
S Z E M L E 

S Z Í N H Á Z . 

F A R K A S K A L A N D . 
Asztalos Miklós történelmi színműve a Nemzeti Színházban. 

Történetíró jelentkezik ezzel a drámával, Erdély multjának külön-
leges ismerője. Csak látszólag paradox állítás, hogy ennek ellenérc drámája 
köt le s nem történelmi tájékozottsága. Ezen nem azt értem, hogy a kor-
rajzot elejti vagy a légkör éreztetésével adós marad. Színművének szinte 
minden mozzanatában ott kísért a XVII. század eleji Erdély vad hullám-
torlata, amelynek a dráma végén már szigonyos Neptunusa is föltetszik 
Bethlen Gábor alakjában. De ebben a szélsőségesen politikai időszakban 
Asztalos mégsem csábul el hangzatos és dramaturgiailag annyira remény-
telen színpadi politizálásra. Báthori Gábor emberi szenvedélyeire figyel, 
meggyőzően azt vallva, hogy történelmi végzetének is itt fogódznak meg 
tápláló — bár sorvadásra ítélt — gyökérszálai. Meglepett, hogy a dráma 
akárhány bírálója a nagytervű uralkodó vonásait sürgette Asztaloson, pedig 
ha volt fejedelem, ki zabolátlan egyéni akaratát tökéletesen képtelen volt a 
közösségébe termékenyítőleg beleoltani: bizonyára az utolsó Báthori volt 
az. Sugallatosságának nagy volt a varázsa, de semmivel egyenlő az alkotó-
ereje ; ösztöneinek élt, nem küldetésének. 

A szerző képzeletét az ösztönember csillaghullása ragadta meg, akiben 
a tiszta szerelemnek már első s egyúttal utolsó szikrája is behamvazódott. 
Mikor azután ezt a hamuréteget az idők vihara elfújja, a lappangó parázs 
előtűnik, de már csak egyetlen, végső lobbanásra. 

Becsülnivaló Asztalos drámájának elgondolása s nem egyszer kész-
sége is meglepő ennek az elgondolásnak színpadi megvalósításában. Szenvedé-
lyek gyúlnak ki színdarabjában, nem parádés, «történelmi» lángolások, 
mindig érezni, hogy az ember a korok jelmezében is milyen keveset változik. 
Meghitt történelmet kapunk, itt-ott — mint pl. Báthori éjszakai, kalandos 
légyottra szökésében — a cselekvény sodra már szinte a vígjáték árterülete 
felé csap ki a tragikai mederből. Ez is határozott írói érzékre vall, az igazi 
drámaíró — Shakespeare szabad életérzésének igézetében — sohasem ügyel 
kínosan a merev határvonalakra, ezek tisztelete jobbára a «penzum»-ihletű 
drámaírók erénye s mindig bizonyos feszességhez és peckességhez vezet. 

Más kérdés, hogy ehhez a szabad alakításhoz az írónak megvan-e a 
valóban szabad lélegzetvétele? Kifejezésében az a hajlékonyság, mely elgon-
dolását híven és a művészi igazság meleg forrásaiból szolgálja? E tekintetben 
Asztalos drámaköltői erejének némi fogyatéka is nyilvánvaló. Mondatai 
biztosak, a lényeget adják és — egynéhány kisiklást leszámítva — ízesek is. 
Csak drámai feszítőerejük nem eléggé magasfokú. Néha még a történeti 
tanulmányíró fogalmazza meg őket, hibátlanul mérlegelve a közölnivalót, 
hibátlanabbul, mint a drámai hatásértéket. Az igazi drámai nyelvben meg-
bomlanak a túlságosan zárt, erősen értelmi összefüggésű szakaszok, a beszéd 
is «in statu nascendi» robban ki, akárcsak a szenvedély, mely fűti. Ez az, ami-
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ben a bíráló jótanácsokat bajosan adhat, ennek ő is csak élvezője, igaz, hogy 
eléggé gyér élvezője, különösen történelmi színművekben. 

