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(Mai.st. Tawno Kartla Helsingin Sanotnissa)

MUSIIKIN TIETOKIRJA
Alan ensimmäinen suomalainen hakuteos sisältää yleisen musiikkisanaston, soittimia,

musiikin teoriaa, historiaa ja säveltaiteen merkkiluomia esittelevää aineistoa, henkilö-

tiedot säveltäjistä ja esittävist"ti taiteilijoista - oman musiikkielämämme nimiin on koh-

distettu erikoista huomiota -, ma.ininnat tunnetuista oopperoista ja niiden huomattavim-

mista rooleista jne. Toimittaneet Toivo lfaapanen, Taneli Kuusisto, L. Arvi P. Poijärvi
ja Veikko Helasvuo.

"... runsain mitoin sellaista musiikkitie-

toutta jota sekä maallikko että ammatti-

mies päivittäin joutuu tarvitsemaan . . .

Kokonaisuutena teos aivan erinomaisesti

täyttää sille asetetut vaatimu.kset.,,
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N:o l-2 . TAMMI-HELMIKUU

Uusi musiikkiseura-

Tammikuun 18 p:nä perustettiin Helsingissä uusi
musiikkiseura nimeltä Ngkgmusiikici - Nutidsmusik.
Koska maassamme jo ennestään toirnii musiikkiseu-
roja, lienee paikallaan muutamalla sanalla selittää,
mitkä syyt ovat antaneet aiheen tämän yhdistyksen
perustamiseen.

Erinäisistä seikoista johtuen (mm. raskaat sota-
vuodet jne.) on uudemman säveltaiteen tuntemus
jäänyt maassamme sangen vähäiseksi. Pienellä esi-
merkillä asiaan johtaaksemme joutuu tämän tästä
mm. musiikkikaupoissamme tekemään sen vähem-
män miellyttävän havainnon, että »uudempaa» ulko-
laista musiikkia on tarjolla aivan minimaalisen vähän.
Ja kuitenkin lisenssivaikeudet koskevat myös van-
hempaa musiikkia, jota nykyisin jo on suhteellisen
hyvin saatavissa. Jos asiassa reheilisesti vaikuttaisi
kysynnän ja tarjonnan laki, niin se tarkoittaisi, ettei
uudempaa musiikkia sanottavasti kaivata. Asia
omalta puoleltaan valaisnee tilannetta hyvin.

Kehityksen vääjäämätön laki vaatii toisenlaiseen.
Sen huomannevat selvemmin luovat taiteilijat kuin
esittävät tai yleisö, joka käsityksessään yleensä
edustaa konservatiivisuutta. Niin triviaalilta kuin
toisaalta vaikuttaakin csim. tuo vanha roomalaisten
»variatio delectat» (vaihtelu huvittaa), niin se sisältää
arvaamattoman paljon totta sovellettuna jopa his-
torialliseen kehityskulkuun. Viime aikoina onkin
maassamme entistä useammin julkisesti otettu
keskustelun alaiseksi uudemman musiikin asema
sivistyselämässämme. On voitu todeta, että me
»sen» tuntemisessa, viljelemisessä ja luonnissa olemme
.jääneet moriista muista maista jälkeen. Koska
kulttuurielämäIlemme on ehdottomaksi voitoksi, että
suuren maailman pyrkimykset sekä niitä vastaavat
yritykset omassa maassamme saavat keskuudessam-
me entistä enemmän jalansijaa, on asiaa edistävä toi-
minta tarpeen. Se pedagoginen muoto, miliä tarkoitus
n5,kyoloissa parhaiten voidaan toteuttaa, on seura-
toiminta. Tämä on seuran perustamisen pääajatus.

Ennenkuin jatkamme yhdistyksen toimintamuo-
doista, on tärkeätä muutamalla sanalla kajota käsit-
teeseen »nykymusiikki». Sanonnat n1'kymusiikki, uusi
musiikki jne. ovat sangen vaikeasti määriteltäviä.
Yleensä kuitenkin »tunnetaan», mitä ne tarkoittavat.

Todettakoon aluksi, että kysl'm-vs ei niinkään
koske säveltäjän ikää kuin sävellvssuuntaa. Siis
joku 60-70-vuotias säveltäjä voi suuntauksessaan

il!.vK

olla nykyisyyttä lähempänä kuin 20-30-vuotias.
Sävellyssuunta on puolestaan jälleen laaja kate-
goria. Emme voi mennä väittämään, mikä monista
»moderneista» ty5,leistä on juuri tämän ajan sana.
'f ällainen väittäminen saattaisi toisaalta olla tar-
peetontakin, sillä eri yksilöt ovat sielulliselta raken-
teeltaan erilaisia, ja jos he »toteuttavat itseään»
rehellisesti, niin persoonalliseen tyyliin kehittyy erot-
tavia momentteja, jopa varsin huomattaviakin
Niinpä epäilemättä on olemassa voittopuolisesti
homofoonista ja voittopuolisesti polyioonista Iah-
jakkuutta. Mutta tämä kaikki ei suinkaan tee tyh-
jäksi sitä väitettä, että jokaisen aikakauden uudis-
tuspyrkimyksiin sisältyy myös yhteisyyttä ja tämä
yhteisyys on sangen olennainen. Jotkut vanhempien
aikojen musiikkiriidat esim. saattavat nykyajan tark-
kaajasta tuntua toisarvoisilta. Emme aikatyyliä
silmälläpitäen saata käsittää sen erilaisuuden merki-
tystä, joka on kiihottanut ihmisten mieliä. NIe
yhdistämme kiistelevät suunnat helposti samaan
aikakategoriaan (tai sanoisimmeko tyylisaarekkee-
seen).

