
Benkő András

A zenekultúra szolgálatában
Négy és fél évtizedes időszakot 

felölelő, gazdag és változatos 
anyagában a zene mindvégigjelen 
volt. A teljesség igénye nélkül 
emeljük ki a fontosabb témakörö
ket, majd külön részletezzük a kó
ruskultúra felkarolását.

1. Hangsúlyozott szerepet töl
töttek be az évek folyamán az 
olyan sorozatok, mint például a 
Séta zeneországban Major Ferenc 
és munkatársai tollából, vagy a Ze
neiskola Márkos Albertnek, a Ze
neművészeti Főiskola módszertan 
szakos professzorának szerkeszté
sében nyújtott segítséget zenepe
dagógusainknak, karvezetőink
nek. A Zenehallgatás, illetőleg a 
Zeneóvoda: előbbi Valádi Enikő, 
utóbbi László Bakk Anikó tapasz
talatait összegezte iskoláskor előt
ti, az általános iskola osztályait 
tartva szem előtt. László Ferenc 
Szabad zeneiskolája magasabb 
szintű elemzéseket közvetített, Ja- 
gamas János a magyar népdal 
meghatározásához nyújtott elem
ző módszerrel leszűrt eljárást (Mi
ért nem népdal?). Ludovic Paceag 
Zeneelmélete a fordított anyag ja
vát képviseli. A romániai magyar 
zeneszrzőket Haják Károlytól, 
Delly Szabó Gézától vonultatták 
szerzőtársak — mindig egy vagy 
több kórusművel szemléltetve al- 
kotóművészetüket. Olvasóink váz
latos képet nyerhettek zenei 
tankönyvirodalmunk fejlődéséről 
Apáczai Enciklopédiájától a hat
vanas években alkalmazott kötete
kig, beleértve Sándor Domokos 
dévai, illetőleg székelykeresztúri 
tanárnak a relatív szolmizálás 
módszerét népszerűsítő többköte
tes munkáját is.

2. A népzene területéről eredeti 
gyűjtéseket (Szenik Ilona, Almási 
István, Kallós Zoltán), elemző, 
népszerűsítő dolgozatokat, a népi 
hangszerekről, harm onizálási 
technikáról találhattak írásokat az 
érdeklődők Laskay Sándor, Sepsy 
Dezső és Pávai István révén. Bete
kintést nyerhettek kalotaszegi 
adatközlő repertoárjába, a sirató 
világába (Visnyainé Kondor Ág
nes). A folyóirat népdalgyűjtő pá-
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vállalkozott, a gyűjtés módszertani 
útbaigazításával szakszerű kiérté
kelésével (Jagamas János).

3. Zeneesztétika keretében az 
ízlés formálásának lehetőségei 
mellett Bartók-, Kodály-, Enescu- 
kérdések boncolgatására is sor ke
rült (Angi István, László Ferenc), s 
a zene titkainak felfedezésére, fel
fedeztetésére is beindult egy idő
közben abbam aradt sorozat 
(Terényi Ede).

4. Á könyvismertetések kiter
jedtek népzenetudományi, zenei 
anyanyelvi, zenetörténeti, népze
nei gyűjtéseket tartalmazó kötetek
re, ritkábban lemezekre is.

5. Kiemelkedő hangverseny-él
mények rögzítésétől sem idege- 
nekedett a folyóirat 
szerkesztősége. így láthatott nap
világot egy-egy beszámoló Nagy 
István kitűnő énekkarának ko
lozsvári K odálv-hangver- 
senyéről, székelyföldi körútjáról, 
az Enescu-fesztivál egyik-másik 
előadóestjéről, a Maros Népi 
Együttes, a Jobbágyfalvi Népi 
Együttes szerepléseiről, vagy a 
retyi fúvószenekarról — Zoltán 
Aladár, Pintér Lajos, Angi István 
és mások közreműködésével.

6. Nem zárkózott el a folyóirat 
szerkesztősége a zenei kutatások 
részeredményeinek, vagy össze
foglaló dolgozatok közlésétől sem, 
s így helyet biztosítottak Bartókról, 
Kodályról, a romániai magyar ze
neszerzésről, zeneírásról, vagy az 
erdélyi fejedelmi udvar zenei életé
ről szóló értékes írásoknak. Külön 
ki kell emelnünk az említett szer
zőkkel kapcsolatos évfordulós 
anyag súlyát hazai és külföldi 
szakemberek bevonásával. Mint 
érdekességet hadd említsük meg 
az írógéppel való kottázás-kottai- 
rást, vagy a könnyűzenével kap
csolatos közvélem énykutatas 
eredményét (Baksa Endre, Lázok 
János).

