
A múlt század nyolcvanas éveinek 
vége felé Európa szerte kezdik ünne
pelni a Skandináv-félsziget zeneköltÖjét 
a norvég ,,bárd“ -ot: Gries Hagerup 
Eduárdot. Mennyi nehézségen kellett át
vergődnie, míg idáig eljutott?! Javako. 
rabeli férfi, mikor „beérik“  munkájá
nak gyümölcse és otthon s idegenben 
egyaránt értékelik.

Nem ő az első zenész-hírnöke az 
északi világnak. Mások is dolgozták 
már fel előtte a norvég népzenéből, ő 
azonban olyan mélységeiből merít e k in
cseknek, hogy az idegenben tanult mes
terségbeli titkok nem tudják elnémítani, 
háttérbe szorítani benne népe iránti ra
gaszkodását. A norvég dallamok hety
kesége, keménysége, paraszti ere;e, hu
mora mindvégig megmarad eredeti sa
játosságának, északi színnek, északi le. 
vegőnek — művészete alapvonásának. 
Grieg a szerény művész módján ebnes 
harmóniai felépítéssel egyéniségén át
szűri, művészi fokon tolmácsolja népe 
érzelem- és gondolatvilágát. „Én csak 
emberek részére akartam hajlékot épí
teni, hogy azokban otthonosan és bol
dogan érezz'k magukat. Stílusban és 
formaképzésben német romantikus ma
radtam, de egyúttal merítettem orszá
gom népdalainak gazdag kincséből, az 
északi népiéleknek ebből az eddigi fel 
nem kutatott emanációiából (kisugár
zásából) nemzeti művészetet akartam 
teremteni“  — vallja önmagáról. S ma,
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Kacso Sándor: VAKVÁGÁNYON 
Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó

A regény első kiadása kevéssel az 
első világháború után, a huszas évek 
elején látott napvilágot. Merész és jó
zan hang szólalt meg benne a nemzeti 
és osztályelnyomás egyik legsúlyosabb 
korszakában, amikor a kisebbségi ma
gyarság vezetősége minden erejével 
passzív rezisztenciára bíztatta a ma
gyarságot, és akadályozni igyekezett a 
román-magyar közeledést. Éppen ezeket 
a „kisebbségi jogvédőket“  leplezi le 
regényében Kacsó Sándor hősének, B ir
tok Béninek sorsán keresztül. És B ir
tok Béni vívódásai egyben az akkori 
magvar értelmiségi fiatalok útkeresését, 
tájékozódását is jelzik.

A könyv második, új kiadása szép, 
vonzó külalakban látott most napvi
lágot.

Gárdonyi Géza: A LÁMPÁS 
Állami Irodalmi és Alűvészeti Kiadó

Az E gri csillagok írójának ezt a 
kis müvét talán kevesen ismerik. Ed
dig  — jogtalanul — ki is rekesztet
ték egy kissé Gárdonyi hagyatékából. 
Mai könyvkiadásunkra várt az a fel
adat, hogy Gárdonyinak ezt a merész 
írását eljuttassa a legszélesebb olvasó- 
közönséghez.

Szemlér Ferenc: A HAROMPUPG HEGY
Állatni Irodalmi és Művészeti Kiadó

Ez a gyermekkori élményeket tükrö
ző, önéletrajzi vonatkozásokban gaz
dag ifjúsági regény, amely egy szo
morúan végződő tengerparti nyaralás
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halála után ötven esztendővel elmond
hatjuk, hogy nemcsak akart, hanem va
lóban népének gazdag kincseiből nem. 
zeti művészetet alkotott is. A mai em
ber számára Grieg művészete éppoly 
értéket jelent, éppoly nagy mértékben 
járul hozzá a norvég élet sajátos vo
násainak feltárásához, megismeréséhez, 
mint Ibsen, vagy Björnson. Nemhi
ába vállalkozik oly nagy szeretettel Ib
sen Peer Gynt-jéhez, vagy Björnson 
Olaf Trygvason-\ához zenét szerezni.

Fiatalkori népi táncfeldo’gozásai 
h25 északi tánc és népdal) olyan erő
teljes hatást gyakorolnak rá, hoay ké
sőbb a Norvég táncok saját daliamai
ban is népi anyagot vélünk hallani.

Apró zongoraművei (Lírai darabok) 
kis költemény-terjedelmű hangulat, és 
jellemképek. A norvég népi fantázia 
alak’ai teszik változatosabbá a termé
szet, az ember, család, szerelem, a fa
lus’ élet költőjének világát.

Kétszázéves rokokó-táncokat utánoz 
a Holberg.szvit-ben: saját da'amak 
anyagából építi fel az ősz című nyitá
nyát.

Nagyobb hangszeres műveiben a- 
mol! zongoraverseny, g-moll vonósn'-

történetét meséli el, az első világhá
ború kirobbanása előtti napokban, he
tekben játszódik le. A gyermek első ta
lálkozása ez az élettel, az akkori tra
gikus valósággal. Szemlér Ferenc me
leg színekkel, megrázóan ábrázolja, 
hogyan rabolja el a háború a gyermek
től azt, ami talán a legdrágább: álmait, 
gyermekvágyait.