Mutta millä perusteilla sitten voimme sanoa jotain
musiikkia suuntaukseltaan uudeksi? 

- 
On tähinnä

kaksi kriteeriota. Toinen on emotionaalis-esteettinen,
toinen intellektuaalinen. Edellisen suhteen, kuten
aina esteettisissä kysymyksissä, olemme vähemmän
vankalla pohjalla. Nlonissa tapauksissa asia on kui-
tenkin selville vaistottavissa. Flsim. oma aikamme
on perusolemukseltaan niin huomattavasti erilainen
kuin sanokaamme 1800-luvun jälkipuolisko. Samat
asiat eivät liikuta tänään kuin 50 vuotta sitten elä-
nyttä ihmistä. Kysymys taiteellisesta paatoksesta
on rrm. tullut uuteen valaistukseen jne. On muuten
aivan sivuseikka, mitä nimityksiä käytetään eri
taidesuuntauksista. Tällaisia iskusanayleistyksiä on
usein käytetty väärin.

Siis nykyisen ajan käsitys kauneudesta, vaikutta-
vaisuudesta on muuttunut (meidän silti tarvitsematta
kadottaa tuntua vanhempiin mestareihin). Mutta
tämä peruskatsomuksen muutos vaikuttaa myös
keinovarojen käyttöön. Nämä kaksi asiaa ovat
loppujen lopuksi vain saman ilmiön eri puolia. Niinpä
säveltäjät ovat kokeilleet monenlaisella uudella, ei
ainoastaan uudenlaisella soinnulla, mihin näyttää
perustuvan monien ajatus »uusaikaisuudesta». Juuri
entistä rohkearnpien keinovarojen käyttö on se
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tunnusmerkki (inteilektuaalinen kriteerio), joka kaik-
kein helpoimmin havaittavasti erottaa uudispyrki-
mykset vanhemmasta. - 

Selviö on luonnollisesti,
ettei uusi tarkoita samaa kuin hyvä' Kaikesta maail-
tnaan luodusta taiteesta on aina jään5rt elämään vain
pisarainen prosentti. Niin on luonnollisesti nykl'het-
kenkin musiikkiin nähden, vaikka jo tällä hetliellä
jotkut säveltäjähahmot ovat selvästi eroittautuneet
ioukosta ja joiltekin sävelteoksille rohkenee ennustaa
keskimääräistä huomattavasti pitempää ikää.

Palataksemme takaisin seuran tarkoitusperiin, Iicr-
taamme vielä, ettå seura on pcrustettu lähinnä pedago-

gisessa mielessä. Sen tarkoituksena on omasta puoles-

taan pyrhiä tekemään tunnetuksi aian säveltaiteel-
lisia virtauksia, opastaa tajuamaan niitä kauneus-
arvoja, mitä »uusikin» jo on pystynyt saamaan
aikaan ja olemaan asianharrastajien yhdyssiteenä
sekä tukena. Sen jäseninä ei o1e suinkaan vain
säveltäjiä, vaan yhtä hyvin muita musiikinvilieli-
jöitä, ennen kaikkea esittäviä taiteiliioita. Toiminta-
muotoina on ajateltu ohielmallisia yhteistilaisuuksia,
konsertteja sekä mahdollisesti myös julkaisutoimin-
taa. Seuraan voi liittyä myöskin kannattavaksi- tai
oPiskelijajäseneksi' 

Eino Roiha

WII,HEI NI FURTWÄNGLER :

(Fil. kand. Timo

Ziirichiläisen kustantarnon Atlantiksen julkaise-
mana on tänä vuonna ilmestynyt teos, ioka musiikki-
maailmassa on epäilemättä herättänyt poikkeuksel-
lista huomiota. Kysymys on Wilhelm Furtwänglerin
kirjasta »>Gesprciche iber Musik». Teos on suppea,
mutta siinä ei sitten olekaan tyhjää tuokiota. Jo

sisällyksensä aiheitten puolesta kirja on tavallisuu-
desta poikkeava. 

- 
Tällaiset musiikin esseet ovat

sitäkin arvokkaampia, kun aikamme suurimpiin
kuuluva orkesterin johtaja kirjoittaa omasta koke-
muksestaan, omasta vakaumuksestaan ja koko sala-
moivan, säteilevän henkensä voimalla- On aivan var-
maa, että musiikkitiedemies tai etevä kriitikko
pystyisi objektiivisempaan näkemykseen. Mutta yhtä
varmaa on sekin, että näin syvälle tunkeutuu vain
suuren taiteilijan katse subjektiivisen intuition valo-
voiman ansiosta.

