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Zeneszerzőink 

alkotó tevékenysége 

köztársaság kikiáltása után

A köztársaság kikiáltásának huszonötödik évfordulója kedvező alkalom ar
ra, hogy felmérjük : milyen jelentősebb alkotásokkal járultak hozzá a romániai 
magyar zeneszerzők a hazai zeneirodalom gazdagításához ?

A második világháború után végbement forradalmi változások mélyreha
tóan befolyásolták zenei életünk alakulását is. Üj lehetőségek tárultak fel a ze
nei művelődés színvonalának emelésére, az alkotási viszonyok biztosítására, az 
előadóművészet fellendítésére, a közönséggel való szélesebb kapcsolat kiépítésére. 
Gazdagodott a zenei alkotások tematikája, mélyebb lett a művek eszmei mon
danivalója, tudatosabbá lettek a zenei élet fórumain dolgozók számára a köz
vetlen és távlati feladatok. E fellendülő, egyre magasabb szinten kibontakozó 
zenei életben igen fontos szerepet vállaltak zeneszerzőink is. Nagy többségük a 
Zeneszerzők Szövetségének tagjaként fejtette s fejti ki gyakran sokoldalú tevé
kenységét. Elsősorban alkotókként tartottuk s tartjuk számon őket, de nevelő, 
szervező, karmesteri, vagy éppen zeneírói-zenetudományi munkásságuk is szerves 
része zenei életünknek, zenei művelődésünknek. Tekintsük át ezúttal, vázlatosan, 
a zeneszerzés terén elért eredményeiket, — először lexikálisán summázva, majd 
összegező, általános jellemzés formájában.

I
A legidősebb nemzedék tagjai kö

zül némelyek éppen csak megérték a 
monarchia megdöntését és a köztár
saság kikiáltását, jelentősét azonban 
életük utolsó éveiben már nem alkot
tak. Áll ez elsősorban Bródy Miklós
ra és Csiky Endrére, de érvényes 
László Árpádra is.

Delly Szabó Géza a szóban forgó 
időszakban zenés történelmi játékkal 
(A kontár), Csellóverseny ével, prog
ramszimfóniával (A munka szimfóniá
ja), zenekari programdarabokkal, ka
marazeneművekkel jelentkezett.

Wilier József magyar, román, né
met népdalokat dolgozott fel.

Haják Károlynak kiszenekari Diver
timentoja, vonószenekari Szvitje, Sze
renádja, három vonósnégyese, Cselló
versenye s kalotaszegi népdalfeldol
gozásai készültek el 1947 után.

Kálmán Andrásnak színpadi kísérő
zenéjét, Szemlér Ferenc, Franyó Zol
tán és mások verseire írt kórusműveit, 
táncdalait tartja számon a szakiroda- 
lom.

Bihari Sándor népi és klasszikus 
forrás nyomán írt operát (Kádár 
Kata, Rózsa és Ibolya, Csongor és 
Tünde), drámai oratóriumot (Az em
ber tragédiája, Világszabadság), szim
fonikus költeményt (Csodaszarvas), 
versenyműveket zongorára, orgonára, 

* mélyhegedűre ; dalokat, kórusokat Pe
tőfi, Ady, Horváth Imre verseire.

Kozma Gézát szimfonikus művekkel 
(Űj élet-nyitány, Marosmenti képek, 
Változatok egy magyar népdalra),

Béke-kantátá jával, kamarazeneművek
kel, Petőfi-, Arany-, Ady-, Szemlér- 
versek megzenésítésével tartjuk szá
mon.

Trózner József Székely rapszódiát, 
Babits-szövegre kantátát írt az ötve
nes évek elején.

Chilf Miklós Salamon Ernő, Ke
mény János, Veress Zoltán verseiből 
dolgozott fel, komponált bábszínházi 
muzsikát (A félénk nyulacska, Buri- 
tano kalandjai), szimfonikus zenét (Kis 
szvit, Triptik, Rapszódia) és számos 
zongoradarabot.

