” (Purcell) sem m iféle kom pozí
ciói ideológiát nem  jelen t a szám ára, a nem zeti örökség m otívum a ö tlik  
nála szembe, ahogyan a Hatok csoportja Rameau-ra u ta lt. B ritten  elég 
szabad ahhoz, hogy váltakozva alkosson nagyszabású szim fonikus zenét, 
operát és gyerm ekeknek szán t in s tru k tiv  darabokat. M űvészkedés nélkü li 
gyerm ekzenéjének  bája  és na iv itása . B ritten  m egengedhette m agának  azt, 
hogy a Szenivánéji álom bohókás költészetét, vagy m ásfelől egy japán  No-
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já té k  szigorú k ö rü lh a tá ro ltság á t zenei m egjelenítőerővel átötvözze. A The 
Turn of the Screw cím ű k am arao p e rá já ra  a szubtilis szellem i koncentráció 
a jellemző.

A fia ta labb  zeneszerző nem zedékben m indenfelé k ife jlődö tt egyfajta  
dodekafon konform izm us. H a az egyes stílusirányzatok  h a tá ra i csepfolyóssá 
vá ltak , a nem zetközi dodekafon istáknál m esszem enően e lvesztették  jelentő
ségüket személyes, vagy  a k á r  nem zeti stílusm inőségek. A 12-hangú tech
n ik a  nem  m arad t egy szövetség titkos tudom ánya . A v itaiizm us számos kép
viselő je k ip róbálta , m in t egyet a sok szerkezeti lehetőségek közül, méghozzá 
töb b n y ire  dogm atikus form ában .

Ilyen p róbálkozásokat ta lá lu n k  példáu l Boris Blachernál. Egész reihe- 
ren d sze rt dolgozott ki, ü tem sém a-haladványokat, am elyeket ..variábilis m et
ru m o k n ak ” nevez (Ornamente, Zongoraszonáta op. 39., 2. zongoraverseny). 
P u n k tu á lis  h angfe lv illanásokat B lacher 1955 ó ta  a dodekafóniátó l függet
len ü l is alkalm az. T akarékos vonalvezetéssel párosu lt ritm ik u s  erő és to 
nális  centralizáció teszi zenéjének  gesz tu sren d jé t intenzívvé. Em lítésre m éltó 
B lacher fejlődése a nagy  fo rm ákban  1945-től kezdve (A főinkvizítor, Ham
let, A velencei mór, Requiem, Rosamunde Floris). 1. szám ú A bsztrak t ope
rá ja  allegorikus b a le tt fo rm ájáb an  je len íti m eg a lé t o lyan ősi állapotait, 
m in t szerelem, félelem , párbeszéd, rém üle t, az ének és a tán c  eszközeivel.

Éppen ebben a m űben  fé lreé rth e te tlen ü l kerü l nap fény re  az élet b a ja i
n ak  és a v ilágfélelem nek m otiválása á lta l a n ih ilizm usra íté lt k iú ttalanság.

Jelentős új im pulzusok  é rték  1945 ó ta  az egyházi zenét is. Különleges 
szerepe van ebben  az exotikum hoz való szin te  szenzációs fordulásnak, a 
szakrális elem k ite rjesz tése  ku ltikus, ső t m ágikus te rü le tek re , igen nagy 
szerepet já tszo tt, am in t ez a Jeu n e  F ran ce  két zeneszerzőjének, Messiaen- 
nek  és Jolivetnek m unkásságából leszűrhető . Jo livet Öt incarnatio szóló
fuvolára cím ű d a ra b já b a n  „valódi” ráo lvasó  zenét szándékozott írni, r i
tu á lis  fe tisku ltusz t a k a r t ábrázolni.

K atolikus m iszticizm usának zsúfolt képeivel M essiaen is átlépi a felfog
ható  dolgok h a tá ra i t  és az értelem  á lta l e llenőrzö tt te rü le tek e t. Szimboliz
m u sá t a keleti ren d sze rek  átvételével egyre  in tenzívebbé te tte . Nehéz p e r
sze eldönteni, hogy M essiaennak sikerü lt-e  egyesítenie az exotikus-vad  egy- 
szólam úságot és az egyszerű francia  chanson-nyelvet. Hosszú m adárhang- 
monológok, vagy  m atem atikus-szeriális szerkezetek  m elle tt, m eglehetősen 
ellentm ondóan, D ebussy-á tvéte lekkel is talá lkozunk. M essiaen a „szervezett 
zö re j” p rok lam áló ja  és e gyakorla t követő je , s ezáltal a szélsőséges avan t- 
gard e  új téziseinek  a ty ja .

K ülönösen szoros kapcso lat m u ta tk o z ik  m eg a m a m indenfelé m egfi
gyelhető e x ta tik u s  irán y b a  m u ta tó  tendenc ia  és a tökéle tes in tellektualiz- 
m usra  való tö rek v és között. K épviselői tú lnyom óan  S chönberg  iskolájából 
szárm aznak, ö k  a lk o tják  az 1945 u tán i zene legérdekesebb és legvita thatóbb  
stílusirányzatát.

A dodekafon isták  m ég m a is fan a tik u s  buzgalom m al h irdetnek  egy
fa jta  igazhitűséget és igényüket, m ely sze rin t ők az ú j zene egyetlen igaz 
képviselői. Ma term észetesen  egyértelm űen  felism erhető  Schönberg k ö tö tt
sége W agnerhez és Mahlerhez, nem  csak k ro m atik á ján ak  szenvedélyes k i
fejezésfokozásában, de abban  az egész zenélési m ódban, am ellyel a do-
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dekafón iá t költő i gondolatok szolgálatára alkalm assá tette. E zt nem csak 
vokális m űvei, elsősorban operái n y ila tk o z ta tják  ki, hanem  különböző u ta 
lások is, m in t például az a ham isíta tlan , rom an tikus p rogram , am elyet 
Zongoraversenyének (1942) négy  tételéhez fűzö tt. A 12-hangú sorból való 
tém aképzés szin tén  k lasszikus-rom antikus feldolgozási p rinc íp ium okat kö
vet. Ebben követte  őt Alban Berg és Dallapiccola, egy ideig közel á llt eh 
hez Kfenek és Fortner. De A lban  B erg  és D allapiccola dallam képzési m ódja 
s m éginkább  m űveik  hangzási (tonális) fe lü le te inek  kialak ítása  a r ra  u tal, 
hogy a Schönberg-iskolán  belü l m ár korán  je len tkeztek  különféle  tenden 
ciák, am elyeknek  m a meszevivő következm ényei vannak.

Stockhausen, Boulez, Nono, Bo Nilson és m ások  fejlődése az t bizonyítja , 
hogy a dodekafónián  belül Webern tö rekvése a hanganyag szeriális so
ro k b a  való k ristá lyos elrendezésére bizonyult a  leg teherbíróbb ú j tö rvény
nek. W ebern rad iká lisan  k eresz tü lv itte  a szabadu lást a hagyom ányos dal- 
és táncm odellektől, tonális funkcióktól, vonzásoktól és arányok tó l. Ezek 
helyébe nem -folyam atos színfoltok, hang tö redékek  vagy akkord  halm azok 
kerü lnek , am i á lta l m ég az á tv e tt form am egjelölések, m in t zongoravariáció, 
vagy  szim fónia is alapvetően új je len tést nyernek . M ásrészt v iszont nem  
szabad szem elől téveszteni, hogy W ebern m aga hangsúlyozta, a ha llga tónak  
nem  m atéria-p roporc iókat a k a r  m agyarázni, han em  átélhető hang je lensé
geket hallásélm énnyé változtatn i.

W ebern zenéjé t és rendszeré t ná la  sokkal dogm atikusakban in te rp re 
tá lja  René Leibowitz és köre. Az „anyag elrendezése” és a zene em bertől 
való távo lságának  gondolata, am ely  já tékszabályaiban  végül is az aleato- 
r ik a  véletlen  eredm ényeihez ju to tt, i t t  kom oly apologétákra ta lá l: (a Homo 
ludens m egdicsőülése, am int üveggyönggyel já tszik) Kfenek, Stockhausen, 
Boulez, Babitt, Xenakis szem élyében.

A W ebern-követőktől m eghatározó jelentőségű új im pulzusokat ka
p o tt az e lek tron ikus hangbirodalom  és hangkeltés három  évtizede fennálló  
k u ta tá sa  is. A hagyom ányos h an g szertá r gá tlása  nélkül való h an g d iffe ren 
ciálás, és a k ívánság  a szerkezeti a rányok m atem atikai pontosságú á tv i
te lé re  a ritm u s és a dinam ika te rü le tén , fá rad ság  nélkül keresztü lv ihető  az 
elek tron ikus e ljárásnál. Az eddigi hang  atom izálása, beleértve az em beri 
hango t is, lehetővé tette , hogy a szin tétikus e ljá rás  folyam án a zeneszerző 
először szabaduljon  meg m inden  előfeltételtől, a semmiből, s a já t  kénye- 
kedve szerin t alkosson. Az elek tron ikus zene kétségkívül egy b e lá th a ta tlan  
fejlődés elején  ta r t :  a m agneto fonszalagdarabkákkal való körü lm ényes fog
lalatosságot fe lv á lto tták  m ár a ly ukkártya-,,in fo rm ációk”, s az e ljá rá s  egy
szerűsödése m egezerszerezi a lehetőségeket.

Igaz. hogy az elek tron ikában  eddig  a W ebern-követők szélsőséges av an t- 
g a rd e-ián ak  esztétikai m axim ái vo ltak  u ra lkodók  és hangadók, de m a is 
v an n ak  m ár em lítésre  érdem es próbálkozások az elektronikus zenének a 
hasvom ányos koncertform ák gazdag ításá t célzó felhasználására, például 
Kfenek és Fortner Húsvéti oratóriumában, Henk Badings ,,Kain és Ábel” 
cím ű b ale ttjében , fé rfik a rt és e lek tron ikus zenét párosító kórusm űvében .

Az elpk tron ika fe1ha«ználása az irracionális, a felső hatalom , a m eta- 
logikus áb rázo lására  1950 óta, egybevág a n y u g a ti em ber belső v ilágával;

459



az atom félelem  az eszm életlen k iszo lgálta to ttság  ú j érzetét ke lte tte . Belső 
affin itás figyelhető  m eg Kafka, Sartre, Ionesco és Beckett á ldatlan  világ
képe és az a lap ja ib an  szem élytelenné vált e lek tro n ik u s hangzáskeltési eljá
rás között.

Századunk m érh e te tlen ü l m egnövekedett halálfélelm ére és é le th ab 
zsolására m in t „m ásik ” választ, ta lán  a jazz je lenségét é rtékelhetjük . 1945 
óta a jazzban a lapvető  fejlődés m ent végbe: a ra ff in á lt technikával előállí
to tt többé kevésbé á r ta tla n  élvezeti cikk irá n t m egnövekedett az igény, 
hogy, m in t m ű alk o tást, kom olyan vegyék és értékeljék . A jazz és az új 
zene szomszédok, ső t rivalizáló p a rtn e rek  le ttek , am ió ta  a jazz fokozatosan 
m agába o lvaszto tta  valam ennyi m odern  techn iká t, és m űvészi érvényű  
m egnyilatkozásokra törekszik. Honegger, Milhaud és Sztravinszkij m eg
kem ényíte tt zenei nyelvével és eszközeivel a f ia ta l jazz-kom ponisták fi
gyelem rem éltó csoportja  (Lennie Tristano, Dave Brubeck, George Russels, 
Shelly Manne) próbálkozo tt a célból, hogy k o ru n k  elm agányosodott és 
veszélyeztetett em b eré t ábrázolja és ezzel közvetlenül hasson rá. Jellem zőek 
olyan címek, m in t Szkizofrén scherzo, Abstract No. 1.

H am is lenne az t gondolni, hogy a jazz egyoldalúan  kölcsönözte eszkö
zeit, kifejezése gazdag ítására  az ú jk o r legsikeresebb alkotóitól, hogy ille
gálisan  beszivárogjon az új zene terü le tére . A nny i bizonyos, hogy Sztra
vinszkij Ebony concerto-ja  óta sok, különböző irányzathoz tartozó  zene
szerző fo rd u lt jazzeszközökhöz és form ákhoz: Blacher, Fortner, Henze, 
Bialas, Klebe, Liebermann. Ebben az a bám ulatos, hogy blues, illetve 
boogie-woogie kom oly  alkalm azása a sehönbergi 12-hangúsággal dolgozó 
alko tóknál is előfordul. Ebből követk ez te th etü n k  a zeneszerző nézeteire, a 
jazz esztétikai é rték e lésére  éppúgy, m in t az egykor annyira  ezoterikus 
R eihe-technika po lgárosu lására.

Jellem ző az ú j zene jelenlegi helyzetére, hogy a zeneszerzők tú lnyom ó 
többsége elfo rdu l az iskolás dogm atizm ustól, H enze hitvallása, am elyben 
tudatosan  e lh a tá ro lja  m agát a steril dodekafónia dogm áitól és ú j, életteli 
dallam ossághoz, m inden  zene éltető  idegszálához keresi az u ta t, nem csak 
rá  érvényes, hanem  sok fia ta l zeneszerzőre.

M indezek a je lek  a tarta lom , igényesség és kifejezés oldaláról kétség
kívül a konszolidáció felé m u ta tnak , a rra , hogy ú jra  m egkeressék és m eg
nyerjék  az em bert.

A tények, sz im ptóm ák és áram latok  á ttek in tése  u tán  m egállap ítha tjuk , 
hogy az ú j zene h a ta lm as  anyagának  nyolc fejlődési vonala logikus tago
zódás. A fo rm ák  gazdagsága végeredm ényben  a m űvészi és esztétikai tézi
sek szubjektív  je llegével m agyarázhatók. Ma jo b b an  fe lism erhetjük , m int 
eddig bárm ikor, m enny ire  viszonylagosak az ellen tétes p rok lam ációk : el
lenséges és b a rá ti kapcso lat a m últhoz; félelem  és h it a jövőben; m ene
külés a je len tő l és a je len  tudatos vállalása. M inderre  akadt kellő  bizony
ság — de a tá rsad a lo m  és az u tó k o r a kom pozíciót m indig is csak hangzó 
je lenségként é rték e lte . És még o tt is, ahol a zeneszerzők buzgón fáradoztak  
az „em ber n é lkü li zene” m egalkotásán, az in sp irá lt m űalkotások  em 
berek  szám ára készü ltek  és csakis tő lük  n y ertek  rangot, érvényt, é rte lm et 
és m egbecsülést.
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U J F A L U  S S Y  J Ó Z S E F :

Ű J  M Ű V E K  F E S Z T I V Á L J A  K O P P E N H Á G Á B A N
A  „ N E M Z E T K Ö Z I  Ű J  Z E N E  T Á R S A S Á G ” 38. Z E N E I  Ü N N E P S É G E

1 .

A Társaságot ná lunk  á lta láb an  ném etes rövidítése szerin t volt szokás 
em legetni, igéenem -nek  (In ternationale  G esellschaft fü r  N eue M usik), jeléül, 
hogy bennünket abból az időből eredő kö telékek  fűznek hozzája, am ikor 
m ég — a ké t v ilágháború  k ö zö tt —  a ném et és osztrák  av an tg á rd  vo lt a 
m ozgalom  vezető ereje. Az egykori IGNM h ivatalos nyelve m a a francia, 
te h á t h ivatalos röv id ítése is SIM C (Société In te rn a tio n a le  de la  M usique 
C ontem poraine). N yom tatványain , közlem ényein m égis m ind inkább  elő
té rb e  kerü l az angol nyelv, m inden  nem zetközi érin tkezés roham osan  el
uralkodó  világnyelve. így  idei koppenhágai hangversenysorozatának  m űsor
füzetén , p lak á tja in  is inkább  ISCM -nek (In te rna tiona l Society fo r  Con
tem porary  Music) o lvashattuk . De nem  h a ltak  k i a ném et nyelvű  hőskor 
em lékei sem: „M ivel angolságom  elviselhetetlen, és m ivel a Társaság 
h ivatalos nyelve a francia, engedjék  meg, hogy néhány  szót szóljak — 
n ém etü l” — kezd te  angol—franc ia—ném et nyelven  egyik felszólalását 
Heinrich Strohel, a T ársaság elnöke. A közgyűlés nyelve is ke ttő s volt: 
n ém et és francia.

Beszámolóm cím ében m égis, vagy ta lán  éppen  ezért neveztem  a T ár
saságot lassan feledésbe m erü lő , egykori m agyar nevén „Nemzetközi Űj 
Zene Társaságnak”. Jelezni szere ttem  volna vele, hogy n ek ü n k  a nem zet
közi zeneéletnek ebben a szervezetében sa já t hagyom ányaink  vannak , még 
abból az időből, am ikor a lap ításánál, bölcsőjénél B artók  Béla és K odály 
Z oltán  bábáskodott, am ikor zenei ünnepségei, hangversenyei — századunk 
m a m ár klasszikus nagy  a lko tása i között — az ő m üveiket is sorozatosan 
rö p p en te tték  szárny ra , m ajd  u tá n u k  következő zeneszerző nem zedékünk 
nem  egy m esterének  nem zetközi p á lyafu tásá t is in augurá lták . A Társaság 
őrzi ezt a trad íció t. T iszteleti tag ja in ak  névsora a koppenhágai m űsor
füzet 7. lap ján  is o tt áll, köztük  a XX. századi zene legtöbb élő és halo tt 
n ag y ján ak  neve. N ekünk sincs okunk a szervezet lé tre jö ttével, k ibon ta
kozásával és m űködésével összeforro tt hagyom ányaink  elfeledésére, m ert 
nincs m it szégyelnünk ra jtu k . Felelevenítésük különösen ide jén  való 
m ost, hogy — csaknem  m ásfél évtizedes szünet u tá n  — ú jra  v isszatértünk  
a T ársaság  tag ja i közé, s a n y á ro n  először v e ttü n k  részt ism ét közgyűlésén. 
A szervezetbe való  v issza térésünket a kü ldö ttek  közvélem énye — m inden 
je lbő l úgy lá ttam  —  rokonszenvvel fogadta.
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A közgyűlésről m agáró l nem  nehéz beszámolni. A kilenc pontból álló 
n ap iren d e t az elnökség, és különösen H einrich S trobel könnyed  ru tin ja  
— a tervezett h á ro m  n ap  helyett — egyetlen ülésen, m ájus 29-én délelőtt 
10-től déli 1 óráig  lep erg e tte . A szokásos jelen tések  tudom ásu l vétele u tán  
a jövő évi ünnepség  hangversenym űsora inak  válogató zsű rijé t választo t
tu k  meg. Az előkészítés technikai ügyességét m i sem  m u ta tja  jobban , m int 
az, hogy három  szavazási tu rnusbó l végülis k ijö tt az elnökség eredeti javas
la tán ak  névsora: Jean-Claude Eloy, Roman Vlad, Klaus Huber, Tadeusz 
Baird, és a jövőévi vendéglátó, a spanyol szekció vezetője, Oscar Espla. 
A szavazás csak egy póttag , Alois Hába nevével egészítette  k i a javasolt 
névjegyzéket.

Az 1965-ös közgyűlés és fesztivál m egrendezését ugyanis a spanyol 
szekció vállalta  m ag á ra , m eghívását O scar Espla tolm ácsolta, s a köz
gyűlés a m eghívást —  ném i aggályok s a m eghívó kü ldö ttek  szóbeli biz
tosítékai u tán  — elfogadta.

2 .

„A vant tou te  chose de la m usique” — kezdi V erlaine A rt poétique-jét. 
T alán  nekem  is in k á b b  a zenei esem ények ism ertetésével k e lle tt volna 
kezdenem , de ez so k k a l nehezebb fe ladat, m in t vo lt a röv id  és kellem es 
közgyűlésről szám ot adni. — Ezt —  gondolom  —  készséggel m egerősíti 
m indenki, aki, a k á r  D arm stad tban , ak á r V arsóban, m ostanában  hasonló 
új zenei bem utatók  so roza tá t vég igülte és élte. Egy hétig  h a llg a ttu n k  zenét 
naponta . H árom  zen ek ari és három  kam arazenei koncert zsúfolt m űsorán 
32 zeneszerző u g y an an n y i kom pozíciója vonult fel elő ttünk . E m léküket 
nem  könnyű elrendezni.

A m egnyitó zen ek ari hangverseny  m ájus 28-án, csü törtökön  volt, a 
sorozat a következő szerdán, jú n iu s  3-án este é r t  véget, ism ét zenekari 
hangversennyel. A m űso ro k a t a zsűri jobbára  az utolsó öt év term ésé
ből válogatta  ki, b á r  egy-két régebbi m űnek is a k ad t helye. íg y  m in d já rt 
az első este szerepelt Hindemith fúvószenekari m űve, a Konzertmusik für 
Blasorchester (op. 41.), a m ásodik zenekari hangverseny  pedig Varése régi 
kom pozíciója, k é t im presszionisztikus hangu la tú  zenekari dal, az Offran- 
des.

B izonyára nem  lep  meg senkit, ak i ism erős az új zene seregszem léin, 
hogy csoda it t  sem  tö rtén t. Nem b u k k an t fel v á ra tlan u l ism eretlen  láng
elme, nem  e jte tt á m u la tb a  soha nem  hallo tt, lángeszű új alkotás, amely 
egyszeriben új i rá n y t  ado tt volna a zenei gondolkozásnak, összegezte és 
leszűrte  volna k o ru n k  fő törekvéseit. Legyünk tisz tában  azzal, hogy ko
ru n k  adekvát m űvészi kifejezése, k iváltképpen  zenei han g ja  rendkívül 
nehezen, lassan, sokak  hosszas és h á lá tlan  m u nkájábó l jö h e t csak létre. 
Üj társadalom , belő le  és vele új é r ték - és je len tésrend  van  születőben. 
E nnek m űvészi m egfogalm azása keservesen bontakozik  ki egy teljesen 
szétm állo tt m ú lt ro m ja in , és különösen sokáig ta r t , am íg szám talan  á t
té te len  keresztü l a tá rsad a lm i v ilágkép  és közérzet a m űvészetek leg- 
közvetettebbjévé, zenévé általánosodik . Ezt tudva, m egértéssel és tisztelet
tel, néha tü re lem m el kell h a llg a tn u n k  azokat a valóban  jószándékú és
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tehetséges műveket, amelyekben az új művészi, zenei gondolkodás- és 
látásmód egy-egy új vonása, még ha töredékesen is, de mégis formálódik.

A Társaság nem köti le magát korunk zenei stílustörekvéseinek egyike 
vagy másika mellett: ezt nemcsak Strobel elnök közgyűlési megnyitó
jából tudhattuk meg, hanem a felsorakozott művek is tanúsították. A klasz- 
szikus szerializmus néha kevéssé érdekes iskolai feladatai, a dogmatikus 
punktualizmus aszkétikus gyakorlatai mellett Berg nagyzenekari pátoszá
nak, Webern érzékeny szín-poézisének örökösei és hívei csakúgy ránk 
köszöntöttek a hangversenyeken, mint akár a szabad aleatorika többé- 
kevésbé leleményes perkussziós improvizációi, vagy Nono iskolájának ,,note 
lunghe” modora, néha agyzsibbasztó hangerejű rézfúvó-effektusok apoka
liptikus hangorkánjaival. Helyenként még a folklorisztikus hang néhány 
burkolt emléke, vagy a neobarokk hagyaték egy-egy elkésett hírnöke is 
fel-felbukkant a változatos felvonulás forgatagában.

Ha eközben pusztán merőben új, megdöbbentő hatásokra, új „sokk- 
források”-ra vadászunk, csalódnunk kellett volna. Megtanulhattuk már, 
hogy ezek — bármily lenyűgözőek legyenek is az első pillanatban — egy- 
magukban előbb-utóbb fárasztókká válnak. Így jártunk a spanyol Enrique 
Raxach „Metamorphose II.” című nagyzenekari kompozíciójának előbb 
említett félelmes battériájával és bódító fortissimóival, így jártunk 
Olivier Messiaen egyébként nagy érdeklődéssel várt művével, a „Sept 
Hai-Kai, esquisses japonaises” című szerzeményével, amely elég általános 
csalódást keltett. A túlontúl egyforma hét darab zongora szóló-részét 
Yvonne Loriod, a neves francia zongoraművész játszotta. Hangzásvilága a 
fúvóshangszerek tartott hangtömbjei köré szerveződik (ez az olasz és fran
cia szerzőknél mostanában divatos eljárás kissé Sztravinszkij hasonló 
karakterű hangzásait vallja ősének), amelyeket a zongora, a xilofon, ma
rimba és más ütőhangszerek gamelang-szerű hanghatásokkal írnak körül.

Nemegyszer különös leleményről tettek bizonyságot egyes szerzők 
művük címének kiválasztásával, a műveket létresegítő technikai, szervező 
eljárások, ötletek, vagy a hangszeres apparátus elrendezésének leíró ismer
tetésével. Felkeltett kíváncsiságunkat azonban maga a mű nem mindig 
elégítette ki. Gyakran derült ki, hogy a csábító érdekesség csak külső 
járulék. Nem megy át a mű zenei megformálásába, nem válik belső, mű
vészi hatóerővé, hanem megmarad kuriózumnak, ami az ismertető szöveg 
nélkül örökre titok maradna az avatatlan hallgató előtt.

A hangverseny-sorozat igazi érdekessége, szépsége és izgalma nem is 
ezekből a múló érdekességekből táplálkozott, hanem abból az örömből, 
ahogyan az effektusok szövevényéből újra meg újra hallhattuk kicsírázni, 
életre kívánkozni korunk sokszor szégyenkező, titkolózó, álruhás zeneiségét. 
Az ISME kongresszus alkalmával időközben nálunk is megismert, fiatal 
dán zeneszerző, Per Noergaard öt tételes művében, a Fragment VI.-ban 
sem az első pillanatban meghökkentő sziréna-sípok effektusa kapott meg 
(ebből sok is volt egy kicsit), hanem a szerző szertelenségein is átütő, ki
fejező logika drámai következetessége. Fellegara művéből, a Muiazioni-ból 
is inkább az emocionális intenzitás emlékét őrizzük, mint a hangszer
csoportok ültetésének sugaras rendjét. A pódium ismételt, teljes átrende
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zése különben is a hangversenyek egyik súlyos tehertétele volt. Minden 
mű, minden szerző más és más hangszereket, eszközöket, más és más el
rendezést kívánt. És milyen bonyolultat sokszor! Bár a rendezkedés az egyes 
műsorszámok között a legkorszerűbb technikai apparátussal, a rendező 
munkások központi rádió-irányításával folyt, az ebből eredő szünetek néha 
hosszabbak voltak, mint maga a zene, és mérhetetlenül elnyújtották a 
hangversenyeket.

A modern európai köntösön is átsugárzott a japán Kazuo Fukushima 
Hi-Kyo című, két tételes művének nemzeti tradíciókban gyökerező muzi
kalitása, különösen a szólista, a szintén japán M. Noguchi feledhetet
len fuvola játékából. Megint más dialektussal egészítette ki a sokszínű 
képet az argentin Tauriello hat Ricercare-ja. Ezek is a szerializmusból sza
bott európai ruhát viselték, de gazdag variatív-fantáziájuk, intim lírai- 
ságuk mélyén a népzene színes tenyészete lüktetett.

Tadeusz Baird Muzyka epifaniczna-ja ismét a szerző ismert, finoman 
impresszionisztikus modorában csillantotta fel a váltakozó hangulatképeket, 
és ezúttal is szubjektiven zenei volt, mint mindig. Honfitársa, Henryk 
Górecki, inkább a musique concréte felől érkezett, harsány hanghatásai 
most sem tagadták meg rokonságát a bruitizmussal. Genesis II. című 
művében mégis megbecsültük a jól organizált hangmatéria felépítésének 
következetességét és egységét. Megint másféle zenei élményben részesí
tettek Dieter Schönbach lírai dalai. Bár ismertetésében inkább a dalok 
strukturális, proporcionális tulajdonságaira hívja fel figyelmünket, a 
szoprán hang (Carla Henius) és a két tartózkodóan preparált zongora 
Webernhez kapcsolódó hangzásvilágából nagyonis személyes, halk líra ro
konszenves zenéje bontakozik ki.

Szokatlan effektusok, sokkok, döbbenetek és kuriózumok tekintetében 
Kurtág György vonósnégyese — a hét egyetlen magyar műve •— sem mér
kőzhetett volna harsányabb pályatársaival. Mégis az egyik legnagyobb és 
legmaradandóbb sikert aratta, mert fogantatásának, fogalmazásának sűrí
tett, magas hőfokú zeneisége, élményvilágának gazdagsága, formálásának 
arányérzéke és művészi ízlése mélyen megfogta a Ny Carlsberg Glyptothek 
antik szoborcsarnokának hallgatóságát. A tapsok ismétlését kívántak volna 
a kitűnően interpretáló Weiner-vonósnégyestől, ha a zenei hét szokásai 
egyáltalán megengedték volna az ismétlést. A kvartett tagjaihoz és hozzám 
érkezett lelkes gratulációk, a szerzőnek küldött üdvözletek azonban minden 
kétséget kizártak a mű sikere felől.

A többnyire szakmai hallgatóság zene iránti érzékenysége, zenei 
kvalitás-igénye valóban az egész hét egyik legmegnyugtatóbb tapasztalata 
volt. Ingvar Lidhohn, az ismert svéd zeneszerző szoprán szólóra és zene
karra írott drámai szólókantátája, A magános Nausikaa (Nausikaa ensam), 
igazán nem szenzációival, extravaganciáival hatott. Stiláris eszközei, zenei 
világa inkább vonták a kései romantika körébe, mint a szélső avant- 
gárdéba. Művének kétségtelen szépségei mégis az udvariasságot jóval meg
haladó, megérdemelt tapsot kaptak. Számíthatott erre a zenei érzékeny
ségre Hans Werner Henze Rim baud-kantá táj a is, amely — ebben a körben 
és szerzőjétől különösen szokatlan módon — nyíltan idézte fel a telt 
romantikus harmóniák, Brahms, Wolf és Mahler borús, expresszív poézisé-
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nek emlékeit. A közönség — becsületére — sznob fintorgás helyett Őszintén 
vállalta tapsaival a sikerült vokális kompozíciót.

3.

Annál inkább elgondolkoztatott és zavarbaejtett olyan produkciók 
sikere, amelyek a zenét, a zeneszerszámokat csak ürügyül használták nem 
is mindig szellemes és szórakoztató, dadaista ízű kabarészínpadi jelenetek
hez. Az idei Varsói ősz résztvevői úgy beszélik, ott maga John Cage, az 
ismert „zenei” botrányhős, és a preparált zongora nemzetközi hírű mestere, 
David Tudor képviselte leginkább ezt az irányt.

Azok számára, akik nem láttak efféle jelenetet, talán nem felesleges 
vázolni egyiket-másikat. Enélkül gondjainkat és itt következő töprengésein
ket aligha értenék meg.

Mauricio Kagel műve, a „Sonant for guitar, harp, double bass and 
percussion” az aleatorikát szabad improvizációban kívánja feloldani. A mű 
egyes részei csak előadási, akciós utalásokat adnak. A szerző maga is a 
pódiumon ül az egyik ütőhangszer-csoportnál, és szabad improvizációjával 
a helyszínen továbbszövi hang-effektusait, ezzel társait is felszabadítja és 
ösztönzi a szabad improvizálásra. A folyamatban mind nagyobb részt 
vesznek a játékosok által különböző hangerővel, fennhangon, majd suttogva 
felolvasott, rövidebb-hosszabb prózai szövegrészek. Mindegyik játékos a 
saját anyanyelvén olvas tetszőleges szöveget, végül, amikor a pódiumon 
már teljes a bábeli nyelvzavar, a feltevés szerint a közönség is szabad 
beszélgetésbe kezd, s ezzel a pódium produkciója mintegy feloldódik a 
közös zsivajban (a közönség ezúttal nem értette el az unszolást, így a jele
netet egy idő múlva abbahagyták!).

Jan Bark és Folke Rabe, két ifjú svéd komponista Bolos című produk
ciója, négy trombonra, alig determinált rögtönzést igényel. Eredetileg a két 
szerző játszotta szalagra mind a négy szólamot, playback-módszerrel. Ké
sőbb, nyíltszíni előadás kedvéért, különböző változatait alakították ki. 
A koppenhágai kamarazenehangversenyen a két szerző és még két fiatal 
trombonista játszotta. A Bolos nem marad meg a zenei rögtönzés határai 
között, hanem — mint a műsorfüzet ismertetése is mondja — a trombon 
„vizuális kifejezésének” lehetőségeit is figyelembe veszi. Valójában miméit 
verekedéssel, zenebohócoktól ismert komédiázással kevert, tumultuózus je
lenetnek voltunk tanúi, amely még hozzá — mint a meg nem komponált 
alkotások többnyire — elég hosszan elnyúlt.

Ib Noerholm művének címe is utal jellegére: Direction: inconnue, for 
a violinist. Az „egy hegedűst” úgy kell értenünk, hogy az nem csupán 
hegedül, hanem még sok minden egyebet is csinál. Punktualista hangzású 
hegedű-szólóval kezdi, majd abbahagyja és egy ideig felolvas. Azután 
egy Bach szóló-szonátából játszik, újra beszél, folytatja a Bach-szonátát. 
Játékának, felolvasásának egy-egy részletét szalagra veszi, visszahallgatja, 
végül az előadói asztal fiókjából apró doboló, zenélő automata-babákat 
vesz elő és eljátszik velük.

„Mit szól ehhez a rendzavaráshoz?” (Was sagen Sie zu diesem Unfug?), 
— kérdezte tőlem az utóbb leírt műsorszám után Erwin Ratz bécsi profesz-
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szór, kezdettől lelkes harcosa a baloldali orientációjú avantgárdnak; Brecht, 
Hanns Eisler és Kurt Weill küzdőtársa. Valóban, mi legyen az ember 
véleménye az efféle tapasztalatokról, és mi legyen a véleménye arról, hogy 
jó zenei ítéletű kollégái tapssal fogadták őket? Őszinte és elfogult lelkese
dés, a kollégák iránti udvariasság, óvatos sznobizmus vagy esetleg még más 
érzés, meggondolás fakasztotta ezeket a tapsokat?

Zenei igényünk spontán tiltakozásának szívesen és szégyenkezés nél
kül átengedjük magunkat, de ez még magában kevés a felelős esztétikai 
ítéletalkotáshoz és magatartáshoz: lehet puszta szubjektív elfogultság is, 
sugallhat objektíve helytelen magatartást.

Kétségtelenül felötlik az efféle kísérletekben a „non finito” esztétikájá
nak egyre divatosabb problémája. A „non finito” azonban — úgy gondo
lom — nem jelent egyben feltétlenül „non organizzato”-t. Már pedig 
bennük — zenei értelemben mindenesetre, általános művészi, esztétikai 
értelemben is bizonyára — inkább az anarchia, az esztétikátlanság ural
kodik. És minél kevésbé összefüggő, minél kevésbé organizált és homogén 
egy művészi megnyilatkozás, annál nagyobb a veszélye annak, hogy a 
„non finito” — a „végtelen”, a „befejezetlen” — a recipiensben, a közönség
ben kelti a „végevárhatatlanság”, az unalom és érdektelenség érzését.

Az esztétikátlanság, sőt, esztétika ellenesség nem újkeletű áramlat a 
polgári művészetben. A gyakorló művész mindig hajlamos a szűkén és 
egyoldalúan technikai gondolkozásra. Különösen akkor türelmetlen hát a 
társadalom normatív beavatkozása iránt, ha az meg — akár közvetlen po
litikai, akár közvetlen vallási indokolással — egyoldalúan ideológiai, ha a 
maga más közegben fogant normáival esztétikai közvetítés nélkül igyek
szik a művészi eljárás technikai részleteit meghatározni. A gyakorló mű
vész esztétikátlansága tehát bizonyos mértékig válasz, védekezés a társa
dalmi beavatkozás esztétikátlanságára. Üdvös ez a művészi lázadás olyan
kor, amikor a megmerevedett társadalmi normák elavult, érvényét vesztett 
társadalmi értékrend nevében tiltanák a realitással való közvetlen, elsőd
leges kapcsolattól a művészt. De veszélyes és nihilizmusba visz, ha a 
művészi protestáció öncéllá válik, általában tagadja a társadalmi normák 
esztétikai-művészi érvényét.

Ratz professzor felháborodása olyan emberé volt, aki hozzászokott, 
hogy a művészi avantgárd lázadása a polgári formák ellen nagyon hatá
rozott etikai tartásból fakad és mélységesen komoly társadalmi maga
tartás. Aggodalma a művészi újítás erkölcsi komolyságát és komolyan 
vételét féltette és félti a szülőktől szabadult gyerekek éretlen játékának 
felelőtlenségétől. Ezért szeretne véget vetni a hitelrontó perifériális rakon
cátlankodásoknak.

Nem könnyű eldönteni, hogy mi helyesebb ilyenkor: a bölcs türelem-e, 
amely azzal tér napirendre a hasonló élményeken, hogy úgyis elmúlnak, 
elporlanak a történelem kereke alatt, vagy a türelmetlen, tiltó beavatkozás, 
amely ettől az ártalomtól is óvná az egészségesebb hajtásokat. Talán segít 
az állásfoglalásban, ha előbb egy pillantást vetünk a vendéglátó Dánia 
zenei képére, legalábbis annak arra az arculatára, amelyet ez alatt az egy 
hét alatt felénk fordított.
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4.

Erre az ád okot, hogy Dánia — és vele együtt a skandináv országok — 
ifjú zeneszerzői nemcsak az avantgárd, hanem éppen a szélső avantgárd 
nagyon tevékeny hiveinek mutatkoztak. Ezt volt alkalmam tapasztalni 
már korábbi stockholmi látogatásom alkalmával is, és mostani dániai 
megfigyeléseim csak kiegészítették, megerősítették ezeket az emlékeimet.

Az ISCM dán szekciója az Ifjú Zeneszerzők Egyesülete (Det Unge 
Tonekunstnerselskab): ez vállalta magára a koppenhágai modern zenei 
hét rendezését. Hamarosan kitűnt azonban, hogy a kitűnően szervezett és 
előkészített egy hét nem pusztán Jan Maegaard, az ifjú zeneszerzők agilis 
elnökének és néhány munkatársának lelkesedését, hozzáértését dicséri, ha
nem a koppenhágai társadalom és a zeneélet sokkal szélesebb köre érezte 
magáénak a modern zene ügyét. Ezt nem csupán a műsorfüzetben felsorolt 
védnökök névsora mutatta (élén a dán királlyal), nemcsak a napról napra 
ismétlődő fogadások, a Városi Tanács, a Zeneszerző Egyesület, a Tivoli
igazgatóság és a Hansen zeneműkiadó cég meghívásai tanúsították (leg
alább egy dicsérő szót maguk az ízléses nyomtatványok is megérdemelnek). 
A Dán Rádió és Televízió remek stúdió-hangversenytermét, egész apparátusát 
az új zene rendelkezésére bocsátotta. Egy televíziós film-bemutató meggyőzött 
arról, hogy rendes műsorukban is sokat tesznek a modern zene legmoder
nebbjének ismertetéséért. A Hansen-cég segítsége sem pusztán a fogadás 
megrendezésében, a vendégek meghívásában merült ki, hanem komoly 
adminisztratív támogatást jelentett a rendezőségnek.

A modern dán bútorművészet vidéki mintatelepének megtekintése és 
az avantgárd-képzőművészet alkotásaiból berendezett Louisiana-múzeum, 
a benne rendezett dán kamarazenehangverseny csakúgy a dán közvélemény 
művészi újító buzgalmáról adott hírt, mint a fesztivál ideje alatt tartott 
egyéb új zenei bemutatók. A nagy tömegeknek szánt, ingyenes Tivoli
hangversenyterem is felajánlott egy hangversenyt a zenei hét programjá
hoz.

Ha csak elszigetelt és rövid lejáratú kirakat-lelkesedésnek véltük volna 
mozgalmukat, eloszlatta kétségeinket a dán muzsikusok hihetetlen tel
jesítménye: a művek túlnyomó részét koppenhágai játékosok tanulták meg 
és mutatták be, és készületlenségük miatt csak egy darabot kellett a műsor
ból elhagyni. Ez nyilván nem tellett volna tőlük, ha nem játszanának rend
szeresen hasonló technikát és jártasságot igénylő műveket. A kezdő és 
a befejező koncertet az amerikai származású, jelenleg Svájcban működő 
Francis Travis vezényelte, de betanításukból — és részben interpretálásuk
ból — a dán dirigensek is derekasan kivették a részüket, köztük a ma
gyar származású Vető Tamás.

Nehéz, szinte lehetetlen véleményt mondani egy ország zeneéletéről egy 
hét tapasztalatai alapján. Talán mégsem tévedek, ha úgy látom, hogy a 
dán kulturális közélet élénk, néha szinte túlzottnak látszó lelkesedése az 
új zene, az új művészet legújabbja, legdivatosabb ja iránt sajátos zenetör
téneti előzményeiből érthető és természetes. A nemzeti romantika tisztes 
hagyományai Dániában is, a többi skandináv-államban is aránylag sokáig 
kötötték meg, konzerválták a zenei ízlést. A kései ellenhatás robbanás-
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szerű kitörése szükségszerű folyománya a zenetörténeti szituációnak. Jelen
ségei, tünetei hasonlóak a Lengyelországban az elmúlt években látottakhoz.

Viszatérve tehát az előbb feltett esztétikai-etikai kérdéshez, aligha 
ítélhetjük meg egyformán a dán kollégák tevékeny, néha viharos új-keresésé
nek és egyes kiábrándult vagy cinizmusra hajló nyugati rutiniék eredetieske- 
désének eredményeit. Éppen az előbb említett Lengyelország komponistáinak 
újabb alkotásai mutatják, hogy a szélsőséges újítás kezdeti túlzásaiból 
hogyan bontakoztathatja ki a tehetség és művészi érzék a valóban zenei 
gondolkozásmód szolidabb értékeit.

Felületes dolog volna egyszerű párhuzamba állítani és analógiában 
összekapcsolni két ország zenei fejlődését, amelyek más történelmi előz
ményekkel ma is más és más utat járnak. De hasonló vonásaikat sem hagy
hatjuk figyelmen kívül, és beilleszthetjük egy apránként kibontakozó na
gyobb egész képébe. Ezen a képen pedig mégis inkább az örvendetes, 
mint a leverő tulajdonságok tűnnek szemünkbe.

Ezek — ha nem is feledtetik a széllel bélelt ügyeskedéseken érzett 
boszúság vagy a rosszhiszemű feltünésvágykeltette felháborodás emlékeit, 
mindenesetre segítenek azokat helyes értékük szerint megítélni, megóvnak 
jelentőségük túlbecsülésétől. Egyben arra késztetnek, hogy bízzunk a zene 
és a társadalom egészséges, magukat megújító, szelektáló és korrigáló élet- 
folyamataiban, türelemmel egyengessük útjukat. Ezt meg kell tennünk és 
meg is tehetjük oktalan derűlátás, opportunus liberalizmus, vagy akár 
esztétikai nihilizmus veszélye és vádja nélkül. De szükségünk van hozzá 
a zeneélet nemzetközi fórumaira, köztük az SIMC nyilvánosságára.
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P E R N Y E  A N D R Á S :

V A R S Ó I  Ő S Z  —  1 9 6  4
A  K Ö R N Y E Z E T

A lengyelek kissé elcsodálkoznak a külföldi látogató megdöbbenésén. 
Az ő szemük már átsiklik a romokon — megszokták — és csak a tágas
gyönyörű utcákon pihen meg, a hat-nyolcemeletes pontházakat mutatják 
büszkén és a parkokat, aggodalmasan fürkészve az utas arcvonásait: „Ta
lán nem tetszik?” Nem értik annak tragikumát, hogy ebben a városban 
csak romokat vagy vadonatúj épületeket lehet látni — átmenet nincs. Csak 
a romok eltakarítása is emberfeletti munka, amelyhez két évtized minden 
heroikus erőfeszítése is kevésnek bizonyult.

Megrázó, az embert minden ízében felkavaró ellentmondás ez: a múltat 
totálisan megölték, ám annál agresszívebben támad a figyelmes látogatóra 
a szörnyű emlékek végtelen sora. Mondhatnánk úgy is, hogy a múltból 
csak a szörnyűség maradt, emlék formájában. Amerre megy az ember, 
táblák, szobrok és domborművek mementója: itt és itt, ekkor és ekkor 
egyetlen napon ennyi és ennyi ezer embert öltek meg a német fasiszták . . .

* * *

A csupán szörnyű árnyékaiban jelenlevő múlt sokszor tudatosan, még 
többször öntudatlanul determinálja e nép gondolkodásmódját. Beállított
ságuk egyenesen következik abból a tényből, hogy húsz év alatt szinte 
mindent a semmiből kellett létrehozniuk. A magyar és a lengyel nép 
között a művészet terén minden esetre az látszik a leginkább döntő kü
lönbségnek, hogy a mi tagadásunk — konkréten: a mi tagadóink állás- 
foglalása — Liszt és Bartók, az övék viszont Moniuszko és Szymanowski 
ellen irányul. A lengyel muzsika egyetlen nagy ősét, Chopin-t korántsem 
fűzi olyan megszakítatlan fonál a jelenkorhoz, mint a mi Liszt Ferencünket 
— emellett a lengyel népi muzsika nem jelenthetett olyan építkezési alapot, 
mint a magyar, nem termelhetett ki olyan alkotómestereket, mint a mieink. 
Vitathatalanul következik ebből, hogy a lengyel muzsikusok előtt óriási 
jövő áll, ám annyi bizonyos, hogy a jövőnek ezt az útját iránytű hiányában 
sokkalta nehezebben találják meg, mint mi.

Mielőtt félreértés esnék, már itt meg kell mondanom, hogy „út” alatt 
nem egy bizonyos kompozíciós módszer követését értem, mégkevésbé egy 
bizonyos, vagy több kompozíciós módszer kizárását. Pusztán a zenealkotás 
folyamatosságára gondolok itt, a zenekultúra megalapozottságára, az új
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zenének arra a társadalmi bázisára, amelyet a nápolyi iskola jelentett az 
olaszok számára, vagy arra az egységes, töretlen — jóllehet alkonyatba 
hajló — vonalra, amelyet a német zene története írt le Luther-től We- 
b em ig. . .  A lengyelek ebben a vonatkozásban az alapkövek lerakásánál 
tartanak. Nem az ő hibájuk, hogy ez utóbbi művelet éppen olyan korban 
zajlik le, amelyben az „alapkövek” minősége minden eddigi korénál nehe
zebben ellenőrizhető.

Mindezt azért tartottam szükségesnek előre bocsátani, mert érzésem 
szerint a „látható múlt” pusztulása, a szörnyű emlékek jelenvalósága és a 
„hallható múlt” viszonylagos megalapozatlansága egyként determinálja a 
lengyel muzsika jelen helyzetét, mind a modern lengyel iskola produktu
mait, mindpedig a Varsói Ősz zenei fesztiválon előadásra kerülő művek 
irányzatos hovatartozását.

* * *

Talán felesleges is külön hangsúlyoznunk, hogy a fesztivál hangverseny- 
termei mind új, gyönyörű modern épületek. A Varsói Filharmónia 
épülete például a magyar vendégek számára valóságos revelációt jelent. 
Ez az épület egy majdnem kétezres befogadóképességű nagy hangverseny- 
termet és egy majd hatszáz személyes kamaratermet foglal magába. Hála 
a kitűnő konstrukciónak: e két terem egymástól teljesen függetlenül mű
ködik, külön előcsarnokkal és ruhatárakkal, torlódás tehát elképzelhetetlen. 
Az épület belső kiképzése lenyűgözően szép, a párnázott székek rendkívül 
kényelmesek, az akusztika kitűnő. Az érdeklődésre és a szervezésre egyaránt 
jellemző, hogy majdnem minden koncert maximálisan telt ház előtt zajlott 
le, sőt: ülőhely hiányában igen sokan állni kényszerültek. A két éjszakai 
koncert pedig az új zeneakadémia épületében található stúdió-helyiségben 
zajlott le. Ez a kb. 150 személy befogadására alkalmas kis terem éppúgy, 
mint az előbb említett két másik hangversenyterem a legmodernebb fel
vételi lehetőségekkel van felszerelve, beépített stúdió-helyiségekkel, erősí
tőkkel stb. Ez utóbbi tény teszi lehetővé, hogy számunkra elképzelhetetlenül 
rövid átfutási idő alatt jelenjenek meg az elhangzott koncertek hangle
mezen.

Ez a rövid átfutási idő jellemzi a lengyel kottakiadást is. Az előttünk 
fekvő katalógus arról tanúskodik, hogy egy-egy, harminc év körüli lengyel 
komponista 10—15—20 műve jelent meg nagy alakú partitúra formában 
— hihetetlenül olcsón. (E kották ára a mi pénzünk szerint hat-hét forinttól 
nyolcvan-száz forintig terjed — az utóbbi árkategóriába tartozó művek 
azonban már óriási apparátust foglalkoztató oratoriális alkotások, vagy 
különlegesen nagyméretű szimfonikus művek.) A kották kivitelezése ízlé
ses, gyönyörű, minden műnek külön-külön rajzolt címlapja van. (Tapaszta
lataik szerint ugyanis, az uniformizált sorozat-kiadványok korántsem any- 
nyira kelendőek!)

Az ízlés egyébként áthatja zeneéletük teljes szervezetét, beleértve a 
zenei termést is. Ennek tudható be, hogy ha a fesztiválon el is hangzott 
gyenge, vagy éppenséggel tehetség nélkül való lengyel kompozíció — de 
ízléstelen sohasem. Erre még akkor is nyomatékosan fel kell hívnunk a
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figyelmet, ha köztudomású, hogy az ízlés mozzanata az alkotói munkában 
bizonyos mértékig másodlagos tényező és nem léphet elő egyedüli érték
meghatározónak.

A  H A N G V E R S E N Y E K R Ő L

Elsőként a fesztiválon hallott művek előadási színvonaláról szeretnénk 
szót ejteni, vendégszereplő és hazai szólistákról, előadóegyüttesekről ál
talában.

Kezdjük az áttekintést az Állami Hangversenyzenekar varsói szerep
lésének ismertetésével.

Azt hisszük: felesleges külön hangsúlyozni, hogy a lengyelek milyen 
előlegezett rokonszenvvel fogadták zenekarunkat. Annál nagyobb súllyal 
esik latba a lengyel sajtó általában meglehetősen hűvös hangú recenziói
nak sora. Mindenekelőtt a zenekar programját kifogásolták, mondván, hogy 
az konzervatív volt. (Bartók Divertimento-ja és Kodály Psalmus hungari- 
cus-a mellett Kadosa Pál Pián’ e forte-ja szerepelt, valamint Farkas Ferenc 
Preludium és fúga című alkotása.) E helyen nem akarunk belemenni annak 
fejtegetésébe, hogy ez a kritikai szempont jogos-e vagy sem, azt azonban 
meg kell mondanunk, hogy Farkas művét — a koncert nyitó-számát a kö
zönség rendkívül hűvösen fogadta. Megpróbálunk magyarázatot adni erre.

A Varsói ősz — mint köztudomású — a modern muzsika nemzetközi 
seregszemléje. Ezzel kapcsolatban hivatalos szerveink kétféle módon fog
lalhatnak állást: vagy résztvesz az Állami Hangversenyzenekar a feszti
válon, vagy nem vesz részt. Ez tehát döntés kérdése. Amennyiben azonban 
a döntés igenlő, úgy meg kell tartani a varsói fesztivál „hallgatólagos 
játékszabályait”. A fesztivál céljai között csupán a második helyen szerepel 
az előadóművészeti színvonal — az a közönség, amely a fesztiválra jegyet 
vagy bérletet váltott, mindenekelőtt az új művekre kiváncsi. Vitán felül 
áll, hogy huszadik századi klasszikus mestereink imént említett két alko
tása a fesztivál legjobb két műve volt s a közönség nagy tetszéssel fogadta 
azokat. Ám joggal merült fel az a kérdés, hogy az ifjabb magyar zene
szerzők azóta semmi újat sem komponáltak?

Szintúgy elsősorban előadóművészeti érdekessége volt a Pittsburgh-i 
Szimfonikus Zenekarnak. Sikerük még talán a Lehel György vezényelte 
Psalmus hungaricus bemutatóján is túltett, jóllehet mind az előadóapparátus, 
mind llosfalvy Róbert — a karmesterről nem is szólva — itthon is csak 
ritkán tapasztalható, rendkívül magas színvonalon muzsikált. (A Buda
pesti Kórus működött közre.) A pittsburghiak műsorát igazán nem dicsé- 
hetjük, semmiféle szempontból, még csak remekművek sem szerepeltek 
rajta. A zenekar kát>rázatos virtuozitása azonban minden képzeletet felül
múlt. Piston hegedűversenyét egy fiatal hegedűművész adta elő, kinek 
nevével úgy hiszem hamarosan találkozni fogunk hanglemezen és a 
világ koncertpódiumain általában. Charles Treger-nék hívják s két évvel 
ezelőtt megnyerte a Wieniawski-verseny első díiát. Úgyszólván mindent 
tud, amit egy húszegynéhány éves fiatal művésznek egyáltalán tudnia 
lehet. Piston posztromantikus hegedűversenye természetesen nem sok 
alkalmat adott arra, hogy Treger teljes zenei világát felmérhessük, de a
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hatalmas sikerre való tekintettel szerencsére ráadást is hallottunk tőle: 
Bach h-moll partitája Sarabande-tételét. Ennek alapján bízvást ki
jelenthetjük, hogy értelmezési készsége, hegedűhangjának szépsége és 
kiforrott technikája őt a legkiválóbb művészek közé emeli.

A Pittsburghi zenekar homogén hangzása, a fúvósszólamok bámula
tos precizitása valóságos reveláció volt minden hallgató számára. Mind
azonáltal legalább egyetlen klasszikus művet kellene hallanunk ahhoz, 
hogy a zenekar — és főként William Steinberg, a karmester — valódi 
képességeiről fogalmat alkothassunk. Műsorukon az eddig túlnyomórészt 
jazz-komponistaként számon tartott Gunther Schuller „Seven Studies on 
Themes of Paul Klee”, Aaron Copland „Billy the Kid” és Paul Hindemith 
„Pittsburgh Symphony” című művét hallottuk.

Ezen kívül a Novak-vonósnégyes, az Ensemble Instrumental de Mu- 
sique Contemporaine de Paris, a Moszkvai Kamarazenekar, valamint a 
Musica Viva Pragensis, egy, a modem muzsika előadására alakult hang
szeres együttes szerepelt még a vendégegyüttesek sorában. Az előadások 
oroszlánrészét természetesen a hazai zenekarok, illetve azok tagjaiból 
alakult kamaraegyüttesek látták el. Ezzel kapcsolatban kell megjegyez
nünk, hogy a lengyel zenekarok a legutóbbi években rendkívüli fejlő
dést mutatnak. A modern muzsika interpretálása számukra már nem 
csupán furcsa kirándulás, hanem természetes feladat. Ezt annál is nagyobb 
eredményként értékelhetjük, mivel az avantgárd szerzők „jóvoltából” 
gyakran kénytelenek olyan „műveket” is előadni, amelyek mindenre in
kább alkalmasak, mintsem a szorosan vett zenei ízlés fejlesztésére. Kü
lön ki kell emelnünk a Jan Krenz vezényelte lengyel rádió és televízió 
nagy szimfonikus zenekarát, amely az ünnepi záróhangversenyen emlé
kezetes élménnyel ajándékozott meg minden résztvevőt. Krenz nagy mű
vész és — szinte mellékesen — nagy virtuóz. Ritmusvilága páratlanul 
szuggesztív, hatása alól teljességgel lehetetlen kivonnia magát az embernek. 
A Varsói ősz viszonylatában „konzervatív” műsorral szerepelt • Mlehal 
Spisak Concerto giocoso-iát, Boleslaw Woytowicz III. szimfóniáját és egy 
sor részletet hallottunk tőle Sosztakovics „Az orr” című nagyszerű operá
jából. Nem kis részben az ő érdeme, hogy Spisak Concerto-ja frenetikus 
sikert aratott, az utolsó tételét meg kellett ismételni.

Mondanunk sem kell, hogy a külföldi vendégegyüttesek mindegyike 
hallatlan biztonsággal mozog a modern muzsika világában, s így bízvást 
elmondhatjuk, hogy a túlnyomórészt „vadonatúj” kompozíciók hosszú 
sorát a legjobb előadásban ismerhettük meg. A kedvező feltételeknek 
köszönhetően a róluk kialakult kép is meglehetősen élesen körvonalazott.

A  M Ü V E K

Majdnem másfélszáz mű hangzott el e tíz nap alatt s ebből tu
catnyi bemutató. A többi művek fele a lengyel, kb. 80 százaléka a ma
gyar hallgató előtt ismeretlen alkotás. (Ez az aránykülönbség onnan szár
mazik, hogy a műsorok jelentős részét kitevő lengyel kompozíciókat a 
dolog természetéből eredően a lengyelek jobban ismerik, mint mi.)
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Elgondolhatni, hogy e hatalmas anyag rendszerezése nem éppen könnyű 
feladat, sőt, még azt is meglehetősen nehéz eldönteni, hogy milyen ren
dezőelvet kövessen a beszámoló. Mint ahogyan az ilyen esetekben gyakran 
beválik: próbáljunk először valamiféle általános képet felvázolni és ebből 
emelni ki egy-egy, az adott irányzatot legteljesebben reprezentáló alkotást.

összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a szó teljes értelmében vett re
mekmű a fesztivál számunkra új anyagában nem szerepelt. Sőt, vállalván 
a szubjektivizmus vádját, azt is kijelenthetjük, hogy az ott megismert 
művek esztétikai átlag-színvonala meglehetősen alacsony volt.

És ezzel kapcsolatban rövid kitérőt kell tennünk az ilyen és ehhez 
hasonló fesztiválok pszichológiájának vizsgálata felé.

Az a „sűrített zenefogyasztás”, amelyre a Varsói ősz megfigyelője 
kényszerült, akarva-akaratlanul nagyobb szerepet juttat a művészeti ér
tékítéletben egyébként használhatatlan relativizmusnak. Gondolja el az 
olvasó: némelyik műsor két és fél óra hosszat tartott és keretében alig- 
alig hangzott el egy-két épkézláb zenei ütem. Milyen felüdülést jelentett 
ilyenkor, ha csak egy közepes ízléssel-tehetséggel megalkotott — de meg
alkotott — zenemű következett! Mondhatnánk: aszkétikus magatartásra 
volt szükség, hogy az ember minden művet külön hallgasson, hogy elfe
lejtse mindazt, amit előtte hallott — és egyúttal megfeledkezzék arról, 
hogy modern zenei fesztiválon van. Ez utóbbira azért volt szükség, mivel 
a művek — ha életképesek — szükségképpen kilépnek a számukra jelen 
esetben adott keretek közül és Bach, Mozart, Bartók vagy Sztravinszkij 
művei között kell megállniuk helyüket a „normális” koncertéletben. El
tekintve attól, hogy — mint mondottuk —, a viszonyítás nem elsődleges 
esztétikai kategória, mégis szembe kell nézniük ezeknek a műveknek egy 
egészen másfajta, gyökeresen más minőségű viszonylattal — vagy legalábbis 
a „fesztivál-akusztika” teljes hiányával. Ha ezzel nem számolunk, épp 
olyan csalódás áldozatai leszünk, mint a zenei versenyek egyik-másik 
győztesével, aki hangversenypódiumra állítva egyöntetű elutasításra lel. 
Ezen kívül még a preformált közönség tényével is számolnunk kell, ame
lyet a köznapi hangversenyéletben a „kontra-formáit” közönség vált fel, ez 
utóbbi pedig a legjobb esetben is csupán bizonyos „elnézéssel” viseltetik 
a modern zene iránt. Tekintettel azonban arra, hogy az ember általában 
képtelen naponta több tucat alkalommal megújulni, a fesztivál alább kö
vetkező értékelése nem nélkülözi a kísérlet mozzanatait.

A fiatal lengyel zeneszerző-generáció e sorok írójának véleménye sze
rint mindössze egyetlen vitathatatlan tehetséget, sőt: mestert mondhat 
magáénak, aki egyébként már nemzetközileg is meglehetősen ismert. A 36 
éves Tadeusz Baird-nek az a megtiszteltetés jutott osztályrészül, hogy a 
megnyitó koncerten szerepelt egyik régebbi műve, a hat évvel ezelőtt ke
letkezett „Négy esszé”. (E hangversenyről azt kell tudni, hogy műsorát 
a régebbi Varsói ősz fesztiválokon bemutatott legjobb kompozíciókból 
állították össze.)

Baird-nek mindössze három művét mutatták be eddig nálunk, jóllehet 
igen termékeny komponista. S mi több: éppen e három mű igen kevéssé 
reprezentálja alkotóját. Az egyik, az 50-es években írt Colas Breugnon 
szvit, a másik a fuvolára, oboára, klarinétra és fagottra írott „Divertimento”
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1956-ban, tehát több mint nyolc évvel ezelőtt keletkezett (a szerző maga 
tanulmányi darabnak nevezte), ami, tekintettel az alkotó fiatal korára, 
már önmagában véve is elárul valamit a mű csekélyebb értékéről. A har
madik, a „Variációk téma nélkül” talán az előadás hibájából nem gyakorolt 
hatást közönségünkre s emellett nehezen követelhető meg bárkitől is, hogy 
egy előtte teljesen ismeretlen zeneszerzői alkatról egyetlen, 9 és fél perces 
tétel alapján valóságos képet alkosson.

Előbb említett műve, a „Négy esszé” mintegy sűrítve tárta elénk Baird 
minden alkotó-erényét. Végtelenül kifinomult poétikus egyéniség szól 
hozzánk ebből a műből. E líra — nem eszközeit, hanem hálását tekintve — 
leginkább Alban Bergéhez hasonlítható: szigorú, minden részletében átgon
dolt szerkesztése mindvégig egy mélyenzengő „belső dráma” megjeleníté
sét vállalja magára, annak szolgálatában áll. Kétségtelen, hogy Baird 
alkotói világa kevéssé széles, de annál mélyebb, intenzívebb. Legjobban 
lassú tételei sikerültek, ezek a meditativ szépségekben gazdag monológok, 
melyekben rendszerint egyetlen szólóhangszer veti fel a témát és a zene
kar csak fokozatosan, hangszerenként lép be, gazdagítván és továbbfejleszt
vén azt. Valóban: nehéz lenne Baird művészetére jellemzőbb stílusjegyet 
találni, mint e fokozatos felduzzasztás és elfogyasztás technikai eszközét. 
Mert művei, azon belül pedig tételei többnyire szimmetrikusak s legyen 
bár egy-egy adott alkotása kifejezetten nagyzenekari apparátust mozgató 
zene — a tételek végén akkor is egy-egy szólóhangszer hosszan kicsengő, 
magányos énekével búcsúzik. Ez a konstrukció, az építkezésnek ez a mód
szere egyfelől kamarazenei jelleget ad Baird legtöbb művének, másfelől 
viszont szinte kényszerítő erővel írja elő az egyes szólamok lehető leg
pontosabb kidolgozását. Talán ennek tulajdonítható, hogy Baird művé
szetére viszonylag igen csekély hatást gyakorolt a mai lengyel zeneszerzői 
iskolára egyébként alapvetően jellemző aleatórikus technika. (Tucatnyi 
partitúrája között csupán egyetlen ilyesféle található, a „vokális zene
karra”, azaz: szöveg nélküli énekkarra, ütőhangszerekre és dobra írott 
„Etűdök”.)

De térjünk vissza a már említett „,Négy esszé”-re.
Az első tetei hegedű-szóló-témája ,,Reihe”-szerkezetű, hangsúlyozott 

dallamlépései a kis-szekund. a nagyszeptim és a kis-nóna. És érdekes mó
don, ennek ellenére Baird melódiavonala nem csupán a szó valódi értel
mében véve melodikus, hanem a nagy intervallumokat kifejezetten szük
ségszerűnek érezzük. A ritka zeneszerzők egyike, akiknél a közismert szep- 
tim-stílus mint valamiféle maximális feszültség megjelenítésének eszköze 
funkcionál. Ez az első tétel ugyancsak nagy apparátusra készült kamaramű 
benyomását kelti: „Molto Adagio”-felirata a modern klasszikus mesterekre 
emlékeztető tartalmat fed. Az „Allegretto grazioso” — a második tétel — 
a játékos irónia hangját üti meg. Szerkesztése nem kevésbé gondos és nem 
kevésbé zenei. (Ez utóbbi hangsúlyozására sajnos szükség van — mint 
ahogyan az alábbiakban látni fogjuk.) A harmadik tételből derül ki első 
ízben Baird zeneszerzői világának egyik hiányossága, amely egyben a Var
sói ősz zenei anyagának általános jellemzője is: az „Allegro” igénye na- 
gyobbára a feliratban revelálódik, egyébként pedig bizonyos mértékű stílus
töréshez vezet. Kitartott, több összekötött egészhangból álló akkordokkal
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indul ez a tétel s így a dolog természetéből eredően sem kelt valóságos 
Allegro-benyomást. A tétel további folyamán a kottaértékek aprózódása 
révén jön létre egy bizonyos fokozódás, egészen a két — zenekari hang
szerként alkalmazott — zongora megszólaltatta nyolcadhangokig, majd 
bizonyos mértékig az indulás hangvételére emlékeztet a rövid tétel kó- 
dája. A helyzet tehát az, hogy az egyébként igen rövid tétel be- és leve
zetése jelentését tekintve lassú s a mechanikus fokozásnak Baird egyéni
ségétől fölöttébb távol eső kompozíciós módszere e tétel hatóerejét 
meglehetősen lecsökkenti. (Meg kell jegyeznünk, hogy minden tétel egy-egy 
hangszercsoportot helyez előtérbe: az első a vonósoké és a hárfáé, a má
sodikban a fafúvók viszik a főszerepet, a harmadikban a rézfúvósok és 
a zongorák, a negyedikben pedig a teljes apparátus játszik.) Ez az utóbbi 
tétel újra Baird lírikus egyéniségét mutatja, artisztikus magány-hangját, 
azt az attitűdöt, amely kissé az impresszionizmus mestereihez közelíti.

Hasonló hatást tett az oboára és kamarazenekarra írott „4 Dialogues” 
is. E darabok művészi világa természetesen a szólóhangszer kifejezőskálája 
folytán sem lehet túlságosan széles — ám a minden ízében kimunkált, 
gondosan bejárt — s az ilyen értelemben meghódított világ egy elmélyüli 
és ugyanakkor érett alkotóművész sajátjaként tárult elénk. A francia 
származású egyébként Németországban működő kiváló oboista: Lothar 
Faber mindenben méltónak bizonyult a szép darab ajánlására és előadására.

Baird kapcsán mindjárt megtehetjük az első általános észrevételünket 
a Varsói Ösz-ön megismert új alkotásokat illetően: a darabok döntő több
ségéből mindenféle Allegro-érzet általában hiányzik, de továbbmenőleg, 
általában hiányzik mindenféle kifejezett ritmus-jelleg, ritmikus kontinuitás. 
Vegyük először az ellenpéldákat.

A hazánkban is meglehetősen ismert, nagytehetségű lengyel zeneszerző
nő: Grazyna Bacewicz, mind az 1958-ban komponált és most a nyitókon
certen felújított „Zené”-jében (vonósokra, ütőkre és trombitákra), mind- 
pedig a bemutatóként elhangzó „Kvartett négy csellóra” című művében 
általában nem enged a ritmustalanság modernista csábításának. Előbbi 
műve kissé hasonlít a nálunk is széltében kultivált neo-klasszikus irány
zatra, az utóbbi lépéseket tesz az új lengyel iskola technikai eredményeinek 
felhasználása felé.

Meg kell mondani, hogy Bacewicz tájékozódása a ,,cluster”-technika 
felé bizonyos vonatkozásokban szervetlenséget eredményez négy csellóra 
írott kvartettjében. Bacewicz zenei anyaga ugyanis a bartóki úton keresi 
saját művének véglegességét és szükségszerűségét, minden hangja erősen 
belegyökerezett a modern klasszika talajába. Egész komponista-tartása az 
aleatória véletlenszerűségének antipódusa. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy 
nem az eszközei keltenek tiszteletet iránta, hanem az a tény, hogy a tet
szetős és egyben könnyebb aleatórikus út helyett a kimunkált, minden 
részletében kidolgozott muzsika nehezebb útját választja.

A Bacewicz-mű bemutatójával egy időben hallgattuk meg Konstantin 
Iljev „Duó Concertant”-ját, amely sok komoly értéke ellenére ugyanazt a 
szervetlenséget mutatja, mint amelyet a zeneszerző-nő előbb említett cselló
kvartettjénél éreztünk meg. A kiváló bolgár karmester mind előadó- 
művészetében, mindpedig kompozícióiban már régóta, köztudottan a mo
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dern utakat járja. Egyúttal talán éppen nála figyelhettük meg a legpon
tosabban a mondanivaló és az eszközök abszolút aránytalanságát. Zenei 
anyagának lélekzése minden ízében a Debussy utáni posztimpresszionista 
iskolának köszönheti eredetét. Sőt, ha szigorúbban vesszük, nem egyéb 
puszta romantikánál, legalábbis erre mutat rendkívüli terjedelmessége, a 
nagy klasszikus-romantikus formákhoz való szigorú ragaszkodása. A dode- 
kafón szerkesztés már önmagában véve is ellentmondásba kerül a hegedű 
és a zongora faktúrájával, zenei anyaguk minőségével — s ez az ellent - 
mondás annál tisztábban és világosabban nyilvánul meg például a harmadik 
tétel végén felcsendülő hegedű-kódában. Itt Iljev „engedményeket tesz” 
a Varsói Ősz követelményeinek, méghozzá a lehető legegyszerűbb utat 
választván: a húrtartó és a láb között ugráltatja a hegedű-vonót. . .  Ez az 
előzmények és következmények nélkül való játéktechnika ebben az esetben 
kifejezetten komikus hatást tesz, mintegy visszamenőleg megkérdőjelezi az 
egész kompozíció komolyságát. Közben pedig az az ember érzése, mintha 
egy romantikus kompozíciót írt volna a szerző, majdpedig utólag néhány 
alterációs jellel, a modern követelményeknek megfelelően kissé „elpisz- 
kolta” volna az egész művet.

A fesztiválon sok olyan kompozíciót hallottunk, amely Iljev művéhez 
hasonló úton keresi a modern zene hangját. Például a megnyitó-koncert 
első részének végén, Artur Malawski zongorára és zenekarra írott ,.Toc- 
cata”-ja hallatán sem tudtunk szabadulni attól az érzéstől, hogy Dukas 
,,Bűvészinas”-ának elhangolt variánsával van dolgunk. Ebbe a csoportba 
tartozik Lazar Nikolov, a jelenleg 42 éves bolgár zeneszerző II. zongora- 
versenye is. valamint az isten tudja mitől világhírű Hans Werner Henze 
,,Antiphone”-ja. Az előbbi mű bemutatása talán azért látszott jogosnak, 
mivel a modern bolgár muzsika egyik reprezentánsa írta, akit hazájában 
a legutóbbi másfél évtized alatt nem méltányoltak kellőképpen.

Nikolov a hagyományhoz való kötődését mindjárt tiszta-kvintes fej
motívumában kinyilvánítja — művének rendkívüli terjedelme és szigorúan 
konvencionális formálása viszont arról vall, hogy a szerző mindenestül a 
romantika lekötelezettje maradt. Egy bizonyos tendencia meglehetős vi
lágossággal derül ki a műből: e tiszta kvint mintegy mementóként jelenik 
meg, mint valami feltámasztási pont, amelyhez képest a szerző a „nem 
tisztát” bemutatja. E tendencia valóságos megragadása azonban, sajnos, 
nem sikerült a szerzőnek. Ami pedig Henze művét illeti, ott a közönség 
érezhetően szenved a szerző teljes mondanivaló-hiányától, olyannyira, hogy 
már-már a komponistát magát is megsajnálja . . .

A mindössze 29 éves lengyel zeneszerző, Zbigniew Rudzinski joggal 
aratott hatalmas sikert „Contra fidem” című nagyzenekari darabjával.

Ama kevesek egyike ő, akik megpróbálkoznak a modern zene nyel
vezetét a nagyzenekari apparátus mozgatásában felhasználni. Ellene vet
hető, hogy ez az integrálás talán még egy kissé korai, ennek ellenére 
rendkívüli jelentőségű kísérletnek tarthatjuk, méghozzá a „kísérlet”- 
fogalom legjobb értelmében. Sikerének titka mindenekelőtt az, hogy semmi 
áron nem hajlandó feladni az egységes ritmikus lüktetést, másfelől viszont 
hangszerelése szervesen kapcsolódik Ravel zenekarkezelésének legjobb
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eredményeihez. E két mozzanat teszi lehetővé számára, hogy korunk zené
jének azokat a harmóniai és metodikai vívmányait jelenítse meg érdek
feszítően a nagyzenekari apparátus segítségével, amelyek létüket szinte 
csakis a kamaramuzsika területén folytatott kísérleteknek köszönhetik. 
E munkája közben nem riad vissza bizonyos hatásvadászattól, nem veti 
meg a bruitista eszközöket, valamint a posztimpresszionizmus fogásait sem. 
Valószínű, hogy avantgardista kollégái meg fogják magyarázni neki: le 
kell mondania a tömegsiker „olcsó” örömeiről. . . Reméljük, hogy Rud- 
zinski nem fog hinni tanácsadóinak.

Igencsak komolyan kell vennünk Michal Spisak „Concerto giocoso” 
című alkotását, annak ellenére, hogy a szerző érezhetően a neo-barokk 
stíluskörben komponál. Az abszolút mesterségbeli tudás és biztonság, to
vábbá a mondanivaló és a kifejezőeszközök tökéletes aránya, ha nem is 
valami különlegesen nagyigényű, ám minden részletében lebilincselő és 
hallgatásra érdemes művet eredményezett. A hatalmas sikerben nagy része 
volt a Jan Krenz - vezette Rádió és televízió-zenekarnak. Csupán közbe- 
vetőleg jegyezzük meg, hogy ugyanezen a hangversenyen — amely egyben 
a fesztivál végét is jelentette — néhány nagyobb részletet hallottunk 
Sosztakovics „Az orr” című, Gogol novellájára készült operájából. E rész
letek eleven, életteli humora, ragyogó zenei megoldásai joggal keltik fel 
az igényt, hogy e művet alaposabban megismerjük, sőt, esetleg a bemutatás 
gondolatát is fel lehetne vetni.

A nagy sikert elért és valóban értékes zeneművek sorában meg kell 
említenünk a nálunk kevéssé ismeretes Constantin Regamey-t. A jelenleg 
Svájcban élő komponista Kievben született 1907-ben, majd 1920 és 1944 
között Lengyelországban élt, mint az indiai filológia professzora és zene
kritikus. „Poémes de Jean Tardieu” című kíséret nélküli kórusra és szó
listákra írott alkotása alapvetően kétféle anyagból építkezik, amelyek kö
zött, sajnos, nem mindig tud kapcsolatot létrehozni. Egyfelől egy bizonyos 
madrigaleszk-hangot, másfelől a recitatívszerű, vagy az érzelmeket, indulato
kat közvetlenül, zenei áttétel nélkül megjelenítő szavak technikáját alkal
mazza, rendszerezve vagy aleatórikusan. A kórus a már említett feloldat- 
lanság ellenére is kitűnő hatást tett.

Krzysztof Penderecki új műve, a „Stabat Mater” valódi, pozitív 
meglepetést keltett. A szerző, gyökeresen szakítván a „Hiroshima” és a 
„Polymorphie” kompozíciós stílusával, ezúttal a nehezebb utat választotta: 
három kórusra írott a cappella-művét gregorián-témára alapozta. Formális- 
technikai vonatkozásban a mű rendkívül leegyszerűsített, mondhatnánk 
aszkétikus benyomást kelt, a tendenciózus aszkézis minden nyoma nélkül. 
Hatásában Penderecki műve a korai polychoria asszociációját kelti és ilyen 
értelemben archaizáló •— egyúttal azonban jóval több is ennél. A szerző 
tudja, hogy a mai ember asszociációs készsége és készlete többrétű és 
differenciáltabb a réginél — sőt azt is mondhatnánk: ingerküszöbe meg
emelkedett —, tehát adott témának és feldolgozási technikának érzetét 
csak bonyolultabb technika alkalmazásával tudja hitelesen felkelteni és 
elfogadtatni. így azután az abszolút egyszerűség hatását abszolút bonyo
lultan hozza létre. Talán éppen ennek köszönhetően talál utat közönségéhez.
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Igen érdekes, említésre méltó Eddy Denisov „Concerto”-ja fuvolára, 
oboára, zongorára és ütőhangszerekre. Ez a szovjet szerző viszonylag 
fiatal: 35 éves, kompozíciója azonban egyes részleteiben már érett mester 
benyomását kelti. Ami különösen ígéretes a „Concerto”-ban: egyetlen 
hangja sincs, amely ne lenne kellőképpen kontrollálva és szelektálva. Az 
első tétel zenei anyaga bizonyos tekintetben Bartókra, valamint a jazz- 
muzsikára emlékeztet, különösen abban a vonatkozásban, hogy egyetlen 
anyagból sarjad ki az „Ouvertüre”. A „Cadenza”-feliratú második tétel 
bizonyos mértékű naivitása tagadhatatlan, ám ezért bőven kárpótol az 
utolsó, melyben a szerző az „Ouvertüre” anyagát emeli magasabb fokra.

Elgondolható, hogy a bemutatott sok új műről egyrészt lehetetlen, 
másrészt felesleges dolog egyedenkint beszámolni. Próbáljunk bizonyos 
általánosabb következtetések segítségével közelebb férkőzni a modem len
gyel muzsika megismeréséhez.

A mai lengyel komponisták stílus-szinkorongja a Bartók-iskolától a 
fizikai értelemben vett zenei hang teljes felszámolásáig ível — követ
kezésképpen rendkívül sokrétű, változatos. Alapszínét-alaphangulatát ille
tően azonban a modern lengyel muzsika általában véve meglehetősen egy
síkú. Ennek okát a következőkben látom.

Lengyelország már fekvésénél fogva is kissé távol esik az európai kul
túra legutóbbi évezredében kialakult zenei gócpontoktól. Ebből eredően az 
ottani komponisták folyvást ösztönzést éreznek arra, hogy harcoljanak az 
„elmaradás” veszélye ellen. Ügy gondolják, hogy minden kompozíciójukban 
hitet kell tenniük az úgynevezett „európai színvonal” mellett, hogy meg 
kell győzniük kül- és belföldi közönségüket: ők lépést tartanak a legújabb 
eredményekkel. Ez, önmagában véve, természetesen tiszteletreméltó törek
vés. Eközben azonban a komponisták egy része mintha az egyszerű kom
penzációt választaná: a neofitára jellemző túlbuzgósággal törekszik arra, 
hogy kompozíciójának minden ütemében európai hovátartozását revelálja. 
Tekintettel azonban arra, hogy a szorosan vett nyugat-európai zeneszerzés
nek is több irányzata van, úgy tűnik, célszerűnek véli, ha közülük mind
azokat „kiszűri”, amelyek bizonyos mértékig a kelet-európai zeneszerzői 
iskolához állanak közel, vagy netán azzal azonosak. E törekvése közben 
mintha nem venne tudomást arról, hogy a legújabb irányzatok nyugaton 
alig-alig képesek maguknak valamiféle tömegbázist biztosítani — még olyan 
tömegeket sem mondhatnak magukénak, mint a szocialista országokban, 
ahol egy-egy elmarasztaló bírálat bizonyos glóriát vont az ilyesféle kompo
nisták művei és személye köré. Arról is igen nehéz lenne meggyőzni e 
fiatal lengyel komponistákat, hogy mindenféle művészet kifejezőeszközei 
a legapróbb részletekig bezárólag egy bizonyos társadalmi mozgás vetülete- 
ként jelentkeznek és hogy a nyugati országok társadalmi mozgása alap
vetően különbözik adott esetben Lengyelországétól. Továbbmenőleg: fel
vethető az is, hogy az imperializmus korának nyugati művésze és számtalan 
művészi iránya — összefoglalóan: művészi hitvallása — független marad- 
hat-e az imperializmus tényétől magától? hogy vajon az általa esztétikai 
szinten tükrözött társadalmi és egyéni erkölcsi normák alkalmasak-e ma
radandó művészi alkotás létrehozására, nem torkollik-e nihilizmusba ko
runk nyugati művészete, vagy legalábbis e művészet néhány, leginkább
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hangoskodó irányzata? vagy — tekintettel az érzékenyebb telkekre — 
tegyük fel a kérdést így: vajon „minden rendben van-e” abban a bizonyos 
nyugati művészetben?

Nyilvánvaló: e fiatal zeneszerzőnemzedék, bármennyire büszke is mű
vei „európai színvonalára”, a dolog természetéből eredően, a legjobb esetben 
is csupán figyelmes szemlélője maradhat a nyugati zenei törekvéseknek. 
A hallatlanul kifejlődött kottanyomtatás és hangrögzítés sem teszi lehetővé, 
hogy valaki, egy idegen ország szellemi életéről csak e segédeszközök 
útján pontos képet nyerhessen. Hogy mást ne is említsünk: az, hogy mi 
jelenik meg kottában és hanglemezen, nem elsősorban művészi, hanem 
mindenekelőtt üzleti érdekeknek van alávetve. Ezt úgy hiszem senki sem 
tagadhatja, különösen olyan ország esetében, ahol e dolgok előállítása 
üzleti vállalkozás. így azután a lengyel komponisták döntő többsége egy
felől nincs teljes alapossággal tájékozva a nyugati modern művészet min
den eseményéről, másfelől viszont az ismert dolgok megismerésminősége 
sem minden esetben kielégítő. Gyakran érezhettük meg a fesztivál folya
mán, hogy egyik-másik fiatal zeneszerző a felhasznált eszközöket vagy 
másodlagos helyekről meríti, vagy egy másik lengyel komponistától. 
Penderecki például híres „Hiroshimá”-jával valóságos iskolát csinált. Itt 
nem akarunk belemenni a mű körüli újabb vitába, annyit azonban a 
„Hiroshima”-hívők népes tábora is elismer, hogy Penderecki — vitathatóan 
zenei — megoldásai teljes mértékben egyediek. E tényre próbált rá
cáfolni a fatal lengyel zeneszerzőnemzedék sok tagja és meg kell monda
nunk: ez a cáfolat nem annyira a mű értékét erősítette, hanem az ő 
műveik minőségét kérdőjelezte meg. A „hangfürtök” alkalmazása immár 
kötelező érvénnyel bíró közhely, tekintet nélkül a mű többi részletére, 
teljes jelentésére, a komponista egyéniségére stb. A fiatal Tornász Sikorski 
„Prologues”-ében, melynek bemutatóját hallottuk, éppolyan szervetlen és 
ráaggatott ez a technika, mint ahogyan Henryk Górecki szintén újdonság
ként elhangzott „Choros I.” c. alkotásában sem leplezhette el a kompo
nista alapvető mondanivalóhiányát. A mezőny „benjámin”-ja, Edward 
Boguslawski „Intonations” című kompozíciója pedig olyan képet mutatott, 
mint a sokat emlegetett ló, amelyen minden betegség megtalálható: a kö
telező hangfürtökkel indult, majd a hamisra vibrált, túlfújt fuvola követ
kezett, valamint a glisszandó-effektusok. Nem hiányzott belőle a teljes 
elmagányosodás és sötétség hangja (I. és III. tétel), sem a hisztérikus sikoly, 
a sokk (II. tétel). Meg kell hagyni, hogy jelentős elrendező ízléssel alkotta 
meg művét az alig 24 éves szerző.

Nem kétségtelen, hogy fiatal lengyel zeneszerzőnemzedéknek előbb- 
utóbb szembe kell majd néznie a konzekvenciák levonásának problema
tikájával. Jelen pillanatban még ennek iránya csakis a „modernebb” és 
„mégmodernebb” technika felé tart. Az előbb említett Górecki két hegedűre 
írott szonátája például helyenként némileg modernizált Czerny-etüd vagy 
Kreutzer-etüd benyomását tette, fuvolaszólóra készült „Diagramma”-ja 
pedig szintúgy nem keltett mást, mint unalmat. (Az előbbi mű viszonylag 
hagyományos stílusban készült.) A szokványos kérdés merült fel vele kap
csolatban: ki biztosít engem, a hallgatót afelől, hogy a hagyományos stílus
ban gondolatok nélkül való komponista a modern stílusban egyszerre
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mondanivaló-gazdag lesz!? Ez esetben tehát a konzekvenvciák levonása 
alatt nem azt értem, hogy — amint mondani szokás —, „megalkuvás nél
küli haladt az újabb és újabb kompozíciós módszerek elsajátítása felé”. .. 
Arra gondolok itt elsősorban, hogy miután sikerült az egyenletes rezgés
számú hangok birodalmát szirénaszerű hangokkal gazdagítania, sőt: azokat 
mindenestül kiküszöbölni — felvetődik a „merre tovább?” kérdése. Mert. 
hogy ilyen tendencia van, azt mindenkinek meg kell éreznie, aki figyel
mesen hallgatta végig az idei Varsói ősz anyagát.

Itt van például a jelenleg mindössze 32 éves Wojciech Kilar új 
munkája. Két évvel ezelőtt készült „Riff 62” című kompozíciójában sike
rült neki „gyökeresen” megoldania a dodekafónia „Mutter-akkord”- 
problémáját. E megoldás rendkívül egyszerű. Zenekarában 36 hegedűt hasz
nált és 12 nagybőgőt. Egyetlen vastag vonallal jelzi a basszusban, hogy 
a 12 bőgőnek — természetesen tizenkétszeres divisi-ben — meg kell szólal
tatnia a kontra C-től a kontra H-ig minden kisszekundot, hosszan kitartott 
hangok formájában. Ugyanakkor a hegedűk a háromvonalas fisz-től a 
négy vonalas F-ig ugyancsak tizenkétszeres divisi-ben szólaltatják meg az 
összes kisszekundokat egyszerre. Felettük — illetve: közöttük — folytonos 
ritmikus aprózásban általában tritonusz-hangközök szólalnak meg a réz
fúvókon. Ami egyenletes rezgésszámú hang egyáltalán elhangzik ebben a 
partitúrában, az kizárólag pont-effektus . . .

Minden különösebb jóstehetség nélkül, pusztán a „Riff 62” ismeretében 
ki lehetett következtetni, hogy Kilar legközelebbi műve teljes egészében 
odahagyja az emberi kultúra legutóbbi néhányszázezer éve során kialakult 
„konvenciókat”, amelyeknek értelmében a zene egyenletes rezgésszámú zö
rejek időbeni egymásutánja. „Diphtongos” című, hatalmas apparátust meg
mozgató ének- és zenekari darabja arról tanúskodott, hogy a szerző 
logikusan végiggondolta saját álláspontját. E műben a kórus kizárólag 
mássalhangzókat mond: sziszeg, surrog, susog, vakog stb. A hegedűk szinte 
csakis a húrtartó és a láb között, a csellók ugyanígy játszanak. A végén 
— egy kötelező „hangfürt”-ben — mintha egy zenei hangot is hallani lehe
tett volna, ebben azonban nem vagyok bizonyos. Ez a mű a fesztivál ötödik 
napján hangzott el és az első volt ama kompozíciók között, amelyekben 
zenei hang nem szerepelt. Az eredmény: óriási siker, ismétlés. A közönség 
álláspontja: „ha már lúd — legyen kövér!”

A fenti példával csupán azért tartottuk fontosnak részletesebben fog
lalkozni, mivel az ilyen és ehhez hasonló konzekvenciák levonása az ifjú 
lengyel komponisták által követett úton szinte szükségszerű. Az a néhány 
komponista, aki az ilyenféle „kötelezettségeknek” nem tesz eleget, aki nem 
effektus-halmazt, hanem művet komponál, meglehetősen erős hátránnyal 
indul és még akkor is „rossz a lelkiismerete”, ha saját álláspontját szilárd 
logikával képes igazolni önmaga és mások előtt. (Tadeusz Baird első mon
datainak egyike — amikor találkoztunk — mentegetőzés-féle volt, amiért 
az ő eszközei nem „újak”.)

Távol álljon tőlünk a technicista minőségű cenzúra igénye, illetve 
vádja. Nem hallgathatjuk el azonban azt a tényt, hogy egy alakulófélben 
levő fiatal zeneszerző továbbfejlődésére nézve milyen veszélyeket rejt
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magában az ilyen úton elért siker. A fiatalok megtanulják, hogy a siker 
feltétele valami „jó ötlet”, olyan technikai trükk alkalmazása, amely addig 
még senkinek sem jutott eszébe. E fiataloknak nehéz lesz valaha is meg
magyarázni, hogy az a bizonyos ötlet csak abban az esetben válhat a kom
pozíció szerves részévé, ha valami meglevő és szilárdan megragadott zenei 
folyamat egy bizonyos pontján lép fel, újabb lendületet adván annak. 
(Aki az ötlet és a mű közé egyenlőségi jelet tesz, az a zene területén olyan 
tévedés áldozata, mint aki a klasszikus vígjátékot összecseréli a pesti viccel.) 
Az ötletszerű kompozíció egyik legfontosabb ismertetőjegye, hogy csak 
egyszer lehet meghallgatni. Ha már ismerem a kompozíció alapötletét, leg
feljebb egy második előadásra van szükség, hogy alaposabban megfigyel
jem a szerző eszközeit, azt a kompozíciós technikát, amelynek köntösében 
az a bizonyos ötlet megjelenik — a további előadások már nem nyújthatnak 
teljes értékű élményt. Innen ered az „izmus-művek” rendkívül gyors el
évülése. Ez utóbbi tény szolgáltatja viszont annak a meggyőződésnek 
„ideológiai” alapját, amely szerint folyvást új és új kompozíciós technikát 
kell kitalálni. A mű értékét meghatározó kritikai normák általában rend
kívül gyorsan, elasztikusán próbálják követni a fejleményeket. Ezen sem 
szabad nagyon csodálkoznunk, hiszen a modern ismeretelméleti esztétika 
még adósuk annak egzakt megfogalmazásával, hogy a zene a valóságot 
sohasem a maga képi minőségében tükrözi, hanem egészében, mint időbeli 
folyamatot. A zene, a maga nem fogalmi konkrétságában azt revelálja, hogy 
elindulok valahonnan és eljutok valahová. Eközben bizonyos állomásokat 
érintek, bizonyos lelkiállapotokon megyek keresztül — ám ezeknek önma
gukban véve nincs esztétikai érvényük, csupán ugródeszkák, amelyre rá
futok valahonnan és amelyről továbblendülök valahová.