Tällaista teosta on varmasti kaivattu. Kun esit-
tävä taiteilija pohtii »syntyjä syviä», lukijan henki-
nen omaisuus kostuu kahdelta suunnalta. Musiikin
suuret kysymykset, iuuri se alue, joka on vaikeimmin
selitettävissä, saa ainoalaatuista valaistusta. Toi-
saalta taas tekijän oma persoona, hänen musiikkinsa,
tulee ikäänkuin lähemmäksi, selvemmin ja perusteel-
lisemmin tajuttavaksi. Sillä onhan selvää, että tai-
teilija kokee kirjoittaessaan sanoin ilmaista samoja
ajatuksia, joita hänen henkensä kuvastaa sävelten
tulkkina.

Puheena oleva teos on keskustelun muotoon kir-
joitettu. Se on painoasuisena iokseenkin saman-
lainen, jollaisena näitä keskusteluja alunperin WiI-
helm Furtlvängler ja Herman Abendrot ovat käy-
:neet. Kuusi näistä vuoropuheluista tapahtui 10

vuotta sitten. Viimeisen Iuvun, tonaalisen ia atonaa-

Kes kus t e I u a m asii kis t a-,
Mcikinen)

lisen musiikin syvällisen tilityksen Furtwängler kir-
joitti v. 1947.

I{irjan ensimmäinen luku nivoutuu sävelteoksen
ja yleisön välisten seikkojen pohtimiseen. Taiteilijan
katse suuntautuu sekä yleisön psykologiaan että
taideteoksen olemukseen.

*
Furtrvängler on ollut konsertissa. Yleisön innostu-

neet suosionosoitukset hän ymmärtää, mutta ei
hyväksy teoksen tulkintatapaa. Hän sanoo vaiku-
tuksen olleen olemassa, mutta se on tullut ulk'oapäin.
Se ei ole vastannut teoksen olemusta ja on näinollen
jäänyt »illegaaliksi». Eroa legaalin ja illegaalin vaiku-
tuksen vätillä yleisö ei pysty tekemään, sillä se

reagoi automaattisesti jokaiseen viehätykseen. Näin
sen ensirnmäinen reaktio voi olla oikea, mutta usein
myös perin juurin väärä. Siten Furtwängler kysyy'
mistä johtuu, että monet sävelteokset, vieläpä oop-
perat, kuten Aida, Carmen ja Boheme täysin epä-

onnistuivat ensiesityksessään, vaikka sittemmin,
aikojen kuluessa, ovat tulleet suosituimmiksi menes-

tysteoksiksi. Tähän kysymykseen ei ole vastattu
tyyclyttävasti. Nyt F. kohottaa salaisuuden verhoa.
Ensiksikin hän korostaa ajan suurta merkitystä,
ennenkuin taid,eteos - 

taiteiliia - on opittu tunte'
maan. Toisaalta taas esityksetlä on suuri osuus.

Musiikki on kerta kaikkiaan välittäjäänsä sidottua.
Ensi kertaa esitettävä teos on kuulijalle outo. Hän
ei voi sanoa, missä määrin vaikutuksen puuttuminen
on esittäjän, missä määrin teoksen syytä.

Abendrot åiirtaa tämän jälkeen keskustelun ns.

kassateoksia ja yleisön psykologiaa koskevaksi. Vii-
tattuaan yleisön hitauteen ja vastahakoisuuLeen, kun
on kysl,mys uusista kappaleista, Furtrvängler kysyy,

I,E H 7' E ]I M E T IL A AJ I LLE
pggrkimme kohteliaimmin aruoisia tilaajiannte uiimeisttiiitt helmikuun loppuun mennessti ttudista-

mctan tilaulisensa. X,Iultnuimmin kclg uurlisttts kilrimmri.ssri pastikonttorissa, kirfakniipossa, mttsiikkikaupos§a,

Rautatiekirjakaupan mggmtiltissti tai sitten lukuisilta nsiamiehitttinnte. Helsingissa krzg uudistcrminert helpoim-

min puhelimitse, soittamctlla 37 010 kello 10-12. I{uluuan uuoden ensimmaisen numerontme olemme lähettcineet

mgöskin kaikilte lehtemme uiimeuttotisille tilaaiille muistuttLltseksi tilaLtksen uttdistamisesta.
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mistä johtuu jälkimaailman arvostelu' NIikä on

syynä slihen, että hyvä saa ehdottoman varmasti
ajÅn pitkään sille kuuluvan arvon ja aseman? Tähän
nän vastaa tutkimalla yleisön lempiteosten ominai-
suuksia ja löytää käytännöllisiä perusteita' Suurim-
man painon hän panee selkeydelle, äänenkuljetuk-
sen selvyydelle ja keksinnän plastillisuudelle' Nämä