Eisikovits Mihály e negyedszázad
ban Petőfi, Ady, Illyés Gyula, Rad
nóti Miklós, József Attila, Weöres 
Sándor, Kányádi Sándor, Horváth 
István, Lucian Blaga, Mihail Beniuc 
költeményeiből zenésített meg. Barta- 
lis János és Marton Lili szövegkönyve 
nyomán két gyermekoperával gazdagí
totta együtteseink műsoranyagát (A 
kecske meséje, A csalafinta kút). Sa
lamon Ernő versére Béke-kantátát 
szerzett s hangszeres darabok mellett 
feldolgozott csángó népdalokat.

Kardos Istvánnak balettjéről (Ma
gyar táncok), táncdalairól tudunk.

Demján Vilmost a színpad, a hang
szeres zene és gyermekkórus gyümöl- 
csöztetésének lehetőségei vonzották el
sősorban. Kísérőzenét írt Katona Jó 
zsef Bánk hán-)á\voz, Shakespeare 
///. Richard-fához. Kelepce című ope
rája számára a második világháború 
időszakából merítette témáját. A mu
sical műfaját képviseli Forgóajtó-fa. 
Ennek az időszaknak szülötte Zongo
ra-, Hegedű-, Oboaversenye, valamint.

Szimfonikus változatai. Inaktelki nép
dalok feldolgozása mellett Petőfi, 
Weöres, Kányádi, Tudor Arghezi, 
Beniuc s mások verseire írt muzsi
kát, Bodor Páléra pedig kantátát 
(Szabadság).

Jagamas János saját gyűjtésű széki 
népdalainak feldolgozását üdvözölhet
tük nyomtatásban (öt gyermekkar). 
A barokk ellenpont eredményeit hasz
nosító zongoradarabjai s a modern 
hangzásvilág érvényesítéséről tanúsko
dó újabb népdalfeldolgozásai meg
jelentetésüket várják.

Jodál Gábor választékos ízléssel 
megírt Szimfoniettáv al, kiszenekari 
Divertimentoval, a munkásosztály tör
ténetéből merítő kantátákkal (Forra
dalom, Dicső napok), színpadi kísérő
zenével (Antigone), balettel (Meseor
szág kapujában), hangszeres kamara
zeneművekkel, valamint Petőfi, Tompa 
Mihály, Ady, József Attila, Áprily 
Lajos, Horváth István, Márki Zoltán, 
Kányádi, Arghezi, Lermontov s régi 
kínai költők verseire írt dalokkal, kó
rusokkal járult hozzá zeneirodalmunk 
gyarapításához.

Márkos Albertet előbb a kórus és a 
dalirodalom vonzotta (népdalfeldol
gozások, Ady, Dsida, Kosztolányi, 
Juhász Gyula, Szabédi-versek), majd 
az igényes, nagy műfajokat vette bir
tokába. Szvitek (Bihari vendégek, Ud
varhelyi emlékek, Erdélyi szvit, Ud
varhelyszéki táncok) vezettek a kifor
rott, egyéni nyelvezetű, modern hang
vételű Hegedű-, Kettősversenyműhöz, a 
Simfonia per aspera ad libertatem- 
hez, valamint a Simfonie concertante- 
hoz. Közben napvilágot láttak kama
razeneművek, színpadi kísérőzene (Há
rom nap egy esztendő) s egy balett 
is (Erdei törvényszék).

A következő nemzedék már a köz
társaság kikiáltása után indult, nagy 
mértékben éppen az előtte járó nem
zedék irányításával alakította ki a r
culatát, nyelvezetét s illeszkedett be 
napjaink zenei életébe: kért és vál
lalt részt művészetünkben. Kik képvi
selik ezt a nenzedéket ?