A Nemzeti Színház tiszteletreméltó odaadással és előkelő becsvággyal 
szolgálta új szerzőjének ügyét. A játékmester, Abonyi Tivadar, körültekintő 
gondossággal őrködött, hogy az emberi, egyéni ízű mozzanatok, a «törté-
nelmi» stílus megrögzött hagyományainak prédájául ne essenek. Általános-
ságban sikerrel is járt törekvése, legfeljebb a «békétlen» jelenetekben kísértett 
föl itt-ott a jelmezes mélabú. A közreműködők sem tévedtek nagyhangú 
öblösségbe s hogy az alakok művészi hitele nem érte el ugyanazt a szintet, 
inkább a szereposztáson fordult meg. Jávor Pál Báthorijában örömmel 
méltányoljuk az elmélyedést, önfegyelmezést és jelenetein túl az egységnek 
szemmeltartását, csak a jelentékenység varázsa s az ú. n. «holt» pillanatok 
színpadi értékesítésének képessége hiányzik a fiatal művészből. A szenvedély 
lüktetése helyett beszédében akárhányszor csak szövegpattogtatást érzünk, 
mozgásában robbanó indulat helyett hebehurgyaságot. Somogyi Erzsi a 
«házias» bevezetőrészben kifogástalan, később a patétikus fordulókon kere-
setté válik, inkább csak szereplehetőségeket kerget. Lukács Margit biztatóan 
fejlődik, pompás eszközein egyre tudatosabban uralkodik, neki még az él-
mény- és hangulatemlékek gyarapodására van szüksége, hogy mélyebbre 
áshasson. Kovács Károly jótékonyan kezd kibontakozni az intrikusi egyoldalú-
ságból. Berky Lili a nagyasszonyi tekintélynek sohasem marad adósa. 
Hosszú Zoltán meg Iványi Irén az epizódnak nagy erőssége. Igen szépek és 
stílusosak a Horváth János színpadképei. 

A világ közepe. 
Paul Osborne színjátéka a Vígszínház-

ban. 

Együgyűek is lehetnek kiválasz-
tottakká s egy amerikai farmertanya 
is a «világ közepé»-vé. Itt nem kisebb 
dolog történik, mint hogy egy uno-
kája sorsáért aggódó vén bérlőgazda 
foglyulejti magát a Halált : ott-
ragasztja kertje almafáján, mely egy 
önzetlen jócselekedete fejében korlát-
lan hatalmába kerül, valósággal az 
Édenkertbeli «halhatatlanság fájá»-vá 
változik. Az öreg nem akar meghalni, 
mert az unokát egy «áspiskígyó» nagy-
néni gyámsága fenyegeti. A szelíd, 
megértő, minden sebet meggyógyító 
Halál tűri sorsát, jól tudja, hogy 
munkája nélkül a világé is meghiúsul, 
hogy siralom völgyévé válnék az a 
világ, melynek a halhatatlanság a 
«közepe». Erre eszmél rá maga a 
makacs öreg is és hóbortos gondolatá-
nak áldozatául esett kis unokáját 
kézenfogva, megadással és boldogan 

indul el a jóságos Halál társaságában 
a másvilág üdvösségébe. 

Látnivaló, hogy a kétarcú Ameri-
kának ebben a színjátékban tisztára 
az érzelmes, a család- és gyermekkul-
tusz felé fordult ábrázata tükröző-
dik ; kétségtelenül a rokonszenve-
sebbik, még pedig a moziból oly jól 
ismert híg és olcsó szentimentalizmus 
nélkül. Az amerikai ír-származású 
Osborn nem színpadi iparos, szeren-
csésebb pillanataiban a valódi mű-
vészet tájaira is van útlevele. Még 
ötletének előrelátható és be is követ-
kező veszedelmeivel is derekasan meg-
birkózik. A drámai fejlesztésben oly-
kor elakad, viszont stílusbontó szín-
padi handabandázásba sohasem té-
ved bele. Nagyon jól tette a Vígszín-
ház, hogy valahára valami mással 
kísérletezett, nem ragadva bent a 
kisebb kockázatú, de hovatovább el-
gépiesedésre vezető megszokásban. 
Ez alighanem az új drámaügyi irá-
nyítónak, Zágon Istvánnak érdeme, 
tőle való a kitűnő fordítás is. Hegedüs 
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Tibor gondos, fínomérzékű rendezés-
sel, Vörös Pál hatásos és stílusos dísz-
letekkel támogatta. 

