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tesszük az esztendőt, úgy ahogy sza-
bad, úgy ahogy lehet, mert az el-
következendőket nem tudnánk majd 
mihez hasonlítani. 

A szezon a «leépítési» munkálatok 
miatt csak 1925 október 8-án nyílt 
meg s 1926 június 8-án zárult. Tehát 
kerek nyolc hónapig tartott . Ezalatt 
az idő alatt kétszázhat előadás volt. 
ötvenhárom opera és nyolc balett 
került színre. Hat magyar opera huszon-
kilenc előadásban és negyvenhét idegen 
opera száznyolcvannégy előadásban. 
Négy magyar balett — öt és négy kül-
földi balett hét előadást ért eh 

összesen három bemutató volt : 
Pelleas és Melisan.de, Taifnn és egy 
estén Pergolese Úrhatnám szolgálója 
s Donizetti Csengetyűje. Kevés és 
szegényes eredmény, különösen akkor, 
ha arra gondolunk, hogy ezek közül 
csak egyet, a TaifunU lehetne — 
nagy megalkuvással — magyar újdon-
ságnak nevezni. 

A játékrend színvonalát inkább a 
reprizek emelték. Felújították a Cigány-
bárót, a Zsidó nőt, a Carment, a 
Siegfridet, a Manón Lescaut, a Hamletet, 
a Thaiszt és a Bűvös vadászt. 

Volt egynéhány indokolt és indoko-
latlan vendégszereplés : Jeritza, Strauss 
Richárd, Battistini, Barbara Kemp és 
Gyenge Anna (Anna Roselle) igazi 
művészetet hozott. 

A többiek közül az idegenek kellő 
ellenszolgáltatás nélkül vitték el a 
magyar pénzt. 

A művészeti színvonal kritikai mér-
legeléséről — amint jeleztük — le-
mondtunk, de az új igazgató ad-
minisztratív eredményeit mégsem le-
het kicsinyelnünk. Operadirektor alig 
kezdte még súlyosabb körülmények 
között működését, mint Radnai 
Miklós. És mégis végigjátszotta a sze-
zont. Ez föltétlenül siker, ha nem is 
végleges győzelem. De ezért nem ki-
zárólag őt kell megdicsérnünk, hanem 
az Operaház egész személyzetét. Mindenki 
legjobb tudásával és képességével állt 
be a közös munkába. Mindenki érezte, 
hogy itt nem az új rezsim megerősítésé-
ről van szó, hanem a magyar zene-
kultúra megmentéséről. 

Akármennyire is tartózkodunk a 
szezon általános kritizálásától, meg 
kell mondanunk, hogy a magyar kir. 
Operaház működése : nem voit eléggé 
magyar. Erkel, Káldy és Kerner szel-
leme tünedező művészettörténetté vált 
volna ? Ezt nem fogjuk engedni 1! . . . 

Papp Viktor. 

Templomi zene Győrben. Mit hall, 
milyen zenei benyomásokat nyer a 
Győrbe érkező idegen? Legelőször is 
két zongoraverklit, melyek egymás 
nyomában járnak kapu alj ból-kapu-
aíjba, híven a «hangverseny» szó szó-
szerinti jelentéséhez és a versenyre 
helyezve a hangsúlyt. Majd a déli és 
esti harangszó nyújt zenei élvezetet 
az utcán járó-kelőnek. Ezenkívül aztán 
jövevény ember nagyon kevés eredeti 
muzsikát hallhat. Hangverseny ha-
vonkint egy-kettő ha van. Közepes 
pesti és bécsi nagyságok teszik néha 
látogatásukat. Még ritkábban törté-
nik, hogy a színház megszakítja soro-
zatos operettelőadásait egy-egy opera 
kedvéért. Mindezek a zenei előadások 
azonban teljes egészükben import-
árúk, melyek nagyon keveset jelente-
nek Győr zenei kultúrájában. Sokkal 
szorosabban fűződik ehhez a kultúrá-
hoz a város templomi zenéje, elsősor-
ban a katholikus nagytemplomé, mely-
lyel érdemes közelebbről megismer-
kedni. 

A székesegyházban, Győr legna-
gyobb és legelőkelőbb közönségű tem-
plomában a következő szerzők miséi 
kerülnek állandóan előadásra : Bieger, 
Gruber, Müllner, Förster, Kempter, 
Renner, Seyler, Eybler, Zangl, Stehle, 
Reiman, Kretschman, Krenn, Horák, 
Moosmayer, Pembauer, Kainersdor-
fer. És ígv tovább. 

