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É N E K I S K O L A
i .[jjl. A hangról általában

Tavasszal, midőn a madár csicsereg ; nyárban, mikor a menny dörög s ősz- 
г szel, a szél süvöltésekor hangokat hallunk. É hangok kellemes, vagy kellemetlen 
э érzéseket támasztanak lelkűnkben. Hanggal az ember is ki tudja fejezni örömet, 
'1 fájdalmát. Ha öröm ér bennünket, akkor ujjongunk, ha megvágjuk kezünket, fel- 
jajdulunk. A nótás ember örömében víg nótát, bánatában pedig búsat zeng.

A hang a testek rezgése által jön létre. Rezeg például a kifeszített húr, mi- 
b dőn azt a vonó gyantás szőrével súroljuk, fúvó-hangszereknél (trombita) a csőbeír 
levő levegő rezdül meg a befúvás által.

A hang létrejövéséhez három dolog szükséges : 1. rezgő test, mely a hangot 
n adja, 2. levegő, mely a hangot elvezeti s 3. egészséges fül, vagyis hallószerv, mely 
в a hangot felfogja.

Ha a hangadó test rezgése szabályos, akkor zenei hang jön létre, ha azon
ban a rezgés szabálytalanul történik, akkor csak zörej, lárma keletkezik. Például 
a puskák ropogása, a kocsi zörgése stb. nem nevezhető zenei hangnak.

Minél gyorsabban rezeg a hangadó test, annál magasabb a hang s minél 
Á kevesebbet, annál mélyebb. A legmélyebb hang akkor jön létre, ha a test egy 
n másodperc alatt 16 és felet rezeg. A legmagasabb hangot másodpercenként 40 
э ezer rezgés adja.

S I 2. Az emberi hangról
Az emberi hang az ember gégéjében keletkezik. A gége hosszú, rugalmas cső 

s ezen keresztül áramlik a levegő a tüdőbe és onnan ismét vissza. A gégefőben 
s annyira összeszorul a gégecső, hogy a levegő csak egy igen keskeny, hosszúkás 

nyíláson áramolhat. E nyílások szélei rugalmasak. Ezeket a széleket hangszalagok
nak nevezzük. A lélegzetvételnél a levegő csendesen halad át e lágy hangszala- 

j gok között s ezért a belélegzésnél hang nem is keletkezhetik. Ha azonban a hang
szalagokat megfeszítjük, akkor a két hangszál között levő rés megszűkül s ha most 

э e megszűkült résen át a levegő a tüdőből gyorsabban és erősebben áramlik át, 
s akkor hang keletkezik, mert a megszűkülés és a kitóduló levegő ereje által a 
f hangszalagok rezgésbe jöttek.

Az emberi hang annál magasabb, minél jobban feszülnek a hangszalagok 
s minél nagyobb erővel áramlik ki a tüdőből a levegő. Ellenben minél szélesebb 
a hangszálak nyílása s minél kisebb a tüdőből kijövő le%egő nyomása, a hang 

j annál mélyebb.

’ 3. Általános szabályok az éneklésnél

a) Az öltözködés

Az öltözködésnél kerülnünk kell : a túlmeleg ruhát, a szoros gallért, a szo- 
I ros övét vagy fűzőt s a szoros lábbelit.

Aki túlmelegen öltözködik, az elkényesedik, könnyen és gyakran meghűl s több 
r veszélynek van kitéve, mint a könnyebben öltözött, edzett gyermek.

Különösen ártalmas a túlmeleg ruha az énekórán. Az éneklés is munkával 
i jár s ezért testünk ilyenkor több meleget termel s e melegségtöbbletnek a test
ből távozni kell. E távozás gyorsan pedig csak könnyű és likacsos ruházat mellett 

1 lehetséges. Ha a melegség nem távozhatik el testünkből, akkor megizzadunk s 
[ könnyen meghűlhetünk.

Túlhideg vagy túlmeleg teremben se énekeljünk. Ajtó közelébe vagy lég- 
[ huzamba ne álljunk. Gondoskodjunk a szoba vagy terem kellő szellőztetéséről, a 
I gégére ártalmas por, füst eltávolításáról. Télben felső kabátunkat mindig a szo
bában vagy az énekteremben vegyük fel, gomboljuk azt be s kint kevés ideig zárt 
szájjal, orron át vegyük a lélegzetet.