teokset eivät ole niin suuressa määrin esityksestä
riippuvia kuin vähemmän kansanomaiset suurten
mestarien arvoteokset. Mutta vieläkin mielenkiintoi-
sempana Furtwängler pitää kysymystä, miksi aika
näiden teosten päivänselvää vaikutusta niin vähän
kuluttaa. Tähän hän löytää syyn siitä, että on

olemassa kahdenlaisia vaikutuksia: hetkellisiä ja
kestäviä. Liian suuri hetken vaikutus voi olla kes-

tävän vaikutuksen tietlä ja saattaa sen iopa ehkäistä'
Yleisön reaktio itsetiedottomana vastaa aina jol-

lakin tavoin teoksen syvimmän olemuksen edellyt-
tämää vaikutusta. Mutta teoksen arvoa ei käy päät-

teleminen sen yleisöön tekemän ulkonaisen suosion

voimakkuudesta. Yleisö reagoi itsetiedottomasti,
pakosta; se ei tiedä miksi ja miten se reagoi. Kuuliia-
kut.r".t jäsen ei o1e lainkaan selvillä siitä, miten
hän arvostelee. Hänen tajuntansa etualalla liikkuu
kaikenkaltaisia turhia luuloia ja assosiatioita' N{utta
hänen saamansa todellinen vaikutus on itsetiedoton'
Tämä on kuitenkin hänen osuutensa ehdottomasti
lainmukaiseen yleisön mielipiteen muodostukseen'

Taiteilijan ia yleisön välisestä vuorovaikutuksesta
Furtwängler lausuu aiatuksia, jotka ovat mielen-
kiintoisia kummankin osapuolen kuultaviksi. Hän
sanoo, että vasta yhdessä ja rinnakkain molernmat

tulevat omaksi itsekseen. Taiteilijan on muokattava
yleisö koneistoksi. Hänen on hillittävä yleisön itse-
tiedottomia mahd ollisuuksia. Vasta silloin yleisö tietää
olevansa koneisto, eikä epämääräinen ihmisjoukko'

Pääasiassa Beethoven on luonut käsitteen »kon-

serttiyleisö». Sillä on luovan taiteilijan antama mitta-
puu. Se asettaa taiteiliialle vaatimuksia, joita tämän
täytyy vastata. Mutta taiteilijan on puolestaan as€-

tettava vastaavia vaatimuksia yleisölte. Niitä häneltä
odotetaan, ja ne antavat hänelle hänen varsinaisen
arvonsa.

Yleisön yhtenäistymisen laatu on ratkaiseva' Vain
sellaiset teokset, jotka eivät tartu ihmiseen vain
yksityishenkilöinä, vaan osana hänen kansastaan'
osana ihmiskunnasta, osana Jumalan luomakunnasta,
vain ne voivat tehdä yleisöstä todellisen yhteisön'
Teoksen vaikuttavana voimana on silloin luoma-
kunnassa ilmenevä jumaluuden henki. Vain näitä
teoksia ihmiset pohjimmaltaan tarvitsevat ia kai-
paavat.

Beethovenin teokset osoittavat parhaiten, millai-
nen aito, »laillisesti pätevä» yleisövaikutus on' Se

perustuu nimittäin kauttaaltaan ia yksinomaan näi-
den teosten olemukseen, ei julkisivuun' Tämä johtuu
Beethovenin selkeästä sanonnasta. Se edellyttää yhtä
seikkaa, nimittäin sitä, että on jotakin sanottavaa'
On uskallettava paljastaa itsensä ilman naamiota'
Mutta tähän ei pYstY kuka tahansa.

On olemassa taideteoksia, jotka vaikuttavat, koska
tahtovat vaikuttaa. On sellaisia, iotka vaikuttavat
pelkä11ä olemuksellaan. Tästä johtuu. että toisia
aika kuluttaa, mutta toisten vaikutusvoirna pysyy'

(Jatkuu)

RUTH SUOKORPI:

o/*to*
Tutkielma

1800-luvun lopulla on musiikin maailmassa romantiikka
saavuttanut kriitillisen huippukohtansa. Ohielmallinen t11'li
ja jälkiwagnerilainen musiilikidraama ovat järkyttäneet mu-

siikin muotorakennetta. On siirrytty ns. klassillisen ajan valoi-
sasta ajattelusta omalaatuiseen hämärätunnelmaan, taiteilija
ilmentää omia murheellisia ristiriitojaan,
maailmantuskaansa ja pessimismiään. Nä-
mä viimeksimainitut ominaisuudet ovat
ajan taiteille kuten kirjallisuudelle ja maa-
laustaiteelle yleisiä. Säveltaiteessa, var§in-
kin Saksassa tuntuu voimakkaimmin ajan
henki. Ollaan toisaalta menossa eräänlai-
seen naturalismiin, jossa musiikilla on epä-

itsenäinen, toisarvoinen ascma, vai tt erään-

lainen tunnelmia kuvaileva tehtävä. Tämän
osaksi nurjaan suuntaan kulkevan kehit-vk-
sen huomasi kuuluisa runoilija-filosofi Nie-
tsche, jonka sanojen mukaan koko euroop-

palainen kulttuuri, jonka hengen musiikki
parhaiten ilmaisee, kulkisi ennen pitkää

varmaå perikatoa kohti, ellei muutosta tulisi. Hän uneksi

musiikin hengen uudestaan elpymisestä, sellaisesta suunnasta,

joka pystyisi poistamaan kaiken tälle ajalle ominaisen seka-

vuuden. Tä11öin esiintllkin kaksi saksalaista säveltäjämestaria,
jotka molemmat kohottavat puhLaan soitinmusiikin sen arvoon.