7. Gazdag képanyaggal, vagy 
anélkül ismerhette meg az olvasok 
tábora a Kolozsvári Állami Ma-
fyar Opera (László Ferenc), a Bu- 

aresti Opera (Csire József), az 
1819-ben alakult Kolozsvári Muzi- 
calis Egyesület, a Romániai Ma

gyar Zenetársaság (1990) célkitű
zéseit, megvalósításait.

8. Voltak évjáratok, amikor a 
naptár-rovat segítségével körvo
nalazódott az egyetemes és hazai 
zenei élet nagyjainak tevékenysé-

e, művészete, különösen, ha eh-
ez hozzávesszük a számottevő 

évfordulós megemlékezéseket 
Haydntól Richard Straussig.

9. Helyet kapott néhány kiemel
kedő muzsikusunk elbúcsúztatása 
(Zoltán Aladár, Márkos Albert, 
Nagy István), akárcsak néhány in
terjú (pl. Balla Zsófiáé Demény Pi
roskával) is.

10. A kóruskultúra felkarolásá
ban több sík követhető nyomon:

a) Karmesterek felkészítését, 
továbbképzését szolgálták azok a 
fennebb más vonatkozásban emlí
tett sorozatok egyik-másika. A 
szerkesztőség mindjárt az indulás
kor közölt sommás, négy-öt cikk
ből álló útbaigazítást. Ezt követte a 
Nagy István nevével fémjelzett so
rozat, amit már Zoltán Aladár szer
vezett és bevonta a főiskola tanárai 
közül Jagamas Jánost, valamint a 
tanári és karmesteri szak frissen 
végzett hallgatóit, köztük Szalmán 
Lórántot. Ezenközben a nyári va
kációk idején tanárok és főiskolai 
hallgatók látogattak el falvakba 
és irányították egyes énekkarok 
munkáját.

A hatvanas évek végén Csire 
József vállalkozott teljes karvezetői 
ciklus közreadására (A vezénylés 
műhelytitkaiból), majd ezt követ
te széleskörű áttekintéssel és gaz
dag szemléltetőanyaggal Birtalan 
József sorozata (Karvezetők isko
lája). Mindezt kiegészítették a kö
zölt művekhez kapcsolódó s a 
gyakorlati kivitelezést megkönnyí
tő, hosszú éveken át olvasható ta
nácsok.

b) Alapvető funkciójának tekin
tette a folyóirat az éneíckarok kot
taanyaggal való ellátását. Ha az 
előadóapparátus szempontjából 
tekintjük at a folyóirat évfolyamait, 
kiderül: uniszónó művek, egyne
mű és vegyeskarok számára írt két-, 
három-, négyszólamú alkotások je
lentek meg részben zongorakísé
rettel, nagyobbára anélkül (a



Nagytabecsült munkatársak

hangszerkíséretes művek legtöbb
je a hivatalos ünnepségekkel állott 
kapcsolatban).

Műfajok szerint csoportosítva, 
találunk itt anyagot a valamikor 
népszerű tömegdaloktól kezdve 
kánonokon, madrigálokon át az 
irodalmi alkotásokból merített, 
századunkból származó alkotások 
kategóriájáig. E művekben elsősor
ban a magyar irodalom nagyjainak 
költészetéből válogattak szerzőink 
— Arany János, Petőfi, Tompa Mi
hály, Ady, József Attila, Weöres 
Sándor, Kányádi Sándor, Szilágyi 
Domokos és mások verseiből; kivé
teles esetben reneszánszkori erdé
lyi költem ények is forrásul 
szolgáltak — fordításban. Leggaz
dagabb a népdalfeldolgozások 
csoportja.

Ha az egyes fejlődés töréneti 
korok, stílusok szerinti megoszlást 
tekintjük, a reneszánsz és koraba
rokk szerzők mellett (Byrd, Vecchi, 
Stolzer, Palestrina, Lassus, Encina 
Friderici, Hassler) megtalálható 
néhány mű erejéig a klasszicizmus 
is (Haydn, Mozart, Beethoven — a 
járatosabbak tudják, hogy e korban 
jóval kevesebb kórusmű látott nap
világot, mint korábban, mert a ze
neszerzők érdeklődési körébe a 
hangszeres és vokálszimfónikus 
műfajok nyomultak). A romanti
kus zenét elsősorban Liszt és Erkel 
képviseli.

A negyvenes évek végén önálló 
füzetekeHs jelentetett meg a Mű
velődési Útmutató. Tucatnyi füze
téből értékesebbek a Bartók- és 
Kodály-m űveket tartalm azók 
(szembetűnően gyakran jelentke
zett Bihari Sándor nagyváradi ze
neszerző).