Éppen a folyamat ábrázolásával maradt adósunk az itt idézett fiatal 
lengyel zeneszerző-nemzedék. Rendszerint egy bizonyos hangulatot vagy 
lelkiállapotot ragadnak meg és azt megpróbálják többé-kevésbé alaposan 
bejárni és feltárni, egyszóval: érzékeltetni. Erre ma már gyakorlatilag 
minden technikai lehetőség a rendelkezésükre áll. A folyamat azonban ál
talában elkerüli figyelmüket. Helyesen látta meg Breuer János e nem
zedék legfőbb formai alapproblémáját a mozgás és az idő legyőzésében 
(Élet és Irodalom, 1964. október 10.). Breuer cikkében a többi között a 
következőket írja: . . . .  ezzel a két elemmel a mai újítók többsége nem 
tud gazdálkodni. Megszűnt a gyors és a lassú érzete s ezzel a zene moz
gása .. .” Ügy hisszük: ebből nem nehéz észrevenni, hogy Breuer itt a forma 
oldaláról ugyanazt a kérdést vetette fel, mégpedig élesen és határozottan, 
amelyet néhány sorral feljebb érintettünk a tartalom felől. „A zene 
mozgása”, amennyiben elveszíti önmagán belüli és a formában revelálódó 
konkrétságét — egyszerűbben szólva: ha nincs ritmikus és drámai lük
tetés —, eleve képtelen bármiféle folyamat érzetét felkelteni. Vagy 
megfordítva: ha a zeneszerző alkotó-igénye eleve szem elől téveszti 
a valóságnak mint folyamatnak a tükrözését, az szükségszerűen a zene 
időelemeinek felszámolásához vezet. Az így létrejövő „időtlen muzsika” 
értékmérője a köznapi értelemben vett idő lesz, méghozzá kétféle vonat
kozásban is. Először: amennyiben az ilyenféle kompozíció hosszú, úgy a 
közönség néhány perc elteltével tiltakozni kezd, mivel az időtlenség
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állapotában hamarosan rosszul kezdi érezni magát. (A legjobb esetben is 
unatkozik!) Másodszor: számos aleatorikus komponista szükségét érzi an
nak, hogy „művét” a köznapi értelemben vett idővel — stopper-órával — 
kontrollálja, nyíltan és őszintén beváltván azt a fogyatékosságát, hogy 
nem képes művészi időt hozni létre.

Beszámolónk e részletét azzal a gondolattal indítottuk, hogy a fiatal 
zeneszerzőre nézve veszedelmesnek tartjuk az ilyen féle zene kizárólagos 
vagy majdnem kizárólagos művelését. Ezt a megállapításunkat szeretnénk 
konkretizálni.

Maguk az avantgard-zene hívei sem merik állítani, hogy „a jövő 
zenéje” aleatorikus, bruitista vagy egyéb zörej-muzsika lesz. Még a kísér
leti muzsikusok is hiszik és vallják, hogy ezek a technikai elemek egy 
közeli vagy távoli jövőben csupán egy nagy egész, egy új, magasabbrendű 
totalitás részeiként fognak funkcionálni. A valóságos helyzet azonban az, 
hogy a mai lengyel muzsikusok egy része, éppen abban az életkorban, 
amikor a művészet technikai alapjait kellene magáévá tennie, úgy véli, hogy 
sokkalta nagyobb sikereket érhet el a „kísérleti”-nek nevezett, ötletszerű 
komponálási módszerrel. E könnyebb út vonzása, csábítása túlságosan erős 
ahhoz, hogy bárki is ellen tudjon állni. Már a széria!izmus is lehetővé 
tette, hogy a zeneszerző kontroll nélkül komponáljon, hogy tehát olyan 
hangokat és szólamokat írjon le, amelyekről ő maga sem tudja, hogy 
miként fognak szólni. (Ahogyan azt a szerializmus egyik hive megjegyezte: 
„Csak a ,sor’-t kell kitalálni, aztán már a rendszer saját maga komponál!”) 
De még mennyivel inkább így van ez az aleatória esetében, amikor a 
véletlenszerűség maga kerül a piedesztálra! Ne feledjük, hogy a húszas 
évek válságkorszakának nagy reprezentánsai egytől egyig a klasszikus
romantikus kompozíciós módszerben gyökereztek, méghozzá alaposan és 
mélyen — s éppen ez tette lehetővé számukra, hogy túllépjenek a válságon 
és létre hozzák a szintézist, azaz: a művet! Hangsúlyozni szeretnénk, hogy 
ez nem csupán egyéni becsület és tehetség dolga, hanem a mély és átfogó 
szakmai gyökereké is. Vajon nem félhetünk-e joggal attól, hogy e fiatal 
avantgardista-nemzedékből — öreg avantgardisták lesznek? Márpedig 
utóbbinál nincs tragikusabb figura . ..

A hírverés és a szenzáció-pszichózis hatása alól — mint már említet
tük — kevesen tudják kivonni magukat. A közönség hangulata pedig csak 
még jobban megerősíti az ötletszerű „kísérleti” muzsika erődítményeit s 
még jobban eltereli a figyelmet a lényegről. Lássuk csak: hogyan gondol
kodik a közönség?

Az általános értelemben vett publikum az európai zene fejlődését már 
Bartókig is csak elvétve tudja követni. Webern valóságos értékeit is inkább 
elhiszi a szakembereknek, mintsem valóságosan konstatálja. A már emlí
tett, időtlen és szétfolyó muzsikák között alig-alig tud különbséget tenni. 
Következésképpen tehát ez a tudatos vagy öntudatlan gondolatmenete 
alakul ki: „Az a jó, amit megértek. A Webern-iskola modern muzsikáját 
nem értem — ezzel szemben kitűnően szórakozom, amikor azt látom, 
hogy a zongora húrozatát babrálja az előadó, vagy a vibrafonos a zene
szerző előírásai szerint köteles produkcióját almaevéssel kezdeni.”
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És ezzel elérkeztünk beszámolónk utolsó részéhez, amelyben a fesztivál 
keretében elhangzott bohócságokkal kívánunk foglalkozni.

Az egyik legnyilvánvalóbb és majdhogynem botrányba fulladó bohóc- 
ságot a „Musica Viva Pragensis” szeptember 26-i délutáni hangversenyén 
hallottuk. A műsor első száma Webern op. 20. „Trio”-ja volt, majd 
Zbigniew Bujarski „Composition”-ja következett. Ez a mű igen kifejező, 
hangulatos, csendes muzsika. (A szerző jelenleg 31 éves, krakkói szárma
zású.) Az absztrakt cím itt csupán a modem követelményeknek tett 
engedmény, valójában három dalt fed modern japán költők verseire. 
E három dalból, ha azt nem is lehet megállapítani, hogy a szerző milyen 
mértékben tehetséges, az mindenesetre kiderült, hogy mindenféle kóklerség 
távol áll tőle s ezen felül biztos ízléssel rendelkezik. A műsor második 
részének első száma Rudolf Komorous: „Olympia” című alkotása volt.

Két férfi jött be a pódiumra — mint utóbb megtudtuk: az egyik a 
szerző maga volt —, több, gyermekjátékra emlékeztető instrumentumot, 
valamint egy többágú csengőt hozván magával, olyasfélét, mint amilyent a 
katolikus templomokban az úrfelmutatás alkalmával szoktak használni. 
A többi instrumentum: egy flexaton (ez bonyolult szerkezetű játék
hangszer, magas, szirénaszerű hanggal), egy szájharmonika, egy karikára 
felfűzött csörgő, egy madársíp és egy kereplő. Ezzel körülbelül öt percig 
játszogattak, a közönség harsány derültségétől kísérve. Különösen a mise
csengő gyakorolt ellenállhatatlan hatást a publikumra, olyannyira, hogy 
az egész „művet” meg kellett ismételni. Formai felépítését kár lenne is 
részletezni, elég az hozzá, hogy a csúcspontot a kereplő belépése jelentette, 
amely — emlékezetem szerint — csak egyszer szerepelt. Közbevetőleg 
jegyezzük meg, hogy a szájharmonikán alig egy-két hangot fújtak meg. 
S mindezt „halálos komolyan” csinálták az előadók.

Mondom: a közönség megismételtette a produkciót, mert újra nevetni 
akart. Az ismétlésnél valóságos kacagóorkán keletkezett, olyasféle, mint 
valami burleszk-filmnél. Namármost: egészen világos, hogy ezt a számot 
mindenki megjegyezte, többnyire a szerző nevével együtt. Az a tény, 
hogy e sorok írója is ilyen hosszan foglalkozik vele. arra utal, hogy a szer
zőnek sikerült maximális feltűnést keltenie. Gondoljuk csak el: az ilyen 
és ehhez hasonló művekkel szemben milyen hátránnyal indul az a kom
ponista, aki becsülettel elkészített kompozícióját mutatja be! Komorous 
művét a külföldiek, hazatérvén, nyilván sokaknak el fogják mesélni — 
annál is inkább, mivel azt egyszerűen el lehet mesélni. Hírét szétviszik a 
világban és ezzel a szerző már el is érte célját.

De a már említett botrányt kiváltó mű csak ezután következett Nem
régiben hunyt el, 48 éves korában a csehszlovák Jan Richlyk, Webern 
kétségkívül tehetséges követője. (Ugyanezen a hangversenyen hallottuk 
„Relazioni” című ízléses kompozícióját.) A mindössze 22 éves Petr Kötik 
ez alkalomból indíttatva érezte magát arra, hogy „Musique pour trois 
exécutants »In Memóriám Jan Richlyk«” című kompozícióját megírja.

Annak ellenére, hogy a „mű” három hagyományos hangszerre van 
írva, zenei hang alig-alig fordul elő benne. A nagybőgőt, a csellót és — ha 
jól emlékszem — a brácsát általában vagy ütögetik, vagy a láb alatt, vagy
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közvetlenül a tartócsigák előtt szólaltatják meg. Amikor vonót használnak, 
akkor viszont a húrokat hosszanti irányban érintik vele, ami, különösen a 
nagybőgő esetében, olyasféle zörejt eredményez, mintha széket tologatná
nak. Szemmel láthatóan a nagybőgő szólamának „kidolgozására1’ fordította 
a komponista a legnagyobb gondot, ami abból is kitűnt, hogy miután a 
bőgős a fent leírt elbánásban részesítette hangszerét, egy óvatlan pilla
natban még bele is rúgott — a közönség harsány „gól”-kiáltásai köze
pette . . .

Ez a bohóckodás rendkívül ízléstelen volt, mégpedig két okból is. 
Nemcsak a nemrég elhalálozott Jan Rychlik, de senki sem érdemli meg, 
hogy emlékéből kabarét csináljanak. Másodszor: ez a „kompozíció” több 
mint negyed óra hosszat tartott! A közönség türelme hamarosan elfogyott 
s harsány „genug” !-kiáltásokkal, füttyel, pisszegéssel, dobogással próbálta 
rávenni az előadókat, hogy hagyják abba ezt a rossz viccet. Mikor ez nem 
használt, az emberek csoportosan kezdték elhagyni a termet. Ez sem hasz
nált: a „művet” kíméletlenül végigj átszőtték.

A fesztivál első napjának éjszakáján, éjfél előtt fél órával kezdődött 
a Zeneakadémia gyönyörű stúdióhelyiségében az a koncert, amely mintegy 
sűrítve adott bepillantást az ilyen és ehhez hasonló „zene” világába. 
La Monte Young „Poem” című darabja úgy indult, hogy egy igen rokon
szenves, kövérkés-csinos kislány jött be a dobogóra. Almát evett, majd 
kezét mintegy mellékesen végighúzta a vibrafonon, majd leült az ütő
hangszerek mellé. A két zongora egyikéhez egy fiatalember ült le, villany- 
borotvát vett elő, bekapcsolta és megborotválkozott. Egy harmadik „elő
adó” írógép mellé telepedett és dolgozgatni kezdett rajta. Egy negyedik 
a másik zongorához ült, egy klarinétos hangolni kezdett, majd szétszedte 
hangszerét és a továbbiakban csak a „Mundstück” segítségével sipítozott. 
Ezalatt az első zongoránál ülő fiú Bach c-moll Partitájának első tételéből, 
a „Sinfonia”-ból az „Andante”-részletet kezdte játszani, a másik zongorista 
viszont Chopin egyik etűdjét kezdte gyakorolni. Fuvolás is jött és valamit 
fújt. Egy hatodik ember is megjelent, újságpapírral teli aktatáskát hozott 
és az újságokat kiteregette a pódiumon. Eközben a vibrafonos kislány 
igen szorgalmasan verte hangszerét, míg egy másik, szintúgy igen csinos 
fiatal lány a közönség között virágot osztogatott. Aztán egy idő múlva az 
egész műveletet abbahagyták.

„Morton Feldman for two Pianos” — ezt a címet viselte a következő 
darab. Ebből Morton Feldman a mű szerzője, tehát a cím magyarul így 
hangzik: „Morton Feldman két zongorára”. E darab mindössze abból állott, 
hogy két zongorán felváltva játszottak hosszan, több másodpercen át 
kitartott akkordokat a pp és a ppppp között húzódó dinamikai skálában, 
ö t perc után a közönség halkan fütyülni kezdett, majdpedig valaki 
Beethoven IX. szimfóniájának öröm-témáját kezdte énekelni. Aztán ennek 
is vége lett — lehetséges, hogy korábban, mint ahogyan azt a szerző 
eredetileg előírta.

Cornelius Cardew „Octet”-jét érdekes módon négy ember adta elő. 
A mű abból állott, hogy egy zongoránál levő férfi időnként a húrokat
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meg-megpöccintette, majd egy másik is odament s mindketten belehajol
ván a zongorába, hosszadalmas vizsgálódásba kezdtek, végül pedig egy 
dobverővel ráütöttek az egyik húrra. Ezalatt egy fuvolista flatterzungés 
dolgokat játszott. Ezután már valóságos felüdülést jelentett Luis Andriessen 
„Registers” című „ököl-zongora-darabja”. Folke Rabe „Impromtu”-jében 
szintén csak a „Mundstück”-öt használta a klarinétos, a pozános viszont 
hangszerét kézzel ütögette.

Ezen az estén hallottam — pontosabban: láttam — először John 
Cage-művet. A zongora mellett asztal: rajta rádió, egy lavór víz, egy 
pohár, egy pipa és egy szalmaszál. A zongorista bejött, leütött néhány 
hangot, majd bekapcsolta a rádiót. Hogy mit és mennyi ideig kell csinálnia, 
azt egy, szemben elhelyezett nagy tábláról olvasta le s egy elektromos 
stopperórával ellenőrizte. (Egy ideig szólt a rádió, ez azonban nem zavarta 
a zongoristát, egy-két húrt megpöccintett itt-ott — természetesen a bil
lentyűzet teljes kizárásával. Aztán lekapcsolta a rádiót és a pipaszerű ma
dársípba vizet töltött. Ezzel fütyürészett egy ideig, de még arra is szakí
tott időt magának, hogy a zongora húrjai közé kártyalapokat dobáljon. 
Ezután újra bekapcsolta a rádiót, felerősítette a zenét és egy szalmaszállal 
belefújt a lavór vízbe, amely bugyborékoló hangot adott. Ezután újra le
kattintotta a rádiót, megint leütött néhány hangot, sőt, ha jól emlékszem egy 
C-dúr skálát is, majd pedig a kikapcsolt rádión keresett egy másik állomást. 
Nem sokkal ezután vége is lett a „műnek”. Valaki megjegyezte, hogy 
Cage előírása szerint az egész lavór vizet bele kellett volna önteni a zon
gorába . . .  A mű címe: „Water Music” — azaz: „Vízi zene”.

John Cage-et személyesen is látni lehetett, mivel ő a Varsóban vendég
szerepeit „Amerikai Balettegyüttes” főzeneigazgatója. A műsor egyik száma 
nem balett volt, hanem John Cage: „Variations II., Variations III.” című 
művének előadása.

A szünet végét jelző gong megszólalt és abban a pillanatban felment 
a függöny, jóllehet tíz-húsz néző volt csupán a teremben. Két úr jött 
be a színre — mint utóbb kiderült: John Cage és David Tudor — és sze
relni kezdett. Ez kb. 20 percig tartott és egyetlen hangot sem lehetett 
hallani. Lehet, hogy ez volt a „Variations II.” — ám ezt bizonyosan éppúgy 
soha senki sem fogja megtudni, mint ahogyan a téma és az első variáció 
is örökre rejtve marad az emberiség előtt. Amikor készen voltak, kimentek 
és újra bejöttek. Tudor a zongora mellé állt, Cage egy, külön elhelyezett 
asztal mellé ült, amelyen egy preparált írógép volt. (A gép is be volt 
kapcsolva az erősítőbe.) Tudor a húrokat pengette és különféle tárgyakat 
húzogatott végig rajtuk, egyébként meglehetősen szelíden viselkedtett, leg
feljebb néhányszor ököllel is belevágott a húrok közé. Ezalatt Cage szor
galmasan írt a gépen, amelynek minden betűütését az erősítőben lehetett 
hallani. Harsogó nevetést váltott ki, amikor készen volt az írással és kivette 
a papírt: a henger kattogása ugyanis gépfegyver-szerű zörejt adott. Cage 
ezután átment a másik asztalhoz, magára csatolt egy gégemikrofont, töltött 
magának egy pohár vizet és inni kezdett. Tudor azonban a kelleténél 
éppen hangosabban tevékenykedett a zongora és az erősítők körül, így nem 
lehetett hallani tisztán a felerősített nyeldeklést. Eközben minden mczdu-



latuk hatalmas dörgéshez hasonlóan szólt az erősítőben . . .  Egy idő múlva 
elunták ezt is, Cage odament Tudorhoz, hosszan mondott neki valamit 
— ezúttal erősítő nélkül —, majd mindketten meghajoltak és kimentek. 
A közönség nevetett és tapsolt. . .  Ezen azért nem szabad csodálkoznunk, 
mivel az előző szám „zenéje” hasonlíthatatlanul kellemetlenebb volt. 
A műsor szerint a „Story” című szám kísérőzenéjét Toshi Ichiyanagi 
„Sapporo” című alkotása szolgáltatta. Ezt a „zenét” úgy állították elő, 
hogy először egy vödröt húzogattak acéllemezen, majd a vödör szélén húz
tak valami acéltárgyat és mindez az erősítőben hallatszott, közben azonban 
magnóra is vették. Ezután egy Coca-colás üveget húzott végig az előadó 
egy tükör szélén, amelyet ugyanígy lehetett hallani. Minden fázist újra és 
újra megismételt, s minden alkalommal erősítőn keresztül, az előbbi 
húzogatások zörejeivel együtt; minden túlzás nélkül mondhatom: fizikai 
fájdalmat keltvén a közönség hallószerveiben.

Az „Amerikai Balett” varsói vendégszereplése még a minden új iránt 
rajongó fesztivál-közönség körében sem aratott valóságos sikert. Ám ennek 
okát mindenek előtt a műsorukban, az együttes érdektelen és unalmas
hosszadalmas produkcióiban kell keresnünk. Az első szám zenéje — 
Christian Wolff műve — hosszan kitartott egyes hangokból állott, de még 
ez a zene is időnként percekre abbamaradt. Érzésem szerint a zene ez 
esetben csupán azt akarta deklarálni, hogy mennyire lehetetlen zenére 
táncolni: a kettő között a legparányibb összefüggés sem mutatkozott. Ami 
a történetet illeti, azt teljesen lehetetlen elmondani, mivel valamiféle 
„antitörténet” zajlott le előttünk. Minden fázis rendkívül soká tartott. Az 
együttes tagjai — Merce Cunningham-mel az élen — nagyszerűen tudnak 
egy bizonyos formanyelvet, csak azt nem lehet tudni, hogy miért? A szín
pad egészen ötletszerűen kivilágosodik, majd besötétedik. Érezhető, hogy 
a színpadon mindenki nagyon akar valamit, csak azt nem lehet tudni, hogy 
mit. Az egész produkció arra a vándorra emlékezteti, aki aszkétikusan 
lemond az iránytűről és úgy óhajtja keresztülszelni a Szaharát, csak azt 
nem tudni, hogy milyen célból gyakorolja ezt az aszkézist. A figurák soha, 
semmilyen felismerhető kapcsolatba nem kerülnek egymással — talán 
nem kis részben ezért tűnt örökkévalóságnak az a 30—35 perc, ameddig 
a balett tartott. A nézőtéren köhögés, unalom, majd igen mérsékelt siker.

Az üveg- és vascsikorgásra táncolt, előbb említett „Story” című szám 
(most jut eszembe: a „kísérőzene” azzal végződött, hogy az előadó a vödröt 
teljes erőből a földhöz vágta!) díszlete egy „használhatatlan gép” volt. (Ez 
az úgynevezett „konkrét absztraktok” egyik művészi iránya a szobrászat
ban.) Biciklikerékből, mosdótálból, különféle gépalkatrészekből és egyéb 
használati tárgyakból volt összeróva ez a hatalmas masina, amely minden 
különösebb funkció nélkül állott a színpad bal oldalán. A „Story”-nak 
mégis volt valamelyes felismerhető mondanivalója: mindenféle emberi 
tevékenység végső értelmetlenségét szimbolizálta. Ezt nem a „használ
hatatlan gép”-ből lehetett megtudni, hanem abból, hogy az egyik szereplő 
behozott a színpadra egy porszívóra emlékeztető valamit, pontosabban an
nak egy részét, szívóberendezés nélkül. Am az asszociáció elkerülésére egy 
lámpa volt elhelyezve benne, amely minden felismerhető rendszer és funk
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ció nélkül hol kigyulladt, hol meg elaludt. Ezt az instrumentumot, aki 
behozta, ledobta a földre, egy másik szereplő felvette, néhány lépést tovább 
vitte, majd félig szándékosan, félig véletlenül kiejtette a kezéből. Ezt 
többször megismételték. Az „Amerika Balett” utolsó száma már jelentősebb 
sikert aratott, mivel abba Cunningham és társulata bizonyos burleszk- 
elemeket kevert. . .

Az amerikai együttes műsora egyébként a következő eszmei felfogást 
tükrözte: Nem lehet zenére táncolni; nem lehet drámai vagy egyéb törté
nést táncban ábrázolni; nem lehet emberi kapcsolatokat a színpadon meg
jeleníteni; a mozdulat és a gesztus csak magában állhat, az ember remény
telenül és végtelenül egyedül van — így sorolhatnánk a „tanulságo
kat” . . .

*
Felmerülhet az olvasóban az a kérdés, hogy miért foglalkoztunk olyan 

részletesen a Varsói Ősz mintegy két tucat, nyilvánvalóan bohóckodásnak 
szánt produkciójával. Erre a következőkben szeretnénk válaszolni.

Ezek a zene címszó alatt kiárusított dolgok voltaképpen logikus végig
gondolás termékei. Kísérleti műveknek nevezik ezeket, méghozzá helyesen. 
Csupán a kísérlet célját és minőségét illetően állanak elő jelentékeny té
vedések és félreismerések, téveszmék.

Az ilyen és ehhez hasonló művek: megannyi kísérlet a halhatatlanságra. 
A közönséggel megpróbálják elhitetni hogy a modern művészet kifejező- 
eszközeit keresik — valójában azonban nincs másról szó, mint hogy e 
művek szerzői világhírűek és ezzel együtt halhatatlanok akarnak lenni. 
A romantikus én-kultusz végvonaglásaiként lépnek elénk La Monte Young, 
John Cage és a többiek „alkotásai” . . .

A „kísérlet”-fog'alom művészi igazolására rendszerint tudományos élet
ből vett analógiákat használnak. Csupán azt tévesztik szem elől, hogy 
egyfelől a tudomány és a művészet fejlődéstörvényei minőségileg külön
böznek, másfelől viszont tudományos kísérlet is csak akkor vezethet ered
ményre, ha céltudatosan és a tudomány addigi ismereteinek teljes birtoká
ban és felhasználásával végzik. Minden új tudományos eredmény meg
szűntetve megtartja az összes előbbi eredményeket, éppúgy, mint a mű
vészet. A különbség annyi, hogy míg az új tudományos eredmény 
tudománytörténeti, tehát másodlagos helyre kényszeríti a régi törvényt — a 
művészet viszont fejlődésének alacsony és magasabb fázisában egyaránt 
képes halhatatlan remekművet létrehozni. Az előbbi általában nélkülözi a 
társadalmi totalitást — a legfontosabb ismeretelméleti tudományok: a 
logika és a matematika nem felépítményjellegű! —, az utóbbi elképzel
hetetlen társadalmi totalitás nélkül.

Szoktak hivatkozni még arra is, hogy a tudományos felfedezések 
egyike-másika véletlennek köszönheti létét. Űjabb különbségre kell fel
figyelnünk: a tudományos felfedezés gyakran véletlenszerű — a művészet 
sohasem lehet az. Aki tehát azt hiszi, hogy modern művészet majd „vélet
lenül” egyszercsak létrejön •— súlyosan csalatkozni fog.

4 8 7



A zenetörténeti fejlődés mechanikus szemlélete, amely szerint a zene- 
történet maga nem más, mint a kifejezőeszközök mind bonyolultabbá 
válásának története, tehát a tartalomtól elszakított vizsgálati mód és az 
abból levont tanulságok, végső konzekvenciák alkotják a fent ismertetett 
művészi kísérletek „elvi” alapjait. A_hhoz, hogy e konzekvenciákat 
immanens módon le lehessen vonni, nagy segítséget nyújtott a romantikus 
zseni-kultusz. A múlt századi polgári fejlődéssel együtt alakult ki az a 
szemléleti mód, amely szerint a zsenit sohasem értheti meg a kora. Ez 
már magában véve is tarthatatlan álláspont, jóllehet nem tagadható meg 
tőle bizonyos rész-igazság. Annyi azonban bizonyos, hogy sokkalta hatá
sosabb pl. a Tannhäuser botrányos párizsi bukásáról beszélni, mint a 
bemutató sikeréről. (Az előbbi esetben ugyanis az utókor azzal hízeleghet 
magának, hogy sokkal okosabb Wagner párizsi közönségénél.)

E tanulság a századforduló után a következő formát nyerte: ha kora 
soha nem érti meg a zsenit, akkor az a művész, akit kora nem ért meg
— zseni. Vagy, ha kissé kevésbé polárisán alkalmazzuk a tételt, úgy ezt 
a formát nyeri: sohasem lehet tudni, hogy ki a zseni! lehet, hogy közöt
tünk jár, naponta találkozunk vele, csak nem vesszük észre zseni-mivoltát
— következésképpen nagyon kell vigyázni!

A zseni-keresés ma már egészen elképesztő méreteket ölt. Saját 
magunkat, saját erőnket mindig azzal érezzük szükségesnek bizonyítani, 
hogy időnként zseninek kiáltunk ki egv-egy művészt — gyengeségünk 
viszont abban nyilvánul meg, ahogyan egy másik zseni kedvéért detroni- 
záljuk őt. Ez egyébként összefügg a már említett relativitással is: nem a 
nagyság mértéke szerint mérünk, hanem a viszonylag legjobbat fogadjuk 
el valódi nagyságnak. Mindehhez hozzá kell vennünk a zenetörténeti ku
tatás fejlődését, melynek eredményeképpen hovatovább az egész zene- 
történeti múltról tudomásunk van. Válogatni itt sem tudunk mindig és a 
hatalmas tudásanyag nem szellemi hierarchiában, hanem etikában egyen
értékűség formájában jelenik meg előttünk.

Nos, a Varsói ősz experimentális műveinek a szerzői a maguk számára 
egy olyan kis helyet szeretnének biztosítani a zenetörténetben, mint 
Beethoven szertelen preromantikus kortársáé: Vogler apáté. A romantikus 
„énkultusz” a Varsói Ősz legalább három-négy tu cat művében tisztán és 
világosan felismerhető volt. Lehet üveget húzogatni tükörlapon — de az 
olvasónak vagy nekem nem lehet, csak Toshi Ichiyanagi előadóművészé
nek, mert ezt ez a japán úr találta ki. az ő monopóliuma, ha az olvasó 
vagy én húzogatom, akkor az már nem művészet, hanem plágium. Az 
ördögi kör úgy zárul be, hogy arra a kérdésre: miként lehet üveget húzo
gatni tükörlapon ..zene” címszó alatt, a következő választ kapjuk: 
„ahogyan azt Toshi Ichiyanagi írja elő a „Story” című balett kíséretében!” 
A közönség pedig meglehetősen megfélemlítve ül és azon tűnődik: hátha 
éppen most, ebben a pilanatban születik az űj művészet, csak véletlenül 
én nem veszem észre . . . Minden ember aggódva néz körül — és ugyan
olyan aggódó arcokat lát. Tanácstalanság, bizonytalanság mindenütt. . .  
Keressük az új eszközöket és nem vesszük észre, hogy már sokkal több
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van birtokunkban, mint amennyit valaha is fel tudunk majd használni. 
Vajon ki biztosít engem arról, hogy ha már a tormareszelőt is sikerült 
bekapcsolni az új muzsika eszköztárába, hogy akkor bármi is megváltozik 
majd. Hasonlítani kezdünk ahhoz a könyvgyűjtőhöz, akinek már egy perc 
ideje sincs az olvasásra, mivel egész életét új és új könyvek felhajtására 
kénytelen fordítani.

Sajnos, a Varsói Ősz keretében elhangzott töméntelen muzsika még 
csak viszonylag megnyugtató választ sem tudott adni a zeneművészet 
közeljövőjét illetően. Konzervativizmus, modernség, avantgárd — mindezek 
a fogalmak tarthatatlanoknak bizonyultak. Tehetséges és tehetségtelen 
muzsikusokat ismertünk meg — mindössze ezt a tanulságot szűrhettük le 
a magunk számára. Az is igaz, hogy ezt már elég régen tudjuk. Ha az 
immár legendáshírű lengyel vendégszeretet nem kárpótolt volna bennün
ket, még szomorúbban jöttünk volna haza Varsóból, mint így.
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L E N D V A I  E R N Ő :

A M Ű A L K O T Á S  E G Y S É G E  V E R D I  A I D Á J Á B A N

Az „Aida” drámai és zenei alapkoncepcióját már az előjáték sűrítve fog
lalja magában azzal, hogy a dráma szembenálló két gondolatát exponálja: 
egyrészt a földöntúli szerelem témáját, amely egybeforr Aida alakjával 
— másfelől a papság témáját, a társadalmi rend merevségének és kérlel- 
hetetlenségénék hordozóját:

Az előbbi éteri hegedű-színben sóvárog, az elérhetetlen felé tör — a 
másik komor cselló-basszus regiszterben lépked, s a mélység felé húz. 
A témafejek (a-aisz-h-cisz-h és h-a-g-fisz-g) megfordításban tükrözik egy
mást. (A kettősséget nemcsak a párhuzamos D-dúr—h-moll viszonya fejezi 
ki, hanem mindenekelőtt az, hogy míg Aidia témája — a „fi-la-so” fordulat
tal — a magas lyd-hg emelkedik, addig a papok témáját a legsötétebb 
modus — a fríg színezi.) A pozitív és negatív erők éles szembeállítása drámai 
összecsapást készít elő: a két dallam szenvedélyesen birkózik egymással:

Döbbent csend támad, majd a papok dallamának hosszú orgonapontjából 
szivárványos színekkel éled újjá a szerelmi téma „dolcissimoja” (a harmónia
varázst — s ez Verdi dramaturgiájában szinte törvénnyé vált — az iménti 
krízis váltja ki). E dallam azonban már megszületésének pillanatától magá
ban hordja végzetét: a tragédia a zárófordulatban lappang, amely csak arra 
vár, hogy „végzet-motívummá” alakulhasson át:
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És mégis, a dráma különös dialektikája révén, épp e végzet-motívum 
teszi lehetővé a kibontakozást — azt a romantikus beteljesülés-gondolatot, 
mely csak a halál után s a halál árán érhet célhoz: a nyitány légies kitel
jesedése és a IV. felvonás testetlen kicsengése (,,il ciel”) ugyanazt a meg
tisztult világot festi. S míg a papság témája mereven a földhöz, a „tonikához” 
kötődik (a tonikai hármashangzat szigorú körülírása), addig a földöntúli 
szerelem dallama dominánsról indul1 és dominánsra érkezik: méghozzá dúr 
alakú III. fokra (9. és 17. t.) — ugyanarra a Fisz-Gesz-dúrra, amely a IV. fel
vonás végén a mű végső kiteljesedése lesz. (A funkciók mindvégig eleven 
szerepet játszanak a dráma alakulásában, így Amneris végig a szubdomináns 
szférát képviseli: az ő világa főként a B-dúr, g-moll, G-dúr köre lesz.)

I. F E L V O N Á S
A pont, melyben az I. felvonás legmélyebben felizzik: Aida áriájának 

Cantabileja — éppoly tömör, mottószerű foglalata a mű alapérzésének, mint 
mondjuk Wagnernél Sachs „Orgona-monológjának” zárósorai, melyek 
ugyanígy néhány ütembe sűrítik a sachsi életérzést.

Valóban a felvonás „nagy pillanata” ez — s mint ilyen, kulcshelyzetet 
nyer a drámában; ami előtte lejátszódik csupa dinamizmus, a konfliktusok 
tervszerű egymásra-hal'mozása — ami utána áll, az maga a valóravált har
mónia. A híres filmrendező, Eisenstein szavait idézve: „a drámának ez az 
a pontja, melyben a víz gőzzé, a jég vízzé, a vas acéllá válik: az önkívületbe 
jutás pillanata, ugrásszerű átmenet egy új minőségbe és dimenzióba — len- 
dülés az ellentétbe.”

Ennék a Cantabilenak jut a szerep, hogy a cselekményt átfordítsa a 
dinamikus izgalomból a mozdulatlanságba: átbuktassa az ébrenlét háborgó 
és felkavart világából a templom jelenet lebegő misteriosójába. S e kettős 
világot Verdi ugyanabból az anyagból, ugyanabból a 3 kromatikus hangból 
fejleszti ki: íme a 3 hang mint konfliktus, mint izgalom-motívum („fél- 
tékenység”-motívum) és ugyanez a 3 hang, mint a templomjelenet alap- 
gondolata :

csakhogy míg a „féltékenység-motívum” esetében a hangsúly a szélső han
gokra esik, melyek szinte felsebzik a dallamot, addig a templom jelenet dal
iami súlya a centrumon nyugszik, s a szélső hangok úgy jelennek meg, 
mint ennek fényudvarai.

1 Mint e tém a későbbi harm onizálása mutatja: V.. fo k ú  szeptim ről.
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Verdi a munkamódszerére annyira jellemző poláris formát tehát oly 
módon tervezi meg, hogy a felvonás magvába állítja Aida áriáját, előtte 
exponálja a dráma két konfliktusát (Aida szerelmének és hazaszeretetének 
konfliktusát) — a templomjelenet religiosoja viszont mindenekelőtt arra 
született, hogy mindezt a feszültséget kiegyenlítse, egyensúlyba helyezze.

A felvonás kezdetén Radames románca — a maga zárt formájával — 
nem is a felvonás, hanem a teljes mű bevezetője: prológ, amennyiben Aida 
„égi” lényét festi, de jóslat is egyben, amely megsejteti, hogy Aidának 
valóban „égivé” kell lennie. Prolog és jóslat, ami nélkül meg sem érthet
nénk teljességgel az opera végének „könnyű” hangját, égi súlytalanságát, 
„Celeste Aida”: a dallamívek egyenes vonalban törnek az „ég” felé:

(és mindenütt dominánsban nyílnak ki. A középrész zenéje glória-íveket 
rajzol Aida alakja köré). Ahhoz azonban, hogy e földöntúli lény megjelen
hessek, képe számunkra is alakot öltsön, előbb hangnemi útvesztőn kell 
keresztülhaladnunk: az ária bevezetőjében Verdi hangnemi labirintus- 
technikával vágja el a külvilág szálait, mint minden olyan esetben, amikor 
megközelíthetetlen „szigetre” csalogatja a hallgatót (ilyen megtévesztő, 
„emlékezetbénító” hatása van annak a bővített hármas viszonynak, melyet 
a harsonák B-dúr, D-dúr és a vonósok Gesz-dúr harmóniái körüljárnak, 
vagy az Asz-dúr—F-dúr egymásutánnak közvetlenül a „Celeste Aida” meg
jelenése előtt).

Az 1. szám mélybehúzó szext-lépései sem csupán a főpapot karakteri- 
zálják (a romantikában a mélyrelépő szext és kvint, úgy látszik, a „bölcsek” 
alapmozdulata lett2), hanem szerves ellensúlyai a „Celeste Aida” feltörő 
dallamának. Úgyszólván semmi sem történik ebben a számban — azaz 
mégis! Egyetlen ütemre felfénylik egy D-dúr hangzat (B-dúr után!) s ez 
az egyetlen ütem — „Oh, lui felice” — értelmet ad az egész formának és 
elegendő ahhoz, hogy Radames minden vakmerő vágyát felszínre hozza.

* * *

A felvonás első része robbantja ki Aida kettős konfliktusát: szerel
mének konfliktusát fejedelmi riválisnőjével, Amnerissel szemben — és hazá-

2 Hans Sachs (W ahn-m onológ), F a lstaff é s  í. t.
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jának konfliktusát szerelmével, Radamessel szemben. Állítsuk mindjárt egy
más mellé a két riválisnőt:

Aida

Aida lényét csupa magasba tartó egyenes vonal festi — Amneris témája 
viszont kígyószerű simasággal tekerődzik, az előkelő modor és a körülmé
nyes udvari etikett leple alatt is folytonosan ott bújkál benne a titkos haj
lam, hogy lejeié tartson (s ez, akárcsak a papok motívuma esetében — mind
végig megkülönböztető vonása marad az Amneris-tematikának3). Valóságos 
lélekrajz ez a téma! De még ennél is sarkalatosabb megkülönböztetés a két 
zenei jellemkép közt az, hogy míg Aida énekszólama mindig sima marad, 
és szenvedélyeiről csak a mélység beszél:

vagyis — míg „arca” szép, a „szíve” azonban felkavart — addig Amneris zenei 
portréjában megfordul a dallam és kíséret viszonya: a felszín előkelőén kö
rülményes, gyakran a mesterkéltségig bonyolult, a harmóniai háttér azonban 
áttetsző és differenciálatlan:

Amneris (első megszólalásakor) Amneris

3 Vö. a 31. m elléklettel (és e je lenet további m otivikájával).
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Még az őket környező levegő is mássá válik: poláris fordulat mutatja ezt 
mindjárt első alkalommal — midőn Amneris átveszi a szót Aidától:

(4 keresztes E-dúr kapcsolódik a 2 bés g-mollhoz).
Lassú és gyors szakaszok vajúdásszerűen váltják egymást e képben; a 

társadalmi formákkal őrzött külső nyugalomnak és a kimondatlan belső izga
lomnak — a „benti” és „kinti” cselekménynek — valóságos röntgenképe ez 
a részlet. Verdi még itt is betartja a mű stílusára annyira jellemző 3-as 
tagolódást, mindhárom lassú-rész

Amneris dallama (tézis)
Aida dallama (antitézis)
Amneris és Aida együtt (szintézis)

a „féltékenység-motívum” reszketésébe torkollik! S mert Amneris Aida sze
relmére féltékeny, a féltékenység-motívum — úgy látszik — nem más, mint 
Aida szerelmi témájának még sűrűbb kromatikára való összepréselése: 
amire az Aida témáját közvetlenül követő fordulat figyelmeztet bennünket:

(s ha nem tévedünk, a dallam folytatása is e rokonság mellett szól: a lefelé 
haladó skálamenet, ill. a dallam záródása megfelel a 20. melléklet 2., ill. 
3. sorában bemutatott összefüggésnek).

Hofmannsthal dramaturgiája szerint ahhoz, hogy a színpadon a költői 
szépség „csodájának” lélektani feltételei bekövetkezzenek, előbb — s lehe
tőleg közvetlenül előtte — „pofonnak” kell elcsattannia. A költői csoda, 
melynek feltételeit ez a jelenet megteremti, a főhősnő Aida fellépése. És 
valljuk meg, hol volna a klarinét érzéki dallamvarázsa az előzmény — a 
féltékenység-motívum dinamikus ütközései nélkül? Radames megpillantja 
Aidát: a „dessa” — amely önkéntelenül is kiszakad ajkán — egyetlen szóba 
sűríti a szerelem megszületésének, az elcsodál'kozásnak és meghökkenésnek 
szívet bénító hatását!
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Radames

addig ugyanabban a zenei helyzetben, egy strófával később, Radames és 
Aida melódiái egymásra találnak:

(Aida szólama még a tercett folyamán is sima marad — úgyszólván cantus 
firmust énekel; szépsége és tisztasága széles dallamívekben, hajlékony 
triolákban tükröződik.)

A felvonás drámai szerkezetét az jellemzi, hogy a cselekmény mindig 
magasabb szinten: egy-egy „magasabb színpadon" folytatódik — a zenei 
„függöny” pedig — minden újabb színpad előtt — a korábbi jelenet feszült
ségétől nyílik szét: az Aida—Amneris—Radames kép feszültsége felold- 
hatatlanul marad, mert a tercettet mintegy „felülről” félbeszakítja a „maga
sabb” színpad: megszólalnak a harsonák, a tercett végén nyitva maradó 
e-moll hangjai fenyegetően lefelé vetülnek:

(később is találkozunk ilyen technikával), és a drámai töltés, mely az imént 
felhalmozódott, a hírnök elbeszélésében4 explodál: tremolókkal felborzolt 
hangzás, táguló tölcsér

váltja ki a kórus felhördülését, és a harcra tüzelő ritmikus robbanásokat: 
„Guerra!”

A Király megjelenését nemcsak a cselekmény logikája indokolja, Verdi 
számára ő is jelentős helyet tölt be az események láncolatában, fellépése 
megteremti a robbanás előtti csendet: a harmóniák kihullanak a zenei szö

4 A  kvintbe zárt h írnök-m otívum  a Lohengrin „tilalom ”-m otivum ára em lékeztet.
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vetből, s csak halkan lépegető basszus-pizzicatók kísérik a monológot. 
A csend dramaturgiája ez a harmóniák nélküli zene, s mint ilyen, légüres 
teret teremt maga körül — közvetlenül az izgalom előterében, és ez a csend 
talán még vésztjóslóbb, mint a rezek és ütők előbbi harsogása volt. — A rob
banás azonban maga is csak háttér egy újabb villanás előtt: királyi szózat 
adja hírül, hogy Radames a fővezéri tisztség birtokosa! A meglepetés ki- 
csattanása (az a-molltól távoli Desz-dúron, az emelkedő szext-akkordok 
végre alaphelyzetű hangzatban fogódzkodnak meg), Aida és Amneris szó
lamai, melyeken, mint valami villamos érintkezőn, végighullámzik és leve
zetődik a csodálkozás feszültsége, mindez szinte kémiai reakcióként megy 
végbe.

Amikor Isisről esik szó — majd Vulkán templomáról, a zene egy-egy 
pillanatra betekintést enged a felvonásvég misztériumába is (az ..Isidé 
venerata” szavak az a-moll tonalitást polárisán esz-mollra hangolják át; a 
„Vulcano tempio” szavakra sejtelmes fagott-kürt akkord dereng fel — gesz- 
moíiban), s ebbe a misteriosóba ágyazva lobban fel Radames előbb említett 
Desz-dúr felkiáltása is.

Ez a mintegy 40 ütem, a maga sűrű és széthúzó anyagával, egyre köze
lebb sodor bennünket ahhoz, amit Wagnernél ,,Abgesang”-nak neveznénk: 
amely végre betetőzi és megkoronázza a felvonás első részét, s a dinamikus 
fejlődést célhoz juttatja. A sokféleséget az induló foglalja egyetlen keretbe! 
(A-dúr). A szereplők azonban még ebben a keretben is megőrzik egyéni
ségüket — mi több, épp az egyéni jellemzés adja kezünkbe az induló dallami 
kulcsát. Verdi a lelkesült induló-témát kizárólag pozitív hősökkel énekelteti: 
a Királlyal (aki az operában mindvégig pozitív szereplőként viselkedik), 
továbbá Radamessel és a köznéppel (a papok kórusa élesen különválik ettől). 
A negatív kontraszt-témát viszont a főpap, s később Amneris szólaltatja meg. 
Számunkra e kettősség árulja el, hogy az induló-dallam valójában nem 
egyéb, mint a papok ismert motívumának „pozitív” alakja. Felteszem a 
kérdést: hogyan lehetne e motívumot pozitív alakká változtatni? Mindenek
előtt, a mélybehúzó frig vázat fordítsuk meg és helyettesítsük magasba 
húzó dúr vázzal, és így: a 2 egész 1 fél felépítésű hangsor már nem lefelé, 
hanem felfelé néz majd! Ennek azonban természetes következménye, hogy 
a pontozott fordulat most már ne az alsó hangot erősítse, hanem a felsőt: 
tehát helyezzük át a pontozott fordulatot a témafejbe! Sőt az a-hangot 
auftakttal is megerősíthetjük, s ezzel megszületett az indulótéma kezdete:5

5 Vagyis: m ert a „ fr ig ” sk ála  hangjai le fe lé ,  a „dúr” sk á láé  pedig f e l fe lé  áramlanak 
(az egész egész - |-  fé lh angos fe lép ítés irányától függően), s ú l y p o n t j u k  is  áthelyeződik — 
ezért a „frig” esetében a pon tozott fordulat az alsó , a „dúr” esetében  a fe ls ő  kerethangot 
erősíti. E kettősség — m egfordítás-v iszony  — valójában az egész m ű tem atikájára rá
n yom ja  bélyegét, és egyben  a lkalm as arra, h ogy az opera exotik us koloritját kibontsa.
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És mi történjék a sötét záróformulával? Csak dúrrá kell változtatnunk 
ahhoz, hogy létrejöjjön az induló zárlata is:

A kontraszt-téma — Ramphis—Amneris dallama8 — ezzel szemben vissza
állítja az eredeti „fríg” hangsort, s az induló két témája így fény és árnyék
ként áll egymással szemben.

* * *

Mi adja a drámai indítékot Aida szólójelenetének? Közvetlenül az, hogy 
az együttes végén ő maga is elragadtatottan énekelte: „Térj vissza győzte
sen!” — és most meghökkenve tetten éri magát! íme a „Ritorna vincitor” 
első és második (dúr és moll) változata:

Recitativóját ritmikus indulat fűti át (amely még az induló ritmusából és 
hangismétléseiből táplálkozik), a kíséretet itt is, és később is, át meg át jár
ják a már ismert kromatikus szorongások. Bűnös szavaira emlékezve a dal
lam akaratlanul is a „Ritorna vincitor” skála-vonalából nő ki (Piú mosso); 
ez a széles vonalban felívelő, majd visszahajló kupoladallam egyébként a 
Verdi-hősnők közös motívum típusa.

A „Cantabile” igézete nagyrészt abban rejlik, hogy egyik pillanatról a 
másikra felszabadul a nyomasztó kromatikus teher alól. Ennek feszültsége 
közvetlenül a kibontakozás előtt válik legtelítettebbé — ahogy ezt már a 
forma törvényei is megkívánják. Az „Allegro giusto poco agitato” kísérete 
szorító csavar módjára működik; felette az apa iránti szeretet dallama — 
amely a moll-hangsor mi-re-do hangjai körül kering s a mi-la kvint- 
keretbe illeszkedik — talán a hírnök szavaira emlékezik, aki ugyancsak 
apjáról beszélt (mi-re-do-la-mi motívummal; e motivika mindvégig jelen
tékeny szerepet játszik a drámában). — A megvilágítás, közvetlenül a Can
tabile előterében, elsötétül — ezért is fordul a papok intonációjához: a dal
lam még hangmagasságban is a soron következő templomjelenet hangsorát 
és kromatikáját vetíti előre:
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Á felvonás legnagyobb élményét a Cantabile dallam-varázsában éljük 
át: a „vorrei morir” fríg-váza hirtelen dúrrá oldódik és megtörténik az át- 
hasonulás — a zene Aida szépségének bűvkörébe von bennünket. A melódia 
szinte kizárólag egy dúr-hármas — az Asz-dúr hármashangzat és az: Asz- 
pentatonia — „kisugárzása”. Alig hinnők, hogy e dallam nem más, mint az 
Aida-téma metamorfózisa! Bontsuk csak elemeire az Aida-motívumot: ha a 
kromatikus átmenő-hangoktól megszabadítjuk a dallamot, kirajzolódik a 
téma kerete: a „mi-la-so” fordulat, melyet később a „távolbavágyás” moz
dulatának nevezünk — és amely a Cantabile költői mondanivalóját is meg
határozza (1. alábbi vázlatot!). Hogy Verdi szándéka kétségtelenül ez volt, 
a további dallamszövés is elárulja: íme, az Aida-téma folytatása és mellette 
a Cantabile továbbfűzése, és végül a két motívum záródása:

Csakhogy mindaz, ami az Aida-témában sötét volt, most harmonikusan fel
oldódik (az idézett asz-gesz-fesz-esz ,,fríg”-váz ,,dúr”-ban tisztul ki: asz-g-f- 
esz — és szemben az Aida-témával, amely sohasem érheti el a tonikát, a Canta
bile teljes zárlatban nyugszik meg; az énekszólam utolsó 3 ütemének görcsoldó 
cesz-c ambivalenciájáról nem is szólva). Mindez a szépség azért sűrűsödik 
össze, hogy a felvonás vízválasztója legyen, minden indulat és szenvedély 
szinte csak azért vonul fel, hogy feloldódhassék ebben a melódiában és ener
giáját kisugározva a cselekményt is átfordítsa a mélybe, a hallgatásba, a 
misztikumba. A hősnő magába omlik s ami itt következik, az akár Aida 
látomása is lehetne: öntudatlanul átélt vízió — súlytalan lebegés egy hang 
körül,

f l ’appoggiatura

valami, amit a lelke mélyén kíván és amitől éberen félnie kellene. . .  (a zenei 
faktúra is arról tanúskodik, hogy Verdi a színváltást attacca képzelte el). 
Milyen exotikus forróság lappang e lebegő „gregoriánban” (kiváltképp a
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sorvégek „ fo rte  l ’appogg ia tu ra” effek tusaiban). H angsora m i m ásból eredne, 
m in t a papok m otívum ából:

Papnfi Papok hangsora

A m ágiába derm ed t cselekm ényt ha tásosan  tám ogatja  a külső  és belső  szín
pad — a női és férfikar —  kettéválása, am ely  a  cselekm ény időbeli dinam iz
m usa u tán  m ost a  zene és színpad  sta tikus ,  té rbe l i  tagolódását  hangsúlyozza. 
A papnő exo tik u s dallam ára  a papok „a cappella” harm óniá i  válaszolnak 
(messze e lk erü lik  a  dom ináns szféráját, csupa rituális s zu bdom in án s  fokot 
érin tenek: IV —II—VI—IV—I—IV—I). A szertartás — m in t a m ű m inden 
rituá lis  cselekm énye — három szor ism étlődik.

A papnők  táncát V erdi korán tsem  látványosságnak  szán ta : a tánc  sú ly
ta lan  le jtése  teszi lehetővé, hogy a  zene anyaga is  légnem űvé váljon és k i
váltsa a sú lyta lanság  érzését, a fuvolák könnyű  staccatói és a  lebegő hang- 
szerelés m aga m ögött h agy  m indennem ű nehézkedést. A te m a tik a  szervesen 
az előzm ényben gyökeredzik, a tánctém a a  papnők alapm otívum ának  raffi- 
ná lt változata:

Tánc

beleértve a  sorvég fo rd u la tá t is:

24

és továbbfűzése is a papnő kadenciájából ered:
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a középrész pedig a  férfik ar akkordjainak finom  rem iniszcenciája:

Innen  m ár csak egy  lépés választ el attól, hogy a végső szentélybe ju s 
sunk : a Grave m aestosoja egym agában is elég erős tartóoszlopnak  bizonyul 
ahhoz, hogy az egész felvonás zak la to ttság á t egyensúlyban  tartsa  (és m eg
valósítsa a felvonás po láris szervezését). E titkos szen télyhez azonban nem  
ju th a t az ava ta tlan , ezért őrködik e lő tte  a papi varázsige (a „ te rro r” és 
„fnorte” szavakkal7) — és ezé rt kell ism ételten  hangnem i útvesztőn, labirin
tuson á tha ladnunk , am ely  elszakít b en n ü n k e t a m indennapok  realitásátó l:

A G rave előtti 3 ü tem ben  egy  szűk folyosón is á t kell lép n ü n k  (R. S traussró l 
jegyezték  fel, hogy m inden  o perá já t odaad ta  volna M ozart Don Jü an ján ak  
2 átvezető ü tem éért; a lighanem  ilyen m agábanálló  le lem ény  szülötte a szó- 
banforgó átvezetés is).

A széles G rave-m elód iát V erdi da llam alak ító  tech n ik á ján ak  legszebb pél
dái közt ta rto m  szám on: a papók tém áján ak  m indké t fontos alkotóelem ét 
m agában  foglalja, egyrészt a  lefelé haladó, „frigesen” végződő skála-m enetet 
(ezek lesznek a  dallam  félü tem -súlyai), m ásrészt a  sa já to s  arcélű zárófor
d u la to t (am ely i t t  beépül a skálahangok közé):

A kvin t-párhuzam ok  a sze rta rtá s  r itu á lis  m erevségét húzzák  alá:

E m otívum  egyben a r ra  is fe lh ív ja  figyelm ünket, hogy  Aida tém ájának  
záró fo rdu lata  (3. m elléklet) és a papok tém áján ak  záró fo rdu la ta  úgyszólván 
variánsok  (vö. a 21. sz. jegyzettel!).

í .. .
7 A rém ületet zeneileg az okozza,, hogy a dallam  lefelé c e s z  és f e s z ,  felfelé f  é s  b  

fokokat érint.
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Jellem ző a felvonásvéget betö ltő  zavarta lan  H arm óniára, hogy a Grave- 
térna m ár nem  enged m eg sem m iféle kon trasz to t (és csupán a papnők  kóru
sával fonódik össze). A daliam  a „Piú mosso com e p rim a” u tá n  hatalm asan 
k itá ru l, kadenciája  azonban nyitva  m arad és a felvonás — m elynek  ú tja  a 
fe lk av art kezdettő l a felvonásvég m ozdulatlansága felé vezet —  a hosszú 
szünet, „Pausa lu n g a” u tán  te lje s  megmerevedésben ér véget: vagyis éppen 
azzal tesz pon to t a  poláris fo rm ára , hogy az id ő t is m egállásra  készteti! 
A m ellett úgy hangzik  e szuggesztív Esz-dúr hozsanna, m in t a  m ű  D-dúr 
alaphangnem ének ünnepélyes megemelése, s szuggesztív h a tása  ta lán  abban 
az ellentm ondásban rejlik , hogy  a legzak la to ttabb  dinam izm ust m agában 
hordozó cselekm ényt m ost a m egm erevedés statikus kere tébe  zárja , és ez a 
m ozdulatlanság m égis úgy hat, m in t az extázis te tőpontja: k itá ru l benne a 
M indenség — „Im m enso F th a !” És ki tudja, ez a  m ozdulatlanság nem  sejtet-e 
m eg többet is a d rám a végső kim eneteléből?

II. FELVONÁS

A II. felvonás d ram a tu rg iá ja  fordíto tt u ta t  já r  meg: bevezető képe — a 
„várakozási” kép  — sta tik u san  áll az időben, A m nerist öltöztetik, „illatosítok 
füstölnek, a szolgák legyezőket' m ozgatnak” , a  forró  levegőben szin te a hang  
is m egáll, még m aga a fo rm a is — amely az öltöztetés sze rta rtá sá t kíséri •— 
három szoros m aggiore-m inore és három szor-hárm as tagolódású szim m etriái
va l elv iselhetetlen  bö rtönné teszi ezt a várakozást: az izzó levegőben 
felgyülem lett energ iák  fizikai biztonsággal v á lt já k  ki A m neris és Aida össze
csapásának explózióját! — A felvonás vége viszont, az I. fe lvonás m egm ere
vedésével szem ben, az opera legm ozgalm asabb töm egjelenetébe vezet ben
nünket.

Ha feltennénk  ism ét a kérdést, hogy m ely ik  drám ai m ozzanat hagyja 
bennünk  a legm élyebb nyom ot, szinte gondolkodás nélkül az összecsapás 
7 ü tem ét kellene em lítenünk  — Verdi híres k v artszex t-robbanása i közül is  a 
legem lékezetesebbek egyikét:

(poláris F-dúr— h7 feszültség, kette jük  k ö z ö tt— a tim pani-ü téssel — m egnyí
lik  a pokol torka). E n éh án y  ütem ben A m n eris  m egfeledkezik úrnő, és A ida
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szolga m ivoltáról: A m neris szólam a, am ely eddig m indig csak ereszkedő 
v o n a lak a t rajzolt,

m ost fenyegetően felegyenesed ik : „Si, tu  1’a m i . .
D e m indez csak p illanatok ig  ta r t :  A ida sikoltva A m neris lábai e lé  veti 

m ag á t és szívhezszóló könyörgéssel o ld ja  fel az összecsapás vu lkánkitöréseit. 
A da llam  m ég a szerep lők  testhelyzeté t is híven fényképezi: A ida térdel 
— éneke  a lu lró l fe lfe lé  száll irga lom ért, Am neris bosszú-dallam a viszont 
fe lü lrő l lefelé fenyeget:

A m nerisrő l lehull az u d v a ri álarc, m eg m u ta tja  igazi a rc á t és vele e g y ü tt az 
A m neris-m otivum  is a  szó szoros é rte lm ében  kifordul sarkaiból: fenyegetése 
m o st a záróm otívum m al kezdődik és kezdetével végződik:

E jellem zéssel is é rzékelte tn i a k a rtu k , hogy az összecsapás m en n y ire  
fordulópontot je lpnt a fe lvonás és a szereplők életében. Az összecsapás 
— m in t d rám ai problém a —  tu la jd o n k ép p en  az egész felvonás m egform álására  
k ih a to tt, és m ert annál hatásosabb  az explózió, m inél szilárdabb k e re te k e t 
ro b b a n th a t szét: a  felvonás anyaga, nem csak  részleteiben, de egészében is a 
legstati'kusabb p illé rekre  épül.
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M ár m aga a „várakozási” kép is szin te  szertartásosan  egyensúlyozza a 
form aelem eket. A három szor-hárm as tagolódást maga V erd i rendeli m eg a 
szövegírótól: „Tudom , hogy nincs c s e le k m é n y ... Erősen líra i k a rra l kell 
a je len e te t m egírni. Az első stró fa  harci jellegű, a m ásodik  szerelmet fejez 
ki, a zárósorok pedig Amneris szerelm i v ág y á t”. És m in d já rt felvázolja p ró 
zában a k ív á n t szöveget is:

I. strófa: Ki az, aki d icsfényben érkezik 
És szép, m in t a harcok  istene?

II. strófa: Jö jj Radam es, R adam es! Egyiptom  lá n y a i . . .
Szerelm i h im nuszokat énékelnek neked.

Amneris: Ó jö jj Radam es. C sak érted  sóhajt,
Csak téged szere t a K irály  leánya.

(A további 3 egységet is hasonló m ódon form álja.) Vagyis: az I. és II. s tró fa  
— a „harc i” és a „szerelm i” jellegű — .kiegyensúlyozza egym ást —, m ajd  az 
I—II. stró fa  minőre egységével szem ben fe lá llítja  A m neris maggiore válaszát, 
am elynék széles sóhajdallam a levezeti, „lecsapolja” m in d az t a feszültséget, 
m elyet a k ó ru s  várakozása fe lkelte tt. M indez három szor ism étlődik azonos 
form ában, pontosabban: harm adszorra  az  I. s tró fá t a m ó r gyerekek tán ca  
helyettesíti (ezek a  k is  „vadak” úgy  je lennek  meg A m neris  képzeletében, 
m in t gonoszkodó ördögfiókák, dk ázó  dzsinnek, akik  a tü relm etlenség  tü sk é i
vel csak fe lszítják  várakozását), a hegyes tán c  a  helyettesítésnek  m egfelelően 
m otiv ikájában  is az I. s tró fá t követi:8

E k ö zb e ik ta to tt tánc  elodázza a h a rm ad ik  A m neris-sóhaj (maggiore) m eg
jelenését, de ezzel p á ra tlan  helyzeti energ iához is ju tta tja :  valósággal meg
hatványozza a  dallam  hatóerejét, am ely  így  a  jelenet kö ltő i „csa ttanó jává” 
válik.

4 A poláris zárófordulatot nem  lehet összetéveszteni sem m ivel! (Lásd a v áz la to n : 
A sz-D )
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Talán felesleges is rám u ta tn u n k  a rra , hogy az I. s tró fa  a papnő d a lla 
m ából, a II. ped ig  — önkéntelen  asszociációval — a „R ito m a  vincitor” skála- 
vonalából szárm azik:

A nnál érdekesebb  az A m neris-sóhaj eredete . A felvonás II. képének, a „be
vonulási” képnek  három ke re ttém ája  ugyan is (amely háromszor lép fel a 
je lenet fo lyam án) a „várakozási” kép h áro m  dallam ában gyökeredzik, am i 
nem  kevesebbet je len t, m in t azt, hogy a te lje s  felvonás is szimmetriába zárul. 
Az I. „harcias” s tró fábó l9 válik  az indu ló -dallam  — m indkettőben  uralkodó 
szerepet já tsz ik  a skála  kv in tjén  felhangzó „ fan fá r”-jelzés:

A II. „szerelm i” strófából ered  a nők köszöntő éneke, nem csak  a felszárnyaló 
dallam vonal, hanem  m indenekelő tt egy k iem elt form ula azonossága is rávezet 
e rre :10

És végül — m indezek k o n trasz tjáu l —  az A m neris-sóhaj a papok tém ájára  
r ím e l:
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s így e dallam ok tartalmilag is egym ásra u talnak!

I STRÓFA 
.harci"

INDULÓ

(várakozási - kép)

II. STRÓFA AMNERIS 
.szerelmi’

I
NŐK ÉNEKE PAPOK 

(bevonulási-kép)

f-moll könyörge;

F-dúr könyörgés

A bevonulási je lenet első á ttek in tésre  olyan „rondo”-fo rm át m u ta t, 
m elynek első, középső és utolsó p illé re  a 3 kere ttém ából épül, a beékelődő 
szigetek pedig drámai ellentétet tám asztanak : az egyik — a m ezítelen tá n 
cosnők bacchanáliá ja  — szem kápráztató  kele ti színpom pát és gazdagságot 
elevenít meg; a tán c  exotikus szédülete és ta rkasága , a kicsapongás érzéki 
v ib rá lása  és b izarrsága  szinte term észetszerűen  h ív ja  ki ellénképét: az 
A m onasro-je lenet m érhetetlen  nyom orúságát, am ely a rabok könyörgő 
énekébe csúcsosodik, és am ely an n y ira  központja a jelenetnek, hogy reá lisan  
3-részes sz im m etriá t érzékelünk (m ert az em líte tt 1— 2— 3. tag  form ailag  és 
hangnem ileg  szerves egységet alkot): a form a m agvát és sú lypon tjá t így 
Amonasro je lenete  foglalja el (hozzátenném , hogy V erd ire  jellemző m ódon a 
form a központja: „ trió ja” !).

BEVONULÁSI - KÉP

3 K győzelmi 3 K AMONASRO 3 Ktánc foglyok

I tt azonban ú jabb  m egfelelésre bukkanunk : A ida könyörgő f-moll 
éneke — A m nerishez — a felvonás I. felében és a rabok  F-dúr könyörgése 
— a papokhoz — a felvonás II. képében közös dallam -invencióból fak ad t: a 
kifejezés hordozója m indkettőben  a nagy- és kisszeptim — az e és esz h an g  — 
ingadozása (sőt az F-dúr ének egy kicsit úgy indul, m in th a  az f-moll m elódia 
k itág u lt vá ltozata  volna; m indké t dallam  a 2. sorpárban , a felső /-h an g o n  
teljesed ik  ki). M egfigyelhetjük ugyanakkor, hegy  A ida lénye m ennyivel d if
ferenciáltabb, m in t Am onasróé, a k it a zene nyersnek, sőt a p rim itívség ig  
egyszerűnek je llem ez:11 ezt fejezi ki az F-dúr dallam  lap idárisan  egyszerű

11 A n i. felvonás Aida—Am onasro duettjében m éginkább kiütközik ez: Am onasro 
legszívesebben unisonot vagy egyszerű terc-párhuzam ban haladó dallam ot énekel, legszebb 
példa erre a t e r c - k í s é r e t e s  „Rivedrai le foreste inbalsam ente” faktúrája , ami u tán  Aida 
dallam ai h a r m ó n i a i la g  is  k i s z í n e s e d n e k !

( K= kerettéma)



harm onizálása is, az em líte tt exponált pon tok  „ ta”-d ú r és „ ti”-d ú r  akkordo
kon  a lapu lnak  (Esz-dúr, ill. E-dúr, 1. az a lább i m ellékleten), ilyen a 3. ütem  
k v in t-párhuzam a, a 2. tak tu s  E-dúr—B-dúr fo rdu la ta  (vagy a  2. negyed bő
v íte t t  h á rm as  színe), a 7. ü tem  F-dúr—Desz-dúr kapcsolódása — m ind  m eg
anny i p rim itív  szín, am ely  a k irá ly i büszkeség köntösét ölti m agára :

1

Ide azonban nem csak  A ida könyörgése ve tü l át, hanem , am i a felvonás
I. felében szervesen hozzátartozott: A m neris  fenyegető válasz-dallam a is 
— ezú tta l term észetesen  a papok kórusán!

(m indke ttő t a felszökő „p ietá” k iáltások  tö rik  át), ebből a laku l ki u tóbb  a 
„kétségbeesés” m otívum a is: „Oggi női siam  percossi dom an voi p o tria” .

A felvonás végének  em elkedését az v á ltja  ki, hogy a kerettémák új 
é lm ényekkel m eg terh e lv e  té rh e tn ek  vissza: az induló-dallam , am ely a be
vonu lás kezdetén m ég sem leges „szórakoztató” zene volt (és seg íte tt feloldani 
az A m neris—A ida összecsapás izgalm ait), m ost csupa széthúzó elem et foglal 
m agában ; ezek az elem ek előbb egyenkén t lépnek  elő: az induló-tém a u tán  
a papok  fennhéjázása  (1. m ellékletet), m ajd  A ida—Radam es kétségbeesett 
da llam -ívei — fe le ttü k  A m neris d iad a litta s  ú jjongásával (közvetlenül a 
tém ák  egyesülése e lő tt A m onasro fan a tik u s bosszú-dallam a is h e lyet kap) — , 
hogy végül m indez a  szenvedély egyidejűleg hangozzék fel:
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Az általános to rlódásban  m égegyszer felvonul és szembeszegül egym ással a 
m ű  két a lap tém ája : a papok dallam a — am elyből it t  ,,tum ultus”-tém a le tt 
(Piú mosso) és A ida szerelm i tém ája  — ezú tta l k itá g u lt alakban:

Hogy V erd i a fo rm át a szimmetria tö rv én y e i szerin t szándékozott fel
építeni, a rró l a k é t „recita tivo” tanúskodik  legbeszédesebben, m ely a  köz
ponti A m onasro-képet körülágyazza. Az első rec ita tivo  kezdetén  a K irály  
m agasba em elkedő skála-vonalla l12 köszönti a  hőst: Radam es v isszatért győz
tesen, a dallam  te h á t a „R itorna v incitor” v o n a lá t idézi! A m ásodik recitativo 
végén m indez elő jelet cserél, A m neris kárö rvendő  dallam a sö tét indu la tok
kal bukik  lefelé:

Szim m etrikus helyet kap a k é t „ajándék” is, m elyet R adam es elnyer a 
K irálytól: az első recitativo  kezdetén A m neris kezéből átveszi a győzelmi 
koszorút (az A m neris-m otívum  sosem je len t m eg m ég ilyen varázslatos hang
szerelési köntösben), a m ásodik recitativo végén pedig — ünnepélyes áldás 
k íséretében — a K irá ly  n ek i ajándékozza A m neris kezét (az énekszólam  
hosszú — 7 ü tem es — b-orgonapontja i t t  is  Amneris hangnem ét testesíti 
meg). Az első recita tivóban  a kórus bb-asz-gesz-fesz-esz hangsora és a nép 
kórusának  hangso ra  a m ásodik  recitativóban ugyan így  egym ásra u tal. A Ki
rá ly  szózatát k ísérő  basszus-m otívum  m in d k é t recita tivóban  közös tőről 
eredt:

A m időn R adam es (a 2. recita tivo  kezdetén) e sk ü jé re  figyelm ezteti a K irályt, 
szavait ugyanazok az em elkedett chorál-hangzatok  v ilág ítják  meg, am elyek

12 Vö. I. felvonás: „Si: guerra e m orte 11 nostro grido sia.”
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korábban  a k irá ly i esk ü t k ísérték. B urk o ltab b  fo rm ában  R am phis m o tiv ika ja  
is á tve tü l: inkább  csak „hanghordozása” — o tt moll, i t t  d ú r változatban :

A m onasro v ilága a m ásodik  rec ita tivo  fo lyam án csak röviden té r  vissza — de 
kétség telenül ez is visszatér: az első recita tivöban  az „A ndante sosten u to ” 
dallam a végig az a-hang  köré  központosul — ta lán  azért, hogy p o lá ris  fe
szültséget vegyítsen  a  je lenet ünnep i Esz-dúr h angu la tába ; am ikor R am phis 
a m ásodik rec ita tivöban  A m onasróra m u ta t, fé lreérthete tlenü l az ellenségei 
jelöli m eg a k ihangsúlyozott a -h an g o k k al (a szöveg is errő l beszél: „Sori 
nem ici e  prodi sono”):

A m onasro jellem ével m ár m egjelenése p illanatátó l tisztában vagyunk , a 
zene egyértelm űen tu d tu n k ra  ad ja , hogy a hős bátorsága tö re tlen  m arad t 
— ím e a papok m otívum a és n éh án y  ütem m el később A m onasróé:

ebből alakul ki A m onasro ostina to ja  is — „dac”-m otívum nak is nevezhet
nék:

Sőt úgy  tűn ik , ezt az arcot m in th a  m ár ism ernénk valahonnan — igen, a 
h írnök  elbeszéléséből:
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A papok dühös „ökölrázása'* is őrá em el kezet:

ezúttal a  h írnök-m otívum  táguló tö lcsére  is visszatér az I. felvonásból — si- 
koltó „p ie tá” felk iáltások a lak jában :

és nem  hiányzik a közvetlenül hozzákapcsolódó kó rus-m otívum  sem:

(a gyűlölködő „ökölrázás” az együ ttes végén, a „C om e prim a” elő tt is  szóhoz 
jut). A jellem rajzok a végsőkig csiszoltak; szem beszökő például, hogy 
A m onasro prim itívségig  nyers, e lvadu lt hangvételével szemben R am phis 
(a 2. recitativóban) m ilyen  tü n te tő én  választékos és ünnepélyes han g o t hasz
nál: „Almeno, a rra  di p a c e . . . ”

Egy m ozdulatot kü lö n  is  szere tnék  kiragadni, m e r t később a III. felvonás 
zenéje jelentőségteljesen v isszaem lékeztet rá : A m neris  és Radam es frigyének  
m egáldása u tán  A m neris szinte fe lja jdu lás-szerű  káröröm ben tö r  ki, arca 
— és vele együtt a  hangso r is elto rzu l (f-esz-d-cesz-b ...),  a B-dúr sö téten 
m ollra vált: u tána hatásosabban  m eg sem szó la lhatna  a him nusz visszatérő 
Esz-dúr dallam a! S A m neris in d u la ta  m in d já rt lö k ést is ad a sokféle indu
la tnak , am ely a záró him nusz, ill. induló  keretében  szintézist a lko t.13

13 A robbanás (ill. A ida könyörgő éneke) és a bevonulási jelenet között a  cselekm ény 
szükségszerűen zsákutcába, drám ai holtvágányra jut, am it a  zene „idézetekkel” , idéző 
technikával realizál: visszatérnek az I. felvonás ism ert tém ái — az induló, m ajd  epilógus
kén t a  „Cantabile” dallam a. A felvonás 1. képében, Aida m egjelenésekor, a zene „B ar”- 
form ává szerveződik — a jelenet d inam ikusan  előrem utató jellegének m egfelelően:
I .  S t o l l e n :  Aida-téma, A m neris ereszkedő m elódiája és Aida feljajdulása.

I I .  S t o l l e n :  Aida-téma, A m neris ereszkedő melódiája és Aida feljajdulása.
A b g e s a n g :  Robbanás és könyörgő ének.
(Az I. Stollen végén — a „Come p rim a”-nál, ahol A m neris részvétéről b iztosítja  Aidát, 
a zene megérezteti, hogy Am neris szavai, amilyen választékosán csengenek, éppoly ha
m isak: m ert bár tiszta hárm ashangzatokat hallunk [ A - d ú r ,  D -d ú r ] ,  a „Ben ti com piango” 
váratlanu l szubdom ináns irányba té r  ki.) — A b a le t t , a  felvonás 2. képében, szabályos 
szim m etriába rendeződik: A-B-C-B-A felépítéssel (a B -részt a piccolo-téma és a hozzá
kapcsolódó vonós-unisono, a C-t a te tőpon t képviseli).
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III. FELVONÁS

A II. fe lvonás fényes töm egjelenetei u tá n  a m agányba, a  term észetbe, 
az éjszakába érk ezü n k  —  term észetvarázs vezeti be a képet, im presszionisz- 
tikus elem ek, a lak ta lan  hangfoszlányok úsznak  a levegőben — a N ílus magas 
orgonapontban tük rözi fényét, a fuvola m oll- és dúr-terc  ingadozása meg
foghatatlan  fén y já ték o k k a l lebeg a kép felett, a kórus-h á tté r  is ugyanebből 
az ingadozásból (b— h) kel é le tre : az e-moll— G-dúr—g-moll közö tt tám adó 
am bivalencia hasonló  ahhoz, m ellyel h am arosan  Aida á riá jáb an  is  találko
zunk. M inden a term észetet, a szabadságot, a távolságot hangsúlyozza — a 
d rám a izzó lég köré tő l m égsem  szabadu lhatunk : a háttérben  O siris temploma 
áll és a kiszűrődő zene, m in t valam i nyom asztó kulissza lebeg a cselekmény 
felett.

Aligha kétséges, hogy  a  III. felvonás zenéjéből az alábbi dallam  érin t 
bennünket leg m ély eb b en :

M ilyen jellem ző, hogy a m ű egyetlen földi beteljesedése nem  szerelm es és 
szerelmes, han em  apa és lánya  között valósul m eg! Ha a II. fe lvonás szer
kezetét úgy je llem eztük , hogy a központi ro b b an ást sta tikus fo rm ák  keretez
ték , úgy a III. fe lvonás az ellenkező k épet m u ta tja : a fo rm a m agvát 
A m onasro és A ida nagy  egym ásrata 1 álása a lko tja , am elyet v iszon t a leg
dinam ikusabb fo rm ai „crescendók” öveznek. A N ílusparti je lenet szerkezeti
leg ta lán  m ég szigorúbb és következetesebb, m in t ak á r az I., a k á r  a II. fel
vonás tervezése v o lt —  legszívesebben olyan „szonátaform ához” hasonlíta
nám , am elynek középső része tarta lm azza az im én t idézett be teljesedést: az 
apa és leány  eg y m ásra ta lá lásán ak  képét (A ndan te  assai sostenuto) —, az 
„expozíció” és a „ rep ríz” pedig  közös tém a-anyagbó l épül, és fo rm ailag  is 
azonos felép ítésűek :14 m indkettő  egyenletes em elkedéssel éri el a csúcspontot 
— az  „expozíció” A m onasro  vad  furiosójában, a „ rep ríz” pedig a felvonásvég 
v iharos du lakodásában . A d rám ai helyzet is hasonlóan alakul, A idának 
k é t férfivel kell m egküzdenie, s m indkettő  b a rá t és ellenség is egyszem ély- 
ben, m ert apja s é re lm é n e k , szerelm ese pedig a p ján ak  ellensége.

EXPOZÍCIÓ REPRÍZ
11 SSt bizonyos tek in te tben  a  szonátaform a dom ináns-tonika törvényét is követik.
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M ár az „expozíció”, ill. „repriz” beveze tése  is  rokon anyagból, ugyanazokból 
a hangokból bontakozik  ki — a hangnem i egyezésről nem  is szó lva :15

s m indegyikük a „h írn ö k ” tém á jáb an  találja  m eg  közös gyökerét, annak 
m egfelelően, hogy R adam es az etiópok újabb h arc i készülődéséről énekel, 
a papság  pedig seg ítségért fohászkodik:

A „főtém a” h e ly é t az expozícióban és rep rízben  egyarán t egy-egy zárt 
szám  — Andante, ill. Andantino — foglalja el: oboa-ritornelljeikben a Nílus 
vize fodrozódik (a paszto rális oboa-szóló m ind az expozíció, m ind  a repriz 
esetében egyenrangú p a rtn e re  az  énekszólam nak), m indkettő  term észeti ké
p e t elevenít m eg és m indkettőben  a távolság igézete e iti m eg  a hall
ga tó t: így válik  fe lép ítésük  is közössé — dallam uk m indvégig  a 
dominánson lebeg s a to n ik á t csak a  melódia végén érhetik  el! (A tonikai 
h á rm as t legfeljebb k v artszex t a lak b an : tehát dom ináns é rte lem ben  érintik.) 
Az „expozíció” lebegésének külön  hangsúlyt ad a  dom ináns a-moll és A-dúr 
„délibáb-já téka” :16

a ------------------------------------------- —► A

A „reprízben” („La tra  foreste verg in i”) ta lán  m ég táv la to sabb  ez a 
dom ináns-lebegés: a 7. ü tem  levegős nónakkord ja , m in t va lam i term észeti 
függöny, tá r ja  szét a da llam ot — m éghozzá a skála  dór-szextjével: „pasztorál- 
szex tjével” (e-hanggal. ill. e-fisz szeptim -lépéssel). A 10—11. t-b a n  (ahol a 
basszus kilendül helyéről) izgató kvartszex t-hangzatok  színezik a  dallam ot. 
A ton ikai hárm as ism ét csak a befejező ütem ekben ju th a t  szóhoz!

15 Utólag derül ki, hogy az I. felvonás Aida—A m nerls—Radam es te rce ttjé t záró tíz 
ü tem  Is erre a m otívum ra u ta l (vö. továbbá a 3. szám 35—36. ütem ével: „p iu  soave al core 
ti parlo?”), m indegyikük — akárcsak  a IV. felvonás 2. kép  kezdete, ahol e m otívum  Ismét 
v isszatér — e - m o l l !  Egy további előfordulása: a  n i .  felvonás Aida—Am onasro duettjének 
A llegrójában „Una larva  orriblle” (h  orgonapont alatt), i t t  is harcias jellegű.

« Tulajdonképpen a - m o l l ,  C - d ú r  és A - d ú r  am bivalenciája re jlik  e fény játékban: az 
1. verszak végért („m ai plu ti rivedro” ) az A - d ú r  és C7 közvetlenül is egymás mellé 
k e rü l!
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Az oboa-ritornell mindkét esetben a bővített kvarttal (úgy is mondhat
nám: „akusztikus-kvarttal”) színeződik:17

A felvonás áttekintésekor az expozíciót, ill. reprízt meredek emelkedőhöz 
hasonlítottuk: az imént bemutatott Andanténak, ill. Andantinónak azért kell 
statikusan zárttá, vagyis nyugvóponttá válnia, mert e formai „crescendók” 
kiindulópontjában áll. Egyébként lezárásuk is hasonul egymáshoz: mindkettő 
magasban elúszó fordulattal végződik:

A forma második lépcsője az expozícióban és reprízben egyaránt duetté 
szélesedik — témafejeik is egymásra ismernek: a „távolbavágyás” mozdula
tát képletezik:

AMONASRO d o lc is s im o RADAMES

a partnerek kicserélődésekor így alakul át egyik arc a másikká:

„Radames”

Mindkét duettben a szabadság vágya, az elvesztett paradicsom képe lebeg 
a zene felett, s ez azonos motivikai eszközökkel — lefelé haladó terclépések- 
kel — jut kifejezésre:

( lefelé haladó tere- lépések)

(aki meg akarja tudni, mit jelentett a hazaszeretet érzése a XIX. század 
embere számára, Amonasro „cantabile doloissimóját” kell meghallgatnia). 17 17

17 M int az 56. szám ú m ellék le t  elárulja: az ária dallam ának is érzékeny  pontja a 
b ő v íte tt kvart — h-hang, a m ely  han gsú llya l is  k iem elkedik. — Az expozíció oboa-ritor- 
n e llje  és a repriz áriája k özt („La, tra foreste” 10—13. t.) is  m otivikai szálak  húzódnak.
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Párhuzamot vonhatunk a továbbfejlesztés anyaga között is: Amonasro fana
tikus hangismétlései és Radames kemény állhatatossága éppúgy rokonok 
(mindkettő az /-hangot ismétli),18

Amonasro

akárcsak Aida líraian oldó közbelépései:

Radames

(Expozíció) (Repriz)

A reprízben — a Vivo assai „érzelmi áttörésekor” — Aida szerelmi 
témájának két motívuma egyetlen heves mozdulattá forr össze:

Aida-téma Radames

Mind az expozíció, mind a repriz kitörő viharral éri el utolsó lépcsőjét! 
Vessük össze a tetőpontokat: ezek is variációs viszonyban állanak egy
mással (szext-akkordok és kromatikus futam):

EXPOZÍCIÓ

18 M eglepő m otivikal összefü ggés fűzi e  m otívum ot Aida áriájához a felvonás kez
detén: vö . 56. sz. m elléklettel.
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A felvonás elején — Amneiis és Ramphis megjelenésekor a zene olyan 
tartalmi mozzanatot világít meg, melyről a szöveg kifejezetten nem beszél. 
Emlékezzünk csak vissza, hogy a II. felvonás utolsó szólójában Amneris 
arca s hangsora eltorzult a kárörömtől:

II. f e l v o n á s

A főpap Amneris lelke mélyébe lát, amikor itt „Isis az emberi szívekbe lát” 
szavakkal visszaidézi az eltorzult hangsort és ezzel az emlékeztetéssel meginti 
Amnerist:

(Nem mehetünk el szó nélkül Amneris megejtő „cor” szava mellett sem
— amely G-dúrban a bűvös H-dúr dominánst, a szerelmi témából már is
mert dúr III. fdkot kiváltja.)

Ugyanazon a ponton, ahol az expozíció Amnerist szerepelteti, a repríz is 
felidézi őt: Amneris féltékenység-motívuma („Ne d’Amneris paventi il 
vindice furor”) a szerelmesek közé áll!

önkéntelenül is felvetődik a kérdés: e végigszervezett zenei formában 
nem feszeng-e a dráma? Ellenkezőleg! Gondoljuk csak meg, mi lenne a 
szerelmesek találkozásának szenvedélyéből: a „repríz” hatásából az „expozí
ció” izgalmai nélkül!

A forma középső részét (az Andante assiai sostenutót) egy hegedű- 
ostinato foglalja keretbe, amely egyetlen mozgástípusból bontja ki a folya
mat egészét: zokogásból fokozatos emelkedéssel megdicsőülésbe hajlik át
— és ezzél hidat épít az „expozíció” és a „repríz” közé. (A megdicsőülés a 
„risorger puo” álzárlatával kezdődik, majd fokozatosan felemeli a színfüg
gönyt és a zenekar érzelmi feltöltődése után „subito pppp”-ban éri el tető
pontját.) A jelenetet betöltő zavartalan harmónia súlyos tartalmat nyer 
azáltal, hogy a „beteljesülés” motívuma és a „végzet”-motívum közös gyök
ből eredt:19

19 Voltaképpen m indkettő A ida tém ájának zárófordulatából szárm azik (vö. a nyitány  
8. ütem ével). Itt szeretnénk rám utatn i arra is, h ogy  Aida tém ájának és a papok tém ájá
nak zárófordulata rokon: vö . a ny itány  8. és 19. ütemét.
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amellett motivikusan magukba foglalják a „távolbavágyás” mozdulatát is 
(f-b-asz és b-esz-desz).

A  felvonásvég visszaérkezik a mű tondkájához — d-hez: a hős elbukását 
nemcsak a moll-toni'ka föllépése jelzi, hanem a basszus-menet is: a „Ritoma 
vincitor” megfordított dallamával bukik a mélybe:

IV. FELVONÁS

A IV. felvonás dramaturgiája előtanulmány lehetne a két évvel későbbi 
Requiemhez. A mű itt éppúgy kilép az operai színpad kereteiből, akárcsak 
Wagner Trisztán és Izoldája, és ahogy ez utóbbi mű nem csupán Trisztán és 
Izolda történetét jelentette Wagner számára, hanem mindenekelőtt a roman
tikus halálvágy megvalósulását — Aida és Radames sorsa is csak ürügy arra, 
hogy a zene az operaszínpad felett — vagy éppen alatta folytatódjék, s egy 
drámai requiem keretében végigjárja a halál és megdicsőülés zord és bol
dogító lépcsőit — a haláltusa és gyász, a könyörgés és ítélet, a temetés és 
megváltás széles érzelemskáláj ával.

„A halál angyala lefelé fordítja fáklyáját” — ez a tartalma a hétütemes 
függöny-motívumnak: a tonikai D-dúr hármas (d-fisz-a) hangjai lefelé for
dulnak (d-b-g), sőt a lefelé vetülő nagyszeptim esz-hang is exponált helyet 
kap a motívumban — amelynek gondolati és motivikai ellenképét majd a 
felvonásvég híres nagyszeptim-dallama rajzolja meg („O terra addio”).

Rövid generálpauza után a zenekart pánikszerű reszketés és halálfélelem 
fogja el: Amneris egész lényében remegni, rettegni kezd — féltékenység
motívuma a felszín alá szorul.20 Hol maradt Amneris motívuma alól („Io 
l’am o. . . ”) a magabiztos afckordika? Az ingó kíséret elárulja, milyen labilis 
talajon áll:

Verdi — aki oly következetesen tartotta magát távol Wagner hatásától 
— az Andante sostenutóban önkéntelenül, még hangnemben is a Trisztánt 
idézi! (,,Iszonyat”-motívum.) Amneris végképp feledi az udvari etikettet: 
dacosan emeli fel hangját — mindig az akkord kvintjére (Amonasro II. fel
vonásbeli „dac”-motívuma is a kvintet hangsúlyozta, a kvintbe-zárt motívum 
ugyanabból a dallamcsaládból való, amelyből a „hímök”-motívum sokféle 
leszármazottja, másfelől — s talán ez visz bennünket legközelebb e mo
tívum tartalmi jelentéséhez — rokon a II. felvonás kezdetének „harcias”

20 E jelenetben a uondshangszerelés szorosan hozzátartozik Am neris alakjához.
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strófájával, illetve az induló „harcias” bevezetésével, melyekben a kvint- 
fanfárnak jutott a vezető szerep21): a sorvégek konok hang- és ritmus- 
ismétlései figyelmeztetően emelkednek magasba:22

(Trp.)

Milyen váratlan megkeményedést jelent e hangvétel Amneris jellemében! 
Mögötte azonban még mindig az eredeti Amneiris-motívum rejtőzik — a 
4 kezdőhangban alig sejthetően, annál inkább a csúcspont kitörésében:

A 9. ütemtől a papok hangsora is beleszövődik a figyelmeztetésbe:
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Amneris -téma

s ami még lényegesebb: egy ismerős dallamfordulat tűnik fel, mely az I. fel
vonás indulójában pregnánsan jellemezte Amneris—Ramphis világát:

21 Az egy es m otívum -típusok  valójában nem  szem élyekkel, hanem  d r á m a i h e l y z e te k k e l  
kapcsolódnak össze. Így  Aida szerelm i tém áját A m neris is  m egszólaltatja, m időn a tiszta 
szerelem  érzéseit fe je z i ki: m indjárt első  belépésében  (I. felvonás) a „gaudio in  ted estasse!” 
szavakra, va g y  a IV. felvonás 1. képében (m ielőtt Radam est bevezetik) az ,,Oh s ’e i potesse 
am ari!” sóhajtással. H asonlóképp, am ikor a papok tém ája az I. felvonás „G rave”-jában 
pozitív  szférába em elked ik, az A id a - té m a  zárófordulatát használja, (iásd a 28—29. m ellék
leten). A h írnök szavaira (az I. felvonásban) a kórus felhördülését ugyanaz a motívum  
kiséri („Ed osan  tan tó l”), am ellyel A ida jajdul fe l a n .  felvonásban Radam es költött 
halál-hírére („Che m ai d icesti”). U gyan így  m otivikus kapcsolat áll fenn a h írnök elbeszé
lését kísérő zenekari m otívum  (vö. 15. m ellék lettel), a II. felvonás együttesének  „pietá” 
sikoltásai (vö. 51. m ellék lettel) és a III. fe lvon ás 5. képének  végén  Aida „Ah n o ” felkiáltásai 
között.

22 Érdem es v issza id ézn i A m neris és R adam es e ls ő  találkozását, ahol R adam es álmáról 
beszél és A m neris m egkérdi tőle, h og y  egy  sokkal édesebb álom  nem  ejtette-e  rabul 
szivét?

Amneris
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A zene végsőkre elszánt, hajthatatlan jellemeket önt „szoborba”, akik 
azáltal, hogy változatlan formában ismételik el egymás dallamát, különös 
nyomatékot adnak szavaiknak, itt is és a soron következő Piú animato em
berfeletti szenvedélyében, a „grandiosoban”, amely a mű egyik alapmotívu
mát— a „távolbavágyás” mozdulatát — háromszorosan is magában hordozza:
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és amelynek széles gesztusai mintha a hősies haláltusát kísérnék. E dallam 
azonban nem feledteti, hogy Amneris áll a motívum mögött, a nagy gesz
tus egyben az ő motívumát feszíti szét:

És itt Radamesen a sor: a Tempo I. előtt erőszakosan félbeszakítja a 
dallamot és most már ő kezdi a dacos szemrehányást: a korábbi dallam 
lépcsőről-lépcsőre emelkedik — de hová is vezet ez az indulat? Radames 
utolsó földi fellángolását éljük át: a felzaklató Piú mosson át megtudjuk, 
hogy Radames szerelme él, a dallam az izgalom tetőpontján hirtelen ki
bomlik, kitárul és a „Celeste Aida” középrészének hangvételével égi glóriát 
von Aida alakja köré.

Amneris és Radames küzdelmének kimenetele ezen a ponton már nem 
lehet kétséges. Élet és halál angyala mégegyszer összecsap egymással: az 
egyik (a moll-dallam) ütésszerű hangismétléseivel mintha Radames „állha
tatosságának” motívumát akarná legyőzni (vö. a III. felvonással):

a másikat (a dúr-dallamot) a „távolbavágyás” motívuma lelkesíti át:23

(talán itt érezhető legközvetlenebbül a melodikus rokonság Aida szerelmi 
témája és a távolba vágy ás motívuma között is).

23 C -dúr!
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Amneris szenvedélyeinek rabjává válik — lénye szinte kifordul önma
gából: a kromatikus skálamotívum (amely eddig Aida rabságának jelképe 
volt), most az ő kísérőszólamain vonaglik át („Chi ti sal va. . s ami 
csak egyszer fordult elő (a II. felvonás összecsapásakor): bosszú-refrainjé- 
ben meredeken feltörő szurony dallamokat énekel:

A jajveszékelő zenekar pontot tesz Radames földi életére. Komor gyász
induló hangzik fel (A-dúrban), a basszus és cselló dallama azonban nemcsak 
gyászol, de vigasztal is: mert a papok témája a mélybehúzó „frig” skála 
helyett világos „dúr” alakban lép elénk. így válthatja ki e gyászinduló, a 
mintegy tízszer megismételt dallam ostinatója felett, Amneris megigazulá- 
sát, emberré válását! Amneris megtisztul: a fajdalom teszi naggyá őt, és 
szemünkben is hőssé növekszik. Minden külső pompát levet magáról: dal
lam helyett csak harmónia-hangokat énekel, a melodikusból harmonikusba 
fordulást legszebben a monológ végének megrendítő Cisz-dúr—E7 harmó
niai ingája fejezi ki (,,io stessa, lo gettai”) — amely eljut az udvari „Esz- 
dúr” szférától legtávolabbi A-dwrba.

A mélyből felhallatszik a papok litániája — mintha gyászos „circum- 
dederuntot” énekelnének. Ki hallaná meg itt az egyes ember könyörgését? 
Amneris a-moll könyörgése (a papok A-dúr unisonoja után) a gyászinduló 
skálalépéseinek utánérzése (s hatása abban rejlik, hogy a pontozott fordulat 
az ütem végéről átkerül a taktus közepére). A szívszaggató dallamot elnyeli 
a ,,dies irae” harsogása: Tutta sforza megszólalnak az utolsó ítélet har
sonái, Amneris hangja is együtt sikolt a trombitákkal, mígnem elveszíti 
öntudatát (összeomlását Verdi dúr hangzattal kapcsolja egybe, amely itt 
feszültebben hat minden disszonanciánál).