Az előadás hibátlanul szép. Som-
lay Artur aggastyánja gazdag, mély 
és ízes alakítás, az igazi humor 
meleg színeiben ragyog. S méltó 
hozzá — akinek feladata nem kisebb 
s nem jelentéktelenebb — az unoka 
is, a kis Szepes Iván, az új gyermek-
színész, aki gyermeknek elragadóan 
kedves, színésznek meghökkentően 
tehetséges. Vágóné művészi egyszerű-
sége kincset ér, Vaszary Piroska jel-
legzetessége a legjobb metszetkészí-
tőkére emlékeztet. Az újonnan szer-
ződtetett Kőmives Sándor a Halál 
alakjában mutatkozott be, rokon-
szenves egyéniségével, gyönyörű be-
szédével általános feltűnést keltve. 
Kormos Márta is novicia ezen a 
színpadon, meleg hangja, kellemes 
mozgása sok jót ígér. Bárdi Ödön 
most is megbízható, előkelő játék-
modorú művésznek bizonyult. 

Színészjubileumok a Nemzeti 
Színházban. 

Pataki József — Gabányi László — 
Ónodi Ákos. 

Nehéz elhinni, hogy az utolsó 
«békeesztendő» szerződtetettjei is már 
egy negyedszázada szolgálják hivatá-
sukat s a magyar drámajátszás első 
otthonát. Hárman kerültek együvé 
ebben a tisztességben s az érte be-
csülettel kijáró megtiszteltetésben. 
Mind a hárman azok közül a meg-
bízható, értékes erők közül valók, 
akiken a Nemzeti Színház művészi 
munkájának elengedhetetlen folyto-
nossága nyugszik. Inkább az epizód-
ban foglalkoztatták őket, de ennek 
— ha Valahol — épp ebben az intézet-
ben nem lehet lefokozó jelentése : itt 
aranyat ér az olyan művész, aki a 
részletmunkát a művészi igazság 
teljességével oldja meg, színaranyat 
a talmiragyogás mellett, mely esetleg 

sztárfeladatokban csillog egy epizódra 
is kevés benső hitelesség nélkül. 

Pataki Józsefről még a nagy Pet-
hes Imre mondta egyszer nekem : 
kivezényeltetném látására a pesti 
tanulóifjúságot, hogy megbámulhas-
sák az igazi magyar embert, mielőtt 
végkép kivész a főváros színpadáról. 
Valóban, a Réthy Mihályok és Szent-
györgyi Istvánok lelkét kevesen őrzik 
hívebben ennél a kevéseszközű mű-
vésznél, aki a színház legjobb szelle-
mét igazán vérében hordozza. Hagyo-
mánytisztele ihleti abban is, hogy a 
fényes multnak kutató krónikásává 
szegődött s annak emlékeit féltő 
gonddal gyüjtögeti és őrzi a színház 
múzeumában. Ünnepi estején is visz-
szament a legendás multba, Szigligeti 
Csikósának öreg Marci bácsiját mu-
tat ta meg a késő maradéknak, maga 
köré teremtve a színpadra egész vilá-
gát a régi magyar pusztának, amely-
nek az évszázados multban szakasz-
tott ilyen lehetett valamennyi kis-
királya. A statisztáló meg a nézőtérről 
figyelő színiiskolások jól tették, ha 
alaposan rácsodálkoztak erre a vén 
csikósgazdára : ki ne haljon a faj-
tája, valameddig a Nemzeti Színház 
fennáll ! 

Gabányi László nagy örökség dí-
szével és terhével járta végig ugyan-
ezt az időszakot: az édesapjáéval. 
Minden külső adománya csodálatos, 
szinte kísérteties újjáéledése a néhai 
nagy művész színpadi megjelenésé-
nek, s ez a visszaütő igézet a haladó 
idővel még csak fokozódik. Ugyan-
evvel mintegy az is adva van, hogy a 
művész szerepköre is jórészt ilyen 
hagyatékjellegű. Talán csak a magyar 
parasztalakok területén fordult meg 
kevesebbszer, a shakespearei, moli-
érei epizódszerepeket szinte hiány-
talanul átvállalhatta s ami a Paulay-
korszakból máig műsoron maradt, 
abban is tökéletes stílustisztelettel 
állt helyt Gabányi Árpád egykori 
híres művészi feladataiért. Most is 
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egy ilyen szerepben jubilált: Csiky 
elmulhatatlan Nagymamájának kene-
tes és zsörtölődő tábori lelkészében. 
Újra megbizonyította a kitűnő epi-
zódszínész legfőbb erényét, a cseké-
lyebb szerep gazdag jellegzetességű 
megrajzolását s ugyanakkor a finom 
stílusérzéket is, mely az olcsó túl-
hangsúlyozás megvetésével illeszke-
dik bele az egész színmű művészi 
összhangjába. 