Oláh Tibor: a Bartók utáni fejlő
dés új vonásait hordozó Szimfóniájá
val, a csángó népzenéből, román és 
szovjet költészetből táplálkozó kantá
táival (Kantáta női karra, 2 fuvolá
ra, vonós és ütőhangszerekre, Szártiy-
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ra kelnek az álmuk, Lenin fáklyája, 
Az ember konstellációja), Bráncu^i 
ihlette szimfonikus műveivel (A vég
telen oszlop, A csók kapuja, A  néma
ság asztala), film- és színpadi kísérő
zenéjével (Lavina, A  csók, Felkelés, 
Nyári napok, A rosszindulatú felnőtt, 
Mihai Viteazul, Az ember tragédiá
ja), kamarazenéjével, madrigáljaival, 
tömegdalaival ;

Zoltán A ladár: hősökre emlékező
első, a szülőföld szeretetéről valló 
második Szimfóniájával, kantátáival 
(Dalok az ifjúságról és szerelemről, 
Ének a szabadságról, Szabad vizekre), 
zenés táncjátékaival (Búzakoszorú, 
Bibor káné lánya, Szilvesztertől Hús
hagyóig), székely táncfeldolgozásaivai 
(Koronái táncok, Marosmenti táncok), 
a magyar nyelv prozódiáját messze
menően tisztelő kórusaival, népdal- 
feldolgozásaival (Nyárádmenti népda
lok, Hu szerelem, Kicsi madár, Hat 
gyermekkar, Hat könnyű népdal, 
Szebb lesz az ország, Bazsarózsa, Fé
li esték), Tóth Árpád, Kosztolányi, 
Dsida, József Attila verseire írt da
laival, valamint munkásmozgalmi da
rabjaival ;

Junger E rv in : nagy irodalmi alko
tásokhoz írt kísérőzenéjével (Háború 
és béke, Ármány és szerelem, Ruy 
Bias, Romeo és Júlia, Az öreg hölgy 
látogatása), a munkásosztály harcai
ból merítő balettjével ('Találkozások), 
Petőfi nyomán készült operájával (A 
helység kalapácsa), Józsa Béla életé
ből ihletődött Hőskölteményé vei, há
rom Szimfóniájával, Csellóverseny ével 
hegedűre, zongorára írott darabjaival, 
kórusaival és dalaival (Petőfi, József 
Attila, Kosztolányi, Eminescu, Goga- 
versekre) ;

7 erényi Ede: Ady, József Attila 
emlékének adózó és Horváth Imre 
verseire írt dalciklusaival, illetőleg 
kantátájával (Medáliák, In memoriam 
Ady, In memoriam József Attila, Hét 
dal József Attila és Tóth, Árpád ver
seire, Lírikus kantáta) Misztótfalusi 
Kis Miklós dallamát idéző, Bach-hó- 
dolatot sugárzó orgonaműveivel, Bran
cusi szárnyalását sejtető variációval, 
Zongoraversenyével, lapádi, széki, szé
kelyföldi népdalok feldolgozásával 
(Párosjáték, Lakodalmasok);

Szabó Csaba: mesék varázslatos
hangulatát idéző színpadi muzsikájá
val (Toldi, Énekes madár, Lúdas Ma
tyi, A csodatarisznya), megrendítő 
hangvételű modern siratójával (Nae
nia), gyermekoperájával (Kis építők), 
Beszterce-kantátájával, táncjátékaival 
(Bokréta, Törökbúza-hántás), Petőfi s 
a régi erdélyi költők emlékének hó
doló gondos prozódiájú kórusaival (A 
tavaszhoz, Egyszerű énekek I—II), 
csángó népdalok feldolgozásával ;

Csiky Boldizsár: Szimfóniájával, a 
népi balladák drámai mélységeit érez
tető kamaraoperájával (Görög Ilona), 
a Vitézi énekek-kel (Tinódi Lantos 
Sebestyénnek Kolozsvárt 1554-ben meg

jelent Cronicá jából vett dallamok 
szvitszerü feldolgozása a modern vo
nószenekar hangzásainak kiaknázásá
val), lemezen is népszerűsített Két ze
nekari darabjával, kantátáival (Októ
ber, Fáklyavivők), kis zenekarra fel
dolgozott csángó népdalaival, hang
szeres kamaramuzsikájával, Ady, Jó 
zsef Attila, Horváth Imre, Szilágyi 
Domokos verseire írott dalaival, kó
rusaival ;