A központi jelenet, az ítélet maga is szertartásosan három-részes, min
den tagja egy-egy félhanggal „emeltebb” hangon szólal meg. Minden szónak 
súlya van. A lélek mezítelenül áll az ítélkezők előtt — sehol egyetlen har
mónia vagy hangnemi támaszték, csak egy-egy harsona vagy dobjelzés 
zendül meg — ez is inkább úgy, mintha a félelmetes sziklabarlang vissz
hangja volna.

Lehetetlen fel nem ismerni a megoldás azonosságát a II. felvonás 
„várakozási” képével, amelynek feszültségét Amneris háromszor is ugyan
azzal az ereszkedő sóhajmelódiával vezette le. Radames hallgatása magas- 
feszültséggel telíti a levegőt, a papok „Traditor” felkiáltása kiváltja a 
robbanást és Amneris sóhajmelódiája lesz ismét a közeg, amely a villám
feszültségeket háromszor is levezeti. (Dallamának záróhangja újabb lökést 
ad a cselekménynek azáltal, hogy Ramphis belépésével tritonus-viszonyba 
kerül.)
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Diadalmi mámorral, részegen csattan fel a papi hóhérok ítélete — mint 
a Camposanto freskóin, úgy ül itt a halál részeg tort az élet felett.24 25 A papok 
elbizakodottsága a durva induló-dallam felvágódó oktávlépésében (9. t.) éri 
el tetőfokát:

Mesteri jellemzés, hogy a papok rendíthetetlen témája itt a részegségben el
veszti egyensúlyát (és a témafej — mint a fenti idézet mutatja — az 
ütemkezdetiről a 2. ütemrészre csúszik). A hangvételben a II. felvonás dühös 
„ökölrázására” ismerünk:
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s ez a démoni hang átterjed Amnerisre is (vö. fenti vázlattal):23

lényén eluralkodnak az őrültség démonai: feje zúgni kezd — dallamát 
magas hegedű-tremolók hallucinációi kísérik, majd a trombita tremolói per
zselik fel26 — pedig éneke nem más, mint az ítélet előtti könyörgés vál
tozata:

ítélet előtt ítélet után

ami a jelenet szimmetriáira tereli figyelmünket: középpontban a hármas 
kérdésfeltevés áll; kerettémáját a papok dallama alkotja: a jelenet kezdetén 
gyászinduló formájában, közvetlenül az ítélet előtt és után pedig infemális 
erővel nyitja meg az alvilág kapuit (az ítélet utáni „Come prima”-nál még 
feneketlenebb a szakadék, mert szűkített négyes bcrzong alatta); mint láttuk:

24 M eghökkentő rokonságot m utat a N ílus fodrozódását festő  m otívum  és a papok 
ítélet-m otívum a:

5 1 9

25 Vessük csak össze az I. felvonás 4. szám  7—8. ütem ével, s m egtudjuk „honnan” 
jutottunk ide!

20 A „frig-dúr” kettősség itt fokozottan jelentkezik , a hangsor le fe lé  c -h -a -g -f-e , fe l
fe lé  e - fis z -g is z -a -h -c i$ z  fokokon halad!



Amneris mindkét esetben azonos témafejjel (e-c-h-a) és hangsorral könyö
rög; a két kórus-unisono is — egyik az ítélet kezdetén, másik a végén — 
rokon fordulatokat használ:

E fordulatokat Amneris utolsó Sostenutoja feszíti szét („Voi la terra”), az 
esztelen fájdalom tüzes folyamként árad el testén, mégegyszer magasba 
emelkedik a fenyegető skálavonal — azután széttöredezik (előbb tere-, 
majd kvint-lépésékre), hogy végül csak a zokogás és a papök távolodó 
orgonapontja maradjon.

De mégsem! Rosszul ismernénk Amnerist, ha azt hinnék, hogy ez volt 
az utolsó szava: felegyenesedik a földről, és szörnyű átkot szór az ítélkezők 
fejére, s talán észre sem veszi, hogy ugyanazokkal a daliami és harmóniai 
fordulatokkal teljesíti be végzetét, amelyekkel Radames adta át magát a 
főpapnak:

Szívében kétségbeesett szenvedély tombol — a trombiták kegyetlenül per
zselnek ismét, a basszus pedig sorsmotívum-szerűen győzedelmeskedik: mit 
is énekeltek erre a dallamra a Nílusparti jelenet kezdetén?

Díva cheicasti palpiti ( Islennö,aki tiszta írzéseket
1esli ágii mn a ni in cor ébresztesz az emberi szívben)

E dallamból bontakozik ki a zárókép is, amely még hangnemében is a 
Nílusparti képre utal: vö. 54. sz. melléklettel.
A dallam ott harcias fényben ragyogott, itt csak tapogatózni tud a 
sírbolt homályában. A 3—5. ütem orgonahangzása és kvint-párhuzamai 
ünnepélyes idegenséget árasztanak. Az első sugár csak akkor lopózik be, 
amikor a hosszú h-orgonapont (ismét a hangnem kvintje!) c-felé lendül ki 
(„Aida, öve sei tu?” C-dúr). Mintha a túlvilágra jutott lélek első riadalma 
volna — ijesztő árnyak suhannak végig a zenekaron s a vibráló árnyak közt 
felvillan Aida D-dúr hangneme: Aida előlép — de a felvillanásra éles 
kontrasztként súlyos moll-tömbök nehezednek.
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A jelenet mélypontjára jutottunk: szomorú árnyak lengenek ebben a 
zenében, az üres basszus kilátástalansága és egyhangúsága, s a dallam 
könnytelen szomorúsága az antik túlvilág hangulatára emlékeztet (e dallam
ban már az Otellóra — Desdemo-na búcsú jelenetére is ráismerünk). A vo
nósok fortissimójára megtörik a sötét varázs, a „nelle tue braccia” minden 
szótagjában egy-egy harmóniai meglepetés rejlik! Az Asz-cLúr rész határát 
átlépve egyszeriben könnyűnek és súlytalannak érezzük magunkat: újra 
csak az a típusa a melódiáknak, amely a domináns magaslatáról oldozódik 
el! A fuvola-oboa a papnők testetlen táncát is visszaidézi (8. t.)27

Mindaz, ami a Nílusparti jelenetben még csak vágy, vagy ábránd volt, 
Radames „dolcissimójában” teljesedésre válik:

(a teljesedéssel a tercefcből kvartok lettek!). Verdi másutt is ilyen jelentéssel 
ruházza fel e motivikát, hallgassuk meg például René szeretetének odaadó 
megnyilvánulását Riccardo iránt az „Álarcosbál” I. felvonásából:

Ilyen lírai, beteljesítő szerepet játszik e dallamosság Wagnernél is — így 
vált a „Mesterdalnokok” egyik alapgondolatává:

A jelenet mélypontjától a „könnyűvé” váláson keresztül egyenes út 
vezet a végső megoldáshoz, amit a hangnemi felépítés is értésünkre ad: 
mindig egy-egy ikadenciális fóikkal lépünk előre a hangnemlétrán: Asz-dúrból 
Desz-dúrba (Andantino), majd Desz-dúrból Gesz-dúrba.28

27 A fuvola később — közvetlenül az „O terra addio” előtt — konkréten is em lékeztet 
erre a táncra.

28 Az ,,0  terra addio” előtt a kórus visszaidézi az I. felvon ás végének  statikus nyu
galm át, hogy ez foglalja keretbe Radam es utolsó dinamikus k itörését (hasztalanul pró
bálja elgörgetni a k övet a sírkam ra elől).



Az Andantino éteri fafúvó- és hegedű-lebegése, álomba — vagy ha tet
szik, boldog halálba ringató szivárvány-dallamával és fény felé törő sugár
vonalaival (3—4. t.), de mindenekelőtt: a 8—13. t. mereven maradó dúr- 
akkordjaival — melyék már nem ismerik a „természetes” párhuzamos dúr- 
moll vonzást, csak a dúr-harmónia állandóságát (Asz-B-D-F-Desz), mind
ebben éppúgy a „szerelmi halál” gondolata ölt testet, akárcsak a „Trisztán
ban” —, de míg Wagner misztifikál, addig Verdi hősei akár népdalt is 
énekelhetnének: az „O terra addio” fordulatai Schubert népdal-ihletésű 
melódiái közt is mindennaposak:

És mégis, lehetne-e ilyen egyszerű melódiával többet is kifejezni: az egye
sülést a Mindenség nagy körforgásával, a felfelé vonzódást (a dallam „ti” és 
„fi” foka mindent a magasba szív fel; szubdomináns funkció sem fordul elő 
benne, ez utóbbit a Gesz tonika ellenpólusa: c7 helyettesíti — az utolsóelőtti 
ütemben), s ami legmélyebben marad meg bennünk: a dallam kozmikus 
lélegzete — a nagyszeptim kezdőlépéssel! Még Amnerist is megbékélésre 
készteti (énekében a papok „fríg” skálája ismét „dúrrá” oldódik fel). Az „il 
ciel” szavak elszállnak, s velük együtt a valószánűtlenül magas hegedűszóló 
is légneművé válik — Amneris „béke” szavai az akkord kvintjén lebegnek. . .

Az összefüggés azonban nem volna teljes, ha nem fürkésznénk, hogy 
milyen eszmei kapcsolat húzódik a mű kezdete és vége között. Elképzel- 
hető-e, hogy Aida témájának földöntúli sóvárgása ne találja meg feloldódá
sát? Talán nem megyünk túlságosan messzire, ha az „O terra addio” meló
diáját drámailag és zeneileg egyaránt az Aida-téma feloldásának tekintjük, 
e két dallam úgy viszonyúk egymáshoz, mint kérdés a válaszhoz, talány 
a megoldásához — a mű szenemében azt mondhatnák, élet a halálhoz: az 
Aida-motívum exponált „ti” és „fi” foka itt érkezik céljához („fi-la-so” =  „fi- 
la-so”), a „domináns-dallam” itt nyeri el tonikai feloldását (az Aida-téma 
,,fa-ti-so” fordulatára természetesen jön a „so-fa-ti-do” válasz):

Jöhetett-e méltóbb folytatás erre, mint a nem sokkal későbbi Requiem? 
A kérdésék — élet-halál kérdései, melyeket Aida és Radames sorsa a maga 
romantikus módján felvet, a Requiem szigorúbb keretében kapják meg fele
letüket.
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M O L N Á R  A N T A L :

R E I N  I T  Z B É L A ,  A K U  P L É - S Z E R Z Ö

Reinitz Béla zeneszerző pályafutása a Nagy Endre Kabaré aranykorához 
fűződik. Ott adták elő országos sikerrel az ő első Ady-dalait, az 1910-es 
években. De nem ezekkel alapította meg Reinitz az ő hírnevét. Nem is 
ezek révén került be a Kabaré házi komponistái közé. Annak a kedvelt 
intézménynek első sorban könnyű fajta sanzonokra és kuplékra volt szük
sége. Szerencséje volt, hogy egyidőben három inveneiózus muzsikusra is 
szert tett: a kabaré otthonos zenei zsánerében Szirmai Albert, Nádor Mi
hály és Reinitz Béla egyaránt tetőzték a szellemes-fordulatos-ötletes dalocs
kákkal kiváltott sikert. Ahogyan Nagy Endre az esti szórakoztatás külön
legesen pesti modorában, úgy az említett zeneszerzők ugyancsak a könnyű 
muzsika pesti ízességében teremtettek valami egészen újat. Nagy segítségük 
volt néhány elsőrangú színész-előadó, azoknak az élén pedig az utolérhetet
len Medgyaszay Vilma. Ha a groteszk humorban éppen nem is, de a finom 
tréfa és az érzelmes húrok pengetése terén Medgyaszay jelentősét teremtett. 
Mellette a komikusabb kupiék előadásával főként Boross Géza és Kökény 
Ilona volt példásan elsőrangú, míg parasztiasan derűs alakításaival Vidor 
Ferike. De fel kellene eleveníteni az egész társulat emlékét, hogy igazsá
gosak legyünk a kabaré úttörését illetően. Az itt nem lehet célom. Csak 
annyit fűzök még az eddigiekhez, hogy az említett dalok sem találhattak 
volna olyannyira célba, ha szövegíróik nem válogatott vers-virtuózok. Bizo
nyára élharcosi címet érdemel köztük Gábor Andor, ö  írta Reinitz legtöbb 
sikerült kupléjának verseit.

Sajnos, ezek legnagyobb része régóta lekerült a műsorokról. Pedig 
világviszonylatban is a legjobbak közé tartoznak. Dallami természetesség 
és célba találás, ritmikus elevenség és tökéletes hangulati egység jellemzi 
őket. Amellett egyéniek, eredetiek; ha egyáltalán rokonságot lehet fölfe
dezni a Reinitz könnyű vénája és más valakié között, úgy talán Offenbach 
juthat az ember eszébe. Ahogy múlnak az évtizedek, homályosul azoknak 
a kellemes számoknak emléke. Hangjegyeik sem igen láthatók. Jól bevé
sődhettek a memóriámba, mert még mindig fülemben cseng a „Treszka”, 
a „Mária”, a „Katonazene”, a „Főrendiházi tag” és a kirakatban forgó 
viaszbábúról szóló színpadi kép, a „Szép Meluzína”. S hozzájuk a fergeteges 
taps, amire nemcsak az énekes hajol meg, hanem zongorája mellett a 
szerző Reinitz Béla is. Hadd mellékelek ide néhány ütemet a bennem csengő, 
régi kuplékból! (Kíséretük könnyen elképzelhető.)
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Csak miután már elismert könnyű-zeneszerzőként vonult be Reinitz 
a rövid határidejű halhatatlanságba, kerített sort a Kabaréban Nagy Endre 
az Ady-dalok bemutatására. Innen indult ki a nagy költő országos nép
szerűsége. Mert lehettek az ő versei bármily nehezen érthetőek. Reinitz- 
féle zenei foglalatuk csöppet sem volt olyan: élesen deklamált, fülbemászó 
dallamaik már első hallásra befészkelték magukat a közönségbe. Épp ez 
volt propagandisztikus hatásuk titka, az óriási eltérés vers- és zenei stílus 
között. Nem utolsó sorban pedig az Ady-dalok meglehetős közelisége a 
kabaré-sanzonokhoz! Eleinte maga a poéta is elősegítette ezt a határbeli 
érintkezést: sanzonszerű költeményekkel („Kató a misén”, „Egyedül a ten
gerrel”/„A  Zözó levele”). Talán éppen a kabaré hatására és kedvéért.

Ha mélyére akarunk látni annak az elsodró sikernek, amely először 
vitte zene szárnyain diadalra a forradalmi költő szavait: nem nélkülözhet
jük ezt a betekintést. Reinitz*, a könnyű múzsa kedvence volt az, aki egy 
kissé tágítva alkotó területén, segítségére sietett az Üj Versek küzdő front
jának. Győzött a tetszetős ruházat, elfödve a költői lényeget. S minél ma
gasabbra emelkedett később az Ady-versek becsülete, annál jobban emel
kedett azzal együtt a győztes ruházat is: a Reinitz-féle muzsika.

Így lett az Ady-dalok dicsősége teljes; esztétikai méltatásuk azonban 
még a jövő dolga.

* A H orthy-rendszer idején  fed őnévnek  használt ,,Erbé V ik tor” (R. B.) m ögött is 
R einitz B éla rejlik.
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Ú J  M Ü V E K  B E M U T A T Ó J A

DÁ V I D G Y U L A : V O N Ó S N É G Y E S

Hallatlanul érdekes, átmeneti korban élünk ma, a XX. század hatvanas évei
ben. A világ szüntelenül változik körülöttünk, fejlődik a tudomány, a technika 
változik a m indennapi élet, és persze változik maga a huszadik század embere is, 
megváltoztatva maga körül egész világát.

Ebben a szünet nélkül forrongó világban, éppen azért, mert maga az ember 
is fejlődik, a m űvészetek történetében eddig soha nem látott mértékben és tem
póban változik az ízlés is. Nem a divat szeszélyeire gondolunk itt, mert az min
dig csak az igazi, a m ély emberit kifejező m űvészet lényegből-fakadó változásai 
után ballag, elszakadva gondolatok ilyen vagy olyan formában megnyilvánuló 
magát-kifejezésétől, egy-egy stílusjegyet, eszközt emelve ki, téve divattá. Az ízlés 
változása a gondolkodáséval függ össze, hiszen a mai élet — aminek művekbe 
vetítése minden m ost születő műalkotás kimondott vagy kimondatlan rugója — 
alapvetően más már, mint az akár csak harminc év előtti volt. Hatalmas társa
dalmi változások és maguk az azóta m egszületett műalkotások teszik a mai em
ber, az alkotó m űvész életét sokkalta bonyolultabbá, vagy ha úgy tetszik színe
sebbé az egy nemzedékkel korábbinál.

Miért áll itt ez az elmefuttatás egy vonósnégyes bírálatának élén, kérdez
heti az olvasó? Azért, mert éppen ezek a gondolatok merülnek fel Dávid új mű
vének újra-meghallgatása, átlapozása közben. Dávid, amikor elhagyta Kodály 
iskoláját, készen állott arra, hogy életérzését — úgy, amilyen az akkor, valami
kor 1940 körül volt — zenébe öntse. Ez így persze csak sematizált ábrája egy 
helyzetnek, de lényegében ahogy ő a pályáján elindult, sokáig a Kodály-iskola 
bélyegét viselte magán, annak összes előnyeivel együtt. Ami ebből a legfontosabb: 
megtanulta a zene folyamatába foglalni gondolatait. Ezenközben azonban idő 
telt el, amely az esztendők számát tekintve talán nem is sok, vagy nem is olyan 
sok korábbi korszakok mércéjén mérve. Húsz év azonban a világtörténelemben 
talán még sohasem volt annyi, mint ez az elm últ húsz. Dávid ma már nem elég
szik meg azzal, hogy régebbi gondolatairól beszéljen, az újakhoz pedig nem elég 
tág neki a régebbi keret. Az újat pedig — néhány utóbbi m űve alapján úgv 
tűnik — ő is a tizenkétfokúságban keresi. „Tragédia”-kísérőzenéje, Szimfoniet- 
tája és most a Vonósnégyese is bizonyos elem eket felhasznál ebből a technikából. 
Nem ír következetesen dodekafon darabokat, de lépéseket tesz a — számára — 
új lehetőségeket nyújtó kompozíciós módszer felé. Zenei nyelvét még ma is 
alapvetően az a stílus határozza meg, mely a Bartók—Kodály körüli vagy utáni 
nemzedéknek egy hosszú időn át közösen kialakított, vagy közös nyelve volt, 
és melynek gerincét, főerejét a magyar népdal absztrakciójából keletkezett téma- 
és ritmusvilág határozta meg, és amelyet legjellegzetesebben — természetesen — 
két klasszikussá vált mesterünk műveiben szemlélhetünk. Még a dodekafóniával,
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ezzel a népzenétől tudatosan oly távol álló komopzíciós módszerrel kísérletezve 
is vissza-visszatér Dávidnál a magyar népdal távolibb emléke. A Vonósnégyes 
első tételének témája, bármennyire is egy Reihe határozza meg azt, fő fordula
taiban a kvart és szekund hangközöket használja centrálisán, éppen azokat a 
lépéseket, melyek folklórunkra is a legjellemzőbbek.

Azért hangsúlyozzuk ezt a különös keverését a réginek és újnak, mert ez 
jellemző az egész műre is. Dávid, aki biztosan beszéli a régi nyelvet, azzal nem  
akarja — nyilván mert már nem tudja — kifejezni magát. Az újat keresi, pró
bálja, de az tudatában keveredik, vegyül a régebbivel. Ez igy érvényes a for
málásra is!

Az első tétel formálása szellemes, újszerű. A szonátaforma körvonalai még 
felismerhetőek, de lényegében már inkább az egy témából felépítettség határozza 
meg, középpontban igen hangsúlyozottan tükör-rák fordításban unisono fel
hangzó témával. Ez a témaexponálás, az egész tételt összefogja, értelmét adva 
a központi gondolat proteuszként változó megjelenéseinek. A második tétel ha
gyományos karakter-variáció, súlyos gondolatok új meg új módon való felveté
sével. A darabban itt éles forduló következik. A harmadik tétel ritmikus-táncos, 
duda-kvint osztinátója határozottan visszafelé mutat, nem követi az első két té
tel intenzív, eszpresszív hangmegütését. A lassú tétel gondolataihoz nyújthat 
kontrasztot ez a folklóralapú zene, de a hangváltás túl nagy. Az üres kvint 
kíséret felett hiába szólal meg az első tételével rokon-hangú tematika, a sokszor 
hallott kísérőformula alapvetően determinálja hangulatunkat az egész tételre, 
visszatéréseivel biztosítja uralmát az egész terület felett.

Ha szabad egy alkotásból a zeneszerző tevékenységéről képet alkotnunk, úgy 
érezzük a Vonósnégyest megismerve, hogy Dávid keményen küzd maga-kifeje
zéséért. Keresi azt a hangot, melyben tovább éltetve régebbi sajátmagát képes 
kimondani, megírni mai gondolatait is. Nem gondoljuk, hogy ennek egyetlen  
útja, módja a dodekafónia, de a Vonósnégyes első két tételének megoldása el
képzelhetővé teszi, hogy Dávid számára a következő időben ez lesz a kifejezés 
eszköze, vagy egyik eszköze. Sajnáljuk, hogy intenzív törekvése a harmadik té
telben nem járt eredménnyel, és nem sikerült az első két tételben keresztülvitt 
koncentráltságot itt is megvalósítania.

Székely András
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D O C U M E N T A

I S M E R E T L E N  L I S Z T  E M L É K E K

Zeneirodalmunk mindinkább arra törekszik, hogy a zeneszerzőket ne csak 
műalkotásaikon keresztül ismertesse meg az olvasóval, hanem róluk hű jellem- 
rajzot adjon. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a kutatásokat jobban ki
szélesítsük és ennek érdekében olykor egész jelentéktelennek látszó dokumentu
mokat is felhasználjunk. Alábbiakban néhány, eddig ismeretlen Liszt emléket 
kívánunk bemutatni, melyek a mester mindenki iránt tanúsított előzékenységé
ről és figyelmességéről tanúskodnak.

Liszt Ferenc egyik kedvenc tanítványa 1884—1886 között Varga Vilma. Édes
apját baráti szálak fűzik a mesterhez, aki őket rákospalotai otthonukban is 
meglátogatja. Visszaemlékezéseiben1 Varga Vilma nem tesz említést a birtokában 
levő Liszt emléktárgyakról, melyek egy részét halála előtt Brandt Rudolf buda
pesti lakosú énekművésznek ajándékozott, aki azokat a mai napig is őrzi. Ez 
emléktárgyak a következők:

Liszt mellképe 12 X  18,5 cm nagyság
ban Varga Vilmának ajánlva: „Fräu
lein Vilma Varga freundlichst gewid
met F. Liszt.” A kép Weimarban ké
szült 1884-ben Louis Held udvari fény
képésznél.
Itáliai alabástrom névjegytartó, amely 
Lisztnek a Sugár úti Zeneakadémia 
épületében levő szalonjában állott. Liszt 
utolsó budapesti tartózkodása alkalmá
val ajándékozta Varga Vilmának A 
névjegytartó 20 cm magas, felső átmé
rője 23 cm.

Liszt figyelmességére utal az a két 
ajándék is, amelyet tanítványa, Varga 
Vilma, szép zongorázásáért kapott: egy 
szép kis virágcsokor s egy szép gyűrű 
az egyik Rapszódiájának jó előadásáért.
A gyűrű jellegzetessége a három ékkő 
színe: a piros rubin, a fehér brilliáns 
és a zöld smaragd. Nyilvánvaló, hogy 
e színek a magyar trikolort jelentik. *

* Papp Viktor: Liszt Ferenc élő m agyar tanítványai. 1936.

A z  a l a b á s t r o m  n é v j e g y t a r t ó
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Varga Vilma Liszt inasától vásárolta az alábbi megszólítás nélküli levélfogal
mazványt. Ez majdnem szószerint egyezik egy két nappal később kelt levél má
sodik részével, m elytől csupán néhány kifejezésben és a mondanivaló egymás
utánjának elrendezésében tér el. La Maránál2 a címzett: Mercy-Argenteau grófnő. 
E levél minden bizonnyal a La Mara által kiadottnak első fogalmazványa, s a 
kettő egybevetése élénk fényt vet Liszt mozgalmas életére, levélírási módszerére.

Roma, 18. Janvier 85.
Mes trés aimables hótes á Anvers Lynen, m'engagent á y retourner cet 

été lors de l ’exposition dönt M’Lynen est président. Aprés le Festival de

2 La Mara: Franz L iszt’s Briefe 2. B and 375 lap.
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Carlsruhe j’en serai tenté, gardant un charmant souvenir de la bienveillanee 
qu’on m’a témoigné ä Bruxelles et Anvers.

Dans une huitaine de jours je rentre ä Budapest, d’oü Vous recevrez une 
Photographie qu’on dit réussie, de la vieille figure de Votre constant admira- 
teur et dévoué serviteur

F. Liszt
Un éditeur obstiné me redemande ma transcription de la Ste Cécile de 

Gounod. Si parmi vos vieux papiers Vous en retrouvez le manuscrit veuillez  
me le prefer pour une quinzaine afin qu’il sóit copié, imprimé et puis 
restitué ä la trés gracieuse propriétaire.

L’insertion d’une partié des articles sur le Concert de Liege que vous 
avez la bonté de m ’envoyer se fera dans la „Neue Zeitschrift” (Leipzig). Je 
tächerai aussi de trouver un autre journal, quoique mes relations avec la 
presse ne soient guére familiéres.

Ajoutons y la Marche Tscherkesse de Glinka et surtout le prodigieux 
Kaleidoscope des Variations et paraphrases du motif fixe.

C’est la chose la plus sérieusement divertissante que je Sache; eile nous 
donne et nous donne un manuel pratique par excellence de tout le savoir 
musical; les traités d’harmonie et de composition y sont résumés et fusionnés 
en quelques trente pages, qui en apprennent trés long au delá de l’enseigne- 
ment usuel.

Az utolsó, eddig ismeretlen emlék Ribiánszky Miklós budapesti lakos tulaj
dona. Az ereklye — Liszt Ferenc m agyar nyelvű levele — apáról fiúra szállt, 
A dédnagyapa, Hang Ferenc, Kalocsán a bíboros érsek szolgálatában állott mint 
főszentszéki ügyész. A város életéről könyvet is írt3 s abban több oldalt szentel 
Liszt Ferencnek. Annak igazolásául, hogy mily neves ember a mester, részletet 
közöl idősb Dumas Sándor Paulina c. művéből, idézi Vörösmarty Liszt Ferenc
hez c. költeményének első versszakát, majd folytatja: „a mi bíbornok érsekünk 
három ízben nyeri meg a nagy mestert, hogy mint jó barát e  szerény városban. . .  
néhány napra letelepedjék . .. Két ízben gyönyörködtette a mester művészi já té
kával e város közönségét. Az idei húsvétkor [1884] itt lévén, csak kisebb körben 
játszott nagyszerűen, felejthetetlenül, m int m indig!. . . ”

Könyvéből Hang egy példányt Liszt Ferencnek is elküldött s a mester azt 
az alábbi magyar nyelvű levéllel köszöni meg:

Tisztelt Uram! Budapest, 1885. feb. 19.
Volt szerencsém kezemhez kapni önnek „Kalocsai szellem i omnibusz” című  
művét, m elyet részemre megküldeni szíveskedett. Fogadja ebeli szíves f i
gyelméért köszönetemet addig is, m íg ezt legközelebb alkalmam nyiland 
Kalocsán személyesen is kifejezhetni.

Liszt Ferencz

3 Kalocsai Szellem i Omnibusz. F ö ljegyzések  a város ötvenéves m últjából, annak k ivá
lóbb férliairól és esem ényeiről. írta  Hang F erenc Kalocsán, 1885. [I. kiadás.)
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Nyilvánvaló, hogy a levél idegenből való fordítás s csak az aláírás Liszt 
kezevonása. Ami Hang Ferenc közlését illeti, az ma mór túlhaladott álláspont. 
Prahács Margit kutatása szerint Liszt 1884-ig ötször járt K alocsán/1 A Zenemű- 
szeti Főiskola könyvtárának katalógusa nem tartja nyilván Hang Ferenc könyvét 
a Liszt hagyatékban.

E Liszt levél értékét csupán abban látjuk, hogy az figyelmességének és ked
vességének újabb bizonyítéka.5

Muró.nyi Róbert Árpád

* Úrahács Margit: A Z enem űvészeti Főiskola Liszt-hagyatéka. Zenetud. Tanúim. VII. 1959.
5 M agyar nyelvű  Liszt lev e le t közöl: E gyetértés 1886. aug. 27. A  N em zeti Zenede Év

könyve 1935/6., Major Ervin dr. tanúim .
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S Z E M L E

A S Z L O V Á K  Z E N E S Z E R Z É S  F I A T A L  K O M P O N I S T Á I

Az egész kortársi szlovák művészetet — s azon belül a zeneszerzést ■— esz
mei erjedés, új esztétikai megfontolások és művészi tettek jellemzik. Művészi 
törekvéseinek hatótávolsága eddig ism eretlen szélességet ért el, meggyorsult, len
dületessé vált az alkotások áramlása. Ebből a folyamatból kiveszi a részét a 
szlovák zeneszerzők legfiatalabb nemzedéke is, amint az az alábbi, vázlatos is
mertetéséből kiderül.

A fiatal szlovák zeneszerzők nevelése szempotjából igen nagy jelentősége 
volt a Bratislavai Zeneművészeti Főiskola (Vysoká Skola Múzickych Umení) meg
alapításának. A zeneszerzők nagy része Ján Cikker professzor osztályából kerüit 
ki, többen tanultak Alexander Moyzes professzornál. A fiatal zenei alkotók első 
lépéseit — jóformán valamennyi zeneszerzőnél — az új tájékozódás keresése ha
tározta meg, s ezt — amint az történni szokott — kezdetben azok a törekvések 
befolyásolták, amelyek a szlovák zeneszerzők legutóbbi periódusában az előtér
ben álltak. így megtaláljuk Suchoft, Cikker, Moyzes, Kardos és mások alkotásai
nak hatását. Mégis, mondhatni egyidejűleg kezdődött el a fiatal szlovák zene
szerzők orientációjának differenciálódása külföldi példaképek alapján, am ennyi
ben m egnyilvánult a szándék az Európa többi részén meglevő esztétikai néze
tek és zeneszerzői technikák elsajátítására. Zeneszerzőink közül néhányat Bartók 
és Prokofjev, másokat Schönberg és Webern, megint másokat Nono, Boulez és 
Stockhausen vonzott. Részt vettek a Varsói Ősz modern zenei fesztiváljain és 
megismerkedtek néhány experimentális zeneművel. A fiatal szlovák zene mind 
nyomatékosabban ad életjelt magáról és új értékeket hoz létre, de egyúttal hibá
kat is követ el. Vannak, akik tűzzel-vassal elítélik őket, mások segítő szándékkal 
bírálják is. A napjainkban fellépő fiatalok tevékenységéből most a legjellegzete
sebb jelenségeket emeljük ki, amelyek leginkább reprezentálják a fiatal szlovák 
zeneszerzőnemzedék sokoldalú törekvéseit.

A fiatal szlovák zene egyik legerőteljesebb egyénisége IIja Zeljenka  (sz. 1932): 
a Zeneművészeti Főiskolát Ján Cikker osztályában végezte el. Diplomamunkája 
— az I. szimfónia — formáját és zenei felépítését tekintve meglehetősen hagyo
mányhű, de már ez a mű is kitűnt gazdag invenciójával és bizonyítéka a szerző 
muzikalitásának. A továbbiakban Zeljenka a terjengősség megszüntetésén fára
dozik, célja, hogy minimális eszközökkel maximális hatást érjen el. Eközben 
mind szorosabb ismereteséget köt a dodekafóniával és a szeriális technikával. 
Ebben az időben komponálja II. zongorakvintettjét.  Ilja Zeljenka több filmhez 
írt kísérőzenét. Ezen a téren a legnagyobb sikerét a második világháború áldoza
tairól szóló, egész estét betöltő „65 millió” című filmje jelentette. Éppen a film 
zene hozta Ilja Zeljenkát közelebb az elektronikus, illetve szintétikus zenéhez. 
Ehhez a legközelebb még be nem fejezett „Kozmosz” című elektronikus balett-



jében került, am ely a világűr meghódításának régi vágyáról és mostani sikereiről 
szól. Alkotásainak eddigi csúcspontja egyetlen programműve — az Auschwitz-  
kantáta, amelyet néhány évi várakozás után nemrég nagy sikerrel mutatott be 
a Csehszlovák Rádió.

Peter Kolman  ugyancsak Jan Cikkeméi végzett, a Zeneművészeti Főiskolán 
(korábban, a Konzervatóriumban Andrej Ocenásnál tanult). Kolman legnagyobb 
zeneszerzői példaképe Arnold Schönberg és iskolája, amit különösen a Schönberg 
emlékének szentelt Három zongoradarab, a Négy darab zenekarra — legjellegze
tesebb kompozíciója — és a kamarazenekarra írt Partecipazioni bizonyít. Film
zenén és kísérőzenén kívül túlnyomóan kamarazenét ír, ami lehetővé teszi szá
mára a kis felületekkel való kísérletezést és a színek, harmóniák és dinamikák 
kombinációit.

Dusán Martincek  (sz. 1935) szintén Jan Cikkem éi tanult. Egész művészi be
állítottsága lényegesen különbözik a fentebb ism ertetett szerzőkétől. Martincek 
fejlődése egyenesebbvonalú, egyértelműbb, eddigi munkássága inkább őrzi a 
szlovák zene fejlődésének folyamatosságát és — nem utolsó sorban — zeneszerzői 
munkássága összefonódott a zongorával, amelyet a zeneszerzéssel párhuzamosan, 
ugyanolyan szenvedélyességgel tanult. Alkotásai közül kiemeljük „Negra” című 
román zongorarapszódiáját, brácsára és zongorára írt „Passionato”-ját és eddigi 
legjelentékenyebb alkotását a zongorára és zenekarra készült „Dialógus”-1.

Különös jelensége a fiatal szlovák zeneszerzésnek Ivan Parik (sz. 1936), 
Alexander Moyzes professzor és korábban, a konzervatóriumban Andrej Ocenás 
tanítványa. Már diplomamunkájából, a nagyzenekarra írt „Előjáték”-bői kiderült, 
hogy Ivan Parik szem élyében (zeneszerzésen kívül karmesterképzőt is végzett) 
a szlovák zene új hulláma a legsokoldalúbban képzett muzsikusát üdvözölheti, 
ő össze tudja kapcsolni a racionális elemeket temperamentumos zenei érzésekkel 
és mindezt vonzó, hatásos nagyzenekari ruhába öltözteti Zenei kifejezésének 
egyedi voltát a fiatal szlovák zeneszerzésben már az a körülmény is jellemzi, 
hogy a jelentős modern zeneszerzők közül, akikkel még tanulmányai idején 
ismeretséget kötött, Paul Hindemith befolyásolta leginkább. Ezt különösen tanul
mányi idejében keletkezett nagyzenekari Meditációiból állapíthatjuk meg. Másik 
iskolai művében, a négy vonóshangszerre írt „Zené”-ben  Hindemith példájához 
Bartók-hatások társultak. Legutóbbi művei közül érzékeny pasztorális karaktert 
mutatnak a „Dalok a. hulló lombról” (zongorára) és a „Dal a magas fáról” (gor
donkára és zongorára, vagy kamarazenekarra). Ügy tűnik, hogy a zeneszerző ha
tásos, virtuóz „Előjátéka”, diplomadarabja után egészen más, mondhatni ellen
tétes emocionális területekre tart. Parik legsikeresebb műveinek egyike a szabad 
dodekafon szerkezetű Szólófuvolaszonáta, amelynek érzelmi kifejezése megmarad 
az imént em lített művek pasztorális atmoszférájánál. Ezekből a jellemvonások
ból is kiderül, hogy Ivan Parik a saját, társaitól különböző zeneszerzői útját 
járja és eddigi munkásságában a szlovák zene új hullámán belül zeneszerzői sok
oldalúságával tűnt ki.

A fiatal szlovák zeneszerzőgárda egy másik tagja, Jura] Pospisil (sz. 1931) 
érdekes válaszút elé került érettségije után: kémiát, csillagászatot vagy zene
szerzést tanuljon-e? Két jelentékeny cseh muzsikus — Isa Krejcí zeneszerző és 
Frantisek Stupka karmester — átnézve első m űveit: a harmadik variánst aján
lotta Pospiäilnek. ö k  vezették be Juraj Pospísilt a Brnó-i Janácek Zeneakadémia
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zeneszerzés-tanszakára, Vilém Petrzelka professzor osztályába. Egy év múltán 
Pospísilnek családi okokból Bratislavába kellett költöznie és így Ján Cikkeméi 
fejezte be tanulmányait. Műveinek első, iskolai korszakát még neoromantikm  
hatások jellemzik, zenei gondolatait főleg nagylélegzetű dallamívek hordozzák. 
Alapjában véve még idetartozik diplomamunkája is, a „flegyek és em berek” 
című szimfonikus költemény és részben m ég balladája a „Margita és Besná”, 
szólistákra, kórusra és zenekarra. Ezután azonban tudatosan fordul a feladat 
megoldásához, hogy kis időegységekben a lehetséges legnagyobb tartalmi gazdag
ságot érje el. Első lépéseit ezen az úton a zongorára írt „Monológok” jelentik. 
Ezúttal egy hangszert választott, a zongorát, hogy figyelmét teljesen a kifejezés 
sűrítésére, a kompozíciós-folyamat kifejlesztésére koncentrálhassa — különös 
tekintettel az intenzitásra. Ebből a korszakából említésre érdemes még gordonka
zongoraszonátája és „Reflexek” című kamarazenekari darabja. Az utóbbi idő
ben sokat komponál, aminek bizonysága két Nonettje, Szonátája vonószenekarra, 
a „Dal az emberről” című szimfonikus variáció, s az „Öt miniatura” kamara- 
zenekarra stb. A fiatal szlovákiai zeneszerzők ama kevés képviselője közé tar
tozik, akik nagy figyelm et szentelnek a pedagógiai művek alkotásának, ami 
minden bizonnyal összefügg a bratislavai Konzervatóriumban kifejtett tanári 
tevékenységével.

Bizonyára érdekes, hogy néhányan a fiatal szlovák zeneszerzés képviselői 
közül ismereteiket a magyar Kadosa Pálnak köszönhetik. Pavel Simái (sz. 19401 
Kadosánál tanult elméletet, pontosabban az összhangzattan és az ellenpont alap
jait. 1951-től kezdve Ján Cikkeméi tanult. Kezdetben főleg kis formákat írt, 
dalokat, népdalfeldolgozásokat és hasonlókat. Bizonyos fordulatot hozott Simái 
alkotásaiban a fuvola-zongoraszonatina és különösen diplomamunkája, a „Zuzka” 
című balett, amelyet saját librettójára, szlovák népmese alapján írt. Miután 
Simái a legjobb végzősök közé tartozott, aspiránsként tanulmányútra küldték az 
NDK-ba, ahol a Német Művészeti Akadémián négy évig tanult Paul Dessau-nál. 
Ezzel a jelentős német zeneszerzővel működött együtt a „Soha többé, Bajtársak!" 
és a „Teuton kard akció” című film zenéjének megírásakor. Érdekes zeneszerzői 
jellemvonása Simainak, hogy különféle zenei műfajokkal foglalkozott és foglalko
zik — ebben kivétel a fiatal szlovák zeneszerzők között. írt dalokat, tömegdalokat, 
népdalfeldolgozásokat, tánczenét, film- és színpadi kísérőzenét, döntően mégis 
az úgynevezett komoly zene legkülönbözőbb műfajaiban dolgozik. Ezen a terü
leten zeneszerzői stílusa meglehetősen egyéni kifejezésű. Simái legutolsó perió
dusának kiemelkedő alkotása az „Anya szól” című melodrámája. Ebben a műben  
valósággal magával ragadta a cseh költő, Jiri Marek verse és Simái szuggesztív 
kompozíciót alkotott, tiltakozásul milliók szenvedése ellen a fasiszta koncent
rációs táborokban, s k ifejezve az anyák örök sóvárgását a békés élet után.

A zeneszerzők sorában még további neveket is említhetnénk, például Miros
lav Bázlik-ot, aki később lépett a zeneszerzőpályára, miután előbb már m ate
matikát tanult, a prágai Jozef Malovec-et, aki néhány művében mélyértelműen  
alkalmazza a dodekafon technikát, Roman Berger-t, Dezider Kardos tanítványát, 
aki a zongoratanszak elvégzése után kezdett zeneszerzést tanulni, a legfiatalabbak 
közül Milan Barik-ot, Moyzes növendékét és másokat. Ha munkásságuk még 
nem is olyan átfogó, mégis, nem kevésbé érdekes.

A sikeres és nemzetközi fórumokon is elism ert szlovák zeneszerzők, a m o
dern szlovák zeneszerzés klasszikusai m ellett új, erőteli áramlatok kerülnek
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előtérbe: a szlovák zene „új hulláma”. A nem zeti zeneszerzőstílustól a 12-hangú 
vagy szeriális technikával készült művekig, sőt az elektronikus laboratóriumok 
termékeiig, — ilyen széles színskálán igyekeznek hozzájárulni az elmúlt tíz év 
zenéjéhez. Az eddigi valóság azt igazolja, hogy a szlovák zeneszerzés nem vá
lasztja a legkönnyebb ellenállás útját, hanem minden nehézség és a lehetséges 
tévedések ellenére mindig azt a mély és komoly törekvést választja, amelynek  
útján a zenében új világokat fedezhet fel és kiterjesztheti a művészi horizontot.

Lubomír G izik  
Bratislava

H Á R O M  B A Y  R E U  T H I  E L Ő A D Á S

Bayreuth ünnepélyes külsőségeiről, a város júliusi-augusztusi életéről, han
gulatáról tavalyi beszámolónkban már írtunk. Idén nyáron három előadást lát
tam: a Trisztán és Izoldát, a  Tannhäusert és a Parsifált, ez  utóbbit immár itt 
másodszor, így érdekes összehasonlításokra nyílik alkalom. A darabot most is 
Wieland Wagner  rendezésében játszották, és Hans Knappertsbusch  vezényelte. 
Díszleteinek és látványos beállításainak többsége megmaradt ugyan a korábbi 
formában, de néhány rendezési változtatással az előadás egészének karaktere 
módosult.

A teljességet szimbolizáló „bayreuthi kör” most is különösen az I. felvonás 
átváltozás-jelenetében kelt festői hatást: a kórus először csak távolabb áll, majd 
szorosan, körben tömörülve letérdel, s a színpadot a serleg vöröses fénye borítja 
el, majd a varázs után a színek visszatérnek eredeti sárgás-feketés kombináció
jukba. A II. felv. csábítás-jelenetében — m int tavaly — ugyancsak ez a kör e le 
venedik meg, de a táncosok most azonnal kilépve egyszerű, mégis mutatós tán
cot lejtenek — oly kevés mozgással, annyira idealizáltan és jelképesen, hogy csak 
a történés ism eretében tudatosíthatjuk a tánc eredeti furkcióját, a bűnre-csábí- 
tást. Érdekes, hogy Bayreuthban általában mindent életszerűbbé, természetessé 
és emberivé igyekeznek formálni, de a Parsifal-mitoszban éppen ellenkezőleg: 
még a meglévő földi momentumokat is szimbolizálják, jellemző példa erre Par
sifal jelképessé degradált csókja. Ügy tűnt, itt kivételesen sérthetetlennek tekin
tik a szövegkönyvet, sőt annak vallásos tendenciáját túlhangsúlyozva igazi szer
tartást éreztetnék a színpadról. Változtattak a mű végkicsengésén is. Parsifal a 
szent kelyhet először a legörnyedő Amfortas, majd Kundry felé mutatja — végül 
egyhelyben, a közönséggel szemben állva lassú mozgással feje fölé emeli. Tavaly 
a befejezés mást jelentett, ott az eksztázisig fokozódó zenekari crescendóban Par
sifal, kezében a Grállal megindult  a nézőtér felé, jelezvén, hogy egyek vagyunk, 
a Szeretet-szimbólum minden idők emberének közös java. Az idei állóképbe-me- 
revedés (meglepő: nem fortissimo, inkább elcsituló zenei kicsengéssel) már ko
rántsem ilyen egyértelmű. Az együvétartozás megrendezése nem direkt, csak 
a lehetőséget kínálja, durván egyszerűsítve valahogy így: higgyetek, vagy hihet
tek — ha akartok. (Elmondották, hogy évekkel ezelőtt a zárórészt úgyanígy ját
szották, azzal a különbséggel, hogy Parsifal nem  elől állt, hanem beljebb, a kör 
vonzásában, és háttal fordulva a publikumnak mutatta fel a jelképet.) Talán a 
két verzió magyarázata így elhamarkodott általánosításnak tűnhet, de az elő
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adás sok mozzanata, a felsorolhatatlan, légkört-teremtő beállítások egészében 
ezt készíti elő, és a cselekm ényt szimbolikus síkon, de logikusan ehhez a kul
minációhoz vezeti.

Az előadás közreműködői közül elsősorban Hans Hotter Gumemanzját em el
hetjük ki, ő játszott talán a legemberibben, legőszintébben, de (kitűnő volt Tho
mas S tewart , Amfortas és John Wickers, Parsifal megszemélyesítője is. Ism ét 
bebizonyosodott: Bayreuthban nincs kis szerep, itt minden szó, mondat, gesztus 
a helyén van és csakis ennek eredménye lehet az egyenletes, tökéletesen kiegyen
súlyozott összprodukció. A két főpillér változatlanul a zenekar — Knapperts- 
buseh eszményi, sugárzón tiszta, klasszikussá érett vezényletével — és a felü l
múlhatatlan, Wilhelm Pitz  vezette fesztivál-kórus volt.

*

Az idén felújított Tannhäuser színpadán is nagy kört látunk, díszletek he
lyett pedig minimálisra redukált jelzéseket. Szinte mindvégig állóképek domi
nálnak, a szereplők alig mozdulnak, és itt m égis emberiek, mert amint szenve
délyük kiragadja őket szoborszerűségükből, valódi hús-vér figurákká válnak, s 
nem maradnak eszmék, átkok stb. hordozói. Wieland Wagner rendezése tökéle
tesen hű maradt a kialakult új bayreuthi stílushoz, de ezen belül különösebb 
meglepetésekkel most nem szolgált. Apróságokat említünk csupán: a Vénusz- 
barlang jelenet a legkevésbé sem erotikus, sőt, nyugodtan írhatjuk: túlzottan, 
idealizáltan jelképes. Vénusz nem jelenik meg a III. felvonásban, csak hangját 
halljuk. A végső megbocsátás bizonyítéka pedig nem bot-ki virágzás, hanem egy  
háttérre vetítődő többszörös glória-lánc (angyalkórus?) stb. Külön írhatnánk a 
világítás pazar, dramaturgiai funkciójú színkombinációiról. Sokszor olyan szí
neket is párosítanak, m elyek egymásmetlettiségére aligha gondolnánk: pl. sárga, 
sárgásbarna, lila, kék stb. A különböző szín- és árnyékvariálásokkal az egyszerű 
színpadképek így érdekfeszítővé, sőt szemet gyönyörködtetővé válnak. Ebben igen 
nagy szerepe van az elhelyezéseknek is: a kórus és a szólisták legtöbbször aszim 
metrikus alakban állnak fel, betöltik a színpad legnagyobb részét. Természete
sen mindez nem jelent megmerevedést, görcsös földhözragadást, ellenkezőleg az 
emberi megnyilvánulások hatásos kontrasztjai.

Röviden a közreműködőkről. A címszerepet alakító Wolfgang Wmdgassent 
ebben a szerepében hónapokkal ezelőtt Budapesten is megcsodálhattuk. Leonie 
Rysanek énekelte Erzsébetet, ha nem is Windgassen művészi magaslatán, de szép 
hanggal és tehetséggel. Martti Talvela őrgróf és Franz Crass Wolfram alakítása 
is figyelemre méltó, de a Vénuszt játszó Barbro Ericsson mellettük már valamivel 
halványabbnak hatott. A drezdai Otmar Suitner  lobogó temperamentumos vezény
lése mindenütt átizzította az előadás légkörét.

*

Részletesebb elemzést érdemelnek a Trisztán előadás felvetette értelmezési 
problémák. Ahhoz, hogy a m űvet mélyen pesszimista, vagy az „ellenkomponálást” 
felismerve legalábbis kétértelmű felfogásban fogadjuk el, emlékeztetnünk kell tör
téneti-esztétikai hátterére.

Wagner életének és drámáinak egyik központi témája a vágyakozás („Egész 
művészetem csak vágyakozásból fakadó gondolatszövedék.”), a szerelem és a nő:
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„kihez fájdalma óceáni mélyéből a Bolygó hollandi epekedése szállt; a nő, ki Tann- 
häusemek Eg csillagjaként világította meg a Vénuszhegy kéjbarlangjaiból a m a
gasságba vivő utat, s ki m ost Lahengrint éteri magasságból a föld melegítő keblére 
vonzotta.” (Közlés barátaim számára. 1851.) A Nibelung trilógia is értelmezhető 
olyképpen, hogy végső értelemben csalás a szerelemnek van értéke a földön. Egész 
életművére visszavetítve: „Senta, Elza és Erzsébet, Brünhilda és Izolda — mind
annyian a  nő örök szerelm i tragédiájának típusai és Wagner szerelemről alkotott 
filozófiájának művészi inikarnációi. A Parsifalban a szerelem már nem a megváltó 
hatalom, felemelő, hatalm as regeneráló erő, m ely boldogságot és üdvösséget ád, 
hanem csak legmagasabb illúzió, mely igéző varázsával a megváltás reménysuga
rát küldi az emberi szívbe, de melynek végzetes hatalma örök idők óta csak szen
vedést, és bűnt hozott e világra.” (Lichtenberger: Richard Wagner als Denker und 
Poet.)

Életrajzából ismeretes, hogy emigrációban, életének talán legborúlátóbb, v i
lágfájdalmas szakaszában ismerkedik meg a komor középkori mondák m ellett 
Schopenhauer filozófiájával is. Ennek hatására Wagnerből, a forradalmárból, las
san a lemondó ember lett. Az akarattól, s vele  együtt a be nem teljesülés iszonyá
tól, a csalódástól, a vereség örvényétől való megszabadulás — ez a schopenhaueri 
filozófia. A legfőbb jó a halál, a nagy végtelen  feloldódás, s boldogok csak akkor 
leszünk, ha kiöljük az életakaratot, ekkor megértjük a világ lényegét: az örök 
mozdulatlanságot — hirdeti. Wagner m űvészete is ennek hatására lesz kettős ér
telmű: így születik ellentét a Ringen belül, és így a Trisztánban is. „A komoly 
hangulat, m elybe Schopenhauer révén kerültem és mely most alapvonásainak 
extatikus kifejezését sürgette, volt részben bizonyára az, ami a Trisztán és Izolda 
dráma tervét kipattintotta bennem.” (1854, a Walkür komponálása közben.)

Wagner a „Verneinung des Lebenswillens” tanát sokáig nem követte. Hitte, 
hogy a szenvedés azok számára, akik a legnagasabb morál: a szeretet magaslatára 
tudnak emelkedni, a  „regeneráció”, az újjászületés, a megváltás forrásává válik. 
Így később W agner a művészetet a hittel és vallással egyenrangú eszköznek te
kintette. „Hirdette a regeneráció szükségességét és élete alkonyán a részvét és 
szeretet által m egtisztult emberiségről álmodott. Innen ered a lemondás fájdalmas 
és mégis oly vigasztaló világnézete: az optimizmus és pesszimizmus összetétele.” 
(Lichtenberg Emil.) Ennek első megtestesítője Wagner színpadán már jóval előbb, 
a század derekán: Marke király.

Schopenhauer jórészt dekadens hatású filozófiája tanulmányozása m ellett 
még egy döntő szem élyes esemény járult hozzá a Trisztán és Izolda Wagneri kon
cepciójának m egszületéséhez, s ez életének egyetlen igazi szerelme, melynek azon
ban egymásról való lemondással kellett végződnie. De vajon nem való igaz, hogy 
a lélek csak nagy vágyakozások és szenvedések árán jut a legmélyebb rétegekbe, 
ott találhat leginkább önmagára, s hogy az elérhetetlen vágyakozás hangjai a 
legszebbek, legmegkapóbbak?! íme, így áll előttünk a „szerelem, mint borzalmas 
gyötrődés”, a Trisztán. „Ennél a műnél végre a legteljesebb szabadsággal és a 
legnagyobb kím életlenséggel álltam szem ben minden elm életi meggondolással, 
úgy, hogy az alkotásnál magam is éreztem, mennyire túlszárnyaltam módszere
met. Higgye el kérem, nincs hatalmasabb érzés, mint a művésznek az a teljes 
meggondolatlansága az alkotásnál, amit Trisztánom költésénél éreztem.” (A jövő 
zenéje. 1860.)
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Hogy teljesebb legyen a kép előttünk, Wagner életművének a Trisztánra 
adott „válaszát” is érintenünk kell vázlatosan. A nürnbergi ímesterdalnokokban 
már a nép a főszereplő, a zene anyaga így diatonifeusabb, leszűrtebb. Más téma, 
és mégis, a fiatal szerelmesek éneke mögött Trisztán és Izolda hangjára is em lé
kezünk, de ebben a környezetben, összefüggésben ez már áradó, felodottabb, m eg- 
szabadultabb hang. A Mesterdalnokobból olyan vígopera lett, melynek „humora 
a legmélyebb rezignáció megszűrt humora.” (Molnár Antal.) Mindkét opera — 
ellentétei ellenére — tele van személyes utalással: a Walter—Sáchs kettős pél
dául Trisztán—Marke folytatása. A szerelem é.s lemondás problémája a Mester- 
dalnokok megoldásában azonban más perspektívát kap: az ifjúságé a szerelem, a 
művészé a jövő. Hans Sachssal Wagner számol le a múlttal, mikor Éva vallom á
sára a III. felvonásban válaszol: „Mein Kind, von Tristan und Isolde kenn’ ich  
ein traurig Stück; Hans Sachs war klug und wollte nichts von Herrn Markes 
Glück, ’s war Zeit, dass ich den Rechten fand, war’ sonst am End’ doch hinein
gerannt.” S a nagy monológban elveti a feloldó halál pesszimizmusát, Schopen
hauert is. — Wagner eddigi természetzenéi (pl. a Walkür tavasza, Trisztán Asz- 
dúr képe) az utat mutatták, és itt érte el az igazi humánumot.

Wagner végsőkig koncentrált Trisztánja lélek-dráma. „Élet és halál, a külvi
lág egész jelentősége és léte itt egyes egyedül a lélek belső mozgalmától függ. Az 
egész megragadó cselekm ény csak azáltal került szemünk elé, hogy azt a lélek  
legbelseje követeli és  oly módon jelenik meg az, ahogy formáját a benső folyamat 
megszabja.” (A jövő zenéje. 1860.)

Egyik legfontosabb kérdés: Trisztán és Izolda már színre léptüknél régen sze
retik egymást. Olyan szerelem ez, m elyet csak maguknak mernek bevallani, egy
másnak nem — s a varázsital, a végzetes pohárcsere már a meglevő érzelmeket 
szabadítja fel: átlendítő, gyorsító eszköz. Wieland Wagner mai rendezésében ezt 
sajnos túlzottan kihangsúlyozzák: a pohár kiürítése után azonnal egymás karjaiba 
rohannak, noha a zene csak lassan rajzolja rejtett érzelmeik fokozatos felism eré
sét, egymáshoz-tartozásuk végzetes beteljesedését.

A pohárcsere megszabadít a gátlásoktól, de a következmény csak egy lehet: 
menekülés — nem a fényes nappal ünneplésébe —, hanem a forró nyári éjszaka 
sötétségébe, szenvedélyébe. Így lesz a női hiúságában, királynői méltóságában m eg
sértett Izolda bosszúvágyából Brangäne önálló cselekedete nyomán mindent el
söprő szerelmi lángolás.

A bayreuthi diszletmegoldás a nagy külső formát hangsúlyozza. Absztrakt fa- 
törzs-sziklakeverék jelzi a  helyszínt: hajót, várat, sziklát, mindhármat különböző 
nagyságú nyílások törik át. Az első felvonás hajóalakzatát vad, megtépázott, v il
lámcsapott fához is hasonlíthatnánk, míg a második felvonásé már inkább komor 
falra emlékeztet, benne két egyforma nyílással — a szerelmi kettős alatt csak a 
főhősöket, és fölöttük is csak ezt a díszletrészt világítják meg. Végül az utolsó  
felvonás színpadképe megnagyobbítva olyan, mintha ezt a fatörzs-alakzatot erő
szakosan kettészelték volna, így most — m iként az I. felvonásban is  — csak egy  
környílást látunk. Minden belemagyarázás nélkül is világos a díszletek dramatur
giai funkciója, mely modern szimbolizmussal éppen a drámát hangsúlyozva jelzi, 
hogy az első rész fő mozgatója, mindent betöltő, lángoló alakja Izolda, a második 
felvonás, a nagy fojtó, fülledt éjszaka mindkettőjüké, míg a harmadik a szerelm é
től elszakított, sebesült, élni és szeretni vágyó Trisztáné. Legtöbbször külön fényt 
kapnak a főalakok és a  jelenetek is, így természetes, hogy Izolda kabinjában pél
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dául az égő vörös szín uralkodik. A nagy éjszaka-képben nem juttatnak hatásos 
szerepet Izolda kendő-hivogatásának, csak a vörös szín tűnik el, és Izolda hófehér 
alakját látjuk, érdekes ellentétként az előző felvonás befejező mozzanatával, aiholis 
Izolda és Trisztán csaknem teljesen feketében indul Marke király felé. Festői be
állításban éneklik a szerelmi kettőst, nagyszerűen éreztetve, hogy ez a felvonás is 
formailag egy hatalmas kupola. Több, mint egy órányi zene van Trisztán, illetőleg 
Marke érkezése között, s csak ez tölti meg a filozofáló részt, s csak a zene az, mely 
halálról, feledésről beszélve ezt megcáfolóan a visszatérésbe, az életbe kapaszko
dik görcsösen, s m ely a szövegre nemet m ondva itt túlharsogja a magukról és 
mindenről megfeledkezőket. „A II. felv. komponálása roppantul megviselt. Oly 
mondhatatlan erejű tűz fényességgel lobogott föl benne az élet legtúláradóbb 
lángja, hogy szinte közvetlenül éreztem perzselését, és magamat is emésztett az.” 
Szükséges-e Wagner sorainál, és főleg zenéjénél nagyobb bizonyíték?

A III. felvonásban Trisztán halála után a színpad mozgalmassá lesz, de ez a 
elevenség csak a kulisszák, a háttér felsorakozása, hogy tanúi, részesei legyenek a 
„halál jegyében történő drámai kiengesztelés” záróképének. Marke messziről, meg- 
döbbenten, tehetetlenül nézi az akaratán kívül történteket. A végső megoldás — 
a szerelmi halál — az előző felvonások zárógondolata is volt. A II. felvonásban 
ez a zene em elt fővel, kézenfogva, világdacoló menetelés: a két szerelmes együtt 
búcsúzott a világtól, haladásukat csak a külvilág betörése tudta megállítani. Itt, 
a záróképben Izolda már együtt búcsúzik, hangja átszellemült, földöntúli, magasz
tos. Nem az első jelenet sértett asszonya, hanem vigasztalódó szerelmes, ki leg
boldogabb perceit éli előttünk: szerelmével, Trisztánnal „halálban olvadnak szét, 
a feltámadás forrása m ellett” (Geraldy). Ez a darab kulminációs pontja — s a 
szöveg és történés ellenére a zenei végső kicsengés inkább életakarás. Az életnek 
utolsó sóhaja ez, amint a halálba fullad, és éppen e határvonalon szökik ember
felettien erős életvággyá.

Így „oldódik m eg” a Trisztán problematikája: marad kétértelmű, a szöveg 
részben dekadens, de a zene, a mindent mozgató és kitöltő végtelen áradás ezzel 
szemben a ikulcspontokon többnyire életvágyat hirdet. A bayreuthi zárókép is ezt 
a felfogást hangsúlyozza: Izolda a Liebestod alatt megvilágítva végig állva marad, 
kezét kitartva énekel — a függöny lehullása után így inkább jelképes felem elke
dést, az örök szerelem  „földöntúli” beteljesedését érezzük — mintsem megsem
misülést.

Wolfgang Windgassen és Birgit Nilsson művészetének értékeléséhez a legfel
sőbb fokokban áradozó jelzők halmozásával sem  közelíthetünk, a tökéletességnek  
ilyen magas foka már nem bír el összevetést. Kettőjük között talán csak ott von
hatunk némi különbséget, hogy míg N ilsson bámulatos hangjának természetes 
erejével és szépségével hat elsősorban, addig Windgassen inkább előadásmódjával, 
mély belső átéltségének művészi kinyilvánításával. Játékuk: kiszolgáltatottságuk, 
szenvedésük, boldogságuk mélyen emberi, és nem elvont érzés, kívülről rákény- 
szerített maszk és megjátszás. A hangban-alakításban egyaránt nagyszerű Hans 
Hotter  Marke királyát talán csak Székely M ihály egykori utolérhetetlen megformá
lásához hasonlíthatnánk. Gustav Neidlinger Kurwenalja is tetszett, Kerstin Meyer  
Brangäneje már jóval kevésbé. A címszereplők mellett azonban elsősorban Kari 
Böhm  páratlan szenvedélyű és szuggesztivitású dirigálása marad felejthetetlen,
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Három pontban summázhatnám a három előadás tanulságait: Bayreuth töret
len színvonalát az. állandó átértelmezés, frissítés biztosítja. Nincsen mellékes, kis 
szerep, a produkció sikerét nem csak a nagynevű szólisták, hanem minden egyes 
mellékszereplő, kórustag becsületes helytállása, közös, maximális erőfeszítése biz
tosítja. Végül a Trisztán rendezése arról győzött meg, amit csak a legutóbbi idők
ben kezd felfedezni a zenetudomány: a wagtneri szöveg és zene nem mindig fedi 
egymást, vagyis a  Trisztán zene nemcsak a halálos éjszaka diadalát zengi, hanem  
talán a derengésnek, a virradatnak a lehetőségét is magában rejti. Mint ahogy 
később a Kékszakállú fekete éjszakájából is felébredhet A fából faragott királyfi 
őstermészete, és A csodálatos mandarin halála is végső fokon az embert emberré 
tevő érzés és akarat győzelmét h irdetheti. ..

Juhász Előd
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K Ö N Y V E K R Ő L  K O T T Á K R Ó L

J a ru sz to v szk i j :

IGOR SZTRAVINSZKIJ 
Muzika, Moszkva, 1964.

Borisz Jarusztovszkij, kitűnő szovjet 
zenetudós, akinek az orosz opera drama
turgiájáról szóló régebbi munkáját nem
zetközi viszonylatban a legjobb ilynemű 
művek közt tartja számon a szakiro
dalom, idén új könyvvel, egy rövid 
Sztravinszkij -monográfiával jelentke
zett. A könyv persze csak a szovjet tu
dományos irodalom fogalmai szerint 
nevezhető rövidnek: hiszen csaknem  
háromszáz oldal — olyan terjedelmű 
tehát, m elyet nálunk teljességre törek
vő és „kimerítő” muzsikus-monográfiák 
szoktak elérn i. . .  Jarusztovszkij új 
könyve pedig nem törekszik többre, 
mint Igor Sztravinszkij, a nagy „koz
mopolita-orosz” „polgári” zeneszerző al
kotói életpályájának vázlatszerű köve
tésére, arra, hogy a főbb művek rész
letezőbb leírásával, a többi érintésével 
és a lényeges életrajzi adatok feldol
gozásával megbízható, éles képet adjon 
korunk egyik legjelentékenyebb s leg
jellegzetesebb komponistájáról az orosz 
nyelven olvasónak. Ezen túlmenően 
néhány olyan elvi megállapítást is tar
talmaz, am ely hasznos eligazításul, se 
gítségül szolgálhat a Sztravinszkij- 
művek megítélésében.

Jarusztovszkij könyve az első olyan 
szovjet írás, amely B. V. Aszafjev  
1929-es, egyoldalúan apologetikus 
„Könyv Sztravinszkijról” című munká
ja óta megjelent s szintén azzal az 
igénnyel készült, hogy a zeneszerzőnek 
a könyv megírása időpontjáig létrejött 
egész művét elemezze. (Közben csak 
néhány kisebb cikk, így pl. Alsvang, 
Snejerszon, Keldis, I. Nyesztyev egy-két 
írása látott napvilágot.) Érthető, hogy 
nagy érdeklődéssel fogadták és gyors 
egymásutánban két kiadása is elfogyott. 
Fokozta az érdeklődést magának Sztra
vinszkijnak az a „baráti látogatása” 
(B. Jarusztovszkij kifejezése), amelyet

1962 őszén tett a Szovjetunióban, s az 
a körülmény, hogy ezt a könyvet éppen 
Borisz Jarusztovszkij  írta. Ö ugyanis
— könyvünk szerzője — elismert és je
lentékeny képviselője annak a szov
jet zenetudós-nemzedéknek, am ely még 
Aszafjev nemzetközi hírű „iskolájából”, 
az intonáció-elmélet alkotó alkalm a
zói közül került ki. Az intonáció-elmé
let, a zene ún. intonációs elemzésének 
módszere századunk jelentékeny hord
erejű zenetudományi „felfedezése”; 
alapjait Aszafjev fektette le s legújab
ban éppen B. Jarusztovszkij volt az, 
aki fentebb már említett munkájában 
az elméletet, megalkotójánál is jóval 
rendszeresebben, elsősorban konkrét 
elemzésekben, alkalmazta.

Az intonáció-elmélet általános tudo
mányos jelentősége mindenekelőtt ab
ban álL, hogy a zenetörténet specifikus
— és sajátos elemzést követelő — je
lenségeinek vizsgálata során elvileg 
megfelel azoknak a követelményeknek, 
amelyeket korunk „tudományfilozó
fiája”, a dialektikus materializmus a 
társadalomtudományok terén a  történeti  
konkrét analízis oly szükséges igénye
ként állít fel. Mint módszer, jelenleg az 
egyetlen hitelesen tudományos eljárás
számba megy tehát, amellyel a zenei 
jelenségeket esztétikai-tartalmi szinten 
egyáltalán meg lehet közelíteni. Ter
mészetes viszont, hogy a módszer „egye
dül üdvözítő”-voltában bizakodva, 
Aszafjev illetékes — és főképpen ille
téktelen — követői közül sokan vissza 
is éltek vele, s nem magának a mód
szernek, hanem elsősorban ennek a kö
rülménynek tulajdonítható az a tény, 
hogy az újabb dialektikus materialista 
igényű zenei irodalomban az intonáció 
elmélete oly érdemtelenül háttérbe szo
rult. Másrészt azonban kétségtelen az 
is, hogy az elm élet további finom ítá
sára, sokoldalúbb kifejlesztésére elen
gedhetetlenül szükség van. Mindenek
előtt ezt a kifinomitást, továbbfejlesz
tést vártuk Jarusztovszkij új könyvétől, 
s meg kell mondanunk, hogy ebben az
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egyetlen tekintetben bizonyos mértékig 
csalódtunk. Jarusztovszkij „Sztravin- 
szkij”-a ebben a vonatkozásban az el
mélet jelenlegi formájának mértéktartó, 
sőt — véleményem szerint — túlságosan 
is „mértéktartó” alkalmazása csupán.

Ezek az észrevételek természetesen 
nem homályosíthatják el ennek az új 
Sztravinszkij-könyvnek a reális érde
meit. A könyv a XX. század zenei fej
lődésének egyik fontos példájaként in 
terpretálja Sztravinszkij életútját, s 
hangsúlyozza, hogy ezt a jellegzetes ze
neszerzői életutat a szovjet muzsikus- 
olvasónak is feltétlenül szükséges meg
ismernie. Figyelmeztet sok olyan zenei 
jelenségre, am ely Sztravinszkij élet
művében, hasonlíthatatlanul gazdag ze
nei eszköztárában rendkívül méltó a 
szocialista realista igényességű alkotó- 
és interpretáló művész figyelm ére is, s 
ugyanakkor következetesen bírálja 
Sztravinszkij egyoldalúan ezoterikus, 
legtöbbször kifejezetten formalista esz
tétikai magatartását. Ezt az utóbbit, 
helyes módszerrel, nem Sztravinszkij 
sokszor önmaguknak ellentmondó, a 
művésznek rendszerint csupán pilla
natnyi hangulatait tükröző esztétikai ki
jelentései alapján teszi, hanem maguk
ból a művekből, a zeneszerző alkotásai
ból igyekszik levezetni vélem ényeit. A 
könyv szerzője nagy vonásokban meg
marad Sztravinszkij zenéjének annál az 
értékelésénél, amely az első, úgyneve
zett „orosz periódus” m űveit főleg e 
művek pozitív tulajdonságai felől be
csüli meg, a második, „neoklasszikus” 
periódus termékeit tartalmi jelentésük 
— illetve jelentéstelenségük! — miatt 
nagy részükben elveti, s a legújabb, 
„dodekafón” korszakot csaknem teljes 
egészében elutasítja magától. Jarusz
tovszkij azonban objektívan, s mes
terien árnyalja is ezt az általános 
képet, s ezáltal könyve mindig meg tud 
maradni az egyenletesen magas szín
vonalú, értelmes, történeti- és zenei 
intelligenciával megírt tájékoztató jel
legű beszámoló szintjén. Láthatólag 
alaposan ismeri a Sztravinszkij-irodal- 
mat s megbízható kézzel válogat benne 
az idézetek, hivatkozások kiválasztása
kor; emellett felhasznál számunkra ed
dig gyakorlatilag hozzáférhetetlen ré
gebbi orosz és szovjet cikkeket is, olyan 
dokumentumokat, am elyek különösen 
is értékessé teszik a könyv első, az 
orosz-korszakkal foglalkozó részét. Ér
tékes és szép azoknak a kapcsolatok

nak kifejtése, am elyek Sztravinszkij 
zenéjét a „Tűzmadár”, „Petruska”, 
„Sacre du Printem ps” periódusában 
mesterének, Rimszkij-Korszakovnak, s 
általában az „Ötök”-nek a művészeté
vel öszefűzték, s amelyeknek hatása a 
következő, neoklasszikus korszakban 
itt-ott szintén kimutatható. Kitűnő 
a korai Sztravinszkij művészetének be
illesztése a kor orosz — és részben a 
francia — művészetének, társadalmá
nak jól érzékeltetett atmoszférájába, 
majd — végig az egész könyvben — 
azoknak a társadalmi okoknak az elem 
zése, amelyek végső soron Sztravin
szkijt — mint más művészeket is —, 
többszörös stílusváltásokra, bizonyos 
„áttételes” „zenei alkalmazkodásra” a 
XX. század legkülönfélébb polgári tár
sadalmaihoz kényszerítették.

Ugyancsak szép az első világháború 
alatti, az önkéntes svájci „száműzetés
ben” eltöltött évekről szóló fejezet, s 
különösképpen az 1920—39. közötti 
franciaországi esztendők rajza. Minta
szerű az egyes fejezetek beosztása, fe l
építése is: a könyv egy-egy nagyobb 
életszakaszt felölelő fejezete élén egy- 
egy tartalmas életrajzi vázlat áll a tár
sadalmi és művészi környezet megfelelő 
elemzésével, közben az adott időszak
ban keletkezett m űvek születésének kö
rülményeiről, zenei mibenlétéről és 
szerkezetéről is, nagy vonásokban, tá
jékoztat bennünket a szerző. Ez a szer
vesen felépített, a művész életét és a l
kotását egymástól el nem választó és jól 
olvasható, változatos társadalmi-zenei 
elemzés mindig magában foglalja még 
a következő rövid életszakasz első évei
nek rövid méltatását is. Utána követ
kezik a legfontosabb művek olykor 
esztétikai igényű zeneelm életi-stilisz
tikai elemzése, vele  zárul a fejezet, 
így  a szigorúan időrendben haladó 
tárgyalás tartalmi folyamatosságát se- 
holsem szakítják m eg a szakszerű, tu
dományos szempontból elengedhetetlen 
stilisztikai elemzések; másrészt ez a 
szerkesztésmód így még külön ki is 
emeli a Sztravinszkijra annyira jellem 
ző élés stílusváltozások társadalmi
zenei hátterét.

A következő fejezet Sztravinszkij ed
dig legkésőbbi korszakáról, az — úgy
mond — „amerikai” periódus éveiről 
ad számot, a már Amerikában kelet
kezett első művekről és a lényegében 
a dodekafónia komponálása módszereire 
való áttérésről (hozzávetőleg: 1953).
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A befejező, ötödik fejezet még egy
szer summázza az író Sztravinszkij 
esztétikai elveiről, műveinek értékéről 
kialakított véleményét. A könyv szer
zője nagyra értékeli azokat az eszkö
zöket, am elyekkel Sztravinszkij a zene- 
m űvészetet kétségkívül gazdagitotta, a 
zeneszerző hangszerelési újításait, rit
mikai fantáziáját, mikro-motívumok, 
vagy „motívum-sejtek” ism étlésén, szö
vögetésén alapuló új fonmaalikotó tech
nikáját, dodekafón művednek nem
ortodox jellegét és műveinek még sok 
részlet-megoldását. Ügy véli, hogy ezek 
az eszközök, módszerek, kompozíciós 
eljárások igen hasznosak lehetnek egy 
a  Sztravinszkijénál em berileg tartal
masabb, realista művészeti elvekre 
épülő zeneművészet alkotóinak a kezé
ben is. Bírálja azonban Jarusztovszkij 
Sztravinszkij több neoklasszicista mű
vének „hideg” konstruktivizmusát, in
tellektuális és csak intellektuális jelle
gét, s a zeneszerző helyét nem  egy lé
nyeges bekezdésben az „új bécsi iskola” 
(Schönberg, Alban Berg, Webern) helye 
mögött  jelöli ki a zenetörténetben — 
Sztravinszkijnak korunk nagy emberi 
kérdései iránt tanúsított csaknem teljes 
esztétikai közömbössége m ia tt . . .  Ezt a 
tényt, mint Jarusztovszkij megállapítja, 
s Sztravinszkij esztétikája lényegének  
tartja, rámutatva, hogy az ilyen mű
vészpálya a század polgári zenéjében  
nem  ritka, sőt: egyik egyáltalán le
hetséges, és éppen a maga jelenség
voltában komoly figyelmet érdemlő 
útja a polgári zeneszerzésnek.

Egészében Jarusztovszkij könyve ér
tékes gyarapodása a századunk zenéjé
vel foglalkozó irodalomnak; ízléses ki
állítása, érdekesen összeválogatott ké
pei a szovjet zenei publikációk szín
vonalának állandó fejlődését dicsérik.

Fejes György

Balassa Imre:
MOZART REGÉNYE 
Gondolat, 1964.

A zenetudomány és a szépirodalom  
közös határán találjuk a legjobb zenei 
életrajzokat. Ilyen például Romain Rol
land „Berlioz”-a, „Händel”-e, vagy Sza
bolcsi „Beethoven”-e. Teljes az egyen
súly bennük, épp annyira áldoznak a

szigorúan szabatos tudománynak, mint 
a nem es beiletrisztika szellemének, 
szem oen  velük az ism ert műfaj, a m u
zsikusregények zsánere, átcsap ellen
kező partra. Nem sokat törődve a ki
egészítő adatok megbízhatóságával, úgy 
szövik fonalaikat, nogy végezetül „ol
vasm ányos”, kellemes, lehetőleg izgal
mas részletekből tarkálló meseszövet, 
legenda-szőnyeg (afféle ezeregyéjszakái 
repülő-textilia) álljon elő. Ez persze 
tisztára irodalmi belügy, a muzsika 
ürügyén; és hozzátartozik rengeteg sok 
hasonló irányú novella, élükön Mörike 
ezerbájú elbeszéléseivel („Mozart prá
gai utazása”). A képzőművészet nagy
jairól sem mulasztottak el efféle írás
m űveket szerkeszteni.

Balassa Imre új munkája a „Mo
zart regénye” egyik em lített kategó
riába sem foglalható hiánytalanul. Va
lahogy a kettő között helyezkedik el. 
Mert adataiban szolidan ragaszkodik 
a tudomány eredményeihez, azoktól 
nem  tér el sem m iféle csábító „érde
kesség” kedvéért. H elyesen állítja, hogy 
m aga az élet, az életigazság utólérhe- 
tetlenül a leglenyűgözőbb, legtarkább. 
Nem  szorul az íróasztali pótszerekre. 
Másrészt azonban Balassa semmi mó
don sem nevezhető olyan értelemben 
a zenetudomány képviselőjének, hogy 
az ő bensőjében és szándékéban legis- 
legfőbb ereje a zenetörténeti, esztéti
kai tényeknek volna. Nem húzódik 
m integy semleges övezetbe szubjektív 
érzéseivel a tudomány mögé. Első so
rától az utolsóig folyvást érezteti sze
m élyes érzelmeit, meghatottságtól ex- 
tázisig. Könyve önvallomás, költői m eg
nyilatkozás ama csoda alkalmából, 
am elynek összefoglaló, mitikus neve: 
Mozart. Innen stílusának senkiével 
össze nem téveszthető különös zamat
ja, az elragadtatás ellenállhatatlan  
pergő fűzével. A Mozart-iránti imádat 
prózába foglalt, form ává kristályosí
tott költeménye a Balassa-könyv.

Éppen ezzel sorakozik e kötete 
hiánytalanul a szerző ismert és elis
mert életművéhez. Ebben az életm ű
ben vezető hely illeti a zenéről szóló, 
népszerű előadásokat. Balassa nagy 
számban ontotta és ontja lelkének  
szépséges vallomásait a muzsika tü
neményeiről. Egy-egy ilyen bevezető, 
magyarázó szónoklat mindenki számá
ra felejthetetlen,  aki szerencsés volt 
részesülni benne. Ugyanaz a lenyűgöző 
hangvétel fogad az író könyveiben.
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Szinte mondatról-mondatra halljuk — 
mint titkos kísérőzenét — gyönyörű 
orgánumának hullámzó belerezgését. 
Ez a ritka képesség pedig kizárólag 
onnan származik: a muzsikai része- 
gültségből, az ellenállhatatlan kény
szerből, hogy mámorát átruházza hall
gatóira. Bűnösnek tudná magát, ha 
nem igyekeznék világgá kiáltani, mily 
megfoghatatlanul óriási a zene láng
eszétől nyert élménye. Valami hasonló 
folyamat és eredmény ez, mint amit 
Pourtalés, vagy Eulenberg zenei fest
ményeinél tapasztalunk. De sokkal gát- 
talanabb, őszintébb, leleplezőbb és ép
pen ezért meggyőzőbb. Balassa — csak 
ismételhetem — a zenétől való ihle- 
tettség poétája. Ha magunkkal visszük 
szépségben fogant mondatait és azok
ba burkolódzunk, az ilyen varázslepel
ben érettebbek leszünk Mozart befo
gadására és ezerszeres érzékenységgel 
fogadjuk be a nagy mester felemelő, 
megbabonázó hangcsodáit.

Hogy a teljes tárgyilagosság is ki- 
elégüljön: a fentiek jelen esetben Mo
zart életének regényszerű krónikájára 
vonatkoznak, átdolgozott második ki
adására. Inkább a sorok mögött zen
genek benne a mozarti muzsikák; 
azokról aránylag keveset beszél a 
szerző. De művészéletről így  beszá
molni csak az tud, akiben eleven él
ményként buzog annak az életnek ér
telm e és célja. Az író fantáziáját a 
mozarti MŰ  mozgatta.

M. A.

EGY URTEXT-KIADÁS 
MARGÓJÁRA
Haydn: Sämtliche Klaviersonaten. 
(Közreadja Christa Landon.)
Band II—III.
Universal Ed. (Wiener Urtext 
Ausgabe.)

Joseph Haydn összes zongoraszoná
táinak hiteles kiadására nem  először 
történik: kísérlet. Breitkopf & Härtel 
még Haydn életében és hozzájárulásá
val kiadott 34 szonátát, Riemann 1895- 
ben 5 művel kiegészítve jelentette meg 
a sorozatot, Pasler pedig 1918-ban (az 
induló összkiadás keretében) 52-re nö
velte Haydn szonátáinak számát. Eköz

ben a kiadások tudományos színvonala 
is alapos fejlődésen ment át. Päsler 
hiteles korabeli kottaforrások alapján  
végre megszabadította Haydn szonátáit 
a romantika szellem ében rájuk aggatott 
fölös előadói utasításoktól. Az előadó
művészet, a zenepedagógia azonban sü
ket fülekkel fogadta ezt a „száraz” 
hiteles Haydnt; a m ai napig új meg új 
praktikus válogatások jelennek m eg 
szonátáiból. A tudomány és gyakorlat 
félreértéseken alapuló ellentétét Haydn 
sínylette meg: zongoraszonátáinak zöme 
kényszerű „tananyag” a Mozarthoz, 
Beethovenhez még éretlen növendékek
nek — a koncertpódium alig féltucat 
szonátáját ismeri. És azokat sem Haydn 
zongorastílusának szellemében játsszák. 
Talán ez az új kiadás fordulatot hoz! 
Méltatását megelőzően azonban érde
mes legalább futólag figyelmet szen
telni magának a közreadás „műfajá
nak”, az Urtext-kiadásnak.

Az Urfext-kiadás (magyarul nem is 
annyira „ősszöveg”-nek, mint „hiteles 
alapszövegének kellene fordítanunk) 
ma világszerte üzletileg kifizetődő ze
neműkiadói divat. A z általános tudo
mányos érdeklődés korát éljük. Hódít 
a divat, hogy szívesebben vásároljuk 
meg a klasszikus zeneműveknek elér
hető áru „hiteles” kiadását, fakszimi
lékkel, -kritikai kommentárokkal, a tu
dományosság egyéb rekvizitumaival), 
mint egy-két generációval ezelőtt híres 
előadóművészek szem élyes jellegű in
terpretációjában. Részben talán szno
bizmusból lett divattá az Urtext-kotta. 
Ennek a divatnak m égis örülnek, m ert 
rosszabb divatot váltott fel. (Emlékez
zünk, néhány évtizede pl. több Bach— 
Busoni-t játszottak, m int Bachot — sőt 
még lehetőleg Schönberg Op. 11-éből is 
a Busoni által koncertszerűsített dara
bot . . . )  Gyanút csak akkor fogunk, am i
kor kiderül, hogy például Mozart 
4-kezes zongoradarabjai a közelmúltban 
háromféle Urfexf-formában jelentek  
meg (Neue Ausgabe sämtlicher Werke, 
Hehle Urtext Ausgabe, Wiener Urtext 
Ausgabe). Mivel ugyanazokból az 
autográfökból, őskiadásokból dolgozott 
mind a három közreadó, óhatatlan a 
kétkedés: hogyan lehetett háromféle 
(részletekben lényegesen különböző) 
Urtext-formában interpretálni a forrá
sokat?

Ezzel a kérdés lényegéhez érkeztünk. 
Minden hű, tudományos megalapozott
sággal készülő kottakiadás, amely nem
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fakszimilevisszaadása az eredetinek, 
szükségkép „tolmácsolás”, alapvető tár
gyilagosságban is szubjektív elemeket 
tartalmazó értelmezés. Hogy pontosan 
m elyik hangtól meddig tart a legátóív, 
hogy egyes jelek íeledékenységből vagy 
szántszándékkal hiányoznak-e a kéz
iratból — azt teljes bizonyossággal re
konstruálni gyakran lehetetlen. Hogy az 
eredeti kézirat és a  feltehetően hiteles 
korabeli elsőkiadás egyes eltérései ese
tében melyik a szerző végakarata (lá
tott-e elegendő korrektúrát, volt-e tü
relm e a javításokhoz?) — bebizonyítani 
legtöbbször nem lehet. Az Urtext-kiadás 
közreadójának filológiai felkészültségé
től, stílusismeretétől és nem  utolsó sor
ban muzikalitásától függ az ezernyi 
apró, együttvéve mégis meghatározó 
jelentőségű kérdésben való döntés, a 
forrás-(ok) tolmácsolásának hitelessége.

Az Urtext-kiadás gondozója számára 
az egyik legizgalmasabb probléma: med
dig mehet el a kiegészítések  terén? Elő
ször is: pótolja-e a hiányzó, de az ana
lóg állások tanulmányozása szerint va
lószínűleg oda gondolt dinamikai stb. 
jeleket? Másodszor: adjon-e tanácsokat 
az előkék, ékesítések stb. megoldásá
hoz (vitatható megoldások árán akár), 
hogy megelőzze a stílusban járatlanabb 
praktikus kiadók kontárkodását? Hol a 

határ? Megmaradni a filológiai perbe 
nem fogható, csupasz alapszövegnél, 
vagy felelősséggel kockáztatni a gya
korlati muzsikálás érdekében? — Hogy 
nem csupán „vagy-vagy” megoldás lé
tezik, azt szerencsére néhány közel
múltbeli példa bizonylítja. (Pl. a Wiener 
Urtext Ausgabe sorozat Beethoven- 
variációk és Haydn-zongoraszonáták 
kötetei.)

62 Haydn zongoraszonátát sorol fel az 
új kiadás kronologikus tém a jegyzéke, 
felölelve azt a 7 elveszett szonátát is, 
amelyeknek témakezdetét Haydn saját 
katalógusából ismerjük és amelyek 
előbb-utóbb talán még felbukkannak. 
Az 1963 őszén m egjelent II. kötet (Nr. 
36—52 az „Esterházy”-szonátáktól

[1773] az „Auenbrugger”-szonátákig 
[1780] terjedő korszak termését öleli fel; 
az 1964 nyarán napvilágot látott III. 
kötet (Nr. 53—62) az utolsó zongora- 
szonátákat, köztük a csodálatos 2-tételes 
C-dúr [1788/89], Esz-dúr [1789/90, „Gen- 
zinger”], a Therese Jansennek írott C-, 
D- és Esz-dúr darabokat. (1965-ben je
lenik meg a fiatalkori szonátákat fel
ölelő I. kötet, valam int a teljes soro
zathoz készülő „Revisionsbericht”.)

A közreadó, Christa Landon bécsi 
Haydn-kutató, alig felbecsülhető értékű 
munkát végzett. A teljes hiteles kora
beli forrásanyag összegyűjtése után az 
első nehéz teendője az volt, hogy a 
sajnálatosan kisszámú eredeti kéziraton 
kívüli másolat- és őskiadás-dzsungelben 
megtalálja a Haydn elveszett autográf- 
jaihoz feltehetően legközelebbi forráso
kat. Hogy kitalálja, m elyik kiadó, me
lyik  másoló hogyan alakította át saját 
ízlése szerint Haydn egyéni írásmódját, 
hogy a sok gyatra forrásból rekonstruál
ja az eredetit. Nem  kevésbé volt köny- 
nyű a mai kottahelyesírásnak és a 
Haydn-félének eltéréseit úgy áthidalni, 
hogy mindaz megmaradjon a szerző 
ortográfiájából, ami vizuálisan segít
heti a stílus megértését. Közreadói 
munkájának legbecsesebb értéke talán 
m égis az a — Haydn zenéjének alapos 
ismeretén, a hangszer (a /korabeli és a 
mai zongora) perfekt tudásán alapuló 
— muzikalitás, am ely értelmező hozzá
tételeiben, kiegészítéseiben vezette. (Eb
ben egyébként k iváló segítőtársa a köz
readónak az egykori Schenker-növendék
O. Jonas, aki Haydn motívumépítkezé
sének szellemében fogant ujjrenddel 
látta el a köteteket.) Értékes történeti 
előszó, az Aufführungspraxis legfonto
sabb kérdéseit tisztázó fejezet vezeti be 
a kottaszöveget.

Aligha túlozunk, ha úgy véljük, kevés 
kiadványból lehet jobban megismerni 
Joseph Haydn zenéjének előadói árnya
latait, finomságait, sajátosságait. Bár el
fogadná az előadói praxis ennek a „mu
zikális” Urtext-kiadásnak segítségét!

Somjai László
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F O L Y Ó I R A T O K

c o b e r e K a #

A Szovjetszkaja Muzika  1964. 8., au
gusztusi számában Picsugin nagyon 
alapos és elismerő méltatását olvas
hatjuk a Háry János moszkvai bem u
tatójáról. A Szovjetunióban először a 
tartui észt operaház mutatta be a Há- 
ry-t; erről korábban már beszámol
tunk olvasóinknak. A moszkvai bemu
tatóért a Sztanyiszlavszkij színház ki
váló együttesét és vezetőségét illeti di
cséret.

A szatirikus jellegen kívül Picsugin 
figyelmét leginkább a Háry-ban m eg
nyilatkozó nemzeti és demokratikus 
szem lélet ragadta meg. Éppen ezért 
vélem énye szerint a Háry sikere vagy 
balsikere mindig azon fog múlni, m eny
nyire meggyőzően érvényesül az opera 
népi és hazafias beállítottsága. Ez 
pedig az által domborodhat ki kellő 
módon, ha az előadásban meg tudják 
őrizni a két szemben álló világ: a nép 
és elnyomói, a mese és az igaz törté
net, a fantázia és a valóság világának 
egyensúlyát. A Háry előadásának prob
lematikáját emiatt nem  lehet a víg
opera műfajának bevált eszközeivel 
megoldani, mint ahogy az is zsákutcá
ba vezet, ha „elkomolyítják”, mert ez
által a mű elveszti közvetlenségét és 
báját. Helytelen felfogásra vallana, ha 
a Háry-ban bárki is szerepét „opera- 
szerűen” énekelné, háttérbe szorítva a 
színészi alakítást, holott ez a kiváló 
alkotás virtuóz színészi és sokoldalú 
énekesi képességek legteljesebb össz
hangját kívánja meg. Picsugin a szín- 
revitel és a rendezés legfőbb gondját 
abban látja, hogy a falusi emberektől 
kezdve egészen Napóleonig a legkülön
félébb szereplők mindegyikének a fő
hős egyéniségének tükrében kell meg
mutatkoznia. A helyes zenei tolmácso
lás érdekében viszont nézete szerint fő
leg a látszólag „nyugodt”, lírai epizó

dokra kell nagyon ügyelni, nehogy 
azokban a nemzeti jelleg és tempera
mentum elsikkadjon. A külföldi elő
adóknak e téren főleg a rubátók okoz
nak komoly problémát. Mindezekkel 
a nehézségekkel a Sztanyiszlavszkij 
színház együttese meg tudott küzdeni, 
és előadásukban a Háry átütő sikert 
aratott. Ebben nagy érdeme volt Ko
dálynak is, aki sok időt töltött el a 
próbákon, és tanácsaival komoly se
gítséget nyújtott az előadóknak. Az 
együttesből leginkább M ihajlov rende
zőt, Abdullajev karmestert s a Háryt 
alakító Makszimenkót dicséri a kri
tikus.

