
A szovjet zene 40 éve
M indössze tíz esztendővel több egy 

fél emberöltőnél. Népek törté
netében ekkora idő néha teljesen 
nyomtalanul tűnik el. A szovjet 
zene négy évtizede azonban maga is 
kifejezője annak a jelentős változás
nak, fejlődésnek, melyet az orosz és 
a többi szovjet nép életében a 
Nagy Októberi Szocialista Forrada- 
dalom kezdete és kiteljesedése je
lentett. Ez a fordulat új szakaszt 
jelez nemcsak a politikai és gazda
sági élet legkülönbözőbb területein, ha
nem a kultúrában is. A bolsevik párt 
és a szovjet kormány már a forrada
lom első napjaiban tanújelét adta an
nak ,hogy nagy fontosságot tu
lajdonít a művészeteknek a tömegek 
nevelésében, az állami életben s óriási 
áldozatokra képes a zeneművészet fel
virágoztatásáért.

*

A zeneszerzők cselekvőbb része 
már a forradalom első szakaszá
ban hozzákapcsolta tevékenységét az 
élet nagy feladatainak megoldásához. 
Lelkesített, buzdított, kivette részét az 
agitációs csoportok műsorának össze
állításából és mozgósítójelleg'ú tömeg
dalokat alkotott. (pl. Kasztalsz- 
kij). Ezek a zeneszerzők alkották a 
magvát a húszas években megalakult 
Proletár Zenészek Egyesületének és a 
Forradalmi Zeneszerzők és Zenészek 
Szövetségének (1923, 1924). A szov
jet élet minden területén lezajló harc 
minden ellen, ami a haladást gátolta, 
csakhamar jelentkezett a zene terüle
tén is. A Modern Zene Egyesülete az 
ú. n. „tiszta művészet“ elveit hirdetve 
igyekezett elterelni a tömegek érdek
lődését az időszerű feladatokról.

A SZ. K. (b) P. X III. kongresszusa 
figyelmet szentelt az irodalom s a 
művészet kérdéseinek is. Ezzel egy- 
időben a Proletár Zenészek Egyesülete 
jelentős mértékben vette ki részét a 
zenei élet megjavítására irányuló tö
rekvésekből (tömegdal, ifjú káderek 
támogatása), munkájuk azonban nem 
járhatott teljes sikerrel a felfogásuk
ban mutatkozó egyoldalúság miatt 
(csak a tömegdalt tekintették a szovjet 
zenei élet megnyilvánulási lehetősé
gének, fő műfajának).

A harmincas évek újabb eredmé
nyeket hoztak. A párt KB 1932 ápri
lisi határozata: Az irodalmi és művé
szeti szervezetek átszervezéséről — 
segítséget jelentett a Szovjet Zene
szerzők Szövetségének megalakulásá
ban. A szövetség célul tűzte ki, hogy 
a szovjet élet valóságának kérdései 
felé irányítsa tagjainak figyelmét, 
hogy hozzásegítse őket a valóság 
megismeréséhez, az időszerű feladatok 
meglátásához és megoldásához.

1936-ban a Právda két cikke (Zűr
zavar zene helyett, A balett meghami
sítása) jelentett újabb támogatást a 
szórványosan jelentkező negatív voná
sok leküzdésében.

A Nagy Honvédő Háború után ne

hány zeneszerző több munkájában je: 
lentkezett a külsőségek kihangsúlyo
zása, a tartalomtól mesterségesen el
szakított forma-elemek túlzott elő
térbeállítása, egyik-másik kifejezési 
eszköznek öncélú alkalmazása, a szö
vegnélküli, hangszeres műfajok bonyo
lult formáinak egyoldalú művelése. Az 
SzK(b)P 1948 februárjában a zenéről 
hozott határozata ezeket a jelensége
ket (mint a formalizmus megnyilvá
nulásait) elítélte, megfogalmazta a 
szovjet nép igényeit a szovjet zeneszer
zőkkel szemben — kihangsúlyozva a 
magas művészi értékű és magasrendü 
ideológiai tartalmú müvek alkotását 
minden műfaj területén.

