
Zenei emlékek Szolnok megyében

Az Alföld természeti szépségéről Petőfi, a nagy forradalmár költő szenvedé-
lyes elragadtatással írt. A végtelenbe nyúló síkság képe számára a szabadság szim-
bólumát is jelentette. A festők szívesen vetették vásznukra e vidék zöld legelökkel,
színes gabonatáblákkal, folyókkal, erdőkkel tarkított tájait. A népdalkincsnek az
Alföldön is bő forrására akadtak a kutatók. Bartók Béla népdalgyűjtő útjain
megyénk négy helységét kereste fel. Besenyszögön 11. Jászberényben 29, János-
hidán 46 és Űjszászon 155 népdalt gyűjtött.

A végtelennek látszó sík vidék, a Tisza-táj ligetekkel borított környezete,
a megye szépülő városai, a múlt emlékeit idéző múzeumai, gazdasági és kulturális
létesítményei, a kellemes kirándulási, pihenési és szórakozási lehetőségek egyre
több kiránduló vagy turista csoportot vonzanak megyénkbe. Közülük egyre többen
érdeklődnek egy-egy helység zenei emlékei, zenei kultúrája iránt.

Jászberényt úgy emlegetik, mint a Jászság fővárosát. A város arculata a fel-
szabadulás óta új létesítményeivel szinte kicserélődött. — Induljunk el megte-
kinteni a város zenei vonatkozású emlékeit.

Ha a Lehel vezér téri autóbusz megállóhoz megyünk, közvetlenül a megálló
mellett, a 28 sz. alatt találjuk DÉRYNÉ SZÉPPATAKI RÖZA szülőházát, melyen
emléktáblát látunk ,a következő felirattal:

..Itt született, innen indult irdatlan utakra
DÉRYNÉ SZÉPPATAKI RÓZA 1793—1872
Dicsőséggé vált ajkain a magyar szó, a magyar dal.
— Színművészetünk halhatatlanjának emlékére". (1928.)

Az első opera primadonna, a magyar nemzeti színjátszás nagy művésze, mint
vándorszínész az ország sok városát különböző színtársulatokkal bejárta. Nagyszerű
alakításaival, elragadó szépségű hangjával nagy sikereket aratott, negyedszázadon
át. Operákban és könnyű zenés darabokban is fellépett. Első emlékezetes színészi
közönségsikert a Hamletben szerzett. Híres operaszerepei a Varázsfuvola, a Sevillai
borbély Rozinája, a Pikó herceg Jutkája, stb. Déryné színműveket is fordított.
Naplója művészi és irodalmi szempontból is értékes hagyaték az utókor számára.
Hívták külföldre is, de a meghívást nem fogadta el.

Dicsőséges útjára Jászberényből indult el. Itt volt apja gyógyszerész. Mindenki-
től elhagyatva, Miskolcon halt meg. Ott van sírja is. Jászberény kegyelettel őrzi
emlékét. Utcát, művelődési házat és színháztermet neveztek el róla. A Május 1
sziget bejáratánál árnyas fák alatt áll szobra.

Déryné szülőházától nem messze, a Lehel vezér teret szegélyező háromemeletes
pártbizottsági épület mögött a Kántor utcában volt valamikor SZÉKELY MIHÁLY
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szülőháza. Ezt a házat már több mint negyven évvel ezelőtt lebontották. A Párt-
házzal szemben lévő ún. Bank épületbe költözött akkor a Székely család. Édesap-
jának ebben az épületben, majd a Városi Tanácsház egyik földszinti helyiségében
volt órás üzlete. Később a Eank épület felé torkolló Dózsa György út 18. sz. házba
költöztek. Szülővárosa kegyelettel adózott emlékének, — nem messze a Dózsa György
úti családi háztól, az emeletes szövetkezeti házakból épülő utcát és a Lehel vezér
lér 6. sz. általános iskolát neveztek el róla. (Azóta emlékszobát rendeztek be a volt
családi házban. Szerk.) Az iskola minden évben, — meghívott művészek közremű-
ködésével — nagy sikerei megrendezi a Székely Mihály Zenei Napokat, melynek
jelentősége egyre nagyobb lesz a megye zenei életében.