Nämä ovat itävaltalainen Anton Bruckner
ja pohjoissaksalainen Johannes Brahms.
I,Iolemmat ovat romantikkoja, mutta he

pysyvät kuitenkin tavallaan määrätyn väli-
matkan päässä keskeisimmistä romanttisista
virtauhsista. Heistä on sanottu, että he toi-
vat romantiikkaan idealismin.

Anton Bruckner, jonka elämää ja teoksia
tässä on tarkoitus käydä tarkastarnaan, on

näennäisesti »uusromantikko». Sellaiseksi

hänet leimaa se ääretön ihailu, mitä hän
tuntee \\iagneria kohtaan. Tämän mestarin
soinnullista tl1''liä ja soitinnustapaa hän on

käyttänyt hyväkseen si11ä alalla, joka on

hänen taiteellisen ilmaisutapansa korkcin



MUSIIKKI

inuoto, sinfonian. I'Iutta se käsitys, että Brucknerin taide olisi

vain wagnerilaisen orkesterin sovittamista sinfonian muotoon,

on harhauttava. Brucknerin voima on hänen itsenäisessä kek-

sintäkyvyssään. Jo kummankin mestarin temperåmentit oli-
vat erilaiset. Voidaan sanoa Wagnerin kuvanneen sanoin ja

såvelin romanttisesti kirkastettua ihmistä, inhimillisiä tunteita,

1,ksilön elämää. Hänen kaikkien säveldraamojensa johtavtrna

lankanahan on pelastusaiatus uhrautuvan rakkauden avulla.

Ilrucknerin teokset taas pohjaavat mystillis-transscendentaa-
liseen ajatteluun. Nämä ovat osaksi aivan erilaisia kokemuspii-
rejä edellinen mlytillis-metafyysillinen, jälkimmäinen kosmil-

lis-absoluuttinen. Bruckneria ei siis sovi pitää Wagnerin jäljit-
telijänä, vaikka hän tätä mestaria ihailikin ja sai häneltä

i nnoitusta.

I(un jonkun säveltäjän kohdalla tutkitaan musiikin kehi-

l-ystä yleensä, koetetaan tyylillisesti sijoittaa hänet johonkin

määrättyyn ajankohtaan, joko jonkin suunnan alkajaksi tahi
sen päättäjäksi tahi yiipäänsä sen kehittäjäksi' Niinpä Bruck-
neria eräät tutkijat pitävät viimeisenä kolmikossa Bach -
Beethoven - 

Bruckner. Hän pohjaa samaan kuin Bach:

vlevään uskonnollisuuteel ja täydelliseen teknilliseen taitami-
seen polyfonisessa tyylissä. Bruckner oli ainutlaatuisen lois-

1.ava kontrapunktikko. Beethoven ilmaisi itsensä sinfonian

muodoin, sämoin Bruckner, joka laajensi klassiliista sinfonia-

tyyppiå sen mukaisesti huin edellisen »Er6ica» jo oli viitoit-
lanrrl tien.

Brucknerin olemusta läheIle pääsee oikeastaån parfraiiirl
kun tarkkaa millä tavalla hän erottautuu ympäristöstään ja

äjastaan. Ennenkuin hänen teoksiaan käy tutkimaan, on

s1rytä seurata mestarin elämänvaiheita.

Anton Bruckner syntyi Ansfeldenissä Ylä-Itär'allassa syys-

liuun 4 p:nä 1824. Hänen musiikitliset lahjansa ilmenivät jo

aikaisin: 4-vuotiaana hän soitti hyvin viulua ja sävelsi jo
pieniä sieviä teoksia. Hänen ensjmmäinen opettajansa oli

hänen isänsä, joka toimi kytäopettajana ja jonka toimeen
kuulul paitsi varsinainen lasten luku- ja kirjoitustaidon kohen-
taminen, myös urkujensoitto ja kirkkokuoron harjoitus.
Täten Bruckner jo lapsuudesta lähtien ammensi vaikutteita
hirkon piiristä. Isän kuoltua poika pantiin St Florianin iki-
vanhaan musiikkikouluun. Siellä ollessaan hän lisäksi opiskeli
yksit-visesti päästäkseen Linzissä toimivaan opettajaseminaa-
riin.