M ilyen eredményeket mutat fel a 
szovjet zene az egyes műfajok 

területén?
Nagyon messze vezetne a részletes 

számbavétel. Egy cikk keretében meg 
kell elégednünk a legfontosabbak fel
mutatásával.

A szovjet Zenei élet általában kü
lönös súlyt fektetett á nagy tömegek 
zenei nevelése, a zenei életbe való be
vonása szempontjából elsődlegesen ért
hető, tehát szöveges műfajokra. Ez 
természetesen nem jelenti a tisztán 
hangszeres műfaiok háttérbeszorítását. 
De a demokratizmus egyebek közt 
azt is jelentette, hogy a zenei életbe 
igen jelentős mértékben kapcsolód
tak be olyanok, akiknek azelőtt nem 
állott módjukban zenei előképzett
ségre szert tenni. A szöveg 
mim ismeretes — igen nagy mérték
ben mozdítja elő (különösebb felké
szültség nélkül is) az illető müvek tar
talmi mondanivalójának megértését, 
növeli hatásukat.

Így érthető, ha már a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom napjaiban nagy 
fontosságra tettek szert az indulók, 
tömegdalok. A nemzetközi élet haladó 
indulói, tömegdalai után csakhamar ki
alakult az orosz népzenéből táplálkozó 
sajátos szovjet induló és tömegdal. A 
népzene mellett különös figyelemmel 
kisérték a munkásfolklór értékeinek 
felbukkanását, megőrzésükre, népsze
rűsítésekre munkásegyüttes vállalko
zott (Pjatnyickij-kórus, 1912 óta).

A szovjet dalszerzők jelentős sikere
reket értek el már a Honvédő Háború 
előtt. A súlyos harcok éveiben a régi 
dalszerzők mellett újak sorakoznak fel 
s lelkesítik nagy tettekre a hátország 
s a front katonáit. A háború utáni lí
rai dalok egész sorát fogadta rokon- 
szenvvel a közönség. A szovjet dalszer
zők közül ki kell emelnünk Novikov, 
Blanter, Szolovjov-Szedoj, Zaharov, 
Dunajevszkij, Lisztov, Makarov, Kac 
tevékenységét.

A szovjet élet sokoldalúságát a dal
hoz viszonyítva gazdagabban adják 
vissza a nagy műfajok, köztük az 
opera. A szovjet opera az egész szov
jet társadalom érdeklődése közben fej
lődött, gazdagodott a húszas évek 
müveitől (Gladovszkij-Prusszak: A vö

rös Pétervárért 1925) a szovjet nép 
történelmének legújabb nagy esemé
nyeit megéneklö alkotásokig (Mejtusz: 
Ifjú gárda). Ez a műfaj a XIX. szá
zadi orosz opera gazdag tapasztala
taira támaszkodva (Muszorgszkij: Go
dunov Borisz, Borodin: Igor herceg, 
Rimszkij-Korzakov meseoperái, Csaj
kovszkij: Anyegin, Pikk dáma), a mult 
nagy emberábrázoló hagyományait át
véve juttatja kifejezésre a szovjet em
ber, a szovjet élet nagy kérdéseit 
(Dzserzsinszkij: Csendes Don, Kaba- 
levszkij: Tárász családja), vagy a mult 
nagy eseményeit, alakjait ( Kovalj: Pu- 
gacsov, Saporin: Dekabristák).

A szovjet balett a felszínes szórako
zás helyett ugyancsak az orosz ha
gyományokra épülve, a nép életének 
mozzanataiból táplálkozik (Hacsatur- 
ján: Gájáne), a történelem nagy pilla
natait idézi nézohallgatói elé Aszafjev: 
Párizs lángjai, Güer: Vörös pipacs), 
vagy az egyetemes kultúra értékeihez 
nyúl (Prokofjev: Romeo és Júlia).