SZÉKELY MIHÁLY (1901—1963) a kiváló operaénekes haláláig a budapesti
Operaház tagja volt. Hatalmas zengésű basszus hangja, szuggesztív alakításai fe-
lejthetetlen élményt jelentettek a közönségnek. „Arcok, egyéniségek, végletes jel-
lemek, a bizarr komikum és nemes komolyság, a csöndes bölcsesség és megrázó
tragédia száz és százféle fénytörésében kap megvilágítást a kiváló énekművész haj-
lékony és sokrétű ábrázolásában." (1) Milliókat gyönyörködtetett elragadó művé-
szetével, jellemeket, karaktereket ábrázoló tehetségével. Ki ne ismerné hanglemezen
is megörökített híres szerepeit, A kékszakállú herceg, Sarastro, II. Fülöp, Ozmin,
Leporelló, Don Basilio alakításait? Vendégszerepelt a Szovjetunióban, Angliában,
Amerikában, Olaszországban és még számos más ország nagy városaiban. Kétszeres
Kossuth-díjas művész. 1948 őszén szülővárosa díszpolgárává választotta, amiről min-
dig a meghatottság érzésével emlékezett meg.

A város központjában a strand felé kanyarodva érjük el a Hatvani utat. Itt
a 29. szám alatt áll PALOTÁSI JÁNOS szülőháza.

A házon lévő emléktábla hirdeti:

„Nagy magyar költőnk PALOTÁSI JÁNOS itt élt
és innen zengte örökszép dalait. (1823—1878.)

PALOTÁSI JÁNOS dal és tánckomponista volt. Műveit főként az akkori ci-
gányzenekarok tették szinte országszerte híressé. Jászapátiban mint jegyző, Jász-
berényben mint dalegyleti karnagy működött. Részt vett a szabadságharcban is.
Népies dalok, palotások és csárdások őrizték meg a nevét.

Jászberényben utcát neveztek el róla. Az ő nevét viseli a zeneiskola és a Pa-
lotási Kórus is, mely 1962-ben ünnepelte 100 éves jubileumát. A zeneiskola előtt áll
Palotási mellszobra.

Jászberényi körsétánk végén térjünk be a Jász Múzeumba. A műemlék épület
a Városi Tanácsháza udvarán áll. A múzeum egyik leghíresebb kiállítási darabja
a Lehel kürtje. A jelenlegi tudományos kutatások szerint a X—XI. század táján
készült bizánci munka. Jászberénybe kerülésének idejét és körülményeit nem is-
merjük. A múzeumban gazdag zenei vonatkozású anyagot is találunk. Itt láthatjuk
Déryné apja gyógyszertárából a Gyógyszerek árszabása c. könyvet, — Déryné mis-
kolci síremlékének fényképét, Palotási műveinek egy részét, a Palotási Kórus nye-
reményserlegeit, stb.

RÁCZ ALADÁR a világhírű cimbalomművész Jászapátiban született. (1886—1958)
Tizennégyen voltak testvérek. Jászapátiban csak rövid ideig laktak, onnan Gyön-
gyösre, majd Jászberénybe költözött a család, a Rozsdás utca 3. szám alá. Ezt az
utcát ma már Rácz Aladár utcának nevezik.