17-vuotiaana sai hän ensimmäisen opettajavirkansa Wind-
haagissa, mutta siirtyi sieltä pienempään kåupunkiin Krons-
dorfiin. Täältä käsin kävi hän vuoroin Ennsissä saamassa

urkuri Zanettilta opetusta teoriassa ja vuoroin Steyrissä

harjoittelemassa uruilla. Tällainen vaeltaininen on Bruckne-
rille ominaista koko hänen opiskelunsa aikana ja siitä onkin
hänen elämäkertansa kirjoittaja Ernst Decsey lausunut, että
tästä lähtien alkoi Brucknerin »Wandern ums Wissen». Ilänen
opettajinaan olivat vielä Katlinger, Schäffler ja Gruber'

Bruckner suhtautui hyvin vakavasti opintoihinsa ja tämäkin
on tlypillistä hänelle läpi koko hänen elämänsä: hän opiske-

lee aina, hän ei milloinkaan ole mielestään valmis. V. 1845

hän suorittaa Linzissä tutkinnon, josta hän saa loistavat
arvosanat musiikin teoriassa, sointuopissa ja urkujensoitossa.
Linz on myöhemminkin oleva hänen ponnahduslautansa.

Edellämainittuna vuonna Bruckner sai myös päästötodis-
tuksen opettajåseminaarista ja määrättiin opettajaksi St

Fiorianin kouluun. Säveltystyö ja urkujensoitto olivat hänen
lempiharrastuksiaan opetlajatoiinen ohella. V. 1853 Bruckner
päätti moninaisen epäilyn jälkeen omistautua kokonaan
musiikille. Hän asettui asumaan Wieniin ja opiskeli vanhoil-

lisen Simon Sechterin johdolla. Eräässä tutkinnossa, mihin
Bruckner oli ilmoittautunut, ja josta hän suoriutui loistavasti,

oli eräs tutkijalautakunnan jäsen, kapellimestari Herbek
lausunut: »Hän voisi tutkia meitä. Olisin onnellinen, jos tie-
täisin edes kymmenennen osan siitä, mitä hän.» V. 1855

Bruckner valittiin Linzin tuomiokirkon urkuriksi ja v. 1860

Frohsinn-seuran kuoronjohtajaksi. Tämän seuran avulla hän

toi Wienin musiikkiyleisön kuultavaksi seitsenäänisen Ave

Nlariansa.

Vähitellen Bruckner vapautui Sechterin opetuksesta, oma

sävelsuoni puhkeaa ja.se, minkä hän oii omaksunut keski-

aikaisen ankaralta opettajaltaan, alkaa nyt oikein elää. Mutta
soitinnus ja muoto-oppi puuttuivat vielä tästä jättimäisestä

opiskelustal Niissä hän sai apua teatterikapeilimestari Otto
Kitzleriltä. Tämä oli paljon matkustellut maailmanmies,
10 vuotta Bruckneria nuorempi. Samoihin aikoihin alkoi
myös Wagnerin ihailu. Bruckner kuuli mestarin Tannhäuserin
ja se avasi hänelle aivan uuden maailman: se rohkaisi häntä
sallimaan itselleen suurempia vapauksia mitä klassillisen

ankåriin vaatimuksiin tuii. Erään kaskun mukaan kerrotaan

Wagnerin olleen Brucknerin kunnioituksen esineetlä siinä

määrin, että härret voidaan sijoittaa Linzin piispan ja hyvän
Jumalan väliin.

Vasta,l0-vuotiaana alkoi Bruckner varsinaisesti säveltää.

Kuoroteos d-mollimessu valmistui v. 1864 ja v. 1865 c-molli-
sinfonia. Linzin sanomalehden arvostelija moitti Bruckneria
liian räikeästä kromatiikasta ja yllättävän voimakkaista koh-

dista, mutta rohkaisi muuten säveltäjää. Bruckneria kehoite-

taan suurempaan itsehillintään, vähän asettumaan, mutta
hän kirjoittaa vääjäämättömänä siihen tapaan, kuin taivaasta
hänelle sanellaan, sillä hän seisoo lujalla perustalla. Tämä
perustus on hänen harras uskonnollisuutensa'

Herbeck johtaa Wienissä v. 1867 d-mollimessun ja seuraa-

vana vuonna saa säveltäjä itse tilaisuuden johtaa c-molli-
sinfoniansa ns. Bruckner-konsertissa, joka oli ensimmäinen

laatuaan. Teos sai hyvän arvostelun, yleisö otti suopeasti

vastaan varsinkin 3:nnen osan Trion, joka on teoksen melo-

dioista laulavin. Negatiivisiakin arvosteluja Bruckner sai

osakseen ja nämä saattoivat joksikin aikaa hänet epäilemään

kykyjään ja laimensivat hänen luomisvoimaansa, mutta hän
saattoi kuitenkin päätökseen f-mollimessunsa v. 1868. Samana

vuonna hänet kutsuttiin opettajaksi Wienin konservatorioon
aineina musiikin teoria ja urkujensoitto. Professorin arvo-
nimen hän sai 3 vuotta myöhemmin. Brucknerin nimitystä
kuvatessaan asettaa Tessmer kysymyksen: »Miten käy nyt
Brucknerin, tuon yksinkertaisen ihmisen, maailmaa tunte-
mattoman, tässä suurkaupungissa, Wienissä? Wienissä, jonka

läpi Beethoven yhteenpuristetuin huulin oli kulkenut juoksu.
jatkaa, IÅ'ienissä, joka ei tiedä, mihin sen Mozart onhau-
dattu, Wieni§sä, rnissä Schubertin nero paloi loppuun ilman,
että tämä kaupunki siitä syttyi ilmiliekkiinlr