Fischman értékes cikkben világítja 
meg Philipp Emanuel Bach esztétiká
ját. A kiváló zeneszerző rendkívül ha
ladó szellem ű volt esztétikai nézetei
ben. Az 1753—1762-ben kiadott értékes 
„Versuch über die wahre Art das Kla
vier zu spielen” című munkájában 
többek között síkraszállt a zene köz- 
érthetőségége mellett. Fischman ebben 
a fiatal Lessing szemléletének tükrö
ződését látja, akivel Ph. E. Bach akkor 
gyakran találkozott a berlini irodalmi 
és zenei klubban. A klub alapítója, 
Krause szerint a zenének főként a sze- 
lidebb érzelmeket kell tolmácsolnia. 
Vele ellentétben Ph. E. Bach az elő
adóművészet tanulságára utalt: csak az 
olyan előadást érezzük a tökéletesség 
megközelítőjének, amelyben az ének
szerűség viharos és megrendítő jelleg
gel társul. Szerinte részben ez által jut 
a hangszer elsőbbségre az énekhanggal 
szemben, másrészt annak révén, hogy 
a hangszeren történő rögtönzéssel az 
előadóművész bárhová magával tudja 
ragadni hallgatóit. Kompozícióihoz írt 
terjedelmes magyarázataiban ism étel
ten hangoztatta, mennyire fontos fel
adat a legszélesebb hallgatóság zenei 
hozzáértésének fejlesztése, hogy meg 
tudják különböztetni „a merészet a kö
zönségestől”. Zeneesztétikai elgondolá
saiban sok a közös vonás Rousseau 
esztétikájával. „A zene — beszéd” el
véből kiindulva a szabadon rögtönző,
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fantáziálgató m uzsikustól a zene be
szédszerű lényegének kifejtését kíván
ja meg. A zongorán történő rögtönzés 
és a recitatívó összehasonlításából arra 
a következtetésre jut, hogy az „affek- 
tusok” kifejezésének és az egyik affek- 
tusról a másikra való gyors átmenet
nek legjobb előfeltétele az ütemvona
lak közé nem szorított, kötetlen zené
lés. Mindez nagyon hasonlít arra az ál
lásfoglalásra, amely a zenei kifejezés 
értelmezésében 24 év m úlva Rousseau-t 
jellem ezte a „Dictionaire de musique”- 
jában. Ph. E. Bach c-m oll fantáziáját 
a rögtönzés mintapéldájának tekintette, 
s függelékként hozzácsatolta nagyérté
kű pedagógiai m űvéhez. E fantázia 
annyira recitativo jellegű, hogy a Sturm  
und Drang mozgalmának egyik kezde
ményezője, Gerstenberg dramaturg a 
Hamlet „Lenni vagy nem  lenni” m o
nológjából kölcsönzött szavakkal me'í- 
szövegesítette. Xiopstock nagyon lelke
sedett e megszövegesítésért. Fischman 
a zenetörténeti összefüggések tisztázása 
érdekében nem m ulasztja el, hogy visz- 
szafelé J. S. Bach Kromatikus fantá
ziájának zseniális recitativóira, a jövő 
tekintetében pedig Beethoven d-moll 
szonátájának recitativóira ne utaljon. 
A zene beszédszerű lényegének hang- 
súlyozása fontos szerepet játszott ab
ban, miként értelm ezte Ph. E. Bach a 
hangszeres programzene fogalmát. Erre 
utal az 1751-ben kiadott vonós triója, 
„A szangvinikus és a melankolikus 
párbeszéde”. Később ugyan elfordult e 
művétől, mégis ezzel a trióval született 
meg az a term ékeny gondolat, hogy 
valamely hangszeres programzene iro
dalmi tartalma nem csak természeti je
lenség, bibliai történet, portrészerű áb
rázolás lehet, hanem  élő emberi karak
terek fejlődése és összeütközése is. Ez 
igen fontos kezdem ényezés volt a szü
letőben levő szonátaciklus drámai for
májának és a programszerűségnek 
egyesítésére. Am íg Rameau és Rous
seau élt, Ph. E. Bach nem avatkozott 
bele vitájukba, hogy a harmóniát vagy 
a dallamot illeti-e elsőbbség. Később 
azonban leszögezte, hogy nem ért egyet 
a „művészetben tájékozatlan” híres fi
lozófussal, aki a harmóniát csupán az 
újabb idők gótikus, barbár találm á
nyának nyilvánította. Ph. E. Bach sze
rint ugyanis a dallam  és a harmónia 
a fogékony hallgató számára egymás
tól el nem választható. Cikke további 
részében Fischm an arról ír, m ilyen

sok szál fűzte Ph. E. Bach nézeteit 
apja felfogásához, így például az ének
szerű előadásmód tekintetében, amely
nek helyes elsajátítása céljából Ph. E. 
Bach melegen javasolta a legkiválóbb 
énekesek művészetének tanulmányozá
sát.

Vlaszov és Volman egy-egy írása is 
az érdekesebb cikkek közé tartozik. Az 
előbbi Rosztropovicsról, az utóbbi Sfi- 
goviáról szól. Az ismert zeneszerző, 
Vlaszov, nagy elismeréssel méltatja 
Rosztropovicsnak az 1963—64-es évad
ban lezajlott zenetörténeti hangverseny 
ciklusát. Ennek során a kiváló gordon
kaművész egyéb műveken kívül 40 ér
tékes gordonkaversenyt szólaltatott 
meg zenekari kísérettel. Vlaszov csu
pán azokról a koncertekről számol be, 
amelyeket személyesen hallott. Közü
lük Saint-Saéns versenyműve, Csaj
kovszkij rokokó-variációi, Sosztakovics 
gordonkaversenye és Prokofjev kon
certszimfóniája volt Vlaszovnak a leg
nagyobb élmény; a két utóbbi mű játsz- 
hatatlannak vélt nehézségeivel éppen 
Rosztropovics küzdött meg először, s 
neki köszönhető, hogy e két mű egyre 
inkább hódít. Szerzőnek és előadónak 
egyaránt ugyanilyen nagy sikert je
lentett Hacsaturjan „Koncert-rapszó- 
diá”-jának bemutatója. Vlaszov méltán 
csodálkozik azon, hogy Prokofjev és 
Sosztakovics motorikus és viharos tem- 
peramentumú zenéjének tolmácsolása 
mellett Rosztropovics m ilyen kitűnően 
átéli Vivaldi, Tartini, Boccherini mű
vészetének lényegét is. Éppen e sokol
dalúságának köszönheti, hogy korunk 
több, jeles zeneszerzője neki dedikálta 
gondonkaversenyét, köztük Britten, a 
francia Coret, a bolgár Pipkov és az 
uruguayi Soriano. Rosztropovics mind
egyiket első ízben mutatta be a zene- 
történeti hangversenyek ciklusában. 
Britten szimfóniája gordonkára és ze
nekarra sokakat csodálkozásra készte
tett. Vlaszov hangzásában zavarosnak 
és formailag szétfolyónak találja, igaz, 
hogy csak egyszer hallgathatta meg. 
Rosztropovics szerint viszont e merész 
és nagy mű egészen új távlatokat nyit 
a gordonkaművészet fejlődésének.

Volman cikkében egyaránt áttekinti 
Segovia életét és művészetének hatá
sát. Korunk legnagyobb gitárművésze 
1894. febr. 18-án született a spanyol 
Linares kisvárosban. Szülei azzal pró
bálták elejét venni a már gyermekko
rában megnyilatkozó gitár szenvedé-
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lyének, hogy ehelyett zongorára, hege
dűre, gordonkára taníttatták. Gitárjáté
kában Segovia kényszerűségből önma
ga tanítványa és m estere volt. A spa
nyol kultúrában később fontos szerepet 
játszó fiatal író és költő barátai nagy 
mértékben hatottak művészi kibonta
kozására. Mindez Granadában zajlott 
le, ott is adta első koncertjét 1909-ben. 
Évente több mint 150 koncertet ad a 
világ legkülönbözőbb országaiban. Re
pertoárja jelenleg m integy 500 művet 
ölel fel, köztük 13 gitárversenyt zene
kari kísérettel. A XIX. század gitáro
sai közül Fernando Sor műveit tartja 
legtöbbre; egyébként e század számos 
zongoraművét írta át gitárra. Alapjá
ban romantikus egyénisége ellenére ki
váló Bach-interpretátor. Üj abban be
hatóan érdeklődik a régi mesterek (Luis 
Milán stb.) iránt. Különösen gyakran 
szerepel műsorán Castelnuovo—Tedes- 
co gitárversenye, a mexikói Ponce 
„Délvidéki koncert”-je, Rodrigo „Fan- 
táziá”-ja és versenyműve. Az ő ösz
tönzésére alakult ki a modern gitáriro
dalom; ennek kezdetét Rousselnek 1924- 
ben „Segovia” címmel írt gitárműve 
jelzi. Kiadványaiból a legmintasze
rűbb Fernando Sor 20 etűdjének pub
likálása. 1955 óta nyaranként az olasz 
Sienában és 1958 óta minden ősszel 
a spanyol Santiago de Compostelában 
egy-egy rövid tanfolyamot tart jól 
képzett gitárosok számára. A Szovjet
unióban három ízben hangversenyezett; 
1926-ban, 1927-ben és 1935—1936-ban.

Az augusztusi szám érdemlegesebb 
anyagába tartozik Titta Ruffónak olasz
ból fordított önéletraiz-részlete és a 
szovjet Rosenschild „Zeneművészet és 
vallás” című, m egjelenés előtt álló 
könyvéből a ..Vallás és zene a mai 
Nyugaton” feliratú fejezet. Minthogy 
mindkét munkát nemsokára teljes egé
szében kiadják, a két kiragadott fe
jezet külön ismertetése itt nem lát
szott szükségesnek. Ehelyett érdemes 
felfigyelnünk arra, hogy a Szovjet
unióban központi kérdéssé kezd érle
lődni az ifjúság zenei nevelése, ö t  
cikk is foglalkozik ezzel a feladattal 
— közülük legalább az egyiket ismer
tetjük.

Moszkvában kerekasztal-konferenciát 
tartottak az általános iskolai énekta
nárok, a gyermekkórusok karnagyai 
és a zenei gyermek tömegszervezetek 
vezetői képzésének és helyzetének ren
dezése tárgyában. Ezen a moszkvai

pedagógiai főiskola zenepedagógus tan
székének és a kijevi konzervatórium
nak a megbízottjai vettek részt. A kép
zés mindkét helyen öt évig tart, és 
most bocsátják ki az első végzetteket. 
A moszkvaiak elmondották, hogy ná
luk zenei szakiskolai és hétosztályos 
alsófokú zeneiskolai végzettséggel egy
aránt lehet felvételire jelentkezni. Tan
székükön az oktatás központja a kar
vezetés és a zongoratanulmányok. Az 
elméleti tanszak vezetője azonban sür
gette, hogy a képzést fektessék szé
lesebb zenei alapokra, nevezetesen ta
nítsák meg a hallgatókat zongorakí
séretre és adott dallamhoz kíséret 
szerzésre is. Szerinte zenetörténetben 
külön óra keretében kellene foglalkoz
niuk azokkal a művekkel, amelyek az 
általános iskolai énekoktatás tárgyai. 
A hozzászóló diákok kifogásolták, hogy 
a főiskolán nem tudnak elég hangsze
res és énekes előadói gyakorlatra szert 
tenni, és keveselték az egy évig tartó 
gyakorlati tanítást. A dékán azt a 
problémát is felvetette, hogy több meg
becsülést biztosítsanak az általános is
kolai énekórának és tanárnak, s ennek 
anyagilag is meg kellene mutatkoznia. 
Több hozzászóló sürgette, hogy vala
mennyi pedagógiai főiskolán nyissanak 
zenepedagógus tagozatot.

L. D.

UND GESELLSCHAFT

A Musik und Gesellschaft augusztusi 
számában H. Schaefer „Kultúra és nem
zeti felelősség” címmel írt vezércikket. 
Hivatkozik a Walter Ulbricht szovjet
unióbeli látogatása során aláírt állam
közi egyezményre és a két állam közötti 
kulturális kapcsolatok szélesebb ala
pokra helyezésének első lépéseként azt 
javasolja, ismerjék meg jobban, tűzzék 
kölcsönösen gyakrabban műsorra a ma 
élő zeneszerzők műveit. Ismerteti H. 
Bentzien, az NDK művelődésügyi m i
niszterének ez év április 21-én Dr. P. 
Mikathoz. intézett levelét, melyben előb
bi, kulturális tárgyalásokat, továbbá 
széleskörű művészcserét javasol a két 
Németország között. Erre a levélre 
Nyugat-Németországból nem érkezett
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válasz. Nyilvánvaló tehát, hogy a bonni 
kormány nem akarja, hogy polgárai 
megismerjék az NDK kulturális ered
ményeit. Persze, ha összehasonlítjuk pl. 
a lipcsei Bach-verseny, vagy a hallei 
Hándel-fesztiválók által képviselt nívót 
és tartalmat a hannoveri modern zenei 
napokon hallottakkal — akkor ezen 
nem is lehet csodálkozni. A szerző vé
gül megállapítja, hogy minden m ester
kedés ellenére Nyugat-Németországban 
állandóan növekszik az érdeklődés az 
NDK kulturális tevékenysége és annak  
eredményei iránt. Ez pedig komoly fe
lelősséget ró az NDK kulturális veze
tőire.

„Az alapoktól a csúcspontig” címm el 
J. Lerche és 1. Herkomer,  két ismert 
weimari zongoraművésznő ír tanul
mányt az előadóművészek gondjairól. 
Abból az alapvető problémából indul
nak ki, hogy a hangversenyek közön
sége általában az ország, vagy a  világ  
legjobb előadóművészeit szeretné hal
lani, ezért a fiatal és tehetséges, de 
pódiumrutinnal m ég nem rendelkező 
művészek alig-alig  jutnak a közönség 
elé. Elmondják a  szerzők, hogy elsősor
ban a fiatal művészeknek, de ezen 
tűi minden m űvésznek is meg kell ér
tenie, hogy elsőrendű kulturális fe l
adata: saját legközelebbi környezeté
nek gyönyörködtetése. Ma még m ind a 
művészeik, mind a közönség azt hiszik, 
hogy csak az lehet értékes, ami messze 
van, vagy messziről jön. A hangver
senyrendező szervek is ötletszerűen, 
előre átgondolt terv nélkül állítják  
össze műsoraikat. Márpedig m egfelelő  
széles és biztos alap nélkül a kultu
rális életnek sem lehet felépíteni olyan  
piramisát, am elynek érdemes felnézni 
a csúcsára. A szerzők vélem énye sze
rint elsősorban a művészekkel — m ég
pedig mind a kezdő, mind a beérkezett, 
fémjelzett művészekkel egyaránt —, 
meg kell értetni, hogy a lakóhelyükön 
való szereplés elsősorban saját érde
kük, mert így nevelnek közönséget — 
önmaguk számára. A helyi koncertlehe- 
tőségek megsokszorozására minden tár
sadalmi szervnek össze kell fognia, a 
zeneiskoláktól a városi tanácsokig, a 
művelődési házaiktól a főiskolákig, a 
Zeneművészeik Szövetségétől a m inisz
tériumig. Mert — mint a szerzőik meg
állapítják — egy ország kulturális .szín
vonalát, a kulturális élet biztos alapját, 
nem a világot beutazó virtuózok jelen
tik, hanem azok a művészek, akik

saját területükön, saját közönségüket 
nevelik, eközben maguk is tanulnak, 
fejlődnek és keresik az utat a kultu
rális piramis csúcsai felé. A két szerző 
sok gyakorlati megoldást javasol a fenti 
terv megvalósításához, a szerkesztőség 
pedig kéri az érdekelteket, a hivatalos 
szerveket, művészeket és közönséget 
egyaránt, szóljanak hozzá a javaslathoz.

R. Kluge hosszú, tudományos igényű 
tanulmányát közli, a lap, melyben a 
szerző elsősorban a zenetudományban 
használatos szakkifejezések pontos m eg
határozását követeli. Véleménye szerint 
az elkövetkező évek feladata az lesz, 
hogy a muzikológusok végre megteremt
sék a zenetudomány egyértelmű, exakt 
szaknyelvét. — Egy szerkesztőségi cikk 
beszámol arról a vitáról, amely 1961 
óta folyik a Szovjetunióban a modern, 
mai zenei hangzás problémáiról. A vi
tát A. Schnitke levele indította el, me
lyet e tárgyban a Szovjetszkaja Muzika 
szerkesztőségéhez írt.

Érdekes körkérdéssel fordult a lap 
nemrégiben az NDK számos karmeste
réhez. A kérdések a következők vol
tak:

1. Az ország ma élő zeneszerzőinek 
művei közül melyeket tartja a leg
jobbaknak?

a) ezek közül melyik tetszik önnek  
a legjobban?

b) hogyan hatnak e művek a közön
ségre? Az ö n  vezénylésével bemu
tatott művek közül melyiknek volt 
a legnagyobb sikere?

2. Véleménye szerint m elyik zenei m ű
fajt szereti a közönség jobban:

a) a nagyszabású szimfonikus műve
ket?

b) a virtuóz természetű műveket? 
(V ersenymű veket ?)

3. Melyek ö n  szerint azok a művek, 
amelyeknek mind művészi meg
alkotása, mind a megjelenési for
mája a legjobban sikerült?

a) Van-e szoros összefüggés ö n  sze
rint a művészi alkotás magas szín
vonala és a m űnek a közönségre 
gyakorolt hatása között?

A lap ebben a számában kezdi meg 
a karmesterek rendkívül érdekes, sok 
új szempontot felvető válaszainak köz
lését.

Beszámol a lap az idén tizenharma
dik ízben megrendezett hallei Händel 
ünnepségekről. Kiemeli az idén nagy
számban szereplő amatőr-együttesek

5 5 9



magas művészi színvonalú teljesítmé
nyeit. A megnyitó hangversenyen G. 
Wohlgemuth hegedűversenyét Vermes 
Mária játszotta, nagy sikerrel. A fesz
tivál során igyekeztek a közönségnek 
ritkán, vagy szinte soha sem játszott 
Händel műveket bemutatni. Az ün
nepségek zenei programján kívül a 
fesztivál során számos tudományos 
előadást is tartottak.

A szeptemberi szám első helyen közli 
az NDK Zeneművész Szövetsége és Mű
velődésügyi Minisztériuma vállalkozása
ként szeptember 20—22 között megren
dezett zenei kongresszus téziseit. A 
megbeszélések a következő témák köré 
csoportosultak: 1. Mai szocialista tár
gyú témák az NDK zenei alkotásaiban.
2. Az NDK hangversenyéletének fejlő
dése és a szocialista zenei alkotások. 3. 
Hogyan neveljük a zeneszerző növen
déket szocialista művésszé? 4. A modern 
irodalom és a zenei nevelés.

Hosszabb tanulmányban számol be 
E. Krause a R. Strauss év operaelőadá
sairól az NDK területén. Különösen ki
emeli a berlini Komische Oper „Sa
lome” és a Deutsche Staatsoper 
„Ariadne” előadásait, a „Hallgatag asz- 
szony” weimari bemutatóját, valamint a 
drezdai operaelőadásokat és hangver
senyeket. — Hosszú kritikai tanulmány
ban méltatja a lap az NDK területén 
pódiumra lépett nyugatnémet és más 
külföldi művészek vendégszereplését. 
Kiemeli az esseni Foikswangballett pro
dukcióját, Werner Egk karmesteri ven
dégszereplését, az „I solisti veneti” ne
vű olasz kamarazenekar, a Südwest
deutsches Kammerorohester és a Ma
cedón Filharmónia hangversenyeit, be
számol szovjet operaénekesek vendég- 
szerepléséről a lipcsei operaház Pique 
Dame előadásán és a Szlovák Nemzeti 
Színház vendégi átékáról. — Heino 
Lüdicke üdvözli Kari Böhmöt, a kiváló 
karmestert, aki augusztus 28-án ünne
pelte 70. születésnapját.

A Német Művészeti Akadémia tíz 
évvel ezelőtt alapította m eg munkás- 
dal-archívumát. Most a tízéves évfor
dulón reprezentatív kiállításon mutat
ták be az archívum munkatársai 10 év 
gyűjtő- és rendszerző munkásságának 
eredményeit. A kiállítás legértékesebb 
darabjai között találjuk H. Eisler, E. H. 
Meyer, P. Dessau, O. Gerster, L. Spiess 
és mások nyomtatott partitúráit, zon
gorakivonatait, de találunk még a múlt

századból származó elsárgult nyomtat
ványokat, kezdetleges technikával, kéz
zel sokszorosított, annak idején titok
ban kinyomott röplapokat is.

Az österreichische Musikzeitschrift 
augusztusi számát a most 100 éve szü
letett Richard Strauss emlékének és a 
tőle szinte elválaszthatatlan Salzburgi 
Ünnepi Játékok történetének szenteli.

Rendkívül érdekes mindjárt az első
nek közölt dokumentum: Hugo von  
Hofmannsthal 1919-ben kiadott közle
ménye, az első felhívás a Salzburgi 
Ünnepi Játékok megalapítására. A 
felhívás kérdés-felelet formájában köz
li az ünnepi játékok tervét, mégpedig 
olymódon, hogy mintegy az „advoca- 
tus diaboli” kérdez és minden kérdé
sére választ kap. A kérdező a legrész
letesebb pontossággal tudni akarja, mi 
ez a terv egyáltalán, időszerű-e, miért 
éppen Salzburgban akarják életrehív- 
ni az ünnepi játékokat, szükség van-e 
erre Bayreuth m ellett, van-e remény, 
hogy a közömén látogatni fogia stb. 
A válaszok meg kell, hor-r gvőzzék a 
kétkedőt arról, hogy az ünnepi játé
kokat éppen most (az első viláaháború 
után! ford, mngj.) és éppen Salzburg
ban kell megrendezni, mert a világ 
kulturált embereinek szüksége van  
arra, hogy a mozarti tisztaság és szép
ség jegyében újra egymásra találja
nak. „Meg akarjuk itt teremteni a 
lelkek békéjét — így fejeződik be a 
felhívás —, ezért segíts Te is bennün
ket. hogy szándékunkat valóra vált
hassuk!”

További két tanulmány foglalkozik 
R Strauss sokoldalú szereplésével, 
mind zeneszerzői, mind karmesteri m i
nőségében a Salzburgi Ünnepi Játé
kokon. Az elsőt dr. R. Tenschert közli 
„Richard Strauss és a Salzburgi Ün
nepi Játékok” címmel, a másik tanul
mány szerzőié dr. G. K. Kende, a 
Wiener Staatsooer orvosa. Utóbbi Cle
mens Krauss legszűkebb baráti köré
hez tartozott és sok dokumentumot
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(kéziratot, kottát, filmet, képet, magnó
szalagot) őriz a híres karmester ha
gyatékából. Tanulmányának címe: „Ri
chard Strauss és Clemens Krauss a 
Salzburgi Ünnepi Játékokon.”

Közli a lap annak a beszélgetésnek  
legérdekesebb részleteit, am elyet Her
bert von Karajan  a Strauss-év küszö
bén H. Pendergast-tai, a nemzetközi 
R. Strauss bizottság amerikai (USA) 
tagjával folytatott. Karajan rajongás
sal beszél a nagyszerű zeneszerzővel 
és karmesterrel kapcsolatos em lékei
ről és élményeiről, akinek az idei ün
nepi játékok alkalmával két operáját 
(Elektra és Rózsalovag), valam int több 
zenekari művét vezényelte a bécsi és 
a berlini filharmonikus zenekarok élén.

Sok cikk foglalkozik még a lapban 
R. Straussal és Salzburggal. Dr. F. Ha- 
dam ow sky  a Strauss operák salzburgi 
bemutatóinak rendezőit és díszletter
vezőit méltatja. Prof. O. Strasser a 
nagy muzsikus és a Bécsi Filharmónia 
kapcsolatairól ír. A. Planyavsky  a mű
vész karmesteri érdemeit méltatja. Igen 
érdekes dokumentum prof. dr. B. 
Paumgartner  cikke, aki R. Strauss 
utolsó, nagyrészt Svájcban töltött évei
ről tudósít. W. Szmolyan  a Strauss iro
dalomról és a művész em lékére ren
dezett bécsi kiállításról ír egy-egy tu
dósítást, Signs von Scanzoni a mün
cheni azonos tárgyú kiállításról szá
m ol be.

A szeptemberi szám közli dr H. 
Kaufmann  hosszú, tudományor igényű 
tanulmányát C. W. Gluck  operáiról, 
m elyek közül főképpen az Orfeusszal 
foglalkozik részletesen. A szerkesztő
ség sajnálattal állapítja meg e tanul
mány bevezetésében, hogy nemcsak 
Bécsben, hanem szinte egész Európá
ban megfeledkeztek Gluck születésé
nek 250. évfordulójáról, amely ez év 
július 2-án volt.

Az egyik legkiválóbb osztrák muzi- 
kológus, prof. dr. Otto Erich Deutsch 
szeptember 5-én ünnepelte 81. szüle
tésnapját. A lap ez alkalomból két ér
dekes tanulmányát közli. Az első egy 
osztrák „népdal” eredetét kutatja, egy 
dalocskáét, amelyet minden bécsi is 
mer és dalol ma is. A kis dal szövege 
számtalan változatban ismert, refrén
je pedig (az idők folyamán némi variá
ciókkal) ez:

Mir is’s alles ans, mir is’s alles ans,
Ob i a Geld hab oder kans.

A szerző a dal első előfordulását egy 
1818-ban bemutatott kétfelvonásos szín
padi paródiában fedezi fel. Az idős 
zenetudós másik tanulmánya Beetho
vennek 1824. május 7-én és 23-án ren
dezett két bemutató előadásáról szól, 
amelyeken első ízben mutatott be a 
közönség számára részleteket a IX. 
szimfóniából és a Missa solemnisból. 
A tanulmány a két bemutató körüli 
adminisztrációs huza-vonát, valamint 
a zenei előkészületeket ismerteti és 
megjegyzi, hogy a bemutatók anyagi 
eredménye Beethoven számára nagy 
csalódás volt.

Folytatólagos közleményt hoz a lap 
H. Ullrich tollából Maria Theresia Pa
radis, a vak bécsi zongoraművésznő 
nagy európai hangversenykórútjáról a 
XVIII. század végén. A most közölt 
folytatásban a művésznő állomásai: 
London után Belgium, a Rajna és a 
Majna vidéke, majd Thüringia.

Dr. A. Klaus érdekes cikkben szá
mol be R. Strauss utolsó operájának 
bemutatójáról. Közismert tény — a 
lap augusztusi számában megjelent 
Paumgartner cikk is em líti —, hogy 
R. Strauss Svájcban, élete utolsó évei
ben egy gyermekopera vázlatain dol
gozott. „A szamár árnyéka” című, is
mert „abderai” történetből akart kis
operát írni. R. Strauss — írja a cikk 
szerzője —, korántsem volt hívő kato
likus, fiát azonban, majd két unokáját 
is, az ettali kolostor kiváló iskolájá
ban neveltette. Sűrű levelezésben állt 
az iskola igazgatójával, aki egyszer az 
ősz mestertől növendékei számára egy 
gyermekoperát kért. Straussnak na
gyon megtetszett a gondolat. Szöveg
írónak dr. H. Adlert, az ismert bécsi 
írót kérte fel, akitől hosszas unszolás 
után meg is kapta „A szamár árnyé
ka” szövegkönyvét. Ennek birtokában, 
84. születésnapja küszöbén, sorra fe l
vázolta az opera 18 zeneszámát, de 
befejezni már nem tudta a művet. 
1960-ban Kari Haussner, aki mint volt 
karmester nagy tisztelője és sikeres 
interpretálója volt R. Strauss m űvei
nek — az ettali iskola tanára lett. Ma
gához vette a vázlatokat, befejezte az 
operát és azt az iskola növendékei 
idén júniusban, a mester születéséne'; 
100. évfordulóján bemutatták.

Négy cikk számol be az idei Salz
burgi Ünnepi Játékok operaelőadásai
ról, hangversenyeiről és dalestjeiről; 
további egy-egy cikk a bayreuthi, a

5 5 2



bregenzi és a müncheni ünnepi játé
kokról, valamint a Holland Fesztivál 
eseményeiről.

A. Bruckner születésének 140. év
fordulója alkalmából Linzben „Anton 
Bruckner és Linz” címmel kiállítást 
nyitottak meg.

K Gy.

A Csehszlovák Zeneszerzők Szövet
sége folyóiratának, a Hudební Rozhledy- 
nek idei 10. számában Václav Kucera 
behatóan elemzi Vladimír Sommer  Vo
kális Szimfóniáját, m ely nagy sikerrel 
szerepelt az idei Prágai Tavasz műso
rán. Josef Stanislav tovább vitatko
zik Jaromír Podesva Korunk zenemű
vészete Nyugaton című könyvével. Bo- 
humil Karásek  részletesen ismerteti 
Sosztakovics Katyerina Izmailova című 
operájának brünni bemutatóját. Majd 
megjegyzések következnek az aktuális 
zenei eseményekről.

A „Láttuk, hallottuk, olvastuk” rovat
ban Britten  és Pears csehszlovákiai lá
togatásáról olvashatunk. Ezt követőleg 
az új csehszlovák hanglemezekről, a 
Pragokoncert (Prágai Hangversenyren
dező Iroda) tevékenységéről és a cseh
szlovák kulturális élet különböző érde
kes eseményeiről tájékozódhatunk.

Az „Ének, tánc, hallgató” rovat újra 
a Big-Beat zenével, valamint a szóra
koztató zene legfontosabb hazai és kül
földi esem ényeivel foglalkozik.

A Külföld rovatban két cikk ír Ju
goszláviáról; az egyik a Zenélő Ifjúság 
mozgalomról, a másik a zágrábi bienná- 
léról. Everett Helm New York zenei 
Hetével foglalkozik, J. Feld Dedig a 
Bulgáriában rendezett Mai Zeneművé
szet Hetéről számol be. Majd ismertetés 
következik a nyugatnémet Die Musik in 
Geschichte und Gegenwart című általá
nos zeneművészeti enciklopédia 10. kö
tetéről (Oper — Rappresentatione. 905 
+  XXXI old., Bärenreiter, Kassel), 
Milan Postolka pedig a Hans Albrecht 
in Memóriám című zenetudományi em 

lékkönyvet taglalja. (Bärenreiter, Kas
sel, 1962, 290 old.).

A 11. szám vezércikke a csehszlovák  
zeneszerzőknek és zenetudósoknak A n 
tonin Novotnynál,  a Csehszlovák Szo
cialista Köztársaság elnökénél tett láto
gatásával és a  vele  folytatott m egbeszé
léssel foglalkozik.

Bohumil Karásek E. F. Burianról, az 
elhunyt cseh zeneszerzőről em lékezik  
meg, Vladimír Sefl a csehszlovák elő
adóművészek nemrég Prágában rende
zett hetéről tájékoztat, Václav Holz- 
knecht professzor pedig a 70 éves cseh 
zeneszerző, Pavel Borkovec m unkás
ságát méltatja. Figyelemre méltó Éva 
Pensdorfová kritikai beszámolója a 
május 3. és 7. között Pilzenben tartott 
elektronikus és kibernetikus zenei sze
mináriumról. Egy másik írás Leos 
Janácek „Z mrtvého domu” (A holtak  
háza) című operájának új rendezését 
méltatja. A Prágai Nemzeti Színház 
Edinburgban egyebek között ezzel az 
előadással vendégszerepeit. Ezt követő
leg cikkeket olvashatunk a csehszlová
kiai zenéi életről, megismerkedhetünk 
B. Smetana egy eddig ismeretlen leve
lével. Petar Zapletal méltatja a „Dzsessz 
és tánczene 1963” című kiadványt.

A 12. sz. vezércikke a dzsessz-zene 
különböző formáinak az ifjúságra gya
korolt hatásával, s különösen a Big-Beat 
szerepével foglalkozik. A cikk végső  
következtetése, ez a zene olyan „fele
más” művészet, mely mellékvágányra 
juttatja az ifjúság kulturális k ielégülé
sének, érzelmei-vágyai kiélésének egyéb 
műfajait, és elősegíti, hogy az ifjúság  
teljesen helytelen, torz és leegyszerűsí
tett kritériumokat alkosson. Ebben bű
nös, a cikk írója — Jan Smolík — sze
rint, a csehszlovák iskolai oktatás is. A 
fiatalság m inimális esztétikai fejlett
ségét az általános iskolai oktatás 
hiányosságai is okozzák, ugyanis az if 
júságot éppen legfogékonyabb éveiben  
ez az oktatás nem irányítja eléggé a 
művészet, különösen a zene ismerete és 
szeretete felé.

Majd párbeszéd következik a Prágai 
Nemzeti Színház vezető személyiségei 
és a Hudební rozhledy munkatársai 
között a színház problémáiról és jövő 
munkájáról. Václav Holzknecht m eg
emlékezik Isa Krejcíről, a 60 éves jeles 
cseh zeneszerzőről.

Jaromír Podesva  folytatja vitáját a 
„Korunk zenem űvészete Nyugaton” c.
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könyvét Jindrich Feld részéről ért bí
rálattal.

A nemrég elhunyt Ferdinand Pujman  
és a modern opera-rendezés viszonyát 
elamzi-értékeli Vilém  Pospísil cikke.

Jaroslav Vanicky figyelemre méltó 
tanulmányt ir a marxista zenetudo
mány munkájáról, feladatairól és je
lentőségéről. A csehszlovák zenei okta
tás helyzetéről Ivan Polednák „Menny
dörgés zenei oktatásunkban?” című 
cikke tájékoztat, majd ismertető követ
kezik Frantisek Pala, az elhunyt zenei 
író tevékenységéről.

Miroslav K. Cerny részletesen mél
tatja Szabolcsi Bence A zene története 
című könyvének szlovák kiadását (Ál
lam i Zenei Riadó, Bratislava, 1962. For
dította Julius Albrecht). J. Hájek a cseh 
hangversenyrendező irodával, a Prago- 
koncert-tel foglalkozik.

Leo Jehne a tánczenekari énekesek 
hangképzési és előadóművészeti oktatá
sának szükségességét fejtegeti.

A folyóirat 13. száma teljes egészé
ben az idei Prágai Tavasz zenei ünnep
ségeivel foglalkozik. Első helyen a cseh
szlovák zenei és zenetudományi élet je
les személyeiségeinek vitája áll, mely
nek mottója: „válságban vannak-e a 
zenei fesztiválok?”. Ezt Bohumil Kará-  
sek  „A Prágai Tavasz gerince” című 
beható tanulmánya majd az egyes ren
dezvények szem léje és kritikája követi. 
Ezek az írások három eseményt emel
nek ki: 1. H. W. Henze „Novae de in
finite laudes” című kantátájának, 2. 
Hacsaturján  csellóra és zenekarra írt 
„Koncert-rapszódiájának”, valamint 3.
M. Kabelac „Hamlet-nyitányának” a be
mutatóját. További cikkek foglalkoznak 
a varsói Nemzeti Filharmónia, a külön
böző kamara-együttesek szereplésével, 
valamint A. Hóba „Az anya” című 
(negyedhangú rendszerben komponált) 
operájának. L. Janácek „Kátja Kaba
nova” című operájának a felújításával. 
Hosszú cikk értékeli a hegedűsök ver
senyét, amelyben az első díjakat szovjet 
és cseh hegedűsök vitték el. Ezt három 
zongorista (Emil Gilelsz. Shura Cher
kassky, Pietro Spada) koncertjének és 
egy Smetana-estnek ismertetése követi. 
Végül jelentősebb külföldi vendégek 
nyilatkoznak az idei Prágai Tavaszról.

A 14. számban Zdenék Candra „A 
művészet önkéntes” című cikkében a 
közönség és a m űvészi alkotó munka 
viszonyát elemzi széles történeti és esz
tétikai alapokon.

Josef Burjánek nagyobb tanulmány
ban rajzolja meg Otakar Zieh, a jeles 
cseh rouzikodógus szem élyiségét és tu
dási arculatát.

Vladimír Simek a budapesti ISME 
kongresszus tapasztalatai alapján bí
rálja a csehszlovákiai zenei nevelésű 
Ezt követőleg három különböző véle
ményt olvashatunk Isa Krejcí „Anti
gone” című operájáról, majd folytató
dik a Pragokoncert (cseh hangverseny
iroda) körüli vita. Prokofiev  Rómeó és 
Júlia című balettjének pilzeni bemuta
tójáról Antonin Spelda  ír, H. Suter- 
meister  azonos című operájának libe- 
reci bemutatójáról pedig Vilém Pos
písil tájékoztat igen részletesen.

Az egész csehszlovák zenetudomány 
számára nagy veszteséget jelent Mirko 
Ocadlíknak, a prágai Károly Egyetem 
neves tanárának a váratlan halála.

Sok kisebb cikk foglalkozik cseh
szlovákiai zenei eseményekkel, tájékoz
tatást olvashatunk Friml „Rose Marie”- 
jének prágai bemutatójáról, a legújabb 
hanglemezekről és zenei könyvekről. 
Jaroslav Smolka „A cseh zenei elmé
letről” címmel ismerteti Karel Risinqer 
„A modern cseh zenei teória vezető sze
m élyiségei: Otakar Sín, Alois Hába, Ka
réi Janácek” című jelentős, összegező 
jellegű könyvét (Prága, 1963).

Tanulmányt olvashatunk a népies 
fúvószenéről, a koppenhágai IGNM fesz
tiválról, valamint az UNESCO zene
szerzői tribünjéről, és a XVII. Maggio 
M usicale Fiorentino eseményeiről. 
Ugyanitt zajlott le  az „expresszioniz- 
mus nemzetközi kongresszusa”, amely
ről Everett Helm számol be. V. Orlov 
az új szovjet Ham let-film  Sosztakovics 
alkotta zenéjét értékeli. M. Vukdrago-  
vics  Belgrád zenei életét mutatja be, 
W. Wolf  pedig Lipcséét.

Sz. P.

SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG
REVUE MUSICALE SUISSE

A Schweizerische Musikzeitung, 1964/
4. számában Willi Schuh  közzéteszi 
Richard Straussnak Fritz Busch-hoz in
tézett mintegy tíz levelét. Busch 1922 és 
33 között a drezdai opera igazgatója 
volt, ahol ebben az időszakban került 
sor az Intermezzo és az Egyiptomi He
léna bemutatójára. A z Arabella bemu
tatását megelőzően Busch elhagyta Né
metországot, s ámbár Strauss emiatt
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vissza akarta vonni műve bemutató
jának jogát a drezdai operától, még
sem tudta megakadályozni a darab elő
adását, mert a szerződést nem Busch-sal, 
hanem az operával kötötte. A levelek  
túlnyomó részében műveinek előadá
sával kapcsolatos kérdésekkel, rende
zői és szereposztási problémákkal fog
lalkozik. Az első levél Budapestről van 
keltezve, a Dunapalotából (Ancien Ho
tel Ritz) s abban főként a Rózsalovag- 
film  gondos zenekari próbáinak előké
szítésével foglalkozik. Egyik Garmisch- 
ból keltezett levelében az akkor még 
ismeretlen Lotte Lehmann-t ajánlja az 
Arabella címszerepének eléneklésére, s 
művészileg teljes garanciát vállal az 
énekesnőért.

Az emlékév alkalmából R. Strauss 
hátrahagyott írásaiból is közöl néhány 
részletet a folyóirat, „Gedenkworte für 
Alfred Roller” címen. 1941-ben az 
osztrák nemzeti könyvtár a Denkmäler 
des Theaters sorozatban. A. Rollerről 
szándékozott kiadni egy kötetet s ehhez 
kértek Strausstói bevezetést. A. Roller 
a bécsi iparművészeti főiskola igazga
tója, majd Mahler, Strauss és Schalk 
működésének idején a bécsi opera dísz
lettervezője volt. A század első felében 
a bécsi opera legjelentősebb színpad
képei az ő nevéhez fűződnek. A terv
bevett kötet a háború miatt nem jelent 
meg, R. Strauss bevezető tanulmányá
nak két részlete azonban ma is érdek
lődésre tarthat számot. Művészi lelki
ismeretességgel és fanatikus odadással 
segítette sikerre az általa értékesnek  
tartott műveket, színpadképei szinte 
teljesen azonosultak a szövegíró és a 
zeneszerző elképzeléseivel — írja 
Strauss. Külön kiem eli első közös mun
kájuk, az Elektra nagyszerű díszleteit, 
m aid megiegvzi. hogy bécsi pályafutása 
során kiváló segítőtársa volt ez a tehet
séges, gazdag fantáziával rendelkező 
művész.

Ugyancsak W illi Schuh jóvoltából 
szerezhet az olvasó tudomást két repre
zentatív Strauss kiállításról. Az egyiket 
szülővárosa München rendezte, a m ási
kat Bécs, ahol életének javarészét töl
tötte.

„Neueste Forschungen über Leben 
und Werk Chopin’s ” címen Wlodzimierz 
Pozniak  számol be a lengyel zenetudó
sok tervszerű és széleskörű Chopin ku
tatásairól. A m últ század Chopin-iro- 
dalma (Schumann, J. W. Davison, Liszt, 
Fr. Nieck stb. írásai) nagyobbára szub

jektív megállapításokra szorítkozott, a 
XX. század első félében néhány komoly 
igényű publikáció mellett (James Hu- 
neker, Ferdinand Hoesick) tucatjával 
jelentek meg a legkülönbözőbb nyelve
ken életrajzok, népszerűsítő könyvek, 
melyek a Chopin körüli romantikus lég
kör kiaknázásával hatották meg a val- 
zerekért és mazurkákért rajongó tár
saságbeli hölgyeket. A lengyel zene
tudósok közül elsőként Adolf Chybinski 
mutatott rá arra, hogy Chopin alkotói 
és előadói -művészetének valódi értéke
léséhez szükséges az ő fellépését m eg
előző korszak alapos tanulmányozása is. 
Chybinski javaslatai alapján a m áso
dik világháború után megkezdődött 
Chopin műveinek kritikai kiadása, 
1951-ben pedig a Chopin Társaság kez
deményezésére Stefánia Lobaczewska 
vezetésével megindultak a nagyszabású 
tudományos kutatások. A krakkói egye
temen több munkacsoport alakult. Az 
első csoport munkatársai a XIX. szá
zadi lengyel zeneélettel, Chopin elődei
vel foglalkoznak, a másodikét Chopin
nek kora nagy zeneszerzőihez való v i
szonyát vizsgálják, a harmadik szekció 
a lengyel népzenével való kapcsolatait 
tanulmányozza, a negyedik teljes bib
liográfia összeállítását tűzte ki céljául, 
az ötödik azokat a művészi és irodalmi 
irányzatokat vizsgálja, melyek alkotó
művészetére hatással voltak. Valameny- 
nyi csoport munkatársai máris értékes 
publikációkat tettek közzé. A varsói 
egyetem zenetudományi tanszakának 
tanárai Zofia Lissa vezetésével szintén 
bekapcsolódtak a Chopin-kutatásokba. 
1957 óta Jozef F. Chcxminski szerkesz
tésében rendszeresen megjelenik a 
Chapóm-évkönyv s előkészületben van 
műveinek teljes katalógusa. A nagy
szabású munkában külföldi zenetör
ténészek is rés-ztvesznek. 1960-ban 15 
ország tudósai járultak hozzá hosszabb- 
rövidebb tanulmányokkal Chopin élet
művének megvilágításához. Az eddigi 
eredmények közül különösen jelentősek 
a Ohopin elődeire, Maria Szyma- 
nowskára és M. K. Oginskire vonatkozó 
adatok.

A legújabb zeneszerzői törekvések 
ún. anyagával (Material), hangkészleté
nek, hangzáslehetőségeinek kihasználá
sával foglalkozik Hans Gerbes Neue 
Musik und neuzeitliches Denken című 
cikkében, Adolph Appia  francia nyelvű  
kiadásban megjelent könyvéről — Mu- 
sique et mise en scene — Jean Matter
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ír méltatást. A svájci származású Appia 
szenvedélyes érdeklődéssel foglalkozott 
a wagneri zenedrámák rendezésének 
kérdéseivel. Műve, m ely eredetileg 1898- 
ban jelent meg Münchenben, a maga 
korában sok vitára adott alkalmat. 
Jean Matter örömmel üdvözli a könyv 
újramegjelenését s megállapítja, hogy 
ámbár Appiának a térre és időre vonat
kozó elm életei ma is erősen vitathatóak, 
a rendezéssel kapcsolatos elképzelései 
közül sökminden valóra vált az elmúlt 
évtizedek folyamán.

Honfitársunk Liebner János „Don 
Giovanni et ses ancétres ou La meta
morphose d’une légende” című tanul
mányának első részét közli ezúttal a 
folyóirat. Liebner gazdag irodalmi 
anyagra támaszkodva vizsgálja a legen
dás figura eredetét, majd sorraveszi 
mindazokat a színpadi m űveket (Tirso 
de Molina, Moliére, Rosimond, Thomas 
Corneille, Shadwell, Purcell, Gluck, 
Goldoni, Bertati stb.), am elyek egy-egy 
új vonással gazdagították Don Juan 
alakját, m íg végül Mozart révén való
ban bevonult a zenetörténetbe.

A Lausanne-ban megrendezett svájci 
nemzeti kiállításon a zene is helyet ka
pott. Ez a hely azonban korántsem elé
gíti ki Paul-André Gaillard-t, mint az 
„La musique et l’Exposition nationale” 
című beszámolójából kitűnik. Minthogy 
a beszámoló második része a folyóirat 
következő számában jelenik meg, elé
gedjünk meg egyelőre néhány eddig 
közölt adat felsorolásával. Három hó
nap alatt mintegy 300 zenei és színházi 
rendezvényre került sor (a Lyceum- 
klub, a Zenepedagógusok Egyesülete, a 
Jeunesses Musicales, a Konzervatóriu
mok részvételével). A kiállítás igazgató
sága új műveket rendelt meg neves 
svájci zeneszerzőktől (Sutermeister, 
Haug, Fluri, Schibler, Paul Huber, S. 
Ducommun stb.), ezenkívül Írattak spe
ciális film zenét (circarama), televíziós 
kísérőzenét, pantomimet.

Két beszámoló — ném et és francia 
nyelven — ad hírt a svájci muzsiku
sok Lausanne-ban megrendezett 65. ze
nei ünnepségeiről, ahol Willy Burg- 
hardt, Walther Geise, Klaus Huber, H. 
Sutermeister, Moeschinger és még sok 
más jelenkori szerző művei kerültek 
előadásra. Az ünnepségek alkalmával 
adta át Prof. dr. Tschudi a svájci zene
szerzők egyesületének nagydíját a genfi 
André-Francois Mareseottinak.

Sz M.
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augusztusi kettős számának súlypontja 
a kritikai rovaton van, amelyben né
hány nagy fesztiválról, valamint a 
hamburgi Krenek-bemutatóról, a Moszk
vai Nagy Színház balettjének NSZK- 
beli turnéjáról, Cikker „Feltámadás” 
című operájának stuttgarti bemutató
járól, a regensburgi Bartók-hétről, Mas
senet „Don Quichote”-jának wupper- 
tali felújításáról olvashatunk beszámo
lókat. A bőséges kritikai rovat m ellett 
aránylag második vonalba szorulnak 
a szám tulajdonképpeni cikkei. H. 
Schmidt-Garre  „Rimbaud—Mallarmé— 
Debussy” című írásában összehasonlí
tásokat tesz a modern költészet két 
nagy elindítójának és Debussynek stí
lusa, illetve eszközei között. A helyen
ként csak a személyes hasonlóságok, 
életstílusbeli, öltözködési stb. rokon 
vonások feltárásáig eljutó cikk lénye
gében alig néhány szempontot említ 
fel Rimbaud és Mallarmé költészete, 
illetőleg Debussy zenéje rokon voná
sai közül, így pl. összehasonlítja egy 
Rimbaud-vers szimmetrikus-ellentétes 
szerkezetét (minden második sor tar
tozik csak össze, tulajdonképpen két 
téma egymásbatolása) a „Pelléas” kez
dő ütemeinek hasonló felépítésével.

H. Kirchmeyer  a német Meyerbeer- 
kritika előtörténetéről értekezik. Meg
állapítja, hogy a Meyerbeer-elleni tá
madások már Schumann, illetve Wag
ner fellépte előtt megindulnak Ném et
országban, noha a zeneszerző ekkor 
már koronázatlan egyeduralkodója Eu
rópa operaszínpadainak. A több cikk
idézetet felsorakoztató tanulmány ösz- 
szegezésként megállapítja, hogy a Schu~ 
mann-kör elvi támadásait már előké
szítette a kissé még zavaros, de min
denképpen Meyerbeer-ellenes kritikák 
sora, hogy aztán Wagnernél a tisztán 
művészi szempontok helyét az antisze
mitizmus foglalja el.

K. Reyle a különböző Turandot-szö- 
vegkönyvekbeli rejtvényeket veti ösz- 
sze, míg E. Ratz  Mahler töredékben 
maradt X. szimfóniájáról ír; a nem
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régiben kiadásra került Adagio parti- 
tura-eloszava tuiajuoriKeppen e emu. 
A szerző azc az álláspontot képviseli, 
bogy a fennmaradt vázlatok aiapjan 
nem rekonstruainató toooé a szim fó
nia; felemlíti, iiogy annak idejen a 
lvianlernez személyileg és m úveszeti- 
leg közelálló benőn Derg sem vállai ta 
a rekonstrukciót. Az elősző, illetve  
annak a lapban való leközlése félreerl- 
heteclen támadás az angol Deryck 
Cooke ellen, aki nemrégiben adta köz
re a X. Mahler-szimfonia rekonstruk
cióját. — Az utolsó cikkben L. üchrade 
a svájci Conrad Beck zeneszerzőt m él
tatja abból az alkalomból, hogy Beck 
nyerte el idén Basel város m űvészeti 
nagy díj át.

A szeptemberi szám cikkei lényege
sen érdekesebbek. G. Baum  a  német 
énekes-utánpótlás problematikájáról ir. 
A jónevű énekpedagógus azt a kér
dést vizsgálja, hogy vajon m iért áli 
a negyvennégy nyugatnémet opera ma
gánénekes személyzetének 24 százalé
ka idegenekből, főleg amerikaiakból. 
Az okok között em líti egyrészt a bő
séges és nagy összegű amerikai ösztön
díjakat, a német fiatalok háborús sé
rüléseit — mind testi, mind idegi, il
letve kondícióbeli vonatkozásban — 
valam int azt, hogy az idegen, főleg az 
amerikai fiatal énekesek sokkal lelki- 
ismeretesebben és alaposabban dolgoz
nak, mind a főiskolákon, mind szer
ződtetésük után az operaházaknál.

H. Kirchmeyer az előző számbeli 
cikkének folytatását közli „A német 
kritika Seribe és Meyerbeer librettói
ról” címmel. Ez a közlemény már mé
lyebben analizálja a kérdést. Kifejti, 
hogy a német kritikusok nem is any- 
nyira Meyerbeer zenéjét, mint Seribe 
librettóit kifogásolták, m ivel nem  tud
ták, hogy Seribe a valóságban m inden
ben kiszolgálta Meyerbeer ízlését, s a 
kritika alá eső különböző lehetetlen
ségek, anakronizmusok és drámai el
lentmondások tulajdonképpen mind a 
zeneszerzőtől származnak. A  cikk író
ja ugyanakkor elem zi azt az újítást, 
amit a Scribe-féle librettók jelente
nek. Megemlíti e szövegkönyvek poli
tikai jelentőségét — a Gloire elvesz
tése után ebbe a nagy történelm i pá
toszba és díszességbe érezte bele nem
zeti dicsvágyát a francia nagypolgár
ság —, újszerűnek látja a mozaikkö
vekként egymás m ellé tett, szinte film 
szerűen váltakozó jelenetekből össze

fűzött librettó-koncepciót, megállapítja, 
hogy a színpadi technika hallatlan 
mértékben fejlődött a Meyerbeer-ope- 
rák előadásának gyakorlatában.

A. Mann  „Händel ném et örökségé”- 
ről ír, a cikk tulajdonképpen a göttin- 
geni Handel-fesztiválon elhangzott elő
adás szövege. Az írás először leszámol 
az eddigi Handel-biográfiák általános 
jelzőivel, kifejti, hogy Moser és Se- 
rauky ködösen, általánosságokban be
széltek csak a Händel-zene német vo
násairól. Pedig öt olyan szempont is 
van, am ely Händel életművében való
ban német hatásra mutat: az orgona
művészet, a kantáta, a passió műfa
jának továbbápolása, a protestáns korái 
továbbélése Händel műveiben, vala
mint a még Halléban alaposan meg
tanult, jellegzetesen ném et ellenpont

W. Salmen  J. F. Reichardtról em lé
kezik meg, halálának 150. évforduló
ján. A nagyon érdekes cikk Reichardt 
életútját és m űvészetét elemzi. Ugyan
abból a szellemi körből származik, 
mint E. T. A. Hoffmann, ő is Königs- 
bergben született, ifjúkorát Kant és 
Herder hatása jellem zi. Nagy Frigyes 
utolsó udvari karmestereként ellen
tétbe kerül az uralkodóval, mert an
nak konzervatív ízlésével szemben 
Reichardt már az új stílust, Gluck és 
Haydn irányzatát támogatja. Az e l
sők egyikeként fordul a néphez, azaz 
a polgársághoz: műelemzéseket tar
talmazó műsorfüzeteket ír, a népdalt 
mint a műzenét regeneráló faktort is
meri fel, számos népi hangú zenemű
vet ír a polgárság számára. Jelentős 
Goethével való barátsága. A porosz 
királyi udvarból távoznia kell, mert 
túlságosan rokonszenvez a francia for
radalom eszméivel, s ettől kezdve só
bánya-felügyelőként él Halle közelé
ben. Mindenki, aki csak a szellemi 
életben számottevő jelentőségű, m eg
látogatja házát. Utolsó nyilvános tette 
az 1810-ben m egjelent „Vertraute Brie
fe” könyve, am ely a bécsi klassziciz
mus idejének és környezetének első 
forrása. Aktívan résztvesz meg Német
ország felszabadításában, Körner ha
zafias költem ényeit zenésíti meg és 
1814-ben halt meg.

A kritikai rovatban a bayreuthi elő
adásokról, a darmstadti kurzusokról, 
az A ix-en-Provence-i, glyndebournei, 
valamint a Holland fesztiválról ol
vashatunk.
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A  számok híranyagából: Három nagy 
irodalm i alkotásból készül opera: Ro
m an Haubenstock—Ramati Kafka 
„Am eriká”-jából, Angelo Musco Lam
pedusa „Párduc”-ából, Giselher Klebe 
pedig Werfel „Jakobowsky és az ez
redes” című drámájából ír operát. — 
Elisabeth Schwarzkopfot és András 
Segoviát a Svéd Királyi Zeneakadé
m ia, Wilhelm Backhaust a Bécsi Ze
neakadémia választotta tiszteletbeli 
tagjává. — A baseli Konzervatórium  
igazgatója a neves karmester, Paul 
Sacher lett. — Frank Martin Ansermet 
80. születésnapjára „A négy elem ” 
cím m el írt zenekari művet. — A jövő 
évi Salzburgi Ünnepi Játékokon Ka
rajan fogja vezényelni — Nikolaj 
Gyaurov, Sena Jurinac és Dimiter 
Uzunov közreműködésével — a Borisz 
Godunovot. — A m üncheni „Musica 
V iva” vezetője K. A. Hartmann ha
lála után Wolfgang Fortner lett. — 
Egy régen hallott név bukkant fel: 
Innsbruck konzervatóriumának hegedű
tanszékét Guila Bustabo vette át. — 
M eghalt Pierre Monteux, a híres Beet- 
hoven-kutató Stephan Ley, a zeneszer
ző-levelek kiadásáról ism ert Erich H. 
M üller von Asow, Louis Gruenberg 
zeneszerző és a salzburgi Mozartheum  
igazgatója, Eberhard Preussner.

V. P.

M u s i c a
MONATSSCHRIFT FÜR ALLE GEBIETE 

DES MUSIKLEBENS

Korunk zenés színházának kongresz- 
szusát június 16—24-ig tartották Ham
burgban. Ebből az alkalomból a Musica 
m ájus-júniusi számát a m odem  opera 
problémáinak és a ném et operaházak 
bemutatásának szenteli.

Az első cikket Rolf Liebermann, a 
hamburgi Operaház intendánsa írta, 
Opera a demokráciában címmel.

K u r t  Honolka a népszerűtlen mo
dern opera problémáival foglalkozik. 
Sehol a világon annyi opera újdonság 
nem  hangzik fel, mint a ném et nyelv- 
terület zenés színházaiban. De a kö
zönség tetszését vagy nem  tetszését 
nem  a bemutatók száma, hanem  a rep- 
rizek mennyisége dönti el. S termé
szetesen részvétlenség esetén a legjobb

akaratú színháznak is kapitulálnia kell. 
Honolna számszerűen közli a „bestsel
ler” operák adatait. A  modern szerzők 
között első helyen Orff, a másodikon 
Alban Berg áll.

Fritz Oeser az újonnan felfedezett 
Carmenról ír, Günter Hausswald  a rá
dió- és televízió-opera problémáival 
foglalkozik, a m űvek kiválasztásával, 
a közvetítés pszichológiai hatásával, az 
interpretáció formáival, a speciális dra
maturgiával s a külön e célra készült 
darabok műfajával.

A  rendkívül gazdag beszámoló-rovat 
ezúttal a ném et operaházak együtte
seit, programjait, műsorterveit ismer
teti és gazdag képanyaggal illusztrálja. 
Képet kapunk az augsburgi, a nyugat
berlini Operaház, a berlini Staatsoper 
és a Komische Oper, a braunschweigi, 
a bremeni, a dortmundi, a drezdai, a 
düsseldorfi, az esseni, a frankfurti, a 
hallei, a hamburgi, a hannoveri, a 
karlsruhei, a kasseli, a kiéli, a kölni, 
a lipcsei, a lübecki, a mannheimi, a 
müncheni, a nürnbergi, az oberhauseni, 
a stuttgarti, a wiesbadeni és a wupper- 
tali színházak munkájáról.

A tudósító-rovat is elsősorban a né
m et operák egyes előadásaival, bemu
tatóival foglalkozik, de hírt ad kül
földi eseményekről is. A müncheni 
Staatsoperben háromhetes Richard 
Strauss ciklust tartottak. Hamburgban 
bemutatták Prokofjev Három narancs 
szerelmét. Frankfurt Rossinival, Han
nover Verdivel jelentkezik. Essenben 
bemutatták Egk új operáját Az eljegy
zés San Domingoban-t, Pforzheimban 
pedig Jean Pierre Riviére és Luciano 
Chailley egyfelvonásosait. Itt olvasha
tunk a Buenos Aires-i operaház prog
ramjairól és a zágrábi Sosztakovics be
mutatóról, a Katerina Izmajlováról. 
Rövid tudósítás számol be az új cseh
szlovák operákról.

A könyvrovat is  az opera műfajjal 
foglalkozik, többek között Hubertus Bo- 
longaro-Crevenna könyvével, amely a 
müncheni opera történetét tárgyalja, 
Kurt Pahlen terjedelmes lexikon kö
tetével, melynek cím e a Világ operája, 
Hans Renner opera és operett kalauzá
val, A lex Natan Richard Strauss köny
vével stb.

A hírek között olvashatunk a német 
Sibelius ünnepről, Bartók fiatalkori 
Scherzójának hageni előadásáról és 
méltatásáról, a bonni Beethoven-ház 
Egyesületről. F. M.
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H A N Q L E M E Z E K R Ö L

S Z O V J E T  L E M E Z E K

Poulenc: C-dúr szeksztelt, fúvósötösre 
és zongorára (Előadja E. Nuridzsanjan 
és a Leningrádi Filharmónia tagjaiból 
alakult fúvósötös) — Sztravinszkij: Fú- 
vósoktett  (Előadja a Leningrádi Fil
harmónia tagjaiból alakult együttes) — 
Sztravinszkij: Pastorale (Előadja N. Ju- 
renyeva és a Leningrádi Filharmónia 
tagjaiból alakult együttes) — D 012867/68

Poulenc rendkívül mulatságos, de 
kissé hosszúlélegzetű szeksztettje ra
gyogó előadásban csendül fel ezen a 
lemezen. A nemrég elhunyt neves 
francia komponista kétarcú stílusát jól 
példázza ez a műve: klasszicista, csak
nem utóromantikus hangvétele időn
ként át-átcsap egyfajta fintorgó-gro- 
teszk „hamis-oktav” stílusba. Az egész 
műnek van valam i „balett”-ize; a mű 
hallatán állandóan az az érzésem volt, 
hogy jó koreográfus erre a zenére ér
tékes balettet tudna formálni.

Sztravinszkij Fúvósoktettje egyike a 
szerző nálunk ritkán játszott darab
jainak. Lem ezfelvételét már csak azért 
is örömmel fogadhatjuk, mert általa 
közelebbről is megismerkedhetünk a 
darab reális hangzásával (ami csak 
olvasva mégsem közelítheti meg a va
lóságot). A három tételes darab ugyan
is eléggé hideg, kiszámított konstruk
ciójú, szenvedély télén muzsika: legfőbb 
értéke éppen a hangzás változatossága. 
Ezt aztán remekül érvényesítik a jól 
képzett, muzikális szovjet fúvósok. — 
Az 1908-ból való „Pastorale”-nak ezen 
a felvételen az 1923-ban szopránra és 
négy fafúvó hangszerre készült átirata 
szólal meg, ugyancsak szép és kiegyen
súlyozott előadásban. — A lemez jó 
minőségű.
Beethoven: B-dúr szonáta — Händel: 
G-dúr szonáta — Doppler: Magyar 
fantázia, d-moll, op. 26 — Vaszilenko: 
Lassú keringő a „Noja” c. balettből  
(Előadja: Naum Zaidel — fuvola, zon
gorán kísér A. Gyegyuhin és N. Valter) 
D 010741/42

A Kinsky-jegyzék szerint kétséges, 
hogy a lemezre vett mű eredeti Beet- 
hoven-kompozició-e. A fennmaradt 
kézirat nem Beethoven-autográf; v i
szont a Beethoven-hagyatékban talál
tak rá, s kérdéses, miért őrzött B e e t
hoven élete végéig egy meglehetősen 
sok kompozitórikus ügyetlenséget e l
áruló, éretlen művet, ha az nem saját 
ifjúkori darabja. — Az állítólagos 
Beethoven-mű 1790-ben keletkezhetett, 
s négy tételből áll. A kitűnő szovjet 
fuvolás mindenesetre olyan szeretettel 
és igyekezettel adja elő a darabot, 
am ilyent csak egy eredeti Beethoven- 
mű érdemel meg; a mű gyengéi azon
ban még így is kiütköznek. — A Hän- 
del-szonáta interpretációja hibátlan. — 
A lemez érdekessége a magyar vonat
kozású darab, a Doppler-fantázia fe l
vétele. Eléggé meggondolkoztató lény, 
hogy ezt a zeneművet magyar előadó
tól nem igen lehet hallani s szovjet 
fuvolásnak kell a magyar hallgató fi
gyelmét felhívnia arra, hogy ilyen mű 
egyáltalán létezik! — A Vaszilenko- 
kompozíció tipikus „ráadás-szám”. — 
A lemez technikailag igen jó minő
ségű.

Mozart: g-moll szimfónia  (K. 550) — 
B-dúr szimfónia (K. 182) A Moszkvai 
Kamarazenekart R. Barsaj vezényli. — 
D 012411/12

A szovjet zeneművészek legstíluso
sabb, legtisztább Mozart-interpretátorai 
közé tartozik hosszú évek óta a Moszk
vai Kamarazenekar. Ezen a felvételen  
is gyönyörű teljesítm énnyel örvendez
tetik meg a hallgatókat. Felmerül azon
ban a kérdés: nevezhető-e kamara
zenekarnak egy olyan együttes, amely 
a szimfonikus irodalom egyik legna
gyobb remekét, a „nagy” g-moll szim
fóniát tolmácsolja? — Ettől függetle
nül, ha a Moszkvai Kamarazenekar 
lassanként kis szimfonikus zenekarrá 
is növi ki magát, kétségtelen, hogy 
akkor is a legkiválóbb szovjet együt
tesek közé fog tartozni — különösen,
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ha a jövőben is ilyen egyértelműen 
szép, élvezetes teljesítm ényekre lesz 
képes, mint am ilyen ezen a lemezen 
csendül fel. — A ritkán hallható ko
rai Mozart-szimfónia előadása is tel
jesen hiteles. — A lem ez minősége jó.

Beethoven: A-dúr vonósnégyes, op. 18. 
No. 5. (Előadja a Bolsoj Tyeatr vonós
négyese, I. Zsuk — I. hegedű, B. Velt- 
man — II. hegedű, M. Gurvics — 
mélyhegedű, I. Buravszkij — gordon
ka.) — D 9167/68

A moszkvai Nagy Színház vonósné
gyese érdekes felfogásban, a műben 
rejlő kontraszthatások erőteljes kiéle
zésével adja elő Beethoven A-dúr 
kvartettjét. Értelmezésükben a forték 
csaknem fortisszdmók, a  piánók csak
nem  pianisszimók, az erőteljes részek 
nagyon markánsak, a líraiak viszont 
szinte elolvadóak. Ezáltal az egyébként 
viszonylag problémamentes kompozíció 
súlyosabbá, meggondolkoztatóbbá vá
lik. — A felvétel technikai minősége jó.

L E N G Y E L  L E M E Z E K

A Lengyel Kultúra, amely hosszú 
ideig a célnak nem  tökéletesen meg
felelő ideiglenes helyen volt kényte
len működni, nem rég végleges, repre
zentatív helyiségeibe költözött, a Nép- 
köztársaság útja és Nagymező utca 
sarkán. Ez a lengyel mérnökök tervei 
alapján kivitelezett helyiség minden 
igényt kielégít. A  Lengyel Kultúra 
most már nem csupán az „információs 
iroda” szerepét tölti be, hanem való
ban a lengyel kultúra magyarországi 
otthona. ízlésesen berendezett hatal
mas méretű kiállító területével, kis
méretű, de kitűnő akusztikájú előadó
termével (amely hangversenyre éppoly 
alkalmas, mint film vetítésekre) jelen
tős kulturális feladatok oldhatók meg. 
Újdonság az is, hogy a Lengyel Kul
túrában ezentúl lengyel gyártmányú 
hanglemezeket fognak árulni; elsősor
ban olyan lem ezeket, amelyek egyéb
ként általában nincsenek kereskedelmi 
forgalomban. A jövőben igyekszünk 
rendszeresen ism ertetni az itt kapható, 
„MUZA” márkájú lemezeket. Ezúttal 
két lemezről számolhatunk be.
Szymanowski: Síabat Mater, op 53. —
III. szimfónia, op. 27. Előadja a Varsói 
Nemzeti Filharmónia Szimfonikus Ze
nekara, közreműködik a Filharmónia

Kórusa, valamint Stefánia Woytowicz 
(szoprán), Krystyna Szczepanska (alt) 
és Andrzej Hiolski (bariton), vezényel 
Witold Rowicki. — XL 0149

A lemez kellemes emlékeket eleve
nít fe l mindazokban, akik jelen le
hettek a Varsói Filharmónia Szimfo
nikus Zenekarának és Kórusának 1964 
májusában megtartott budapesti hang
versenyein.

A varsói együttes Rowicki-vezényelte 
hangversenyének két kimagasló mű
sorszáma volt a közelmúlt nagy len
gyel komponistájának, Karol Szyma- 
nowskinak éppen a lemezre vett két 
reprezentatív műve. íz lés kérdése, hogy 
valakinek Szymanoyski utóromantikus 
korszakából származó szimfóniája, vagy 
pedig a késői, lengyel népzenei ele
m ekkel átszőtt Stabat Mater-je tet
szik-e jobban. Az ugyani? kétségtelen, 
hogy mindkét mű mesterien felépített, 
önmagában hibátlan alkotás. Hozzám  
feltétlenül az utóbbi áll közelebb; kü
lönösen a mű középkorias, a régi mo- 
tetus-technikával és bizantinikus ele
m ekkel áthatott hangvétele ragadott 
meg. A Szkrjábinra és Regerre em
lékeztető, kórust és szólistát is fog la l
koztató III. szimfóniája már csak mű
fajának hibrid volta miatt is távolabb 
áll tőlem. — Az előadás kitűnő; a le 
mez minősége a magyar és szovjet le 
mezek átlagminőségéhez hasonló.
Bacewicz: Concerto vonószenekarra — 
Krenz: Rapszódia xylofonra, tam-tamra, 
üstdobra, cselesztára és vonószenekarra. 
A Lengyel Rádió Nagy Szimfonikus 
Zenekarát Jan Krenz vezényli — L 0010

A kiváló lengyel zeneszerzőnő, Gra- 
zina Bacewicz 1948-ban írt, nemzet
közi sikereket felmutató vonószene- 
kari Concertója szerencsésen egyesíti 
a lengyel hagyományos zenei elemeket 
a modernebb irányzatokkal. Ragyo
góan hangszerelt megnyitója, lírikus 
lassú tétele m ellett különösen érde
kes a finálé, amelyben lengyel nép
zenei elemek (,,oberek”-ritmusok) is 
feltűnnek. — Krenz műve kevésbé ér
dekes; itt inkább csak az ütőhangsze- 
rek-adta hangszínlehetőségek felhasz
nálásának módja emelkedik ki. — A 
Lengyel Rádiózenekar nagyszerű já
téka és Krenz lendületes vezénylete 
nagy értéke a lemeznek, amely — ré
gebbi felvétel lévén — kissé elavult 
technikájú.

Barna István
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A S Z O C I A L I S T A  O R S Z Á G O K  
Z E N E S Z E R Z Ő  S Z Ö V E T S É G E I N E K  
B E R L I N I  T A N Á C S K O Z Á S A

A Német Zeneszerzők és Zenetudósok Szövetségének meghívására
1964. november 30. és december 2. között Berlinben tanácskoztak a szo
cialista országok zeneszerző szövetségeinek vezetői. A konferencián részt 
vettek- Fűip Kutev főtitkár és Dimiter Tapkov titkár (Bolgár Zeneszerzők 
Szövetsége), Bohumil Karásek ügyvezető 1. titkár és Pável Eckstein titkár 
(Csehszlovák Zeneszerzők Szövetsége), Nathan Notowicz 1. titkár és Wolfgang 
Lesser 2. titkár (Német Zeneszerzők és Zenetudósok Szövetsége), Vlastimir 
Nikolovski elnök és Alexandr Obradovics főtitkár (Jugoszláv Zeneszerzők 
Szövetsége), Andrzej Dobrowolski főtitkár és Wlodzimierz Kotonski alelnök 
(Lengyel Zeneszerzők Szövetsége), Sárai Tibor főtitkár és Szávai Magda 
főtitkárhelyettes (Magyar Zeneművészek Szövetsége), Tudor Ciortea alelnök 
és Vasile Tomescu titkár (Román Zeneszerzők Szövetsége), Tyihon Hrennyi- 
kov főtitkár (Szovjet Zeneszerzők Szövetsége).

A következő kérdések szerepeltek a napirenden:
Beszámoló a tavalyi, budapesti konferencián született megállapodások 

végrehajtásáról; a szövetségek nemzetközi tevékenysége; a következő évek 
legfontosabb eseményei.

A háromnapos beható tanácskozás szívélyes, baráti légkörben zajlott 
le. Fontos ösztönzést adott a testvérszövetségek együttműködésének további 
fejlesztéséhez, a szocialista valóság szolgálatához és ahhoz, hogy a nemzet
közi zenei szervezetekben való részvétel hatékonysága fokozódjék.

A tanácskozás a következő határozatokat hozta:
1. A konferencia résztvevői üdvözlik az NDK Zeneszerző szövetségé

nek tájékoztatását, melynek értelmében, a budapesti konferencia javas
latainak megfelelően, 1965-től kezdve kétéves időközökben nemzetközi 
zenei fesztivált rendez. Többségében olyan műveket adnak elő, ame
lyek az új, szocialista zeneművészet méltó kifejezői.

2. Tovább fejlődött a legutóbbi év folyamán a szövetségek közötti 
információcsere. A kották, könyvek, hanglemezek és hangszalagok cse
réjén kívül különösen örvendetes a szövetségek közötti hangverseny
csere. Javasolják, hogy a szövetségek ez utóbbiakat kétoldali megálla
podásokkal közvetlenül is rögzítsék. Javasolják továbbá kis kiállítások 
cseréjét a legfontosabb új kiadványokkal, hanglemezekkel és hangszala
gokkal — ezeket lehetőleg hanglemezkoncertekkel kell összekapcsolni.

3. A sokoldalú, gondos előkészítés érdekében a marxista zene- 
esztétikával foglalkozó következő, berlini nemzetközi szeminárium vég
leges időpontját június második felére rögzítik.
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4. A konferencia tudomásul vette a főszerkesztők varsói találkozá
sának eredményeit. Hasznosnak tartja az ilyenfajta összejövetelek foly
tatását és a főszerkesztőknek az információcsere leghatékonyabb és 
legközvetlenebb formájaként a kétoldalú megállapodásokat ajánlja. 
A következő találkozó időpontjáról és színhelyéről a szövetségek az év 
végéig pontos felvilágosítást kapnak.

5. A konferencia javasolja: a szocialista országok koncertirodái 
következő, 1965-ben tartandó tanácskozásának napirendjére vegyék fel 
az „alkotóművészetünk intenzívebb és hatékonyabb elterjesztésének 
útjai” című pontot és vitassák meg azt a szövetségek képviselőivel kö
zösen.

6. A szocialista országok fiatal zeneszerzőinek szófiai találkozóját a 
konferencia, a találkozón részt vett képviselők javaslataival egyetér
tésben, egészében pozitívan értékelte. A konferencia javasolja a hasonló 
kezdeményezések rendszeres folytatását.

7. Az elmúlt évben örvendetesen erősödött szocialista országaink 
részvétele egy sor nemzetközi kongresszuson.

A konferencia üdvözöl minden tevékenységet, amely a legjobb zenei 
és tudományos eredményekről való információt és világszerte a békés 
egyetértést szolgálja. A nemzetközi rendezvények csakis úgy tölthetik 
be feladatukat, ha minden korlátozás nélkül figyelembe veszik a külön
böző zenekultúrák legértékesebb eredményeit.

Ebben az összefüggésben legfontosabb feladataink egyikének tart
juk, hogy a világ közvéleményét még nagyobb mértékben tájékoztas
suk a szocialista zenei élet fejlődéséről és vívmányairól.

A konferencia megelégedéssel veszi tudomásul a Magyar Zene
művészek Szövetsége nagymértékű közreműködését a Zenei Nevelés 
Nemzetközi Társasága budapesti konferenciájának eredményes lefolyá
sában. A kongresszus résztvevőinek és a világsajtónak egyhangú meg
ítélése szerint a kongresszus hatásos képet adott a szocialista országok 
mintaszerű zenei nevelő munkájáról és ez a tanácskozás egyúttal a 
különböző földrészek küldötteinek gyümölcsöző véleménycseréjéhez is 
vezetett.

8. A szocialista országok zeneszerző szövetségei vezetőinek követ
kező találkozóját a Román Zeneszerzők Szövetsége meghívására 
1965 második felében tartják.

A konferencia melegen üdvözölné, ha a következő találkozások napi
rendje szervezeti kérdések mellett, mindenkori megállapodás szerint, elvi 
és gyakorlati tájékoztatást is felölelne az alkotómunka fontos terüle
teiről.

Berlini tartózkodásuk alatt a konferencia résztvevői igen nagy elis
meréssel értékelték a Német Demokratikus Köztársaságnak a szocializ
mus felépítése és a békés egymás mellett élés érdekében kifejtett sok
oldalú fáradozását.

A konferencia résztvevői köszönettel adóznak a Német Zeneszerzők 
és Zenetudósok Szövetségének a szívélyes vendégszeretetéért.
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S Z A B O L C S I  B E N C E :

A Z  A P P O N Y I  K É Z I R A T *

A magyar zene újabbkori történetében mindmáig két érzékeny hiányos
ság mutatkozik: nem ismerjük sem az új népdalstílus, sem a verbunkos
zene, tehát a két legvitálisabb magyar zenetípus közvetlen előzményeit. 
A két „fehér folt” időbelileg egyaránt az 1700 körüli évek táján terül el és 
sokszor úgy tűnik, nem is két, hanem egyetlen ismeretlen időszakról van 
szó: ott kell valahol lennie, ott kell lappangania a megoldásnak. De ez a 
„kell lennie” mindeddig olyan volt, mint a régi nagy csillagászok kikövet
keztetett bolygói: a valóságos leletek nem igazolták, egyes egyedül a Kodály 
Zoltántól feltárt Lányi-kézirat — 1729-ből — mutatott rá, nem a jövő 
hanem inkább a múlt, a XVII. század felé vezető szálakra. Bartók Béla 
már 1934-ben figyelmeztetett rá (Népzenénk és a szomszéd népek népze
néje, 1934. 19. 1.), hogy a verbunkos-zene és az új népdal-stílus kialakulását 
nyilvánvalóan megelőzte egy északi-szláv stílusbehatolás és keveredés. 
Ebbe a körbe vonta be Bartók a kurucnóták dallamvilágát is, mely valóban 
sem a régi, sem az új népdal-kategóriába nem volt besorolható, viszont 
a szomszéd nemzetiségekkel közös vonásokat árult el. Egyre meggyőzőbb
nek látszott az a feltevés, hogy 1700 táján, azoknak a függetlenségi moz
galmaknak keretében, melyeket a magyar nép együtt vívott a szomszéd 
nemzetiségekkel, kialakult az érintkezési pontokon egy újszerű keverék
stílus, mely ennek az együtt-élésnek látható nyomait hordozta s mely elő
készítője lehetett mind a verbunkos-, mind az új-népi dallamvilágnak. 
Szimbolikus példája lehetett ennek a folyamatnak a Rákóczi-nóta dallama, 
mely először 1680 körül „Oláh tánc” felirattal, egy helyütt meg épp szlo
vák szöveggel tűnik fel a Vietórisz-kódexben, néhány évtizeddel később 
pedig, szövegtelenül, a Szirmai—Keczer-kéziratban, tehát ugyancsak a régi 
Felvidéken, szlovák környezetben szerepel, mielőtt 1780 táján magyar szö
veggel, végleges formájában megjelenne. De legfőbb bizonyítéka ennek a 
mostanáig inkább csak sejtett folyamatnak a legutóbb felfedezett Apponyi- 
kézirat, 1730-ból, mellyel a magyar zenetörténet egyik nagy „fehér folt”-ja 
tűnik el térképünkről, mint említettük, talán épp a legszembeötlőbb és 
legbénítóbb.

Jelentőségét a következőkben foglalnám össze:
1. ötvenhét, illetve ötvenkilenc „magyar tánca” („Saltus hungaricus”) 

jelentékeny részben ismeretlen anyagú és mintegy hidat ver a XVII. szá
zadi virginálzene és a XVIII. századi korai verbunkos — például a Domokos

* Előadás a M agyar Tudom ányos A kadém ián 1962. m árcius 29-én
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Pál Pétertől legutóbb felfedezett úgynevezett sepsiszentgyörgyi táncok — 
között. E táncdarabok rokonsága, variánsainak családja a Vietórisz-kódex- 
től az ún. Linus-kéziratig, tehát 1680-tól 1780-ig, s talán még messzebb is, 
kiterjed. Néhány példát idézünk itt belőlük, köztük az „Árgyélus kis
madár”, az „Apor Lázár”, „Csinom Palkó”, „Őszi harmat után” korai va
riánsait.

2. Tizenkilenc „asztali zenedarab”-ja („Asztali nóta”, illetve „Ad men- 
sam”) a régi rezidenciális gyakorlat közvetlen emléke, olyan időből, amely 
ilyen rendeltetésű alkalmi muzsikát egyébként alig őrzött meg számunkra.

3. A magyar népzene történetét számos ismeretlen, új adalékkal egészíti 
ki. így különösen jelentősnek érezzük az úgynevezett sirató-típus l í —15 
dokumentumát. Erről a dallamcsaládról, melyet Vargyas Lajos (Zenetud. 
Tanúim. I., 1953.) „ugor réteg”-nek. nevezett, ilyen korú feljegyzéseink 
eddig nem voltak; annál érdekesebb, hogy most egv- illetve kétszólamú 
hegedűdarabok formájában áll előttünk. Jellemzői a lépcsőzetesen alászálló 
sorvégzők (5—4—2—1), az a fajta sajátos szerkesztésmód, mely táncszerűen 
kötött és recitatívszerűen oldott képletekben egyaránt érvényesülhet s mely 
például a halottsiratóra, az ún. ,,cigánynótá”-ra, a „kállai kettős”-re, vagy 
Kodály „galántai” tánctípusára éppoly jellemző, mint például a Rákóczi- 
nóta első felére. Az Apponyi-kézirat két néven idézi: mint ,.Csetnekiensis”-t 
és mint „Rozsnyói magyar tánc”-ot. Lássuk néhány példáját.
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Említsük meg, hogy a , Kállai kettős” egyik legkorábbi ismert fel
jegyzése épp a most idézett; körülbelül ugyanekkor tűnik fel Czeglédi Hetzei 
István emlékkönyvében (1724—?) és a Kácsor-féle besztercei kéziratban 
(1736) is. (L. Csenki Imre, ill. M. rányi Róbert közlését, Muzsika 1958. szept. 
29—30. 1., ill. Zenetud. Tanulmányok II., 1954. 506. 1., valamint Bónis Ferenc 
„Az Apponyi-kézirat magyar táncai” című, a Magyar Zene jelen számában 
közzétett cikkének 6. kottapéldáját.)

4. Mindezt a kézirat nyilván élő előadás után készült lejegyzésben, nem 
írott forrás utáni másolatban, „első rögzítés”-ként közli. De tudtunkkal 
először használja a „Bujdosó nóta”, „Kuruc nóta”, „Daru nóta” megjelölé
seket is (az elsőt egyszer, a másodikat és harmadikat kétízben); említettük 
már az „Asztali nóta” gazdagabban képviselt típusát is. Mindezekből kö
vetkezzék most itt egynéhány: a legutóbbit épp az a dallam képviselheti, 
mely rokonságát a Vietórisz-kódextől a Linus-kéziratig terjeszti ki, mint 
erről majd Bónis Ferenc számol be közelebbről.



S ha már az Apponyi-kézirat címfeliratai, bejegyzései kerültek szóba, 
említsük meg a Fehérvár, Kassa, Oroszlány, Csetnek, Rozsnyó helyneveket, 
az Andrássy és Ócskái, Dobozy István és Gyűri Márton névbejegyzéseket 
is, végül pedig még egy különlegességet, a „Faust doktor táncdarabját mint 
asztali zenét” („Ballet Doctoris Fausti ad Mensam”), mely e híres nevet 
— Mag'yari István közismert feljegyzése után — tudíunkkal az elsők között 
jegyzi fel a régi Magyarországon. (Talán nem érdektelen itt megemlítenünk, 
hogy Jókai Mór egy ötvenes évekbeli novellájának [,,A világ vége”, a „Nép 
világ” című sorozatban] tanúsága szerint magyar vidéki városokban 1800 
táján — még vagy már — divatja volt egy Faustról szóló „traversált szín
darabénak, mely természetesen „nem a Goethe Faustja volt”.) Maga az 
Apponyi táncdarab különben bécsi vagy délnémet eredetűnek látszik, ta
lán Schmelzer szvit-darabjaiból került hozzánk. Kérdés, nem a hosszúéletű, 
népies Faust-bábjáték egyik betétjével van-e benne dolgunk.

Mindezek alapján az Apponyi-kéziratot a magyar zenetörténet egyik 
legjelentősebb emlékének kell tartanunk. Minthogy szlovák szomszédaink
kal közös, magyar—szlovák vegyes anyagot tartalmaz és felfedezésének 
dicsősége is pozsonyi kollégáinkat illeti, a Szlovák és a Magyar Tudományos 
Akadémia közös kiadványának javasoljuk, még pedig mennél korábbi meg
jelentetésre, hogy értékes anyaga a nemzetközi zenetudományos kutatás
nak mielőbb rendelkezésére álljon.
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B O N I S  F E R E N C :

A Z  A P P  O N  Y I  K É Z I  R A T  M A G Y A R  T Á N C A I *

Tíz esztendeje még egyetlen hangot sem ismert a zenetudomány az 
1689 és 1780 közti mintegy száz év magyar világi zenéjéből. Ebben a szá
zados homályban Kodály Zoltán gyújtott először fényt 1952-ben publikált 
akadémiai felolvasásával, amelyen a Lányi Eleonóra Zsuzsanna-kézirat 1729- 
ben feljegyzett magyar táncait ismertette.1 E mindössze 8 táncdarab bemu
tatásakor joggal mondhatta: „írásos feljegyzésünk oly kevés, hogy aranyba 
kell foglalnunk minden kottafejet”.2

Kodály előadása óta több kutatónak sikerült kisebbé tenni a magyar 
zenetörténet térképének e „fehér folt”-ját. Falvy Zoltán és Domokos Pál 
Péter késői ungarescák, illetve korai verbunkos-darabok felfedezésével — 
a Linus-,3 a Barkóczy-/* illetve a sepsiszentgyörgyi5 kézirat anyagának köz
lésével szűkítették az ismeretlen területet. Nagy fontosságú kutató-tevékeny
ségük — mondhatni — „előkészület” volt az Apponyi-kézirat6 tudományos 
feldolgozásához. Ez utóbbi ugyanis — s ezt épp az előbb említett és más, 
később említendő kéziratokkal való összehasonlítás bizonyítja — kora ma
gyar zenéjének egyedülállóan gazdag gyűjteménye. Ha szabad hasonlattal 
élnem: petróleumlámpák mellett világítótorony.

* Előadás a M agyar T udom ányos Akadém ián 1962. m árcius 26-én
1 M a g y a r  tá n c o k .  1729-ből, Üj Z enei Szem le 1952, 6. sz. 1—5. lap
2 U gyanott, 4. lap
3 F a l v y  Zoltán: A L i n u s - f é l e  X V I I I .  s z á z a d i  t á n c g y ű j t e m é n y ,  Zenetud. T anulm ányok VI., 

B udapest 1958, 407—443. lap
4 D o m o k o s  Pál Péter: M a g y a r  t á n c d a l l a m o k  a  X V I I I .  s z á z a d b ó l ,  Zenetud. T anulm ányok  

IX., B udapest 1961, 269—294. lap
5 D o m o k o s  Pál Péter: K é t  z e n e t ö r t é n e t i  d o k u m e n t u m ,  Zenetud. Tanulm ányok VII., 

B udapest 1959, 585—604. lap
c Előadásom  óta a Studia M usicologica VI. kötetében (1—2. füzet, 1964.) a következő  

idevágó tanulm ányok jelen tek  m eg: B. S z a b o lc s i :  D ie  H a n d s c h r i f t  v o n  A p p o n y  (O p o n ic e ) ,  
3—7. 1.; F. B ó n i s :  D ie  u n g a r i s c h e n  T ä n z e  d e r  H a n d s c h r i f t  v o n  A p p o n y  ( O p o n ic e ) ,  9—23. 1.; 
P. P . D o m o k o s :  B e z i e h u n g e n  d e r  M u s i k  d e s  18. J a h r h u n d e r t s  in  U n g a r n  z u r  u n g a r i s c h e n  
V o l k s m u s i k  v o n  h e u t e ,  25—37. 1.; J. K r e s a n e k :  D ie  S a m m l u n g  v o n  S z i r m a y —K e c z e r ,  39—66.1. 
— Az A pponyi kézirat m agyar táncairól közzétett je len  tanulm ány a Tudom ányos A ka
dém iai előadásnak néhány m ondattal bővített változata. — További irodalom : B e n k ö  
A ndrás: R o m á n  d a l l a m o k  e g y  X V I I I .  s z á z a d i  g y ű j t e m é n y b e n ,  N yelv- és Irodalom tudom ányi 
K özlem ények , Kolozsvár 1962, VI. évf. 1. sz., 131—134. 1.; uattól: M e lo d i i  r o m i n e s t i  i n t r - o  
c o l e c f i e  m u z i c a lá  d i n  s e c o l u l  a l X V I I I - l e a ,  M uzica, B ukarest 1963, XIII. évf. 1. sz., 24—25 1.; 
Viorel C o s m a :  D o c u m e n te  ? i l u c r á r i  m u z i c a l e  d i n  p r a g u l  v e a c u lu i  a l  X V I I I - l e a ,  uo. 1934., 
XIV. évf. 5—6. sz., 67—71. 1. (az A pponyi kéziratról: 68—69. 1.).
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Hogy gazdagságát valamiképp érzékeltethessem: következzék néhány 
statisztikai adat. Valamennyi darabját ma még nem sikerült agnoszkálni — 
e vázlatos beszámoló már csak ezért sem tarthat teljességre igényt. Egy
értelműen magyar darabjainak száma — tehát azoké, melyeknek vagy fel
irata, vagy a korabeli kéziratokkal, illetőleg az élő népzenei hagyománnyal 
való azonossága kétségbevonhatatlanul bizonyítja magyar voltát — meg
haladja a százat. Ez a mennyiség jelentősen bővülhet még az általunk je
lenleg ,,kétes”-nek osztályzott csoport mintegy 80 darabjának alapos vizs
gálata után. A magyar darabok aránya a kéziratban — amikor mintegy 
26 százalék hovátartozását tudományos biztonsággal ma még nem tudjuk 
megállapítani — hozzávetőlegesen 44 százalék. E 44 százalékos magyar 
arányt akkor értékelhetjük igazán, ha tekintetbe vesszük, hogy — Kodály 
Zoltán kimutatása szerint — a Vietórisz-kódex 8 százalék, a Stark-íéle 
soproni virginálkönyv 7 százalék, Lányi Eleonóra Zsuzsanna kézirata 4 szá
zalék magyar anyagot tartalmaz.7 S hogy az új lelet jelentőségét mennyisé
gileg megsejthessük: össze kell adnunk a Kájoni-kódex, a Vietórisz-kódex, 
a Lőcsei tabulatúrás könyv, a Nagy Iván-kézirat, a Stark-féle virginálkönyv, 
továbbá a Lányi-, Barkóczy- és Linus-kézirat magyar anyagát: ez együtte
sen alig teszi ki az Apponyi-kézirat idevágó darabjainak számát. Ennyi 
magyar táncdarab már lehetővé teszi az „ungaresca” alaptípusának vagy 
típusainak szerkezeti meghatározását, s azt hogy hatásának, „utóéletének” 
kutatását kiterjesszük a magyar zenetörténet egyéb rétegeire: a XVIII. szá
zadi kollégiumi dalra, a XVIII—XIX. század nemzeti tánczenéjére, a ver
bunkosra, nemkülönben a népzenére s a korabeli katolikus és protestáns 
egyházi énekre. A magyar énekes népzene több rétege is ,,konzervált” un- 
garescákat, még a gyermekjáték-dalok közt is akadnak (lásd pl. Magyar Nép
zene Tára I., 804—808.). Mindezt figyelembe véve, nem lehetünk eléggé 
hálásak azoknak a szlovák tudósoknak, akik a rendkívül becses kézirat 
mikrofilm-felvételét a magyar kutatás rendelkezésére bocsátották.

Az imént a világítótorony hasonlatával éltem. Hadd fűzzem tovább ezt 
a gondolatot. A világítótorony minden irányba fényt áraszt, előre és hátra, 
jobbra és balra, közelebbre és távolabbra. Hasonló fontosságú 1730-ból 
keltezett kéziratunk is, mely a maga korán kívül a XVII. és a XIX, szá
zadra, a népzenére és a műzenére, a magyar s a szomszéd népek anyagára, 
a Magyarországon akkortájt divatozott nyugateurópai zenére egyaránt vet 
több-kevesebb fényt.

Mit mond gyűjteményünk a maga koráról? Ismereteink mennyiségi gya
rapodásán felül mindenekelőtt lehetővé teszi az összehasonlítást más, kora
beli kéziratokkal. Számos darabja megtalálható ugyanis a vele nagyjában 
egykorú Lányi, Barkóczy és az — egyelőre szintén kiadatlan — Szirmay— 
Keczer-féle kéziratban, illetőleg a néhány évtizeddel későbbi Linus-gyűj tö
ményben. Kodály Zoltán tíz évvel ezelőtt „egyetlen adat”-ként tárta elénk 
a Lányi-kézirat táncait — ma már legtöbbjének három vagy akár öt kora
beli változatát ismerjük. A Lányi-kézirat egyik „Saltus hungaricus”-ának 
máig előkerült változatait mutatja be első dallampéldánk.