Ónodi Ákos — két jubiláns kar-
társával ellentétben — nem tartozott 
a színpad «született öreg»-jei közé. 
Még nem is oly régen tüzeslelkű fiatal 
hősök szólamait zendítette meg, a 
szó mögött az érzés hevének gazdag 
fedezetével. Feledhetetlen Harsányi 
Kálmán barátunk mindig lelkes öröm-
mel hívta fel a figyelmet erre az 
őszinte lobogásra. Harmadfél évtized 
multán Ónodi is hovatovább áthan-
golódott a higgadtabb, meglett-fér-

fibb szerepekre s ezekben vált csak 
nyilvánvalóvá érett jellemzőkészsége. 
Mintaszerűen tiszta és színmagyar a 
szóejtése s éppen takarékossága által 
kifejező a mozgása. Nem hiába ját-
szotta többször a Hamlet színészét: 
jól elméjébe véste Hamlet intelmét a 
színészi mérsékletről. Evvel vált ki 
most az ünnepi estén is a Sárga csikó 
Csorba Mártonában. Ez a fogház-
viselt csikósgazda «hatásos» szerep, 
de leginkább a múltszázadi teatrali-
tás értelmében. Ónodi az élet és 
költői igazság színébe öltöztette. Pá-
lyáján elérkezett arra a pontra, ahol 
a színész a drámaírónak alkotótár-
sává emelkedik. 

A Nemzeti Színház az utóbbi évek-
ben nagyon megfiatalodott. Adja 
Isten, hogy az ifjú gárda megértse és 
kövesse e negyedszázados multú előd-
jeinek útmutatását. 

Rédey Tivadar. 

F I L M . 

FILM ÉS F I L M É L M É N Y . 
Alaposan benne vagyunk a szezonban, egymásután peregtetik le az 

új filmeket, maradandó élményt azonban csak nagyon kevés jelent közöt-
tük. Olyan filmre gondolok, amely hatásával és képeivel sokáig az idegek-
ben élne . . . 

Igazi francia film a Párizs lámpafénynél. Egy férfit szeret egy asszony 
és egy leány. A férfi nem is sejti, hogy az asszony a leány anyja. Albert 
Préjean mint drámai színész mutatkozik be. Az alvilági levegővel telített 
környezetből, a merész témából, amely kisiklásra csábíthatott volna, a fran-
ciák tiszta irodalmat igyekeztek csinálni. Françoise Rosay az anya, a lokál-
tulajdonosnő szerepében megrázóan eleven. Egy mozdulattal vagy félhang-
gal a lélek legmélyebb történéseit érzékelteti. Charles Vanel púposa kitűnő. 
Párizsi zsargon és párizsi karakterfigurák : a kitartott fiú, a márki és a mocsár-
ban tisztaságot jelentő leány, Lisette Lanvin. — A Kétlelkű ember, amely 
az új francia bűnügyi film reprezentánsa, különös történet. A jó Viktor úr 
az esemény hőse, a Bazár a megbízhatósághoz tulajdonosa. A kisváros lakói-
nak osztatlan becsülését és rokonszenvét élvezi, de éjjel furcsa dolgokat 
művel. Gyanús alakokkal tárgyal betörésről, gyilkosságba is keveredik. 
Raimu lenyűgözően realisztikus emberábrázolása lélektani finomságok kifeje-
zésével párosul. Pierre Blanchar az ártatlanul gyilkossággal vádolt cipész-
mester szerepében sokáig élményünk marad. — Egy gyorsan polgárosuló 
város bevándorolt lakói, sötét kalandorok és tisztaszándékú, építő férfiak 
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között dúl a harc, hogy a leégett Chicago romjain felépüljön az új város. 
A tűzvész fölvétele nagyszerű, mint technika, de nem rendít meg. Kedves 
a három főszereplő. A nagy amerikai filmek befejezése, mint a tavalyi San 
Franciskóé is, nem csupán egyszerű hepiend, hanem az élet meg nem állá-
sára és tisztább kibontakozására mutat. 