Nagyon zavarja az éneklést a szoros gallér, mely megakadályozza a gége 
szabad mozgását és a vérkeringést. Káros az éneklésre a szűk vagy túlmagas, ke
ményített inggallér. Az ilyen gallért az éneklés alatt kikapcsolva tartsuk. Legjobb 
a puha gallér.

A szoros öv, vagy a nagyon megfeszített nadrágszíj is akadályozza a szabad 
éneklést. Lányoknál nagyon ártalmas a fűző. (

A szűk cipő vagy csizma is kerülendő, mert az éneklés alatt sokszor állnunk 
kell, ami szűk vagy magas sarkú cipőben kellemetlenné válik, a fájdalom hatása 
alatt izgatottak leszünk, izegnünk, mozognunk kell.
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(1875- 1967)

Sajóvelezden (Borsod) született 
1875. december 12-én. Losoncon 
szerzett tanítói, majd Budapes
ten énekoktatói oklevelet. 1911-töl 
1939-ig a nagyenyedi Bethlen Kol
légium ének-zenetanára, több éven 
át a Nagyenyedi Iparos Dalárda, 
az Iparos Önképzőkör Dalárdájá
nak karmestere s a Romániai Ma
gyar Dalosszövetség egyik orszá
gos karnagya volt.

Századunk első évtizedében, Sá
rospatakon alapította és szerkesz
tette a Református Zeneközlönyt, 
illetőleg a Protestáns Zeneközlönyt, 
1923-ban, Nagyenyeden a Magyar 
Dalárdák Lapját. Szerkesztője volt 
az Enyedi Hírlapnak, munkatársa 
több gyermekújságnak és zenei 
szaklapnak. Tankönyveket állított 
össze elemi és gimnáziumi osztá
lyok számára, zenei gyűjteménye
ket adott ki együttesek és előadók 
részére. Komponált melodrámát, kí
sérettel látott el egész sor egyházi 
éneket, új dallamokat szerzett zsol
társzövegekhez.
Daloskönyve öt kiadást ért meg. 

Kis karénektárát, Nagy karének- 
tárát, Üj Daloskönyvét énekokta
tók és karmesterek használták 
hosszabb időn át. Magyar Orgona
könyvében elő- és utójátékokat, 
könnyebb orgonaműveket tett köz
zé.

Nagyenyedi tanárként sokszorosí
tott saját jegyzeteivel, tankönyvei
vel könnyítette meg diákjainak a 
zenei ismeretek elsajátítását.

1967. szeptember 20-án halt meg 
Nagyenyeden.

Az itt közölt első részlet az I. 
gimnázium (ma V.) osztály Ének
iskolájából (1914), a második a 
lyceum VI., a harmadik pedig a 
lyceum VII. osztálya számára írt 
Jegyzet-eiből való.

BENKÖ ANDRÁS
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b) A testtartás
Amikor csak lehet, állva énekeljünk. Ha padban ülve énekelünk, akkor tes

tünk törzsét egyenesen, de fesztelenül tartsuk. Se előre, se hátra, se oldalt ne 
dűljünk. Amikor kezünk szabad, tegyük azokat a padra. Ha állva énekelünk, he
lyezkedjünk „pihenj“ állásba. A törzs álljon egyenesen, a hasat ne húzzuk be, 
de ki se düllesszük ; a vállakat se húzzuk be, a nyakat ne nyújtsuk ki, a fej nyu
godtan álljon.

c) A lélegzetvétel
Énekléskor a lélegzetvétel nyugodtan, egyenletesen, minden kapkodás és zi

hálás elkerülésével történjék. Éneklés közben mindig az orron át szívjuk be a 
levegőt.

d) A száj- és nyelvtartás

Éneklésnél a szájat sohasem széliében (oldalra), hanem csak függőleges irá
nyi ajakmozgatással nyitjuk. Helyesen nyitott száj ellipszishez hasonló körvona
lat mutat. Ennek az ellipszisnek alakja azonban a magánhangzók szerint változik.

Nyelvünket mindenkor nyugodtan, az énekelt magánhangzónak megfelelően 
tartjuk. Éneklés alatt a nyelvet előre, hátra, vagy oldalt lökdösni nem szabad.