7 Kodály i. m. 3. lap
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Közös vonásaik épp oly tanulságosak, mint az eltérők Négy-öt gyűjte
mény tartalmának összevetéséből mindenekelőtt fogalmat alkothatunk: me
lyek voltak a kor népszerű, kedvelt darabjai. Azután megláthatjuk: meny
nyire változtatta — csiszolta vagy koptatta — ezeket a használat. A rossz 
lejegyzés, vagy másolás helyesbíthető, a csonka forma — vagy a megcson
kult, hiányos kézirat — kiegészíthető a jobb, teljesebb figyelembevételével. 
Egy-egy új címfelirat is hasznos útbaigazítás lehet az esetleg már ismert 
darab osztályozásakor. Végül: egy-egy részletesebb feljegyzés választ adhat 
a daraboknak a forma tekintetében alapvető fontosságú notációs problé
máira (ilyen a különböző formájú és jelentésű ismétlőjelek használata és 
érvényessége, a kiírt és kiíratlan Da Capo — vagyis a visszatérés — prob
lémája és így tovább). A korabeli muzsikus számára mindez természetes 
volt, részletes feltüntetésével ezért nem sokat bajlódott. Ma azonban minden 
ilyen eset értelmezést kíván — ez pedig olykor csak több változat egybe
vetésével oldható meg kielégítően.

A forma többértelműségén túl, másféle „értelmezni való” is van az 
Apponyi-kéziratban. Az íráshibák nagy száma szintén szükségessé teszi a
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variánsok vizsgálatát. Ezeknek az íráshibáknak egyik fajtájár a módosító 
jelek bizonytalan alkalmazása. Oka, a tollbotlást nem számítva, részben azo
nos az iménti formai kérdéssel: a muzsikus otthonos volt korának közhelyei
ben, tudta, hogy mit kell játszania, akkor is, ha hiányzik az előjegyzés vagy 
a módosítójel. További hibaforrás volt a gyűjtemény nagyszámú népdal
feljegyzése. A szekund-sorváltó népdalok például — ilyen a cigánysirató
típus, melynek példái a kéziratban különösen nagy számmal lelhetők fel 
(lásd 6. kottapéldánkat) — labilis tonalitás érzetét keltik a járatlan lejegy
zőben. Ez a jelenség — s a belőle származó bizonytalanság az előjegyzés és 
a módosító jelek alkalmazásában — a XIX. századi népdalfeljegyzésekben 
is feltűnik. Csermák Antal György (1774[?j—1822) egyik darabja például 
— épp az 5—4—2 kadenciájú cigánysirató dallam parafrázisa — a legtöbb 
korabeli kiadásban két kereszt előjegyzéssel jelent meg, így szerepel az ere
deti kéziratban is (lásd 6. kottapéldánk 22. sorát). A módosító jelek hasz
nálatában mutatkozó bizonytalanság egy-egy darab hangnemét is kérdésessé 
teszi (például: hogy líd-e, vagy dúr?). Végleges választ csak a korabeli írá
sos, és az élő népzenei variánsok egybevetése után kaphatunk. További 
hiba: téves diminució vagy augmentáció a darab közben. Újabb írás
hiba: hangok, vagy akár dallamsorok „elcsúszása”. Ilyesmi akkor fordul
hatott többek közt elő, amikor a gyűjtemény írója transzponálva másolt 
egy-egy darabot. Lássuk ennek egy példáját. Az alsó sorban levő darab 
harmadik ütemének első két hangja úgy hat, mintha a másoló egy pilla
natra még D-dúrban maradt volna, miközben C-ben írt. (Meg kell azonban 
jegyeznünk: lehetséges, hogy az igazság „félúton” van. További változa
tokban az első kottasorunk 7.. illetve a második kottasorunk 8. hangjának 
megfelelő helyen kisszeptima, tá-hang áll.)

Meggyőződhettünk a variánskutatás, az összehasonlítás fontosságáról. 
Nagy szerencse, hogy — a más korból származó forrásokat nem említve — 
immár öt, XVIII. századi gyűjtemény anyagát vethettük össze: az Apponyi- 
kézirat mellé Lányiét, Barkóczyét, Linusét, végül — de nem utolsó sor
ban — az úgynevezett Szirmay—Keczer-kéziratot állítva. Az Apponyi s a 
Szirmay—Keczer-kézirat első — alig több, mint felületes •— összevetése 
azzal a meglepő tanulsággal járt, hogy utóbbi húsznál több Saltus Hunga- 
ricus közeli változatát tartalmazza, minden közelebbi cím-megjelölés nél
kül, illetve egynek — a Kő Vári Tancz-nak — említésével. Ezeken kívül 
még számos — formában, hangban — hasonló darabot találunk a gyűjte
ményben, olyat is, melynek egyelőre ez az egyetlen forrása. 3/4-es táncai 
közt több párosütemű magyar tánc proportiójára akadunk. (Ilyen például 
az a kanásztánc-proportio, mely 7. dallampéldánk 5. sorában olvasható s
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amelyet J. Kresanek a 6. jegyzetben feltüntetett tanulmányában a polonéz- 
ek közt említett.) A Szirmay—Keczer-kézirat sokszor teljesebb darabokat 
tartalmaz, mint az Apponyi-féle, írásmódja is gondosabb. így — amellett, 
hogy a kor szlovák zenéjének, is valóságos kincsesbányája — a Szirmay— 
Keczer-gyűjteményt az Apponyi-kézirat után az 1730 körüli évek magyar 
szempontból második legfontosabb zenei dokumentumának kell tekintenünk.

Lássuk most: milyen kapcsolatban áll kéziratunk a XVII. századdal? 
Először is több közös dallamra kell utalnunk. Ilyen a XVII. századból ismert 
Lapockás tánc és Süveges tánc, egy halottas ének, mely 1693-ban nyomta
tásban is megjelent (lásd 6. dallampéldánk 15. sorát), a Vietórisz-kódexbeli 
„Sokan szólnak most énreám” kezdetű darab, Apor Lázár tánca s a „Térj 
meg bujdosásidból”. Ez utóbbinak most már négy változatát ismerjük: az 
elsőt a Vietórisz-kódexből, kettőt gyűjteményünkből, egyet Linusból.
(L.: 3. számú kottapéldát az 575. oldalon.)

A dallamok egyezésén túl azonban egy fontosabb tanulságot is kínál 
gyűjteményünk. Amikor Kodály Zoltán Lányi Eleonóra Zsuzsanna gyűjte
ményét ismertette, 8 tánc és egyetlen forrás alapján még arra kellett gon
dolnia, hogy a darabok a XVII. században keletkezhettek, vagy pedig, 
hogy provinciális elzártságuk folytán maradtak kivételesen hosszú ideig 
életben. Ma már, öt forrás és száznál több táncdarab tanúsága szerint tisz
tán látjuk, hogy az ungaresca-típus tovább élt 1700-nál és — a hagyományt 
konzerváló népzenéről nem is szólva — a műzenei gyakorlatban is évtize
dekig kimutatható még a XVIII. században, sőt nyomai egyes verbunkos
darabokban is feltűnnek a XIX. század elején.

Hadd mutassunk rá — ha vázlatosan is — gyűjteményünk egyes darab
jainak a XIX. századdal való kapcsolatára. Következő példánk: a Pálóczi- 
Horváth Ádámtól 1813—14-ben két eltérő változatban feljegyzett „Ej, haj, 
micsoda” kezdetű dallam négy, 1730 körüli variánsa. Kettő az Apponyi- 
kéziratból való, a másik kettő a Szirmay—Keczer-gyűjtöményből. Az Ötöd
félszáz énekekből idézett két változat (dallampéldánk utolsó két sora) a da
rabok fokozatos kopásáról tanúskodik.
(L.:4. számú kottapéldát az 576. oldalon.)

Másik példánk: az Apponyi-kézirat Runda reges feliratú 3/4-es darabja 
(az összehasonlítás kedvéért az egyes dallamsorokat bevezető-elválasztó 
quasi tremolo egyszerűsített feltüntetésével), alatta verbunkos-változatai az 
1807 táján megjelent „22 Originelle Ungarische Nationaltänze” című becsi 
kiadvány első füzetéből (2. és 4. sor), valamint az énekelt változat: „Bécsi 
német így varr hímet”, az Ötödfélszáz énekekből (3. sor). (A 2—4. dallamok 
analógiájára Bartha Dénes is rámutatott az Ötödfélszáz Énekek jegyze
teiben.)
(L.: 5. számú kottapéldát az 577. oldalon.)

A gyűjtemény magyar népzenei vonatkozású anyagából hadd emeljek 
ki négy dallam-típust. Az első a szekund-sorváltó típus,8 mely különös gaz
dagsággal szerepel kéziratunkban. Legismertebb példája az 5—4—2-es ka-

8 Erről lásd  m ég S za b o lc s i  B ence A z  A p p o n y i - k é z i r a t  o. cikkét s  M agyar Zene je len  
szám ában.
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denciájú úgynevezett cigánysirató, melynek első feljegyzett emléke egy 
XVII. századi halottas ének s amely — akárcsak az Apponyi-kézirat tanú
sága szerint a XVIII. században -— valósággal virágzott a verbunkos-mu
zsikában s ma is él a népzenében. A „dallamtörzs” számos tanulságainak 
egyike csupán: mint válik a halottas énekből paródia („cigánysirató”), en
nek nyomán szövegtelen „verbunkos-scherzo”. Nem kevesebb tanulságot 
nyújt a dallam meg-megújulása a „használatban”: bővülése, kopása, hang
szeres formájában: figurációinak „burjánzása”.

Táblázatunkban (6. dallampélda) arra törekedtünk, hogy a sokfelé ágazó 
dallam-családnak legalább az alapmelódiáit egymás mellé állítsuk. Az ösz- 
szeállításnál az Apponyi-kéziratban a „cigánysirató” alap-dallamokat illetően 
teljességre törekedtünk, a továbbiakban (verbunkos, népzene) csak egyes 
tipikus példáit mutatjuk be ennek a dallamcsaládnak, mely Vargyas Lajos 
nagyfontosságú tanulmányának9 megállapítása szerint a magyar népzene 
ugor rétegéhez tartozik. További változatokat illetően Vargyas fenti tanul
mányára, valamint Domokos Pál Péternek a 6. jegyzetben említett írására 
és az általa publikált Barkóczy-kézirat 15. és 19. táncaira utalunk. 
(Táblázatunkban nem transzponáltuk valamennyi darabot közös záróhangra 
[finális: 1—10:a, 11 :g, 12—24:d]; nem akartuk ugyanis a módosítójelek te
kintetében meglehetősen felületesen lejegyzett hangszeres darabokat eredeti 
pozíciójukból elmozdítani és bizonyos kétértelmű helyek esetleges hibáit 
a transzpozicióval „konzerválni”.)
(L.: 6. számú kottapéldát az 578. oldalon.)

A másik népdal-típus a kanásztánc. Az Apponyi- és a Szirmay—Keczer 
gyűjtemény kanásztánc-dallamainak egyikét öt változatban mutatja be kö
vetkező példánk, mely sokatmondó összefoglalása egyszersmind a kézirat 
különféle íráshibáinak, így a téves diminuciónak, a módosítójelek követke
zetlen alkalmazásának stb.; a 4. kottasor nem tünteti fel például az 1. és 2. 
dallamsor zárlatainak D-T viszonyát, ami az előző három kottasorból nyil
vánvaló. (A hiányzó módosítójeleket szögletes zárójelben pótoltuk; a téves 
diminuciót a megfelelő ütemek fölé írt kapocs-jel mutatja.)
(L.: 7. számú kottapéldát az 579. oldalon.)

A további két népdal-típus: a menyasszony-tánc, melyet a Magyar Nép
zene Tára Lakodalom-kötetéből (III. A.) közel száz változatban (646—744. 
sz.) ismerünk. Az utolsó: a dudanóta-típus, a 4+2+2-es szótagszámú forma. 
A meny asszony tánc — akárcsak az élő népzenében — páros és páratlan 
ütemű változatban egyeránt szerepel, „gyertya”, illetve „parta moga”-sza- 
vakkal figyelmeztetvén a verbális azonosságra is.
(L.; 8. számú kottapéldát az 580. oldalon.)

Mindezzel természetesen csak szerény töredékét vethettem fel azoknak 
az érdekesnél érdekesebb zenetörténeti kérdéseknek, melyeket az újonnan 
előkerült gyűjtemény nyújt. Leginkább a kézirat gazdagságát, jelen
tőségét kívántam érzékeltetni, s mielőbbi kiadásának halaszthatatlan fon
tosságát. 8

8 v a r g y a s  L ajos: U g o r  r é te g  a m a g y a r  n é p z e n é b e n ,  Zenetud. T anulm ányok I., Buda
p est 1953, 611—657. lap
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R Ö V I D Í T É S E K  A  K O T T A P É L D Á K B A N :

A  =  A pponyi-kézirat (kiadatlan)
A J =  Arany János népdalgyűjtem énye, közzétette K odály Zoltán és G yulai Ágost, 

Budapest 1952
B =  B arkóczy-kézirat (1. D om okos Pál Péter: M agyar táncdallam ok a XVIII. szá

zadból, Zenetud. Tanulm ányok IX., B udapest, 1961.)
Bartók =  Bartók B éla: A  m agyar népdal, Budapest. 1924 

Cserm ák =  Csermák A ntal G yörgy: Verbung [hegedűre], id ézve  az Orsz. Széchényi K önyv
tár Zenem űtárában őrzött eredeti kézirat a lapján  (Ms. Mus. 962)

Illy és =  Illyés István: Sóltári Énekek A ’ M agyar A nyaszentegyház vigasztalására és 
H alottas É nekek  A ’ Szom orú T em etések alkalm atosságára, N agyszom bat 1693 

KMT — K eszthelyi m agyar táncgyűjtem ény (anyagát te ljes darabok, ille tve  incipitek  
formájában k özzétette  Bónis Ferenc: M agyar táncgyűjtem énj az 1320-as évek
ből, Zenetud. Tanúim . I., Budapest 1953.)

Kodály P t. =  Kodály Z oltán: A  m agyar népzene. A példatárt szerkesztette V argyas Lajos, 
Budapest 3/1952

L =  Linus kézirat (kiadta Falvy Zoltán: Zenetud. T anulm ányok VI., B udapest 1958.)
L. ZS. = Lányi E leonóra Zsuzsanna kézirata (M agyar táncait Kodály Zoltán adta ki: 

Magyar táncok  1729-ből, Oj Zenei Szem le, B udapest 1952.)
MNZT =  Magyar N épzene Tára (Corpus M usicae P opu láris Hungaricae)

M urányi =' Murányi Róbert Árpád: Két XVIII. századi iskoladrám a dallam ai, Zenetud. 
Tanúim. II., B udapest 1954

(A rövid ítések  jegyzékének  fo lytatását 1. az 580. oldalon.)
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(R övidítések jegyzék e; fo ly tatás az 579. oldalról.)
ÖÉ =  ötödfélszáz Énekek, Pálóczi Horváth Adám  dalgyűjtem énye, 1813—14 (sajtó 

alá rendezte Bartha D énes és Kiss József, Budapest 1953.)
SZ — Szirm ay—Keczer kézirat (kiadatlan)

V =  V ietórisz-kódex (nagyrészt kiadatlan)
V argyas — Vargyas Lajos: Ugor réteg a m agyar népzenében. Zenetud. T anúim . I., Bu

dapest. 1953
22 Őrig. =  22 Originelle U ngarische N ationaltänze für das Clavier, 1. Heft, Chem ische  

Druckerey, Wien é. n. (1807 körül, lem ezszám  281)
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K Á R P Á T I  J Á N O S :

B A R T Ó K  B É L A  É S  A K E L E T *

„Kodály és én Kelet és Nyugat szintézisét akartuk megvalósítani'’ — 
mondotta Bartók 1939-ben Serge Moreuxnek, aki hosszabb nyilatkozatot kért 
tőle készülő biográfiája számára.1 Bartók e szavai mottó gyanánt is szol
gálhatnának a jelen tanulmányhoz, mely azt tűzi ki céljául, hogy Bartók 
művészetén keresztül mutassa be a századunkban kialakult újfajta kapcsola
tot Kelet és Nyugat zenéje között.

Bartók szerepe korunk zenéjében — számos elemző és összefoglaló ta
nulmány ellenére — mind a mai napig nem kellőképp tisztázott. Mi, ma
gyar zenetudósok sok tekintetben vitatkozunk a nyugati zeneesztétika né
hány képviselőjével, akik Bartók életművét az ún. folklorista irányzatba 
sorolják, elismerve ugyan a folklorizmus bizonyos érdemét és jelentőségét, 
de szembeállítva azt a kor „kompromisszum mentes” irányzataival, első
sorban a Schönberg-iskolával és annak további fejleményeivel.2 Ehhez a 
hibás vizsgálati módszerhez hozzá tartozik, hogy Bartók és a Kelet zené
jének kapcsolatát is a „folklorizmus” keretében tárgyalja, holott Bartókot 
épp az emeli ki a kor nemzeti folkloristái közül, hogy művészetébe, saját 
népe zenéjén túl, más népek zenéjét is beleolvasztotta.

Nem kívánom kétségbe vonni, hogy Bartók művészetének sok oldala 
valóban beleillik a folklorizmus irányzatába, ha egyáltalán beszélhetünk 
ilyen irányzatról, hiszen annak minden egyes képviselőjét egyéni meg
oldás jellemzi — a folklór anyagának más-más értelmű felhasználásától 
kezdve a világnézeti-esztétikai mozgatóerők különbözőségéig. Bartók ki
indulását kétségtelenül nemzeti szándékok jellemezték: megteremteni egy 
önálló, európai rangú magyar zenekultúrát az önállósuló nemzet társa
dalmi-politikai bázisán. További útja során azonban eltávolodik ettől az 
eredeti, csakis nemzeti célkitűzéstől, amikor — éppen folklorisztikus ku
tató útjainak tanulságaképp — eljut a népek testvériségének humanista 
gondolatáig, majd pedig a hitleri fasizmussal való szembenállásig. Bartók
nak ezt a kiszélesedő útját, művészi felfogásának, világnézetének érését 
és tudatosítását az ún. folklorizmus koncepciójában nem érthetjük meg. 
Sokkal célravezetőbb tehát, ha a bizonyos mértékig kompromittált „fol-

* Az Üj D elhiben m egrendezett K elet-N yugat ’64 zenetudom ányi konferencia  anyagából

1 S. M oreux: B é la  B a r tó k  — Sa vie, ses oeuvres, son  langage. Paris, 1949. 10. 1.
2 H. H. Stuckenschm idt: N e u e  M u s ik . Berlin, 1951. Tb. \v . Adorno: P h ilo s o p h ie  d e r  

n e u e n  M u s ik .  Frankfurt/M ain, 1958. C. Samuel: P a n o r a m a  d e  V a r l m u s ic a l  c o n te m p o r a in .  
Paris, 1962.
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klorizmus” szempontjai helyett azt vizsgálnék, vajon megvalósul-e művé
szetében a kitűzött cél; találkozás népzene és műzene, objektív hagyomány 
és szubjektív élmény között, vajon sikerül-e megvalósítania művészi álmát: 
Kelet és Nyugat zenekultúrájának szintézisét. Ehhez szolgálna ez a tanul
mány kis adalék gyanánt. Nem gondolom, hogy ez lenne Bartók értéke
lésének egyetlen útja, de minden esetre egyike azoknak, melyek a való
ságos kép kialakításához vezetnek.

1.

Kelet és Nyugat valóságos szintézisének gondolata csak a XX. század
ban merülhetett fel. Az előző századokban az európai polgári kultúra — 
kétségtelen haladottságának tudatában — mint az egyetemes emberiség 
kultúrájának egyedüli hordozója lépett fel. Ebből a helyzetéből mintegy 
„leereszkedéssel” fordult az Európán kívül élő népek kultúrája felé. Nem 
zárkózott el ugyan bizonyos elemek átvételétől, de ezeket elsősorban kurió
zumoknak tekintette. Míg a klasszikus bécsi mesterek — a francia fel
világosodás hatására — még pusztán tematikus elemeket kölcsönöztek 
Kelettől, az európai zene romantikus korszakában a konkrét utalások is 
megjelentek. A romantikus zeneszerző, akinek érdeklődését a Kelet első
sorban mint titokzatos, regényes táj vagy környezet keltette fel, a keleti 
zenékből származó elemeket táj-, illetve zsáner ábrázolására használta fel. 
Tekintettel azonban arra, hogy Kelet zenéjét a maga valóságában alig 
ismerhette, bizonyos töredékekből egy általános szkémaiendszert alakított 
ki magának, melyben arab, török, hindu és kínai elemek illogikus módon 
keveredtek egymással.

Kelet valóságos megismerésének úttörő munkája francia muzsikusok 
érdeme. Camille Saint-Saens életművében már nemcsak a jellegzetes roman
tikus formában nyilvánul meg a Kelet iránti érdeklődés. Saint-Saens, aki 
életének hosszabb periódusát Algírban töltötte, személyes élmények és 
megbízható ismeretek alapján komponálta arab—mór elemekre épített 
műveit. Verdi is, az Aida komponálásának idején, szorgalmasan tanulmá
nyozta az egyiptomi zenét. Hasonlóképpen nagy szerepet játszott a keleti 
zene a múlt század végének orosz zenéjében. Oroszország, mely földrajzi 
fekvésénél fogva is közelebb volt a Kelethez, megfelelő színhely volt a 
zenekultúrák találkozására. Ezért, szinte minden eddiginél szervesebben 
épült bele a keleti zene Muszorgszkij, Borodin, Rimszkij-Korszakov mű
vészetébe.

A XX. század — gazdasági, társadalmi és technikai tényezők hatá
sára —■ új korszakot nyitott meg Kelet és Nyugat kapcsolatában. Ez nyil
vánvalóan a zenében is megmutatkozott. Az európai muzsikus ismeretei 
a keleti zenéről ettől kezdve — részben személyes élmények, részben pedig 
az etimológia rohamos kifejlődése révén — reális alapokra kerültek.

Ennek első világméretű megvalósítása Debussy munkásságához fűző
dik. Debussy az 1889-i párizsi világkiállításon az indonéziai gamelan-zené- 
től olyan mély ösztönzéseket nyert, melyek számos művében megmutatkoz
nak. Anélkül azonban, hogy a gamelan-muzsikát a maga naturális hatásában
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alkalmazni próbálta volna, tudatosan átvette és átértelmezte annak csengő
bongó hangzását és főként: pentatóniáját.

Debussy zenéjének jelentős szerepe volt Bartók életében is: a Wagner, 
Brahms és R. Strauss hatása alatt kibontakozó fiatal zeneszerző a nagy 
francia mester példáján fordult az európai dúr-moll tonalitástól eltérő 
hangrendszerek felé. Hasonló ösztönzést kapott Bartók a magyar népzené
től is, melynek legrégibb rétegét pentatónia, újabb képződményeit pedig 
modális hangnemek jellemzik. Amikor tehát Bartók tudatosan is a magyar 
népi zenére kezdte építeni művészetét, tulajdonképpen két cél után töre
kedett: magasfokú zenekultúrát kiépíteni a magyar nemzeti célkitűzések 
jegyében és ugyanakkor: népi forrásból származó zenei elemekkel felfris
síteni a dúr-moll tonalitás és a kromatika válságában tévelygő európai zenét.

Munkásságát is ennek megfelelően alakította: 1905-ben megkezdett 
tudományos kutatásait egészen élete végéig úgyszólván megszakítás nélkül 
folytatta. Alkotó munkásságában pedig — ha különböző mértékben is — 
mindvégig érvényesült a különböző népzenék hatása E kettő közt szoros 
kölcsönhatás figyelhető meg. Ezért Bartók művészetének értékelésekor soha
sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy milyen irányú tudományos kuta
tásokat folytatott. Bartók és a Kelet kapcsolatának vizsgálatakor tehái 
első feladatunk, hogy a keleti zenék körében folytatott munkásságát kissé 
részletesebben is elemezzük.

2 .

Bartók első személyes találkozása a keleti zenével Észak-Afrikában 
játszódott le. 1913-ban megvalósított útja Biskra környékén mind a mái 
napig alig felülmúlt tudományos tett volt. Kutatásainak eredményeit a 
Zeitschrift für Musikwissenschaft című német folyóiratban tette közzé , Die 
Volksmusik der Araber von Biskra und Umgebung” címmel (1919—20).

Az észak-afrikai arab zene ugyan már a század első éveitől kezdva 
maga felé fordította Hornbostel. Lachman, Idelsohn, az ethnomuzikológia 
nagy úttörőinek figyelmét, ők azonban kutatásaikat nem a helyszínen 
végezték. Hornbostel 1906-ban megjelent tanulmányához („Phonographierte 
tunesische Melodien”)'1 egy már meglevő fonogramm-gyűjteményt használt 
fel, Lachman pedig első kutatásait németországi hadifogolytáborokban 
végezte, vagyis hazájuktól, környezetüktől elszakadt emberek közreműkö
désével. Bartók volt tehát az első, aki a modern népzenetudomány metodi
káját felhasználva a helyszínen végezte kutatásait. Bartók nagy súlyt 
fektetett ugyanis- a népi zenékkel való személyes találkozásra. 1936-ban 
megjelent „Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét” című tanulmányában 
a következőképp magyarázta a helyszíni gyűjtés fontosságát: „...H ogy  
lehetőleg csakis helyszínen, vagyis magukban a falvakban gyűjtsünk, azt 
külön kell hangsúlyoznom. Nem nagyon ajánlatos idegenbe vetődött falu-

3 Bartók és az arab zene kapcsolatáról részletesebb tanulm ányom  jelent m eg francia  
nyelven: ,,B. Bartók et la m usique arabe” M u s iq u e  H onc/ro ise  R evue publiée sous la 
dir. de M. Fleuret. No. 74—75. Paris, France—Hongrie.

4 Sam m elbände der Int. M usikgesellschaft VIII. 1906/07.
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siaktól, pl. fővárosba került cselédektől, házalóktól, hadifoglyoktól gyűj
tenünk. Otthonuktól elszakadt emberek annyira kieshetnek otthonuk zenei 
közösségéből, hogy még előadásuk is megváltozik. De ha nem változott 
volna m eg. .. hiányozni fog a kölcsönös reakció az énekes és falubeli 
társai közt; hiányozni fog a gyűjtésnek az az elevensége, ami csakis akkor 
alakulhat ki, ha sok falubeli jelenlétében történik a gyűjtés. . .  A dalok 
valóságos életét, funkcióját csakis közösségben figyelhetjük meg.”

Bartók egyike volt az elsőknek abban a tekintetben is, hogy a keleti 
zenék kutatásában a városi és falusi zenestílusok tudományos elhatáro
lására törekedett. Biskrai gyűjtését publikálva a következőket í r j a A m i t  
mi különféle kiadványokból (E. N. Yafil és Erich M. von Hornbostel ide
vágó műveiből) mint arab zenét ismerünk, nem a szó legszorosabb értel
mében vett népzene, hanem a városi arabok zenéje, kétségkívül a régi arab 
műzenének maradványa, amely — kotaírás hiányában nem lévén felje
gyezve — csak szájhagyomány útján maradt fenn. E tanulmányomban 
az araboknak csupán népi, vagyis paraszt-zenéjéről lesz szó, amely a fent 
említettől lényegesen különbözik.”

Bartók kutatásának jelentőségét mutatja az a tény is, hogy ő volt az 
első, aki az észak-afrikai arab népzenével kapcsolatban a modern össze
hasonlító módszereket is alkalmazta, amikor kutatásait később így értékelte: 
,,. . . 1912-ben a máramarosi románoknál egy bizonyos, keleties színezetű, 
erősen cifrázott és improvizálásszerűen előadott dallamfajtát fedeztem fal; 
1913-ban Közép-Algériának egy Szahara menti falujában ehhez hasonló 
dallamstílust találtam; bár első hallásra feltűnt a hasonlóság, mégsem 
mertem benne mást látni, mint véletlen egyezést. Ki gondolhatta volna, 
hogy a két terület közt levő több mint 2000 km-nyi távolság áthidalható 
volna okozati összefüggéssel! Később azután •— egymás után — kiderült, 
hogy ugyanaz a dallamfajta Ukrajnában, Irakban, Perzsiában és a regi 
Romániában is közismert. Ekkorra már nyilvánvaló volt, hogy véletlen 
egyezésről szó sem lehet: ez a kétségtelenül perzsa—arab eredetű dallam
stílus, egyelőre még megállapíthatatlan úton-módon . . . egészen Ukrajnáig 
hatolt föl”.5 Bartók ezt az elméletét először a kairói kongresszuson mondta 
el, vagyis 1932-ben, egy évvel azelőtt, hogy Hornbostel és Lachmann közzé 
tette öszehasonlító tanulmányát az észak-afrikai berber népzene ázsiai 
rokonságáról.

Bartók ezirányú munkássága végül azért is rendkívüli jelentőségű, 
mert úttörő volta mellett sok tekintetben segítette, alátámasztotta nagy 
kutatótársainak eredményeit. Ennek tulajdonítható, hogy az 1932-ben meg
rendezett kairói kongresszuson mint az arab zene egyik legnagyobb szak- 
tekintélye vett részt. Felszólalásából, mely a rákövetkező évben jelent meg 
a Zeitschrift für Vergleichende Musikwissenschaft című folyóiratban, meg
tudhatjuk, hogy a kongresszus különböző zenei bemutatói is nagy élményt 
jelentettek számára és a keleti zenével való kapcsolatát még bensősége
sebbé tették.

1936 újabb fontos évszám Bartók és a Kelet kapcsolatának történeté-
5 „Miért és hogyan gyűjtsünk  népzenét?” B a r tó k  B é la  v á lo g a to t t  írá sa i. Ö szegyüi- 

tötte és sajtó alá rendezte S ző llő sy  András. Budapest, 1956.
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ben: ekkor utazott a török kormány meghívására, Anatóliába, kifejezetten 
azzal a céllal, hogy egy népzenegyűjtőút keretében megindítsa a török 
népzenekutatást, példát és útmutatást nyújtva a helybeli zeneszerző kol
légáknak.

Az arab és török zenén kívül Bartók érdeklődése más ázsiai zene
kultúrákra is kiterjedt. Tekintettel arra, hogy a magyar parasztmuzsika 
legrégibb rétegeiben pentatónia uralkodik, az egyéb pentaton rendszerek 
is izgatták kutatói és alkotói fantáziáját. Törökországi útja alkalmával is 
ezekre a kérdésekre keresett választ, idézzük Ankarában megtartott előadá
sának egyik részletét: „...V égezetül a török pentaton-zene kérdése ma
rad még hátra.. . Nemzeti és nemzetközi szempontból is rendkívül nagy 
jelentősége van annak, hogy megtudjuk, mily mértékben, s miféle dallam
szerkezettel párosulva él a törökök által lakott helyeken a pentaton-rend- 
szer. . . . Ha önök igazolni tudnák, hogy azok az északi török pentaton 
elemek, amelyek. . .  a magyar és a cseremisz népzenében megvannak, a 
román nép egy részének zenéjére erős hatást tettek és szórványosan a 
bolgár népzenében is előfordulnak, a török falvakban és a török nép ajkán 
még ma is élnek; ez a régi török zenei hegemóniának ragyogó bizonyí
téka lenne. . . ”

Nagyon valószínű tehát, hogy — egyéb érdekessége mellett — elsősor
ban a pentaton-rendszer terelte Bartók érdeklődését a távol-keleti zenék 
felé. Hogy ezen a téren milyen tanulmányokat folytatott, arra vonatkozólag 
írásos adattal nem rendelkezünk. Közvetett források alapján azonban 
bizonyosak lehetünk afelől, hogy Bartók itt is a rá jellemző lelkiismeretes 
és tudományos módszerekkel tájékozódott. Ismernie kellett többek kozott 
A. J. Ellis, C. Stumpf, O. Abraham és E. M. von Hornbostel tanulmányait, 
melyek 1922-ben összegyűjtve jelentek meg Münchenben a Sammelbände 
für Vergleichende Musikwissenschaft I. kötetében. (Ugyanitt jelent meg 
egy évvel később, a sorozat IV. kötete gyanánt Bartók ..Die Volksmusik 
der Rumänen von Maramures” című tanulmánya.) Ismerhette továbbá a 
Hornbostel szerkesztésében kiadott „Musik des Orients” című hanglemez
sorozatot, melyben egyebek között gamelan-muzsika is szerepel.

Feltételezhetjük tehát, hogy Bartók — amennyire tanulmányokból és 
hangfelvételekből lehetséges — a távol-keleti népek zenéjében is jelentős 
ismeretekre tett szert. Hogy tudományos értelemben már nem foglalko
zott velük, az épp kutatási módszerének komolyságára vall: nem vállalko
zott olyan témák tudományos feldolgozására, melyekkel kapcsolatban nem 
rendelkezett személyes élménnyel. Ha viszont saját kutatásait és ezeket 
a másodlagos, közvetett ismereteit egybevetjük, megállapíthatjuk, hogy 
korának egyik legátfogóbb tudású és legegyetemesebb látókörű zenei kelet- 
kutatója volt, aki felmérhetetlenül sokat tett annak érdekében, hogy az 
európai ember jobban megismerhesse Kelet művészetét. 3

3.
A tudományos kutatások útján megismert anyag művészi beolvasztása 

fontos részét képezte Bartók alkotói módszerének. Nem tartom szüksé
gesnek ezúttal mélyebben belebocsátkozni annak a kérdésnek a vizsgálu-
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tába, hogy miképpen ment végbe ez a beolvadás — az egyszerűbb népdal- 
feldolgozásoktól kezdve, a variatív megoldásokon keresztül a legjobban 
leszűrt és koncentrált felhasználásig. Arra azonban mindenképpen ki kell 
térni, hogy Bartók különböző értelemben és különböző szinten használta 
fel a folklórból származó elemeket.

Nem kerülheti el a figyelmünket, hogy a Bartók által tudományosan 
vizsgált folklór anyaga maga sem egységes. A tisztán szájhagyomány útján 
megőrzött zenéknek három, egymástól lényegesen különböző rétegét tar
talmazza: 1. a kelet-európai országok fél-feudális, korai kapitalista körül
mények között élő parasztságának zenekultúráját (magyar, román stb.);
2. Afrika teljesen elmaradott, primitív, illetve félprimitív körülmények 
között élő népeinek zenekultúráját (arab, berber); 3. Ázsia jelenleg elmara
dott, de hajdani magas műveltségű népeinek zenéjét (arab—perzsa, kínai, 
indonéziai).

A különböző forrásokból eredő anyag tehát különböző szinten kerül
hetett csak bele Bartók művészetébe. Természetes, hogy a magyar népdal 
— nemzeti célkitűzéseinek következményeképpen — ezek közül jelentősé
gében és mennyiségében is kiemelkedik. Nagyon lényeges azonban emellett, 
hogy Bartók a különböző forrásból származó elemeket elvileg egyenlően 
kezelte. Zenei nyelvét, stílusát ezek az elemek együtt, egy bizonyos kom
plexitásban alakították ki. Mielőtt rátérnénk ennek a komplexitásnak a 
vizsgálatára, szükséges, hogy a Keletről érkező, illetőleg Keletre utaló ele
mek leplezetlen felbukkanásait jegyzékszerűén is összefoglaljuk. Bartóknak 
azokra a műveire vagy mű-részleteire gondolok, melyekről vagy ő maga 
említette keleti összefüggéseiket, vagy pedig a cím szolgál irányadóul. Ide 
tartoznak továbbá azok a részletek, melyek egyértelműen, mondhatnánk: 
zsánerszerűen is Keletre utalnak.

Az arab zene elemeit fedezhetjük fel a Zongoraszvit (Op. 14) harmadik 
tételében (1916), a II. vonósnégyes második tételében (1915—17), A csodá
latos mandarin c. pantomim egyes részeiben (1918—19), a Táncszvitben 
(1923), a 44 hegedű-duó sorozat Arab dal című darabjában (1931) és a 
Mikrokozmosz Napkeletén c. darabjában (1926—37)

A távol-keleti (kínai, indonéziai) zene elemei figyelhetők meg A csodá
latos mandarin egy részletében, a Mikrokozmosz Báli szigetén című darab
jában, a Zene húros-, ütőhangszerekre és cselesztára harmadik tételében 
(1936), a Contrasts trió második tételében (1938) és a Brácsaverseny ekső 
tételében (1945. Op. posth.)

A felsorolt művek, illetőleg részletek mindegyikében melodika, ritmika 
és hangszerelés egyaránt Kelet különböző hatását tükrözi. A ritmikai és 
szín-effektusok elemzésére ezúttal nem tudjuk figyelmünket kiterjeszteni; 
ezek jobbára az utalás vagy a zsáner-kép konkrétságát biztosítják. Az 
általánosabb jelenségeket inkább a melodika terén tudjuk felfedezni.

Vizsgáljuk meg tehát elsősorban melodikai szempontból a fent említett 
részleteket. Az arab zenére utaló művekben csaknem kivétel nélkül fel
fedezhetjük azokat a hangsor típusokat, melyekkel Bartók biskrai útja 
alkalmával találkozott, s amelyeket említett tanulmányában közzétett.
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E hangsorok közül két alaptípust szükséges kiemelni, nevezetesen egy 
hiányos diatonikus skálát:

(A) H — D E F (G)
melyben a dallam pilléreivé igen gyakran a H D F hangok válnak, továbbá 
a bővített szekundos skálák egy jellegzetes tetrachordját:

EF G§A
melyből többnyire kiválik egy három hangból álló kis dallammag. Az első 
típusra a Táncszvitben találunk példát, a második pedig a II. vonósnégyes
ben és az Arab dal-ban szerepel.

JL

Bartók mesteri sűrítő technikájára jellemző, ahogy a bővített szekun
dos hangsor két „elváló” (diezeugmenon) tetrachordját egyszerű felcserélés 
útján „kapcsolódó” (synemmenon) tetrachordokká alakítja át.(i

0 K ifejező volta m iatt szükségesnek  éreztem  az ókori görög zene tetrachord-elm é- 
letének  k ifejezéseit használni.
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AB C|ü EF G|A 
j_________ | j________ !

EF G|AB C|D
I________ I___________I

Így alakul ki A csodálatos mandarin fughettájának jellemző melódia
struktúrája, melyben egy centrum-hang körül lefelé és felfelé azonos 
trichord épül. Ugyanezt a skálát kapjuk egyébként, ha az Arab dal fő- 
és kísérőszólamát összevonjuk.

2

A legnyíltabb utalás a távol-keleti zenékre A csodálatos mandarinban 
és a Báli szigetén című zongoradarabban található. A Mandarin közeledé
sét ábrázoló zene melodikusán egyértelmű anhemitonikus kínai penta
tónián alapszik:

3
A csodálatos mandarin

A Báli szigetén, mely már címével is elárulja szándékát, többféle gamelan- 
effektust és jellegzetes skálákat tartalmaz. E skálák között a középrész
ben a pelog elnevezésű hemitonikus pentatónia szerepel:

4
B áli sz ige tén  ( M ik ro k o z m o sz )

5 8 8



A Brácsaversenyben is hemitonikus pentatóniát találunk.

5

A darab többi skálájában Bartók ezt a pelog-skálát variálja oly módon, 
hogy a pelog alapvető dallam-magját (félhang - j -  nagytere) tovább bővíti 
(félhang -j- kvart).

A nagyobb hangköz ilyenfajta bővülésére az indonéziai zenében gyakorlati 
példát is találunk. Jaap Kunst mérései alapján Heinrich Husman a követ
kezőképp mutat be egy jávai „melog” skálát:7

87 178 432 62 440 (hangköz-struktúra Centekben).
Bartók más műveiben ez a skálatípus még tovább is bővül, megtartva 

a gamelan hangzás sajátosságait. Így a Zene harmadik tételében és a 
Contrasts trióban félhang -j- bővített kvart szerepel.

7 . Zene húros-és ütőhang
szerekre és celestára

7 H. H usm ann: G r u n d la g e s  d e r  a n t i k e n  u n d  o r i e n ta l i s c h e n  M u s i k k u l t u r .  Berlin , 
1961. 167. 1.
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Nem kerülheti el a figyelmünket, hogy az arab és távol-keleti skálákból 
Bartóknál a következő intervallumpárok kristályosodnak ki:
az arab skálákból — félhang +  kistere ( 1 + 3  félhang)
A távol-keleti hemitonikus skálákból

félhang +  nagytere (1 +  4 félhang) 
félhang +  kvart (1 +  5 félhang) 
félhang +  bővített kvart ( 1 + 6  félhang).

Ezek az intervallum-párok Bartók kompozíciós műhelyében teljes inter
vallum-láncokká, vagy skálákká bővülnek azáltal, hogy periodikusan ismét
lődnek. Erre a periodikus ismétlődésre a folklór gyakorlatában is találunk 
példát. így Bartók Biskra-i tanulmányának egyik példájában (No. 48 
dallam) tisztán előttünk áll a félhang-kisterc (1 +  3) alapképletből álló 
skála.

f

A félhang +  nagytere (1 +  4) periodikus ismétlése pedig a hemitonikus 
pentatóniák egyik-másik modusában ugyancsak majdnem készen áll.

Nyorag: E F G H C (E)
[G H C E F]

Amikor tehát Bartók az ilyesféle periodikus intervallumláncait kiala
kította, nem kizárólag elméleti úton jutott el hozzájuk, hanem előtte áll
hatott néhány élő, gyakorlati példa. Más kérdés azután, hogy Bartók, a 
tudatos alkotóművész átalakító képességével továbbfejlesztette ezeket a 
készen kapott lehetőségeket.

Erre az átalakítási folyamatra kívánok most három példát bemutatni. 
Ha tüzetesebben megvizsgáljuk a legtágabb intervallum-párt, melyben a 
félhanghoz bővített kvart társul, láthatjuk, hogy szűkebb felépítésben ez 
azonos a félhang +  nagytere intervallumpárral:

Érdekes jelenségnek vagyunk a tanúi A csodálatos mandarin már em
lített részletében: míg a szólamok horizontálisan anhemitonikus pentatónia 
rendszerében mozognak, addig vertikálisan két bővített kvart épül egy
másra, ami tulajdonképpen nem más, mint a félhang +  kvart (1 +  5) alak
zat másféle felrakása. Ha tekintetbe vesszük ennek az utóbbi 1 +  5 inter
vallum-láncnak a hemitonikus peloggal való — már kimutatott — össze-
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függését, megállapíthatjuk, hogy Bartók a pantomim e részletében a tá
volkeleti zene kínai és indonéziai (vagyis anhemitonikus és hemitonikus) 
alaptípusát egyesítette.

10
A csodálatos mandarin

Minthogy A csodálatos mandarin zenéjében félreérthetetlen arab elemeket 
is találtunk, szükségszerűen felmerül a kérdés: vajon miért halmozza vagy 
keveri Bartók ebben a kompozíciójában az orientáljs hatásokat? A ro
mantikus zeneszerzőknél is találkoztunk ilyesfajta stílus-keveredésekkel. 
A lényeges különbség közöttük azonban abban rejlik, hogy míg ők a Kelet 
valóságos ismerete nélkül elegyítették a különböző keletinek hitt elemeket, 
addig Bartók a keleti zene teljes ismeretében, tudatosan törekedett a külön
féle stílusok kombinációjára. Pantomimjának főalakja: a Mandarin nem 
igényel „hiteles” kínai ábrázolást. A darab expresszionista-szimbolista 
dramaturgiája inkább azt követeli meg, hogy a figura egy messziről, Kelet
ről érkezett jövevény legyen, aki az európai nagyvárosi légkörbe a termé
szeti népek egészséges, fékezhetetlen vágyával és erejével tör be.8

A harmadik példa, amit Bartók átalakító munkájára kívánok felhozni, 
a Báli szigetén című darabban található. Itt két félhang +  kvart (1 +  5) 
struktúrájú intervallumlánc oly módon összegeződik, hogy félhangokból 
és egészhangokból álló periodikus skála jött létre (1 +2) :

Intervallum-láncaink sora tehát ezzel a következőképp bővül:
1 —f— 2 félhang 
1 +  3 
1 +  4 
1 +  5 
1 + 6

Mindebből világosan kiderül, hogy Bartók a keleti melodika elemeit kö
vetkezetesen fejlesztette ki és építette bele intervallum-láncokon alapuló

8 Szabolcsi B.: „A csodálatos m andarin” . L i s z t  F e r e n c  é s  B a r t ó k  B é la  e m l é k é r e .  Ze
netudom ányi Tanulm ányok III. Budapest, 1955.

591



kom pozíciós rendszerébe. Ezekkel az in tervallum -láncokkal ugyanis n em 
csak ezekben az egyértelm űen keleti vonatkozású  m űveiben találkozunk, 
hanem  é re ttk o ri m űvészetének csaknem  m inden  darab jában . K övetkezetes 
form áló  m u n k á já n a k  eredm ényeképp ezek a in tervallum -láncok  — a 
k rom atikus 12 fokú  hangrendszer lehetőségei között — kibővülnek és 
lezáru lnak . Így a lak u l ki például az a rab  skálák  három hangú alapképle
téből — a „synem m enon” te tracho rdok  p é ld á ján  — egy teljes ok távo t 
k itö ltő  hangsor:

EF G |  A CD h (E)
I I______ I I

1 + 3  1 + 3  1 + 3

H asonlóképpen jö n  lé tre  az 1 +  5 s tru k tú rá jú  hangsor is:

EF B k C t> (E)
I I______ 1

1 + 5  1 + 5

Az előbbi sorból kettő , az utóbbiból h áro m  szükséges ahhoz, hogy kiegé
szítsék egym ást a te ljes  tizenkétfokúságra. Ez a m agyarázata  annak , hogy a 
fen t felsorolt in te rva llum -láncok  közül nem  m indegyik já tsz ik  egyform a 
szerepet B artók  kom pozíciós techn ikájában . M egfigyelhető ugyanis, hogy 
azokat az a lak za to k a t részesíti B artók előnyben, am elyek közvetlenül is 
beleilleszkednek a 12 fokú krom atikus ok távba, vagyis az 1 + 2 ,  1 +  3 és 
1 + 5  osztású hangköz-láncokat. Lendvai E rnő , a kiváló m agyar B artók- 
k u ta tó  m unkásságának  köszönhetjük, hogy m a m ár tisztán  áll e lő ttünk  
ezeknek az in te rva llum -láncoknak  — vagy ahogy ő nevezte őket: h an g 
nem közi m odeleknek  — a szerepel1 B artók , aki nagyjából Schönberggel 
egyidőben ju to tt  el a k rom atikával fe lb o n to tt tonális zene végső következ
m ényeiig: a 12 h an g  egyenjogúságának és a rég i értelem ben ve tt funkciós 
tonalitás fe lbon tásának  szükségszerűségéig, e m odelek segítségével a lak í
to tta  ki a m aga sajátos kompozíciós tech n ik á já t. A d iaton ikus skálák  
asz im m etriá jávak  szem ben ezek a m odelek —  az oktáv egyenlőközű perio 
dikus felosztása révén  — hangnem közi h angzást biztosítanak a kom pozí
ciónak. Így valósíto tta  meg B artók  a régi to n a litá s  m egszüntetését és egy 
ú jfa jta  kö tö ttség  k ia lak ítá sá t •— anélkül, hogy Schönberg R eihe-techn ikáját 
fe lhasználta  volna.

Ezekre a je lenségekre  e helyen csak u ta ln i tudunk. C supán a rra  szo
rítkozunk , hogy m egm utassuk: ezekben az in tervallum -láncokban , vagy 
m odel-skálákban , m elyek B artók  kom pozíciós techn ikájában  középponti 
helyen  állnak, közvetlen és egyértelmű érintkezési pontot találunk Bartók 
keleti élményei és nyugati törekvései között.

M indezek u tá n  m ásodrendű kérdés, hogy e kompozíciós technikai k i
a laku lásában  m ely ik  tényező: a keleti vagy  a nyugati, a népzenei vagy a 
m űzenei hagyom ány  já tszo tta  a főszerepet? Az elsőbbség kérdésénél ugyanis 
sokkal fon tosabb  az a tény, hogy B artók  kom pozíciós techn ikája  egyszerre 
sű ríte tte  m agába az európai polgári fejlődés tan u lság a it és a népzene (értve

!l Lendvai E.: B a r t ó k  s t í lu sa ,  Budapest, 1955.
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ra jta  parasztzenét és ke le ti m űzenét egyaránt) hagyom ányait. B artók  in te r
vallum -láncai épp úgy beleillenek az európai zene tizenké tfokú  törekvéseibe, 
m in t a keleti zene egyes jellegzetes skála-, illetve m elódiarendszereibe. 
Más szóval: B artók k ife jeze tten  keleti hangvételében is o tt él az európai 
zene tonális hagyom ányon felnő tt, de im m ár tonalitáson  tú li  szelleme, és 
m egford ítva: kompozícióit, á lta lános stílusá t csaknem  m inden  ponton á t
i ta tja  a keleti zene m odalitása , m elosza és hangrendszereinek  hatása.

4.
B artók  volt teh á t az első zeneszerző az európai zene tö rtén e téb en , ak i

nek  m űvészetében — m ind  világnézeti síkon, m ind pedig  a kompozíciós 
techn ika  tek in te tében  —  az európai-nyugati elvek valóságos szintézisben 
ta lá lkoznak  K elet zenéjével. B artók  e ljárása lényegesen különbözik  ro 
m an tik u s elődeiétől, ak ik  K elethez csak egy-egy friss hangvé te l, egy-egy 
tá j vagy atm oszféra festéséért fo rdu ltak . De tovább m en t B artó k  a század- 
forduló  zeneszerzőihez, D ebussyhez vagy Puccinihez képest is. Ezek m ind
k e tten  sokat m eríte ttek  az ú jo n n an  m egism ert T ávol-K elet zenéjéből, m ű
vészetük egészére azonban m indez nem  volt olyan e lhatározó  kihatással. 
B artóknál viszont a keleti élm ény — m int fentebb lá ttu k  —  egész életmű
vébe beleivódott. N ála is ta lá lu n k  rég i értelem ben v e tt tá j -  vagy  zsáner
képet. M űveinek többségében azonban, ahol a keletrő l jö t t  elem ek hom ogén 
alkotórészeivé váltak  zenei nyelvének, N yugat és K elet a ligha  választható  
el egym ástól. Van néhány  m űve, m elyeket hallgatva úgy érezzük, hogy b ár 
sem m i k onkré t vagy u ta lásszerű  elem et nem  ta rta lm azn ak  a keleti ze
nékből, azok ism erete és a lkotó  beolvasztása nélkül nem  szü le th e ttek  volna 
meg. Ilyen  például az 1937-ből való, K ét zongorára és ü tőhangszerekre  
ír t  Szonáta, m elynek izgalm as ritm usaiban , sajátos ü tő -e ffek tu sa ib an  épp
úgy o tt él a  tudatos eu rópai hagyom ány, m in t a te rm észeti nép ek  ösztönös 
zenei m egnyilatkozása és szem élytelen kollektív  m agata rtása .

B artók  oeuvrejének ism erői jó l tud ják , hogy ez a  szonáta, b á r az 
egyik legnagyobb szabású rem ekm űve, nem  áll egyedül: szervesen  illesz
kedik  bele B artók többi, az 1930-as évekből való m űveinek  sorába és 
ta r t ja  az összekötő szá lakat az 1940-es esztendők kom pozícióival is. K elet 
és N yugat nyelvi, stílusbeli szintézise te h á t szorosan összefonódik B artók 
m űvészi v ilágának érési fo lyam atával. Ahogy tágu lt szám ára a k ö r a m agyar 
és vele szomszédos népek  dallam világátó l a különböző távo li, E urópán  kí
vü li népek  zenéjének m egism eréséig, úgy tágu lt k i m űvészi célkitűzéseinek 
köre is — fiatalabb  éveinek naiv  hazafiságától a ko r m élyebb  és véresebb 
p roblém áinak  m egértéséig és hum anista  átéléséig.
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G O L D M A R K  K Á R O L Y
(1830—1915)

Fél évszázad táv la táb ó l m ár k icsit a tö rténelem  is beleszól az életm ű 
értékelésébe. G oldm ark  K áro ly  önnönm aga rez ignált je lm ondatával elébe
vágo tt a tö rténelm i é rték íté le tn ek . G yakran  idézett vallom ása — „M inthogy 
vezetni nem  tu d tam  és m ásokka l m enni nem  ak artam , inkább  egyedül ha
la d ta m ” — ma is igaznak  tű n ik . Ez az egyedül ha ladás sorsa és végzete volt, 
a k á r  társta lan , isk o la -n é lk ü li önképzésére, ak á r önálló  s tílu sának  k im unká
lá sá ra  gondolunk.

Életének első h á ro m  évtizede jobbára  a küzdelem  és a nélkülözés jegyé
ben  telik. Szülővárosa, K eszthely  u tán  N ém etkeresztú r, Sopron és Győr, 
m a jd  Bécs és P est G o ld m ark  életének első ta rtó sab b  állom ásai. Későn 
ta n u lja  a  betűvetést, m in t  ahogyan késve indu l egész ka rrie rje . N éhány 
hegedű-tanévet k iv év e  önere jébő l tanul, s csakham ar, a fennm aradásért 
küzdve, tanít, színházi zenekarokban  játszik, ső t igen  k o rá n  m á r szólistaként 
is fellép a darabok  szü n e te ib en ; a m egélhetés érdekében  nem  szabad m eg
v e tn ie  a vendéglői m u zsik á lá s t sem. A tizennyolc éves G oldm ark a m agyar 
szabadságharcban is  résztvesz; G yőr kap itu lác ió jako r lázadónak  vélik és kis 
h íjá n  agyonlövik.

Talán m eglepőnek tű n h e te tt, hogy az isko lázatlan  színházi hegedűs 
27 éves korában szerzői hangversennyel m utatkozik  be a bécsi közönségnek. 
Egy koncert-ouverture , k é t dal, egy zongoranégyes, v a lam in t egy szólóra, 
k ó ru sra  és zenekarra  ír t  zsoltárkom pozíció szerepel a  tek in télyes „Gesell
sch aft der M usik freunde” te rm ében  rendezett déli koncerten . K ét évvel 
később m ár Pesten  t a r t j a  szerzői hangversenyét, kam arazenei és dal
m űsorral. Ezek a h an g v ersen y ek  kedvező fo gad ta tásban  részesültek  ugyan, 
m égis, G oldm ark zeneszerzői k a rrie rje  csak h a rm incad ik  évén  tú l, az 1860-as 
években  kezdődik, am ik o ris  m egalkotja  első fon tosabb  m űveit, köztük a 
hegedűre és zongorára  í r t  E -d ú r szvitet (op. 11) és é le tm űvének  egyik leg
jelen tékenyebb zenekari kom pozíció ját: a S ak u n ta la -n y itán y t.

Goldm ark K áro ly  k iem elkedő m esterm űveinek  időszaka éppen a 
S akun ta la-ny itány  m egalk o tásáv a l kezdődik 1865-ben, hogy később olyan 
sikeres m űvekkel fo ly ta tó d jék , m in t a H egedűverseny, a „Falusi lakodalom ”- 
szim fónia és a  „Sába k irá ly n ő je ” cím ű opera. C saknem  tíz  esztendeig dol
gozott G oldm ark ezen az első és legnagyobb s ik e rt a ra to tt  operáján. Be
m u ta tó já t a bécsi u d v a ri operaházban  ta r to ttá k  1875. m árcius 10-én és 
egy évvel később m á r B udapesten  is előadták. K ülönleges sikerére  je l
lem ző, hogy több m in t hú sz  v ilágváros operaháza já tszo tta : Bécsen, B uda-
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pesten k ívül többek  között Torino, M adrid, S zentpétervár, Zürich, B uenos 
Aires, P rága, Boston, Varsó, London és New York. G oldm ark  még öt o perá t 
írt, s köztük legfeljebb a ,,Házi tücsök” közelítette  m eg valam ennyire  a 
„Sába k irá ly n ő je” sikerét. M indam ellett a további négy G oldm ark-opera — a 
„M erlin”, „A hadifogoly”, a „Berlichingeni Götz” és a „T éli rege” — is sze
repelt a m agyar és különböző külföldi operaházak színpadán.

G oldm ark zenéje sajátságos stílu sá rn y a la to t je len t a századvég európai 
m uzsikájában. A zeneköltő m űvészetének érlelődése so rán  két, sőt h áro m  
stílusnem zedék is h a lla tta  szavát: az elsőtől tanu lt, a  m ásod ik  lenyűgözte és 
e lkápráztatta , a  h a rm ad ik a t szinte félve, tartózkodva, k ritik u s i állásfoglalá
saiban azonban olykor tü n te tv e  tisztelte. A bécsi klasszicizm usból a  ro m an 
tikába  áthajló  M endelssohn lírá já tó l, zenekar-kezelésétő l és színku ltú rá já tó l 
m ár kezdetben sokat tanu lt. Liszt Ferencet m ár gyerm ekkorában  ha llo tta  
zongorázni; jóval később, 1874-ben közös hangversenyen  is szerepelhetett 
vele, épp azon a koncerten , ahol a „Sába k irá lynő je” zenéjének  egy részlete, 
a Bevonulási induló, először szólalt m eg a nyilvánosság előtt. Liszt vo lt az, 
aki közben járt a „S ába” bem utató-előadása érdekében. —  A késői tizen
kilencedik század további három  zeneóriása, B rahm s, W agner és Verdi, ön
kéntelenül is a m ásik  o ldalra kerü ltek . F őkén t ők voltak  azok, ak ikre  G old- 
m ark  vallom ásszerű je lm ondata  vonatkozhato tt, ők leh e ttek  azok a „m ások”, 
akikkel „m enni nem  a k a r t”, ak iknek  nyom asztó közelsége azonban — főkén t 
W agneré és V erdié — léptem -nyom on h a to tt és k ísé rte tt, e lkerü lhetetlenül.

G oldm ark öregkori, szám vetésszerű je lm ondatának  befejező része 
— „ . . .  és így inkább  egyedül h a lad tam ” — m égis kü lönösen  igaz. Ezt az 
óriások m elletti egyedü l-haladást G oldm ark különleges tém aválasztása és az 
ezzel összefonódott szín- és hangzásvilága te tte  lehetővé. A K elet m ese- és 
m ondavilágának bűvös, csodás, varázslatos m otívum ai n á la  úgy transzponá- 
lódtak  m agas reg iszterben  úszó hegedűdallam okká, puha, zsongító és b u ja  
harm óniákká, rendk ívü l színes és hódító zenekari m uzsikává, hogy annak  
egy-egy jellem ző fo rdu la tá ró l tévedhetetlenü l rá  lehe t ism ern i G oldm ark 
személyes stílusára .

Van G oldm ark stílusának  egy m ásik  vetü le te  is, m ely  k iterjedésében  
kisebb ugyan, de jelentőségében szám unkra annál lényegesebb. Ez pedig: 
G oldm ark m űvészetének m agyar vonatkozása. T udjuk, hogy a zeneköltő 
életének nagy  részét Bécsben töltö tte , p ihenőül is az osztrák  hegyvidék 
(és olykor az A dria  p artján ak ) tá ja it  választo tta . De azt, hogy m ag y ar 
földön született, hogy a refo rm kori M agyarországon nevelkedett, s hogy 
it t  é rte  — nem  is té tlen ü l — a  m agyar szabadságharc k itörése, e rre  m ég 
a 80 éves k o ráb an  ír t  önéletrajzában  is szívesen em lékezett. Jó  n éh án y  
m űvével is k ifejezésre ju tta tta  szülőföldjéhez való ta rtozásá t. A F ilh a r
m óniai Társaság 50 éves jub ileum ára  kom ponálja „Z ríny i” cím ű szim fonikus 
költem ényét, m elye t szem élyesen vezényelt az 1903. m á ju s  4-i operaházi 
díszhangversenyen. D alt í r  K iss József versére  és váz la to k a t készít egy 
„P ártü tő k ” cím ű operához, K isfaludy K áro ly  d rám ája  nyom án. Egy k o rtá rs- 
zenekritikus egyéb m űveiben  is észrevesz m agyaros hangokat, így a „M erlin” 
m egnyitójában, a „Házi tücsök” felvonás-közti zenéjében, a „Téli rege” 
bevezetésében és „A fo rrás” cím ű dalban  is .— 1885-ben, az első nagyobb- 
szabású országos k iállítás alkalm ából m egjelen t gyűjtem ény, a „M agyar
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Zeneköltők K iállítási A lb u m a” szerkesztősége G oldm ark K áro ly t is felkéri 
m agyaros tárgyú  zenedarab  kom ponálására. Az ünnepi a lbum  cím lapját 
megelőző a ranyozo tt ,,arcképcsam ok”-o t három  m agyar zeneszerző-nem zedék 
po rtré i díszítik, azoké a századvégi m ag y a r kom ponistáké, ak ik  egy-egy 
darabba l képviselve v an n ak  a gyű jtem ényben . Ezen a rep rezen ta tív  tablón 
Liszt Ferenc o ldalán  G oldm ark K áro ly n ak  díszhelyet b iztosíto ttak . Gold- 
m ark , aid. egy M agyar Á bránddal szerepel az A lbum ban, ebben az időben 
55 éves, te h á t a gyűjtem ényben  szereplő  m uzsikus-társak  között a középső 
nem zedéket képviseli. E urópai h írű  m űvész, ak i ekkor m á r  tú l  van  a S akun- 
ta la -n y itán y  és a „Sába k irá lynő je” első nagysikerű  bem utató in , és küszöbén 
a szülőföld ünneplés-sorozatainak , am ely ek re  m ajd  80 éves ko rában  a keszt
helyi hazalátogatás a lkalm ával ren d eze tt 1910-es ünnepségek  teszik fel a 
koronát. M agyar Á b rán d ja  azért is figyelem re m éltó, m e rt szerencsés m ódon 
ötvözi benne a K elet k é tfé le  színeit: az épp általa k im űvelt orientalisztikus 
ko lorito t a verbu n k o sn ak  valószínűleg ugyancsak közép-, illetőleg közel- 
keleti eredetű, de másképpen sajátságos m etodikájával.1

Csak röviden u ta lu n k  G oldm ark s tílu sának  egy to v áb b i egyéni, jelleg
zetes vonására: fiatalos, m esszire-röpítő , ábrándos tavasz-hang jára . Ez a 
boldog tavasz-hang, e levegős rom an tikus távolság-poézis h a tja  á t különösen 
a H egedűverseny első té te lé t, a „Tavasszal” című n y itány t, a „Falusi lako- 
dalom ”-szim fónia sze ren ád já t és G oldm ark  kam arazenéjének  néhány  té te lé t. 
E vissza-visszatérő fia ta los bo ldogság-hang jelkép is egyben: az ötven évvel 
ezelőtt, 1915. ja n u á r  2-án m eghalt G oldm ark  K ároly zenéje  lendületének, 
elevenségének jelképe, azé a m uzsikáé, am elyet v ilághírű  itth o n i és külföldi 
előadóm űvészek, k arm este rek  egész so ra  k a ro lt fel és am ely  n ap ja in k b an  is 
nem egyszer lép k i a keszthelyi em lékm úzeum  falai közül, hogy ú jra  m eg 
ú jra  találkozzék a szülőföld és a nagyv ilág  közönségével.

1 E gondolat részletesebb  k ifejtését és G oldm ark „Magyar Á brándjának” elem zését 
lásd e cikk szerzőjének ,,A századvég m agyar zenéje a hetvenöt éves »K iállítási Album-« 
tükrében” cím ű tanulm ányában, e folyóirat 1960. évi 2. számában (163—166. 1.).
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PROF. DR. P A U L  MICHEL:

Z E N E P S Z I C H O L Ó G I Á I  K U T A T Á S A I N K  
N É H Á N Y  E R E D M É N Y É R Ő L *

I .

A  Z E N E I  N E V E L É S  P S Z I C H O L Ó G I A I  M E G A L A P O Z Á S Á N A K  S Z Ü K S É G E S S É G E

Az  ISME 5., tokiói közgyűlésén elfogadott javasla tok  fe lh ív ták  a figyel
m et, „a zenei nevelés új, tudom ányos m egalapozására, összefüggésben a 
pszichológiával”. N yilvánvaló a zenei nevelés pszichológiai a lá tám asztásának  
jelentősége. A zenei nevelés nem  lehe t eredm ényes a legú jabb  pszichológiai 
ku ta táso k  nélkül, ha valam ennyi d im enziójában meg a k a r ja  őrizni b iz ton
ságát, tájékozódóképességét, ha fel k ív án ja  tá rn i a zene és a pedagógia v a 
lam ennyi kérdésének belső összefüggéseit. T udnunk kell, m ilyen szerepet 
te lt  be a zene az em ber életében, m ilyen h atásokat kelt, vagy  fokoz, a zenei 
fejlődésben m ilyen célok érhetők  el optim álisan.

Az NDK zenei nevelésében valam ennyi zenepedagógiai lépés pszicholó
giai m egalapozásának igényéből in d u l ki, nem csak az iskolai zenetan ítás t 
ta r tv a  szem előtt, de szocialista á llam unk  nagy m űvelődéspolitikai fe lad a ta it 
is. A zt a fe lada to t tű z tük  ki, hogy valam ennyi em bernek — különbség n é l
kül — m egnyissuk a zeneku ltú ra  m agaslataihoz és szépségeihez vezető u ta t, 
hogy fogékonnyá vá ljan ak  a zenem űvek átélésére, hogy az em berekben fe l
éb red jen  és k ifejlőd jön  a zenei alkotó  erő, hogy tu d a tu k b an  m ozgásba le n 
düljenek  a zene m egtisztu lt em ocionális erői és ezáltal végső soron gon
dolkodásuk és valam ennyi cselekedetük  etikus legyen. M ivel W eim arban 
élek, engedtessék m eg nekem , hogy az em beri fejlődés em e m agasrendű  
fokára  gondolva G oethe szavait, a W ilhelm  M eister-t idézzem : „M inden 
elgondolható dolog közül azért v á lasz to ttuk  a zenét a nevelés alapelem éül, 
m ert innen  egyenrangú  u tak  indu ln ak  ki m inden irán y b a .” Ezeknek a m ély 
ségesen h um an ista  fe ladatoknak  a betöltéséhez elhatározó jelentőségű az 
em ber zenei fejlődése törvényszerűségeinek átfogó ism erete,

II.
AZ N D K  Ü J Z E N E P S Z I C H O L Ó G I Á I  M U N K A I N A K  A L A P E L V E I  E S  FÖ C É L J A I

Ebből a felism erésből adódott az új zenepszichológiái a lapku ta tások  
igénye, a lak u ltak  ki sú lypontjai. A legutóbbi években sok zenetudós és 
pedagógus dolgozott idevágó tém ákon, közülük u talok dr. Siegfried Bimberg

* A budapesti ISME konferencia anyagából.
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(H alle), prof. dr. Fritz Reuter (Berlin), prof. dr. Walther Siegmund-Schultze 
(H alle) és e sorok író já n a k  m unkáira.

Törekvésünk, hogy a  zenepedagógiát a tudom ányok legú jabb  állásának 
m egfelelően alapozzuk m eg, a pszichológia zenei vonatkozásainak, régebbi 
eredm ényeinek  é rtéke léséhez  is vezetett. Ilym ódon k ritik a i értékelésnek 
v e tjü k  alá a ném et (H elm holz, S tu m p f; A braham , B rehm er, König, M eissner, 
R eim ers, Riemann, R u p p ; K u rt, Huber, Schünem ann, W icke; W ellek, W inckel, 
P a p e  stb.) és a kü lfö ld i (Révész, Kovács, Cogni, Roiha, W illems, F rances; 
F a rn sw o rth , Lundin, M urssei, Schoen, Seashore  stb.) tudósok m unkásságát, 
s en n ek  kapcsán — m ódszertani k iindu lópo n tja in k n ak  m egfelelően — az 
érte lm ezés során n é h á n y  régebbi ered m én y  kérdésessé válik . A meglevő 
k u ta tá so k a t is ú jab b  k ísérle teknek  v e tjü k  alá, hogy m egbizonyosodjunk 
helyességükről. Harnte lenne , ha valam ennyi közzétett k u ta tá s t örökérvényű
n ek  tekintenénk. M ivel az em ber lé té t „ társadalm i viszonyok együttesének” 
k e ll felfogni, új és m esszem enő k u ta tá so k  szükségesek ahhoz, hogy áb rá 
zo lhassuk  a gyerm ekek  és felnőttek  zenei fejlődését az új tá rsadalm i viszo
n y o k  között. Ebben a tö rekvésünkben  szorosan kapcsolódunk a szocialista 
o rszágok számos, fig y e lem re  méltó tudom ányos eredm ényéhez (B. M. Tytep- 
lov, N. A. G arbuzov, E. A. Malceva, M. R um er, Z. Lissa, Kr. Szopova, A. 
S y ch ra , Fr. Lysek, Szőny i E. stb.).

III.
Z E N E P S Z I C H O L Ó G I A I  K U T A T Á S A I N K  M E T O D O L Ó G I A I  K I I N D U L Ó P O N T J A

Zenepszichológiái k u ta tá sa in k  m etodológiai alapelve a zenei-pszichikai 
je lenségek  determ ináltsága . Ez nem csak a törvényszerűségek felism erhető
ségének  kérdése, de a zenei fejlődés irá n y íth a tó  voltáé is. Az em ber zenei 
tu la jdonsága i tö rv én y sze rű  feltételeinek felism erése egyben azt is jelenti, 
ho g y  m egtaláljuk a zenei nevelés cé ltudatos m egváltoztatásának  helyes 
ú tja it . Csakis így é r th e t jü k  meg, m ié rt lép  fel ez, vagy am az a zenei-pszi
chológiai jelenség és ennek  a fe lism erésnek  az a lap ján  hozhatunk  intéz
k edéseket a zenei fe jlő d és célirányos tám ogatására .

Ebből adódik egy rész t a zenepszichológia és zeneszociológia szoros 
együttm űködésének  szükségessége, m ásrész t a pszichológiai szem lélet alkal
m azásának  jelentősége. A zenepszichológia vizsgálati m ódszerében, k u ta tá 
sá b a n  különösen fo n to s  a nagyagy-m echanizm us fe ltárása . K uta tása ink  
csak is akkor leh e tn ek  eredm ényesek, h a  ezek az alapelvek  a pszichológia) 
kérdésfeltevésben, a pszichikai je lenségek  leírásában a jelenségek kele t
kezési feltételeinek elem zésében és e lm életeink  m egalkotásában  egyaránt 
é rvényesü lnek .

IV.
A  Z E N E I  F E J L Ő D É S  E M B E R I  K É P E S S É G E

M inden k u ta tá su n k  és fe jtegetésünk  k iindu lópon tja  az a kérdés volt, 
hog y an  képezhető és nevelhető  m inden  em ber zenére. Az em berrel nem  
szü le tnek  együtt zenei képességei. C sak adottságokkal született, vagyis 
anatóm iai-pszichológiai sajátosságokkal. A zenei képesség és tehetség min-
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dig  annak  a fejlődésnek a term éke, am ely  az em bernek a zenével való 
foglalkozása során, a k o n k ré t zenei tevékenység révén  a zenei nevelés és 
képzés fo lyam atában  k ialakul. A zenei fejlődés oka te h á t a környező  világ 
zen ek u ltú rá jáv a l való ak tív  foglalkozás. A zenei ha tásokat az e m b er egy
ben sa já t v ilága k ia lak ítására  használja  fel.

Az egyén és a külvilág kö lcsönhatásának  ez a felfogása to v áb b i pers
p ek tív á t n y it valamennyi em ber zenei neveléséhez. A pedagógusok m u n 
k á ján ak  alapelve tehá t csak az lehet, hogy ne v á rják  meg a zenei képesség  
keletkezését, hanem  fejlesszék azt az em berek  zenei tevékenységének m eg
szervezése ú tján .

Ezzel v isszau tasítha tjuk  azokat a fejlődési elm életeket, am elyek a zenei 
képesség lé té t fa ta lista  m ódon, az örökölt tényezők függvényének tek in tik . 
Az adottságok  örökölt hajlam a, am in t azt például C arl Seashore és M ax 
Schoen állítja , nem  befolyásolja eleve a jövendő képességeket. Az örökség 
m indig  sokértelm ű, sok irán y b a  h a t és különböző u takon  fejlődhet. Csak 
a zenei valósággal való ak tív  foglalkozás határozza m eg az örökölt ha jlam o t.

Egyben m egm utatkozik  azoknak  az elm életeknek a ta r th a ta tla n sá g a  is, 
am elyek a zenei tehetség je len lé té t vagy  h ián y á t „term észeti a d o ttsá g k é n t” 
m eghatározo tt osztályokhoz, vagy a lakosság egyes rétegeihez kapcso lják . 
Ezek az elm életek  szem beállítanak eg y fa jta  zeneileg „tehetséges e lit ré te 
g e t” egy állító lag  születése következtében  „tehetségtelen  töm eggel” , am ely 
u tóbb inak  éppen elég jó a sekély  es zenei töm egáru  is. A zenei ado ttságok  
nem  tü n te tn ek  ki bizonyos osztályokat, vagy rétegeket, m ások ro v ásá ra . 
A tehetségm eghatározó adottságok  m egoszlásának törvényszerűsége b á r
m ilyen tetszés szerinti lakosság so ra iban  hasonló arányokat m u ta t. Esze
r in t az em beriség egyetlen csoportja  —  nép, fa jta , osztály, törzs — sincs 
zenei teljesítőképesség tek in te tében  előnyösebb helyzetben.

Nincs egyetlen, a term észettő l zeneileg tehetséges, vagy tehe tség te len  
em ber sem, b ár anatóm iai-pszichológiai károsodás term észetesen  fel
léphet. Azok. a tehetségelm életek, am elyek örökölt tényezők fa ta lis ta  kö
tö ttségé t p rok lam álják , és a meglevő, gazdag fejlődési lehetőségeket ta g a d 
ják , tú lh a lad o tt álláspontot képviselnek. M inden egészségesen szü le te tt em 
b e r születése p illanatában  m ár zenei vonatkozásban is ,,a lehetőségek em 
b e re ”. Az em beri társadalom  felelőssége, hogy ez a lehetőség va lam enny i 
em bernél va ló ra  váljék. F ö lö ttébb  hum an ista  fe ladatró l van te h á t szó, 
am elyet a Zenei Nevelés N em zetközi T ársaságának  nyom atékosan, a v ilág  
m inden  tá já n  elő kell segítenie.

A nnak  a zenepszichológiái e lm életnek helyességét, am ely valam en n y i 
em ber zenei fejlődését tűzi k i célul, nyom atékos töm egérv  igazolja: szo
cialista  k u ltu rá lis  fo rrada lm unk  gyakorlata . Az öntevékeny m űvészeti a l
ko tás új ú tja i:  a m unkás szim fonikus zenekarok, a m unkás operák , az 
üzem i együttesek  m egerősítenek optim ista  felfogásunkban valam ennyi em 
b er zenei nevelésének lehetőségéről. M indez meggyőzően szól a tá rsad a lm i 
fe lté te lek  szerepéről a zenei fejlődésben. Szilárd m eggyőződésünk, hogy  a 
tok ió i ISME konferencia jav asla ta  „m inden gyerm eknek azonos lehetőségei 
kell adni a zenei képzésre” csak így valósu lhat meg. Csak így v á lh a t a 
zenei nevelés goethei értelem ben igaz em berneveléssé.

A zenei tehetségek tám ogatása két síkon tö rtén ik :
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1. Az egészen á lta lános, széles tehetség tám ogatás fo lyam atában a leg
tágabb  érte lem ben  em eljük  zenei népm űvelésünk  színvonalát, különösen 
azok szak tudását —  zenei nevelők, tan áro k , á lta láb an  a k u ltú ra  funkcio
náriusa inak  fe lkészü ltségét — akik  e m u n k á é rt felelősek; törekszünk a rra , 
hogy növeljük n é p ü n k  még korántsem  k im e ríte tt tehetségpotenciálját, 
hogy a nép zeneileg  is m űvelt legyen.

2. Speciális és d iffe ren c iá lt módon tá m o g a tju k  a kiem elkedő tehetségű 
gyerm ekeket é-s f ia ta lo k a t. E rre  szolgál a 84 zeneiskola és 127 kihelyezett 
zeneiskola hálózata , a speciális zenei g im názium  és a zenem űvészeti fő
iskolák gyerm ekosztálya.

M indkét fe la d a to t — egyfelől a zenei képességek széles fejlesztését, 
m ásfelől a teh e tség ek  különleges tám o g a tá sá t — összefüggéseiben kell 
szemlélni, de az egy ik  nem  lehet a m ásik ro v ására .

V.
A  G Y E R M E K K O R  F E J L Ö D E S P S Z I C H O L Ó G I A I  P R O B L É M Á I

Az em lített, a lap v e tő  kérdések tisztázása m elle tt az NDK zenepszicho
lógiája törekszik  a r ra  is, hogy a különböző korosztályok zenei nevelésének 
sajátságos p rob lém áihoz segítséget nyú jtson . M inden tan te rv i változás 
ú jra  felveti a k é rd és t, m it lehet és szabad követeln i a különböző korosz
tályoktól anélkül, hogy  m eghaladnák az é le tk o r m eghatározta re la tív  te l
jesítőhatárt. E rre  a kérd ésre  eddig szinte csak is az iskolák gyakorló peda
gógusainak k e lle tt válaszolni. Az em pirikus ku ta táso k  azonban önm aguk
ban  nem  elegendőek  ahhoz, hogy a tan an y ag o t tudom ányos m egalapozott
sággal beosszuk.

K u ta tása ink  az t m u ta tták , hogy a g y erm ek ek  teljesítőképességét zenei 
vonatkozásban e rősen  alábecsülték, kevesebbet követeltek tőlük, különösen 
az iskola előtti nevelésben  és az álta lános isko la i alsó fokon. A különböző 
k o rú  gyerm ekek te ljesítm ényének  lehetősége sokkal m agasabb, m int azt 
a zenepedagógusok em pirikus tapaszta la tai, sőt, a régebbi pszichológiai 
ku tatások  a lap ján  á llíto tták . A módszeres és céltudatos pedagógiai m unka, 
valam int a szülői ház, az iskola és a ny ilvánosság  megfelelő zenei k iim ája  
azt bizonyítja, hogy  a gyerm ekek tip ikus é le tk o ri sajátságainak  ta r to tt  is
m ertető jelei —  és m ag a ta rtá sa  — nem  te k in th e tő k  optim ális te ljesítm ény
h a tá rnak . M indezt term észetesen  csak olyan pszichológiai tudom ány á llap ít
h a tja  meg, am ely  nem csak  a p illanatnyi té n y á llá s t rögzíti, hanem  a fejlődés 
lehetőségeit is k u ta t ja  és ilym ódon fe lism eréseivel m egterem ti valam ennyi 
em ber zenei fe jlődésének  előfeltételeit. Az a pszichológiai tudom ány — pél
dáu l A. Gesell k u ta tá sa  — , am ely abból in d u l ki, hogy a gyerm ek veleszüle
te tt  tu lajdonsága, m it, hogyan és m ikor tan u l, nem  akar, de nem  is tu d  azon 
gondolkozni, h o g y an  lehe t valam ennyi g yerm ek  zenei képességeit m ax im á
lisan  kifejleszteni. A zt a fe ladato t tű z tü k  k i, hogy tudom ányos m ódszerek
kel határozzuk m eg a gyerm ekek és f ia ta lo k  norm ális, optim ális zenei te l
jesítm ényét. E bből vezetjük  le, hogy m ikor, m it és hogyan lehetséges és 
szükséges a zen e tan ításb an  fejleszteni.

A zenei te rü le t  optim ális te ljesítőképességét csak a zenei tevékenység 
és tarta lom  reá lis  fo rm ái, a zenei fejlődés op tim ális feltételeinek előkészí
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tése biztosíthatja . H ibája vo lt a régebbi pszichológiának, hogy a zenei 
fejlődés stád ium ait egyoldalúan az életkorból, a vélt adottságok  spon tanei
tásából a k a rta  m eghatározni, nem  pedig a zenei tevékenység k o n k ré t fo r
m áiból, és e tevékenység tarta lm ábó l. E nézetek szerin t bizonyos é le tko r 
elérésével m indig azonos, konstáns zenei fejlettségi fok m utatkozik . A ko r
hoz k ö tö tt sajátosságok ily en fa jta  abszolutizálása gáto lja  és h á trá lta tja  a 
gyerm ekek  zenei fejlődését, am in t azt az alábbi példák is igazolják.

1. A  hallás- és énekkészség  e g y id e jű  fe j lődése  dúr és moll, tonális  és m o-  
dális  területen.

Zenei té ren  az im ént ism erte te tt felfogás a többi között abban  a nézet
ben is világosan körvonalazódik, am ely szerin t a moll éneklés- és hallás- 
készség az érés korának  tip ik u s eredm ényeként fejlődik  ki, m in tegy  a
12. évtől kezdve. Mivel a m ú ltb an  — legalábbis a n ém et isko lában  — a 
m oll hangnem  feldolgozását a sokoldalú éneklés nem előzte m eg, és így az 
alsófokú tanu lók  gyakorla tlanok  vo ltak  a m oll éneklésében és hallásában, 
lé tre jö h e te tt az a felfogás, hogy a kisiskolások nem  tu d n ak  m ollban énekelni. 
Ennek o k á t nem  utolsó so rban  tú lh a lad o tt esztétikai nézetekben  is keres
hetjü k , különösen a moll fogalm ának  in terp re tá lásában . A m oll hangnem et 
ugyanis lágynak, sötétnek, szom orúnak ta rto tták , szemben a kem ény, vilá
gos, öröm teli dú rra l. Ez az ábrázolás, am ely a XIX. század m oll-fogalm ának 
fele lt meg, zenei és ta rta lm i szem pontból valóban nem  ille tt az alsófokon 
tanuló  gyerm ekekhez. Á tfogó v izsgálatokkal azonban sikerü lt bebizonyítani, 
hogy a m ollban való éneklés képessége az éneklés gyakorla tával összhang
ban  m ár az első iskolaévtől fogva kifejlődik. Ezzel párhuzam osan  javu lás 
m u ta tk o zo tt a d ú r és moll hangnem ek hallás- és énekkészsége terén  az 
1— 10. osztályban. E redm ényeink az t is b izonyítják, hogy a je len k o r gyer
m ekei szám ára m agától érte tődő  a d ú r és m oll hangnem  esztétikai és elm é
leti egyenértékű, a gyerm ek így is já r  el zenei tevékenységében.

A d ú r  és moll hallás- és énekképesség módszeres a lá tám asztásához 
szükséges vo lt a tananyag  kiegészítése régi és új m oll-dallam okkal, m ár az 
alsófokú ok ta tásban  is. A m olléneklés a lap ján  k iterjeszthetők  a gyerm ekek  
zenei kifejezési lehetőségei.

Az a tény, hogy zenei m u n k án k  a dúr-m oll hangnem ekből indu l ki, 
nem  je len ti azt, hogy k izárju k  a m odális dallam okat, am elyek m ai dalok
ban  és népdalokban, különösen a középkori anyagban m egjelennek. K i
alaku lásuk  történelm i egym ásu tán jában  m a két zenei tájékozódási rendszer 
áll egym ás m ellett: a m odalitás és a dúr-m oll tonalitás. N ap ja in k  m odali
tá sá t — nem  úgy, m in t például a gregorián  lineáris d a llam típusa it —  a 
harm ónia i orientáció jellemzi, a többszólam úság és a dúr-m oll tonalitás 
ha tására . A m odális és tonális o rien táció jú  zenem űvek hallása  és ének 
lése révén  a növendék m ár a kezdeti foktól egyre inkább fogékonnyá válik  
a dúr-m oll tonalitás és a m odalitás jelenségei irán t. ,,A zenei ha llás v a riáb i
lis reagálóképessége” elnevezéssel fog laljuk  össze azokat a tö rvényszerű 
ségeket, am elyek h a tására  a ha llás alkalm azkodik  a m odális vagy  tonális 
rendszerhez. E szerint soroljuk  be a zenem űvet, sajátságos hangnem i szer
vezettségüknek  m egfelelően, egyik vagy m ásik  rendszerbe.
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2. A pentaton fejlődési fok kérdéses volta.
U gyancsak kérdésesnek  kell ta r ta n i — legalábbis ném et te rü le ten  — a 

p en ta to n  fejlődési fokot. Az énekes-praxisból k iderü l, m ilyen kevéssé ta r t 
h a tó  nap ja inkban  a p en ta to n  szemlélet. G yerm ekeink  a szülői ház, az óvoda, 
a rád ió  sokoldalú zenei h a tása , a slágerek és dalok hallgatása következ
téb en  messze eltávo lod tak  a pen taton  han g lé trán  való tájékozódástól. Vizs
g á la ta in k  ahhoz a m egállap ításhoz vezettek, hogy m ár az 5—6 éves gyer
m ekek  énekét és h a llá sá t is a dúr-m oll hangnem  határozza meg. Az eset
leges k istercm otiv ika, a ,,V erk lida llam ” is csak a d iatonikus, tonális szer
kezet m agvaként fogható  fel, am i a zenei gy ak o rla tb an  is term észetes. 
A gyerm ek-dallam ok m á r az óvodáskor végén is többségükben a laphang  
k ö rü l rendeződnek el, h a  szilárd ton ikáró l m ég nem  is beszélhetünk. Az 
első éves kisiskolásoknál pedig  az a laphang  m egszilárd ítása  áll a m elodikus 
m uzsikálás középpon tjában . A hárm ashangzatm elod ika és a kv in tté r foko
zatos b irtokba vétele —  a szext esetleges bevonásával — a tonikai érzetet 
á llandóan  erősíti. A p en ta to n  fejlődési fokró l szólni egyértelm ű gyerm e
k e ink  zenei ren d sze rü n k k e l való foglalkozásának és e folyam at nevelő 
e re jének  alábecsülésével. N yilvánvaló, hogy az első iskolai években eddig 
használatos dallam kincs, am ely  a legegyszerűbb da llam fordu la tokra  ko rlá
tozódott, beszűkítése m in d an n ak , am it a gyerm ekek  közösen énekelve az 
isko láskor elő tt e lsa já títo ttak . Ezek a ko rábban  ta n u lt dalok sokkal nehe
zebbek és többnyire  m űvészi értékük  sem kétséges.

3. A melodikus és harmonikus hallás egyidejű kifejlesztése.
Az eddigi pszichológiai és zenepedagógiai irodalom  általánosan állítja , 

hogy a harm óniai ha llá s  csak az iskoláskor fo lyam án, körülbelül 9 éves 
k o r  u tán  fejlődik ki (Belaiev—Exem plarsky, M eissner, Révész, Schoen, 
Schünem ann, W icke stb .). A harm onikus ha llásra  való nevelést éppen 
ezért a m egjelölt é le tk o r e lő tt szükségtelennek és k ilá tás tlan n ak  ta rto tták . 
Á tfogó vizsgálatok az t m u ta tták , hogy a h a rm on ikus hallást m ár az óvo
dás korban  fejleszten i lehet, ha ehhez optim ális fe lté te leket te rem tünk . 
A harm onikus hallásképesség  ilyen előfeltételek  között az óvodások felső 
csoportjához tartozó  valam en n y i gyerm eknél (5— 6 év) k ialakult. Bebizonyo
sodo tt továbbá, hogy a fe jlődés vonalában  nincs lényeges különbség a között, 
h a  a zenei fo lyam atban  daliam i vagy harm ónia i h ib á t kell m egtalálni. Nem 
beszélhetünk te h á t a rró l, hogy a gyerm ek zenei felfogóképessége 9 éves 
ko rá ig  a daliam i h a llá sra  korlátozódnék.

T isztázatlan kérdés m ég, hogy m ikortó l lép fel egyálta lán  a harm onikus 
ha llás fejlődése. Ehhez m ég további v izsgálatokra van  szükség a fia ta labb  
óvodások körében. N em  ta r t ju k  lehetetlennek , hogy a harm ónia felfogásá
n ak  fejlődése, ak á rcsak  a tonalitás érzékelése, m ár az első életévre tehető.

E gyértelm űen á llíth a tju k , hogy az óvodáskor végén m ár k ia laku l a 
harm ónia i hallás képessége. Még nem  vizsgáltuk  m eg azt, hogy m ilyen opti
m ális te ljesítőhatárig  fe jlesz thető  a különböző korosztályok harm onikus ha l
lása. A zenetanítás m ódszerének  k ia lak ítása  szem pontjából mégis jelentős, 
hogy az iskolakezdőkben m á r  m eg van  a h a rm ón ia i ha llás képessége. A gyer
m ek  harm óniai ha llásképességének  színvonala lényegesen függ zenei tevé
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kenységének mértékétől, intenzitásától és módjától. Az első osztályok növen
dékeinek hiányosan fejlett harmóniai hallásképessége a zenei nevelőmunká
ból „kihagyott metodikai tagok” eredménye. A harmóniai hallás iránti fo
gékonyság a nevelés megváltoztatott módszereivel sokkal könnyebben ki
alakítható, mint azt régebben gondolták. Ehhez azonban át kell hidalni az 
egyszólamú, kíséret nélküli éneklés eddigi gyakorlatát. A gyermek hallását 
módszeresen kell harmóniai folyamatokhoz szoktatni, fiatal korától kezdve 
az eljátszott zene koncentrált hallgatására nevelni. Az óvónők és alsófokú 
zenei nevelők egyetlen lehetőséget sem hagyhatnak kihasználatlanul a melo
dikus és harmonikus hallás párhuzamos fejlesztésére. Világos, hogy mind
kettő fejlesztése egymást kölcsönösen segíti és támogatja.
4. A „zenegenetikai” koncepció és az életkori sajátosságok abszolutizálásának 

tévessége.
Az imént vázolt kutatási eredmények azt tanítják, hogy a zenei fejlődés 

eddig elfogadott és mereven rögzített normái elmaradnak a valóságtól, sőt 
tévesek, ha megfelelően előkészítjük a fejlődés feltételeit. Éppen ezért téves 
sok nyugatnémet zenepedagógusnak az a véleménye is, amely a zenei 
nevelést az összehasonlító zenetudomány eredményeihez kapcsolja és rég
múlt korok zenetörténetéből olvassa ki azokat az alapelveket, amelyek a 
legkönnyebben vezetik a gyermekeket a zenéhez. Szerintük elsősorban a 
napjainkban élő primitív népek zenei gyakorlata ad a zenepedagógiának 
hasznos útmutatást, hiszen az összehasonlító zenetudomány elsősorban e 
népek zenéjéből vezeti le felismeréseit.

Annak a nézetnek értelmében, amelyet William Stern „biogenetikus” 
koncepciójához kapcsolva „zenegenetikai elvnek” nevezhetünk, a gyermek 
fejlődése során újból megjárja az emberi faj kulturális fejlődésének útját, 
mégegyszer végigköveti a „kulturális fokokat” olymódon, hogy a különböző 
életkorok egy-egy meghatározott fokozatnak felelnek meg. Eszerint az egyén 
ontogenetikus fejlődése nemcsak tényekben egyezik a történelmi fejlődéssel, 
de az egyén fejlődésének, útját eleve döntően meghatározza. Azt a zenei 
fejlődést, amely az embernél egy meghatározott korszakban végbemegy, 
valamennyi részletében az elődök fejlődésének menete határozza meg. Lé
nyegében azt állítják, meghatározott életkorban fogja fel az egyszólamú- 
ságot, jóval később a harmóniát és végül, ifjúkorában csatlakozik a mai 
zenekultúrához. A kisgyermek glisszandóit a szumátrai Kubu törzs dalaival, 
a tagolatlan „monológokat” a ceyloni Véda-énekkel, vagy délamerikai in
dián-dalokkal hozzák kapcsolatba.