Üj szerepet és új tartalmat kapott 
a szovjet élet ábrázolásában az ora
tórium, a színpad nélküli zenedráma. 
A húszas évek kísérletei után csakha 
mar jelentős művek születnek (Prokof
iev: Alexandr Nyevszkij, Saporin: Ku- 
likovo mezeién, Kovalj: Jemelján Pu- 
gácsov). A Honvédő Háború élményeit 
dolgozza fel Stogarenko Ukrajnám c. 
müve s az újjáépítés mozzanatait is 
megrajzolja Sosztakovics Dal az er
dőről c. alkotása.

A hangszeres zene műfajai közül 
legjelentősebb szerepet a szimfónia 
tölti be. A nyugati szimfonikus zené
ben a XIX. századvégén és a XX. szá
zad elején jelentkező kísérletek után 
a szovjet szimfóniák a klasszikus 
örökség talaján indulnak el s vállalják 
a nagy drámai, tragikus, vagy lírai 
mondanivaló formábaöntését (Soszta
kovics, Prokofjev, Mjakovszkij, Ha- 
csaturján szimfóniái).

Érdekes vonása a szovjet szimfoni
kus irodalomnak a határozott program- 
szerűség felé való tájékozódás. Mja
kovszkij a Nagy Októberi Forradalom 
élményeit (V I. szimfónia), majd a szov
jet falut (X II) ,  a szovjet repülősök 
életét (XV), Knyipper a komszomolhar- 
cosokat IV) Svesnyikov a polgárhá
ború partizánalakját, Scsorszot rajzolja 
meg szimfonikus keretben.

A kamarazene területén talán legin
kább jelentkeztek a negatív hatások. 
Ezek ellenére itt is felsorakoznak az 
értékek (Mjaszkovszkij, Sosztakovics, 
Filipenko, Cincadze s mások).

A versenymüvek sora egészíti ki ezt 
a gazdag termést ( Hacsutarján, Ka- 
balevszkij, Rakov, Mihajlova, Dvario- 
nasz).

Különös színt jelent a szovjet ze
nei életben az egyes köztársaságok ze
nekultúrája. Nem egy kisebb köztársa
ság ezekben az években teremtett ma
gasfokú zenei életet a sajátos népi ha
gyomány talaján. Zeneszerzőik orszá
gos, vagy éppen világviszonylatban je-
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lentősek. A grűz Arakasvili, Paliasvili, 
az azerbajdzsán Gadzsikov mellett em
lítsük meg az örmény Arutjuhánt. Ezt 
a sort teszi teljessé a már előbb em
lített örmény Hacsaturján, a litván 
Dvarionasz, a grúz Cincadze, az ukrán 
Filipenko és Stogarenko.

*

A szovjet zenei élet a maga sokol
dalúságával, gazdagságával szer

ves részét képezi a szovjet ember éle
tének. A hivatásos művész és közönség 
kapcsolata lényegesen elmélyült, sok 
űj vonással gazdagodott az elmúlt 
századokhoz viszonyítva. Ez jelentősen 
megkönnyíti a népzene útját a mííze- 
nébe, akadálytalan, természetes beépü
lését a szovjet zenekultúrába, új mű
fajok kialakulását, a régiek továbbfej
lődését.

Az állami gondoskodás révén zök
kenésmentesen és tervszerűen épül 
a tömegek zenei nevelése (népkonzer
vatóriumok) s a legalsóbb foktól a fő
iskoláig gazdag hálózat áll rendelke
zésre mind a hivatásos, mind a mű
kedvelő zenészek képezésére.

A hivatásos együttesek (operák, fil
harmonikus- és fúvószenekarok) mel
lett a műkedvelő kórusok (köztük a 
nálunk is jól ismert világhírű Sves- 
nyikov- és Pjatnyickij-együttes), ze
nekarok hálózzák be az országot. A 
nemrégen megszervezett Dalosszövet
ség minden bizonnyal újabb lendületet 
biztosít majd ezek fejlődésének.