II.
Rapszódia
Neve görög eredetű, mely annyit tesz, mint összetoldott ének.
Az ókorban a népi eposzrészleteket hívták így, melyeket a rhapsodos-ok, 

vagyis a vándor históriás énekesek faluról falura, járva, kithara-kísérettel adtak elő.
A mai modern zenében hangszeres, fantáziaszerű kompozíciót jelent, mely 

rendesen népies motívumokból van összeállítva, összetoldva. Ilyen módon tehát 
minden nemzetnek vannak rapszódiái.

A rapszódiának azonban eredeti, a zeneköltő által komponált témája is le
het. Ilyeneket írt pld. Brahms, Bartók Béla stb.

A rapszódiának előadási módja szaggatott, de lendületes és fantáziaszerű.
Román rapszódiákat írtak : Enescu, Fachs és Dinicu.
Szép magyar rapszódiákat szereztek : Liszt Ferenc, Székely Imre, Bartók 

Béla stb.
III.

Klasszikus zenekar
Zenekar vagy Orchester elnevezés alatt olyan hangszeres együttest értünk, 

mely közös előadás céljára, közös vezetés alatt alakult.
Az együttes zenélés hajlamát megtaláljuk már a primitív és nomád törzsek

nél, az ősi keleti kultúrnemzeteknél s az északi és déli népek életében s mond
hatjuk, hogy az együttes zenélés hajlama oly régi az emberi társadalomban, mint 
maguk a hangszerek.

Az európai zenekarok története valószínűleg a középkor első felére nyúlik 
vissza s a zenében fontos tényezővé akkor válik, mikor kibontakozik a többszóla- 
múság. A 14. sz. ars nova-júrnós zenéjét már többszólamú hangszeres zene kíséri 
s ettől az időtől az együttes hangszeres zenélés folyton fejlődik. Giovanni Gabrielli 
(16. sz.) volt az első zeneszerző, aki már valóságos zenekarra,, orchesterre írt. 
A 16. sz.-ban a színpadi zeneszerzők a hangszerek egész csoportját vonultatták 
már fel a hatás fokozására. Monteverdi 1607-ben, Orpheus című operáját már 
36 hangszerből álló zenekarral kísérteti.

A zenei művészet s a műfajok fejlődésével és haladásával új hangszerek 
keletkeznek, melyeket az együttes zenélés szolgálatába állítottak s fejlődésök fo
lyamatán végre eljutottak a ma tökélyére.

Speciálisán klasszikus zenekar alatt olyan hangszeres együttes értendő, mely
ben képviselve van a hangszerek minden faja s nagy, klasszikus zeneszerzők mű
veinek előadására alakul. Cigány-zenekarok s a ma divatos s minden művészi 
érték nélkül való jazz-band-ek s ehhez hasonló kisebb zenekarok, továbbá a tisz
tán fúvós hangszerekből álló katonazenekarok, nem klasszikus zenekarok.

Maga, ez a szó : Orchester, görög eredetű. [...] A nyugati nyelvekben a 
zenekar az Orchester nevet csak a 17. sz.-ban kapja, amikor megszületik a har
monizált monódia, melynek hatása kiterjedt a hangszeres zene fejlődésére [is]. 
Ugyanekkor született meg az opera is, melynek a zenekarok közreműködésére s 
azok hatására az első perctől kezdve nagy szüksége volt.

A régi klasszikus zenekarban háromféle hangszer szerepelt : I.

I. Vonósok : első, második hegedű, viola v. brácsa, cselló v. kisbőgő s»basz- 
szus v. nagybőgő.

KODÁLY ZOLTÁN 
ZENÉJE

SEPSISZENTGYÖRGYÖN

A nagy zeneszerző művének 
egyetemessége és állandó jelenléte 
napjaink művelődési életében szük
ségessé teszi, hogy minél teljeseb
bé tegyük azt a képet, ame
lyet a köztudat alkot a Kodály- 
muzsika elterjedéséről, művelődés- 
történeti jelentőségű kisugárzásá
ról, hiszen a hagyományápolásnak 
ez a módja csak erősítheti nap
jaink szocialista művelődésének leg
jobb törekvéseit.