Ha ezt a zenegenetikai koncepciót dogmatikusan alkalmazzuk a külön
böző korosztályok ének- és zeneanyagára, kiemeljük a gyermekeket valódi 
zenei külvilágukból, a jelenlegi zenekultúrából és elmúlt idők kortársaivá 
változtatjuk őket. Már a különböző fejlődési feltételek, a mi zenekultúránk
nak a primitív népekénél haladottabb helyzete is megtiltja az ilyenfajta 
genetikai párhuzamosság elfogadását. A gyermek beleszületik a mi zenei 
rendszerünkbe, fiatal korától fogva megismeri és fokozatosan elsajátítja. 
A zenei környezettel való foglalkozás korlátozása egyes, zenegenetikailag 
meghatározott momentumokra, az életkorral kapcsolatos konstáns normák 
elfogadása, a normák abszolutizálása és ezáltal a fejlődési fokozatok formális
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struktúrákká való redukálása érzékenyen gátolja a gyermek zenei fejlődését, 
holott éppen az óvodáskorban és az iskola alsó és magasabb évfolyamaiban 
érhető el, optimális feltételek biztosításával, a legfrappánsabb haladás.

A zenegenetikai koncepció kritikai értékelésével kapcsolatban, mivel a 
zenei fejlődést dialektikus-materialista módon fogjuk fel és a fejlődéstől 
elválaszthatatlannak tartjuk, hogy aktívan közeledjünk a jelenkor zenekul
túrájához, bizonyos szkepszissel viseltetünk az ISME konferencián olyan 
nyomatékosan propagált Orff-Schulwerk és az ehhez tartozó hangszerkész
let iránt. Itt az emberi muzsikálás valamennyi korai formája úgymond 
„adekvát” módon szolgálja a zenei nevelést. A hallás, játszás és éneklés 
ilyen tudatos korlátozása és egyoldalúsága mindenesetre utat jelent örff 
deklamációs- és recitációs formáihoz (Carmina Burana, Catulli Carmina, 
Antigonae), de magában hordja nemzeti zenekultúránk teljessége kettéválá
sának veszélyét. Ide vág még, hogy Bülow mondását „kezdetben volt a 
ritmus” teljesen félreértik, mivel a muzsikálás egyodalú, ritmikai túlhang
súlyozása szükségképpen zsákutcába vezet. Ha az énekelt, vagy játszott 
dallamon az ütőhangszerek kopácsoló ritmusainak és osztinátó-figuráinak 
zörej kulisszája uralkodik el, a nemzeti zenekultúra előtt mély szakadék 
nyílik.

VI.
A  F E L N Ö V E K V Ő  E S  A Z  I F J Ú K O R  F E J L Ö D É S P S Z I C H O L Ó G I A I  P R O B L É M A I

Ifjúságunk lényét végső soron a szocializmus felépítésének korszaka 
határozza meg, konkrét történelmi-társadalmi hatásával. Az ifjúság maga
tartásának valamennyi formája a szocializmusban gyökerezik. Az ifjú ember 
egyénisége, magatartásának tipikus formái, sőt, problémái és konfliktusai 
is társadalmilag meghatározottak és csakis ebből a nézőpontból érthetők meg.

Az ifjúság magatartása a zenével kapcsolatban, véleménye korunk zenei- 
esztétikai nézeteiről, a zenei értéknormákról, a különféle zenei műfajokról, 
szükségképpen a zenei-kulturális külvilággal való foglalkozás eredménye. 
A külvilág hatásait á fiatalok egyéni világuk kialakítására feldolgozzák 
(„interiorizáció"). Kutatásaink során az érés időszakának azok a pszicho
lógiai jelenségei álltak az előtérben, amelyek különösen jelentősek e kor
szak és az ifjúkor zenei fejlődésében.

1. A fejlődés meggyorsulásának (akceleráció) és a hang váltásnak (mutáció/ 
összefüggése.

Az érés korával foglalkozó pszichológia általában megállapítja, hogy 
a pubertás kezdete a legutóbbi évtizedekben sokféle szociális determináns 
következtében közel három évvel korábbra került. A fejlődés gyorsulása 
következtében az érés idejét ma általában a 12. évre tehetjük — leányok
nál valamivel korábbra, fiúknál későbbre.

Az volt a kérdés, hogy a mutáció a fejlődés meggyorsulásával kapcso
latban hogyan függ össze a változás kezdetével, csúcspontjával és lezárá
sával. Kiderült, hogy a mutálás a fiúknál és leányoknál egyaránt csaknem 
három évvel hamarább következik, be, mint a századfordulókor, össze
hasonlítva a korábbi kutatásokkal, a mutálás 1900-ban a 15-éveseknél,
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1960-ban a 12 éveseknél kezdődött el. A mutálás befejeződése is lényege
sen előbbre került: a legidősebb mutálok 1900-ban 19, 1960-ban 17 évesek 
voltak. A legtöbb mutáló 1900-ban a 16, 1960-ban a 14 évesek közül került 
ki. Hamisnak bizonyult az a felfogás, amely a mutálást a nemi érés jeleivel 
kapcsolta össze, a hangváltozás általában valamivel későbben kezdődik.

Utalni kell arra, hogy a mutálás kezdetének első jelei már kilenc éves 
fiúknál is feltűntek. Ez a „premutáció” nehezen ismerhető fel; a gyakor
lott fül felismeri a gyermekhang színének fokozatos elhalványulásából. 
A hangmagasság ezenközben változatlan marad. A mutálás további menete 
a következő: a felső hanghatár lassan „nyugtalanná' válik, tendenciája 
inkább kicsit emelkedő, mint alászálló, s közben az alsó hanghatár kicsiny 
fokokban lassan lefelé tart. A premutációtól a voltaképpeni mutációhoz 
való átmenetet az alsó hanghatár ugrásszerű mélyülése és a magasság 
egyidejű csökkenése jellemzi. Leányoknál a mutálás meglehetősen észre
vétlenül zajlik le és csupán a hang könnyű ingadozása jelzi.

A mutáció időtartama fiúknál és leányoknál egyaránt egyénenként 
változó. Az időtartam tapasztalati értékei néhány hónaptól három évig tar
tanak. Túlságosan hosszú időtartamnál rendszerint betegségre utaló előz
mények derülnek ki. A mutáció lefolyásában három különböző, bár egy
másba átnyúló fázist rögzíthetünk: a depresszió időszakát (normális körül
mények között 6, legkevesebb 4, maximálisan 12 hónap), a voltaképpeni 
mutációs-krízist (általában 4, minimum 1 és legfeljebb 11 hónap) és a 
levezetés fázisát (többnyire 4, legalább 2, maximálisan 8 hónap).

A hangberendezés fiziológiai változásait az a tény határozza meg, hogy 
a gégefő mintegy egy év alatt a duplájára nő és a hangszalagok fiúknál 
majdnem 10 miliméterrel, tehát eredeti hosszuk majdnem felével megnyúl
nak. Leányoknál a hangszalagok kevésbé, mindössze 3—4 miliméterrel 
növekednek. A hangszalagoknak a gégefő gyors megnövekedése folytán 
megváltozott dimenziói új reflexkoordinációkat igényelnek, s ezek csak 
fokozatosan alakulnak ki.

Kutatásaink azt is bebizonyították, hogy a beszédhang korábban vál
tozik, mint az énekhang. A beszéd kritériumai szerint az első férfihangok 
a 12. év kezdetén, az énekhang alapján ítélve a 12. év végefelé alakulnak ki.

A fejlődés meggyorsulása és a mutálás kapcsolatának felismerése nem
csak a zenetanítás speciális metodikája szempontjából jelentős, hanem első
sorban a tantervek megállapításakor és az iskolai zenei tankönyvek kiala
kításakor. Kiderült például, hogy az NDK általános iskoláinak eddigi zene
tanítási tanterveiben a zenetanárt csak a 7. osztályban, tehát a növendékek
13. évében, túl későn figyelmeztették a mutálásra. Módszeres kutatásokkal 
bebizonyítottuk, hogy — ellentétben számos hangfiziológusnak a mutáció 
alatti szigorú énektilalmat előíró követelésével — a normális mutálás a 
gondos hangképzés hatására sokkal harmonikusabban és kevésbé viharosan 
megy végbe, mint, ha a hangképzés teljesen elmarad. Természetesen a hangi 
követelményeket a mutálás mindenkori fázisához kell szabni. Így például 
esetenként le kell mondani a gyermek kórusban való részvételéről, de a 
hangképzés továbbvitele még ezekben az esetekben is szükséges. Fontos, 
hogy a mutálás időszakában a menstruáció napjain maradjon el az ének
lés, mert ilyenkor az erőkifejtés a gégefő izomzatát annyira rögzíti és meg
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m erev íti, hogy az tartós h angi károsodáshoz vezeth et. K ülönösen  tanácsos 
a m utálás idején a gon d os, beszédre n evelő  m unka, m ert az alátám asztott, 
csen gő  beszéd teh erm en tesíti a hang szerveit.

Lényegében tehát a mutálás előtti és alatti hangképzés és hanggondozás 
színvonalától függ, hogy a mutálás hangváltozásként, hangváltásként, vagy 
„hangtörésként” megy-e végbe. A régi viszonyok között kifogástalanul 
működő beszédszerveknek szükségük van az új feltételek mellett is a gondos 
felügyeletre.

Az énektanár, amikor a karénekléshez a gyermekek hangfekvését meg
állapítja, gyakran tévútra kerül a következő jelenségek miatt: a mutálás
nál a hirtelen mélyülés sokkal nagyobb méretű, mint amilyen később, a 
végleges hang lesz; jónéhány gyermek a mutálás idején a legmélyebb 
basszushangon beszél és énekel, később mégis tenor lesz. A gyermek hang
fekvéséből sem következtethetünk a mutálás utáni időre. A legvilágosabb 
szoprán basszussá változhat és a mély altahangból gyakran tenor lesz. 
Kutatásaink azt mutatták, hogy például a fiú szopránok 40 százaléka ké
sőbb tenor, 20 százaléka bariton, negyven százaléka pedig basszus.

2. A zenei átélés elmélyítése az érés idején és az ifjúkorban.
Az érés ideje és az ifjúkor zenei fejlődésének fő kérdése az ifjúság 

zenéhez való viszonyának, a zenei élmény gazdagságának elmélyítése. Ebből 
a problematikából indult ki egy sor zenepszichológiái vizsgálat, amelynek 
eredményei gyümölcsöző kiindulási pontot biztosítottak szocialista isko
láink zenei nevelő munkájának, és egész nevelési rendszerünknek megja
vításához.

Az érés korszakának kezdetével a zenei benyomások egyre mélyebb 
nyomot hagynak a fiatalokban. Ezt elősegíthetjük az említett életkor tipikus 
pszichikai folyamatainak feltárásával. Az ifjú a lelki folyamatokkal mint 
a valóság új és jelentékeny birodalmával ismerkedik meg és ezeket a 
folyamatokat egyre mélyebben érti meg önmagánál (introverzió) és ember
társainál (extraverzió).

A fiatalok tipikus képessége, hogy nehezen megfogható lelki jelen
ségeket a régebbinél tudatosabban átéljenek, együtt jár az esztétikai átélés 
megerősödésével. Különösen érvényes ez a zeneművek átélésére, mivel 
valamennyi művészet között leginkább a zene sajátossága, hogy a lelki
emocionális elem uralkodik a logikus-absztrakton. A közvetlenül érzelmi
leg meghatározott szimbolumszerű, gondolati és az artisztikus, játékos, 
kifejező komponens természetesen dialektikus viszonyban van és a nagy 
műalkotásoknál nehezen választható el. A zene elsődlegesen az emóciókra 
apellál, amelyeket az objektív valóság determinál és amelyek a valósággal 
elválaszthatatlanul összefüggnek. A zenénél, még a „Kunst der Fuge”-nél 
is kétségtelen az emocionális élmény prioritása. Nem szólhatunk azonban 
„tiszta, autonom emocionalizmusról”, az emócióban a legkomplexebb érte
lemben hat egymásra valamennyi pszichikai folyamat, így jön létre a mű 
totalitásának felfogása.

Kutatásaink azt bizonyítják, hogy a zenének ezek a marxista esztétika 
által kidolgozott tipikus és sajátságos vonásai és hatásai döntően befolyá
solják az ifjúság lelkiállapotát, hogy a zene rendkívül lényeges a fiatalok
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érzelmi és kifejezési igénye szempontjából. Párhuzamosan a különféle pszi
chológiai folyamatok megértésével mélyül a zenei élmény is. Mármost a 
zene olyan pszichikai folyamatokat hoz létre, amelyek a belső élet, a sze
mélyiség eseményévé válnak. Az átélés tudatosodása semmiképpen nem 
jelenti azt, hogy az élmény mindjárt a belső világ része lesz, hanem min
dig és szükségszerűen a környező tárgyi világ bekapcsolását eredményezi. 
Az egyéni átélést a fiatalok csak a környező, tárgyi világ vonatkozásainak 
segítségével ismerik fel és tudatosítják. A zene az érés korában levő fia
taloknak mindig biztosítja ezt az élményt, a fiatalok pedig megtanulják 
a zene mind mélyebb átélését. Mivel azonban az átélés egyaránt feltétele 
és eredménye az emberi cselekvésnek, az értékes zene átélése egyben a je
lentős cselekedetek motívumait is támogatja.

Vizsgálataink alapján — röviden vázolva — a zenei átélés alábbi fej
lődésfolyamatát állapíthatjuk meg: a 9—12 éves gyermek a zene tartalmi 
vonatkozásaiból még nem sokat ért meg; képeket és történeteket lát. Ha 
a zenének szövege van, ez hordozza a tartalmat. Szöveghez nem kötött 
zenénél a szöveg helyét az tölti be, amit a gyermek a zenéről gondolni tud. 
A középső iskolás korosztály a külsőséges adottságokhoz kapcsolódik, ahhoz, 
ami számára hozzáférhető, ami feltűnő, elsősorban a dinamikai, ritmikai 
és dallamkontrasztok, a technikai vonatkozások (gyors játék, zenekari 
összeállítás, új hangszerek, a karmester mozdulatai) kötik le figyelmét. 
E korosztály tagjai természetesen nem érzéketlenek a dalok szépsége iránt. 
A műalkotás mégsem lesz számukra lelki-szellemi élmény. A gyermekeknél 
túlságosan előtérben van a külső folyamatok megismerésének vágya.

Az érés korában az élmény új alapokra kerül. A fiatal ember most 
már képes lesz a zene valóságos átélésére és megértésére. Előtérbe kerül 
a zene lelki-emocionális hatása. Erőteljesen behatol a fiatal tudatába, ha
tását pszichológiai folyamatnak foghatjuk fel. A tartalom most már nem
csak konkrét, tárgyi-képszerű elképzelésekben jelenik meg, sokkal inkább 
tükröződik az átélt anyag saját pszichikai világa és annak objektív meg
határozottsága. A zenei élményhez szorosan kapcsolódnak mélyről feltörő 
érzések és új intellektuális momentumok, mindez hatalmába keríti az 
embert, átalakítja és gazdagítja egyéniségét és fokozza érzékenységét a 
későbbi zenei előadások iránt. A felnövekvő ember zenei élményét az 
alábbi lényeges momentumok szabják meg: megerősödik az élmény érzelmi 
tartalma, fokozódik a belső fogékonyság, kiteljesedik az egyéniség, ki
finomodnak az egyén kapcsolatai a tárgyi világgal.

A zenei átélésnek eme fejlődési jelenségét a 9—16 évesek közötti 
egyedi vizsgálatok igazolják. A vizsgálat zenei anyagát a többi között 
Mozart A-dúr zongoraszonátájából, Händel d-moll szvitjének sarabande- 
jából, Beethoven III. szimfóniájának lassú tételéből állítottuk össze. Ha
sonló vizsgálatokat végeztünk Brahms Hegedűversenyének III. tétele segít
ségével, E. H. Meyer „Köszönet a szovjet hadseregnek” című darabjával 
és Bartók A csodálatos mandarinjának kezdetével. A fiataloknál mindinkább 
az érzelmek kerülnek előtérbe, amelyek összefüggenek alakuló világné
zetükkel, a nagy társadalmi problémákkal és ideákkal és azzal a törek
véssel, hogy az életet a maga teljességében megérthessék. Az etikus-morális 
érzelmek birodalmának növekvő feltárása azoknak a műveknek a mélyebb
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felfogásához vezet, amelyek művészi ábrázolóerejükkel, a valóság vissza- 
tük.rözésével az etikus-morális meggyőződés formálására vállalkoznak.

A zenének ezeket az emocionális és tudatalakító erőit sokkal következe
tesebben kell az ifjúság ideológiai nevelésében felhasználni, mert a zene 
közvetítette élmény erőteljesen hat az egész életszemléletre. A társadalmi 
tudat és az etikai normák csak akkor hatnak a magatartásra, ha az egész 
embert átjárják, ha létrejön az érzelmi kötöttség. Dessau ,,Lilo Hermann” 
című melodrámája, Sosztákovics „Leningrádi” szimfóniája, Beethoven ,,Ki- 
lencedik”-je — hogy a jelen és a múlt sok humanista alkotása közül csak 
néhányat említsek — mélyen befolyásolják és sokáig foglalkoztatják a 
fiatalokat és döntően hozzájárulhatnak tudatuk formálásához. Azonmód, 
ahogyan ifjúságunk a szocialista humanizmus eszméit Bertolt. Brecht szín
műveiből, Johannes R. Becher verseiből, Anna Seghers vagy Arnold Zweig 
regényeiből, Solohov nagy eposzaiból megismeri, élménnyé kell ugyanezen 
eszmék zenei megjelenését is változtatni, méghozzá nem a hangzás, az 
esetleges emocionális hatás révén, hanem teljes művészi arculatuk és ábrá
zolóerejűk feltárásával. Gondolok Ernst H. Meyer, Hanns Eisler, Paul 
Dessau műveire éppúgy, mint Prokofjev, Sosztákovics, Bartók és Kodály 
alkotásaira.

Az érés idején s még inkább az ifjúkorban a tanítónak ebben az érte
lemben kell a követelményeket fokoznia, és a növendékeket a kulturális 
örökség tudatos feltárására és szubjektív megelevenítésére rávezetni. A zenei 
nevelés mai és örökségként kapott kincsestára akkor lesz nemzetünk eleven 
tulajdona, ha a megértés folyamatát összekapcsoljuk a mű szellemi értékei
nek legmélyebb feltárásával. Ezek a mi új zenei nevelésünk központi tudo
mányos-pedagógiai feladatai.

VII.

A  Z E N E I  „ R E C E P C I Ó ” F E J L E S Z T É S E  D I Á K O K N Á L  É S  D O L G O Z Ó  Z E N E H A L L G A T Ó K N Á L

A hallei Martin Luther Egyetemen évek óta átfogó kutatási programot 
hajtanak végre a zenei „recepció” kérdéseiről, a recepció fejlődéséről diá
koknál és dolgozó zenehallgatóknál. A munka első eredményeiről három 
munkaülésen számoltak be. Ezeknek a kutatásoknak igen nagy a jelentőségük 
az egész zenei gyakorlatban, a zenei élet felépítésében, különösen pedig az 
iskolai zenei nevelésben. A recepció kutatása — anélkül, hogy túlértékel
nénk — a marxista zenetudomány központi pedagógiai-esztétikai témája. 
A zenéről szerzett ismeretek, a zene mély átélése elősegíti az emberi 
egyéniség kialakulását, az emberek közötti kapcsolatok fejlődését, fontosak 
tehát a művelt nemzet számára.

A recepciós kutatásokban két irányzatot különböztetünk meg. A volta
képpeni recepciós elmélet, a teoretikus alapvetés, foglalkozik a világos 
meghatározásokkal, és módszertani kutatásokkal. A másik ág speciális 
metodikai-pedagógiai jellegű gyakorlati vizsgálatokkal foglalkozik és feladata 
az elméleti munka alátámasztása. A recepciós kutatás és annak pedagógiai 
alkalmazása természetesen nem válik mereven el. A hallgatók bevezetése a
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műalkotásba csak felelőségteljés és megfontolt magyarázattal lehet ered
ményes. A kutatás célja végül is a zene megértése legjobb módszereinek 
kialakítása szocialista társadalmunkban.

1. A zenei recepció általános problémái.

A vizsgálatok abból a felismerésből indulnak ki, hogy a zenei hallás 
mindig a hallott zenére való komplex reagálás. A zenei recepció alapját 
mindig a konkrét történelmi viszonyok — materiálisak és ideológiai ter
mészetűek — alkotják. Meghatározzák az ember esztétikai vonatkozásainak 
jellegét éppúgy, mint a zenei élmény szerkezetét. A zene esztétikai átélése 
és megítélése tudományosan kapcsolódik az ember világnézeti, eszmei és 
érzelmi magatartásához, mivel meghatározott zenei-esztétikai normákon 
alapul, amelyeket régebbi zenei élmények és elsajátított esztétikai nézetek 
döntően befolyásolnak. A recepciós kutatásoknak tehát a zenehallgatás eme 
komplex társadalmi jellegéből kell kiindulnia, és vizsgálatainál figyelembe 
kell vennie a történelmi, szociális, ideológiai, sajátságosán esztétikai és pszi
chológiai körülményeket ahhoz, hogy helyes eredményre jusson. Kivált
képpen lényeges, hogy a szociológia, a pszichológia és az esztétika együtte
sen fejtsen ki hatást.

A kutatásnak nem csak az a célja, hogy az ifjúság és a dolgozók zenei 
befogadásának helyzetét, mértékét, mélységét és tartalmát megállapítsa, 
hanem az is, hogy mennyiségi és minőségi vonatkozásban megváltoztassa. 
A feladat nem csupán az, hogy a jelenlegi helyzetet statisztikailag felmér
jük, mit hallgatnak a diákok és a dolgozók szívesen, mit adjunk a szá
mukra, hogyan emelhetjük szervezeti intézkedésekkel zenei tudatukat — 
bár mindez kétségkívül rendkívül fontos szükséglete minden zenei nevelő
intézménynek, különösen a rádiónak és a televíziónak. Az emberiség neve
lésének morális feladatáról van szó, a zenei nevelés szocialista embert 
formáló erejéről. Az új módszerek kidolgozása feltétlenül szükséges e magas 
cél eléréséhez. A módszer a befogadás és az alkotó tevékenység egységé
nek felismerésén alapul. Figyelembe kell venni a már felfogott tudattartal
mak mozgósításának törvényszerűségeit, az alkotás és újraalkotás aspek
tusait, egységben az újonnan hallott zeneművekkel. Újra fel kell hívni 
a figyelmet az aktív zenehallgatás jelentőségére, méghozzá a legifjabb 
gyermekkortól. A marxista recepciókutatás azt a felelősségteljes feladatot 
tűzte ki, hogy ne csak vizsgálja a múlt és a jelen műveinek befogadási 
feltételeit, de a lehetőségeket kiterebélyesítse és megjavítsa. A régi művek 
befogadásának tanulmányozása fontos felismerésekhez vezet az új zene 
eszméinek és megjelenési formáinak megértéséhez. Ezáltal közelebb ke
rülünk a szocialista műalkotás új tartalmi minőségének mélyebb elsajátí
tásához.

A recepciós vizsgálatok aláhúzzák azt a felfogást, melynek értelmében 
nem engedhető meg a zenetörténet, a zeneesztétika és a zenei nevelés 
különválasztása; bármennyire tovább kell is fejlesztenünk specifikus tör
vényeiket, új minőséget csak kölcsönhatásuk biztosít. A recepció folyamán 
válik csak nyilvánvalóvá a műalkotás társadalmi minősége, a zenei alkotás 
terméke csak a hallás tárgyaként teljesedhet ki, csakis így válhat valódi,
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hatékony műalkotássá. A zenei recepció a maga részéről megteremti az új 
művek igényét.

A zenei recepció nem egyszerűen végpontja a zenei alkotásnak, befejező 
része az alkotás-előadás-passzív meghallgatás három láncszemének, hanem 
lényeges alkotó része az egész zenei átélésnek és a zenei jelenségnek, s 
mint a dialektikus egység ki nem hagyható eleme, aktív és aktivizál. Éle
tünknek a művészet által történő formálásáról van szó, nem pedig zene
művek egyszerű közléséről vagy befogadásáról. A recepció fejlesztése egy
aránt érdeke a közönségnek, a zeneszerzőnek és az előadóművésznek, érinti 
a zenemű minőségét éppúgy, mint a hallgató színvonalát. Kutatásaink vala
mennyi műfaj értékes zeneműveinek átfogó befogadásáért, a kritikus fül 
fejlesztéséért és a zenei ízlés neveléséért folynak; ez utóbbi különösen a 
szórakoztató műfajok látszólag problémátlan recepcióját tekintve lényeges. 
Feladatunk a hallásélmény aktivizálása a mű minőségének és funkciójának 
szellemében.

2. A zenei recepció mélysége és szélessége különböző korszakok és zene
szerzők műveinél.

A recepciós kutatások középpontjában áll a hallgatónak és az egyes 
stíluskorszakok és zeneszerzők zeneműveinek viszonya is, a zenei élmény 
mélységének, tartósságának, átfogó jellegének kérdése. Bebizonyosodott, 
hogy azok a fiatalok és felnőttek, akik nem részesültek rendszeres hallás
képzésben, viszonylag erősen vonzódnak az egész XIX. század zenéjéhez. 
A fiatalok egy részét erőteljesen megragadja korunk ritmikus-motorikus 
zenéje is. Kiderült, hogy eltekintve a tömegdaltól és az egyszerű dalkincs
től, a realista hangszeres zene lényegében nem okoz nagyobb gondot a 
felfogás és megértés terén, mint a szóhoz kötött zene.

A XVII. és XVIII. század zenéjéhez a fiatalok és felnőttek gyakran 
csak erőteljes ismertető tevékenység után találnak kulcsot. Ebben a korban 
is keletkeztek azonban olyan hangszeres művek, ahol az ismertetés nem 
szükséges és a közvetlen átélés megvalósul.

Bejárva a zene egész múltját, megvilágítva a zene érthetőségének 
nagyon is változó aspektusait, arra a következtetésre jutunk, hogy az epikus- 
lirikus alkatú zeneszerzők könnyebben érnék el nagy hatást, mint a drámai- 
karakterizáló alkotók.

Felmerül végül a kérdés, egyáltalán milyen zene fogható fel a leg
könnyebben s egyúttal a legmélyebben — a szórakoztató zenét eleve ki
zárjuk a kérdésfeltevésből. Az a zene jut el legkönnyebben a hallgatóhoz, 
amelynek nyelvezetében világosan körülhatárolt és tagolt melodika ismer
hető fel, amely áttekinthető szerkezetű és dallamcsíráit hatásos virtuóz- 
artisztikus elemekkel köti egybe, amely kapcsolódik a hagyományhoz, a 
táncos formákhoz is és különféle intonációs területeket jár be.

Idő, tér, funkció és minőség tekintetében minden műnek mások az 
előfeltételei, a recepciónak mégis vannak bizonyos normái, különösen a 
minőség vonatkozásában, amelyeknek a meghallgatandó művel adekvát- 
nak kell lenniük. Ezek a normák a következők:

a) Tiszta eszmei koncepció a haladás és a humanizmus szellemében.
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b) Kapcsolat a népi és művészi alkotás legjobb hagyományaival a nép- 
hez-kötöttség minőségének elérésére.

c) A dallam és a tiszta, áttekinthető forma elsődlegességének felisme
rése. A dal princípiuma hassa át mindig a legbonyolultabb zenét is.

d) A zenei műfajok és kifejezőeszközök differenciáltsága és sokoldalú
sága.

Bármennyire általános ismérvek is ezek — azonosak azzal a követel
ménnyel, amit a realista zene iránt támasztunk — figyelembe vételük előse
gíti a mű befogadását, ha az előadóban meg van a szükséges mesterségbeli 
tudás és érett humanista ábrázolásmód és ha a hallgató felfogja a helyes 
történelmi-stilisztikai bázist.

3. A „történelmi hallásra” való nevelés szükségességéről.
A  zenei recepció fejlesztése, különösen a mélyebb zenei élmény felkel

tése alig lehetséges az aktív hallásélmény támogatása és fejlesztése, a zene 
sajátosságának, funkciójának és kifejezési értékeinek tudatosítása nélkül. 
Minden esetben törekedni kell arra, hogy a hallgató megismerkedjen az 
illető mű keletkezésének mindenkori történelmi szituációjával, a szóban 
forgó zeneszerző társadalmi és egyéni alkotási feltételeivel, az adott alkotás 
szándékával és funkciójával, tehát ki kell fejleszteni a „történelmi hallást ’. 
Csakis ezeknek az összefüggéseknek az ismeretében lehetséges a múlt 
értékes zenéjének mélyebb megértése.

A hallgatónak minden korszak zenéjét az illető kornak megfelelően 
kell megérteni s egyben az előremutató értékeket is felismerni. Ez az igazi 
történelmi tudat, ez a valódi hallásélmény. Minden zenét, akár szöveghez, 
mozdulathoz kötött, akár nem, történelmi kategóriaként kell felfogni és 
megérteni. Ez mindazonáltal nem jelenti azt, hogy a múlt nagy zenéit 
nem kell közvetlenül átélni; a közvetlen átélés elengedhetetlen követelmény.

Mégoly lelkesen beszélhetünk mondjuk, valamelyik Hándel-oratórium 
szépségéről és formai gazdagságáról, a mű szövegénél és zenei-formai adott
ságainál fogva a zenét hallgató csak akkor fogja helyesen felfogni és teljes 
szimbólumrendszerében megérteni, ha történelmi-szellemi, személyes-tár
sadalmi és esztétikai-tartalmi elemzés során közelítjük meg, ha megkülön
böztetjük a történelmi adottságokat és a történelemfeletti szimbolumrendet, 
hogy végül mindezt a közös élményben összefoglaljuk. Egy Mozart-vonós- 
négyes éppen fiataloknál csak akkor ér el hamisítatlan hatást, ha törté
nelmi helyzetét, realista erejének sajátosságát a klasszikus humanizmus 
szellemében helyesen értékelik és látják rendkívüli, korokon át nyúló 
dialektikáját. Hogyan is tudna a zenetanár, vagy az énekpedagógus egy 
Schubert-dalt betanítani, vagy előénekelni, ha nem szólna Schubert és a 
társadalom kapcsolatairól, a metternichi államrendről, a zeneszerző baráti 
köréről, ha nem foglalna állást e dalok sajátos funkciójáról. Meg kell 
ismertetni a mi embereinket ennek a gondolati és érzelmi kifejezésnek igazi 
értelmével, a zenei örökség műveinek humanizmusával. Nem rekedhétünk 
meg a futó meghallgatásban, el kell érni az igazi „megértést” még akkor 
is, ha ehhez csak kerülő úton jutunk el.

Adósai vagyunk azonban a mai zenének is. A zene történelmi megértése 
különösen jelentős éppen a kortárs zene felfogásához, hiszen az csak időhöz-
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kötöttsége feltételeinek betöltése után sajátítható el. A művészi élvezetet 
ily módon hatékonyabbá tehetjük, hiszen a tartalmi lehetőségeket valójában 
csak most értékelhetik stilisztikai és technikai sajátosságok.

Bebizonyosodott, hogy a haladó új zene inkább vezet az értékes régi
hez, mint ahogyan régebben hitték, a művészeti örökség az újhoz. Termé
szetesen akadnak hidak a múlt zenéje és a jelen között, de korunk legjobb 
zenéje emiatt nem károsodhat. Célszerűnek látszik mindkét parton hidat 
verni. Számos új mű igényli a hallás bizonyos megszokásait, másrészt vi
szont az új alkotás a hagyomány hídja nélkül is érthető. Kiderül, hogy 
elengedhetetlen mindenfajta zene kritikai, a kort tudatosító meghallgatása 
és átélése.
4. A zenei elemzés problémájához.

Ebből a tényből következik a recepció alábbi fontos problémája: ie- 
hetséges-e, és ha igen, milyen mértékben, a zene tartalmi és kifejezésbeli 
értékeinek szavakba foglalása. Nem helyes, sőt önámítás azt hinni, egy- 
magukban a szóbeli magyarázatok a zeneművek mélyebb megértéséhez 
és átéléséhez vezetnek. A zene „nyelvének” meg vannak a specifikumai, 
s ezek szavakkal nem helyettesíthetők. Másrészt, precíz megfogalmazással, 
nagyon is lehetséges egy zenemű gondolati tartalmát, mondanivalóját és 
formáját ismertetni. A tisztán hangszeres művek esztétikai-történelmi tol
mácsolása azonban csak egyfajta útmutatás lehet, nem pótolhatja becsvágy
ból a művet. A metodikailag megoldandó feladat a zene specifikumaiban 
gyökerező tartalmi analízis, amelyhez társadalmi és biográfiai ábrázolás 
járul. E téren még fontos feladatok várnak a zenepszichológusra és zene
esztétára.

A zenei elemzés nem vezethet a zene tisztán filozófiai-irodalmi értel
mezéséhez, sem a strukturalizmus szellemében való felbontásához és újabb 
összeállításához. Mindkét irányzat adósunk marad a zene lényegével, emo
cionálisan meghatározott gondolatiságának kategóriáival, fantáziája kiala
kításával és önmaga artisztikus kiélésével. A zenei analízisnek a műalkotás 
totalitásának felfogásához kell vezetnie. Ez nem történhet egyetlen krité
rium alapján, az elemzésnek át kell érezni a zene életének szélességét és 
sokoldalúságát, hogy akár az első hallás-benyomást is elmélyítve rögzítse 
a tudatban. A zenei recepció csak a valóság esztétikai elsajátításán belüli 
zenei folyamatként képzelhető el. Éppen ezért oszlik az elméleti recepciós 
kutatás két ágra: az intonáció kutatásának és a történelmi stílustan és ki
fejezési esztétika komplexumára. Csak, ha mindezek a területek megfelelően 
tisztázottak, kerülhet sor hatékony általánosításra. A zene valódi megértése 
csak a nagy zeneművek aktív hallgatása és átélése útján érhető el. Tapasz
talják az emberek, mit tud és akar a zene: hogy nem csak egyszerűen a 
szöveg értelmezését szolgálja, hanem saját minősége, hatóereje van, hogy 
lényegeset, intellektuálisan és emocionálisan meghatározottat ad és új 
élményformákat, kifejezési lehetőségeket nyit meg.

Az aktív öntevékenység kórusokban és együttesekben, a lakótelepek 
zenei közösségeiben és a családban a zenei nevelés és képzés értékes esz
köze. A zenei recepció minősége szempontjából nagy jelentőségű az ön
tevékeny muzsikálás, éneklés, hangszeres játék. Tehát erről az oldalról
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is nyomatékosan következtethetünk az öntevékeny kórusok, zenei csoportok 
és zenekarok fejlesztésének szükségességére. A zene ősi közlési forma. A ze
nei megnyilvánulásokat mind kevésbé tekintjük kevesek exkluziv foglala
tosságának. A zene központi kifejezési eszköze minden embernek.

A zenei gyakorlat tanulmányozása megváltoztatásával egyértelmű. 
Zenepszichológiái kutatásaink fő célja a gyakorlat közvetlen segítése. Az NDK 
zenepszichológiájának további fontos kutatási területei a történelmi zenei 
kutatás, a zeneszociológia, a zeneesztétika, a hangszeres és énekes előadó
művészet és a zeneszerzői alkotó munka.
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V I T Á N Y I  I V A N :

A N É P M Ű V É S Z E T  — A V É L E M É N Y E K  T Ü K R É B E N
V Á Z L A T O K  A  N É P M Ű V É S Z E T R Ő L  A L K O T O T T  V É L E M É N Y E K  T Ö R T É N E T É H E Z

A NÉPZENE ES MÜZENE, népköltészet és műköltészet, népművészet 
és az ún. „magasművészet”1 különbségét és kapcsolatát többféle szempont
ból lehet szemlélni. Fel is fogták már mint az ősi és a „modern”, a falusi 
és a városi, a paraszti és a polgári, a nemzet-előtti és a nemzeti művészet 
különbségét. Mindegyikben van igazság, hiszen a népművészet klasszikus 
formájában valóban ősi, falusi, paraszti és nemzetelőtti, míg a „magasmű
vészet” modern, városi, kialakulásában pedig polgári és nemzeti. Ezek a meg
különböztetések mégsem tartalmazzák a teljes igazságot, mert figyelmen 
kívül hagyják azt a módot, ahogyan a művészet a társadalomban ?1. Itt 
nem egyszerűen más korok, más népek vagy osztályok művészetével van 
csak dolgunk, hanem ezzel összefüggésben a művészet létezésének különböző 
módjaival, a művelődés különböző formáival.

„A két művelődési forma — írta Ortutay Gyula a Székely népballadák 
előszavában 1940-ben ■—, melyet nevezzünk most az egyszerűség kedvéért 
írásos* és írástalan műveltségnek, lényeges pontokon tér el egymástól, s 
amint látni fogjuk, az eltérések olyan természetűek, hogy a megrögzítés 
munkáját szinte lehetetlenné teszik. Hiszen a népi műveltség alkotásai
nak . . .  lényeges vonása minden egyezés, a stílus minden azonossága melletc 
is valami esetlegesség, megfoghatatlan változatosság. Hogyan lenne ez a ru
ganyos változékonyság megörökíthető az írásos irodalom egyszerűségre, ál
landó azonosságra törekvő formanyelvével?”2

A kétféle művelődési forma sajátságait már sokszor és kitűnően meg
rajzolták. Az „orális”-, „népi”- vagy „mély”-k.ultúrák nem ismerik az írást, 
műveik rögzítettének, állandóan változnak, nincs modern értelemben vett 
szerzőjük, mindenki alakíthat rajtuk. Nem vált szót a művész és a közön
ség, a mű elválaszthatatlanul szerves kapcsolatban áll az élettel. Nincs kü

1 A ,,m agasm űvészet” k ife jezés k étségtelenü l nem  a legszerencsésebb, nem csak mert 
germ anizm us, hanem  m ert a „m agasság” itt b izonyos értékbeli ítéletet sejtet. A m ű-költé
szet és m ű-zene analógiájára azonban nem  beszélhetünk  m ű-m űvészetről. A m űvészet szó 
már maga is a m űköltészet és a m űzene m ellé illik  és k ifejezetten  nem  népi m űvészetet 
jelöl — a szót egyébként sem  a parasztok alakították ki, körükben a m űvészet m ég nem  
vált önálló társadalm i jelenséggé. Egyébként a „m ű” k ife jezésn ek  is m eg van a m aga h i
bája, mert szintén elítélő  m ellék ízt tartalmaz, csakh ogy  a m ásik oldal irányába. Lehet 
keresgéln i m ás m egfogalm azás után is, de töké leteset nem  igen  találnánk, ezért jobb 
híján a ,,m agasm űvészet” szót használom  a továbbiakban, a népm űvészet ellenlábasaként.

2 „ S z é k e ly  n é p b a l la d á k ” . V á lo g a t ta  é s  m a g y a r á z ta  O r tu ta y  G y u la .  12. o.
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lön alkotó és előadóművész, a mű csak az előadásban él. — Ezzel szemben 
az írásos, „magaskultúrák” alkotásai rögzíthetők és rögzítettek, végleges for
mát kapnak, amelyen nem lehet változtatni. Elvált egymástól az alkotó és 
az előadó művész, a művész és a közönség funkciója, a művészet nem köz
vetlenül kapcsolódik az élet eseményeihez, hanem külön intézményes szer
vezet mozgatásával. Anélkül, hogy most e művelődési formák létrejöttének 
társadalmi összefüggéseit elemeznénk, az első pillanatra is világos, hogy 
az utóbbi a munkamegosztás magasabb fejlettségi fokát, a társadalmi és 
gazdasági élet bonyolultabb szervezetét igényli.

Ezeknek az összefüggéseknek a felismerése nem ment egyik napról 
a másikra. Bartók így ír erről a „Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét?” 
című cikkében: „ Vagy másfélszáz évvel ezelőtt, amikor Európa-szerte fel
ébredt az érdeklődés a falu művészete iránt és megindult a népdalgyűjtés, 
esztétikai szempontoknál egyéb aligha vezette a gyűjtőket. Az a cél adta 
kezükbe a tollat és papirost, hogy minél szebb, művészi szempontból minél 
értékesebb szövegekre, dallamokra tegyenek szert. . . Idővel azonban a 
gyűjtők munkájuk közben sajátságos jelenségeket kezdtek észrevenni. Rá
eszméltek arra, hogy a népdalvariánsok eltéréseiben igen gyakran bizonyos 
törvényszerűség mutatkozik! . . . a  népi dallamoknak egyik legjellemzőbb, 
róluk le nem fejthető sajátsága éppen ez a változékonyság; a népi dallam 
olyan, akárcsak egy élőlény: percről percre, pillanatról pillanatra válto
zik . . .  És végül kezdték észrevenni, mennyire nem egyéni művészet a 
népzene, mennyire a lényegéhez tartozik az, hogy megnyilvánulásának módja 
kollektív legyen. Ezzel kapcsolatban a gyűjtők figyelme ráterelődött arra a 
jelenségre, hogy a népzene tulajdonképpen szerves hozzátartozója a falusi 
élet minden fontosabb mozzanatának: hogy eredetileg nyilván mindenfajta 
népzene a falu életének valamilyen kollektív megnyilvánulásához van kötve.”:i

Vessünk most egy kicsit bővebb pillantást erre a Bartók által éppenhogy 
csak jelzett folyamatra.

* * *

HA A KÉRDÉS TÖRTÉNETÉT kutatjuk, meglehetősen messzire kell 
visszanyúlnunk. Abban a pillanatban, amikor a magasművészet kifejezéssel 
megjelölt művészeti forma létrejött, s elkülönült az eredetéül szolgáló népi 
formáktól, már megjelent a probléma is: hogyan kell hát értelmezni, hogy 
kétfajta művészet él egymás mellett, vagy ha úgy tetszik egymás felett.

Már Platon is beszélt arról, hogy a régiek dalaiból és táncaiból ki kell 
válogatni azt, ami „megfelelő alakulóban lévő városunk számára.”4 Arisz
totelész is elválasztja egymástól a kóruséneket és a tulajdonképpeni költé
szetet, az előbbit jelölve meg az utóbbi forrásául. Lukianosz pedig — utalva 
éppen Platonra — még világosabban mondja ki, hogy az „ősi formák” 
mint a „forgó” és a „darutánc”, azaz a „műveletlen emberek féktelen és 
nehézkes ugrálása, ami még most is szokásos faluhelyen”, — szóval ezek 
a formák „csak mintegy gyökerei és alapjai voltak az igazi táncnak.”5

* Bartók B éla  V álogatott írásai. M űvelt nép. Bp.. 1956. 127—128. o.
1 Platon: T örvények, ö ssz e s  m űvei. II. 701. o. (Plat. leg. II. 673)
5 Lukianos: B eszélgetések  a táncról. M agyar H elikon, 1959. 45—46. o.
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A „musica vulgaris” és a „musica arteficialis” közötti különbséget a 
középkor írói is ismerték. „Bestia, non cantor est, qui non canit arte, séd 
usu” — fejezte ki Aquinói Tamás az általános felfogást. A probléma akkori 
jelentőségét azonban csökkentette a magasművészet fejlődésének korláto
zottsága. Üj színben jelentkezett azonban, amikor a hivatalos egyházi kultúra 
mellett egy népi gyökerű, világi jellegű polgári magasművészet tört fel.

Az új művészet mellett ott élt, virágzott a régi ősi népi költészet, zene, 
tánc. A művészet e kétféleségének felismerésével már Montaigne-nél, Vicá
nál is találkozunk, majd később — pregnáns formában — Fontanelle-nnk 
a „Költészet birodalmáról” szóló leírásában. A művészet e két nagy ágának 
összefüggését akkor is különbözőképpen ítélték meg, s ha Vico a nép al
kotóerejének megnyilvánulását figyelte meg kapcsolatukban, ha Montaigne 
a népköltészetet a műköltészet tökéletességével vetette egybe, Fontanelle 
udvari ízlése a „magas” és „alacsony” költészet tartományai közé kietlen 
pusztaságot helyezett.

A továbbiakban azt látjuk, hogy a különbség annál inkább problemati
kussá vált, mennél kevésbé volt szerves és természetes a népművészet és a 
magasművészet kapcsolata. Amíg az új művészet magától értetődő termé
szetességgel nőtt ki a néphagyomány termőföldjéből, a kapcsolat nem oko
zott sok gondot. De amikor a hivatásos művészek rétegét megteremtő és a 
hivatásos művészek által megteremtett új városi művészet már nemcsak 
különvált, de el is szakadt addigi természetes forrásától, a nép művészeté
től, akkor már fel kellett rá figyelni.

A fejlődés korábbi szakaszain, mikor a hivatásos művészetet még sok
kal szervesebb szálak kötik össze a népművészettel, inkább a különbséget 
hangsúlyozzák: a kéteshírű szülőket megtagadni igyekeztek. Különösen, 
amikor az udvar légköre nyomta rá bélyegét a művészi alkotásra.

Gondoljunk például a zenei formák XVII—XVIII. századi fejlődésére. 
Nem kell mást említenünk, mint azt a különleges szerepet, amit ebben a 
korban a tánc-zene játszott. A korábbi stílussal szemben, amit Besseler 
„zenei prózának” nevezett, az új stílust éppen azok a sajátosságok jelle
mezték, amit a tánczene hozott magával, s amelyek áz ütemek, motívumok 
szabályos ismétlődésére, a témák arányosságára, s a kor jellemző zenei 
formáinak kialakulására vezettek.6 Természetesen ezt a fejlődést nem lehet 
egyedül a tánc-zenével való összefüggésből megmagyarázni, kétségtelen 
azonban, hogy ezek a tánc-zenei formák jelentős szerepet játszottak a mű
zene formáinak kialakulásában. (Nem minden alap nélkül nevezi Mosonyi 
Dezső a zene lélektanáról szóló érdekes könyvében a táncot „a zene tulaj
donképpen formaképző tényezőjének”.)7

A táncok és a tánc zenéje népi eredetűek, de igyekeznek megszabadulni 
eredetük bélyegétől. „Milyen szerencsés sors — kiáltott fel Dufort 1729- 
ben —, hogy olyan csúnya, jelentéktelen és alávaló táncból, mint amilyen 
a menüett volt, idővel pompás tánc lett, hogy az ember egészen elfelejti 
azt az alacsony helyzetet, amelyből származott.” 3

3 V. ö. Heinrich B esse ler: Das M usikalische H ören der N euzeit. A kadem ie Verlag. 
Berlin . 1959.

7 M osonyi Dezső dr. A  zen e lélektana új u takon. Somló B. k ön yvk iad ó . 105. q,
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Hogy ezekután új mozgalmak keletkeztek, amelyek mái' tudatosan a 
népművészetből indultak ki, ahhoz kettő kellett: a kétféle művészet közötti 
szakadék felmérése és a felvilágosodásnak forradalomba torkolló eszme
világa.

*  *  *

A KÉTFÉLE MŰVÉSZET KÖZÖTTI SZAKADÉK különösen akkor vált 
jelentőssé, amikor a népművészet pusztulása is felismerhetővé vált már. 
Most minden az állásfoglalást sürgette: a népművészetre végleges igent vagy 
nemet kellett mondani, el kellett ismerni vagy el kellett ítélni, megmenteni 
vagy pusztulni hagyni.

Milyen világosan látta ezt Erdélyi János! Felfogása szerint a népmű
vészet jelentőségének felismeréséhez bizonyos fejlettségi fok szükséges. 
„Megjegyzendő — írja —, hogy a nemzet irodalma rendszerint akkor fordul 
egész szeretetével önnépi költészetéhez, amikor már félreismerhetetlen je
leit adja mívelődésének. Innen úgy látszik, hogy a míveletlen osztálynak 
és költészetének méltánylására bizonyos előhaladási fok szükséges. Mennyi 
sokat írt már az angol és a német, mikor Percy és Herder figyelmet ger
jesztőnek a népi költeményekre!”8

Ezért aztán valóban nem tekintjük véletlennek, hogy a népművészet 
gyűjtése a kapitalizmus „mintaországában”: Angliában indult meg. Percy 
püspök, Macpherson és mások elsősorban a gyakorlati oldaláról fogták meg 
a kérdést, a hagyományok gyűitését, lejegyzését, megmentését tűzték ki 
célul, s ebbe a keretbe a továbbköltés is nagyon jól belefért (mint ahogy 
az Ossian ügyben elkövetett, mai fogalmaink szerinti „hamisítás” is bi
zonyítja).

És az sem egészen véletlen, hogy ami Angliában azonnal gyakorlati 
vonatkozásban jelentkezett, az később Németországban előbb Herder esz
mei alapvetését hívta életre, s a tulajdonképpeni gyűjtés csak azután kez
dődött a Grimm testvérek munkásságával.

„Herdertől Bartókig” (Von Herder zu Bartók) — ezt a címet adja 
Walter Wiora a népi és művészi zene viszonyáról szóló könyve9 legfontosabb 
fejezetének. Ezzel is hangsúlyozza a nagy német filozófus korszakalkotó 
jelentőségét a népművészet szerepének felismerésében. Herder eszméiben 
valóban sok későbbi vélemény csíráját találjuk meg.

Azt is felismerte már, legalábis körvonalaiban, hogy itt nemcsak a mű
vészet egy ősibb formájával állunk szembe, de másfajta művelődési for
mával is. A népköltészetről szóló írásainak visszatérő refrénje, hogy abban 
a műveket nem a papír számára alkották meg. s nem a könyvesboltokban 
őrzik „papirosrongyokon”, hanem a nép füle és szíve fogadja be. A nép
művészet improvizált, a néoi költemény „impromptu”, mert az írás nél
küli beszéd sohasem lehet teljesen rögzített. A dal nem hasonlítható a 
festményhez, lényege az ének, hallani kell és nem látni. A tömegek alakítják 
ki, akik szeretik az éneket s a dallamok együtthangzását. Ezért a népművé-

? Erdélyi János: V álogatott esztétikai tanulm ányok, összeállította  H eller Ágnes. M űvelt 
nép. 1953. — 83. oldal.

9 W alter Wiora: Europäische V olksm usik und abendländische Tonkunst. Die M usik  
im alten und neuen Europa. K assel, 1957.
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szét „a nép száján, élő énekesek ajkán és hárfáján él; ők énekeltek törté
neteket, eseményeket, titkokat, csodákat és jeleket: ők egy nép sajátságai
nak, nyelvének és földjének, ügyeinek és ítéleteinek, szenvedélyeinek és 
követeléseinek, zenéjének és szellemének virágai.”10

De arról is szól, hogy a népművészet kapcsolata a környező világgal, 
az élettel, a valósággal sokkal közvetlenebb, mint a műköltészeté. „Az 
ilyen Vad népeknek minden éneke összefonódott a létező tárgyakkal, tevé
kenységekkel, eseményekkel, az egész létező világgal!”11 Az összefüggések 
megrajzolásában filozófiájának megfelelően nagy szerepe van a vallásnak, 
amely a fejlődés korábbi szakaszán a művészetet és a tudományt is magá
ban foglalta. „Minden vad nép kevés kultúrája és tudománya a vallással 
van összekapcsolva. Vallásuk nyelve fenséges, ünnepélyes, s nemcsak a 
szent szokásokat kíséri énekkel és tánccal”12 — de a kor színvonalán a 
szükséges ismereteket is közli.

Herder tehát helyesen tapintott rá az őstársadalom népei (a „vadak”) 
és a parasztok differenciálatlan kulturális életének jellegzetességeire, azokra, 
amelyekről Bartók is beszélt. A dalt éneklik, nem írják le, a költészet össze
függ az énekkel és a tánccal, valamennyien a tudománnyal és a vallással, 
s a kultúra maga közvetlenül a létező tárgyakkal, tevékenységekkel, ese
ményekkel, az egész élő világgal.

Herder hatását mégsem magyarázhatjuk meg egyedül ezekből a zseniális 
meglátásokból, hanem még inkább abból, hogy a népköltészetet a „nép
szellemmel” (Volksgeist), tcrténetfilozófiájának központi kategóriájával hozza 
összefüggésbe. E gondolatnak hatása rendkívül nagy és sokoldalú. A ro
mantikus nép-felfogás nagyrészt ebből táplálkozott, s ezen keresztül kü
lönféle reakciós irányzatok is. Igazi filozófia- és tudománytörténeti jelen
tőségét azonban nem ez, hanem a Hegel filozófiájával való összefüggés 
adja meg. A népszellem Herdernél a történelmi haladás letéteményese, 
hiszen az emberi nem úgy fejlődik, hogy a történelem színterére egymás
után fellépő népek érvényesítik saját géniuszukat. Mindez természetesen 
a teremtő akaratából történik, hogy általa a humanizmusra rendelt em
beriség elérje célját. E történelmi szemléletű idealizmus így valóban elő
készíti Hegelt, akinél a „népszellem” eszméje meg is jelenik, s akinél a 
„világszellem” eszméje ebből a szempontból mintegy a herderi fogalom 
„integrációjának” látszik.13

A herderi filozófia persze idealista módon ugyanúgy a „fejetetején 
állt”, mint a hegeli. A „Volksgeist” eszméié ennek folytán ködös volt és 
meghatározhatatlan, szinte önálló lénnyé lépett elő. Ügy tűnt, mintha a 
népi megnyilvánulásokat egy személy szerint létező népszellem hozta volna 
létre. Herder helyesen ismert fel bizonyos összefüggéseket, de csak mintegy 
mellékesen, az okot keresve csak homályos mitológiát tudott teremteni.

10 Herder: Stim m en der Völker in Liedern. Säm tliche W erke. H erausgegeben durch 
Johann von Müller. VII. kötet, 69. oldal.

11 Herder: i. m. 40. oldal.
12 Herder: Ideen zur P hilosophie der G esch ichte der M enschheit. B ibiliographisches 

Institut in Leipzig. — 294. oldal.
13 Karl M annheim  k ife jezése . L. Karl M annheim : Ideology and Utopia. — 67. o.
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I. Grimm ki is mondta „Über den altdeutschen Meistergesang” c. tanul
mányának előszavában, hogy a dalok maguk alkotják magukat, hogy 
hogyan, azt a „titok fátyla” fedi. Mackensen meg is állapítja: „A »nép« 
igazi romantikus fogalma a romantika számára nemcsak egy bizonyos egy
séget jelentett, hanem majdhogynem egyetlen személyt, amely az erők 
csodálatos összefonódásában háztípusokat talál fel, dalokat költ, bölcsesség
szabályokat alakít ki; hogy hogyan? azt senki sem tudta és senki sem 
tudhatta. Elég, hogy ott volt a »nép«, az tette ezt, és tiszteletteljes csodál
kozással lemondtak arról, hogy az egészen fekvő, »titokzatos fátylat« fel- 
lebbentsék.”14

E titokzatos fogalom a kortársak közül talán csak egyedül Goethe 
számára volt idegen. A népszellemet nem tartotta titokzatos alkotó sze
mélynek, a népdalok közösségi vonásainak eredetét nem benne, hanem a 
tovább-éneklés módjában ismerte fel. Amikor arról beszélt, hogy a dal
nak nagyon sokat kell „kiállnia” amikor a nép száján keresztülmegy, akkor 
voltaképpen a mitológiai népszellemet helyettesítette az emberek minden
napi énekének gyakorlatával.

Herder névszellem fogalmának azonban minden ködösségével együtt 
jelentőséget adott az, hogy ezzel a népművészettel való foglalkozás kiemel
kedett addigi elszigetelt jelentőségéből. A népművészet most már nem egy 
„alacsonyabb” tartománya a művészetnek, de nem is egyszerűen forrás, 
vagy egy régebbi állapot felgyűjtendő relikvia-halmaza (Percy műve is 
a „Reliquies of ancient English poetry” címet viseli!). Most. mint a nép
szellem kifejezése, mint a humanizmus felé törő szellem fejlődési ábrázolá
sának önábrázolása, mint minden művészet alapja: a legmagasabb rangot 
kapja. Herder történelmi szemlélete képes az egyes népek művészetét is 
történelmileg felfogni, s megkérdezni: „miért kell, hogy mindig az északi 
félgömb nyugati sarkáé legyen egyedül a kultúra? és vajon egyedül az övé?”

E szemlélet számára a népművészet eleven világával szemben a mű
költészet erőtlennek, bénának látszik. „A költészet, amely az emberi lélek 
legáradóbb, legbiztosabb lánya akart lenni, a legbizonytalanabb, legbénább, 
legerőtlenebb lett: a költemény gyakran korrigált gyermek- és tanulógya
korlatot”. 15 Itt tehát nemcsak a népművészet jellegének felismerésével ta
lálkozunk, hanem azzal a nosztalgiával is, amely annak sajátságait, erejét, 
áradását, természetességét újra helyre akarja állítani. A népművészetet most 
már nemcsak gyűjteményekbe kell rendezni, de hozzá kell fordulni ihletért 
módszerért, kifejezésért. S valóban, ha addig a népművészet öntudatlanul és 
magától értetődően volt forrása a művészet minden nagy megújulásának, 
ezután már öntudatos, programszerű renaissance-törekvések kiindulópont
jává vált „Herdertől Bartókig”.

Nem hiszem, hogy bővebben ki kellene fejteni, mi volt az oka annak 
hogy ezek a felismerések a XVIII. század második felének Németországá
ban jelentkeztek Az összefüggések (és azok a párhuzamok, amelyek a né
met filozófia, költészet, zene feilődésével önként adódnak) világosak. Né
metországban akkor merült fel parancsolólag a polgári feilődés szükséges

14 Idézi: A dolf Bach: D eutsche V olkskunde. 1937. — 24. o.
15 Herder: Stim m en der Völker stb. — 29. o.
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sége, amikor Angliában már megindult az ipari forradalom, s amikor az 
ellentmondások Franciaországban már társadalmi forradalommá érlelődtek 
Németország azonban szét volt darabolva, s ez — összes következményeivel 
együtt — megnehezítette az egészséges polgári fejlődést. Amíg Angliában 
a problémák gyakorlati téren jelentkeztek, amíg Franciaországban a nép 
maga jelent meg a politikai küzdőtéren, addig Németországban ezek az 
erők elvont síkra terelődtek. így figyeltek fel különös erővel a nép művé
szetére. Herder ismerte Percyék gyűjtését, hivatkozik is rá, ismerte Rousseau 
tanait, felismerte a népművészet jelentőségét s egy fejlettebb állapot isme
retében a német kultúra érdekében tudatosan fordult a népművészethez.lu

Az történt tehát, hogy a népi és műköltészet viszonya, amelyet a Herder 
előtti nemzedékek egyszerű igennel vagy nemmel elintézhettek, egyszerre 
sokrétűen összetett, bonyolult problémává vált. S ebből Herder — filozó
fiájának történetiségéből, az ember cselekvő oldalának felismeréséből követ
kezőleg — a népművészethez való viszony aktivitása következett. Az egész 
későbbi fejlődés azt bizonyítja, hogy a népművészet aktív felhasználására 
irányuló mozgalmak előfeltétele, a népművészet helyzetének problematikussá 
válása. Ezt a problémát a népművészetnek a polgárosodással előrehaladó 
bomlása és a fejlett munkamegosztáson és árutermelésen alapuló kulturális 
formák rohamos kiterjedése okozta. Ez mindenütt törvényszerűen bekövet
kezett és bekövetkezik.

* * *

A HERDER UTÁNI FEJLŐDÉST nem rajzolhatjuk meg részletesen. 
A kép, amit kapunk rendkívül tarka, változatos, sőt ellentmondó. Egymás 
mellett találjuk azokat az irányzatokat, amelyek a népművészetet minden 
művészet forrásának tartják, s azokat, amelyek, elavult maradványnak íté
lik. Mindkettőn belül találunk olyan szárnyat, amely a haladást írja zász
lajára, de olyat is, amely a fejlődéssel szemben egy régebbi állapotot ideali
zál. Más a helyzet azokban az országokban, amelyekben még viszonylag 
elevenen él a népművészet, és azokban, amelyekben a modern gazdasági 
fejlődés folytán már megindult a parasztság és a parasztművészet bomlása. 
Más a helyzet azokban az országokban, amelyek függetlenségükért, nem
zeti egységükért, nemzeti kultúrájuk elismertetéséért küzdenek, s azokban, 
amelyekben az egység és függetlenség régóta háborítatlan. De más a hely
zet az egyes művészeti ágakban is: az irodalom, zene és tánc nem együtt, 
nem egyszerre és főként nem egyforma módon érkezik el a népművészet
hez. Petőfi és Arany mellett Erkel állt, s Bartók és Kodály zenei forra
dalma csak ötven év után következett. Ezek a tényezők együttes hatásukban 
olyan bonyolult eredményre vezettek, hogy a teljes kép megrajzolására 
nem is vállalkozhatunk. Inkább csak a fejlődés tendenciáinak felvázolására 
szorítkozhatunk.

Legcélszerűbb talán, ha a magyar művészet példájához fordulunk. Ma
gyarország különösen alkalmas arra, hogy rajta keresztül mutassuk meg a 16

16 Itt m ég egy további ellentéttel is találkozott. Ném etországban, az elm aradottság  
fo lytán  a népm űvészet m ég elevenebb volt, m in t a fejlettebb országokban, m ég is  a nép
m űvészet tudatos ism eretéről, gyűjtéséről k ev ésb é  lehetett beszélni. (Herder erről éppen 
az angol helyzettel való összehasonlításban panaszkodott is.)
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fejlődés menetét: polgáriasodása elég gyorsan haladt előre ahhoz, hogy a 
népművészet pusztulása korán meginduljon, de elég lassan, hogy még min
dig viszonylag eleven maradjon és a népművészeti mozgalmak forrásává 
váljék. Ilyen módon mintegy középső helyet foglal el Európa népei között, 
ezekkel is, azokkal is tart rokonságot. És mintegy ennek következtében a 
népművészetnek a magyar művészet történetében kiemelkedően nagy sze
repe volt, amit Petőfi és Bartók nevével jellemezhetünk.

Petőfi és Bartók! Dehát vajon ugyanezt mondja-e számunkra ez a két 
név? Vajon ugyanúgy nyúltak a népművészethez, ugyanazt valósították 
meg jó fél évszázad távolában egy másik művészeti ágban?

Ha csupán a népművészettel való kapcsolat szempontjából tesszük fel 
a kérdést, akkor is nemmel kell válaszolnunk.

A népművészet sorsa Petőfi idejében már problematikussá vált. A nép
művészet első gyűjtői, Erdélyi és Kriza már tudták, érezték, átélték pusz
tulását, s ezért tudatosan meg akarták menteni a feledéstől és a nyom 
nélküli elenyészéstől. Voltak irányzatok, amelyek nem sokra becsülték a 
Petőfi-féle népies művészetet, nemcsak művészi ellenlábasai, de értetlen 
bírálói is ezek sorából kerültek ki. A probléma tehát sok szempontból 
hasonlított a Herderéhez: egy későbben polgárosodó népről volt szó, amely 
a haladás és a nemzeti függetlenség útját választotta, s amely nemzeti 
kultúrájának kialakításában a legmodernebb európai formákat akarta a 
népművészet hagyományaival ötvözni, olyan korban, amikor a népművé
szet bomlása már megkezdődött.

A népművészet helyzetével szemben azonban maga a program cseppet 
sem volt problematikus. Petőfinél minden kérdés és minden felelet világos. 
Ha a nép uralkodni fog a művészetben, uralkodni fog a politikában is. 
A költészet nem társalgó terem, hová fecsegni jár a cifra nép, hanem szent
egyház, amely nyitva áll boldog-boldogtalannak. A programot tehát nem 
a parasztművészethez való fordulás jelentette, annak forrás jellege magától- 
értetődő természetességgel adódott, hanem a mindenki számára való új 
művészet.

Ugyanezt a feleletet találjuk meg, persze bonyolultabb filozófiai kérdés- 
feltevéssel, az irodalmi népiesség elméleti igazolójának, Erdélyi Jánosnak 
a munkáiban.

Erdélyi esztétikai szemlélete Herder és Hegel tanainak összeegyeztetésén 
alapul, azokat alkalmazta a hazai viszonyokra. Nagyon érdekes azonban, 
hogy hogyan! Herder népszellem eszméje, ez a titokzatos fátyollal fedett 
megszemélyesített nép-fogalom idegen volt a számára. A kétarcú német 
romantika, amelyben haladó és reakciós vonások keveredtek, építhetett 
erre a felfogásra, de ugyanannak a kornak magyar irodalma már nem 
tudott vele mit kezdeni. Ez az irodalom nem volt kétarcú, a nép számára 
nem elvont eszme, hanem a valóságos nép. A cél már nyíltan kimondva a 
nép uralmának megvalósítása és nem a népszellem érvényesítése. Herder 
gondolatai a francia forradalom gondolatvilágának hatásában átalakultak.

Ennek alapján érthetjük meg, hogy Erdélyi a paraszti népművészet 
pusztulását és az új, népművészeten alapuló nemzeti művészet kialakulását 
egyazon folyamatnak fogja fel. ,,Mondott: a műveltség árt a népköltészetnek, 
s ez igaz, de miért átkoznék a napot, hogy hajnal előzi egünkön? Az anya
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fogy, a gyermek növekszik, amaz meghal, ez életben marad; s a nem fenn
tartja magát fajában. Mikép mondatik, hogy isten az embert önképére és 
hasonlatára teremté, úgy kell a művelt költészetnek is a népi hasonlatát 
viselni, azaz felvenni a népi elemet; különben nem igazi, hanem korcs, 
fattyú, sehonnai”.17

Ugyanaz az illúzió, mint a Petőfié: az új művészet, amelyért harcolunk, 
magasabb színvonalú, fejlettebb, de éppannyira népi lesz, mint az előző, 
a paraszti. A demokratikus népforradalom termékeny illúziója ez. Ahogyan 
a népművészet eggyé forr itt a fejlett nemzeti, ha úgy tetszik „magas7’ 
művészettel, úgy forr össze gondolataikban a nép ügye és a maga teljessé
gében igényelt polgári haladás gondolata. S éppen ezzel lépnek túl a pol
gárság osztálykorlátozottságán.

Mennyire más ez, mint az öregedő Aranynak a népiességről szóló dol
gozata. „Nem volt tiszta dolog: a nép számára írassanak-e ilyen költemé
nyek, vagy a művelt osztály számára, hogy a népet ismerje”. A tág hori
zont beszűkült, nem Arany hibájából persze, hanem az élet változásainak 
következtében. A mindenkinek, tehát a művelteknek és a most még művelet
leneknek egyaránt szóló egységes és egyetemes művészet gondolata már 
nem válhat programmá. A demokratikus népforradalom illúziója szerte
foszlott, helyette a kiegyezéssel megnyílt — ugyan ellentmondásos és meg
alkuvó, de mégiscsak kibontakozó — polgárosodás bizonyult valóságnak.

Bartók és Kodály azokban az években születtek, amikor Arany meghalt. 
Ök a népforradalom eszméiből már nem táplálkozhattak. Számukra a nép
művészet pusztulása már nemcsak törvény, de szinte befejezett tény. Az 
új, ami a helyére lépett mindent igazolt, csak Petőfiék. illúzióját nem, ha 
talán magasabbrendűnek is bizonyult a népművészetnél művészi megformá
lásban, tartalmi differenciáltságban, de a művészet eleven hatásában, az 
élettel való kapcsolatában semmi esetre sem. Petőfi számára a népművészet 
magátólértetődően adott forrás — Bartókéknak már szinte a sziklából kel
lett vizet fakasztaniuk, vagy legalábbis fel kellett kutatniuk az elrejtőzött 
erecskét.

E helyzetből következik, hogy a népművészet megismerése most már 
szigorúan tudományos folyamattá vált, s teljes felkészültséget, elmélyedést 
igényelt. A tudományos elemzésben nemcsak a népzene zenei sajátságai tá
rultak fel, hanem a népművészet életének jellemző vonásai, elsősorban 
kollektivitása. Amikor Bartók azt mondja, hogy a népdalgyűjtés életének 
legszebb része, akkor nem az elkényeztetett városi ember szemszögéből be
szél, aki örül, hogy falun „üdülhet”, hanem meg is mondja boldogságának 
okát: egy egységes, de már eltünedező társadalmi renddel találkozott. Ami
kor arról beszél, hogy nem elég a népdalt lejegyzésből tanulmányozni, ha
nem a helyszínen kell megismerni, akkor nemcsak a népdal helyes tanul
mányozására ad hasznos tanácsot, hanem a művészet kollektív kifejezés- 
módjának emberi élményét tartja fontosnak mindenki számára, aki a nép
dalról meg akarja tudni, hogy tulajdonképpen micsoda. Nincsenek illúziói 
arról, hogy ez a parasztművészet fenntartható, pusztulását elkerülhetetlen
nek látja. Nincs meg a Petőfi—Erdélyi-féle illúzió sem, amely a mindenki

17 Erdélyi János: i. m. 76—77. o.
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számára szóló, az élet mélyéből származó és elevenjébe vágó művészetet 
azonnali hatállyal akarta volna megvalósítani. De a kollektivitás mint él
mény, s mint akarat mégis ott van művészetükben. Ami Petőfinél „itt” és 
„most” kérdése, az Bartóknál és Kodálynál a múlté és jövőé, a múlt tudo
mányos tárgyalásáé és a jövő megalapozásáé. Azonosak tehát az indítóerők, 
de megváltoztak az időbeli dimenziók. Petőfi úgy érezte, hogy most köz
vetlenül a csúcs előtt állunk, csak fel kell kapaszkodnunk rá, Bartók szá
mára azonban a jelen: szakadék, ami fölött hidat kell verni a jövő felé. 
A polgári társadalomhoz nem fűződnek többé illúziók. A hegycsúcs ígére
téből a szakadék valósága lett.

A jövőt Bartók nem nevezi meg. József Attila felfogása annyiban tér 
el az övétől, hogy a nevét is tudja, egyébként ugyanazt a hidat építi fel, 
egyetlen, monumentális ívvel. „A jövő kultúráját az az osztály fogja meg
alkotni, amely a jövőt megteremti. Ez az osztály a proletariátus. A nép
művészet a múlté, a polgári művészet a jelené és a proletárművészeté a 
jövő. A proletárművészet ősét a népművészetben látja, hiszen a népművé
szet hagyományosan kollektív. A népművészet a felgyülemlett, jelenlevő 
múlt, hatékony emlék, amely irányítja a jövőt. De azét, akinek van jövője.”18

Ezért másféle művészet egyfelől Petőfié, másfelől Bartóké és József 
Attiláé, mert éppen abban kell mássá lennie, amiben ugyanaz. Petőfi min
denkihez való szólása azonnali, kitárulkozó, fellobbanó, töretlen és biza
kodó, míg Bartókéké a jövőre apelláló, a jelenben kételkedő, sőt a kiábrán
dulás súlyával terhes. Azt is, ezt is az emberi összefogás, a kollektivitás 
eszméje ösztönzi. De hosszú folyamat, amíg az ösztönös vágyból kibonta
kozik a szocializmus eszmevilága.

*  *  *

MAGYARORSZÁGTÓL KELETRE ÉS NYUGATRA a fejlődés más 
ütemben és más módon érvényesült. Hogy leegyszerűsítve szóljunk: a min
denki számára való művészet régi és új formája közötti szakadék nyugaton 
szélesebb és nehezebben áthidalható, mint keleten, ahol ugyanolyan mély 
ugyan, de a két széle közelebb van egymáshoz.

Ennek oka a kapitalizmus fejlődésének eltérő menetében keresendő. 
Nyugaton a polgárosodás hamarabb indult és következetesebben haladt előre, 
ezért a parasztművészet pusztulása is előbb kezdődött és teljesebb volt, 
hagyományait pedig a magasművészet hamarabb szívta fel. A fejlett kapi
talizmusban utópiává vált a mindenki számára szóló és a mindennapok 
életébe szövődő új művészet, a művésznek le kellett mondania róla, vagy 
a kapitalizmusról kellett mindenestül „lemondania”.

Keleten viszont később indult meg a kapitalista fejlődés és követ
kezetlenebből, a régi élet több formáját megtartva haladt előre. A paraszt
művészet bomlása később kezdődött és nem érte el a nyugati mértéket, 
hagyományait a kialakuló új művészet még épen találta. Csakhogy az „új” 
kereteit most már nem tölti ki a polgári tartalom, mire a polgári művészet 
felvirágozhatott volna már egy új forradalom erői gyülekeztek. Ennek a

18 József A ttila: ö ssz e s  m űvei. III. Cikkek, tanulm ányok, vázlatok . Akadém iai K iadó, 
1958. — 116. oldal.
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forradalomnak távlatában a mindenki számára való művészet ismét való
ságos céllá vált.

A forradalmi művészet, a mindenki számára való új művészet szem
pontjából tehát lényeges különbség adódik a keleti és nyugati fejlődés 
közt (s ez egyébként párhuzamos a mezőgazdaság porosz és amerikai útjá
nak elkülönülésével is). Nyugaton az új kollektív művészet már nem találja 
elevenen a parasztművészetet, kevésbé táplálkozhat tehát belőle, de ugyan
akkor szervesebben illeszkedik a modern fejlődés, a városok, a nagyipar 
fejlődése által megteremtett körülményekhez. Keleten eleven néphagyo
mányból indulhat ki, de viszont nehezebb megküzdenie ennek az örökség
nek paraszti jellegével.

Nyugaton a polgári társadalom előretörése hamar magával hozta az 
árutermelésen és a fejlett munkamegosztáson alapuló művelődési formák 
győzelmét és széleskörű elterjedését. Az eltérés a paraszti és polgári műve
lődés szerkezete közt egyre világosabban rajzolódott ki. Felismerték a nép
élet reális tényeit és összefüggéseit. A Grimm-féle mithológiai iskola más 
iskoláknak adta át a helyét.

Szokolov a múlt század közepére teszi ezt a fordulatot. Az „idealisztikus, 
romantikus attitűdöt” ekkor váltja fel a realistább, pozitivista gondolkodás. 
A világ határai kitágulnak, a gyarmatosítás eddig ismeretlen népek vizs
gálatát teszi lehetővé.19 — S ez új megoldásokat eredményezett.

Herder Volksgeist koncepcióját nem tették ezzel félre, hanem más 
tartalommal töltötték meg. A teremtőtől adományozott néplélekből így 
lett meghatározott szokások, formák rendszere. Riehl egységes rendszerré, 
a „népszemélyiség csodálatos organizmusává” kapcsolja össze a népélet 
tényeit, enélkül a nép életének ismerete nem válhat tudománnyá.20

Az összefüggéseknek ez a megrajzolása egyben a német „Volkskunde”, 
„néptudomány” megalapozását is jelentette.21 Ezért annál fontosabb a 
számunkra, hogy az az előrelépés, amit Riehl Herderhez és Grimmhez 
viszonyítva az összefüggések feltárásában tett, korántsem volt egyértelmű, 
sőt politikailag reakciós tendenciák érvényesülésével párosult. A népélet 
így megrajzolt organizmusa alapján ugyanis azt akarta igazolni, hogy a 
német népnek csak a kapitalizmus előtti formák megfelelőek. Nem nehéz 
ebben a népművészet reakciós imádatának ősformáját felfedeznünk, az 
orosz narodnyikizmusnak reakciósabb változatát.22 Adolf Bach is hang
súlyozza, hogy Riehl mennyire szembenállt a liberalizmussal, a „feltörekvő 
marxizmussal” és a „negyedik, renddel”,23 s ő mint a Harmadik Birodalom 
hivatalos szaktekintélye, ezzel meg is jelölte, hogy mit tart legfontosabb
nak örökségéből.

19 Y. M. Sokolov: R ussian F olk lore. New York, 1950. 77—78. oldal.
20 W. H. Riehl: K ulturstudien , 220. oldal.
21 V. ö. Hofmann T am ás: W . H. Riehl száz éve. Ethnographia, 1957. év. 319—336. oldal.
22 Reakciósabb, m ert a narodnyik izm us a fennálló  rend forradalm i m egdöntésére és 

egy új társadalom létrehozására törekedett, a p arasztélet kapitalizm us előtti formájára tá
m aszkodva. Riehlnél ennek csak  kispolgári utópia je llege van meg, forradalm iságról azon
ban szó sincs.

23 Adolf Bach: i. m. — 31. oldal.
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Ne kövessük most végig azt az utat, amelyen a Herder-i és Grimm-i 
romantikus, de haladó vonásokkal rendelkező népiességből Riehl és utódai 
kezén reakciós politikai romantika vált.

A Grimm-féle mithológiai iskolát ott is kikezdte az idő, ahol pedig 
a legerősebben állt: a népművészet eredetének kérdésében. Amikor tanul
mányozni kezdték a keleti népek művészetét, megdöbbentő egyezéseket 
találtak. A népművészetet megalkotó „népszellem’' egyszeriben a lopás 
gyanújába került, vagy legalábbis a „kölcsönzésbe”, s ezzel önállóságának 
hite mindenképpen megtépázódott. Benfey kölcsönzési elmélete hatalmas 
vihart váltott ki.

Üj úton indult el az angol antropológiai iskola is. A gyarmatosítás ki
terjedése új lehetőségeket nyitott a kutatás számára. Figyelmük a gyar
mati népek művészete felé irányult. Mindinkább kiderült, hogy többről 
van itt szó, mint motívumok vándorlásáról: az egyezéseket történelmi és 
társadalmi egyezésekre kell visszavezetni.

Itt tehát ugyanúgy az összefüggések felismerése történt meg, mint 
Riehlnél, csakhogy reakciós tartalom nélkül. Az új angol antropológiai is
kola, Tylor, majd Frazer alapvető művei éppen ezeknek az összefüggéseknek 
és a fejlődés elvének felismerésén épülnek.24 Végtére is nem lehet minden
ben a „népszellem” alkotását látnunk, vagy kölcsönzést gyanítanunk, azo
nos körülmények, azonos életmód, azonos létkérdések azonos gondolko
dási és művészeti formákat is eredményezhetnek.

Az angol tudománynak ez a reális, a társadalmi és történelmi össze
függések felismerésén alapuló szemlélete nemcsak az ősközösség népeinek 
kultúrájával foglalkozó „antropológiát”, de a parasztművészet hagyományait 
kutató folkloristák munkáját is jellemezte. Child, Gummere, Sharp munkái
ban teljes és sokoldalú képét kapjuk a szájhagyományozó, „orális” és az 
írásbeliségen alapuló művelődési formának.

Vegyük például Gummere szemléletes leírását a költészet „piramisá
ról”.25 A piramis felső csúcsán a műköltészet — poetry of art —, alapján 
pedig a népköltészet — poetry of the people — helyezkedik el. Ezzel e 
kettő között dialektikus összefüggést állít fel. A csúcsról messzire látni, 
a műköltészet emóciója olyan széles, mint maga a humanitás, visszatükrö- 
zése kozmikus, de ugyanakkor magányos, individuális. Lent, a piramis 
alján nincs szó magányos, de kozmikus gondolkodásról, viszont tágasabb 
a tgr, szorosajib a kapcsolat az élet tényeivel. Mások a feltételek. A mű
költészet emlékező és profetikus álmodozóival szemben itt olyan emberek 
teremtik a költészetet, akik nem tudnak sem írni, sem olvasni, nem tud
ják magukat kivetíteni a jövőbe és összehasonlítást tenni a múlttal, nem 
tudják tapasztalataikat más közösségek tapasztalataival összevetni. Ök az 
ünnepi összejövetelek alkalmából saját érzelmeiket fejezik ki, a pillanat 
ihlete szerint, a közösség számára. Itt nincs külön költő és nincs külön 
költészet, mindenki énekel. Homogén közösség alkotja és őrzi a dalokat.

24 „A m odern antropológia azzal a pillanattal kezdődött — írja  M alinow ski is  — am i
kor a fejlődés szem lélete fe llép e tt .” (M alinowski: Eine w issen schaftliche  Theorie der Kultur. 
— 65. oldal.)

25 Francis B. Gummere: T he popular ballad. London, 1907. — 16. és következő oldalak.

625



Gummere nem kis iróniával rajzolja meg a műköltészet a „nagy betűvel 
írott Irodalom” helyzetét a modern társadalomban. Emerson hasonlatát 
idézi — a mai költészetet néhány könyvtárban ülő fiatalember alkotja —, 
más könyvtárakban ülő más fiatalemberek számára. De ebből nem követ
kezik, hogy a régi volna a magasabbrendű. Herdernek, a papiros örökké
valóság kigúnyolójának, az utcán éneklő Homérosz dicsőítőjének is el kel
lene ismernie, hogy bár a költők már nem énekelnek az utcán a népnek, 
a veszteség bőven megtérül műveik kinyomtatása által. A költészet két 
különböző formájáról van tehát szó, amelyek nem annyira rangban és ér
tékben különböznek egymástól, mint lényegükben, létezésük módjában.

Itt tehát már készen áll a kétféle művelődési forma, a kétféle költé
szet, a kétféle művészet rajza. Ezt a képet pontosabbá, mélyebbé lehetett 
és kellett tenni, de alapvető vonásaiban nagyjában egészében így vált 
általánossá a népművészetről szóló irodalomban.

Ez nem is lehet másképpen, hiszen ez a felfogás nemcsak a különböző 
művelődési formák létét és különbségét ismerte fel, de azokat meghatá
rozott társadalmi formációkkal kapcsolta össze. A népművészet mint tár
sadalmi jelenség került most bonckés alá és ez lehetővé tette a szó teljes 
élteimében vett tudományos vizsgálatát. Ez a felfogás azoknak az össze
függéseknek kifejtésén épül, amiket Herder is megsejtett, de azokat most 
már reális alapokra helyezte. A népművészet most már nem egy titokzatos 
népszellem alkotásaként, hanem az őstársadalom vagy a bomlatlan paraszt
közösség életének természetes velejárójaként jelentkezett.

Ez a felfogás, a két művelődési formának elkülönítése általánossá 
vált a magyar szakirodalomban is. Bartók Béla, Kodály Zoltán, Győrfíy 
István, Viski Károly, Ortutay Gyula, Erdei Ferenc és mások munkái szem
beszökően igazolják ezt.

Csakhogy Magyarországon a népművészet tudományos vizsgálata to
vábbra is együtt járt az aktív művészi elsajátítás és feldolgozás program
jával. Nyugaton azonban a népművészet mindinkább csak a tudományos 
érdeklődés tárgya. A tudomány műhelyében hideg fővel boncolják formáit, 
elemzik mondanivalóját, vitatják eredetét, de nem lelkesednek érte és 
nem akarják megújítani. Vagy ha lelkesednek, gyakran a nyugati kultúra 
spengleri értelemben vett hanyatlásának nosztalgiájával (ami annyira jel
lemzi pl. Kurt Sachs munkáit). A megújító törekvéseket pedig többnyire 
harmadikutas romantika fűti, a falusi élet „romlatlanságának” dicsérete 
a „bűnös várossal” szemben. (Louise Witzig, a svájci néptáncmozgalom 
egyik vezetője például így határozta meg a mozgalom célját: „Sürgősen 
elejét kell venni . . .  a falusi élet hanyatlásának és a falu elvárosiasodá- 
sának!”2(i)

A fejlett kapitalista országokban a hagyományos paraszti népművé
szet már túl kevéssé élő, létező valóság ahhoz, hogy a belőle való meg
újulás programja önmagában is hatásos lehessen. Nem a népművészethez 
való viszony vált problematikussá, hanem a művészet és a nép, a művész 
és a nép viszonya, s az alkotónak először is ezt kell megoldania. Akikben 26

26 Journal of the International Folk D ance Society, 1935. évfolyam .
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él egy új, mindenki számára szóló, a közösség életéhez kapcsolódó művé
szet eszméje, azok sem kereshetik a felhasználható hagyományt csak a pa
rasztművészetben. Ezért kell rokon jelenségnek tartanunk a primitívek 
művészete, a régi művészet, a klasszikus múlt, a gyermekek ösztönös köl
tészete iránt felébredt érdeklődést, még ha az előrevivő gondolat itt sok
szor bénító zűrzavarral keveredik is, mindaddig, mig az új művészet esz
méjét nem kapcsolják az új társadalom gondolatához, és az új társadalomért 
harcoló osztályhoz. Mégis ugyanaz a helyzet szüli ezt a többirányú érdek
lődést: a jelen szakadék mivoltának élménye, és egy másféle, a lényeget 
kimondó és az élethez kapcsolódó művészet vágya.

S ebből az a tanulság is levonható, hogy a népművészet létezésének 
nem feltétlenül egyedüli és egyetlen formája a parasztművészet. Ezt a gon
dolatot különös erővel a szovjet tudomány mondta ki.

Az orosz fejlődést az különböztette meg a nyugatitól, hogy ott a nép
művészet elevenebben élt, pusztulása később kezdődött. Az orosz művészet 
nagy korszaka még épségben találta a néphagyományt, abból táplálkozott, 
abból nőhetett ki. A népművészet és a „magasművészet ’ kapcsolata szer
vesebb volt, mint a korabeli Európa nyugati országainak művészetében. 
Ahogy Sztászov mondta: „ . . . a  népdal... a legtöbb civilizált népnél már 
régen és majdnem teljesen eltűnt. Hazánkban teljesen másként áll a dolog. 
Mindmáig mindenütt felcsendül a népdal. . .  Mindenütt és mindig körül
vesz bennünket. . .  A népdal valamennyiünkhöz közel áll és nincs szüksé
günk régészeti ásatásokra, hogy felismerjük és megszeressük.”27

Leginkább Petőfiéket állíthatjuk e tekintetben az orosz művészet mellé: 
a népművészet itt is, ott is magátólértetődő alap (ha meg is kell küzdeni 
a finomkodó elődökkel és az értetlenekkel), s a program itt is, ott is az egész 
népről szóló, az egész nép számára való művészet. Glinka híres mondása: 
„A művészetet a nép alkotja, mi művészek csak rendszerezzük azt” — az 
egész orosz művészetet jellemzi. Muszorgszkij és Rimszkij-Korzakov maguk 
is gyűjtöttek népdalt, s ha ez nem is vált náluk olyan szigorúan tudományos 
érdeklődéssé, mint Bartóknál és Kodálynál, mégis elődje, mint ahogy 
Muszorgszkij művészetét is sok szál köti össze a magyar mesterekkel. De 
hozhatnánk példákat az orosz irodalomból is, nemcsak olyanokat, amelyek 
népmeséi, népköltészeti témák megjelenésére vonatkoznak, hanem ame
lyek azt mutatják, hogy az orosz irodalom célja a nép életének, problémái
nak, az orosz valóságnak ábrázolása.

Igaz, hogy — egészen Erdélyi János koncepciója szerint — a népmű
vészet jelentőségét az orosz művészet történetében is csak a fejlődés bizo
nyos fokán ismerték fel, a múlt század első felének közepe táján. („Egy 
idő óta sokat beszélnek a népiességről” — írta Puskin 1826-ban.) A 30-as 
években azonban már a népdal tudományos gyűjtéséhez is hozzákezdtek a 
Grimm testvérek eszméinek és munkásságának hatására.

A népművészet iránti érdeklődést a szlavofil kör nacionalista csoportja 
kezdeményezte, akik a népszellem eszméjétől áthatva idealizálták a nép
életet és a néphagyományt. E romantikus érdeklődés sok reakciós vonást

27 Sztászov: A mi zenénk. Idézi a „M uszorgszkij” című tanu lm ány m agyar k iadásának  
bevezetője. Művelt Nép, 1952. — 8. oldal.
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is tartalmazott, de az orosz folklorkutatás fellendülésével járt. Az első 
jeleniős folkloristák, mint Buszlajev és Ajanászjev szemléletét a Grimm- 
iskola szabta meg. Megkülönböztették a szájhagyományozó és írásos költé
szetet, s az előbbit szoros összefüggésbe hozták a nyelv, a mitológia, a 
szokások, szertartások, törvények, s az erkölcs fejlődésével.28 A század má
sodik felében, Veszelovszkij munkásságában pedig az akkori modern nyu
gati folklorisztikával egyidejűleg megjelent a történelmi és szociológiai 
szemlélet.

Alexander Nikolájevics Veszelovszkij felfogásában is készen állott már 
a kétfajta művelődési forma, az orális és írásos művészet rajza. A népmű
vészet — megfogalmazása szerint — szinkretikus művészet — azaz benne 
ének, zene, költészet, tánc, színjáték, s azok különböző műfajai szétválaszt- 
hatatlan, differenciálatlan egységben állanak. Veszelovszkij figyelmét első
sorban e formáknak a társadalommal való összefüggése kötötte le. „A köl
tészet története a társadalmi gondolat története” — írja, a költészet fejlődése 
pedig „az életmód szukcesszív változásának, a társadalmi és személyes ön
tudat növekedésének következménye”.29

Az így felfogott „történeti poétikában” a népi és műköltészet nem álla
nak egymással merev kategóriaként szemben. A népköltészetet nem titok
zatos népszellem alkotja, hanem meghatározott körülmények között élő 
emberek, de a műköltészet alkotásai sem csak egyedülálló zsenik minden
kitől független munkásságának eredményei. Ezen épül a „csoport-személyi
ségről” szóló híres megállapítása: „A költő születik, de költészetének anya
gát és módszerét a csoport teremtette meg. Ebben az értelemben azt mond
hatjuk, hogy a petrarchizmus régibb Petrarcánál. Az egyéni költő, lírikus 
vagy epikus mindig csoporthoz tartozik; a különbség az életmód fejlődésé
nek mélységében és tartalmában van, ez választja szét egymástól az egyes 
csoportokat.”30

Veszelovszkij nem tudta ezeket a felismeréseket következetesen keresz
tülvinni, szemléletének benfeyista és pozitivista egyodalúsága sok téves 
eredményre vezette. A szovjet folklorisztika kritikával dolgozza fel öröksé
gét, de elismeri munkásságának pozitív vonásait.

Az orosz irodalomban, különösen a forradalmi demokratáknál, akik 
kíméletlenül harcoltak a szlavofilekkel szemben — a népiség szélesebb értel
mezésével találkozunk. Már Gogol is kimondta, hogy a költészet nemzeti 
jellege nem a szarafán ábrázolásban van, hanem abban, hogy a költő lásson 
a nép szemével. Bjelinszkij szerint pedig ez a fajta népiség nem áll másból, 
mint „régi szokásokból”, „füstös, piszkos kunyhóból”, „kvaszban lévő re
tekből” és „csapnivaló vinkóból”, vagy pedig az orosz nép legfőbb tulajdon
ságául kikiáltott alázatosságból.31

Bjelinszkij mélyebb értelmezést adott a népiség fogalmának. Nemcsak 
a nemzeti jelleggel kapcsolta össze, hanem a realizmussal, a valóság ábrá

28 Erre és a következő részekre vonatkozóan l. Szokolov idézett m unkáját.
29 Szokolov: i. m. 106. oldal.
30 Szokolov: i. m. 107. oldal.
31 Belinszkij: V álogatott esztétikai tanulm ányok. Szikra, 1950. („Á ttek intés az 1846-os 

orosz irodalom ról.”)
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zolásával is. Ezért „a szó legmagasabbrendű és legnemesebb értelmében” 
népi költő Lermontov, „akiben kifejezést nyert az orosz társadalom egy 
történelmi mozzanata”.32 Ezért népi jellegűek Gogol művei, mert a nép 
„erkölcseit, szokásait, jellegzetes tulajdonságait ábrázolják”. — „Minden 
nép élete — folytatja — sajátos és egyedül rá jellemző formákban mutat
kozik meg. Ha tehát az életet úgy mutatjuk be. amilyen a valóságban, 
akkor a mű egyúttal népi lesz.”33

Ez a fajta népiesség szintén csak Petőfi szemléletével rokonítható, hi
szen itt sem a nép művészete a legfontosabb, hanem maga a nép élete, sorsa, 
felemelkedése. Ebből a pozícióból érthető meg a forradalmi demokraták
nak a népművészettel kapcsolatos állásfoglalása.