A zenei könyv- és kottakiadás el
látja elméleti- s műsoranyaggal az 
együtteseket, zenei intézményeket, nép
szerűsíti a zeneszerzőket, műveket, a 
szaklapokon keresztül tájékoztatja a 
szovjet szakembereket a zenei élet kér
dései felől. A szovjet zenei könyv- és 
kottakiadás jelentős mértékben mozdí
totta s mozdítja elő’ ma is a mi zenei 
életünket — a többi népi demokra
tikus országéval egyetemben.

A szovjet előadóművészek idősebb 
nemzedéke Ojsztrah-hal, Anoszov-val, 
Gilelsz-szel, Reihter-rel az élen méltán 
könnyvei el világsikereket. A fiatalab
bak a közelmúlt nemzetközi zenei ver
senyein bebizonyították, méltó módón 
tudják biztosítani a szovjet előadómű
vészét vezetőszerepét.

A szovjet zenetudomány különböző 
ágai szintén számottevő eredményekkel

sorakoznak fel az eddigi eredmények 
mellé. A zenetörténet az egyetemes, 
orosz, szovjet zene múltjának kérdéseit 
világítja meg (Livanova, Keldis, Gru
ber, Hubov, Druskin, Savergyán, 
Nyesztyev); az esztétika részletkérdé
sek megoldásával készíti elő az esedé
kes összefoglalást (Aszafjev), a szov
jet zene módszerének — a szocialista 
realizmusnak — kidolgozásával (Van- 
szlov, JarusztoVszkij, Nyesztyev), vagy 
zenekritikával (Kremlev, Hrennikov) 
mozdítja elő a zenei élet fejlődését.

A Szovjet zene fejlődésének futóla
gos felvázolása is világosan szemlél
teti, mennyire biztos talajon áll és fej
lődik, kérdései mennyire a szovjet tár
sadalom életének egészéből kerülnek 
ki, milyen határozott és céltudatos 
úton halad .biztos távlatai felé, mek
kora nagy tömegét tudja mozgósítani 
a hivatásos zenészeknek és zenekedve
lőknek. Jelentősége messze túlnő 
az ország határain, megvalósításai az 
egyetemes emberi fejlődést szolgálják.

BENKŐ ANDRAS

Színházaink és a közművelődés
Szeptember 23—24-én tartották meg Kolozsváron a 

romániai magyar színházak első értekezletét. Rendkívül 
számottevő eredmény már önmagában véve a tény .is, 
hogy hazai magyar színházaink összeültek közös és speci
fikus kérdéseik megvitatására. Értékéből még az sem 
vonhat le semmit, hogy szervezési hibák m iatt — az 
első tanácskozás csak részben váltotta be a hozzáfűzött 
reményeket. Távlataiban a rendszeres, jó l előkészített 
értekezletek ösztönzőjévé és útmutatójává válhatnak a 
hazai magyar színjátszásnak.

Az értekezleten elhangzott sok javaslat közül a leg
lényegesebb talán az, hogy a jövőben szakosítani kel
lene a vitákat. Az általános aktuális kérdések mellett, 
előtt vagy után, igen hasznos volna egy-két lényegesebb 
elvi kérdés megvitatása köré csoportosítani a referátu
mokat és felszólalásokat, ilyen irányú kísérlet történt 
már ezen az értekezleten is — gondolok Harag György
nek az ifjú  színészgeneráció etikai kérdéseivel foglal, 
kozó referátumára —, de az első értekezlet előtt any- 
nyiféle probléma halmozódott fel, hogy nem igen lehe
tett korlátozni a sokféle kikivánkozó mondanivalót. A 
jövőben azonban feltétlenül a „kevesebbet markoljunk, 
többet ragadjunk“ elvét lenne hasznosabb követni. A 
kolozsvári értekezlet csiráiban amúgyis magában hordta 
már a jövendő viták anyagát, témakörét.