Birtalan József : színes népdalfeldol
gozásaival, egy-egy vidék népzenéjé
ből merítő zenekari szvitjeivel (Négy 
erdélyi népdal, Csávási népdalok, Szi- 
lágysági népdalok, Kalotaszegi népda
lok, Marosmentén, Székvárosán, Arany
kalász, Favágók, 10 Gyermekkar), ze- 
nésjátékaivai (Pionír karnevál, Baba
kirakat), tömegdalaival ;

Kozma Mátyás : Orgonaversenyévcl, 
balettjével (A Szent Anna-tó legendá
ja), színpadi kísérőzenéjével (Piroska 
és a farkas, Antigone), hangszeres ka
marazenéjével, Áprily, Salamon Ernő, 
Puskin költeményeire írt dalaival, 
mozgalmi kórusaival ;

Szalay M iklós: széles kereteket ki
töltő Zongoraversenyével, színpadi kí
sérőzenéjével (Prometheus, Bűnbeesés 
után, Érettségi előtt), kantatájával, 
hangszeres kamarazenéjével, népdalfel
dolgozásaival (Csíki népdalok, Kalota
szegi népdalok);

Csire József: népi és modern ele
meket felhasználó két Szimfóniájával, 
operáival (A varázsló kosara, Hajnal
tól hajnalig, Válságos órák), Vörös
marty nyomán készült szimfonikus 
költeményével (Liliomhullás), kantátá
jával (Csendben), kamarazenéjével, 
kórusaival, dalaival ;

Winkler A lbert: két szimfóniájával, 
hangszeres programműveivel (Augusz
tus 23 — nyitány, Hunyadi ké
pek, Metamorfózis), versenymüveivel 
(zongora, fuvola, vonószenekar), ka
marazenéjével, Ady, József Attila, 
Sziklai Jenő, Nazim Hikmet, Beniuc 
verseire készült kórusaival, dalaival, 
népdalfeldolgozásaival (Négy szerelmi 
dal, Négy erdélyi magyar népdal, 
Lapádi népdalok), igényes könnyű
zenéjével ;

Hubesz W alter: az énckhang lehe
tőségeit kiaknázó kórusaival (Két nép
dal, Két székely népdal, Virágének, 
Gyermekkórusok) ;

Fátyol Tibor: műfaj kereteket tágító 
hangszeres programműveivel (Ifjúság
szimfónia, Simfonia brevis, In memo
riam, Turbinák, Genezis, Kariatidák), 
vokál-szimfonikus alkotásaival (Hajnali 
őrség, Jövő, „1933“), Fagottversenyé
vel, balettjével (Concerto sereno), 
filmzenéjével (Nyilak);

Vermesy Péter: koncentrált Kama- 
raszimfóniájával, a gyermekközönséget 
és felnőtteket egyaránt meghódító báb
színházi muzsikájával (Hamupipőke, 
Békahercegnő, Mici Mackó, A lusta 
kismozclony , A rejtélyes kalucsni), 
színpadi kísérőzenéjével (Oroszlán a

kastélyban, Don juan avagy a geo
metria szeretete, A kegyelte, A király 
köve), Tamási-novella nyomán készült 
és bemutatásra váró operájával (Ür- 
dögváltozás Csíkban), népdalfeldolgo
zásaival, kórusaival ;

Czakó Ádám : színpadi kísérőzenéjé
vel (Barbár komédia, Amerikai Elektra, 
Mikes, Rekviem egy apácáért, Gábor 
Áron, Papucshős, A pipacsok halála, 
Édes méreg), Szimfóniájával, Klarinét- 
versenyével, vonósnégyeseivel, gyermek
operájával (Perlino);

Lóry Is tván: hangszeres műveivel 
(Ballada, Hegedűverseny, Csellóverseny, 
Tavasz-szimfonietta, Román táncok) ;

Boros Zoltán és Kerestély Zsolt : 
megnyerő könnyűzenéjével.