A két világháború közti és a 
modernebb magyar zenét — a 
már említettek mellett — elsősor
ban Bárdos Lajos képviselte. A ro
m ániai m agyar zeneszerzők  
szinte mindenike helyet kapott 
egy vagy több művel — Vermesy 
Péterig (beleértve azokat is, akik 
közben eltávoztak az országból). 
Zeneművek tekintetében adósok 
maradtunk Bródy Miklós, Csíki 
Endre, Veress Gábor műveiből 
való közléssel, nem szólva a hiva
talos állásfoglalás miatt teljesen 
kizárt egyházi zeneművekről. 
Hiányos lenne a kép, ha nem em
líteném  meg, hogy rom án és 
orosz, illetőleg szovjet szerzők 
műveivel is találkozott az ér
deklődő.

c) Az énekkari munka számon
tartása és népszerűsítése szintén 
fontos helyet kapott. Beszámolt ju

biláló énekkarokról (pl. Zágon, 
Ditró, Székelyudvarhely, Torda- 
szentlászló, Sepsiszentgyörgy, Te
mesvár, Kolozsvár, Maros- 
vásárhely, Mezőpanit). Népszerű
sítette jeles karmestereim; tévé-' 
kenysegét, serkentve ezzel is 
kollégáink munkálkodását (Nagy 
István, Benedek Kálmán, Ferencz 
Jenő, vagy újabban az EMKE-díjak 
révén: Szilágyi Zsolt, Major Lász
ló). Zoltán Aladár betekintést nyúj
tott vidékek, városok zenei életébe, 
különös tekintettel az énekkarokra 
(Aranyos-melléke, Kalotaszeg, 
Szászrégen, Székelykeresztúr, Szé
kelyudvarhely, Eraőszentgyörgy). 
A kórustalálkozók sora vonul fel a 
lapokon — Egerbegy, Kézdivásár- 
hely, Kibéd, Akosfalva, Harasztke- 
rék, Nyárádmente, Tordaszent- 
lászló; — az András János szer
kesztette kötet: Árkos 1971 az el
hangzo tt és beküldött 
előadásokat, a hozzászólásokat, 
függelékében a Művelődés majd
nem hat évfolyamának könyvé- 
szetét tette hozzáférhetővé a 
Kovászna megyei Népi Alkotá
sok Irányító Központjának segít
ségével. Béres Katalin, majd 
Balogh József egyfajta országos 
nyilvántartást vezetett kórusaink 
jelenlétéről, szerepléseiről.

d) Kórusmozgalmunk törté
neti fejlődésének bemutatására 
két sorozat kapott helyet a Műve
lődésben. Először Kakassy Endre 
követte nyomon a régi énekkarok 
egy csoportját (Torda, Torda- 
szentlászló, Nagyenyed, Magyar- 
fenes, Sáromberke, Bukarest, 
Bánság). 1990-ben új sorozatot in
dítottunk, ezúttal — a körülmé
nyek diktálta kitérőkkel — a 
keletkezés sorrendjében igyek

szünk megoldani feladatunkat. K. 
Kiss Ferenc, Bíró Donát, Vetési 
Sándor bekapcsolódásával eddig 
Szászcsávástól (1837) az 1880-as 
évekig jutottunk el.

*

Ezt a szerteágazó kitekintést 
csak úgy sikerült biztosítania a 
mindenkori szerkesztőségeknek 
(leszámítva a kötelező fordításra 
épülő súlyos éveket), hogy bevon
ta a tollforgató szakembereket főis
kolai tanároktól kezdve a 
levelezők népes és lelkes táboráig 
(kiemelkedő évfordulókon külföl
di szakemberek és irodalmi éle
tünk képviselőit is
megszólaltatva). Állandó, belső ze
nei munkatársként előbb Zoltán 
Aladár, majd Szabó Csaba mun
kálkodott eredményesen.

Ma már világosan felmérhető, 
hogy a Művelődési Útmutató, il
letőleg a Művelődés átfogó zenei 
anyaga nélkül nem alkothatunk 
magunknak helyes képet a máso
dik világháború utáni romániai 
magyar kóruskultúráról, illetőleg 
zenei életünk színes voltáról.

Mi muzsikusok köszönjük azt 
a széleskörű támogatást, amit a 
folyóirat nvújtott napfényes és 
borúsabb eveinkben zenei éle
tünk fellendítésére irányuló tö
rekvésünkben, reméljük: vállalt 
és betöltött zenei szerepkörét a jö
vőben is ilyen hathatósan valósít
ja meg. Ehhez kívánunk mi is 
töretlen további sikeres tevékeny
séget, hogy segítségével — Ko
dályt parafrazálva — magyarabb 
magyarrá és egyben emberebb 
emberré válhassunk szülőföldün
kön.
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