Apja a leghíresebb jászberényi cigányzenekar brácsása volt. A tehetséges fiú
már három éves korában cimbalmozni tanul. Nyolc éves volt, amikor édesapja ze-
nekarában játszott. 1902-ben Budapestre költözött, ahol egy kávéházi zenekarban
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muzsikált. Később Párizsba, majd Svájcba ment. Igor Stravinszkij Rácz Aladárnak
zongorakíséretes átiratokat készített. Rácz Aladár később otthagyta a szórakoztató
zenekart. Bach és Soarlatti művészetének tanulmányozásában mélyült el. Hallatlan
szorgalommal pótolta elméleti tudását. Hangversenyezett Párizsban, Bázelben, Ró-
mában, stb. A cimbalmot tulajdonképpen ő emelte koncertképes hangszerré. Ugya-
nis: „A cimbalmot kezdetleges hangszernek tartották nálunk mindaddig, mígnem
egyszer — 1937 márciusában — Rácz Aladár a Zeneakadémia dobogóján megjelent.
Ezen az estén nyert döntő csatát e hangszer, mert Rácz Aladár ott helyben két óra
alatt bebizonyította, hogy a cimbalom nem is olyan tökéletlen instrumentum, csak
át kell alakítani technikáját és mechanizmusát, és akkor a legtisztább klasszikus
muzsika megszólaltatására is alkalmas'' (2) Hangszerét úgy tökéletesítette, hogy
az a csembaló hangszínét közelítette meg, és így alkalmas lett a francia reneszánsz
és a barokk mesterek műveinek előadására. — 1938-ban a Zeneakadémia tanára
lett. Együtt kapott Kossuth-díjat Bartókkal és Kodállyal. Rácz Aladárt, a nagy
előadóművészt a cimbalom Lisztjének is szokták nevezni. — Végakarata szerint
— halála esetére — nem kívánt díszes temetést. Minden előzetes felravatalozás,
szertartás, hivatalos vagy baráti búcsúztatás mellőzésével a debreceni krematórium-
ban hamvasztották el. Emléktárgyai a jászberényi múzeumban vannak.

Szolnok, a megyeszékhely ,az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városa.
65 ezer lakosa van. Az egyre épülő, szépülő városnak mindinkább nagyvárosi jel-
lege lesz.

Haladjunk a város központja felé. A Kossuth térről a Magyar utcán át a Tisza
folyó felé kanyarodva a Lenin parkba érünk. A virágágyakkal, árnyas fákkal és sé-
tányokkal övezett park egyik oldalán áll a Verseghy gimnázium.

Az épület falán emléktáblán olvashatjuk:
„Az egykor itt állott sóházak egyikében
született 1757 ápr. 3-án VERSEGHY FERENC
költő és nyelvtudós, aki a Martinovics
forradalmi mozgalomban való részvételéért,
a Marseillaise magyar fordításáért közel kilenc évi
várfogságot szenvedett. Az emléktáblát halálának
140 éves évfordulóján állította Szolnok
Város Tanácsa és a Verseghy gimnázium."

VERSEGHY FERENC, a magyar felvilágosodás egyik nagy alakja, a híres nyelv-
tudós és költő a magyar zene történetében is említésre méltó. Hárfán és zongorán
kiválóan játszott. Foglalkozott a magyar dalritmus kérdésével, és ő maga is sok
dalt komponált. Azonban meg kell jegyezni: „Verseghy zeneízlése egyoldalúan é;
csaknem kizáróan osztrák gyakorlatot tükröz. Hozzá kell még tenni, hogy zenével is
foglalkozó irodalmárjaink sorában akkor egy sincs, akinek bármi köze volna magasabb
muzsikához. Az aránylag legképzettebb muzsikus köztük éppen Verseghy, — ő
elmélettel is foglalkozott — de semmi jelünk arra nézve, hogy valaha búvárkodott
volna egyszerű dalnál emelkedettebb formákban... Verseghyt nem vezetik tisztára
zenei szempontok. Az ő egész muzsikális elmélete és gyakorlata egyetlen egy irányt
ismer csupán: az irodalomét,' (3)

Várfogságot szenvedett a Habsburgok kegyetlen börtöneiben forradalmi eszméi-
ért és a Marseillaise első magyar fordításáért. A Marseillaise szerzője Rouget de Lisle
(Rúzsé dö Lil) starssburgi utásztiszt. E forradalmi indulóval a rajnai hadsereg fu-
tásra kényszerítette a poroszokat. Nem hiába mondta egy francia tábornok: „Nem
volt lőszerünk, de volt Marseillaisünk és ez felért egy hadsereggel."'
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Verseghy részt vett a jakobinus mozgalomban. Nála és társainál elsőként jelenik
meg a magyar nemzeti állam gondolata. — A Tisza parti parkban áll mellszobra.
Szülővárosában a gimnáziumon kívül utcát és a megyei könyvtárat nevezték el
róla.