Kétségtelen, hogy Bjelinszkijék bizonyos értelemben lebecsülték a nép
művészetet. Valóban, a szlavofilek romantikus népiességével szemben gyak
ran az ellenkező túlzásba estek. „A műköltészet mindig felette áll a termé
szetes, tulajdonképpeni népművészetnek” — mondta Bjelinszkij —, „egy 
igazi költő egyetlen kis költeménye összehasonlíthatatlanul magasabbrendű. 
mint a népköltészet minden műve együttvéve.”34

Látni kell azonban: Bjelinszkij azért száll harcba, mert a szlavofilek 
népiessége a népművészet szépségével együtt a nép életének elmaradott
ságát is konzerválni akarta. Amikor nem ilyen éles polémiában foglalkozik 
a népművészettel, reális képet rajzol, felismeri a népélettel való összefüg
gését. Felfogása szerint a népköltészet a nép öntudatának, világnézetének 
kifejezése, „szorosan össze van kapcsolva a nép életével”.35 Megmutatja, 
hogy mivé lesz egy nép, és hogyan fejlődik azzá, végtelen bizonyítékát 
adja a nép élő szellemi erejének.36

A leglényegesebb itt az, hogy Bjelinszkij a paraszti népművészetet tör
ténelmi és osztálykategóriaként fogta fel. Fejlődése összefügg a történelem
mel, a műköltészet kialakulása a népköltészettől való elkülönülése a leg
utóbbi időszak terméke, amikor a mitikus és hősi kor polgári korrá válto
zott, a patriarchális élet polgári társadalommá. Ebben a társadalomban 
elválnak egymástól a társadalom osztályai. Amit népnek nevezünk, azok 
az alsó osztályok, ők a nép lelkének hordozói, költészetének megalkotói.37 
„A népnek, vagy helyesebben a nép tömegeinek és a társaságnak útjai 
minálunk szétváltak. Az előbbi megmaradt a maga régi, durva, félvad élete, 
bánatos dalai mellett, amelyekbe lelkének búját és örömét öntötte; a má
sik észrevehetően mássá — ha nem is jobbá — lett, elfelejtett mindent, ami 
orosz.”38

Ugyanez a történeti és osztályszemlélet nyilvánul meg Dobroljubov 
népművészettel foglalkozó írásaiban is. Dobroljubov is reális képet rajzol 
a népművészet jellegéről, de már arra a kölcsönhatásra is rámutat, amiben

32 B jelinszkij: i. m. 181. oldal. (Lerm ontov költem ényei.)
33 B jelinszkij: i. m. 94. oldal. („Az orosz elbeszélő irodalom  és Gogol e lb eszélése i.” )
34 35 36 w issarion  G. B elinsk ij: V olkheit und Volk in  D ichtung und P hilosophie. Erich

Röth Verlag, Eisenach, 1950. — 19/20., — 18., — 37. oldal.
87 B elin sk ij: Volkheit und Volk stb. — 115. oldal.
38 B jelinszkij: Esztétikai szem elvények. M űvelt Nép, 3955. — 23. oldal. („Ábrándozás

az irodalom ról.” )
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az írott és orális irodalom áll egymással, s ezzel kapcsolatban kimutatja 
az orosz népköltészet fejlődésének összefüggését az orosz történelemmel 
Bizonyos mértékig Bjelinszkijt is helyreigazítja: „Régi megrögzött szokás 
szerint — írja —, mindezideig bizonyos előítélettel néztünk a népre. Min
dig durva tömeget jelentett számunkra, amely képtelen emelkedett, nemes 
és gyöngéd érzelmekre. De ezalatt ezek az érzések éppen a mi társadal
munkban fejlődtek a legkevésbé. Ha még van költészet a világon, azt a nép 
között kell keresni.”39

A forradalmi demokraták nézetei tehát már közvetlenül előlegezik a 
marxizmusnak a népművészetről való felfogását.

*  *  *

A MARXIZMUS KLASSZIKUSAI csak egyes megjegyzésekben foglal
koztak a népművészettel. Bizonyos következtetéseket azonban ezekből is 
levonhatunk. Szinte minden megjegyzés arra utal, hogy a népművészetet, 
mint általában a művészetet, társadalmi összefüggésében, a társadalom éle
tével való kapcsolatában kell néznünk, mint a nép gondolatvilágának és 
vágyainak kifejezését. Marx arra mutat rá, hogy a görög művészet bizonyos 
formái, például az eposzok „sohasem hozhatók létre, mihelyt a tulajdon
képpeni műalkotás megkezdődik, hogy tehát a művészet területén belül is 
bizonyos jelentős alkotások a művészet fejlődésének csak kezdeti fokán 
lehetségesek.”/l0 Engels azt írja a német népkönyvekről szóló fiatalkori 
cikkében, hogy azok őt túlfeszített korunkból „más világba viszik el, ami 
sokkal közelebb áll a természethez”, de a romantikusokkal — Tieckkel, 
Göress-szel — szemben nemcsak esztétikai értéküket, de szociál-politikai 
funkciójukat is fontosnak tartja/'1 Boncs-Brujévics megemlékezése szerint 
Lenin is hangsúlyozta, hogy a népművészetet „szociál-politikai szempontból” 
kell nézni, mint a nép „reményeinek és vágyainak” kifejezését, hogy belőle, 
mint „hitelesen népi alkotásból” következtetéseket vonhassunk le „néoünk 
mostani pszichológiájára” vonatkozóan is/'2 Végül megemlíthetjük, hogy 
Lafargue, aki a kor népművészetéről szóló irodalmának színvonalán állva 
irodalmi cikkeiben sokat foglalkozott a népköltészettel, rámutatott arra, 
hogy a „népköltészet a tömegek alkotása, a néptömegek életmódjából 
sarjad; . . .  az orális irodalom történeti értéke nagyobb, mint az elszigetelt 
egyén bármely alkotásáé”. Világosan látja, hogy a népköltészet „a nép
iéleknek hű, keresetlen és spontán kifejezése”/ 3

E gyér konkrét megjegyzések csak aláhúzzák azt, ami a marxizmus 
szelleméből is logikusan következik, hogy ti. nem elégedhetünk meg a két- 
faita művelődési forma megrajzolásával, hanem reálisan, a történelmi hely
zet és a társadalmi osztály viszonyok elemzésével kell megrajzolni a nép

*9 Dobroljubov: ö ssz e s  m űvei. M oszkva, 1934. I. kötet, 465. oldal.
50 Marx: Előszó a P olitik a i gazdaságtan bírálatához.
51 Karl M arx—Friedrich Engels: Uber K unst und L iteratur. Eine Sam m lung aus ihren 

Schriften. H erausgegeben M ichail Lifschitz. Berlin, 1949. — 473. oldal.
42 Idézi: Szokolov i. m. 37. oldal.
43 Idézi Jordáky Lajos: A tudom ányos szocia lizm us Franciaországban. Lafargue— 

Guesde—Jaures. Kolozsvár, 1945. — 34. oldal.
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művészet egyes formáinak történetét és helyét, s hogy a marxista tükrözési 
elmélet alapján elemezni kell a népművészet esztétikai fejlődését.

*  *  *

A SZOVJET FOLKLORISZTIKA ebből a szempontból nézve három 
lényeges ponton módosította a népművészetről, a népművészet és magas
művészet viszonyáról eddig alkotott képet.

Először is minden eddiginél élesebben és határozottabban mutatta ki, 
hogy a népművészet, mint minden művészet, meghatározott osztály, vagy 
bizonyos esetekben osztályok kifejezése. Szokolov az orosz népművészetről 
szóló összefoglaló munkájában, a folklór definíciójával foglalkozó fejezetben 
éppen ezt húzza alá: „Itt érkezünk el az orális költészet szociális jelentősé
gének és szociális természetének alapvető kérdéséhez. A nemesség folkloris
tái a XIX. század első felében, a népies folkloristák a másodikban, elho
mályosították a folklór társadalmi természetét. A folklór az osztályharc tük
röződése és fegyvere, az volt és az ma i s . . .  s így természete szerint egyálta
lán nem különbözik a művészi irodalomtól.”44 Ezek az elvek érvényben 
maradtak az utóbbi évek vitái után is, amikor pedig a Szokolov iskola 
bizonyos egyoldalúságait komoly bírálat érte.

Másodszor a szovjet néprajz nem elégszik meg ennek általános meg
állapításával, hanem részletesen elemzi, hogy mikor milyen osztályokat 
fejez ki a népművészet. Általában a parasztság művészetét nevezzük e 
néven, de nem kizárólagosan, a szó jelentését a múlt és a jelen felé egy
aránt ki kell szélesíteni. V. E. Guszev — éppen a legújabb viták kapcsán 
részletesen elemzi, hogyan alakult át a folklór az ősközösségi társadalom 
művészetétől a szocialista népművészetig.45 Különösen fontos a folklór hely
zete a szocialista társadalomban. A városi folklór gyűjtése már a forradalom 
előtt megkezdődött, a forradalom után pedig — amikor maga a népművészet 
is új fejlődési szakaszához ért el — új lendületet vett. Szakulin már 1919- 
ben levonta a következtetést, hogy „a nép alkotóereje minden korban él, 
de megnyilvánulási formája változik”. A szovjet folklór osztály tártaim a 
természetesen már más, mint a hagyományos parasztművészeté. A népmű
vészet fogalma szélesebb értelmet nyert, s ebben az értelemben használja 
a szovjet zenetudomány is. Aszafjev például nemcsak a parasztzenét, de a 
múlt századi románc-költészetet is a népművészethez sorolja, bár nem 
paraszti eredetű és írott formában is terjedt, sőt szerzőjét is ismerjük, de 
a tömegek körében népdalként élt.

Harmadszor a szovjet folklorisztika dialektikus összefüggésben szem
léli az orális és írásos költészetet, a népművészetet és a magasművészetet. 
Különbségük megrajzolásában dialektikus viszonyokat állít fel, amelyek 
közül a legfontosabb a kollektivitás és az individualitás viszonva. Az 
utóbbi évtized szovjet folklorisztikai vitájának éppen ez állott a középpont-

‘4 Szokolov: i. m. — 15. Jellem ző, hogy ugyanennek a k önyvnek  francia nvelvű  k i
adásából éppen azok a m ondatok  hiányoznak, am elyben a szerző a folklór osztály-jellegét 
elem zi.

45 A szovjet fo lk lorisztika legújabb eredm ényeit a továbbiakban Istvánovits M anón- 
A szovjet folklorisztika elm élete (A MTA. N yelv  és Irodalom tudom ányi O sztályának közle
m ényei, XVIII. kötet, 1—4. sz.) és Péter László: A népköltészet időszerű kérdései (Tiszatáj 
füzetek, 41. sz. Szeged, 1956.) c. tanulm ányok alapján Ism ertetem .
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jában. Mint mondottuk ennek során került sor a Szokolov-iskola bizonyos 
egyodalúságainak elvetésére is. Ez az iskola ugyanis, bár a folklór sok 
vonására helyesen mutatott rá, mégsem ismerte fel kellő határozottsággal, 
hogy a népművészet mindenekelőtt kollektív művészet. Az újabb munkák 
—elsősorban Guszev, Anyikin, Csicserov, Necsajev munkái — viszont éppen 
a kollektivitásra mutatnak rá. Felfogásuk szerint a műalkotásban a kollektív 
és individuális elv dialektikus viszonyban van egymással, de a folklór 
esetében ennek fő oldala a kollektivitás. Mint Guszev mondja, a valóságot 
tükröző „szubjektum” szerepében nem az individuum, hanem a kollektí- 
vum lép fel.

Ez a dialektikus szemlélet tehát hangsúlyozza a népi és a magasművészet 
közös vonásait, de ugyanakkor reális alapot ad különbségeik elemzésére 
mind szociológiai, mind esztétikai szempontból.

*  *  *

A NÉPMŰVÉSZET KÉRDÉSEINEK ŰJ MÓDON VALÓ FELVETÉSE 
azonban nem korlátozódik a Szovjetunióra. Osztály jellegét, társadalmi ösz- 
szefüggéseit, minden korban való átalakulását, a magasművészettel való 
viszonyának dialektikáját egyre inkább felismeri az egyetemes folklorisz
tika is. Csak néhány példára hivatkozunk ezzel kapcsolatban.

A népművészet osztály jellegét felismerte például Viski Károly, aki azt 
a társadalom alsó osztályának művészeteként határozta meg. Felfogása 
szerint csak azt nevezhetjük népművészetnek, ami fölött a „felső rétegek
nek” másfajta köznyelve, irodalmi nyelve, műköltészete, zenéje, művészete 
van.”46 S ha ez a felfogása természetesen nem is vezetett marxista szemléletű 
analízisig, mégis mutatja a felszabadulás előtti magyar néprajz haladó 
tendenciáit.

S milyen nagyvonalúan dialektikus megoldást kapott a népművészet 
és a magasművészet viszonya a legjobb magyar és külföldi szakemberek 
újabb munkáiban. Szabolcsi Bence, Ortutay Gyula stb. — vagy külföldön 
pl. Walther Wiora, Heinrich Besseler éppen erre a dialektikára mutattak 
rá. Szemléletükben a művészetnek népi és magasművészeti, orális és írásos, 
improvizatív és rögzített létezési módja nem alkot merev ellentétet, 
hanem egymásba átmenő dialektikus antinómiákat. A legelvontabb ma
gasművészetben is sok vonás emlékeztet a népművészet változó életére, 
másrészt pedig a leghagyományosabb népművészetben is megfigyelhetjük az 
egyéni alkotótevékenység, a művek rögződésének, tehát a magasművészetre 
jellemző sajátságok csíráit.

A horizont kibővült. A művelődési formák történeti vizsgálata azt mu
tatta, hogy a népművészethez hasonló életet él nemcsak az őstársadalomban 
élő népek művészete, hanem számos, magasabb fokon álló keleti népé, sőt 
sok szempontból a renaissance és barokk kor európai városi társadalmáé. 
S hogy ez az alkotóerő ma sem apadt el, ezt egyes nyugati tudósok is meg
állapították, sőt vizsgálatuk alapjává tették. E téren hadd hivatkozzunk 
most Amerikára, nemcsak a dzsesszel kapcsolatban (aminek népi eredetét, 
s kommercializálódása előtt a népművészethez hasonló létezésmódját nem

46 V iski K ároly: „N épm űvészet” cím szó a „M űvészeti lex ikon”-ban. G yőző Andor 
kiadása. II. kötet, 190—191. oldal.
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régiben fejtette ki Newton könyvére válaszolva Sidney Finkelstein, Ame
rika vezető marxista kritikusa47). B. A. Botkin is így ír az amerikai fol
klórról szóló népszerű művének bevezetőjében: „A folklór nem olyan valami, 
ami messze tőlünk és régen előttünk él, de valóságos és közöttünk való . . .  
a folklórnak egyenes kapcsolata van az élet módjaival, megélésével, és 
szemléletével. .. Mint egy új, fiatal és nagy ország folklórja, tükrözve 
a falusi és mezőgazdasági társadalomból városi-ipari társadalommá való 
gyors fejlődését, az amerikai folklór keveréke nemcsak az ország minden 
vidéke és népe hagyományának, de az írott és íratlan tradíciónak, a naiv
nak és szofisztikusnak, a nagyon újnak és nagyon réginek, a szociálisnak 
és antiszociálisnak”.48 Carl Sandburg pedig egy ismert anekdotát idéz. 
A gyerek hazamegy az iskolából és csodálkozva mondja: ma tudtam meg, 
hogy prózában beszélünk. Sandburg szerint így vagyunk a folklórral is, 
anélkül, hogy tudnánk így hálózza az be a modern városi ember minden
napi életét.49

Nem feladatunk most ennek a szemléletnek részletes tárgyalása és 
bírálata (ami elsősorban azért szükséges, mert elhomályosítják e folklór 
osztályelemzését!). Most csak azt kell leszögeznünk, hogy a városi nép
művészet kibontakozásának tanulmányozása egyes nyugati folkloristákat 
is érdekel.

Van azonban egy másfajta, reakciós folklorisztika is, amely — rész
ben ugyanazokból a tényekből — másfajta következtetéseket vont le. 
Nemcsak a folklortudomány hagyományos romantikus, népieskedő, na- 
rodnyik vonalára kell itt most gondolnunk, amely kisebb nagyobb mérték
ben igen széles területen megtalálható Herdertől napjainkig, Riehltől az 
orosz szlavofilekig, s a XX. század népies romantikájáig. E szemlélet 
azonban az új tények világánál egyre inkább idejét múlta, a népmű
vészet konzerválása, a romlatlan falusi élet visszaállítása hovatovább már 
utópiának sem jó. A népdal-teremtő népszellem eszméje fölött is eljárt 
az idő, a tudományos elemzés megfigyelte a népművészet keletkezésének 
és életének valódi folyamatát, előtérbe került a társadalmi összefüggések, 
az élettel való kapcsolat rajza. Naumann-nak a ..lesüllyedt kultúr javakra” 
vonatkozó elméletének éppen az a lényege, hogy a népies romantikát nép
ellenes reakcióval cserélte fel: a történetiség, a társadalommal való össze
függés, sőt az osztályelemzés alapján. Valóban Neumann is a népművészet 
osztálytartalmát kutatja, csakhogy megtagadja a néptől az alkotóerőt: 
„Volksgut wird in der Obersicht gemacht”. Elmélete így nem egyszerűé-, 
a régi néptudomány romantikus homályának, vagy reakciós tendenciái
nak folytatása, hanem a haladó folklorisztika eredményeinek visszájára 
fordítása, az uralkodó osztály osztályszemlélete alapján. Ezért nem is vé 
letten, hogy bár a „gesunkenes Kulturgut” elméletét Naumann nevéhez 
fűzzük, nem ő volt az egyetlen s nem is az első, aki ezt az elvet hirdette, 
megtalálhatjuk azt Bédier-től kezdve egészen az orosz folklortudomány

57 Sidney F inkelstein: Jazz: N ational expression  or international folkm usic. M ainstream , 
1960, novem ber. Magyarul Valóság, 1961. 1.

58 B. A. Botkin: The Pocket T reasury of A m erican Folklore. i950. — XIV—XV. oldal. 
'•9 u. ott V. oldal.
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egyes képviselőiig (a Szovjetunióban 1936-ban külön vita foglalkozott ma
radványaival), s mint ismeretes a Magyar Szemle és köre a népiesekkel 
szemben nálunk is a naumanni álláspontot képviselte.

A folklorisztika utolsó évtizedekben megtett fejlődésének pozitive és 
negative érvényesülő közös vonásai arra mutatnak, hogy itt az élet fej
lődésének közös törvényei nyilatkoznak meg.

*  *  *

AZ ÉLET FEJLŐDÉSÉNEK vannak tehát olyan általános törvényei, 
amelyek különböző mértékben, különböző sorrendben, különböző formá
ban, de előbb-utóbb mindenütt érvényre jutnak. A népművészet sorsának 
alakulását, a népművészet és magasművészet viszonyának fejlődését, s e 
kérdések megítélését ezek szabályozzák.

Ilyen törvény először is a hagyományos, klasszikus értelemben vett, 
tehát a paraszti népművészet pusztulása, ami a fejlett ipari államokban 
már lényegében végbement. Törvény az is, hogy ezzel egyidejűleg a népi 
alkotóerő is új formákat keres, hogy feltörhessen. Ma még csak keresés
ről beszélhetünk, sőt tapogatózásról, hiszen az új városi, különösképpen 
az új proletár népművészet teljes kialakulásáról még nem beszélhetünk.

Az új tények új helyzetet teremtettek a népművészet megítélésében. 
Eddig a népművészet csak a parasztművészetet jelentette, ma azonban széle
sebb értelmet kap, jelenti a régmúlt egyes művészeti formáit és jelenti 
a jövő ma még csak bontakozó népművészetét. Csak éppen a jelen nem 
kap helyet egyenrangú erővel, mert itt valóban szakadék tátong: a jelen
ben csak a múlt maradványait és a jövő csíráit találjuk. A szakadék neve: 
a kapitalizmus, annak művészet és népművészet-ellenessége. aminek ha
tását csak a szocializmus fejlődésének későbbi szakaszaiban gyűrhetjük le 
teljesen.

Azok a művészeti mozgalmak, amelyek a népművészet felhasználását 
programként írják zászlajukra, azok is egyre kevésbé támaszkodhatnak 
egyedül a parasztművészetre. Egyre nagyobb szerepet kell kapnia a bonta
kozó új formáknak is. Azaz: a népművészethez való viszony jellege foko
zatosan átalakul.

Egy példával szeretném ezt illusztrálni, olyan művész példájával, aki
nek látszólag nem sok köze van a népművészethez: Karinthyéval. Látszólag, 
mondom, mert a kérdés lényegét tekintve Karinthy éppen e viszony új 
típusát jeleníti meg. Vajon művészete nem táplálkozik-e korának eleven 
pesti folklórjából, az itt kialakult, a népművészethez hasonló módon létező, 
terjedő, többnyire demokratikus tartalmú anekdotából, viccből, „sztori
ból”? Es vajon nem táplálja-e azt, vajon alkotásai, szólásmondásai, anek
dotái nem váltak-e ugyanúgy folklórrá, mint a legjobb Petőfi versek?

Bartók művészete ebből a szempontból is határkő és vízválasztó, mint 
Beethovené volt a maga korában. Mert Bartók művészete még abba a típusba 
tartozik, amelyet Herder hirdetett meg, s amelyet a magyar elődök között 
Petőfi, a zenei elődök között Muszorgszkij nevével jellemezhetünk, akik 
tehát a parasztművészet minden kincsét felhasználják, magukban hordoz
zák a népművészet egész örökségét. De ugyanakkor már abba a típusba
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tartozik, aki elfordul a paraszti hagyomány minden paraszti kötöttségétől 
és a mai élet, a mai ember mondanivalóját fejezi ki, a mai ember számára.

A döntő itt sem a még, hanem a már, nem a honnan, hanem a hová. 
„Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh ma nem azzal Kellene: honnan 
jössz, — azzal ecsém: hová mész!” — írta Illyés Gyula „egy népfinak”, de 
írhatta volna a népművészetnek is. Valóban a leghitelesebb alkotást is 
lehet reakciós, egy magasabb szempontból véve éppen nem népi művészet 
keretébe beleilleszteni, s fordítva.

Láttuk is, hogy a népiség fogalma sem Bjelinszkijéknél, sem Petőfinél 
nem a honnan, hanem a hová kérdésén állt vagy bukott. A cél nem a 
népművészet csodálata és alkalmazása, hanem új, a nép számára és érde
kében való, a valóságot ábrázoló és az igazságért harcoló művészet meg
teremtése. S amikor a marxista esztétika ebben az értelemben használja 
a népiség fogalmát (emlékezzünk például Hubov meghatározására50), akkor 
nemcsak a haladó örökséget folytatja, de a fontosabbat helyezi a kevésbé 
fontos fölé. Bartók és József Attila népisége sem csak a népművészet el
sajátításából áll, hanem művészetük legszélesebb értelemben vett népi 
mondanivalójából, hiszen népünk, nemzetünk s minden nép életének döntő 
problémáit feszegették.

Konkrétan: a szocialista művészet kialakulásának világméretű folyama
táról van szó.

De vajon a szocialista művelődésben megmarad-e valamilyen formá
ban a közhasználatú, népi és a „magasművészet” kétféle funkciója? S ha 
megmarad, hogyan alakul át. (Hozzátéve, hogy a népi és magasművészet 
elnevezés, amely már hagyományos értelemben is meglehtősen pontatlan, 
a szocialista társadalomra vonatkoztatva még pontatlanabbá válik, hiszen 
pl. a szocialista művészet lényege szerint népi művészet.)

Hogy ezekre a kérdésekre válaszolhassunk, ahhoz az eddigiek alapján 
a népművészet és magasművészet kialakulásának, történetének, helyzeté
nek további esztétikai és szociológiai elemzésére van szükség.

Esztétikai és szociológiai elemzésre, mert láttuk, hogy hogyan szélesedett 
ki a népművészet és a magasművészet fogalma, hogyan alakult ki az a fel
fogás, amely itt kétféle művelődési formát lát, a művészetnek a társadalom
ban való kétféle megnyilvánulásának módját. Hogy el tudjuk választani, mi 
tartozik hát az egyikhez és mi a másikhoz, hogy megjelöljük ennek a 
most már tágasabb értelemben használt fogalomnak valódi érvényességi 
körét, s ezzel együtt kialakulását, történelmét, jelenét, jövőjét, ahhoz 
elsősorban most már ezeknek a formáknak esztétikai mibenlétét kell tisz
táznunk. E nélkül a szociológiai elemzésben sem juthatunk megfelelő ered
ményekre.

:i0 H u b o v  s z e r in t  a  n é p i je l le g e t  h e ly te le n  le n n e  a n é p s z e rű s é g ,  a  n e m z e t i  s a já to s s á g  
v a g y  a  m a i in to n á c ió  p ro b lé m á iv a l  a z o n o s í ta n i .  A  n é p i  je l le g  fo g a lm a  m a g á b a n  fo g la l ja  az  
e s z m e is é g e t, a z  é le ts z e rű s é g e t ,  a  n e m z e t i  s a já to s s á g o k a t  és  a  k if e je z é s  t ip ik u s s á g á t .  Íg y  a 
n é p i  je l le g  a  r e a l iz m u s  a la p ja .  — E f e lfo g á s b a n  n e m  n e h é z  f e l i s m e r n ü n k  B je lin s z k ij  n é z e 
te in e k  k o r s z e r ű  to v á b b fe jle s z té s é t .
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S Z E M L E

FIATAL ZENESZERZŐK KONFERENCIÁJA SZÓFIÁBAN

A  szocialista országok fiatal zeneszerzői és zenetudósai már másodszor jöttek 
össze most, az október 22-től 28-ig tartott konferenciára Szófiában. (1962-ben volt 
az első tanácskozás Prágában.) Szinte minden európai szocialista ország képvisel
tette magát. Ott volt a vendéglátókon kívül a Szovjetunió, Csehszlovákia, Lengyel- 
ország, a Német Demokratikus Köztársaság, Románia, Jugoszlávia és Magyar- 
ország küldöttsége. Hazánkat dr. Maróthy Jánossal ketten képviseltük.

A program 2 órát biztosított minden delegáció részére anyaga bemutatására 
és annak megvitatására. Országonként 45 perc zene nyilvánvalóan kevés a hű kép 
kialakításához, de a m egfelelő válogatás ellensúlyozhatja a mennyiséget. így ala
kult ki a mi anyagunk is, mely ha nem is képviselt minden irányzatot, az időt 
kihasználva nem bocsátkozott „ismételgetésbe”. Lendvay Kamilló  Hegedűverse
nyét, Kurtág György Fúvósötösét, Láng István  Fuvoladuóit és e sorok írója Vonós
trióját vittük ki magunkkal azzal a gondolattal, hogy az utóbbi két év terméséből 
elég változatos képet tudunk adni zenei életünk fiataljairól. Az anyagválogatás
nál el kellett vetnünk azt a megoldást, hogy sok szerzőtől vigyünk egy-egy tételt, 
mert véleményünk szerint a részlet sohasem adhatja az egész mű koncepcióját, 
viszont ezt minden műről feltételeztük. Egyébként, mint később tapasztaltuk, a 
legkülönbözőbb szempontok uralkodtak a 45 perces anyagok összeállításánál.

A korszerű kifejezésre való törekvést lehetett volna minden anyag mottójául 
felírni. Eredmények, szándékok, vélem ények és problémák váltak mindannyiunk 
számára ismertté a majdnem 500 percnyi különféle zene meghallgatása és meg
vitatása során. Bár sajátos viszonyok, sajátos véleményeket, szándékokat szülnek, 
a konferencia résztvevői a lényeges kérdésekben egyetértettek, s azokat a záró
ülésen „Határozati ja v a sla tib a n  írásban is rögzítettek.

A hivatalos formákon túl a vendéglátók rendkívül alapos, körültekintő szer
vezése, rendezése sok lehetőséget biztosított az egyéni kezdeményezésű ismerke
désekre és véleménycserékre. Ennek eredményességét mi sem bizonyítja jobban, 
m int a Vitosa-hegyi alkotóház „pályáján” lejátszott Bolgár Zeneszerző Válogatott— 
Európa Zeneszerző Válogatott labdarúgó-mérkőzés, melyet a vendéglátók nyertek 
meg (2:0).

A Bolgár Zeneszerző Szövetség m éltán nagy fontosságot tulajdonított a kon
ferenciának, így a kirakatokban elhelyezett fényképek révén közismert küldöttek 
szépszámú érdeklődő előtt ülésezgettek a jupiter- és villanolámpák tűzében.

Az ügy fontosságát a ragyogó vendéglátás is mutatta. A Rila-völgy őszi 
színpompája és öreg kolostora, a hósipkás hegycsúcsok és a dübörgő, zúgó pa
takok felejthetetlen élm ényt jelentettek volna még akkor is, ha nem lettek volna 
tetézve a régi idők kulturális kincseinek a felemelő hatásával és pl. egy „eredeti” 
népi, lakodalmi ebéddel, melyen a kenyérrel és paprikával való vendégfogadás 
népszokásától kezdve minden népi volt: a teríték, az ételek, az „asztali” zene
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hangszerestől stb. — Kicsit muzeálisnak éreztük ezt egészen addig, míg vissza- 
feléjövet autóbuszunk kénytelen volt többször is megállni. A falvakban, vasár
nap este lévén, hórót táncoltak itt is, ott is, fúvószenekari kísérettel, a mű
úton. A bolgár ritmusokat briliánsán játszó fúvósok valósága elgondolkodtató 
összefüggéseket tételez f e l .. .

Elég alaposan vázoltuk tehát az előzményeket, a körülményeket, melyek  
objektíve biztosították az 500 perc szubjektív végighallgatását. — A zeneszerző 
objektivitásra törekszik, de ha zenéről van szó, kénytelen a saját szemüvegén  
keresztül szemlélődni. E sorok írója reméli, hogy, ha művei ismerete nem is ad 
m egfelelő támpontot vélem énye objektív értékelésére, de elegendőt nyújthat a 
példaképéül választott bartóki életmű.

A konferencia a csehszlovák anyaggal kezdődött. Az előző összejövetel Prá
gában lévén, bő ismeretanyagot nyújtott az akkori fiatal csehszlovák zeneszer
zőkről. A rendkívül végletes stílusmegnyilvánulások középpontjában akkor 
Havelka  állt oratóriumával, mely igen kiegyensúlyozott, egészséges hangvételű, 
erőteljes, formás zene volt. Hiányolnunk kellett Szófiában őt. — Kolman -tói 
azonban, akitől Prágában egy Bartók ihletésű hegedűversenyt hallottunk (amit 
ő már akkor túlhaladottnak vélt), most egy punktuális szándékú kompozíció 
került bemutatásra. Bűzlik hasonló törekvésű művel jelentkezett. Mindkettő 
csak szándéknak nevezhető, bár igen alapos Webern (és mai avantgarde) tanul
mány érződik belőlük, elsősorban ritmikai szegénységük miatt sikerületlenek. 
A homogén ritmika lüktetése — a két mű csak hangszerösszeállításban külön
bözött egymástól — a töredezett, néhány hangos szerkesztést egy véletlen pilla
natban nagyobb, melodikus ívvé kényszerítette, s ez rendkívüli kontrasztként 
hatott: a bécsi operett kicsit kopott, de még elég szentimentális világát vará
zsolta egy újfajta sokkhatásként elénk. A mai csehszlovák zene ehhez az irány
zatához tartozik a gátlásosán merev, mozgásképtelenül félénk Zelenka  és a 
punktualizmust szeptim-mixturával elegyíteni akaró Pospisil.

Közbülső helyet igényel magának Prelúdiumával Pololánik. Orgona és végig 
motorikusán rohanó zongora jó részleteket ad, de a nagyon várt kontrasztanyag 
már a mű végét jelenti.

A hagyományok túlságos tisztelete jellemezte Fiser „Szimfonikus freskók” 
című művét. Monoton tömbökkel dolgozik. C. Franck-kal kezdi, de nem tudja 
a végén sem eldönteni, vajon a korai Sztravinszkijt, vagy pl. Borodint érdemes-e 
követnie. („Modern” szakálla után ítélve modernebb zenét vártunk tőle.) Hagyo
mányos fegyverzetben lépett elénk Neumann.  Hagyományos emóciókra is számít, 
de valahogy a fegyverei nem igaziak.

Két főiránya van az itt hallott csehszlovák zenének. A modern irányzat rend
kívüli, konok alapossággal igyekszik elsajátítani a divatos zeneírás trükkjeit és 
kötelező ismérveit, annál is inkább, mert a „hagyományos” irányzatnak talaj- 
talan gyengeségéből igazolni véli törekvéseit. A hallott anyag egyedüli jó műve 
a két „véglet” között levő Pololániké. A már igen nagy m estereket kitermelt 
népzenei talajuk jelenlegi állapota és a hozzávaló viszony vizsgálata bizonyára 
értékes adatokkal járulna hozzá az okok megtalálásához. Bár, hogy csak a cseh 
közelmúltnál maradjunk, éppen Janácek volt az, aki a szűkebb, folklorizmuson” 
túl a zenei realizmus olyan új távlatait nyitotta meg, amelyek a mai cseh zene
szerzésben mindeddig kiaknázatlanoknak látszanak.
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Hasonló gondolatokat vet fel a lengyel zenei anyag meghallgatása is, azzal 
a különbséggel, hogy Penderecki kiemelkedő jelenségét, egyedüliségét prófétaként 
és kötelezően tisztelhetik csodálói és követői és igyekezhetnek — ha hiába is — 
túllicitálni.

A tőlük hallott zenei anyag is két „pilléren” nyugszik: az egyik Penderecki 
Polimorfiája, nagy C-dúr zárlatával és a másik Twardowski  a maga elegáns, 
főként hagyományos nagyzenekari hangzásával, m ely helyenként újra megismer
tet bennünket Liszt Haláltáncával, Hindemith Mathis-ával. Az egyébként erő
teljes, jól megcsinált mű Bergen kívül — egy idézettel — lerója tiszteletét Pen- 
dereckinek is. Ismerünk azonban egy másik, sokkal jobb Twardowski művet, 
egy igen nehéz, három tételes a cappella vegyeskart, De mortuis címmel. Ez a 
a maga egységes tém áját zeneileg jól kiaknázó mű igen tehetséges komponis
tát sejtet.

Felmerül e két szerző világszemléletének indokolatlansága: a nilihizmus, 
pesszimizmus idegen a szocialista világrendszertől. Kérdéses tehát az általuk 
ábrázolt valóság valósága. Mindenesetre, létjogosultságát a divaton kívül az a 
kereső igyekezet igazolja, mely a népzene és hagyománya élő talaja hiányát 
valami általánosnak vélt pszichológiai nirvánával pótolná.

A két pillér között elhangzott művek a probléma ilyen szinten való felve
téséig el sem jutnak. K ilá t,  Górecki mellett Schüffer vonóstriója volt műsoron, 
mely sok tételével egy-egy feladatot igyekezett „megoldani”: pl. egy tétel pizzi
cato, egy glissando stb.

Nem hallgathatjuk el a lengyel zenei anyag lejátszásának körülményeit, 
melyek szavakban m eg nem fogalmazható bírálatot adtak a „zenei eszperantó” 
anyagát illetően. Ez egy olyan jelzéshalmaz, melynek „egyedei” még nem tudják 
megkülönböztetni m agukat egymástól, legfeljebb csak papíron. Az emóciók zenei 
palettájára felkerült néhány új szín, s ez feltétlen gazdagodást jelentene, de je
lenleg a felfedezés öröme a régi „elavultat” félreteszi és csak új színeiből má- 
zolgat. Így történhetett meg, hogy miután részletes ismertetés, elemzés után 
elindult a zene, s néhány modern-kottát is-olvasó lázasan követte azt a 
partitúrában, néhány perc m úlva sajnálattal közölte a lengyel küldött, hogy nem 
az általa ismertetett mű hallható. Kb. negyedóra múltán derült ki, hogy más 
sorrendben kerültek lejátszásra a művek, mint ahogy az ismertetőben szerepel
tek. (Ez a „szervezési” hiba talán némiképp érdem telenül is csökkentette a len
gyel zene visszhangját.)

A prágai tapasztalatok azt mutatták, hogy a zenei törekvések két nagy irány
ban haladnak. A polgári avantgarde és a polgári konzervativizmus kizárólagos 
vagylagosságát ott, 1962-ben még leginkább a magyar zenei anyag igyekezett 
figyelmen kívül hagyni. Akkor még ez a „középszerűség”, bár sok elismerő véle
ményt kapott, egyedüliségével szinte véletlennek m inősült a két szemléleti irány
zat argumentumai harcában. Petrovics, Szokolay, Lendvay, Láng, Kocsár és e 
sorok írója képviselték akkor műveikkel a fiatal magyar zeneszerző-generációt.

Itt Szófiában az azóta eltelt idő az erőviszonyok eltolódását hozta. A szám
szerűen jelentős végletes megoldások itt már m ennyiségileg is háttérbe szorul
tak. Bár a cseh és lengyel kollégák azóta kiléptek Bartók „árnyékából”, egyre 
jobban érezhető Bartók nemzetközi jelentősége, m ely az erőteljes népzenei tala
jokat meglepő gyorsasággal termékenyíti meg.
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De mielőtt belebocsátkoznánk annak részletes ismertetésébe, foglalkozzunk 
a német zenével, mely egyedülálló, hatalmas zenetörténeti m últjával is kénytelen  
megbirkózni a helyenként talán alacsony szinten értelmezett közérthetőség alap
állásából.

Az állandóan kihasznált alapos szakmai felkészültség náluk, a hallottak 
alapján, a részletek kidolgozásában, az aprótechnikában való elveszés veszélyét 
rejti magában, mert a hagyományos feldolgozó technika bravúrjait csak erős 
melodikus anyag viseli el intonációs jellege elvesztése nélkül. Különben a mű
vek, sőt a tételek szinte csak indításaikban különböznek egymástól.

Eesser-től és Ruth Zechlin-tői hegedűversenyeik II. tételét, Wohlgemuth 
művének I. tételét hallottuk. Az utóbbi a legérdekesebb; humoros, plasztikus 
zenei anyaggal indul, de az sajnos, hamar elvész az előbb em lített „általános” 
muzsikálás rengetegében.

A mai fiatal német zeneszerzőgeneráció legerőteljesebb egyénisége Kochan. 
E régebbi keletű megállapításunkat sajnos, nem igazolhatta kellő mértékben 
Zenekari Concertójának itt elhangzó, kiragadott Scherzója, am it a műsor össze
állítás hibájának kell tulajdonítanunk.

A német zene másik irányzata a többi anyagtól eltérően nem az avantgarde 
és a konzervativizmus vitáját termékenyíti, hanem az igényes könnyűzene 
jelentőségének a felismerését mutatja. Ebben már komoly eredményeik is van
nak, ilyen fontoskodás-mentes, szakmailag teljesen rendben levő műnek ismer
tük meg Hauk Klarinétra és zenekarra írt rondóját. A jazz és a barokkzene 
mély rokonságát ismerte fel Asriel, bár ötvözetté nem tudta nemesíteni ide-oda 
ingadozó anyagát. E rovatba tartozik még Kurz  Táncszvitje a maga kora-weineres 
meg j elenésé vei.

Az igazi meglepetések közé tartozott a román zenei anyag reprezentáns 
szerzője, Anatol Vieru, „Reine Marie-José” díjas Csellóversenye. A rendkívül érde
kes, még nagyobbrészt kiaknázatlan, élő román népzene remek ötvöződését 
tapasztalhattuk a jelenlegi zenei világszínvonal ízlésesen kiválogatott, „vegyülni- 
képes” vívmányaival, mely levegős és virtuóz, erőteljesen kifejező művet hozott 
létre. (Zenei életünk komoly eseménye lehetne magyarországi bemutatója.)

A népzene hagyományos, szinte klasszikus tisztelete jellem ezte Capoianu 
művét, melyről szerzője kijelentette, hogy a kompozíció már kilencéves. Ellen
kező végletet képviselt Stroje  „Árkádok” című műve, m ely erősen modern- 
kedő beállítottságú zene. A nagy ívekben váltakozó „árkádok” a zenekar, orgona, 
zongora stb. váltakozása közben konkrét visszatérést is kapnak, egy egész nagy
városnak is elegendő „árkádot” halmozva fel és ezzel az általuk vállalt irányzat 
esetlegesség-törvényét még erőszakosan meg is szegik.

A jugoszláv zenei anyag először az „öregebb” generáció műveiből adott 
ízelítőt, s e teljességre törekvés szükségszerűnek látszott. Slavenski  szerb tánca 
mellett Marié Kantátája emelkedik ki századunk nagyjainak hatását egészsége
sen magábaolvasztó erőteljes kifejezésével.

A fiatalok legjelentősebbjeinek Ozghian mutatkozott Metamorfózisok és In- 
terludiumok című művével. Nála a modern avantgarde törekvések jól adagolt, 
ízléses és ügyes fejlesztéssel kialakított, emóciókat keltő formában jelentkeznek, 
de ezek az emóciók inkább hagyományosak s nem igazolják kellőkép eszköz- 
használata modernségét. A „régit másképpen” szándék azért elfogadható, 
érthető közlés szintjén tudott megvalósulni, ami feltétlen figyelm et érdemel.
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Ugyanebben az irányban keresgél Bergamo, de az ő olcsó kommerciális jel
legű muzsikálása legfeljebb egy tetszésszerinti film kíséreteként kaphatna 
értelmet.

Sehova sem sorolható Obradovic gyermekszvitje, m ely Ravel-, Dukas-, 
Delibes és Prokofjev-utánérzés desztillációjaként hat. Sajnos, a gyermekek szá
mára írt zenék általában fel sem tételezik a valódi érzéseket és ítélőképességet 
az „élettől még m esszelévő” generációról.

A hagyományos zenélés hiányosságai és a modernista törekvések közötti 
összefüggést a fiatal jugoszláv zeneszerzők esetében is igazolja Ramos-gyász
zenéje. Ez a hagyományosan induló mű igen nagy utat tesz meg hangulatain át 
a zenetörténetben.

A mai jugoszláv zene megismerése jelentőségében túllép e konferencia ke
retein. Eredeti és erőteljes színe gazdagíthatná a mi Európáról alkotott zenei 
képünket. E gazdagításból az utóbbi években erőteljes fejlődésnek indult bolgár 
zene is komoly részt fog kérni. A prágai konferencia óta a fiatal bolgár zene
szerzőgeneráció hatalmas utat tett meg. Élő népzenei talajukról a mai zenei 
világszínvonalon igyekeznek „belépni” a nagy zenei vérkeringésbe. Ez a kétoldalú 
orientáció óriási lehetőségeket biztosít számunkra.

Véleményünk kialakításához bőséges zenei anyagot nyújtottak vendéglátóink, 
mert egy teljes zenekari-, és egy kamarazenei hangverseny nagy része állt a 
fiatal bolgár zeneszerzők tolmácsolása szolgálatában és alkalmunk nyílott új 
bolgár operát is hallani. Bár ez a nagyobb mennyiség önmagában nem elég 
biztosíték a minőség gyarapodását illetően, mégis több figyelem re méltó zeneszer
zőre kellett felfigyelnünk.

Kjurkesijszkij,  egy kantátával s egy vonósnégyestétellel hívta fel magára a 
figyelmet. Bartóki ihletésű hozzáállása jól formált, színekben igen gazdag vonós
négyes-muzsikát eredményezett. Művei hallgatása megkapó zenei élményt jelen
tett, bár meg kell jegyeznünk, hogy kissé modorosnak hat a vonósnégyes egy-egy 
kitalált színéhez való hosszas ragaszkodás. Hasonlóan erőteljes, jólformált, egész
séges hangon beszél Szpaszov  hegedű-zongora szonátájában és Kazandzsiev 
Szólóhegedűszonátájában. Kom oly problémák megoldásával küszködik Hrisztov. 
A tőle hallott műveket Sztravinszkijre emlékeztető ritmikai és hangközi aszkétiz- 
mus jellemzi.

Nem lehet megtagadni a dicsérő jelzőket Cvetanov-tói sem. Az állatmeséket 
fúvóstrióval kedvesen, finom an kísérte Tapkov;  dalaiban viszont a zenekart túl
méretezettnek, harsánynak éreztük. Szintén soknak találtuk Sztojanov vonós- 
zenekarra írt Divertimentójában Prokofjev jelenlétét, bár ez is igen ízléses, 
gondos mű.

Említésre méltó K osz tov  „A Kommunista” című kantátája és Pipkov 
„Antigone 43” című operája, mely a téma 1943 -ba való áthelyezése mellett a 
kórust is átvette a görög drámából, s ezzel igen izzón, megrázóan ábrázolta egy 
bolgár kisváros fasizmus alatti szenvedéseit.

A fiatal bolgár szerzők útkereséseinek irányába esnek Marinov művei is, 
bár ezeket főleg a karm esteri gyakorlatából átsugárzó elegáns, hatásos és biztos 
megoldások jellemzik.

Miként a német anyagban, itt is találkoztunk a könnyűzene komolyan- 
vevésével: Levy Trombita-divertimentója és Leviev  Blues 9-ben című műve 
(2+ 2+ 24-3  osztású bolgár ritmussal) képviselte ezt a törekvést.
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(Az eddigiek folyamán, egészen a bolgár zene ismertetéséig, bizonyára úgy 
tűnt az olvasónak, hogy fukarkodunk a dicsérő jelzőkkel. A bolgár zene ismer
tetése során talán még soknak is vélheti a figyelmes szem lélő jó szavainkat. 
— Ígérhetjük, hogy az ilyenfélékből egyre több lesz. Mert beszámolónk anyagát 
úgy csoportosította önkényünk, hogy a dicsérő jelzők egyre nagyobb számban 
szerepelhessenek. — A magyar anyagról való beszámoló azonban nemcsak ezért 
jön majd utolsónak.)

Igen kellemes meglepetést szerzett a szovjet anyag. Két évvel ezelőtt, Prágá
ban csupán a 35 éves korhatáron túl levő Mirzojan „versenyen kívül” meghall
gatott Vonós-szimfóniája jelentett számunkra felüdülést. S a fiatal szovjet szer
zőket képviselő anyag gyengeségét a modernista irányzatok hívei igyekeztek is 
kihasználni álláspontjuk igazolására.

Most, Szófiában, egészen másként alakult a helyzet. A konferencián hallott 
művek között előkelő helyet foglalt el Cinzadze V. Vonósnégyese, mely megkapó 
mélységekig jutott el a bartóki vonósnégyes-koncepció grúz talajon való meg
valósításával.

A csasztuska régi népi hagyománya ölt színes, sziporkázóan humoros, kel
lemes, bravúros hangszerelésű formát Scsedrin művében, m ely a korai Sztra
vinszkij torz fintorait fejleszti tovább végiggondolt szatírává. (Egyébként ő nagy 
tisztelője a magyar filmzenéknek, s mint mondta, már a zenéjükről is ráismer 
a magyar filmekre.)

Szlonyimszkij  Pugacsovról szóló kantátájából sajnos, csak részleteket hal
lottunk. Választékos és ízlésesen takarékos benyomást keltő zene, mely erőteljes 
m egjelenésével ötvözi a hagyományt századunk nagyjainak hangjával. Arányaira, 
formáltságára nézve azonban e részletek ismerete nem ad elegendő támpontot

A német és a bolgár anyag könnyűzenei kitérésén kívül a szovjet anyag 
szerkesztői is szakítottak a nehéz műfajok minden mást kizáró arisztokratiz
musával és így hallhattuk Tormisz-tói egy észt népi házassági szertartás vegyes
kari feldolgozását, m ely a kellem es karaktervariációk során nem lépi túl soha
sem az amatőr előadás lehetőségeit.

Az idegen fül számára talán mindig élesebben tűnnek fel az árnyalatok, 
különbségek, s meglepődve tapasztaltuk, hogy a konferencia résztvevői közül 
többen egészében és egységesen magyarnak érezték anyagunkat. Lehet, hogy a 
Szófiába kivitt zenei anyag tartalmaz valami számunkra észrevehetetlen, sajátos 
ízt, mely esetleg elfödi az általunk gyakran végletesnek ítélt különbségeket?

Ámbár ennek az ellenkezőjét is tapasztaltuk. Pl. az egyik cseh kolléga (Bázlik) 
a népdal és a modern zenei törekvések kettős technikájának lehetetlenségét és 
alacsony fejlődési fokát bizonygatta pl. e sorok írójának Vonóstriójával kap
csolatban.

De szerénytelenség vádja nélkül mondhatjuk el, hogy a magyar anyag, 
mely három kamaraművet is tartalmazott, általános elism erést aratott. Sokan 
dicsérték a kamaraműveink egyik legfőbb erényét, a rövidséget, a tömör kifeje- 
zsér'e való eredményes törekvést. Bár talán éppen ez a rövidség váltott ki olyan 
véleményt Kurtág Fúvósötösével kapcsolatban, hogy úgy hallgatja az ember, 
mintha egy különböző eredetű lapokból álló könyvet olvasna. Láng Fúvoladuóit 
a hangszer lehetőségeinek változatos kihasználásáért emelték ki, bár megjegyez
ték, hogy a két fuvola nem éppen reprezentáns és igen hálátlan összeállítás 
(L. Schumann véleményét).
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Lendvay Hegedűversenyének 1. tétele osztatlan elism erést kapott. Néhányan 
a II. tétel kontrasztját túl távolinak érezték és többen sokallták a III. tétel anya
gát, formálását. Általános tetszést aratott azonban a kadenciája is. (A fentebb 
em lített Vonóstrióval kapcsolatban elhangzott még olyan vélem ény is, mely a mű 
népi vonatkozású részeit em elte ki, de több olyan is volt, m ely az egész művet. 
Ez utóbbi körülményt e sorok írójának teljességre való törekvése nem hallgat
hatta el.)

Itt is köszönetét kell mondanunk a Bolgár Zeneszerzők Szövetségének a rend
k ívül előzékeny vendéglátásért és a körültekintő rendezésért, mely az ily 
m ennyiségű zene elviselését is kellemessé tudta tenni. Elégedettek lehetünk a 
konferenciával s az eddigi eredményekkel. S bár a szocialista országok fiatal 
zeneszerzőinek és zenetudósainak a találkozója nem vetekedett Darmstadt vagy 
a Varsói Ősz hírével, m égis tanulságos betekintést ad az irányzatok harcába, a 
harc alakulásába, s a figyelm es szemlélőnek az okokat is többé-kevésbé feltárja.

S ahogy örülhetnénk egy tőlünk messze keletkezett jó műnek, úgy tanul
hatnánk is a mások által elkövetett hibákból.

Borgulya András

A  BUKARESTI NEMZETKÖZI ENESCU FESZTIVÁL

Azok a külföldi vendégek és érdeklődők, akik résztvettek a szeptember 5. és 
21-e között megrendezett 3. Enescu fesztiválon, lépten-nyomon azt tapasztalhatták, 
hogy Romániában a zene közügy és hogy Bukarest lakossága szűnni nem akaró 
érdeklődéssel kíséri a fesztivál valamennyi rendezvényét. A majdnem három 
hétig tartó zenei ünnepségek hangversenyei és operaelődásai mindvégig telt háza
kat vonzottak s minden jegy elkelt a nemzetközi zongora, hegedű és énekverseny 
egyes fordulóira és döntőire is.

A  hangversenyek zöm e a 3000 személyt befogadó kongresszusi palota nagy
termében és a rádió kitűnő akusztikájú, modern 1000 főnyi koncerttermében zaj
lott le, s a versenyzők egyidejűleg három különböző teremben álltak pódiumra; 
férőhelyben tehát nem volt hiány. De még így sem tudott minden érdeklődő 
jegyet váltani s nem egyszer hatalmas tömegek várakoztak a bejáratok előtt, 
abban reménykedve, hogy talán mégis bejutnak, legalábbis az állóhelyekre.

Bukarestben, mint m inden nagyvárosban, gyakoriak a nemzetközi kongresz- 
szusok és konferenciák. Ennek a fesztiválnak azonban, bár a közreműködő mű
vészek, a versenyzők, a zsűritagjai és a vendégek több mint húsz országot kép
viseltek, mégis nemzeti jellege domborodott ki elsősorban. George Enescu, a világ
hírű román muzsikus állt az érdeklődés középpontjában, az ő dalait, hegedű és 
zongoradarabjait adták elő kötelező számként a versenyzők, szimfonikus és 
kamaraművei hangzottak el esténként a koncerttermekben, az ő műveiről készült 
lemezeket, a róla szóló tudományos monográfiákat és népszerűsítő könyveket 
helyezték el a zenemű és hangszerboltok kirakataiban és abban a szép palotában, 
m elyben valaha lakott (és am ely ma a Román Zeneszerzők Szövetségének szék
háza) ízlésesen elrendezett múzeum várja azokat a látogatókat, akik közelebbről 
m eg akarnak ismerkedni Enescu életével és munkásságával.

A fesztivál alkalmából a múzeumi anyag felhasználásával ügyesen össze
állított dokumentációs fényképkiállítást helyeztek el a nagy bulvárokon és tereken
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s megható látvány volt, amint az utcai járókelők, munkájukból hazatérő dol
gozók, fiatalok és öregek nagy figyelem m el tanulmányozták a fényképeket, a 
magyarázó szövegeket.

A fesztivál zenekari hangversenyeinek változatos programja is túlnyomó- 
részt Enescu szimfonikus művei köré csoportosult. Két rapszódiáját, 1. és 3. szim 
fóniáját, zenekari szvitjeit, kamaraszimfóniáját és szimfonikus költeményét, a 
Vox Maris-t részben román, részben külföldi dirigensek tolmácsolták. A mai 
román zenét Paul Constantinescu Hármasversenye, Ion Dumitrescu Szinfoniettája, 
D. Capoianu Divertimentója, Michail Jóra Szvitje, és a fiatal, tehetséges Anatol 
Vierunak a genfi zeneszerzői versenyen első díjat nyert Gordonkaversenye kép
viselte.

Vieru Gordonkaversenyét Vladimir Orlov mutatta be, kirobbanó sikerrel, 
Radu Aldulescu pedig Sosztakovics Gordonkaversenyének virtuóz tolmácsolásá
val igazolta jó hírnevét. A nálunk is népszerű Stephan Ruha-n és Valentin 
Georghiu-n kívül világhírű szólisták egész sora lépett fel a fesztivál hangver
senyein, így Henryk Szeryng, Monique Haas, Gáspár Cassado, André Navarra, 
a fiatal angol zongorista, John Ogdon és Artur Rubinstein, aki magas kora elle
nére ezúttal is elbűvölte a hallgatóságot Chopin műveinek utolérhetetlen inter
pretálásával.

George Georgescu váratlan halála az általános és megilletődött részvét m ellett 
fájdalmas szükségszerűséget is hozott: m eg kellett változtatni a műsorterve
ket. Az utánpótlást képviselő román karmesterek — Mircea Basarab, Iosif Conta,
C. Bugeanu, Mircea Christescu, P. Popescu és E. Elenescu derekasan helytálltak, 
de színvonalban nem érték utói Zubin Mehtát, André Cluytenst vagy John 
Pritchardot. Legnagyobb várakozással a W iener Philharmoniker két hangversenye 
elé tekintett a közönség. A háromszorosan felemelt helyárak ellenére minden 
jegy hetekkel előbb elkelt s az állóhelyet igénylők tömege mindkét koncert előtt 
valósággal megostromolta a fényárban úszó kongresszusi palotát. A bécsiek pro
dukcióit a közönség tomboló lelkesedéssel fogadta s ez a lelkesedés szűnni nem  
akaró ünnepléssé fokozódott, amikor Karajan mindkét este egy-egy Strauss-valzer 
elragadó előadásával köszönte meg a tapsokat.

. Az esti szimfonikus hangversenyeket délutánonként a kongresszusi palota 
kistermében vagy a rádió modern hangversenytermében szóló- és kamarazene
koncertek előzték meg. A műsorok rendkívül változatosak voltak: Cassado fele
ségével, a japán Cheko Hara-val szonátázott, Hans Pischner és Liebner János 
cembalon és viola da gambán szólaltatta meg preklasszikus műsorát, John Ogdon 
itt bizonyította Jse, hogy méltó volt a Csajkovszkij zongoraverseny első díjára, 
klasszikus és modern dalokat adott elő a török Ayhan Baran s Kim Borg, itt 
dobált csókokat a közönségnek Artur Rubinstein, s ebben a keretben kerültek  
bemutatásra mai román szerzők dalai, egy másik alkalommal kórusművek, vala
mint Enescu fúvóshangszerekre írt Dixtuor-ja s 1. vonósnégyese.

A fesztivál programját szervesen egészítette ki a bukaresti opera műsora. 
Legnagyobb érdeklődés Enescu megrázó Oedipusa iránt mutatkozott, s az állami 
operaház magas színvonalát meggyőzően bizonyította a Borisz Godunov és a 
Pelléas és Melisande előadása. A balett hívei három estén élvezhették a Moszkvai 
Nagyszínház együttesének magasrendű művészetét, egy délelőtti előadáson pedig 
Cornel Trailescu „Le chat botté” (A csizmás kandúr) című balettje került bem u
tatásra,
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A nemzetközi zenei versenyeken száznál több fiatal művész vetélkedett a 
díjakért. Az egyes zsűri bizottságok tagjai — köztük oly neves művészek mint 
Aram Hacsaturján, Nadia Boulanger, Mark Rejzen, Gáspár Cassado — magasra 
szabták a mércét s végül a hegedűverseny első díjával a 17 éves francia Claire 
Bernard-t, a zongoraverseny első díjával pedig a 18 éves Jelizaveta Ilimcsina 
Leonszkajat, a tbiliszi zeneiskola másodéves növendékét tüntették ki. (A zongora- 
versenyen nem indult magyar résztvevő; a zsűri bizottság munkájában résztvett 
Antal István. Három hegedűversenyzőnk nem jutott a döntőbe.) Az énekverseny
ben külön díjazták a női és férfi énekeseket. Mindkét kategóriában román énekes 
került ki győztesként a színvonalas vetélkedésből, Marina Kriloviti, a bukaresti 
Konzervatórium növendéke és Ion Buzea, a bukaresti opera szólóénekese voltak a 
boldog díjnyertesek s csak természetes, hogy a hazai közönség a győztesek hang
versenyén nagy lelkesedéssel ünnepelte e tehetséges fiatalokat. Az énekverseny 
magyar sikert is hozott. A debreceni Csokonai színház fiatal tenoristája, Korondy 
György kitűnően megállta a helyét a színvonalas mezőnyben, bekerült a nyolcas 
döntőbe, díjat, pénzjutalmat és oklevelet kapott.

Mint e beszámoló elején már említettük, a zene Romániában közügy s bizo
nyára ez volt a gyökere annak, hogy a fesztivál nem csupán szép hangversenyek 
és operaelőadások sorozatát jelentette. Száz apró jelből látszott a kulturális szer
vek és intézmények körültekintő gondossága és az, hogy a maga területén m in
denki igyekezett hozzájárulni a fesztivál sikeréhez. A Zeneszerzők Szövetségének 
nemrég megnyílt reprezentatív zeneműboltjában részleteket mutattak be az 
Oedipus című opera új hanglemezfelvételeiből s ez alkalommal bemutatták a 
közönségnek a közreműködő énekeseket, a karmestert, a rendezőt. A fesztivál 
egyes hangversenyeiről készült lemezeket két nap múltán(!) már árusították a 
koncerttermek előcsarnokában s a nagy érdeklődésre jellemző, hogy pl. Vieru 
Gordonkaversenye egy hét alatt teljesen elfogyott.

A hangversenyek és operaelőadások tetszetős műsorfüzetei négy nyelven  
jelentek meg (románul, oroszul, angolul és franciául) és nemcsak a műsorszámo
kat és azok elem zéseit tartalmazták, hanem rövid ismertetőket is közöltek a 
karmesterről, a szólistáról. A Zeneszerzők Szövetsége vaskos tanulmánykötetet 
adott ki, amely a mai román zeneszerzők életrajzát és műveinek jegyzékét tar
talmazza s a mozikban bemutatásra került egy George Georgescuról készült 
dokumentumfilm.

A fesztivál szép volt és sikeres. S mint e néhány kiragadott példa is bizo
nyítja, a reflektorfénybe állított zenei ünnepségek csak meggyőző összefoglalói és 
mintegy megkoronázása a dolgos és munkás hétköznapoknak.

Szávai Magda
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D O C U M E N T A

A D A L É K O K  B E E T H O V E N  D A L K Ö L T É S Z E T É H E Z

Kinsky-Halm, a Beethoven műjegyzék 616. lapján WoO 146-ról szólva ezt 
mondja:

Originalausgabe bzw. Erster Abdruck, Juni 1816: [Nr. 1 in] „Drey Deutsche 
Gedichte für das Piano-Forte aus Reissig’s Blümchen der Einsamkeit von L. van 
Beethoven, A. Gyrowetz und [Ignaz] Ritter von Seyfried Wien bey Artaria u. 
Comp.” [Titel nach Nottebohms themat. Verz., S. 182. — Kein Exemplar er

mittelt.] (Eredeti kiadás, ill. első lenyomat, 1816. június. [Az első szám a] „Három 
Német Dal [-ból,] Reissig: A magány virágai c. művéből. Zongorára alkalmazta
L. van Beethoven, A. Gyrowetz és lovag [Ignaz] von Seyfried, Bécs. Artaria és 
Tsa.” [A cím Nottebohm tematikus katalógusa után. Egyetlen példányt sem sike
rült kinyomozni.])

A Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola Könyvtárának muzeális anyagából 
most előkerült ez a külföldön „kinyomozhatatlan” példány. Nem akarjuk a tény 
jelentőségét eltúlozni, de mégsem tarthatjuk csekélységnek azt, hogy olyan zene- 
történeti emlék birtokában van egy magyar könyvtár, amit Európa nagy könyv
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táraiban nem sikerült fellelni. A Beethoven tematikus műjegyzék megjelenése 
óta, mint ez Schmidt-Görg professzortól tudjuk, van Köbökén gyűjteményeben 
Asconaban is van ebből az első kiadásból egy példány, a magyar könyvtár bir
tokában levővel együtt összesen tehát csak kettő ismeretes. A mű könyvtári 
jelzete M 45, az egykori (Nemzeti) Zenede állományába tartozott, amint ezt a 
fényképmásolaton is jól olvasható pecsétről is látjuk. A jobb felső sarokban a 
3518-as szám a régi Nemzeti Zenede-i leltári szám.

A kiadványban az Artaria kiadó három megzenésített Reissig dalt tesz 
közzé, ezek közül az elsőt Beethoven komponálta meg. A dallam vázlatát m eg
találjuk Beethoven vázlatkönyvében: (Nottebohm, Zweite Beethoveniana, Leipzig, 
1887. XXXV. Fejezet. „Ein Skizzenbuch aus den Jahren 1815 und 1816”. 
321—348 lp.)

. . endlich (S. 60 bis 65) wieder eine längere Arbeit, nämlich Entwürfe zu 
dem von C. L. Reissig gedichteten Liede „Sehnsucht”.

Hier wiederholt sich die Erscheinung, die man bei der Entstehung aller 
ander gedruckten Lieder, und seien es auch sogenannte Gelegenheistlieder, beo
bachten kann. Das Lied „Sehnsucht” ist keineswegs ein Product des ersten 
Augenblicks, sondern das Ergebniss anhaltender, fortgesetzter Arbeit. Die Melodie 
wird stückenweise zusammengesucht und ist in einer beständigen Metamorphose 
begriffen. Erst bei fortgesetzter Arbeit und allmählich fügen sich die gefundenen 
Theile an einander und gruppiren sich erst zu einem kleineren, dann zu einem  
grösseren Bilde. Beethoven versucht das Lied in verschiedenen Taktarten, trifft 
aber gleich die richtige, d. h. die am Ende beibehaltene Tonart, von der er im  
Verlauf der Arbeit nur einmal abweicht. Wie oft er das Lied angefangen hat, 
mögen folgende Auszüge aus dem Skizzenbuch veranschaulichen.”

(„. . .  végül (60—65 lp.) ismét egy hosszabb munka Italálható], vázlatterv C
L. Reissing „Sehnsucht” c. dalához.

Ugyanazt látjuk itt is, amit minden más nyomtatásban m egjelent dal — le
gyen az akár ún. alkalmi dal —, keletkezésénél megfigyelhetünk. A „Sehnsucht' 
dallam semmiképpen sem az első pillanat gyümölcse, hanem tartós, folyamatos 
munka eredménye. A dallam állandó változásban van, darabonként állítja össze. 
Folytonos munkával, lassanként alakul a megtalált részlet és illeszkedik össze 
egy kisebb, majd egy nagyobb képbe. Beethoven kísérletezik a különböző ütem 
fajtákkal, de azonnal eltalálja a dal helyes, azaz végleges hangnemét, amitől 
csak egyszer tér el a munka folyamán. Hogy hányszor kezdett a dalhoz, azt a 
Jegyzefüzet következő részlete szemlélteti:)

646
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Beethoven még további hat, összesen hét Reissig-dalt zenésített meg. Ezek.
1. An den fernen Geliebten Op. 75. No. 5. Breitkopf és Härtel, 1810.
2. Der Zufriedene Op. 75. No. 6. Breitkopf és Härtel, 1310.
3. Lied aus der Ferne WoO. 137. Breitkopf és Härtel, 1810.
4. Der Jüngling in der Fremde WoO. 138. Artaria, 1810.
5. Der Liebende WoO. 139. Artaria, 1810.
6. Des Kriegers Abschied WoO. 143. Mechetti, 1815.
7. Sehnsucht WoO. 146. Artaria, 1816.
Megjelenési időrendjükben érdekes következetesség van. Négy 1810-ben, a to
vábbi kettő 1815, illetve 1816-ban jelent meg. Okára a következőkben derül fény.

Reissigről Beethoven az 1810-es évek folyamán háromszor emlékezik meg 
Breitkopf és Härtelnek írt levelében. (Mindhárom levelet idézi O. E. Deutsch: 
Der Liederdichter Reissig. Neues Beethoven Jahrbuch 1935. 59 skk. p.) Először 
1810. febr. 4-én.:

„Der Gesang in der Ferne, den Ihnen mein Bruder neulich schickte, ist 
von einem Dilettanten, w ie Sie ohnedem werden bemerkt haben, welcher mich 
dringend ersuchte, ihm Musik dazu zu setzen, nimmt sich aber auch die Frei
heit, die Arie stechen zu lassen. Ich habe daher gedacht, sogleich Ihnen einen
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Beweis meiner freundschaftlichen Gesinnung zu geben, indem ich es Ihnen 
mitteile. Ich hoffe, Sie werden es gleich bei Erhaltung zum Stechen geben. Sie 
können es dann hierher und wo immer schicken, wenn Sie recht eilen, ist die 
Arie eher hier herauskommen kann. Bei Artaria w eiss ich sicher, dass sie 
herauskommen wird. Ich habe die Arie bloss aus G efälligkeit geschrieben und 
so übergebe ich sie auch Ihnen.” (Der Gesang in der Ferne, amit minapában 
küldött Önöknek a bátyám, mint ezt Önök nyilván észrevették, egy dilettáns 
verse, aki megkért, hogy sürgősen komponáljam meg, fenntartva magának az 
ária kiadásának jogát. Azonnal' arra gondoltam, hogy az Önök iránti baráti 
érzületemet bizonyítom azzal, hogy ezt Önöknek átadom. Remélem, hogy önök  
azonnal metszetni fogják amint megkapják. Akkor aztán küldhetik bárhová, 
sőt, ha kellően sietnek, az ária előbb itt lehet, mintsem itt megjelenik. Biztosan 
tudom, hogy Artaria-nál meg fog jelenni. Az áriát pusztán szívességből írtam, 
s most átadom önöknek is.)

Az ária, amit Beethoven fent idézett levelében elküld a WoO. 137 sz. „Lied 
aus der Ferne” Beethoven rokonértelmű szóval (Gesang aus der Ferne) idézi 
levelében, de így olvasható az eredeti kiadás 3. oldalán is. Megjelent BreitKopf 
és Hartelnél 1810 februárjában.

Azonban Reissig, akinek Beethoven „pusztán szívességből” komponálta meg 
versét, az Artaria kiadónak azzal adta el a kompozíciót, hogy ő is v e t t e  a zene
szerzőtől. A kiadó ugyanis ezt jegyezte fel a dal egy kéziratos kópiáján: ( A kópia 
a Berlini Áll. Könyvtár Artaria Archivum-ában van.) Idézi Kinsky-Halm, 604 
lap: „Gestochen Nr. 2101 [ez az Artaria-féle kiadás lemezszáma] in der Rei
sig / Lieder Sammlung. — Diese Abschrift hat Beethoven mit eigenen Bemer
kungen an Reisig verkauft und Reisig hat sie an uns w ieder verkauft.” Ezt a 
Reissig-féle állítást Artaria természetesen terjesztette, Breilkopfék szemrehányást 
is tehettek érte Beethovennek, mert a zeneköltő 1810. szept. 11-én így ír:

„Es ist eine abscheuliche Lüge, dass mir Herr Rittmeister Reissig je etwas 
bezahlt habe für meine Kompositionen. Ich habe sie ihm aus freundschaftlicher 
Gefälligkeit komponiert, indem er damals Krüppel und m ein Mitleiden erregte. 
Indem ich Ihnen dieses schreibe, erkläre ich Herrn Breitkopf und Härtel als 
einzigen Eigentümer derjenigen Gesänge, welche ich Ihnen geschickt und von 
welchen die Poesie von Rittmeister Reissig ist.” (Ocsmány hazugság az, hogy a 
kompozíciómért valamit is kaptam volna Reissig kapitán3r úrtól. Baráti szívesség
ből zenésítettem meg neki, mert nyomorék volt és ez részvétre indított. Azáltal, 
hogy ezt Önöknek megírom, Breitkopf és Härtel urakat nyilvánítom  annak a dal
nak egyetlen tulajdonosaivá, amit Önöknek elküldtem s amely vers szerzője 
Reissig kapitány.)

1810. okt. 15-én még egyszer említi Beethoven Reissíget:
„Sie sollten den ,Gesang aus der Ferne’ den ich Ihnen einmal schickte, nun 

gleich herausgeben, wenn’s noch nicht geschehen ist. Die Poesie ist von 
diesem Lumpen Reissig. Damals war es noch nicht heraus und es währte bei
nahe ein halbes Jahr, bis dieser Lump es, w ie er sagte, »nur für Freunde« ge
stochen gab bei Artaria. Ich schickte es Ihnen auf der Briefpost und erhielt 
statt Dank Stank.” (A „Gesang aus der Ferne”-t, amit egyszer elküldtem Önök
nek, adják ki azonnal, ha még nem jelent volna meg. [Meglepő, hogy Beethoven 
még nem tudja, októberben, hogy a dal már februárban megjelent!] A költe
mény szerzője, az a csirkefogó Reissig. Akkoriban még nem jelent meg [Artaria
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1810 júliusában jelentette meg a művet], és legalább egy fél évig tartott, míg 
ez a csirkefogó, mint ő mondta, »csak a barátainak« kiadatta Artariánál. A levél
postával küldtem el Önöknek — és köszönet helyett ez a csúfság ért.)

Az előzmények ismeretében világos, hogy miért „csirkefogó” Reissig és miért 
tartja hálátlannak a zeneköltő Breitkopfékat.

Az eddigiek alapján sajátságosnak kell tartanunk a Beethoven és Reissig 
közötti kapcsolatot, különösen azt, hogy az „ocsmány hazugság” terjesztőjének 
1815— 16-ban még újabb három dalát zenésiti meg. Reissig életrajza, amit O. E. 
Deutsch már idézett tanulmányából ismerünk, némileg' megmagyarázza Beet
hoven eljárását.

Christian Ludwig Reissig 1783-ban született. 1809 márciusában, mint lelkes 
osztrák hazafi és engesztelhetetlen Napoleon-gyűlölő kezdi meg katonai szolgá
latát, de már alig két hónap múlva, májusban súlyosan megsebesül a fején és a 
lábán. Az év végén, mint katonai szolgálatra alkalmatlant kapitányi ranggal 
nyugdíjazzák. Nyugdíja igen csekély, ezért többször folyamodik em elésért ered
m ény nélkül. Ügy látszik ezért választotta a pénzszerzésnek azt az aránylag 
egyszerű módját, hogy versikéket írt és a kor neves zeneszerzőit végigházalta, 
hogy „baráti szívességből” komponálják meg. Hadirokkant volta nemcsak Beet
hovent indította részvétre, „háziszerzői” névsora igen nívós: Abbé Gelinek, 
Giuliani, Himmel, Kauer, Kozeluch, Kreutzer, von Krufft, Müller, Salieri, Umlauf, 
B. A. Weber, Weigl, Zelter, Gyrowetz, Seyfried. A költemények közül egyeseket 
csak egyszer komponáltatott meg, másokat többször (a „Jüngling in der Fremde”-t 
éppen nyolcszor), más és más zeneszerzővel. így  többször is m ehetett ugyanazzal 
a dallal a kiadóhoz. A kor szokásának m egfelelően, természetesen olyan magas 
méltóságoknak ajánlotta a kiadott dalokat, akiktől remélhető volt, hogy meg
felelő módon viszonozzák a megtiszteltetést.

Ügy látszik Reissig anyagi egyensúlya ezen a módon csak nem állt helyre; 
újabb és újabb beadványokkal próbálja a Hadügyminisztériumtól a méltányosabb 
nyugdíjat, ill. végkielégítést elérni. Mikor minden hatástalan marad, lemond 
kapitányi rangjáról“ és útlevelet kér egy Konstantinápoly-i tanulmányútra. Meg 
is kapja. A Wiener Zeitung hasábjain fellengzős szavakkal búcsúzik „Jótevőitől 
és Barátaitól”.

1814-ben ott volt a Vittória melletti ütközetben. Katonai feladattal is meg
bízták, amennyiben 86 horvát nemzetiségű hadapródot kellett hazavezetnie.

Ügy látszik, az új háborús élmények újabb versekre és újabb zeneszerzők 
elleni ostromra ihlették. Elgondolkoztató, hogy Beethoven, aki már tudja, hogy 
„csirkefogó”, mégis újra szóba áll vele, és a számára oly kritikus életszakaszban, 
mikor alkotókedve megtorpanni látszik, lelkiismeretes mesterségbeli gondosság
gal komponálja meg Reissing két további versét, (WoO 143: 1815, WoO 146: 
1816). A „Schlacht bei Vittória” szerzője így méltánj'olta a kapitány Vittória 
m ellett szerzett érdemeit.

A könyvészeti ritkaságnak számító eredeti kiadás megtalálásakor nemcsak 
annak örülünk, hogy ez az érték egy magyar könyvtár birtokában van, hanem  
annak is, hogy az erről való híradás kapcsán nemcsak a zeneköltő Beethoven 
alkotóműhelyébe, hanem emberbaráti (de ugyanakkor igen valós) magatartásába 
is bepillantást nyerhettünk.

Mona Hona
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A  SZERK ESZTÓ SÉQ  P O S T Á JÁ B Ó L

HOZZÁSZÓLÁS S. BORRIS: AZ ÚJ ZENE FEJLŐDÉSVONALAI CÍMŰ 
CIKKÉHEZ

Nem lehet eléggé dicsérni, hogy közzétették dr. Siegfried Borris zeneszerző 
és főiskolai szenátor áttekintését „Az új zene fejlődésvonalai”-n. Ez a beható 
tanulmány első sorban arra figyelmeztet: teljes áttekintés nélkül aligha juthatunk 
megfelelő ítéletre korunk zenei fejlődéséről. ím e tehát, kezünkben az anyag, 
látjuk a jelenségek összességét, iskolákkal, irányokkal, kibontakozásokkal együtt. 
Rendkívül értékessé teszi továbbá Borris professzor eszmemenetét, hogy igyekszik 
rámutatni azokra a korszerű szellemi áramlatokra, amelyek a művészi alkotás 
belső irányítására nézve döntőek. Mégis bizonyos hiányérzettel tesszük le a füzetet, 
a nagyszabású tanulmány elolvasása után. Ennek nyilván bonyolult okai lehetnek. 
Legyen azonban szabad legalább két nyilvánvaló okára rámutatnom.

1. Zenéről ítélkezni csak auditív (hallási) alapon lehet. Erre utal a tanulmány 
bölcs lezárása is, amikor így bocsátja el tanulmányozóját: „ . .  . az inspirált mű
alkotások emberek számára készültek és csakis tőlük nyertek rangot, érvényt, 
értelmet és megbecsülést”. Ide az „emberek” elé egy fontos jelző kívánkozik: a 
„hallgató” vagy „élvező”. Kérdem tehát: akad-e jelenleg akár nálunk, akár 
másutt egy-kettőnél több tudós, muzsikus, illetve zenebarát, akinek módjában 
állna gyakorlatilag megismerkedni a felsorolt zeneművek teljességével, vagy akár 
lényeges képviseletével? Még akkor is, ha segítségül veszi a hanglemez-ipart és 
a rádió-adásokat A feladat csaknem megoldhatatlannak tűnik, kivált, ha arra 
gondolunk, hogy új zeneművek teljes megemésztéséhez többszöri  meghallgatás 
szükséges (mégpedig kifogástalan előadásban). Bárki előtt világos lehet, hogy 
ilyen körülmények között a szükséges ellenőrzés csaknem a lehetetlennel határos. 
Ezen az sem segít, ha egy-egv irányzatból néhány megszólaló próbái kapunk, 
ahogyan arról előadásai során az illusztris német professzor gondoskodik. Ha 
meg akarunk ismerkedni korunk zenéjével, szükségünk van annak gyakori és 
széles keretű napirenden tartására. Ehelyett egyelőre igen szórványos és elégtelen  
az ilyen természetű kielégülésünk. „Videant consules”, gondoskodjanak az arra 
hivatottak, hogy zeneéletünk intenzíven telítődjék a XX. század zenei alkotásai
val! A jelenlegi gyakorlat szerint inkább csak szórványokkal találkozunk belőlük, 
lakoma helyett kóstolgatás folyik. Hogy valóban követhessük Borris professzor 
oktató szándékát, céltudatos modern hangverseny-műsorok gazdag sorozatára van 
szükség.

2. A szép tanulmány alapvető módszere: felrajzolni az irányok egyező és 
eltérő szellemi vonalait, származásuk és fejlődésük rendjét, dialektikus-logikai 
fejtegetéssel. Csaknem teljesen nélkülözzük azonban azt, ami persze a legnehezebb, 
legkényesebb föladat volna: az irányzatok, zeneszerzők, zeneművek esztétikai 
értékelését.  Bizonyára azért, m ivel ahhoz hosszabb időpróba szükséges, másfelől 
pedig a fejtegető mester bizonyos pártatlanságra fektet súlyt és nem óhajt a



hallgató spontán ítéletére előzetes kölöncöt rakni. Ne feledjük azonban, hogy 
művészetről van szó, és a művészetben csaknem minden a tehetség minőségén 
fordul meg! Borris gyűjtem ényében úgy sorakoznak a zenei alkotások (illetve azok 
címei), mint a múzeumban a tárgyak. Mintha egymás mellé állított vitrineket 
kapnánk, amelyek tudományos szempontból tárolnák az összes tartozó anyagot. 
Persze ez is nagy segítség, hatalmas előny a további kutatáshoz és majdani érté
keléshez. De mindazonáltal azzal az eredménnyel, hogy kiváló, közepes és silány 
közös dossziéba, egyenlősítő tartályba kerül. Kétségtelen, hogy végső ítéletet az 
idő tart fenn magának. Ámde az idő már 1912 óta mai napig is jókora meny- 
nyiségben lefolyt! Félszázad körülbelől elég ahhoz, hogy a megbízható esztéta 
bizonyos értékbeli elválasztásokra vállalkozhassál Éppen ez az, amit az olvasó 
nélkülözni kénytelen, s innen a másik forrású hiányérzete.

Tisztelő hívük

Molnár Antal

6 5 2



K Ö N Y V E K R Ő L

Kerényi György:

GYERMEKJÁTÉKDALOK 
Bp, 1957.
JELES NAPOK DALAI 
Bp., 1963.

A két könyvecske egyforma köntös
ben jelent meg. Témakörük, jelentő
ségük hasonlósága indokolja, hogy 
együtt emlékezzünk meg róluk. Mind
két könyvhöz az adta az indítékot, 
hogy a Tudományos Akadémia nehe
zen hozzáférhető két hatalmas köteté
nek, a Gyermekjátékok-nak és Jeles 
napok-nak lényegét a nagyközönség, a 
pedagógusok és az ifjúság számára 
hozzáférhetővé tegye.

A Gyermekjátékdalok  rendszerezése 
játéktípusok szerint történt; szerkezeti 
áttekintést a Dallamok rendje fejezet 
nyújt. A kötet tehát praktikus és el
m életi igényeket egyaránt kielégít. Az 
érdeklődő mindenféle játékdalt meg
találhat itt rövid, közérthető játék
leírás kíséretében —, egy- és kétsze
mélyes daloktól (nap, eső, csiga, fecs
ke, gólya, héja, sas, varjúhívó mon- 
dókák, hintázó, guggoló, lóbáló stb.) az 
igen szórakoztató soktagú csoportos 
játékokig (váltó, tüzes, özvegy kácsa, 
gyűrűsdi, kiolvasók, várkörjáték, hidas 
és ludasjáték, tyúkozás, zálogosok, vo
nulások és táncok). Az egyes típusokat 
a legjellemzőbb darabok képviselik. 
Sok játék megérdemelné a rendszeres 
városi terjesztést.

A Jeles napok dalai ünnepek sze
rint adja közre példáit (éppúgy, mint 
maga a Jeles napok kötet). Ezt a köny
vet megint a bőséges szövegközlés te
szi értékessé. Közöl újesztendei kö
szöntőt, vízkereszti háromkirály-járást, 
farsangi jókívánságokat, Balázs napi 
köszöntőt, Talalaj és Sardó vasárnapi 
rigmusokat, Húshagyó napi leánycsú- 
folót, Gergely napi iskola-verbuválókat 
(abból az időből, mikor még nem volt 
tankötelezettség), virágvasárnapi villőt 
és kiszehajtó-éneket, Húsvét, Pünkösd

dalait, Iván napi tűzugrással járó 
énekeket, aratási és adventi dalt, Luca 
napjának termékenységkívánó kotyo- 
lását, karácsonyi pásztorjátékokat, kán- 
tálókat, betlehemeseket, István és Já
nos napi köszöntőket, végül nagy 
mennyiségű regösdalt, melyek törté
nelmi vonatkozásai valóban megkülön
böztetett figyelmet érdemelnek.

Mindkét kötethez szófejtő és értel
mező jegyzetek járulnak. A lapokat 
diszítő színes rajzokat Márk Tivadar 
Kossuth-díjas díszlettervező készítette. 
A csinos zsebkönyvek hasznos és tet
szetős színfoltjai gazdag népdalművé
szetünknek.

Heszke Béla:

A ROMÁN ZENE TÖRTÉNETE 
Bibliotheca Musica — 9.
Budapest, 1963.

Alig van nép, melynek művészete 
annyira összeforrott volna a népzené
vel, mint a románé. Bartók m űvésze
tére gondolunk, hogy felidézzük a ro
mán hangszeres népi tánc határtalan 
gazdagságát. Színes szövegvilágát idézi 
a Cantata profana, m elyet Bartók ro
mán kolindából állított össze. Dalai 
között nem egy alkalomhoz kötött, ami 
mindig ősi vonás jele. Népi szöveg, 
hangszeres zene és népi tánc vállvetve 
támogatta tehát a román műzene ki
fejlődését.

Érthető, hogy Heszke Béla, a román 
zenei viszonyok kitűnő ismerője, bő te
le t szentel könyvében a népzenének. 
Nehéz munkát vállalt, amikor ezt a 
máig is alig áttekinthető folklórt rend
szerbe kívánta foglalni. Ez ugyan nap
jainkban — a román néprajzi intézet 
kitűnő munkatársai kutatása nyomán 
— könnyebben elvégezhető, mint Bar
tók korában, amikor a politikai viszo
nyok akadályozták a kutatást. Ma a 
Revistade de Folklór, az Intézet folyó
irata 70 ezer népi dallamról ad hírt,
G. Breazul, C. Brailoiu (az ő javas
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latára létesült a genfi Népzenei Archí
vum) és Sabin Dragoi nemzetközi te
kintélyt szerzett.

A szöveges parasztdalok közül ki
emelkednek a halottsiratás típusai: 
maga a búcsúzó (mely néha csak dal- 
talan szöveg, máskor énekes recitáció, 
vagy szabályos szakaszos dal) és a ha
lotti ének (hajnali- és fenyőfa-ének a 
sírnál). Kiegészíthetjük Heszke ada
tait azzal, hogy maga a búcsúzó úgy 
látszik a siratás nemzetközi dalanya
gához igazodik, kis hangterjedelmű dúr, 
vagy moll dallam, 2—1-es kadenciák- 
kal. Alkalomhoz kötött sok más nép- 
szokási dal is (esőkérők, aratási dalok 
és a nap és szél harcáról, ekehúzással 
járó újévi dalok, csodás elemekkel te
lített karácsonyi kolindák, lakodalma
sok), míg az alkalomhoz nem kötött 
dalok közül kiemelkedik a „hosszú 
ének”-nek nevezett lírai recitáció (a 
„dojna” irodalmi elnevezés). Mindeze
ken kívül élnek és fejlődnek a tulaj
donképpeni (szabályos szerkezetű) pa
rasztdalok ezrei. Pentatonika, homo- 
fónia, kromatika egyaránt otthonos 
ezekben.

A műzene története harc a népzene 
elismertetéséért. Az író végigvezet a 
küzdelmes évszázadokon, melyek sok
ban hasonlóak a magyar zene múlt
jához. A történelem feljegyzi, hogy 
még a XVII. században is I. Rákóczi 
Györgynek kellett parancsot adnia a 
román nyelvű éneklésre. Pedig a ro
mán népdalok szépsége már Balassi 
figyelm ét is felkeltette, sőt a Kájoni- 
kódex is tartalmazott ilyeneket. A né
met, francia, angol szellem ű városi ze
néből a XVIII—XIX. században csak 
lassan ment a kibontakozás. Szeren
csére a román származású muzsikusok 
mind élesebben keltek síkra a nemzeti 
művészetért. A XIX. században nagy 
kritikusok (Filimon), művészek (Li- 
patti), zeneszerzők és karnagyok 
(Wachmann, Vulpianu, Mikuli, Po- 
rumbescu, Musicescu, Stephanescu) 
vállvetve buzgólkodtak Bukarest és 
Iasi zeneéletének megteremtésén. A 
századforduló és a XX. század legna
gyobb román zeneszerzője, George 
Enescu végre európai rangra emelte a 
román zenét („Ödipus” című operája a 
mai francia kritika újraértékelése sze
rint a század fontos zenei dokumen
tuma). A mai román zeneélet 19 szim
fonikus zenekart, 9 operát, 19 ezer ze
nei együttest tart számon.

C. Nagy Béla

V. Karbusicky—L. Kasan:
DIE ERFORSCHUNGEN DES 
GEGENWÄRTIGEN STANDES 
DER MUSIKALITÄT 
(A MUZIKALITÁS JELENLEGI 
ÁLLAPOTÁNAK KUTATÁSA)

Az első, Csehszlovákiában lefolyta
tott zeneszociológiai kutatásról számol 
be V. Karbusicky és Kasan tanulmá
nya. örvendetes tény az, hogy a népi 
demokratikus országokban mindinkább 
gyarapodik azoknak a kutatásoknak a 
száma, amelyek a társadalom és a 
zeneművészet viszonyát a társadalom 
oldaláról, konkrét vizsgálatokon ke
resztül közelítik meg. Még örvendete- 
sebb, hogy az ilyen tanulmányok el
jutnak hozzánk, mert hovatovább — 
nyelvi okok miatt — többet tudunk a 
nyugati országokban folyó ilyen irányú 
munkákról, mint közvetlen szomszé
daink hozzánk tartalmilag sokkal kö- 
zelebbálló, azonos gondokkal küzdő 
hasonló jellegű tudományos munkáiról.

Karbusicky és Kasan kutatása a 
Csehszlovák Rádió és a Tudományos 
Akadémia Néprajzi Intézetének kere
tében, ezek támogatásával folyt, 1963— 
1964-ben. Vizsgálatuk célja — a szer
zők megfogalmazása szerint — az volt, 
hogy reális képet kapjanak a muzika
litás mai állapotáról, nevezetesen a 
zenei ízlés és zenei érdeklődés köré
ről és határairól, hogy ezek alapján 
felülvizsgáljanak ezen a területen ér
vényben levő postulátumokat, megerő
sítsék, módosítsák vagy elvessék őket.

A csehszlovák kutatók nagy appa
rátussal, széles körben végzett exten- 
zív vizsgálattal közelítették meg a témát. 
Annál nagyobb érdemük az a mód
szer, amely ez idáig kizárólag inten
zív jellegű vizsgálatok sajátja volt, 
tudniillik nem csupán szóbeli kikér
dezésre építették a kutatást, hanem  
gondosan kiválogatott zenei példák be
mutatásával mérték a tetszés-nem tet
szés, az elfogadás-visszautasítás hatás
fokát. A bemutatott zenei minták meg
határozott műfajcsoportokat példáztak 
s a következtetéseket magára a zenei 
műfajra vonatkoztatták. Ennek alap
ján nagyobb biztonsággal következtet
hettek a különféle műfajok befogadá
sának határaira, mintha csupán a sok
szor tisztázatlan szóbeli fogalmi rend
szerrel operáltak volna. A feldolgozás
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során a zenei kedveltség és zenei ism e
retek kapott adatait összevetették a 
meghatározott demográfiai tényezők
kel (kor, nem, foglalkozás, iskolai vég
zettség, terület), és a zenei aktivitás 
mértékével és módjával. Keresték a 
műfajok közötti belső korrelációkat, 
hogy az egyes műfajok között levő 
összefüggések alapján következtethes
senek az összekötő utak lehetőségeire.

Ez alkalommal csupán néhány meg
állapítást tudunk kiemelni az igen 
gazdag anyagból, amely részben azonos 
a nálunk három évvel ezelőtt meg
indult és részben publikált zeneszocio
lógiai kutatás következtetéseivel, és 
megerősíti azokat, részben újat hoznak 
ahhoz képest" és teljesebb társadalmi 
képet tárnak fel. Az egyes műfajok 
kedveltségi koefficienseinek összefüg
géseiből megállapítják, hogy például a 
Csehszlovákiában igen fontos szerepet 
játszó fúvószene kedvelői lényegesen 
távolabb állnak a komoly zene igen
lésétől, mint a dzsessz és a tánczene 
köre. Hasonló a helyzet az operett és 
koncertvalcer műfajának követőinél, 
ahol ugyancsak sokkal kisebb mérvű 
a vonzódás a komoly zenéhez, mint a 
fent em lített modern dzsessz híveinél. 
Hírt ad az elemzés a politikai tömeg
dalok erős háttérbeszorulásáról és hogy 
az ez iránt csökkent érdeklődés he
lyébe az igen népszerű politikai szö
vegű sanzonok és táncdalok léptek. 
Hasonlóan a hazai tapasztalatokhoz, 
a fiatalok „zavart” álláspontját ismer
teti az anyag a folklór zenét illetően, 
felsorolva az adatokat, amelyek sze
rint a folklór iránti érdeklődést ma 
inkább az úgynevezett műveltek kö
rében lehet megtalálni. Érdekes meg
figyeléseket tettek a film, televízió, 
tehát a vizuális tömegkommunikációs 
eszközök kísérőzenéiről, ahol kimutat
ták, hogy azok igen jelentős befolyás
sal vannak az emberek tudatára, sajá
tos módon alakítva a zenei megértés 
jellegét. Következtetéseikben a zenei 
nevelés módszerénél kérdésessé teszik, 
hogy vajon a zenei nevelés eddigi 
módszereinél helyes-e továbbra is meg
tartani azt a történetiséget, amely a 
folklórból indul és a klasszikus roman
tikus úton halad, nem kellene-e erő
sebben a mai zene, a modern zene 
iránti érdeklődésből kiindulni.