Aki csak egy kevéssé is jártas a 
zenetörténetben, meglepődve áll a soh-
sem hallott nevek e tömege előtt. 
Művelt muzsikusok pedig jogosan mél-
tatlankodva kérdezhetik, hogy kik 
ezek az idegen, ismeretlen és jelen-
téktelen nagyságok, akik megszállták 
egy színmagyar és műveltségben nem 
utolsó város templomának kórusát. 

Hogy mit jelent ez a névsor és mit 
jelent az a tény, hogy hétről-hétre és 
évről-évre kivétel nélkül ezek és ezek-
hez hasonló szerzők jutnak szóhoz a 
székesegyházban, az csak azok előtt 
dereng fel teljes világossággal, akik 
meggondolják, hogy kiknek a helyét 
foglalják el e hívatlan vendégek. Egé-
szen a legújabb korig nagv zeneköl-
tőink majdnem valamennyien épen az 
egyházi zene terén alkották meg leg-
magasztosabb műveiket. Nincs tudo-
másom arról, hogy a mult század nagy 
miséit, melyek még legközelebb áll-
nak a mai közönséghez vagy legalább 
csak egy részüket is előadták volna 
Győrben. Még kevésbbé ismeretes a 
középkor legkatholikusabb századai-
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nak egyházi zenéje. Ha a németalföl-
diek gazdagon ellenpontozó zenei isten-
tisztelete fáradságosan közelíthető is 
meg, Palestrina határtalan egyszerű-
sége minden szépséget szomjazó val-
lásos lélek előtt nyitva áll. És ha a 
külső szűkös viszonyok minden na-
gyobbszahású zenélésnek útját állják, 
ha orgona és hangszerek hiányzanak : 
csak öt énekes jöjjön össze a kóruson 
s már megszólalhat az egyházi zene 
ideálja, a Gregorián-ének, minden idők 
legegyszerűbb és legáhitatosabb zenéje. 

Győrött azonban Palestrina örö-
kébe Bieger és Gruber jöttenek. 

Semmivel sem tudom menteni ezt 
az egyházzenei politikát. Teljes rész-
véttel fordulok az operettkarmester 
felé, aki olyan műfaj népszerűsítésére 
van kényszerítve, melynek termékeibe 
csak kivételképen jut néha valamelyes 
valódi zene. De mi menti a templomi 
karnagyot, aki a legmagasabbrendű 
alkotások helyett szabad választás-
sal az alsóbbrendűeket mutatja be egy 
olyan közönségnek, mely a magasz-
tost szomjazva sereglik a templomba. 
Hány emberért felelősek azok, akik 
rendszeresen rossz zenét terjesztenek, 
holott jót nyújtani is módjukban 
állana. Meg kellene gondolniok, hogy 
mennyi hívőnek kizárólagos zenei for-
rása a templomi zene. Egy középosz-
tálybeli kis gyermek «zenés misének» 
nevezte a hegedűt, mert hangját csak 
a templomból ismerte. Ezzel a hata-
lommal, mely a templomi zenész kezé-
ben van, csodát lehetne művelni egy 
város zenei nevelése terén. 

De, ha már selejtes zene honoso-
dott meg nagytemplomunkban, miért 
német is ez a zene egyúttal? X. Pius 
pápának a liturgikus zenét megrefor-
máló rendelete, az 1903-ban kiadott 
Motu Proprio előírja, hogy az egyházi 
zene egyetemes legyen, vagyis «az egy-
ház egyetemes jellegét viselje magán, 
úgy, hogy ha más nemzetbeli hallja, 
arra se gyakoroljon kellemetlen ha-
tást.)) Nagyon tiszteletreméltó szabály 
ez. Mi azonban oda jutottunk, hogy 
jelenleg e német muzsikával szemben 
saját városunkban érezhetjük magun-
kat «más nemzetbelieknek.)) Ha már 
most egy idegen, német vagy osztrák 
tévedne templomunkba, reá esetleg 
kellemes hatást gyakorolna, hogy honi 
zenét hall, (ámbár megütköznék minő-
ségén), a helybeli hívők százaira azon-
ban, akik hétről-hétre betöltik a templo-
mot, erősen kellemetlen hatást gyakorol 
e «más nemzetbeli)), üres muzsika. 