II
A fenti futólagos számbavételből 

kiderül, hogy zeneszerzőink úgyszól
ván minden műfajban gyarapították 
a hazai zeneirodalmat. Szimfonikus 
zenéjük nagy, általános emberi kér
désekhez kapcsolódik. Hagyományo
sabb keretben, vagy újításokra töre
kedve, a múlt eredményeit nagyobb 
mértékben tisztelve, vagy a legmoder
nebb utakat járva, — lényegében ko
runk emberének érzelem-, hangulat- 
és gondolatvilágát juttatják kifeje
zésre. E müvek egy csoportjában je 
len van a természet szépségei iránti 
vonzalom, a szülőföld iránti mély 
szeretet is. Zeneszerzőink felkarolják 
a szimfonikus zene legkülönbözőbb 
válfajait. A szimfóniák egyik csoport
jában — mint fennebb láttuk — nem 
határozzák meg közelebbről a prog
ramot, a másik csoportban viszont kö
vetkezetesen utalnak az alapgondo
latra. Programszerű utalások bukkan
nak fel néha a szimfonikus zene más 
műfajaiban is (nyitány, rapszódia, ze
nekari szvit, szimfonikus képek, szim
fonikus változatok). Szimfonietta, szim
fonikus költemény, versenymű, diver
timento, szerenád teszi változatosabbá 
az idetartozó művek által keretezett 
széles területet.

A vokál-szimfonikus zene (orató
rium, kantáta) az irodalom értékes 
alkotásaiból, a távoli és közelmúlt 
történelméből, napjaink megvalósításai
ból, a népi életből merít felelevení
tésre, lelkesítésre, emlékezésre és cm- 
lékeztetésre, megörökítésre méltó té
mákat, alakokat.

A színpadhoz kapcsolódó zene (ope
ra, balett, musical, táncjáték, kísérő
zene) operáink, színházaink, népi 
együtteseink igényeinek kielégítését is 
szolgálta. A hangversenyek, közönsé
ge, a rádióhallgatók tábora mellé to
vábbi, újabb réteget vonzott. ' Egyes 
műfajok megkedveltették e zenét, má
sok elmélyítették az irodalom hatását, 
fokozva egyben a zene nevelő erejét 
is. Fiatal szerzőink különösebb rokon- 
szenvet tanúsítanak a bábszínház le
hetőségei iránt, s tiszteletre méltó
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eredményeik igazolták is e vonzal
mukat. A teljes estét betöltő balettek 
mellett szép sikereket értek el a zenés 
színpadi képekkel, koreográfiái jele
netekkel, elsősorban a Maros Népi 
Együttes széles körű, elismerést ér
demlő tevékenysége révén. Bemuta
tásra került eredetiben vagy fordí
tásban ennek az időszaknak néhány 
operája s érdeklődéssel várjuk hazai 
magyar operák további színrevitelét. 
Ezekben az években született meg az 
első hazai magyar musical mint a 
szórakoztatva nevelés egyik eszköze.

A kórusirodalom gyarapításához — 
kevés kivétellel r— mindenik zeneszer
zőnk hozzájárult. A művek hosszú so
rában a helyi jelentőségűektől orszá
gos vagy éppen szélesebb körben ér
deklődést kiváltó alkotásokkal is ta
lálkozunk. Értékes kórusműveink ha
tásosan szolgálták és szolgálják kó
ruskultúránk fellendülését ; az évszá
zados, egyetemes értékű műsordara
boknak kiegészítését, hazai, korszerű 
anyaggal való ellátást. Énekkaraink
nak egyre változatosabb anyagból, 
népdalfeldolgozásokból, önálló kórus
müvekből választhatnak. A paraszti 
népzene kiapadhatatlan forrásai mel
lett a munkásfolklórból is gyakran 
merítettek szerzőink. Mind a népdal- 
feldolgozások, mind a tömegdalok 
egyre igényesebb formában, egyre 
művészibb keretben jutnak el együt
teseinkhez. Az újabb feldolgozások a 
hagyományok mélyebb rétegeiből is 
táplálkoznak, s ugyanakkor korsze
rűbb nyelvezettel szólnak a munká
ról, a békéről, a népek közötti ba
rátságról, az országépítés eredményei
ről, a hazaszeretetről, vagy az ifjú
ságról, a szerelemről. A paraszti nép
zene feldolgozása gyakran ciklusok, 
vokál-szvitek keretében történt, ki
emelve egy-egy vidék népi muzsiká
jának lényegesebb sajátságait, színe
sebbé téve kórusaink műsoranyagát.