A Mégis ártatlan-ban a vígjátéki helyzetek kiaknázása, a friss ötletek 
és a kiváló trükkfényképezés jelentik a sikert. Danielle Darrieux, az új 
sztár, törékeny és üde jelenség. A munkanélküliség idejéből ágrólszakadt 
kisleányt játszik, aki eszével és ügyességével csinál karriert — a szociális 
beállítás azonban nem tengelye a mesének. Figyelemreméltó a dialógusok 
lerövidítése, sokszor egy-egy szavas találó párbeszédé, a kifejezés feszültség-
gel telített gesztusai pedig művészien alkalmazott tartalmi sűrítések. — 
Jeannette Mac Donald és Nelson Eddy, a kedves énekespár a hőse a Nyugat 
lányá-nak. Nem szárnyalják túl előbbi filmjüket ezzel a szép alaphangú 
történettel. Amin az egész mese fölépül, egy gyerekkori dal motívuma, 
amiről a férfi ráismer a nőre. Szép a vágtató és nyilazó jelenet képritmusa. 

Újszerű és komoly igényekkel jelentkező film az Új bálványok. Pilóták-
ról szól, nem is közönséges pilótákról, hanem azokról, akik még nem használt 
gépeket repülnek be. Lélektani magva a filmnek : a félelem és bátorság 
különös keveredése. A félelem a hisztériáig és a bátorság az önkívületig ! 
A repülőgépekről készült fölvételek Amerika fényképezési tökéletességét 
mutatják. Spencer Tracy játéka emberien meleg és közvetlen. Szándékai-
ban komoly, de kivitelében nem egészen a szándékhoz alkalmazkodó film 
ez, amely azonban mindig éreztetni tudja a szándék komolyságát és közel 
van ahhoz, hogy élményt nyujtson. 

Az Olimpiász-ról készült film azonban — korunk sportrajongásától 
függetlenül is — csupán mint film, élményt adott. Leni Riefensthal nagy-
szerű és teljes rendezői művészete minden kitalált mesénél izgalmasabb 
módon hozza szemünk elé két év után az olympiai játékokat. Azt a szel-
lemet, amelyből az olimpiász megszületett, kiválóan érezteti a film. A töké-
letesség utáni vágyról, a szépségről és erőről, a test csodáiról és költészetéről 
mesélnek nekünk azok a szobrok, amelyeket márványba álmodott a görög 
művész, amikor megalkotta a szépség ideálját. A szobrok elevenek voltak, 
mielőtt formát kaptak a márványban és megelevenednek újra, mihelyt föl-
támadnak az emberben. A játék, a kedv kifejezői, a dobás, ugrás és futás 
klasszikus mozdulatai támadnak föl a modern atletikában. A test ma is 
készül a csodára s úgy áll a térben egyedül, mikor bizonyságot kell tennie 
a végső megfeszülésről: a szobrok magányával s arcán a küzdés diadalával 
és szomorúságával. Minden olimpiász ilyen bizonyságtétel volt a görögök 
számára — olvashatjuk le a filmről — s az ma is. Mezőkön, folyópartok 
mellett, hegyeken és síkságokon át látjuk, hogy fut a szent láng, amíg a 
német atléta diadalmas tisztelgéssel tart ja magasba a stadion embertömege 
előtt s fellobbantja vele az olimpiai tüzet. Ez a film, annak ellenére, hogy 
a valóságról készült, pergő képeiben és villámgyors történéseinek bemuta-
tásában filmszerűbb minden elképzelhető filmnél. A felvételek kitűnőek, 
minden mozdulatot külön élvezhetünk. Felejthetetlen egy-egy arc feszült-
sége, ahogy a belső erő birtokba veszi lassan az egész testet, úr lesz fölötte, 
már semmi más nem létezik, csak egyetlen akarat, zárt egység, hogy meg-
szülessen a testnek művészi ihlet teljességében fogant remekműve : a rekord. 
Emlékezünk a lengyel bajnoknő villámgyors perdülésére, a megenyhült és 
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győzelemtől kifényesedett arcokra. A pattanásig feszült idegek áramköre 
kapcsolja egybe a futókat. Owens, a világ leggyorsabb embere, különös 
fekete. Egyáltalán nem gyapjas néger. Nyulánk, csinos fiú, hosszú és dombor-
izmú lábakkal, fiatal, komoly arca csupa értelem, csupa tudat és csupa 
éberség. Fehér gátak fölött szökellnek az atléták, gyönyörű a magasugrás, 
mint vízben csavarodnak, elfekszenek a léc fölött. Drámai az öt órán át 
estébe nyúló rúdugrás, a párbaj a két amerikai és két japán között. Nishida, 
égőszemű, kócos fiú, leveri a lécet, bocsánatkérő, szégyellős mosollyal int 
még a levegőben. Az amerikai alakja válik ki az éjből, villanyfénytől meg-
világított fehér teste röppen a sötétben ; a léc meg sem rezdül. 