Bruckner tulee Wienin konservatorioon pukeutuneena

Ieveälieriseen hattuunsa sekä liian väljään pukuunsa koko
St Florianin perintätavan ja oman yksityisen kulttuurinsa
läpitunkemana. Hän tulee maalta suurkaupunkiin, ei tosin
aivan talonpoikana, mutta kuitenkin kaupungin koko hen-
gelle vieraana. Hän pysyrykin sellaisena. Hän on liirheltä luon-
toa, lnaata. Maaseudulle hän aina kaipaakin takaisin javiet-
tää säännöllisesti kesänsä kotipaikkakunnallaan. Häntä on

verrattu Schubertiin yksinkertaisen, naivin olemuksensa puo'
lesta.

Ensimmäisen kerran eiämässään Bruckner joutuu julkisen
etämän pyörteisiin vieläpä sen vehkeilyjen ja salahankkeiden
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uhriksi. Sen ajan Wiehissä voi sanoa olleen mottona: »E1äkööt

puolueetl», eikä suinkaan: »Eläköön taide!» Wienissä oleskelun

synkkyl.ttä lierensivät kuitenkin eräät tapahtumat Bruck-

nerin eIämässä. V. 1869 hän säveltää I-inzin kaupungin erään

kappeiin vihkimistä varten e-mollimessun 8-ääniselle kuorolle

ja puhallinorkesterille. Hän johtaa sen itse ja saavuttaa suurta

menestystä. Nlyöhemmin mestari muistelee tätä tilaisuutta

elämänsä ihanimpana päivänä. Lisäksi hän lähtee konsertti-

kiertueelle urkutaiteilijana. Menestys Lontoossa, Pariisissa ja

Nancyssa ilahduttaa ja rohkaisee häntä niin, että hän taas

jaksaa palata Wieniin. Tää11ä hän uudistaa tuttavuutensa

Wagnerin kanssa, esittää tä11e muutamia partituurejaan, joista

Wagner saisi valita itse sen, minkä Bruckner sitten hänelle

omistaisi. Siitä tuli 3. sinfonia, jossa teema on kirjoitettu
trumpeteille. fästä alkaen Bruckner on täysi »wagncriani»'

Hän matkustaa Bayrel'thiin Parsifalin ensiesitykseen ja pala-

tessaan sieltä hän tietää rÅragnerin johtavan hänen kaikki
7 sinfoniaansa. Tämän oli Wagner luvannut tehdä ehkä

hetken innostuksen vallassa. Bruckner puolestaan uskoi, että

vain kuolema esti häntä toteuttåmasta aiettaan.

Opettajana Brucknerista pide-tiin. Oppilaat huomasivat

yksinkertaisen ulkoasun alla piilevån neron, ylevän hengen.

Hän antoi kullekin oppilaalleen lempinimen ja täten vallitsi
heti alusta opettajan ja oppilaan väIil]ä ]ämmin ja välitön
suhde. Brucknerista on tuhansia kaskuja. Hän o1i hyvin
omalaatuinen tavoissaan, vaatimaton ja yksinkertainen,

välitti vähät ystävistä ja oli vähään tyytyväinen. Hän oli

huono seuraihminen maailmankaupungin riennoissa' Ulospäin

hän ei esiintynlt edukseen, mutta sisäinen Fanos oli sitä

arvokkaampi: hän oli asettanut päämääräkseen olla »Juma-

lalle otollinen» ja hänen suurin huolensa oli »fertig zu werden».

. Bruckner oli usein kokenut pettymyksiä rakkauselämäs-

sään. Hän rakastui itseään huomattåvasti nuorempiin naisiin'
joiden omaiset asettuivat vastuståmaan avioliittoa. Nåin kä-v

vielä hänen ollessaan 61-vuotias. Tästä huolimatta tapahtuu
kuitenkin nähin aikoihin jousikvintetin, F-duuri, ensiesitys.

Tämä ei ole kamarimusiikkia sanan varsinaisessa pielessä,

vaan teoksesta kuultaa läpi sinfonikko Bruckner, joka kir-

joittaa orkesterille. Arvosteiijat vastakkaisesta leiristä käyt-
tävät seuraavia sanoja: »Puhdasta \Vagnerin t]lFIiä sovitettuna
5:lle jouselle» tai »Kokonaisuudessaan mahdotonta, huonointa
Wagneriar. Ifiittäviäkin arvosteluja toisaalta: »Brucknerin

musiikki pulppuaa rikkaana puhtaan lapsenmielen tä]ttä-
mästå lähteestä. Hänellä on ainutlaatuinen mielikuvitus ja

hehkuva tunne.» Leipzigin Kaupunginteatterissa esitettiin ?.

sinfonia, E-duuri, Nikischin johdolla v. 1884. Se saivalta\.an

menestyksen. Tekijä huudettiin esille 5 kertaa joka osan jäl-
keen. Yleisö puhkesi välittömiin suosionosoituksiin varsinkin
Adagio- ja Scherzo.osissa, vaikka se ei ehkä muuten ymmär-
tänytkään swälle luotaavan mestarin henkeä.