Az egyes hangszerek közül szembe
ötlően gazdag eredményekkel gyara
podott a zongora-irodalom ; változa
tos a kamarazenék is. Dalok, dalcik
lusok egész sora tanúskodik arról, 
hogy milyen értékes ihletője volt a 
magyar, román s az egyetemes iroda
lom.

Egyre jelentősebb eredményekkel 
jelentkezik a hazai magyar könnyű
zene is. Előadók, együttesek, verse
nyek, a közönség egy jelentős réte
gének érdeklődése serkentőleg hatnak 
erre a műfajra is.

Ili

A szóban forgó negyedszázad zene
műveinek stílusát tekintve azt látjuk, 
hogy az idősebb nemzedék (az 1880— 
1900-as években született) tagjai a 
múlt század értékes hagyományait 
gyümölcsöztették : az egyetemes (fő
leg a klasszikus-romantikus és az utó
romantikus) zene eredményeit a nem

zeti iskolákéval s bizonyos mértékig 
a népzene elemeivel színezték. Az el
sősorban a két világháború között te
vékenykedő, de a köztársaság kikiál
tása után is még munkálkodókat je l
lemezte.

A második világháború után kibon
takozó és napjainkban alkotó tevé
kenységének delén, vagy azon is túl
jutott (az 1900 és 1920 között szüle
tett) nemzedék tagjai tovább léptek, 
stílusukba, nyelvezetünkbe beépítet
ték századunk főbb vívmányait, eze
ket az eredményeket kiegyensúlyozot
tan, egyéniségüknek, művészi tempe
ramentumuknak megfelelően alkalmaz
zák. Ez a nemzedék már tudatosan 
vallotta és vallja a népzene szerepét, 
alapvető fontosságát zenekultúránk
ban, s vállalta is — egyénenként vál
tozó súllyal — ennek stílusába való 
beépítését. E negyedszázad művei nagy 
ívet fognak át e tekintetben is : az 
egyszerűbb népdalfeldolgozástól a né
pi-nemzeti és modern zenei elemeken 
alapuló szintézisig.

Harmadik nemzedékként a máso
dik világháború után induló, az 1920 
és 1940 között született alkotókat em
líthetjük. Indulásuk könnyebb volt, 
kibontakozásuk lényegesen tágabb le
hetőségek között ment végbe, mint a 
két előttük járó nemzedéké. Rendel
kezésükre állott — az egyetemes ze
ne „fegyvertára“ mellett — elsősor
ban az őket nevelő alkotók, a népi 
forrásokból táplálkozó irányzat kép
viselőinek, Bartók, Kodály iskolájának, 
Negrea, közvetve Enescu tanítványai
nak tapasztalata. Emellett társadal
munk olyan feltételeket biztosított szá
mukra, amilyenekre az előttük járó 
két nemzedék nem is gondolhatott. 
Erkölcsi és szakmai kötelességük volt 
tehát erről a viszonylag magasabb 
szintről indulni. Ehhez meg is volt a 
bátorságuk, s ma méltóképpen járu l
nak hozzá a hazai zenekultúra fejlő
déséhez. Egyénenként természetesen itt 
is kimutathatók különbségek, halvá
nyabb vagy erőteljesebb árnyalatok. 
Ez azonban zenei életünk képének egy
ben gazdagabb, átfogóbb, árnyaltabb, 
teljesebb voltát is jelenti. E nemze
dék tagjainál is találkozunk a hig
gadt, kikristályosodott összegezésre 
irányuló törekvéssel. Fiatalabb koruk
nál fogva c nemzedék képviselői 
gyorsabban és erőteljesebben reagál
nak a merészebb, előremutatóbb érté
kes, a hagyományokban kevésbé gyö
kerező kezdeményezésekre is.

*
Zeneszerzőinknek a köztársaság ki

kiáltása óta felmutatott, a negyed
század hazai zeneirodalmába szervesen 
beilleszkedő eredményei feljogosítanak 
arra, hogy további értékes alkotáso
kat várjunk tőlük a romániai magyar 
zenekultúra s egyben az egész ország 
művelődési életének gazdagodására.
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