A — mintegy 100 oldalas, grafiko
nokkal és táblákkal sokoldalúan il
lusztrált — tanulmány ily módon képet

ad a társadalom egyes rétegeinek, a 
különféle zenei műfajokkal kapcsola
tos álláspontjáról, zenei érdeklődésük
ről, a zene elterjedésének határairól. 
Ha néhol közhelyszerű megállapításo
kat is támasztanak alá táblák és grafi
konok sorával, ez semmit nem von le 
a kutatás érdeméből és értékéből.

A zene szerepének a társadalom ol
daláról való megközelítése első lépés
ként mindenkor „feltérképezést” igé
nyel, am ely a zene megértésének és 
felfogásának határát, tartalmát és m i
nőségét ábrázolja. A tanulmány szer
zőinek vélem énye szerint is ez a munka 
valójában folytatása során válik majd 
teljessé. Szándékuk, hogy három év 
múlva, majd három évenként m egis
mételjék, azonos módszerekkel és 
azonos körben ugyanezt a felvételt, 
hogy így a fejlődés dinamikáját is fi
gyelemmel tudják kísérni. Nyilatkoz
nak olyan további tervről is, hogy a 
továbbiakban mélyebbreható vizsgála
tokkal már az elterjedés határainak 
ismeretében a zene személyiségformáló 
szerepét kövessék nyomon.

Ez az újólag kibontakozó tudományág 
jószerint még az alapok lerakásánál 
tart, de már ebből a munkából — és a 
hasonlókból — világosan kiderült az 
a tudományos igény, amely a valóság  
törvényszerűségeinek keresésénél a fe
lületi, tapasztalati jelenségeket lénye
ges összefüggésekre akarja visszave
zetni, annak érdekében, hogy a zenét, 
mint társadalmi jelenséget, valódi ef- 
fektivitásában, éppen a társadalmon 
belül gyakorolt hatásában, a befoga
dók oldaláról értse és közelítse meg.

A valóság feltárására irányuló tár
sadalom-kutatásoknak a szocialista or
szágokban különösen nagy elm életi és 
gyakorlati jelentőségük van. Ott, ahol 
a népművelés tudatosan irányított tár
sadalmi, sőt állami program; ahol a 
népművészeti nevelést nem csupán k i
gondolt elvekre és szándékokra akar
ják alapozni, hanem a valóság tör
vényszerűségeinek alapos ismeretére 
építik, ott kapnak különös távlatot és 
értelmet a szociológiai tudományos 
kutatások. Ott a valóság megismerése 
nem csupán elméleti jelentőséggel bír 
— bár az sem kevés —, hanem a szer
vezett cselekvés alapjává is válhat. S 
ez a cselekvésnek és a tudománynak 
egyaránt hasznos.

Losonczi Ágnes
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F O L Y Ó I R A T O K

coBercKafl

A Szovjetszkaja Muzika  9-ik, szep
tem beri és 10-ik, októberi számából ná
lunk leginkább egy-egy magyar vonat
kozású cikk kelthet érdeklődést. Az 
egyikben Artinova, Gembickaja  és Fis- 
man  a budapesti nemzetközi zene- 
pedagógus konferencián szerzett tapasz
talatairól számol be (10). A konferen
cián több mint 1000 fő vett részt. Kö
zülük 649 volt az ISME tagja, a többi 
pedig ebből az alkalomból Magyar- 
országra látogató turistákból került ki. 
A hivatalos küldötteken kívül a Szov
jetunióból 34 pedagógus hallgatta végig 
az előadásokat turistaként. A három 
cikkíró megemlékezik Ilku és Kodály 
m egnyitó beszédjéről s a kitűnően si
került operaházi előadásról és szim
fonikus koncertről, majd rátér a kon
ferencia zenei esem ényeinek és elő
adásainak ismertetésére. Ügy érzik, 
hogy a sok felvonultatott ifjúsági kó
rus közül nem mindegyiknek sikerült 
azt a virtuóz fokot elérnie, amellyel 
Andor Ilona kórusa kitűnt, Andor Ilo
nában kiváló muzsikust és pedagógust 
ism ertek meg. Az énekkari koncertek 
tanúsága szerint Magyarországnak ön
álló és virágzó zenei kultúrája van. 
A cikkírók ezeknek a koncerteknek ha
tására bizonyosodtak meg arról, hogy 
az ifjúságot csakis olyan új művekkel 
lehet nevelni, amelyek szoros kapcso
latot tartanak a folklórral és a nemzeti 
hagyományokkal. Az ifjúsági együtte
sek közül a legnagyobb élményt szá
mukra a bolgár „Bodra szmena” gyer
mekkar és a vilniuszi m űvészeti iskola 
kamarazenekara nyújtotta. Az egyéni 
szereplők közül a francia M. Roth or
gonistát találták a legkiválóbbnak a 
Kodály témájára játszott nagyszabású 
polifon rögtönzéséért. Rajta kívül csak 
Esztó Zsuzsát említik meg, visszaem
lékezve arra, milyen kitűnő előadás

ban szólaltatta meg Bartók szvitjét.
A három cikkíró szerint a konfe

rencia jelentős mértékben tükrözte az 
avantgardisták és a velük szemben
állók küzdelmét. Főleg Norgard, fiatal 
dán zeneszerző párbeszédes előadását 
és „Das Urteil” című kompozícióját 
marasztalják el nagyon kemény sza
vakkal, és azt hangoztatják, hogy az 
avantgardistákat megsemmisítő csapás 
érte, részint a többi bemutatott kom
pozíció révén, másrészt a szovjet Tyulin 
és Levina, a kelet-berlini Knepler és 
Notowicz, a bolgár Popov és Sztojanov 
felszólalásának következtében. A kon
ferencia egyik pozitív eredményének 
tartják, hogy megismerkedhettek az if
júság számára készült sok művel, pél
dául Bartók zongoraszvitjével, s ennek 
következtében fel tudják frissíteni is
koláik tananyagát. Azonban fájlalják, 
hogy nagyon sokat nem lehetett hal
lani mindabból, ami a világ ifjúságá
nak zenei kultúráját az utóbbi időkben 
kétségtelenül gazdagította. Főleg azt sé
relmezik, hogy Britten, Villa-Lobos és 
Prokofjev kompozíciói nem szerepel
tek műsoron. Prokofjevet illetőleg ma
gukat is hibásaknak érzik. E negatí
vummal szemben viszont jól esett tu
domásul venniük, hogy egyes zeneok
tatási kérdésekben a külföldi küldöttek 
nézete megegyezett az övékével. Így 
teljes mértékben egyetértenek a cseh
szlovák Barvik előadásával, aki fel
szólította a konferencia tagjait, hogy 
a szolfézsoktatásban kövessék a Szov
jetunió példáját, mert ott a hivatásos 
zenei pályára készülők oktatásának idő
tartama alatt a hallásfejlesztés a tan
anyag szerves része. Ugyancsak meg
elégedéssel értesültek arról, hogy a 
csehszlovák Plavec jó eredménnyel ül
tette át hazájának iskolán kívüli zene
oktatásába a szovjet rendszert.

A szolfézsoktatás kérdésében kiala
kult élénk vitát sok bemutató tanítás 
egészítette ki. A cikkírók ennek hatá
sára ismerték fel az a cappella kórus
nak rendkívüli értékeit az iskolai 
énekoktatásban. Magyarország e téren 
jó eredményeit Bartóknak és Kodálynak
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köszönheti, akik gazdag kórusirodai
mat teremtettek. A konferencia vala
mennyi résztvevője rendkívül nagy ér
deklődéssel figyelt fel a Kodály kezde
ményezésére szervezett zenei tagozatú 
általános iskolák eredményeire. A cikk
írók nagyon helyesnek találnák, ha ezt 
az iskolatípust a Szovjetunióban is 
meghonosítanák, ahol egyébként a gyer
mekek zenei képzésének feltételei sok
kal kedvezőbbek, mint bárhol másutt 
a világon. Magyarországi benyomásaik 
alapján azt a nézetet vallják, hogy az 
általános zenei képzés problémáját nem 
lehet az általános iskolától elválasztva 
megoldani.

A másik magyar vonatkozású cikket 
I. Nyesztyev  írta „Budapest — Bartók 
városa” címmel (9). Nyesztyev 3 hétig 
dolgozott a Bartók Archívumban, ahol 
dokumentumokból, kottákból, Szabolcsi 
és Dille személyes visszaemlékezéseiből 
sok értékes anyagot merített Bartók- 
kutatásaihoz. Megismerte Bartók ifjú
kori műveinek új keletű magyarországi 
kiadásait és azokat az emléktárgyakat 
is, amelyek Bartóknak az orosz és az 
ukrán kultúra iránt megnyilatkozott 
nagy érdeklődéséről tanúskodnak. Bar
tók könyvtárában Tolsztoj, Doszto
jevszkij, Turgenyev művei m ellett uk
rán nyelvkönyvek és jellegzetes népi 
kifejezések jegyzéke egyaránt megta
lálható. Már 1904-ben felismerte Gorkij 
jelentőségét — m iként Elza húgához 
írt egyik kiadatlan levelében olvashat
juk. Az orosz vonatkozások közt em
líti a cikkíró a fiatal Mejtusz zene
szerző elragadtatott levelét is, akinek 
feledhetetlen élm ényt jelentett a Bar
tókkal és m űveivel való megismerkedés 
Harkovban. A magyar Bartók-kutatók 
közül a szovjet zenetörténész Lendvai, 
Szabolcsi, Demény és Kroó írásaival, 
továbbá a Documenta bartokiana és az 
1961-ben lezajlott Liszt—Bartók kong
resszus anyagát feldolgozó kötettel is
merkedett meg. Szabad idejében igye
kezett tájékozódni a mai magyar zené
ről, ámbár megvallja, hogy a m eghall
gatott 2—3 koncert és néhány magne
tofon szalag ehhez nem nyújt elég tám
pontot. Mégis név szerint megemlít né
hány kiváló magyar zeneszerzőt, akik
ről úgy véli, hogy a nyugati avantgar
dista technika eszközeivel dolgoznak. 
Emellett azonban tovább hatnak Bar
tók és Kodály nemzeti hagyományai, 
mint arról Kadosa (V. szimfónia), Mi
hály (III. szimfónia), Farkas („Cantus 
pannonicus” kantáta), Szabó és Dávid

(vonósnégyes) m űvei tanúskodnak. A 
fiatalok közül Petrovics („C’est la  
guerre”), Lendvai („Mauthausen” nyi
tány, kórusok) és Szokolay („A tűz már
ciusa”) nevét em líti elismeréssel. A  
nemzeti hagyományok forradalmi to
vábbfejlesztésének eleven példájaként 
Szabó Ferenc m űvészetére hivatkozik, 
akit az újabb magyar zene egyik leg-, 
érdekesebb és legvonzóbb mesterének 
talál. Öt otthonában is meglátogatta és 
hosszan elbeszélgettek. Művei közül 
leginkább a „Ludas Matyi” szvit és a 
„Föltámadott a tenger” oratórium ér
tékeit méltatja. Nyesztyev budapesti 
tartózkodása idején négy opera elő
adást is meghallgatott (Tristan, Salome, 
Manón Lescaut, A  kékszakállú herceg 
vára) és nagy elism eréssel nyilatkozik 
az előadások színvonaláról. Fájlalja, 
hogy a Szovjetunióban oly kevéssé is
merik Magyarország értékes zenei kul
túráját.

A szovjet zenei lexikon szerkesztője, 
Steinpress, tartalmas cikkben foglalja 
össze a Mozart életéről keringő leg
főbb koholmányokat (9). Írásában nagy
részt Deutschnak a Mozart—Jahrbuch- 
ban (1957), illetve Paumgartnernek 
az österrechische Musikzeitschriftben 
(1962, No. 5) m egjelent hasonló tárgy
körű cikkére támaszkodik.

A szovjet muzsikus társadalmat ko
moly veszteség érte Melik-Pasajev ha
lálával. A kiváló karmester Tbilisziben 
született és nevelkedett. Családjában 
nem volt muzsikus. 13 éves korában 
kezdett szenvedélyesen érdeklődni a 
zene iránt, s attól fogva minden opera- 
előadáson jelen volt. 16 éves korára 
olyan jól ismerte az operaház reper
toárját, hogy zongorakísérőnek szerződ
tették az operához. Két év múlva, 
1923-ban a vezető karmester próbakép
pen rábízta a „Faust” dirigálását. Ezzel 
eldőlt sorsa. 1928-ban baletteket és 
operákat egyaránt dirigálhatott; csak 
ezután iratkozott be a leningrádi kon
zervatórium ötéves karmesterképző 
tanszakára. Tanulmányait két év alatt 
végezte el Gauknál; Mravinszkij, Rabi- 
novics, Schermann voltak osztálytár
sai. Tanulmányai idején zenekar elé 
sohasem került, csak a záróvizsgán. 
Utóbb nagyon helytelenítette, hogy a 
konzervatóriumokban így folyt a kar
mesterképzés. Leningrádból két nagy 
karmester: Bruno Walter és Otto 
Klemperer koncertjeinek egész életére 
kiható élményével tért vissza a grúz 
fővárosba, de onnan már egy év múlva
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a moszkvai Nagyszínházhoz szerződ
tették. 26 éves volt akkor. Az „Aida” 
vezénylésével mutatkozott be. Ettől 
kezdve élete összeforrott a Nagyszín
házzal. Szimfonikus koncerteket is diri
gált, mert ráeszmélt arra, hogy enélkül 
mint operakarmester sem  fejlődhet 
kellő mértékben. Tíz éven át volt a 
Nagyszínház vezető karmestere. A róla 
szóló rövid méltatások (9) feltétlen tu
dását és rokonszenves, m eleg szívű 
természetét egyaránt hangsúlyozzák.

Bogdanov-Berezovszkij egy méltat
lanul mellőzött zeneszerzőre, Popovra 
hívja fel a figyelmet, akihez egyébként 
baráti kapcsolatok is fűzik (9). Popov 
m űveit ritkán játsszák, és legtöbb 
kompozíciója kiadatlan. Popov a le- 
ningrádi konzervatóriumban Scserba- 
csov kedvelt tanítványa volt, és 
ugyanott végezte el a zongora tansza
kot is, 1930-ban, L. Nyikolajevánál. Le- 
ningrádban, Moszkvában ism ételten fel
lépett saját és más szerzők műveivel. 
1927-ben Sosztakoviccsal együtt ját
szotta a leningrádi filharmonikusok 
koncertjén Mozart kétzongorás Esz-dúr 
koncertjét, emellett sokszor közremű
ködött Sztravinszkij „Les Noces” című 
művének előadásában. Igor Glebov 
(Aszafjev) azt írta 1927-ben az akkor 
kezdő zeneszerzőről, hogy egyénisége 
és zenei gondolkodása leginkább Hin
demith néhány művére emlékeztet; 
férfias, energikus egyéniség, világosan 
formál, életvidám és zenéje dinamikus. 
Aszafjev megállapításait teljes mérték
ben igazolták Popov első nagy művei; 
a még diákkorában írt szeptett és a 
„Nagy szvit” zongorára. Hamarosan 
film  és színházi kísérőzenével is el 
kezdett foglalkozni, sőt nemsokára te
vékenységének nagy részét éppen ez 
kötötte le. Különösen Meierhold és 
Eisenstein működött vele együtt szíve
sen. Műveinek száma m egközelíti a 
százat. Köztük 5 szimfóniát, több szim
fonikus szvitet, 1—1 szeptettet és vonós
négyest, kantátákat, kórusokat kompo
nált (az utóbbiakat M edvegyev ismer
tette a Szovjetszkaja Muzika 1961, No. 
11. számában), és több m int 30 filmhez, 
10 színpadi műhöz és sok rádiójáték
hoz írt kísérőzenét. Egyes nagyobb al
kotásai korábbi film zenéinek felhasz
nálásával készültek, m int például az 
1. Szimfonikus szvit, a Divertimento 
(1938), II. szimfónia (1943) és III. szim
fónia (1946). Ez utóbbit a cikkíró Popov 
egyik legjobb művének tartja és rész
letesen ismerteti.

Amirov művészetéről is hosszabb 
cikket olvashatunk Romagyinova  tol
lából (10). Azerbajdzsán neves zene- 
zerzői: Karajev, Gadzsibekov, Gadzsi- 
jev, Magomajev zenéjének a folklór a 
legfőbb éltető elem e. Ez vonatkozik 
Amirovra is, de m íg Karajev és Gadzsi- 
jev a népi meloszban fellelhető éles, 
drámai ellentéteket igyekszik felhasz
nálni, Amirov inkább az azerbajdzsán 
népzene lírai megnyilatkozásaira és 
bámulatos színességére figyel fel. Ez a 
szemlélete már első nagyobb alkotá
sában, a diákköri „Nyizami emlékére” 
írt szimfóniájában is megnyilatko
zott. Moszkvában 1947-ben játszották, 
azóta feledésbe merült, csak az azer
bajdzsán szimfonikus zenekar műsorán 
szerepel újabban. Romagyinova jelen
tős alkotásnak tartja, ámbár erősen 
Ravel vonósnégyesének a hatása alatt 
készült. Amirov tém afejlesztéseire ál
talában a kontrasztszerű szembeállítás 
és variációs továbbszövés jellemző. Té
m áit egyébként alig dolgozza fel. Mind
ez népi hatás; Am irov két neves szim
fonikus mugámját (maqam-ját), a 
„Sur”-t és a „Kjurdü-Ovsarü”-t is ez 
jellemzi. A zeneszerző korai korszaká
ba tartozik még a Puccini hatása alatt 
készült, zenei tematikájában azonban 
kifejezetten népzenei hátterű „Szevil” 
című opera is. Korai időszakában Ami
rov mintegy idézetként használta fel a 
népzenei témát, és miközben megőrizte 
annak hangulatát és tempóját, a mű 
egész szerkezeti és tematikus felépí
tését a kölcsönzött népi téma dallami 
sajátszerűségeihez igazította. Későbbi 
korszakában jóval szabadabban jár el, 
noha akkor is ragaszkodik a rapszódia
szerű, rögtönzéses jelleghez („Azer
bajdzsán capriccio”), és sokszor hű ma
rad a szvit formához („Szvit két zon
gorára”, „Azerbajdzsán” szimfonikus 
szvit). E jóval hajlékonyabb felhaszná
lási módnak szép példája az 1963-ban 
készült „Szimfonikus táncok”, melyet 
a cikkíró részletesen méltat.

A Szovejtszkaja Muzika két számá
ból nálunk is érdeklődésre tarthat 
számot Ordzsenikidze cikke Cincadze 
V. vonósnégyeséről, Kalinyenko  írása 
Knyipper vonószenekari szimfóniájá
ról, Andronyikov tartalmas tájékozta
tása Lermontov zenei érdeklődéséről 
(10) — a költő születésének 150. év
fordulója alkalmából — és a hangver
seny rovatban Jugyin  lelkes kritikája 
Zubin Mehta három koncertjéről (9). 
A híres indiai karmester 1962-ben kon
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certezett először Moszkvában, a mon
treali szimfonikus zenekarral, mint 
annak vezető karmestere. Most a szov
jet állami szimfonikus zenekar, illetve 
a moszkvai filharmonikusok élén ara
tott ragyogó sikert. Első koncertjét 
Richard Strauss emlékének szentelte. 
A másik két hangversenyen egy-egy 
moszkvai bemutató is szerepelt: Bruck
ner IX. szimfóniája és Bartók „Tánc- 
szvit”-je, amelyet Jugyin a zenekar ki
tűnő előadásában Bartók egyik leg
ragyogóbb művének ismert meg.

L. D.

U N D  G E S E L L S C H A F T

Két kiemelkedő eseményről számol 
be a Musik und Geselschaft idei 
októberi száma. A Német Demokra
tikus Köztársaság megalakulásának
15. évfordulójáról és a Német Zene
szerzők és Zenetudósok Szövetségének  
szeptemberi kongresszusáról. A jubi
leummal kapcsolatban a zeneszerzők 
elmondják gondolataikat arról, hogy 
miként változott meg a művészek sze
repe és célkitűzése ezalatt a 15 év alatt 
és, hogy milyen új lehetőséget és 
mennyi segítséget kaptak a népi állam 
tól. W. Siegmund-Schultze visszatekin
tésében két kérdést vet fel: a zenei élet 
fejlődése megfelelt-e a szocialista köve
telményeknek és a zenei öntudat ja- 
vult-e általában a zeneszerzőknél? Az 
operák és a zenekarok fejlődését, vala
mint az újonnan alakult zenekarok 
kultúrpolitikai munkáját kielégítőnek 
találja. Nem ilyen egyértelműen helyes 
azonban az utánpótlás nevelése a fő
iskolákon és a (konzervatóriumokban. 
Éppen ezért örvendetes, hogy bevezet
ték az akadémián az iskolai énektanár 
képzést, mert csak az általános iskolá
kon keresztül lehet a zenekultúrát szé
les alapokra helyezni. A magasabb ze
nei kultúra elérése pedig főleg az új 
zenei alkotásokon múlik. Annyi leszö
gezhető, hogy azon a szocialista-realista 
úton, amelyen a nagy mintakép Hanns 
Eisler elindult, jól tovább is jutottak, 
de még hiányzanak azok a valóban 
lelkesítő művek az opera, a szimfonikus 
és a kamarazene területén, amelyek 
a szocialista alkotómunkát méltóan 
reprezentálnák. Karl Laux  a drezdai

zeneélet fejlődését ismerteti. Felsorolja 
a fejlődés állomásait, az újonnan épült 
színházak, koncerttermek és a külön
féle zenei társaságok munkáját. A nyi
latkozatok után a jubileumra készült 
kompozíciók felsorolása következik. A 
35 NDK-ban élő zeneszerző művei kö
zött a kantáták, kórusok, zenekari mű
vek, kamarazene, szólókoncertek és 
hangszeres darabokon kívül, szép szám
mal találhatók az ifjúság számára irt 
zenekari kompozíciók és énekes játé
kok is.

A német zeneszerzők és zenetudósok 
kongresszusának határozatait mellék
letként csatolták a folyóirathoz. Az ed
digi munka értékeléseként a határozat 
kimondja, hogy különösen a közelmúlt
ban a szimfonikus és kórusirodalomban 
egy sor jó kompozíció született. Ez a 
fejlődés kétségtelenül összefüggésben 
van azzal, hogy a legutóbbi időben a 
zeneszerzők nagy része az élettel szo
rosabb kapcsolatba került és így a tár
sadalom igényét jobban megismerte, 
tehát jobban ki is tudta elégíteni. Ez
után megemlíti az elért eredményeket 
az opera, az operett és a balettzene te
rületén, majd ism erteti a határozatot, 
mely szerint az operával kapcsolatos 
kérdésekkel 1965 elején a Minisztérium  
által előkészített fórum, majd ugyan
ennek az évnek őszén Lipcsében nem
zetközi kollégium foglalkozik. Az ope
rett és balettzene megvitatása 1966-ban 
kerül napirendre. Nagyobb figyelmet 
kell fordítani a film zene, a dalok és a 
tánczene nagy tömegeket érintő szere
pére, valamint a hangversenyek helyes 
műsorpolitikájára és az ifjúsági és is
kolai hangversenyek fontos, nevelő 
hatására is. Az új művek értékeléséhez 
szükséges, hogy a zenei intézmények a 
bemutatók alkalmával nyílt vitákat 
rendezzenek, amelyen zenetudósok és 
zeneszerzők is vegyenek részt. Nagy 
szerepe van természetesen a mai zene 
népszerűsítésénél a rádiónak és televí
ziónak is. A műkedvelő együttesek 
munkájának vizsgálatánál az a véle
mény alakult ki, hogy rendkívül érté
kes és ösztönző hatással van a zene
szerzőkre és előadókra egyaránt a mű
kedvelőkkel való együttműködés. To
vábbi feladatok: az írók és zeneszerzők 
közös munkájának megjavítása; egy 
marxista zenetörténet elkészítése; a ze
neesztétikai kérdések tisztázása; jelen
tős komponisták műveinek elemzése; 
de nem utolsó sorban társadalomtudo
mányi kutatás a tánc és a szórakoztató
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zene területén. Miután a zenekultúra 
fejlődése a zenetanítástól és a zeneis
kolákban folyó neveléstől függ — mert 
itt nőnek fel a holnap zenészei és zene- 
hallgatói —, ezért feltétlenül szüksé
ges a főiskolákon: a zenetörténet, zene- 
esztétika és zeneszerző tanárok együtt
működése és a magasabb színvonalú 
tanítás elérése. Meggyőződésünk, hogy 
ha mindenki aki a zenét szereti össze
dolgozik, el fogják érni a kitűzött célt.

Két cikk foglalkozik a VEB Che
m ische Werke Buna dolgozóinak zene
szerzői körével. W. Siegmund-Schultze  
azt a hangversenyt ism erteti, amelyen 
a zeneszerzői kör tagjainak közös szer
zeményű kantátáját a Buna-együttes 
és a hallei munkás szimfonikus zene
kar mutatta be. A közösen komponált 
műhöz A. Gabriel szövegét használták 
fel, amely a kémiai munkások múltjá
ról és jelenéről szól. A komponisták 
között felosztott dalok és kórus-rész
letek azt az előnyt biztosítják, hogy a 
lazán összefüggő sorozatból bármelyik 
részlet kihagyható, vagy felcserélhető. 
A másik cikkben C. Haake  a zeneszer
zőkor vezetője és karmestere ismerteti 
a tervszerű munkát, am it négy év óta 
folytat. Három évre volt szüksége, amíg 
a műkedvelőknél elsődlegesen fontos 
folyamatos tanulás biztosította a kom
ponálás technikájában való jártasságot. 
Ezúttal másodszor léptek a nyilvános
ság elé, mert most már nélkülözhetet
len  a művek előadása, hogy a műked
velő komponisták ezáltal is értékes ta
pasztalatokat szerezhessenek.

K. Laux az ötödik Úttörő-találkozó
ról számol be, am elyet Kari Marx— 
Stadt-ban tartottak meg. Megemlíti a 
vonós-, fúvós- és népi hangszeres együt
tesek kitűnő teljesítm ényét, amik mö
gött nem maradtak el az énekesek és 
hangszeres szólisták sem. Bebizonyí
tották a fiatalok, hogy Bachtól 
Schwaenig, Marschnertől Hacsatur- 
jánig képesek a különböző stílusok elő
adására.

H. Pischner: „Die Harmonielehre 
Jean-Philippe Rameaus” című 1963-ban 
m egjelent könyvéből részletet közöl a 
folyóirat Rameau halálának 200. év
fordulója alkalmából. Az életrajzi ada
tok után az íré m éltatja a nagy teore
tikust és komponistát, aki amit esztéti
kailag és elméletileg hirdetett, azt zse
niális módon műveiben is meg tudta 
valósítani. Értékeli elm életi művein 
kívül zongoraműveiben az újítót, ope
ráiban a drámai erőt, kantátáiban pe

dig azt, hogy sikerült az olasz stílust a 
francia hagyományokba beolvasztania.

H. Jochen Inner Robert Hanell kar
mesteri és zeneszerzői portréját raj
zolja meg. A 39 éves művész fejlődését 
már az NDK biztosította. 1955 óta mint 
a berlini Komische Oper karmestere 
igen sokféle és érdekes feladatot ol
dott meg. Hogy mennyiben segítette 
karmesteri munkája a zeneszerzésben 
és fordítva, arról Hanell a következő
ket mondja: „Egy opera vezénylésénél 
megtanultam, hogy egy igazi nagy mes
ter miként közli művészi gondolatait 
a közönséggel — a komponáláskor pe
dig beleképzelem magam a karmester 
helyzetébe és a lehető legjobb előadási 
formát keresem.” De nemcsak zene
szerző és karmester egy személyben, 
hanem operáinak szövegírója is. Szá
mára nincs lenézett vidék, vagy kis 
színház, legtöbb kompozíciójának be
mutatójával vidékre megy. Néhány száz 
előadás bizonyítja, hogy R. Hanell ma 
a német operakomponisták első sorába 
tartozik.

A. Lunacsarszkij cikkének első ré
szét, mely Wagner halálának 50. év
fordulója alkalmából az „Izvesztyija” 
1933. II. 13-i számában jelent meg 
F. Leschnitzer fordításában közli a 
folyóirat. Ebben a cikkben Luna
csarszkij beszél Wagner zenéjének hip
notikus erejéről, óriási együtteséről, 
mennydörgő dobjairól, érdekfeszítő és 
magávalragadó unisonóiról, a hangok
nak zajos és megrázó forgószeléről, 
melyek azonban nemcsak szervezett 
hangok, hanem a hangokban kifejezett 
érzések. Minden zseniális személyiség 
a társadalom mélyreható változásainak 
visszatükrözője is. Wagner mint zenész 
a 30-as években kezdte meg működését, 
de alkotó periódusának csúcspontja az 
1848 körüli évekre esik. A forradalom 
hatására világnézetében, meggyőződé
sében is fordulat állott be. Azt azonban 
amit Marx és Engels meglátott, hogy 
a győzelmet nem a kispolgárság, ha
nem a proletáriátus fogja kivívni, azt 
Wagner nem ismerte fel.

Ismertetéseket olvashatunk az új mű
vek bemutatóiról. Berlinben W. Scholz 
növendékei Günther Kochan kamara- 
zenekarra írt m űvét mutatták be. A 
rostocki ünnepi heteken C. Pistor: Con
certo grosso-ját és H. Krause Gramnitz 
erre az alkalomra írt kvartettjét adták 
elő. A weimari rádióban hat zeneszerző 
kamarazene m űve került a „Musik- 
forum” elé. Meiningenben L. M. Sker-
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janc balkézre írt zongorakoncertjének 
bemutatója alkalmából ismertetik a 
szerzőt, a művet és S. Rapp-ot az elő
adót. A bautzeni rádióban H. Fritsche: 
Koncertnyitánya és H. Nagel csellóra 
és zenekarra írt variációja mellett 
nagy sikere volt J. Rapp: „Kokot” 
című táncjelenetének.

A nyugat-németországról szóló beszá
moló a stuttgarti és hamburgi opera 
előadások méltatása után foglalkozik 
Roger Session: „Montezuma” című ope
rájának balsikeres nyugat-berlini be
mutatójával. A 67 éves amerikai zene
szerző 23 évig dolgozott az operán, 
melynek szövege az aztékek tragédiá
járól szól. Session dodekafon struk
túrájú zenéje fárasztó, egyhangú, min
den karaktert nélkülöző. A drámaisá- 
got sem a szövegíró, sem a zeneszerző 
nem tudta megteremteni. A csalódott 
közönség kifütyülte a bemutatót.

„Kitekintés a világba” című rovat
ban érdekes ismertetéseket találhatunk 
a Stockholmban és Firenzében bemu
tatott operákról. Az utóbbi helyen 
Sosztakovics: Az orr és Schönberg: 
Glückliche Hand című operái kerültek 
színre. Milanóban pedig Sosztakovics: 
Katerina Izmajlova bemutatója, A. 
Bői to: Mefistofeles repríze és Brecht— 
Weill: Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny című operái arattak sikert.

Ismertetéseket olvashatunk még a 
Németországban és másutt megjelent 
könyvekről és kottákról is.

V. L.

NZ
NEUE ZEITSCHRIFT

FÜR MUSIK
A Neue Zeitschrift für Musik októ

beri számának fő cikkei: H. U. Engel- 
mann  a művészi alkotófolyamatról ír 
inkább idézetekre, mintsem pszicholó
giai vizsgálatokra építő tanulmányt. — 
G. von Noé a szeriális muzsika termi
nológiájáról értekezik, kifejtve egyes 
szakkifejezések etimológiáját, illetve 
eredetét. Minthogy a szerialitásban a 
hagyományos zenei fogalmak csak kis
mértékben felelnek meg, az új zene 
alkotóművészei — szinte valamennyien 
egyben teoretikusok is — kényszerítve 
voltak új fogalmak megalkotására. 
Ezek az új terminus technikusok a leg

különbözőbb szakterületekről erednek, 
így  az alkalmazott matematika ter
minológiájából származik maga a „sze
riális” kifejezés, illetve ennek két al
osztály-megjelölése, a „punktuális” és 
a „statisztikus”. Ugyancsak a m atem a
tikából vették át a paraméter, integrá
ció, permutáció és interpoláció fogal
mát. Stockhausen új időfogalma — 
amelyben az idő és a hangmagasság 
közös nevezőre jut — az asztronómiá
ból származik: fázis. Az akusztika biro
dalmából került az új zene teóriájába 
a formáns, és a formáns-spektrum k i
fejezés. A fizika ugyancsak több fogal
mat kölcsönzött, így a kvantum, sűrű
ség, vektor stb. szavakat. Ligeti egyik  
cikkében sorok permeabilitásáról be
szél, ez a terminus a kémia szótárába 
tartozik. Nemcsak a szerkezeti m egje
lölések, hanem az inspiráció terminusai 
is a természettudományokból kerültek  
át az új elméletbe, így: organizáció, 
konstruálás vagy strukturálás. Érdekes 
módon a szövéstechnika szakkifejezé
sei is többrendbeli alkalmazást nyer
tek, mint: textúra, sor-fonalak, köteg, 
hálószerkezet stb. A szellemtudomá
nyokból a „pre-” prepozícióval összetett 
szóalkotásokat használják, mint: presta- 
bilizálás, predesztinálás, predeterminá- 
ció és preformálás. A sokat em legetett 
aleatória pedig eredetileg a — jogtudo
mány műszava.

H. G. Helms a tíz évvel ezelőtt el
hunyt és jelentőségében csak mostaná
ban igazán méltányolt amerikai kom
ponistáról, Charles Ives-ről ír hosszú 
tanulmányt. íves apja is muzsikus volt, 
sőt, sokrétű zenei kísérletezéssel is 
foglalkozott, így negyedhangokkal, bi
zonyos fajta térhatás-kísérletekkel (pél
dául városkájának több távoli pontján 
menetelő fúvószenekarokat figyelt meg 
a központi helyzetben levő tem plom - 
toronyból) stb. íves maga nyolcéves ko
rában kezdett komponálni és már ti
zennégy éves korában szülővárosában 
orgonista lett. (1888). Rendszeres tanul
mányokat a Yale-egyetemen, Horatio 
Parkernél végzett. Már vizsgadolgoza
tait is politonálisan írta. Ives-re nagy 
hatással volt m indenféle népies zenei 
anyag, ebben közös azzal a zeneszerző
vel, aki először volt rá nagy hatással, 
Gustav Mahlerrel. Így műveiben gyak
ran szólalnak meg népdalok, vallásos 
himnuszok és a polgárháború korának 
indulói. Talán első műveinek egyöntetű  
sikertelensége is oka volt annak, hogy 
egész életét biztosítási ügynökként, i l 
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letve vállalkozóként élte le. Zenéjét 
tulajdonképpen csak mostanában fede
zik fel, noha tanítványa, a jónevű 30-as 
évekbeli zeneszerző, Henry Cowell 
mindent megtett népszerűsítése érdeké
ben, így 1931—32-ben európai propa- 
gandahangverseny-sorozatot rendeztek. 
(Budapesten is.) A cikk további része 
íves műveinek elvi alapjaival foglal
kozik és felem líti azokat a különleges
ségeket, amelyekben a teljesen egyedül
álló, korában stílusával senkihez nem 
hasonlító Ives a ma zenéjének nem egy 
vonását előlegezte: megvannak művei
ben az elektronikus zene, a perkusz- 
szivitás, a beszélt hangnak a zenébe 
való bevonása, a publikum reakciójá
nak „megkomponálása”, a térhatásnak, 
a kamarazenekari hangszerelésnek, a 
cluster-szisztémának, a csoportokra 
osztott zenekarnak elemei. — Irmgard 
Lenz  Vogler abbéról, illetve Vogler ze
neelm életi műveiről ír hosszabb dol
gozatot a szerző halálának 150. évfor
dulója alkalmából. Voglert csak szuper
lati vuszokkal jellemezték, de pozitív és 
negatív szuperlativuszokkal. Jelensé
gének ellentmondásai abból a tényből 
következnek, hogy a felvilágosodás és 
a romantika korának határmesgyéjén 
élt és mind műveiben, mind elméleti 
írásaiban hol egyik, hol másik kor el
veit hirdette. Elméleti munkáiban ma
tematikai alapokon állt, de igen nagy 
hatással volt rá egy 1793-ban tett uta
zása Kisázsiába, Görögországba, az ör
mények közé és Afrikába. Az itt hallott 
dallamok sajátosságaira építette elmé
letét a modális hangnemekről, illetve a 
modális korálok harmonizálási rendsze
réről.

A kritikai rovat az idei salzburgi 
ünnepi játékokról, a német zenetör
téneti archívumról számol be, a hírek 
között a következő érdekességeket ta
láljuk:

Márciusban mutatják be Bernben 
Veress Sándor új művét: „Walther von 
der Vogelweide elégiája”-t. A frank
furti rádió koncertsorozatban szólaltat
ja meg K. A. Hartmann teljes szimfo
nikus oeuvre-jét. Ugyancsak március
ban kerül színre a Tristan új betanu
lása Bécsben, Böhm vezényletével és 
Wieland Wagner rendezésében. Pende
recki kísérőzenét írt a stockholmi báb
színház számára Alfred Jarry „Ubu 
király”-ához. Leonard Bernstein új mu
sical írt Wilder „Hosszú út” c. drámá
jából. A jövő évi salzburgi ünnepi játé
kok idején Webern-napokat is tartanak.

Gertler Endre a hannoveri konzervató
rium professzora is lett. Először kötött 
a Metropolitan éves szerződést éneke
sekkel és muzsikusokkal. Szeptember 
3-án Graz-ban meghalt Joseph Marx, 
a neves dalkomponista. Hatvanéves 
korában elhunyt Leo Schrade zenetör
ténész.

V. P.

V. : W :' :\  : ■
H U D E B N Í
R O Z H L E D Y

A Csehszlovák Zeneszerzők Szövet
sége folyóiratának, a Hudební Rozhle- 
dy-nek folyó évi 15. száma a szlovák 
nemzeti felkelés 20. évfordulójának 
szenteli vezércikkét.

Jaroslav Jiránek Nem jubileumi 
gondolatok címmel nagyobb tanul
mányban foglalkozik B. V. Aszafjev  e l
m életi életművével, a nagy művész és 
zenetudós születésének 80. évfordulója 
alkalmából. A tanulmány Jiránek ké
szülő könyvének része. A szerző figyel
meztet a szociológia fogalmával való 
mai divatos visszaélésekre és ezek ve
szélyére magának a zeneszociológiai 
kutatásnak a továbbfejlődése szempont
jából. Ez a veszély tegnap már-már 
megsemmisítette Aszafjev  intonáció
elm életének ösztönző erejét is. Amint 
jött az „intonációs láz”, úgy el is múlt. 
Nem szabad azonban ebbe belenyugod
ni, hanem tudományos felelősséggel 
nyomon kell követni Aszafjev  termé
keny nézeteinek különböző szakirodal
mi vizsgálatait, konfrontálva és tovább
fejlesztve e vizsgálatok eredményeit. 
Erre vállalkozott Jaroslav Jiránek ké
szülő nagyobb teoretikus munkájában.

Miroslav K. Cerny vitacikket ír „A 
csehszlovák zenei élet dokumentációja 
még mindig nem problémák nélkül” 
címmel.

Ezt beszámoló követi a Cseh Zenei 
Alap ellenőrzésének eredményéről.

Igor Vajda  „Quo vadis, te pozsonyi 
opera?” című cikkében a bratislavai 
Szlovák Nemzeti Színház tevékenysé
gét értékeli és bírálja.

Érdekes művelődéstörténeti — de 
egyúttal útmutató — tanulmányt ol
vashatunk „A hangjegynyomtatásról
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— és mindenről, ami vele összefügg” 
címmel Vladislav Solin tollából. A 
cikk visszaidézi a hangjegynyomtatás 
őskorát. Befejezésül ismerteti a cseh
szlovák hangjegynyomtatás főbb gond
jait, a papír, a gazdaságos termelé
kenység, a szakemberek és utánpótlá
suk, a fejlődési távlat kérdéseit.

Ilja Hurník „Smetana és a zongoris
ták” című cikkében azt hangsúlyozza, 
hogy a csehszlovák pianisták fordulja
nak újra Smetana m űvei felé.

Jifí Fukac ismerteti a Brünni Mú
zeum (Janácek hagyatéka és a múzeum  
zenetudományi munkája) körül felka
vart vitát, cikkével a morva zenetudo
mányi munka bizottságának segítségére 
sietve.

Az időszerű zenei események ismer
tetése után a Láttuk — Hallottuk — 
Olvastuk rovatban megismerkedhetünk 
a csehszlovákiai szimfonikus zenekarok 
dramaturgiai terveinek felállításával, a 
megszólaltatandó szerzők, korok es 
nemzetek statisztikájával.

Jan Smolík értékelő tanulmányban 
ismerteti a 60. születésnapját ünneplő 
cseh zenetudós, Robert Smetana, mun
kásságát. Smetana most a zenetörténet 
periodizációjának problémáján dolgo
zik. E kérdésről új munkát készül ki
adni. De tevékenysége kiterjed ma is a 
kritikára, a zenefolklorisztikára.

Pavel Eckstein kritikát ír Robert 
Hanell (NDK) Dóráin Grey arcképe című, 
Oscar Wilde regénye alapján készült 
operájának olomouci bemutatójáról. 
Majd beszélgetés következik a Szlovák 
Kvartett tagjaival, Ladislav Korycan  
bírálatokat ír újabb zenei kiadványok
ról „Kiadói tévedések” címmel. Ezt is
mertetések követik a legújabb Supra- 
phon-lemezekről, a szórakoztató zene, a 
dzsessz és a Big Beat eseményeiről.

B. Karásek  hosszú (folytatásos) ta
nulmányba kezd „A zenei színház nem  
avul — de a problémái sem ” címmel. 
Tanulmányában foglalkozik a „Mai ze
nés színház” Hamburgban tartott nem
zetközi kongresszusával is. Hosszabb- 
rnvidebb beszámolók következnek a 
Holland Festival-ról, a Gera-, Jena- és 
Weimar-i Zenei Munkásünnepségekről 
(NDK), a diioni Rameau fesztiválról,  a 
budapesti ISME kongresszusról, a Bécsi 
Zenei Hetekről, valamint a müncheni 
Strauss Ünnepi Játékokról.

A 16. számban Milos Chyba „A lá
togatottság kérdéséről — most egy ki
csit máshogy” címmel a publikum 
problémájával foglalkozik.

Tomislav Volek  a Csehszlovák Tele
vízió zenei adásait bírálja, s ennek so
rán foglalkozik a televíziónézők zenei 
nevelésének nehézségeivel és szüksé
gességével, elítéli az igénytelenséget, 
mely nem válhat valam iféle új ideállá.

Jaroslav Jiránek  folytatja és befejezi 
Nem jubileumi gondolatok című 
Aszafjev-tanulmányát. Aszafjev  kezdet
től fogva érdeklődik a zenei kifejezés 
törvényszerűségeinek materiális elő
feltételei iránt. Ezért törekszik a zenei 
mozgás mennél nagyobb mérvű konkre
tizálására és „materializálására”, ezért 
ennek a mozgásnak megragadását soha
sem szakítja el a reális hallástól, és így 
jut el a maga intonáció-fogalmához, 
mely őnála nem más, mint a hang hal
lási — a társadalmi ember gyakorla
tában szükségszerűen társadalmi
pszichológiai meghatározottságú  — in
terpretációja. A hang ilyen interpretá
ció nélkül puszta akusztikai mennyiség 
számára. Ezen alapul Aszafjevnél a 
zenei kifejezés törvényszerűségei ta
nulmányozásának materialista, sőt tör
téneti-materialista kiindulása. A zenét 
Aszafjev egész lényegében interpretá
ciós művészetnek fogja fel. Hosszú 
történelmi korszakokon át, a szájha
gyományként létező zene korszakaiban 
a zenének ez a természetes interpre
tációs jellege közvetlenül is megnvilvá- 
nult (a folklór típusú zenekultúrákban). 
De később, amikor történelmi törés
ként már bekövetkezett a szerző és az 
előadó funkciójának differenciálódása, 
akkor sem jelenti ez a törés az alkotó
interpretáló folyam at egységének ab
szolút tagadását. A zeneszerző inven
ciójának ereje nem abban van, mintha 
teljesen „újonnan” gondolna ki zenét, 
hanem sokkal inkább abban, hogy a 
zenélés állandósult, társadalmilag fe l
tételezett formáit alkotó módon tovább
fejleszti, sajátosan interpretálja, s ez 
az interpretálás egészen organikusan a 
zenélési formák gazdagodásához és fej
lődéséhez vezet. Miként az élet is egy
re tovább meg tovább fejlődik az idő 
múlásával, és egyetlen pillanata sem 
örök és vissza sem térhet soha, ugyan
úgy a zenei forma is Aszafjev szá
mára — folyamat,  m ely az interpretá
ció történelmi fejlődésének, az alkotó 
emberi intellektus által fokozatosan ki
vívott és felhalm ozott zenealkotó esz
közök összességének elszakíthatatlan 
része, sajátos módon realizált és így 
viszonylag „befejezett” része. Miként 
a szerves világban nem lehet az onto-
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genetikai (egyedfejlődési) mozzanatot 
elszakítani a filogenetikaitól (törzs- 
fejlődésitől), a zenében sem  lehetséges 
valam ely egyedi zenei forma helyes 
interpretációja, ha nem értjük meg 
(nem sajátítjuk el) a zene történelmi 
formálódási folyamatának logikáját. — 
A szafjev respektálja a zene történelmi 
fejlődésének sajátos specifikusságát is, 
m ely az által van adva, hogy az egyes 
történelm i korszakoknak az a bizonyos 
„filogenetikai” tudata sohasem teljes, 
sőt, magukban e korszakokban is erő
sen ingadozik a különböző társadalmi 
rétegeknek a helyzete szerint. Ha into
nációs tudatosságon specifikus hang
komplexusok zenei interpretációjának 
társadalmilag és pszichikailag feltéte
lezett képességét értjük, akkor azt is 
tudni kell róla, hogy ez az intonációs 
„tudás” egyetlen korszakban sem homo
gén. A nép legszélesebb rétegei a ze
nét rendszerint mindig csak saját mű
fajaik intonációs szűrőjén át hallják, 
m ely egész társadalmi létük külön
böző életszükségleteivel függ össze 
közvetlenül. Csak az értelmiség, főleg 
a zenei értelmiség vékonyabb rétege 
képes megőrizni ennek a „filogene
tikus” fejlődésnek több-kevesebb ered
ményét, ami nélkül a zeneformáló 
eszközök egészének szerves fejlődése 
nem volna lehetséges.

Václav Holzknecht Az iskola és a 
modern zene című cikkében a modern 
zenének az iskolai oktatási tervekbe 
való beiktatásával foglalkozik.

Ezt egy érdekes riport követi „Prága 
új hangversenytermet kap” címmel.

Antonín Spelda értékelő ismerte
tést ír Miroszlav Filip (Bratislava) 
zeneakusztikai kutatásairól és maga 
alkotta dallamregisztráló készülékéről, 
m ely ma egyelőre egy példányban a 
pozsonyi Zenetudományi Intézetben 
működik. A három tanulm ány címe:
1. A hangzók oszcilografikus vizsgá
lata, 2. A Zenei hangrendszer ellent
mondásai és megoldásuk, 3. A zenei 
hangok rezgésszámmérésének lehető
ségei és módszerei. Mindhárom tanul
mány szerzőjük sokoldalú szakmai és 
zenei, valamint tudományos filozófiai 
műveltségére és eredeti kutatói gondol
kodására vall. Különösen a 2. tanul
m ány megérdemelné magyar nyelvű  
kiadását is, a F ilip-féle melograf tá
ji ulmányozása pedig zenefolkloriszti
kánk számára égető feladat.

Lubomír Dorúzka terminológiai és 
egyéb alapvető szempontokból a cseh
szlovák szórakoztató zenével foglalko- 
zki, Josef Kotek a Sopot-i (Lengyel- 
ország) dszessz-fesztivál látható és ku
lisszák mögötti vonatkozásairól ír.

B. Karásek  befejezi „A zenei színház 
nem avul — de a problémái sem” című 
tanulmányát. Részletesen ismerteti 
Kfenek  Aranykos című operájának 
hamburgi bemutatóját, kiemelve e mű 
komponálási módszerének minden ze
nei valóságtól elvonatkoztatott, kispcku- 
lált számtani „fogásait”.

Mihailo Vukdragovics méltatja 
S. Mokranjac jugoszláv zeneszerző 
munkásságát, halálának 50. évforduló
ja alkalmából.

Ez év júliusában volt Hamburgban az 
UNESCO Nemzetközi Zenei Tanácsá
nak (CÍM) közgyűlése. Jóváhagyták a 
Tanács 1965. évi akció-tervét, mely ma
gában foglalja a többi között a három 
nyelvű CÍM „World of Music” című 
folyóirat kiadásának támogatását és a 
tagállamokban való terjesztését, a 
„Fontes artis musicae”, az „Acta musi- 
cologica”, az „International Music 
Educator” című zenetudományi folyó
iratok publikálásának fokozottabb gon
dozását, o kiadói tevérfbnység Koordi
nálását a különböző speciális kataló
gusok (pl. az iskolai oktatási hang
lemezkatalógusok) meg j elentetésében,
a különböző zeneszociológiai kutatások 
koordinálását, a kutatások szélesebb 
nemzetközi platformjának biztosítá
sát, orientális, afrikai és egyéb nép
zenék antológiáinak kiadását, a külön
böző nemzetközi kongresszusok és sze
mináriumok koordinálását. Különös fi
gyelmet kíván fordítani a CÍM a zene 
és a közönség kapcsolatára és a zene
mű- és könyvkiadás kérdéseire. A CÍM 
új elnöke Vladimir Fédorov, párizsi 
zenetudós, főtitkára pedig J. Bornoff.

Hans Jürgen Schaefer  az NDK egy 
évi operaterméséről ad számot, Ernst 
Krause a drezdai, a berlini és a wei- 
mari Strauss-jubileumok eseményeit is
merteti. Ivan Popov V. Muradeli „Ok
tóber” című operájának moszkvai be
mutatójáról számol be. Kenneth Love
land a cheltenhami (Anglia) jubileumi 
fesztivál újdonságairól ad képet.

Jaroslav Vanicky ismerteti Zofia 
Lissa könyvét a film zenéről (Estetyka 
muzyki filmovej. Krakow 1964, 488. 
pp), és Helmut Schmidt-Carre  „Oper. 
Eine Kulturgeschichte.” című művét 
(Köln 1963, 440. pp.).
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A 17. számban figyelemre méltó 
A. Sychra ,.A zene a tudomány szemé
vel” című sajtó alatt levő könyvének 
egy részlete („Elidegenedés, fétisizmus 
a zenében, a hallás regressziója, és ho
gyan tovább. . címmel). Sychra itt 
Theodor Wiesengrund Adorno  „Fétis 
jelleg a zenében és a hallás regrcsz- 
sziója” című nagy tanulmányával vi
tatkozik. Egyetért Adorno kíméletlenül 
nyílt helyzet je l len izésé vei, és idézi en
nek vázát. Adorno nem tesz semmi 
mást, mint hogy a zenei alkotásokból 
és a zenei életből nyert tapasztalatai
val megsemmisítő erővel dokumentálja 
Marx  gondolatait A tőkéből. Kiáltó szí
nekkel ecseteli a zene elüzletiesedésé- 
nek következményeit, minden zene — 
mind a népszerű, mind a komoly zene 
— áruvá válását. A kulturális értékeket 
„a piac számára termelik, és azok a 
piachoz igazodnak” — írja Adorno. „A 
fogyasztó úgy tesz, de talán el is hiszi, 
mintha a művészet volna fontos neki, 
ám a valóságban a Pénzhez imádkozik, 
m elyet maga adott ki belépőjegyért 
Toscanini koncertjére.” Ennek a fétisíz- 
musnak megszámlálhatatlan bizonyí
téka van. Megjelenik az „ötlet” apo- 
teózisában, melyet a „zeneszerző alap
tőkéjének” tartanak, előtérbe lép a 
privilegizált, fém jelzett művek kul
tuszaként, miközben más, éppen olyan 
értékes alkotások mellőztetnek. Tetten 
érhetjük az énekesek hangjának és 
öreg mesterhegedűknek a csodálatában. 
Abban, hogy a hallgatóság közben meg
feledkezik a műről és előadásáról, ami
ből pedig mást is kihallhatna. Hallat
lan méreteket ölt az átdolgozó és fel
dolgozó láz, melynek hevében halha
tatlan ötleteket ragadnak ki összefüg
géseikből, potpourrikat, ipari darabokat 
gyúrva belőlük. Az egész zenei életet 
már senki se veszi komolyan, hiába 
beszélnek annyit a kultúráról, az 
egyre jobban háttérbe szorul. Még a 
zene szeriózus megszólaltatását is ma
gáévá teszi a fetisizmus, mivel em elke
dett szórakozás helyett a messzeség 
pátosza valósul meg benne. Ez az új 
fétis hibátlanul működő, fémesen csil
logó apparátus, melynek minden kereke 
oly pontosan illeszkedik egymáshoz, 
hogy az egész iránti érzék számára már 
nem marad köztük nyílásnyi hely sem. 
A zenéhek ez a fétisizálódása törvény
szerűen vezet a hallás regressziójához. 
Ez nem a fiziológiai diszpozíciók ha
nyatlása, hanem társadalompszicholó
giai jelenség. A mai hallást infantilis

fokon tartják vissza. A mai ember 
olyan értékítéletek ketrecében rabos
kodik, amelyet gondosan készítettek  
elő neki s amelyből nem tud kitörni, 
hogy saját ítélete legyen. A tömegek 
azt követelik, amit „bebeszélnek” ne
kik. A mai zenehallgatás — dekoncen- 
trált, eltűri közben a beszélgetést is. Az 
érdeklődés a színesen izgató mozzana
tokat keresi . . . Ezek Adorno  jellem 
zései.

Ám Sychra — Adornóval szemben — 
pozitív vonásokat, nyitott távlatokat is 
lát, amelyeket ma még nem haszná
lunk ki elégségesen. Szerinte vissza 
kell adni újra a zenének funkciós ér
telmét. A  legjobb zene is puszta zörej
ként hat, ha nincs semmi köze ahhoz 
a helyzethez, amelyben megszólal. A 
szituációtól idegen zene nem lehet mű
vészet: csak hangos hirdetmény, szig
nál, etikett, melyet gondolkodás nélkül, 
mechanikusan fogunk fel.

Sychra  leszögezi véleményét: a fe- 
tisizmustól mentes zene, a szocialista 
zeneművészet kifejlődésének elenged
hetetlen feltétele, hogy újra m egte
remtsük az egységet (nem az azonos
ságot) a zene használati műfajai és az 
ún. komoly művészet között. A zene
művészet nem válik közlőképessé, nem 
tesz szert emocionális és képzeleti 
konkrétságra, hanem süketen fog szól
ni, ha az élvonalbeli művészek nem 
vállalják magukra a hétköznapok pro
dukciójáért való felelősséget is. A zene 
érthetőségét nem primitívséggel és ol
csó tetszetősséggel kell mérni, hanem  
azzal, hogy a zene közvetlenül a min
dennapi életben szól-e, van-e eleven  
funkciója, illik-e az adott helyzethez. 
Ezért az ún. populáris zenében, a slá
gerek világában sem minden olcsó 
giccs. Sokáig allergiásak voltunk a mo
dern idegélet és ritmika minden meg
nyilvánulásával, a fiatalok érzésvilá
gának megfelelő minden nyersebb 
hangzásával szemben, s ez a türelmet
lenség ma big-beat járvánnyal bosz- 
szulja meg magát, amelyben az öt-hat 
évvel ezelőtt még agyondicsért dszessz- 
improvizáció száraz, divatos manírrá 
merevedett. Mindent gyanúval fogad
tunk, amit nem lehetett folklórral vagy 
a XIX. század esztétikájával mérni. 
Mindazonáltal a tömegérvényű zenei 
alkotómunka lehetőségének vannak bi
zonyítékai. Még a big-beat is ezt mu
tatja: elemi módon és szinte állati 
ösztönösséggel őrzi azt az áramot, 
amelynek felkarolásáról és megszer
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vezéséről önként lemondtunk, és van 
rá remény, hogy idővel újra valódi ze
nem űvészetté válik.

Sychra  így zárja A dom áva l  való vi
táját: egyetlen kiút van a zeneművé
szet mai esztétikai válságából', 3 ez -  
minden zenei alkotómunka egysege.

Sz. P.

Az österreichische Musikzeitschrift  
októberi számában a legfejlettebb or
szágok zenei életének fejlődéséről pró
bál összefoglaló képet adni. A lap világ
szerte számos neves zenekritikust kért 
fel, szóljanak hozzá a kérdéshez. A fo
lyóirat az alábbi sorrendben közli a 
beérkezett tanulmányokat, majd a vé
gén megpróbálja azok tartalmát „ma
dártávlatból” összefoglalni.

Claude Sámuel Franciaország zenei 
életéről tájékoztat. André Malraux — 
írja —, amikor kinevezték kultuszmi
niszternek, sok reformot jelentett be a 
kulturális élet területén. Működésének 
néhány éve után, sajnos azt kell meg
állapítani, hogy a zenei téren bejelen
tett reformok még nem valósultak meg, 
holott azokra mind nagyobb szükség 
lenne. Különösen a francia zenekarok 
vannak nehéz helyzetben. Érthetetlen 
adminisztrációs okokból a négy párizsi 
nagyzenekar minden vasárnap ugyan
abban az órában ad hangversenyt és e 
hangversenyek műsora is ijesztően 
azonos. Kétségtelen persze — írja a 
szerző —, hogy ha Beethoven, Csaj
kovszkij és Wagner helyett Schönber
get és Messiaent tűznék műsorra — a 
termek hamarosan kiürülnének. A meg
oldás csak egy lehet: az új zene szá
mára új közönséget kell megnyerni —, 
elsősorban fiatalokból álló közönséget. 
Elismerően nyilatkozik a szerző a pá
rizsi operáról, am ely úgy látszik „fel
ébredt letargiájából”. Az új irányzatról 
szólva, megállapítja, hogy Boulez és 
Stockhausen új m űveinek mindig van 
közönsége, de az avantgardisták egyéb
ként legtöbbször csalódást okozó műve
ket mutatnak be. Dicséri a francia rá
dió zenei műsorpolitikáját, de elma
rasztalja a televíziót, m ely utóbbi csak

igen ritkán merészkedik komoly zenei 
területre és e kirándulások nívója is 
eléggé közepes. A zenei fesztiválok kö
zül a szerző leginkább Aix-en-Provence 
műsoraival elégedett. Szervezés és he
lyes tájékoztatás — erre lenne szükség 
— fejezi be a szerző gondolatmenetét. 
Mindehhez persze elsősorban pénz kel
lene, de a francia pénzügyminiszté
riumnak jelenleg úgy látszik más gond
jai vannak.

Hugo Zelzer  Anglia zenei életéről 
tájékoztat. London soronkövetkező ze
nei évadját — mint írja — kedvezőt
lenül befolyásolja, hogy a legnagyobb 
hangversenyterem, a Royal Festival 
Hall, 1965 februárjáig átépítés miatt 
zárva lesz. Ettől függetlenül a szerző 
úgy látja, hogy a londoni koncertélet 
már a tavalyi szezon óta általános krí
zisben szenved. Ennek egyik jele volt 
a híres „Philharmonia Orchestra” fel
oszlásáról közölt hír —, bár az utolsó 
percben a zenekart úgy látszik mégis 
sikerült megmenteni. Nyilvánvaló azon
ban, hogy London zenei igényeihez vi
szonyítva, sok a jelenleg működő hat 
hivatásos zenekar. így ezek a zeneka
rok is kénytelenek állandóan a leg
népszerűbb műsorszámokat ismételni, 
míg a kevésbé ismert művek — még a 
legsikerültebbek is — alig kerülnek 
műsorra. Hiába haladó szellemű a lon
doni kritika, modern zene, élő szerzők 
művei, csak igen kis közönség számára 
válik hozzáférhetővé — nagyrészt ma
gánkezdeményezések eredményekép
pen —, olyan termekben, amelyeknek 
bére könnyen megfizethető. Az opera- 
előadásokat illetően szerző megállapít
ja, hogy ezek igen magas nívójúak, a 
világ minden színpadával elbírják az 
összehasonlítást, de egyúttal szomorúan 
írja, hogy a Covent Garden operaház
ban október 5-től november 21-ig a 
balettelőadásokon kívül mindössze négy 
operát tűztek műsorra: a Fidelio-t hat
szor, a Rigoletto-t és a Wozzecket 
egyenként négyszer és az Aidát ötször.

Olaszország zenei életéről Gianfranco 
Zaccaro számol be. Véleménye szerint 
az olasz közönség két fő csoportra oszt
ható: az első csoport megjelenik a pre
miereken és a díszhangversenyeken, 
túlnyomórészt konvencióból, vagy vala
m iféle kötelességérzetből, azért, hogy a 
tradíciókat ápolja, vagy talán hogy tün
tessen a „mindjobban elhatalmasodó 
materializmus” ellen. A másik csoport 
fiatalokból áll — és ez nem jelent fel
tétlenül életkort —, azokból akik a mo-
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eiern zenei fesztiválokat látogatják, 
mert már rádión és lemezről is hallgat
tak modern zenét.

A szerző ezután következtetéseket 
von le e két csoport elég nehezen ele
mezhető és indokolható állásfoglalásá
ról a régi, modern és legmodernebb ze
nével kapcsolatban, majd felsorolja az 
olasz operaházak és fesztiválok leg
fontosabb műsorait. Nagy reményeket 
fűz a római operaház egy éve kineve
zett 42 éves igazgatójának működésé
hez, aki az opera műsorát mai művek
kel próbálja kiegészíteni. Ilyen új re
pertoárdarabok ma Rómában: Alban 
Berg Wozzeck-je, Dallapiccola A fogoly 
című operája, Sztravinszkij Ödipus ki
rálya és Bartók Béla Csodálatos man
darinja.

Günther Schab a Német Szövetségi 
Köztársaság zenei életéről szólva, nagy
jából ugyanarra az eredményre jut, 
m int az előző cikkírók. Talán a balett 
kivételével sem az operaházakban, sem 
a koncerttermekben nem mernek a kö
zönségnek újat adni. Ami biztos, az 
biztos, maradjunk a jól bevált kassza
daraboknál. Szinte humorosan számol 
be néhány olyan kísérletről, amikor 
megpróbáltak egy koncerten belül 
klasszikus és modern műveket is ját
szani. A közönség ellenálló része — 
am elyik nem hajlandó új műveket hall
gatni —, aszerint, hogy a műsor m e
lyik részében helyezik el a modern 
művet, vagy későbben jön, vagy ko
rábban megy el, vagy — végső esetben
— a koncert kellős közepén kint feke- 
tézik az előcsarnokban. Willi Reich be
számolója Svájc zenei életéről ugyan
ilyen megállapításokat tartalmaz — 
nem hallgatva el a tiszteletreméltó 
kivételeket.

Robert Breuer megpróbálja összefog
lalni az USA, vagy inkább csak New  
York soronkö vetkező, sokrétű zenei 
programját. Megemlíti azokat a kisebb 
vállalkozásokat, amelyek új stílusú ze
ne terjesztésével kísérleteznek, de meg
állapítja, hogy a Metropolitan opera
ház műsorában és a rendszeresen New  
Yorkban vendégszereplő nagyzeneka
rok — Cleveland, Boston, Philadelphia
— hangversenyein ugyanúgy nem lehet 
mai zenét bemutatni, mint Európában. 
Ezekre a hangversenyekre egyébként 
közönséges halandó a horribilis hely
árak miatt amúgy sem jut be. A nagy
pénzű mecénások — e hangversenyter
mek közönsége — évről évre megve
szik bérletüket, a nézőtérnek szinte

valamennyi helyére. Ök tartják tehát 
fenn a zenekarokat, de ha modern mű
vet próbálnak műsorra tűzni — a kö
zönség elmarad. Ezt egyik zenekar sem  
kockáztathatja. Maradnak tehát a m eg
szokott műsorszámok és a világhírű 
szólisták.

A Szovjetunióról szóló fejezet Maxim  
Kovalevszkij  írja, aki — mint cikkéből 
kiderül — soha sem járt a Szovjetunió
ban. Tájékoztatása a Szovjetunió poli
tikájának és zeneművészetének egybe
vetését kísérli meg, részben nyilván
valóan régebbi nyugati újságcikkek, 
részben egy meg nem nevezett, de ál
lítólag a Szovjetunióban járt barátjá
nak levele alapján.

Magyarország zenei életéről Fábián 
Imre ír áttekinthető és őszinte, 
egyúttal igen tetszetős és vonzó beszá
molót.

Végül Rudolf Klein  számol be 
Ausztria zenei életéről. Büszkén álla
pítja meg, hogy hazájában a XX. szá
zad zenéje mind nagyobb tért hódít, a 
„modern klasszikusok” mind több he
lyet kapnak a zenei események műso
rain. Ez bizony sok pénzébe került a 
kormányzatnak és ha az eredmény nem 
is nagy még — de megérte. Sajnálat
tal állapítja meg viszont a szerző, 
hogy a modern zene térhódítása egy
előre még inkább csak „századunk ze
néjénél” tart. Sztravinszkijnak és Bar
tóknak már nagy közönsége van, de 
Boulez, Nono, Dallapiccola —, náluk 
fiatalabbakról nem is beszélve —, még 
nem népszerűek. Gondoskodni kell a 
közönség utánpótlásáról — írja a szer
ző —, és sokra értékeli e tekintetben 
a Jeunesses Musicales munkáját. Az 
iskolai zenei nevelés tekintetében azon
ban — mint írja — sajnos, rosszul áll 
az ország.

Az érdekes tanulmánysorozatot a 
lap végül megkísérli összefoglalni; a 
fontosabb következtetések ezek:

Nyilvánvaló, hogy az üzleti szellemű 
irányítás gátlóan hat a zenei élet fej
lődésére. Eredménye az ismert, bevált 
műsorszámok szüntelen ismétlése, és az 
ezzel kapcsolatos sztárkultusz. — Á lla
mi támogatás nélkül a publikum neve
lése területén aligha lehet ma eredmé
nyeket elérni. — Az iskolai zenei ne
velést — Magyarország kivételével — 
ma még minden európai állam elha
nyagolja. — A közönség tagadhatat
lanul érdeklődik a modern zene iránt, 
és ezt az érdeklődést nem lenne sza
bad elhanyagolni. Ezzel szemben a ki
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fejezetten avantgarde jellegű muzsiká
nak ma még nincsenek hívei a kon
certtermekben.

MuácA
MONATSSCHRIFT FÜR ALLE GEBIETE 

DES MUSIKLEBENS

A Musica július—augusztusi számá
nak első tanulmányát Siegfried Gün
ther  írta. A cikk eredeti címe: „Das 
säkularisierte Requiem”, megközelítően 
pontos fordításban: az elvilágiasodott 
requiem. A tanulmány számos példát 
idézve és elemezve arra a m egállapí
tásra jut, hogy a requiem, mint műfaj, 
az elm últ kétszáz év folyamán egyre 
ritkábban ihleti alkotásra a zeneszer
zőket. Azok a művek pedig, amelyeket 
e cím megjelölésével a hangverseny- 
termekben hallunk, mindinkább távo
lodnak a requiem egyházi tartalmától, 
egyre profánabb, világibb hangzásúak, 
mert — szerinte mind szerzőikből, 
mind az előadókból egyre inkább 
hiányzik az a mélységes vallásosság, 
am ely egy „igazi” requiem megírásá
hoz és előadásához szükséges.

A lap második nagyobb tanulmánya 
Anton Bruckner művészetét méltatja, 
írója Hans Giunsky. Tanulmányának 
elején idézi Rudigier linzi püspököt, 
aki talán először sejtette meg, milyen 
tehetség rejlik orgonistájában, Bruck- 
nerben. A püspök ugyanis egyszer azt 
a feltűnést keltő kijelentést tette, hogy 
ha Bruckner zenéje megszólal, nem tud 
imádkozni — kénytelen a zenét hall
gatni. Bruckner azonban hamarosan 
búcsút vesz az egyházi zenétől és ked
ves hangszerét, az orgonát — amelyen 
korának egyik legnagyobb improvizáló 
m űvésze volt —, felcseréli a szimfo
nikus zenekar hangzásával. A szerző 
kimutatja tanulmánya során, milyen 
mértékben volt hatással Bruckner mű
vészetére Bach, Beethoven és ünnepelt 
példaképe, Wagner, majd számos kotta
példával illusztrált, tudományos igényű 
tanulm ányát ezzel fejezi be: Bruckner 
egyike volt azon szerencséseknek, akik
nek megadatott a tisztánlátás adomá
nya. Tekintete a dolgok lényegéig ha
tolt és megpróbálta velünk, kevésbé 
tisztánlátókkal is közölni azt, amit 
látott — és hallott.

Hans Joachim Zingel hárfamuzsika 
cím m el ír rövid, érdekes tanulmányt. 
Megállapítja, hogy a hangszer a

XVIII. század közepén — a pedálos 
hárfa feltalálása után —, ismét polgár
jogot nyert a párizsi szalonokban, ahol 
előkelő hölgyek, főképpen arisztokra
ták, mind többen igyekeztek játszani 
tanulni ezen a dekoratív hangszeren. 
Erard kettős pedálos hárfája pedig vég
legesen helyet kapott a szimfonikus és 
operai zenekarok hangszerei között. De 
vajon valóban ennyiből áll-e a hárfa 
legújabbkori története? Igaz-e, hogy a 
hárfa ma már csak hangversenydobo
gón és zenekarokban szól? A szerző sok 
példát sorol fel — adatait képzőmű
vészeti, irodalmi és történelmi példák
kal bizonyítva — hogy a hárfák leg
különbözőbb fajtáit az utolsó kétszáz 
évben és a mai napig is szerte a v ilá 
gon számos népi művész  szólaltatta 
meg és játszik rajta ma is. Sok olyan 
vidéket említ, ahol a népi hárfások 
m űvészete ma is virágzik, számos új 
hangszert — hordozható-, indián-, 
trubadúr — stb. hárfát, amelyet ma, 
modern formában, újra gyártanak. A 
hangversenyhárfák mellett — mint 
mondja — a népi hangszerek sem hall
gattak el soha és létük ma is legalább 
annyira jogosult, mint bármikor a tör
ténelem folyamán.

A Musica tájékoztató  rovata számos 
színpadi bemutatóról és hangverseny
ről ír ismertetést, vagy kritikát. Az 
első ezek között Ernst Krenek új ope
rájának, az Aranykosnak hamburgi be
mutatóját méltatja. Ezzel a bemutató
val kezdődött Hamburgban a modern 
színpadi zene fesztiválja. Nagy elism e
réssel számol be ezután a lap a 
stuttgarti Rózsalo vag-felújításról, is
merteti a Richard Strauss jegyében 
lezajlott bécsi zenei heteket, majd — 
ezektől függetlenül —, három bécsi 
opera-bemutatót: R. Strauss Capriccio- 
ját, F. Mendelssohn „A két pedagógus” 
című kisoperáját (zenéjét a szerző 
12 éves korában írta!), végül V. Mor- 
taris „Reggeli előtt” című, a kritikus 
szerint igen gyenge művét. Hosszú cikk 
számol be Cikker „Feltámadás” című 
operájának stuttgarti előadásáról. Wag
ner- és Rossini bemutatók m ellett be
számol a lap R. Session „Montezuma” 
című operájának berlini bemutatójáról. 
— B. H. Searle a 49 éves avantgardista 
zeneszerző E. Ionesco szövegkönyvére 
írta „Az ezredes fényképe” című ope
ráját. Sem a szövegkönyv, sem a zene 
nem aratott nagy elismerést, de a kar
mester és az énekesek művészete mégis 
eredményezett annyi tapsot, hogy a
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szerzők megjelenésekor elhangzó füty- 
työk nem tudtak a nézőtéren elhatal
masodni . . .  Münchenben bemutatták 
H. W. Henze Szarvaskirály című ope
ráját. Bár az eredetileg 5 óra hosszat 
tartó művet 3 órára rövidítették, a 
közönség nagy része nem lelkesedett 
érte — a kritikus sem. A New York-i 
Metropolitan operáról Ruth Übel nevű 
kritikus ír keserű szavakat. Szerinte az 
opera nívója egyre süllyed. Most végre 
két nagy sikert könyvelhetett el: G. C. 
Menotti Az utolsó vadember című 
operájának bemutatásával, továbbá 
Verdi Falstaff-jának F. Zeffirelli ren
dezésében történt színrehozatalával. 
Nagy elismeréssel emlékezik meg a lap 
a varsói Nemzeti Színház esseni ven
dégszerepléséről, ahol egy 1570-ben írt 
lengyel passió játékot mutattak be 
óriási sikerrel. Bern, Lemgo és 
Schwetzingen zenei eseményeinek mél
tatása után a Prágai Tavasz hangver
senyeiről, majd a müncheni nemzet
közi orgonafesztiválról ír a lap tájé
koztatója. Wiesbaden, Lüdensched, 
Lübeck és Kassel jelentősebb hangver
senyeinek méltatása közben elism erés
sel emlékezik meg a Regensburgban 
megrendezett, kiállítással egybekötött 
Bartók hét zenei programjáról. A fesz
tiválon számos hangverseny m ellett A 
kékszakállú herceg várát is bemutat
ták.

Üj kották, könyvek és hanglemezek 
bőséges ismertetése egészíti ki a szá
mot.

K. Gy.

SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG 
REVUE MUSICALE SUISSE

A svájci folyóirat idei 5. száma több 
érdekes cikket közöl. Schönberg „Die 
glückliche Hand” című zenés drámáját 
életrajzírói hosszú időn át erős tar
tózkodással kezelték, tanítványának és 
hívének Egon Wellesznek a kivételével 
— írja Karl H. Wörner, aki elm élyült 
tanulmányban elem zi e színpadi mű
vet. A darab első vázlatai 1908-ból 
származnak, Schönberg azonban csak 
1913-ban fejezte be Ernst Schuh drez
dai főzeneigazgató sürgetésére. A há
ború kitörése m iatt a bemutató azon
ban akkor elmaradt. A darabot telje
sen átszövik különböző szimbolikus 
elemek. Schönbergre minden bizonnyal 
nagy hatást gyakorolt Strindberg, aki

től átvette az absztrakt személyek sze
repeltetését. A Glückliche Hand fősze
replője — a férfi — lépten-nyomon 
Strindberg Nach Damaskus című drá
májának Ismeretlenjére emlékeztet. 
Ugyancsak hatással volt rá Wedekind, 
akinek drámáit a berlini Buntes 
Theater-beli karmesterkedése idején is
mertette meg közelebbről. Schönberg a 
Glückliche Hand komponálásának ide
jén festéssel is foglalkozott s talán ez
zel függ össze, hogy darabjában a szí
neknek oly nagy a jelentősége. A vilá
gításra, a kosztümök színeire vonatko
zólag aprólékos utasításokat adott. 
Gondosan ügyelt a színpadkép színha
tásaira: az éjszakát, a halált szürkés
feketével, a nappalt, az alkotást, a cse
lekvést sárgával, a szerencsét, rem ény
séget kékkel fejezte ki. Abban, hogy 
Schönberg a színek szimbolikus jelen
tőségét zenés drámájában annyira elő
térbe helyezte, bizonyára nagy szerepe 
volt Kandinskyvel való barátságának. 
Kandinsky, aki Schönberget nemcsak 
mint zeneszerzőt, hanem mint festőt is 
nagyrabecsülte, a színeknek az iroda
lommal s a zenével való összefüggé
seire „Über das Geistige in der Kunst” 
című tanulmányában mutatott rá.

Rudolf Steiner  „Der unbekannte 
Schönberg” címen közöl kiadatlan 
Schönberg-leveleket, melyeket unoka- 
öccséhez, a hitleri időket megelőző kor
szak neves ném et tenoristájához, Hans 
Nachodhoz intézett. A ma 80 éves 
Nachod mutatta be annak idején a 
Gurrelieder-t. A kettőjük közti levél
váltásban az 1909—1913 közötti korszak 
jelentős zenei eseményeiről, Schönberg 
terveiről, bemutatóiról esik szó s igen 
érdekes adatokat tudunk meg Schön- 
bergnek egy ném et-jiddis napilap ala
pítására vonatkozó elgondolásairól.

Bach műveinek hárfára alkalmazott 
átdolgozásaival Hans J. Zingel foglal
kozik. Szembeszáll azzal a régebbi fe l
fogással, amely szentségtörésnek tekin
tette Bach-művek hárfán való előadá
sát. Ha e tanulm ány címét — Bach 
auf der Harfe — Bach családjára s 
főként fiaira is kiterjesztjük — írja 
Zingel — jó néhány érdekes hárfás 
műre bukkanunk (Ph. E. Bach: La 
bataille de Bergen, Két Menüett és Po- 
lacca fuvolára és hárfára, Johann Chr. 
Bach: 6 Concerti pour harpe et clave
cin etc.)

Karl Böhm 70 születésnapja alkal
mából a Deutsche Gramophon Gesell
schaft a müncheni Vier Jahreszeiten
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szállóban nagyszabású fogadást adott a 
kiváló karmester tiszteletére. A folyó
irat közli Willi Schuh meleghangú, ba
ráti pohárköszöntőjét, amelyben felele
veníti Kari Bőhm művészi pályafutá
sának legjelentősebb állomásait. — A 
pedagógus olvasókhoz szól Germaine és
D. E. Inghelbrecht rövidesen kiadásra 
kerülő könyvének előszava és első fe
jezete: Entretiens autour d’un piano 
(de Debussy ä la Cybernétiquel. — Az 
érdekesnek ígérkező könyv alapötlete 
onnan származik, hogy a kiváló peda
gógus felesége lejegyezte azokat a be
szélgetéseket, amelyek Inghelbrecht 
m ester óráin közte és tanítványai kö
zött lezajlottak különböző művészeti 
és esztétikai kérdésekről s főként a ta
nulm ányi anyagot képező zongoradara
bokról. — A folyóirat rendszeresen be
mutatja neves muzsikusok portréit. 
Ezúttal A. P. F. Boély, Ch. M. Widor 
és Marcel Dupré életét és munkásságát 
ism erteti Jean Piccand (Trois organis- 
tes frangais), a nemrég elhunyt Joseph 
Marxról pedig Roland Tenschert em
lékezik meg.

Bulgária zenei életéről, zeneszerzői
nek munkásságáról, fejlődő zeneokta
tásáról, tudósainak figyelem reméltó 
népzenekutató tevékenységéről és egy
re élénkülő hangversenyéletéről Ami  
Chátelain  ad átfogó képet. — A buda
pesti ISME konferenciáról Werner 
Bloch  számol be.

A folyóirat második folytatásban 
közli Paul André Gaillard-nak  a 
lausanne-i nemzeti kiállítás zenei ese
ményeiről szóló cikkét. Ezúttal öt hang
versenyről és a koncertterembe szinte 
véletlenül betévedt közönség magatar
tásáról kapunk tájékoztatót. (Ezzel a 
cikkíró egyben felveti a kérdést, vajon 
helyes volt-e ezeket a koncerteket az 
adott körülmények között megren
dezni.) Az első hangversenyen Armin 
Schibier „Media in vita” című orató
riuma hangzott el. A nagyszabású kom

pozíciót, melynek központi témája az 
idő múlása, a halál gondolata, mintegy 
ötszáz főnyi előadógárda vitte sikerre. 
A következő hangverseny attrakciója, 
Rolf Liebermann „Les échanges” című 
szimfóniája viszont másról szólt. A 
szerző gépek zakatolásával, zajokkal, 
zörejekkel, csattogásokkal és hasonló 
különleges effektusokkal képesztette el 
a hallgatóságot. Egy harmadik alka
lommal öt dokumentumfilm került be
mutatásra Julien Frangois Zbinden ze
néjével, amely sikeresen helyettesítette 
a szöveget és kifejezően támasztotta alá 
a film ek mondanivalóját. Teljes érdek
telenségbe fulladt Elsbeth Heim zon
goraestje. A műsoron szereplő Hinde
mith, Ravel, Honegger, a svájci V. Vo
gel és Bartók művei a művésznő köze
pes tolmácsolásában nem  voltak alkal
masak arra, hogy a komoly zenét nép
szerűsítsék. Ezzel szemben rendkívül 
hatásosnak bizonyult egy pedagógiai 
bemutató. Különös kép fogadta azokat 
az érdeklődőket — folytatja a beszá
moló —, akik Giséle Peyron minta
óráján beültek a terembe. A pódiumon 
nyolc fiatal lány szolmizációs gyakor
latokat énekelt. (Za-za, zi-zi stb.) 
Azokat, akik nem sajnálták idejüket és 
ott maradtak, magával ragadta a ki
tűnő pedagógus lelkesedése és őszintén 
élvezték az órát, m elynek folyamán a 
növendékek megtanulták Jean Binet 
Clément Marot-versekre készült dalait.

Még egy figyelem reméltó zenepeda
gógiai vonatkozású cikket közöl a fo
lyóirat: Emmi Graf m éltatását Walter 
Lang középfokra írt zongoradarabjai
ról. A cikkíró részletesen elemzi a 
szerző koncertetüdjeit, Capriccióját, 
Variációit, Miniatűrjeit stb. — Gerald 
Fierz egy nemrég forgalomba került 
hanglemezről, Jacopo Peri 1700-ban 
nyomtatásban m egjelent operájának 
olasz felvételéről ír kritikát. Ezenkívül 
gazdag híranyag-, könyv- és kottakri
tika egészíti ki a folyóirat tartalmát.

Sz. M.
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H A N Q L E M E Z E K R Ő L

M A G Y A R  L E M E Z E K

Kodály: Duo hegedűre és gordonkára, 
op. 7. (Előadja: Tátrai Vilmos és Banda 
Ede) — Szonáta gordonkára és zon
gorára, op. 4. — Adagio gordonkára és 
zongorára  (Előadja Dénes Vera és Petri 
Endre) LPX 1149

A vonósnégyeseken és a trió-szere
nádon kívül Kodály kamarazenéjének 
legreprezentatívabb megnyilatkozásai 
éppen e lemezre játszott darabok. Az 
Adagio még a fiatal, egyéni hangját 
nem  teljesen kialakító mester remeke, 
de a gordonka-zongora szonáta — Mol
nár Antal tömör megfogalmazása sze
rint — már „egyéni alapeszmét ma
radéktalanul kristályosít ki a leggaz
daságosabb építkezéssel”, a hegedű
gordonka duó pedig — ugyancsak Mol
nár Antal definíciója szerint — „a ho
nára talált, hősi lélek portréja”.

Kodály kamarazenéjének előadására 
legkiválóbb kamaramuzsikusaink szer
ződtek. Tátrai Vilmos és Banda Ede 
évtizedek óta áll már a Kodály-életmű 
szolgálatában, nemcsak mint önálló, 
hangversenyező művész, s nemcsak 
mint szerény zenekari tag, hanem hosz- 
szú évek óta mint a Tátrai-kvartett 
primáriusa és gordonkása is —, tehát 
egymás minden gondolatát ismerik, s 
ezért nem meglepő, hogy ezen a fel
vételen is szinte „egy lélekzetvételre” 
muzsikálnak, kitűnően.

A gordonka-zongora szonáta, és az 
Adagio előadásához Dénes Vera Petri 
Endrével társult. A szonátapár össze
állítása igen szerencsés: kiemelkedően 
szép teljesítmény, ahogyan Dénes Vera 
Kodály férfias líráját kongeniális mó
don képes tolmácsolni.
Händel: Tűzijáték-szvit  — Bach: D-dúr 
szvit  (No. 3.) A Magyar Rádió és Te
levízió Szimfonikus Zenekarát Lehel 
György vezényli. LPX 1126

A barokk zenekari irodalomnak ez a 
két végtelenül népszerűvé vált darabja 
szép előadásban csendül fel. Mindkét 
mű hosszú ideje repertoárdarabja nem
csak a nagymúltú Rádiózenekarnak, 
hanem Lehel Györgynek is. Az érett,

kiteljesedett produkciók ennek — vala
mint a zenekar és karmester évtizedes 
összeszokottságának — eredményei. 
Nemes Katalin zongorázik (Schubert: 
Négy impromptu, op. 142 — Paganini— 
Liszt: E-dúr etűd — Weber: Rondo 
brillante, op. 62 — Dohnányi: Koncert
etűd, f-moll, op. 28 — Strauss—Doh
nányi: Schatzv.-alzer. — LPX 1160

Ennek a „recital”-típusú lemeznek 
jellegzetes tulajdonsága, hogy a m ű
sor összeválogatása nem egy-egy zene
szerző művészete köré csoportosul, cél
ja: az előadóművész legkiválóbb ké
pességeinek a bemutatása.

Az egykori Bartók-tanítvány Nemes 
Katalin nem csupán végtelenül m uzi
kális és stílushű tolmácsolója különö
sen a romantikus és mai muzsikának, 
hanem egyúttal — a korunkban egyre 
ritkább — „virtuóz-típust” is képviseli.

Lemezre vett „testhezálló” műsora 
nyomán számról-számra megfigyelhe
tők kiváló pianista-képességei: a „nagy 
zenében” (Schubert) őszinte lírájú ro- 
manticizmusa domborodik ki, a virtuóz 
darabokban pedig szabadjára ereszti 
technikai tudását és ezzel ejti ámulatba 
a hallgatót. — A lemez technikai ki
vitele igen jó.
Magyar népdalok (Sárosi Bálint fel
dolgozásai) — LPX 10059.

A Magyar Hanglemezgyártó Válla
lat népdal-lemezeiről ezeken a hasá
bokon nem szoktunk beszámolni. Ez a 
lemez azonban joggal kivétel: bár hi
vatásos énekesek és zenekarok adják 
elő a lemezre játszott 36 népdal m int
egy kétharmadát, mégis, végső soron 
„feldolgozások”; legalábbis olyan érte
lemben, hogy a feldolgozó Sárosi Bá
lint igyekezett a szóban forgó dalokat 
az ideális cigányzenekari előadásmód
hoz igazítani. Maga a válogatás igen  
szerencsés: az előadott dalok szinte az 
egész magyar nyelvterületet képvise
lik; régi és új stílusú (t. k. kuruc és 
verbunkos) dalok is szerepelnek kö
zöttük; s legfőképpen a viszonylag rit
kán hallható, nem agyoncsépelt dalla
mok csendülnek fel ezen a lemezen.
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Tizenegy dallam a maga egyszólamú- 
ságában hangzik fel: részben az Állami 
Népi Együttes kamarakórusának elő
adásában (vezényel: Pászti Miklós), 
részben pedig Sárosi Bálint virtuóz 
furulyatclmácsolásában. Az énekes szó
listák (Török Erzsébet, Béres Ferenc 
és Tekeres Sándor), a tárogatós Burka 
Sándor, a cimbalmos Lukács István, 
valam int a közreműködő Böbe Gáspár 
Ernő, Kozák Gábor és együtteseik  
m unkája nyomán értékes népzenei le
m ezfelvétel született.

S Z O V J E T  L E M E Z E K

Schubert: C-dúr kvintett, op. 163 — 
Előadja a Rosztropovics-csal kiegészí
tett Tanajev-kvartett (Tagjai: V. Ov- 
csarek — I. hegedű, G. Luckij — II. 
hegedű, V. Szolovjev — brácsa és B. 
Morozov — gordonka) — D 012337/38

Ezen a lemezen valóban ideális elő
adásban csendül fel a kamarazene
irodalomnak ez a kiem elkedő remek
m űve. Az előadás egyik legfőbb érde
m e és erénye éppen az, hogy az egyéb
ként szólistaként működő Rosztropovics 
m ilyen magától értetődő természetes
séggel illeszkedik bele a Tanajev- 
kvartett kitűnő stílusába. Ezt főleg 
azért hangsúlyozom, mert a lemez bo
rítója Rosztropovics fényképét és élet
rajzát közli, s egyáltalán úgy állító
dik be a dolog, mintha a műnek 
Rosztropovics volna a főszereplője. Er
ről azonban — szerencsére! — szó 
sincs: a kiváló szovjet gordonkaművész 
csupán az egyik alázatos közreműködő 
egyike a művet interpretáló öt remek 
muzsikusnak.

Az értelmes, szép előadás mellett 
feltűnik  a lemez felvételének kitűnő 
technikája és a nyersanyag jó minő
sége is.
J. S. Bach: VI. angol szvit, d-moll 
(BWV 811) — J. L. Krebs: II. partita, 
B-dúr. — Előadja: Anatolij Vedernyi- 
kov (zongora) — D 012571/72

Vedernyikov nevével először akkor 
találkoztam, amikor Bach egyik két- 
zongorás versenyének szovjet felvéte
lét hallgattam végig, am elyen Richter- 
rel játszik együtt. Már akkor feltűnt, 
hogy Richterrel, korunk talán legna
gyobb zongoraművészével mennyire 
egyívású Bach-interpretátor. — Ezen a 
lemezén ismét a barokk zene kiváló ér

tőjének és megszólaltató jának bizo
nyul. Előadásából kiderül többek kö
zött az is, hogy a jeles Bach-tanítvány, 
Johann Ludwig Krebs egyáltalán nem  
„másodosztályú” barokk komponista, 
ha ugyanolyan szeretettel és hozzá
állással adják elő a műveit, mint 
Bachéit, vagy Handeléit. B-dúr parti
tájának egyes tételei még teljesen a 
mester, Bach stílusát tükrözik; a tánc
tételek közül azonban egynéhány már 
a gáláns stílusban fogant. — Veder
nyikov Bach-játéka semmi kívánni
valót nem hagy maga után; legföljebb 
ornamentikái kérdésekben nem értek 
vele mindig egyet. — A lemez techni
kailag kitűnő.

C S E H S Z L O V Á K  L E M E Z E K

Monteverdi: Missa da cappella a sei 
voci fatte sopra il motetto „In illo tem
pore” del Gomberti  — Andrea Gab
rieli: Ricercar — Giovanni Gabrieli: 
Audi Domine hymnum  — Deus in no
mine tuo (Előadják a Prágai Madrigál
énekesek M. Venhoda vezényletével; 
közreműködik a R. Clemencic vezette 
bécsi Musica Antiqua együttes és
J. Vodrázka — orgona).

Nemcsak zenetörténeti csemege a 
klasszikus vokálpolifónia rajongói szá
mára, hanem eleven, ma is élő gyö
nyörű muzsika csendül fel ezen a le
mezen a kitűnő előadó-együttesek és a 
ragyogó felvételi technika jóvoltából. 
A csodálatosan szép, hat- (illetve Ag- 
nus-tételében hét-) szólamú, orgona- 
continuós „missa paródia” régies za- 
matát a Palestrina-stíluson túl elsősor
ban az adja meg, hogy tematikájában 
Monteverdi a németalföldi Gombért 
(megh. 1556 körül) In illo tempore kez
detű motettájának mintegy 20 dallamát 
idézi és dolgozza fel. — A Willaert- 
tanítvány Andrea Gabrieli-művet 
ódon hangzású hangszer-együttes szó
laltatja meg. A különös hangszínek sa
játos varázsa ellenállhatatlan erővel 
ragadja meg a hallgatót. — A hang
szer-együttessel kísért két „Symphonia 
Sacra” Giovanni Gabrieli stílusát tisz
tán képviseli.

A bécsi Musica Antiqua együttes ra
gyogó teljesítményének és a pompás, 
prágai kórus csillogó, stílusos énekének 
együttmuzsikálásából egészen első
rendű felvétel született.

Barna István
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