Lakatos István Kodály-muzsika 
hazánkban a felszabadulás után c. 
cikkében (Művelődés 1972. 11.) 
számba véve a Kodály-bemutató- 
kat nyilván terjedelmi okokból 
nem térhetett ki az összes hazai 
előadásokra, s így sajnálatos mó
don nem került sor a Sepsiszent- 
gyórgyön szervezett rendezvények
re, amelyek azonban értékes ada
lékul szolgálhatnak a zene diadal
mas térhódításának felméréséhez. 
Ennek a muzsikának a tematikája 
és dallamvilága erjesztő je volt vi
déken is annak a szellemiségnek, 
amely harcban a műdalok és népi 
giccsek hamis hangulatával, a de
mokratikus átalakulások előkészí
tője, kísérője, az igazi népi műve
lődésért rajongók lelkesítője volt.
M int a Mikó Kollégium diákja 

tanúja és résztvevője voltam a 
felszabadulás utáni évek jó néhány 
rendezvényének, amelyeknek tevé
keny előkészítői, rendezői a kollé
gium akkori tanárai, szereplői pe
dig a nagyobb diákok voltak. Több 
ilyen rendezvény művelődési ese
ményszámban maradt meg nem
csak a közreműködők és a kisvá-' 
ros lakosságának emlékezetében, 
hanem a környék falusi közönsé
gének tudatában is. Ebben nem 
kis része volt annak, hogy műsor-
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Meghívó a Mikó Kollégium Kodály 
Zoltán : Háry János című daljátékának 

előadására

та került Kodály számos műve is 
a különféle ünnepi rendezvénye
ken, esteken. így a birtokunkban 
levő műsorlap tanúsága szerint 
1946. március 11-én az akkori vá
rosi díszteremben tartott ünnepi 
műsorban, amelynek bevezető be
szédét Salamon Sándor tartotta, 
előadták Kodály Zoltán feldolgo
zásában a Molnár Anna c. székely 
népballadát. A jelenet szereplői : 
Molnár Anna — Bede Zsóka ; Ka
tona — Kórodi József; Férj —- 
Csiky József. A gimnázium kibőví
tett zenekara Molnár Károly ve
zényletével a Háry János c. dal
játék intermezzóját is bemutatta. 
Ez alkalommal Szőts Vilmos — 
Incze Tusi zongorakíséretével — 
tilinkón adta elő Kodály Székely 
keserveséi és Bartók Este a széke
lyeknél c. müvét.
Három nap elteltével újabb mű

soros rendezvényre került sor, a- 
melynek emlékbeszédét Szabédi 
László tartotta, a Mikó Kollégium 
Kodály Dalköre Petőfi Csatadaldí 
énekelte, zenekara pedig ismét elő
adta a Háry János Intermezzóját.

1947-ben, amidőn osztályunk 
érettségire készült, és a hagyomány 
szerint színielőadással vett búcsút 
a város és az iskola közönségétől, 
Kodály Háry János c. daljátékát 
tanultuk be Salamon (Sombori) 
Sándor tanárunk rendezésében. 
Ha voltak is kisebb húzások a 
szövegben, a június 1-én tartott 
bemutató előadás a daljáték egé
szét nyújtotta és óriás: közönség- 
sikert aratott.
Ehhez nagymértékben hozzájá

rult Kiss Árpád tanár, aki a dísz
letkészítést és a díszletfestést irá
nyította, valamint Molnár Károly 
zenei rendező és karmesteri minő
ségében. Háry János szerepében 
Molnár Sándor, Örzseként Vánesa 
Mária vívta ki a közönség elisme
rését, de Kónya Ferenc (Napó
leon), Barabás Gerő (Ebelasztin 
lovag), Kosa Ilona (Mária Lujza) 
is osztatlan elismerést szerzett. Köz
kívánatra Szentgyörgyön három
szor adtuk elő, majd bemutattuk 
még Kézdivásárhelyen is. Ennek az 
előadásnak a bevétele a diákságé, 
az osztályé volt és az érettségi 
bankett költségeinek részbeni fede
zését szolgálta. A bemutató utáni 
előadásokon a zenekart Bálint Béla 
osztálytársunk vezényelte. Az elő
adás sikeréhez nagyban hozzájárult 
Arany László, Bálint Gábor, Barkó 
András és Jakó Sándor, akik a 
díszleteket festették. A környékbeli 
falvak lakói, a szülők népszerűsítő 
munkája nyomán az előadás híré

re szekerekkel keltek útra és lo
vaik elé szénát vetve a kollégium 
udvarán „szekértábort“ alkottak, 
hogy tanúi lehessenek Incze Zol
tán öreg Marcija felcsendülő da
lainak, Konsza Judit zongorajáté
kának. Illyefalván, Rétyén, Szent
királyban, Uzonban, Kilyénben 
vagy Árkoson ma is akadnak idős 
falusi emberek, akik emlegetik az 
egykori diákok nyújtotta produk
ció élményét.
Érdemes volt fáradozni, a fák

lyát az utódoknak átnyújtani. Mél
tó kezekbe került.