A marathoni futás drámai elevensége zárja le a filmet, mintegy meg-
adva jelentését és rámutatva a sport értelmére. Eddig a vetélkedés, a pil-
lanatnyi erőfeszítés egymásközött volt a fontos, de számít-e most, hogy ki 
győz? A feladat: legyőzni a földet, amely ólmosan húzza le a testet, a fon-
tos legyőzni a távolságot, a fontos, hogy győzzön az ember. 

Soós László. 

Z E N E . 

A MAGYAR ZENEKULTÚRA ÚTJA. 
A magyar zeneszerzők, előadóművészek és zenepedagógusok között 

más nemzetekhez viszonyítva aránytalanul sok kiváló, sőt világhíres mester 
volt és van ma is. Örvendetes fejlődést mutatnak a haladó szellemű ének-
karok az új magyar énekeskultúra népszerűsíésével. Budapesten több kitűnő 
zeneművészeti intézmény működik és sok elsőrendű zenei esemény zajlik le, 
biztató jeleket látunk továbbá különösen az Orsz. Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottság és főváros vezetősége részéről a közönség zenei nevelését elő-
segítő akciókban is. 

Mégis, sajnos, általában a zenei műveltség hazánkban nem minősíthető 
elég fejlettnek, általánosnak, magyarnak és európainak. Vidéki városaink-
ban — megfelelő irányítás és szervezettség hiányában — csak kivételesen 
mutatkoznak értékes jelenségek. Igy zenei kultúránk országos átlaga zenei 
tehetséggel megáldott nemzetünkhöz nem méltó alacsony fokon áll. 

A magyar zenekultúra európai színvonalát ugyanis vidéki városaink 
saját, autochton zenekultúrája biztosíthatja. Vizsgáljuk meg a vidéken 
keresztülható magyar zenekultúra útját . 

Mint ismeretes, a zenekultúra első tényezője a zeneiskola. Fejlesztheti 
a vidék zenekultúráját fővárosi vagy külföldi kiváló előadóművészek sze-
replése is. Azonban a vidék valódi, autochton zenekultúrája szempontjából 
az a legfontosabb, hogy milyen műveket, hogyan mutatnak be helybeliek 
s milyen fokon áll a közönség zenei műveltsége? 

A zeneirodalom legfőbb alkotásainak, a szimfonikus és kamarazene-
műveknek megismerése vezet az igazi zeneértéshez, a zenei műveltségen 
nyugvó zenekultúrához. A zeneművek közvetlen hatását semmilyen gépi 
hangszer (rádió, grammofon stb.) nem pótolhatja, csupán elősegítheti a 
művek megismerését. Nem nélkülözheti tehát a vidéki városok művelődni 
vágyó közönsége a szimfonikus és kamarazeneművek közvetlen hatását 
biztosító szimfonikus zenekarok vagy kamarazene-együttesek működését. 
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A tapasztalat azt mutatja, hogy a közönség zenei művelődését leg-
hatékonyabban a Collegium Musicum rendszerű hangversenyek szolgálják. 