« KARVEZETÖKNEK
DEMIÁN VILMOS: GYERMEK

KAROK
Iskolai kórusainknak — különösen a 

falusi hétosztályos iskolák kórusainak 
a színvonala gyakran a dilettantizmus 
színvonalán mozog. Ma már ismerjük 
azokat az okokat, amelyek ezt eredmé
nyezték. Az új tanév ideje alatt — amíg 
intézményesen megoldódik a javulás felé 
tartó helyzet — a szerkesztőség lehe
tőségeihez mérten rendszeresíteni szán
dékszik a segítségadást, részben művek 
közlésével, részben a tanuló ifjúság ze
nei nevelésével kapcsolatos elvi kérdé
sek megvitatásával. Ennek az akciónak 
első lépése e két gyermekkari mű köz
lése.

1. A szorgos ősz. Halk, finom hang
vételre épült Iirai dal. Tempója lassú, 
metrikai alapegység a pontozott ne
gyed; tehát vezényeljük kettőben, mint
ha triolás kétnegyedes ütemben lenne 
írva. így lesz természetes a kulminá- 
ciós ponton belépő négynegyedes ütem, 
így fog érvényesülni a ringató ritmus. 
— A műben dinamikai jelzés nincs; a 
szerző bizonyára azt akarja ezzel hang
súlyozni, hogv — az egyéni ízlés dik
tálta eltérésekkel — zenei szöveg ter

gyes, hegedű-szonátái s e-moll zongo
raszonátája) gazdagon sorakoznak fel 
az Ötletek, motívumok s az ábrándozó 
szerző egy.egy pillanatra bemutatja 
egyéniségének markánsabb, energiku- 
sabb vonásait is.

Mindezek mellett talán mégis (kis 
zongoradarabjai mellett) dalain keresz
tül ismerhetjük meg leginkább; mintha: 
ezekben tárulna fel legőszintébben, 
mintha itt jelentkezne legközvetleneb
bül. Honfitársai (Ibsen, Björnson, Paul. 
sen, Andersen, Vinje s mások) mellett 
megzenésíti német költők verseit is 
(Heine, Goethe, Chamisse, Uhland). M i
lyen gazdagon vonulnak fel a norvég 
élet képei: a fjord, a hegyi élet magá
nya, szépsége, az ősz, az elmúlás, az 
élet keserves küzdelmei, gyermeksirató, 
bölcsődal, elmélázás, vagy elválás s 
mindezek betetőzéseként a hazához, a 
néphez való őszinte, maradéktalan ra
gaszkodás.

„Eşzak Chopin.je“ — mondia róla az 
egyik zenész, „korunk, utolsó romanti
kusa“ állapítja meg születésének hat
vanadik évfordulóján a német zenetu
dós. A mi számunkra megmarad a nor
vég nép ősz dalnokának, aki közel-, 
hozza s megszeretteti velünk népét, ha
záját s ezzel munkálja a népek egymás 
iránti becsülését, egymás megértését.

BENKő ANDRÁS

mészetes hullámzása szabja meg az ár
nyalásokat. Tehát a dinamikai felépítés 
rendszerét állapítsuk meg a formai 
elemzés segítségével: a dal három ze
nei periódusból áll (1—12, 13—22, 23— 
36 ütem). Az első periódus halkan in
dul, a hetedik ütemig emelkedik, on
nan esik a dinamika. (P.mf-pp); a má
sodik szintén halkan kezd, kétszeres 
utánzással emelkedik egészen a periódus 
végéig, ahol a csúcspont helyezkedik el 
(ff dinamika); az első frázis témájához 
visszavezető két ütemben hirtelen di
namikai esés van, s a 25. ütem ismét 
halk lesz. Az utolsó periódus emelke
dik végig, de a záróakkord ne érje el 
a csúcspont dinamikai magasságát.

2. Cirmos és a gombol vág.
Ebben a dalban a vidámság, a pezs, 

gő ritmus az uralkodó elem. A szerző 
álfal jelzett tempó a maximális: csajt 
akkor térjünk rá, amikor a pergő szö
vegkiejtés hibátlan és a ritmikai egyön
tetűség is e'éggé rögződött. Ha kóru
sunk teljesítőképessége az eiőirt tempót 
nem teszi lehetővé, inkább énekeltes
sük lassabban, semhogv döcögő, egye
netlen legyen az előadás. A mű im i
tációláncolat formailag, tehát minden 
utánozó szólam belépését emeljük ki 
jól. A motorikus mozgás azt is jelenti, 
hogy — a ritmikai egyöntetűség érdeké
ben — a nvolcadértékekbő! álló ütemek 
első hangját kis hangsúHval lökjük 
meg. — A művet kezdjük halkan (mp) 
és egyetlen emelkedő dinamikai hullám
nak formáljuk. Az utolsó „H a j!“ hang- 
magasság nélküli felkiáltás.

E két művet énekeltethetjük női kó
russal is, az elsőt a szöveg is alkal
massá teszi erre. Ebben az esetben ne 
transzponáljuk egv fél hanggal lefele, 
mint ahogyan az a gyermekkari elő
adásban ajánlatos
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