A pápai rendelet nem írja elő, hogy 
szükségképen idegen zene legyen min-
den katholikus országban az egyházi 
zene. A német templomi zenész német 
zenével tiszteli Istenét, miért tűnik fel 
lehetetlennek, hogy a magyar viszont 
magyar zenével tegye ugyanezt? 

A jövevény-zenének ebben az ára-
datában a magyar egyházi zene mel-
lőzötten háttérbe szorul. Liszt, Mo-
sonyi és Beliczay korának magyar 
templomi zenéje még felzendül itt-ott, 
némely budapesti vagy vidéki tem-
plomban. De az őket követő félszázad 
magyar miséi közül több maradt fió-
kokban felejtve, mint amennyi elő-
adásra került. A mai fiatal nemzedék 
egyházi zenéje pedig majdnem kivétel 
nélkül papiroson alszik vagy hal el. * 

A magyar zenének elnyomatása 
Győrben nem helyi jelenség, hanem 
szorosan összefügg az egész magyar 
zeneélet eddigi helyzetével. Az osztrák 
politikai elnyomatással ' egyidejűleg 
Magyarország városi zeneélete is tel-
jesen idegen befolyás alatt állott, sőt 
helyzete sokkal reménytelenebb volt 
amannál. Az államélet terén ugyanis 
sikerült egy napról a másikra meg-
szabadulni az idegen befolyástól, zene-
életiink azonban azontúl is, egészen 
a legújabb időkig a német kultúra 
függvénye maradt. 

Német zenei gyarmat volt Magyar-
ország, melyet nemcsak zenével, de 
zenészekkel is fölösen ellátott a meg-
szálló nagyhatalom. Tagadhatatlan, 
hogy sok kiváló német zenész is került 
így hozzánk. Ilyen volt Koessler János, 
a mai magyar zeneszerzők valamenv-
nyijének tanítómestere. És így került 
hozzánk Franek Gábor is, a győri szé-
kesegyház karnagya. Az ő működése 
a maga nemében nagyjelentőségű. 
Három évtizede áll a székesegyházi 
kórus élén s e hosszú gyakorlat alatt 
karmesteri képességeit igen nagy mér-
tékben sikerült kifejlesztenie, önma-
gát és énekkarát az önállóság, fegyel-
mezettség és muzikalitás terén oly 
fokra tudta felküzdeni, hogy előadásai-
nak sikerét az énekkartól majdnem 
függetleníteni képes. A szólistákat 
nevelte előadásainak erősségeivé; ez 
a tevékenység nem felel ugyan meg 
az egyházi zene szellemének, de vidéki 
templomokban sokszor biztosítja a 
sikert. Úgy indult, hogy közönséget is 
nevel magának. A megkezdett úton 
azonban, melyen pedig messze lát-
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hatóan egy Mozart Requiem-előadás 
is magaslott, elakadt s azóta szétvál-
tak a karnagy és a közönség útjai. 

Az első pillanatban, ha Franek ide-
gen zenét terjesztő tevékenységét ösz-
szehasonlítjuk Koessler idegen zenére 
nevelő működésével, az utóbbi lát-
szik a mi szempontunkból veszedel-
mesebbnek. A valóságban azonban 
megfordítva áll a dolog. Koessler 
ugyanis nem akadályozhatta meg, hogy 
egykori tanítványainak legkiválóbbjai 
ne szakítsanak a nyugati zenekultúrá-
val és ne térjenek új útra, mely a 
magyar zene virágkorához vezetett. 
Franek azonban a saját hatáskörében 
megakadályozhatja (és teszi is), hogy 
a magyar zene kiváló alkotásai a 
magyar közönséghez eljussanak. Az 

idegen tanítómesternek csak emléke 
kisért néha, de az idegen származású 
karmester állandóan a zeneszerző és 
a közönség között áll és elzárja az 
útat, melyen azok egymásra találhat-
nának. A cseh származású karnagy, 
ha egy magyar és egy cseh mise elő-
adása között kell döntenie, tekintet 
nélkül értékére, a cseh művet fogja 
választani, aminthogy eddig is min-
den esetben azt választotta. 

Remény nélkül azonban szomorú 
volna az élet. Lehetetlen, hogy a 
magyar közönségnek előbb-utóbb, egy-
szer eszébe ne jusson azon gondol-
kozni, hogy hova tűnnek el hát itthon 
azok a magyar zeneművek, melyeket 
külföldön már a világhír vett szár-
nyaira. Kerényi György. 