A Collegium Musicum-hangversenyeken a helybeli hivatásos és képzett 
amatőrzenészekből alakuló kamaraegyüttes zenei stílust és műsortmagyarázó 
előadások kíséretében mutatja be a zeneirodalom egy-egy korszakának és 
a nagy mestereknek jellemző alkotásait. A Collegium Musicum-rendszeré-
nek előnyei a hazai viszonyok figyelembevételével a következő szempontok-
ból mutatkoznak : 

Csak kevés vidéki városban lehet szimfonikus zenekar és ez esetben 
is — mint a gyakorlat mutatja — a zenekar évenként csak kevés (2—3) 
műsorra képes jól előkészülni; 

a zeneileg képzetlen, zeneesztétikai érzékkel és ismeretekkel nem bíró 
átlagközönség számára még a szimfonikus hangverseny sem jelent valódi 
zenei élményt, mert zenei műveltség hiányában képtelen teljes mértékben 
élvezni, megérteni és értékelni a zeneirodalom nagy alkotásait. A zeneileg 
műveletlen közönség számára még egy szimfonikus zenekari hangverseny 
is — különösen vendégszólista esetében — nem annyira művészi, mint 
inkább társadalmi esemény csupán ; 

mindenképpen kívánatos tehát a közönség zenei képzése és nevelése 
s ez legjobban, legegyszerűbben a Collegium Musicum által oldható meg, 
mely intimebb, közvetlenebb jellegénél fogva jobban tudja lekötni közön-
ségét ; 

a Collegium Musicum kamarazene-együtteséhez, bár képzettebb, de 
lényegesen kevesebb muzsikus szükséges, mint a szimfonikus zenekarhoz. 
Igy a Collegium Musicum kamarazenekara a város legjobb muzsikálóinak 
együttese lehet, különleges próbametódussal készülhet művészi feladatára ; 

Collegium Musicumok még oly városban is működhetnek, ahol csak 
igen kevés képzett muzsikus van, mert az előadások a zenei stílus és műsor-
ismertetéssel, kisebb együttessel (trió vagy kvartett), szólistákkal és gram-
mofon-illusztrálással is megoldhatók ; 

kiváló szolgálatot teljesíthetnek a Collegium Musicumok a vidéki 
városokban való helyi működésen kívül a környékbeli kisebb helyeken is, 
ahova az Orsz. Iskolánkívüli Népművelő Bizottság rendezésében és támoga-
tásával eljuttathatják közönségüknek a zeneirodalom remekműveinek köz-
vetlenül ható élményét. 

A Collegium Musicum-rendszere alkalmat ad tehát a vidéki város és 
kisebb helyek közönségének is arra, hogy megismerhesse a komoly zene 
irodalmát, a nagy mesterek stílusát, műveiknek szellemét a közvetlen ható 
élményével. 

Ideális esetben a vidéki városban következő zenei szervezetek működ-
hetnek a zenekultúra szolgálatában : 

Mindenesetre nélkülözhetetlen a zeneiskola művésztanáraiból és esetleg 
kiváló amatőrökből alakuló kamarazenetársaság, 

ezután a Collegium Musicum zeneegyüttese, mely 8—14 képzett vonós-
ból, zongoristával vagy még néhány fúvóssal kibővített együttesből állhat. 
Ebben a város legjobb hivatásos és amatőrmuzsikusai rendszeresen (heti 
2 próbán) készülnek a Collegim Musicum-hangversenyeire. Megfelelő vezetés 
mellett ily együttes évenként 4—8 Collegium Musicum műsorára jól elő-
készülhet. 

Ha egy vidéki városban elegendő számban fúvósok is vannak a vonóso-



280 

kon kívül, úgy ott a Collegium Musicumokkal együtt szimfonikus zenekar 
is működhet. Természetesen a vidéki szimfonikus zenekar egészen más helyzet-
ben van, mint egy hivatásos, képzett, zenekari gyakorlattal bíró fővárosi 
szimfonikus zenekar. Nem szabad túlterhelni a zenekart, de a vidéki közön-
séget sem hosszú zenekari műsorral. 