SZÉPLAKI KÁROLY

Sólyom Sándor metszete

------->
II. Fúvósok : fuvola, oboa, fagott, klarinét, trombita, kürt.
III. Üt ősök : dobok.
Ilyen zenekart használtak : Haydn, Mozart, Beethoven. Idővel a klasszikus 

zenekar kibővült még a következő hangszerekkel : kis fuvola v. piccolo, angol 
kürt, alt-klarinet, bőgő [basszus] -klarinét stb.

Minden zeneszerző arra törekszik, hogy az egyes hangszerek által nyújtott 
hatásokat kihasználja s így zenei gondolatait minél inkább kifejezhesse. A legna
gyobb művészi tökéllyel Wagner Richard, a csodálatos tehetségű operaszerző 
használta ki a zenekar által nyújtható hatáslehetőségeket, aki operái előadására 
még külön színházat is építtetett. Ö volt az, aki a zenekart, hogy vele nagyobi) 
hatást érjen el, nem a színpaddal és a közönséggel egy vonalban helyezte el, ha
nem lesüllyesztette.

Azt az egyént, aki a zenekart betanítja s művészi előadásra képessé teszi, 
aki vezeti, vagy dirigálja, karmesternek nevezzük. A karmesterség külön művészi 
tudomány s hozzá nagy képesség, kiváló zenei tudás, rátermettség, ízlés s mű
vészi ihlet szükséges. Híres karmesterek voltak : Weingartner Felix, Nikitsch Arthur, 
Walter Bruno stb. A magyarok közül : Erkel Ferenc és Sándor, Hubai [!] Jenő, 
Dohnányi Ernő, Bartók Béla, Kodály Zoltán.

A zenekar tagjai ún. szólamkottákból játszanak, míg a karmester a parti
túrából dirigál.

Közli : BENKÖ ANDRÁS
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az igazi nemzeti érzülettől áthatott 
honfitársai kifejezték ragaszkodásukat. 
De kifejezték elismerésüket a nemzeti
ségek is, mindenekelőtt a románok, 
akiknek szolidaritási cselekedete szinte 
történelmi mementóvá nő. Idézzük fel 
ennek a mozzanatnak emlékét !
Miután Mocsáry Lajos elvesztette 

képviselői mandátumát és saját párt
ján belül is kirekesztő hadjárat indult 
ellene, a végső meghasonlás e drámai 
időszakában a Román Nemzeti Párt 
megbízott képviselői keresik fel ottho
nában és felajánlják neki az utolsó el
lenzéki választókerületben, Karánsebe- 
sen, a képviselői mandátumot. Ennek 
az előzményei a következők :
A karánsebesi választókerület több 

cikluson át megválasztott román kép
viselője Doda Traian nyugalmazott ha
tárőrtábornok volt. Doda Traian a Ti- 
sza-kormány elnyomó nemzetiségi po
litikája elleni tiltakozásképpen a „pasz- 
szív rezisztencia“ útját választotta és 
lemondott képviselői mandátumáról 
(1887). Ezt követően pótválasztáson 
Popoviciu Mihai orsovai görögkeleti 
esperest választották meg, aki követte 
elődje példáját és szintén lemondott az 
elnyert mandátumáról. Ilyen körülmé
nyek között kérte fel a Román Nemzeti 
Párt Mocsáry Lajost, hogy vállalja el 
a karánsebesi jelöltséget. 1888. május 
26-án most már az ország egész közvé
leményének feszült érdeklődése mellett 
került sor a karánsebesi választásra, a- 
mely Mocsáry Lajost juttatta a román 
többségű választókerület mandátumhoz. 
„Amikor saját pártom megtagadott — 
írja 1905-ben kiadott röpiratában —, 
a románok gavallériájának köszönhettem 
utolsó, karánsebesi mandátumomat.“ 
Mocsáry Lajos személyes példájának 

időtlen erkölcsi értéke van, a halála 
óta eltelt majd két emberöltő ezért 
nem távolítja el tőlünk életművét. Mél
tán mondotta Eugen Jebeleanu : „A jö
vő, amely felé Mocsáry Lajos átható 
szemei tekintettek, mi vagyunk, a ma 
élő nemzedék.“
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