Az utóbbi években fellendülőben van megyénkben a kórusmozgalom. Közép-
és általános iskolai nagykórusaink és 'kamarakórusaink együttes száma 68. Ezek
közül 27 arany, 24 ezüst és 17 bronz-oklevél minősítést nyert a legutóbbi Kulturális
Seregszemléken. Nem iskolai kórus (vegyeskar) 23 van a megye területén. E kó-
rusok össztaglétszáma meghaladja a 800-at. Az éneklő csoportokkal és a Röpülj
Páva Körökkel, — melyek elsőként Szolnokon és Mezőtúron alakultak — az éne-
kesek száma eléri az 1000-et is.

Az 1970-es évben 6 kórus vett részt az országos minősítésen. A Szolnoki Kodály
Kórus aranykoszorút diplomával, — a jászberényi Palotási összövetkezeti kórus arany-
koszorút, •— a jászladányi ÁFÉSZ—KTSZ Kórus ezüstkoszorút diplomával, a jász-
árokszállási Műv. Ház Gyermekkórusa ezüst, a karcagi Műv. Ház és a tiszaföldvári
ÁFÉSZ Kórus bronz fokozatot kapott. A szolnoki Kodály Kórus 1970-ben megkapta
a Kiváló Együttes, majd 1972-ben a fesztivál kórus címet is. Az utóbbi években
többször szerepeltek külföldön is, Kassán, Kievben, Tallinnban és Drezdában. Ujabb
minősítésre öt kórus jelentkezett. Vannak hosszú múltra visszatekintő kórusaink:
a mezőtúri 1964-ben ünnepelte 90-éves jubileumát, a karcagi Déryné Műv. Ház
finekkara 1911-ben alakult. A családi ünnepségeken állandóan közreműködő kamara-
kórusaink Szolnokon 1970 és 1972 májusában az Országos Kórustalálkozón bemuta-
tót tartottak. Szereplésével e találkozón különösen kiemelkedett a Szolnok Városi
Tanács Bartók Béla Kamarakórusa.

Feladatként jelentkezik, hogy a szolnoki Járműjavító és a jászberényi Mun-
káskórus mellett több üzemi kórust is életre keltsünk. Kórusaink szereplése ma
már elengedhetetlen része szocialista ünnepélyeinknek, nem egyszer a társadalmi
névadóknak és a KlSZ-esküvőknek.

A zenei ismeretterjesztés keretében 1969-ben a megyében 77 előadás hangzott
el, mintegy 3397 hallgató részvételével. Jelentős fejlődóst mutat az a tény, hogy-
1972-ben már 232 előadás hangzott el 12 742 hallgató előtt.

A kórusvezetők továbbképzését a Megyei Karnagyi Klub végzi, ahol meghívott
előadók tartanak előadásokat. A Klub taglétszáma 30 körül mozog.

A zeneiskolák — Szolnokon, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Törökszent-
miklóson és Kisújszálláson — évente 1—2 tanári és 2 növendék hangversenyt ren-
deznek.

Ének-zene tantervű általános iskola a megyében 4 helyen, Szolnokon, Jászbe-
rényben, Karcagon és Kisújszálláson működik. 1970 októberében meg-
alakult a Kórusok Országos Tanács Szolnok Megyei Szervezete, melynek célja
a kórusmozgalom művészi, társadalmi hatásfokának emelése és ezzel a megyei kó-
rusmozgalom és zenei élet fejlődésének előmozdítása.
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