Miután azonban csakis elsőrendű produkcióval lehet a hallgatóság 
érdeklődését a zeneművészet szépségei iránt felkelteni és megtartani, sehol, 
még a legkisebb vidéki helyen sem szabad mást, mint elsőrendű művészi 
teljesítményt nyujtani. Elsőrendű művészi produkciót a műsor megválasztása 
és kivitele tekintetében. E nehéz és elengedhetetlen követelményeknek a 
vidéki szimfonikus zenekar csak úgy tud megfelelni, ha könnyítünk fel-
adatán. Éspedig : 

A vidéki szimfonikus zenekar kevesebb zenekari művel készüljön a 
hangversenyre, mert nem képes fővárosi mintára egész műsort szimfonikus 
zenekari művekkel jól előadni; 

változatosabb is a vidéki közönség számára oly hangverseny, melyen 
a helyi szimfonikus zenekaron kívül énekkari és zenei csoportok vagy szólisták 
is szerepelnek ; 

a vidéki szimfonikus zenekar csakis örökértékű műveket vegyen mű-
sorára, de technikai képességeinek megfelelőt s nem nehezebbet. 

A könnyített feladat elsőrendű megoldására : 
a zenekar rendszeres próbákra az amatőrök számára előkészített 

különleges módon készüljön (kijegyzett hangjegy minden résztvevő számára, 
szólamgyakorlások, régi nagy mesterek műveinek átjátszásával rutinszerzés 
stb.) ; 

igen fontos, hogy a vidéki szimfonikus zenekarnak állandó, betanító 
és vezető karmestere legyen egy-egy vendégkarmester mellett. 

* * 
* 

A vidéki város zenekultúrája előnyösen befolyásolja a város kul-
turális életét s így hatással lehet a városok általános fejlődésére is. Sajnos, 
e tekintetben több körülmény nehezbíti a vidéki nívós zeneélet kifejlődését. 
Elsősorban pl., hogy a vidéki város zenekultúráját olyanok «vezetik» sok-
szor fogyatékos zenei műveltséggel, akik zeneegyesületi tisztségüket csupán 
társadalmi érvényesülésre használják fel s így a képzett és vezetésre alkalmas 
hivatásos muzsikus a megfelelő támogatás és központi irányítás hiányában 
visszavonulni kényszerül. 

A magyar vidék zenekultúrájának megszervezése, Collegium Musicumok 
létesítése nemcsak a városok és egész nemzeti kultúránk, hanem Zene-
művészeti Főiskolánk szempontjából is kívánatos, mert a vidék zenekul-
túrájának fejlődésével egyrészt a Zeneművészeti Főiskoláról kikerülő zene-
tanárok és zeneművészek elhelyezése oldható meg könnyebben, másrészt 
a Zeneművészeti Főiskola több és jobb növendékanyagot kaphat vidékről, 
ha ott oly tanárok működhetnek, akik színvonalas zenekultúrában élhetnek. 

Különös jelentőségű feladat a mai időkben a magyar és külföldi zene-
irodalom művelésén kívül a magyar népi dalnak és zenének újonnan felfe-
dezett ősi zenei anyanyelvünknek ismertetése és népszerűsítése. 

A magyar zenekultúra úgy válhat teljessé és színvonalát úgy emel-
hetjük, ha a közönségnek csakis remekműveket mutatunk be, remekműveket 
elsőrendű előadásban. A magyar vidéknek tehát elsőrendű muzsikusokra 
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van szükségük — talán inkább mint a fővárosnak —, az elsőrendű muzsi-
kusoknak pedig vidéki, nehéz működésük támogatására, biztosítására, meg-
becsülésére. Nemes, de kétszeresen nehéz feladatot végez a vidéken működő 
hivatásos muzsikus, amikor amatőrökkel kell együttdolgoznia. 

A magyar zenekultúrának nemcsak európainak, de magyarnak is 
kell lenni. Majd, ha közönségünk nagyobbik része is «megismeri vagy újra-
tanulj a» az ősi magyar zenei anyanyelvet (mint annakidején Széchenyi a 
magyar nyelvet), majd akkor fogja igazán értékelni tudni az új magyar 
zeneirodalom régen világhírű remekműveit is. 

A magyar vidéki közönség ma már többnyire a fővároson és a kül-
földön keresztül kaphatja vissza valódi magyar zenekultúrájának alap-
elemeit, ősi zenei anyanyelvét, viszont csakis a magyar vidék zenekultúrájá-
val emelkedhet magasba az országos magyar zenekultúra. 

Baranyai Gyula. 

Napkelet II. 20 