Színházaink olyan döntő fontosságú kérdéseinek a 
megvitatása után, mint amilyen a műsorpolitika, szí
nészutánpótlás, játéksitlus, diszletezés, stb. — hogy csak 
néhányat ragadjak ki közülük — igen hasznos volna, 
ha helyet kapna színházaink és a közművelődés kérdé
sének megvitatása is- Ennek a problémának különböző 
részletkérdéseit igen sok mostani felszólalás is érin
tette, jó volna tehát a kérdést összességében is meg
vizsgálni, s ezen túlmenően közös erővel, szervezetten 
is tenni valamit érte.

Azt hiszem, ezen a témakörön belül az ellső és leg
lényegesebb kérdés a különböző vidékek rendszeres 
műsorellátása Nem kielégítő ugyanis az a helyzet, 
hogy egy-egy színiévad folyamán olyan nagyobb hely
ségekbe is. mint például Dés, Enyed, Zilah, Zsibó — 
hogy csak Kolozsvár tartományból hozzunk fel néhány 
példát — csupán a nyári hivatalos turnék idején jus

son el magyar színház. Ma már ezeknek a kisváro
soknak a közönsége több és rendszeresebb előadást 
igényel, mint amennyit 4—5 színházi-est nyújt. A Ma
gyar Autonóm Tartományban valamivel jobb a helyzet. 
Két színház inkább eleget tehet az ilyen természetű 
igényeknek, különösen most, hogy a sepsiszentgyörgyiek 
többhónapos turnéra kényszerültek a terem átépítése 
miatt.

Falvainkba színház elég ritka esetben jut csak el. A 
jelenlegi feltételek mellett azonban nem is igen lehet 
egyik színháztól sem rendszeres falujárást követelni, 
mivel a taglétszám nem túlságosan magas. Pedig mozi
hálózat mellett óriási jelentősége volna falvaink műve
lődési életében, ha évente legalább két háromszor lá t
hatnának jó színházi előadásokat is. Gondoljuk csak meg, 
mit jelentene a falu kulturális felemelkedésében egy-egy 
jó színpadi mű bemutatása, amelyet falunként 300— 
500 ember nézne végig, amikor egy-egy könyvet ennél 
sokkal. kevesebben olvasnak el évente. Mennyivel meg
sokszorozná a színpadi kultúra, a propaganda ható
sugarát. S egyben művészi mércéjéül szolgálhatna a 
műkedvelő előadásoknak is. Felesleges az érveket to
vább sorakoztatnunk, mindenki előtt világos, milyen 
nagy jelentősége van a közművelődésben a színházak 
falujárásának. Az is kétségtelen, hogy háládatossága 
mellett igen nagy áldozatokat kíván színház, színész 
és technikai személyzet részéről egyaránt. Nem volna 
felesleges tehát megvizsgálni azt, hogy együttes erővel 
hogyan lehetne színházaink közt úgy megosztani ezt a 
munkáit, hogy többször forduljanak meg a faluban, anél 
kül, hogy ez általános tevékenységüket zavarná. A leg
kézenfekvőbb s a rendszeresség és nevelő-műsorpoli
tikai szempontból legjobb megoldást a faluszínház 
adná. Akár önállóan, akár valamelyik nagyobb színház 
társegyütteseként. Jó iskola lenne ez egyben a fiatal, 
az akadémiát most elhagyó színészeinknek is. A szovjet
unió és más népidemokráciák is ezt a gyakorlatot kö
vetik.

Műkedvelő színjátszók műsorpolitikájára legnagyobb 
befolyással hivatásos színházaink előadásai vannak. És 
ez természetes is. Éppen ezért fokozott figyelmet, körül
tekintést igényel a falura szánt darabok kiválasztása.
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