Nyt alkavat Brucknerin kannattajien ponnistukset tuottaa
hedelmiä: 1. ja 3. sinfonia esitetään uudelleen Wienissä ja

valmistetaan suotuisaa maaperää 8:nnelle sinfonialle, c-rnolli,
joka valmistui v. 1890 ja omistettiin keisari Frans Josefille'
Tämä jättiläistyö esitettiin ensi kerran v. 1892 ja oli ainoana
ohjelmanumerona. Silloin sai Bruckner suurimman voittonsa
Wienissä. Jo vuotta ennen hänet oli vihitty Wienin yliopiston
kunniatohtoriksi. Lisäksi keisari myönsi hänel1e korkean
kunniamerkin ja kutsui säveltäjän asumaan palatsinsa läheisyy-

teen. Brucknerin täyttäessä 70 vuotta hän oli moninaisen
juhlinnan kohteena: hän huomasi olevansa \Yienin huoma-

tuimpia säveltäjiä. Samana vuonna Franz Schalk johti Graze-

rissa 5:nnen sinfonian, B-duuri. Bruckner ei itse enää jaksanut

tehdä vierailumatkoja ja kävi niin, että hän ei koskaan

kuullut esitettävän tätä hänelle hyvin rakasta teosta. Samoin

eivät 6:nnen sinfonian ääriosat milloinkaan kaikuneet luo-
jansa korville.

9:nnen sinfonian Adagio-osaa säveltäessään mestårin täy'
t},i luopua nuottipiirtimestään. Tämä sinfonia, ioka oli omis-

tettu »Rakkaalle Jumalalle», jäi keskeneräiseksi, mutta sitå

esitettäessä on Brucknerin omaa toivomusta noudattaen ta-
pana puuttuvan päätösosan sijasta sijoittaa mestarin mahtava

Te Deum, joka on Jumalalle kohdistettu ylistyslaulu. Bruckner
kuoli lokakuun 11 p:nä 1896. Hautajaistilaisuudessa Ferdi-
nand Löwe johti 7:rinen sinfonian Adagio-osan. Bruckner hau-

dattiin oman toivomuksensa mukaan St Florianin urkujen alle.

Y. L. valmistelee huhtikuun 9 p:nä pidettävän konserttinsa
ohjelmaa, joka sisä1tää I(alevala ja Kanteletar-runoihin sävel-
lettyjä teoksia sekä a capella että orkesterisäestyksellisiä
Madetojan Sammon ryöstö ja Sibeliuksen Tulen synty. Helmi-
kuussa tekee kuoro konserttimatkan Lahteen, Imatralle ja
Lappeenrantaan sekä suunnittelee keväälIä matkaa Ruotsiin
ja Tanskaan.

Mieskuoro M. A. kävi viime lokakuun lopulla kummikau-
pungissåan Göteborgissa antaen siellä menestyksellisen kon-
sertin kaupungin uudessa konserttitalossa. Isäntinä ja kutsu-
iina olivat Göteborgin ja Bohus-läänin Iaulajaliitto sekä sikä-
1äinen Odd Fello$-järjestö.

Hguinkritin Tgöucien Mieskuoro piti viime marrarkuussa
2S-vuotisen toimintansa johdosta juhlakonsertin kanttori
Kalle Soinin johdolla. Kuoron ensimmäisenä innokkaana joh-
tajana oli maist. Aarne Nurminen, joka etevänä musiikki-
miehenä antoi kuorolle perustavan koulutuksen.

Laulujuhlat Porissa ja Stilcykissa. Sulasolin Satakunnan
Pilri järjestää ensi kesänä laulujuhlat Porissa toukokuun 26
p:nä ja Satakunnan Nuotisoseurain Liitto Säkylässä heinäkuun
I p:nä.

Yiitasaarella toimii tällä haavaa kaikkiaan 13 kuoroa, joista
kirkonk-vlässä toimivat Mieskuoro, Kirkkokuoro, Yhteiskou-

lun Tyttökuoro ja Työväenopiston oppilaskuoro. Voimakkain
kuoro on Kirkkokuoro, jota johtaa kanttori Alvar I(aihilahti,
joka johtaa myös kaikkia muita kirkonk-vlän kuoroja. Kun
kirkon alttaritaulu, tait. Ekmanin maalaama ja eräs Suomen
arvokkaimpia, täyttää tänä vuonna 100 vuotta, on suunniteltu
kesä11ä vietettävien 100-vuotismuistojuhlallisuuksien yhtey-
dessä toimeenpåntavaksi suuret laulajaiset, joihin kaikkien
seudun kuorojen ja laulajien toivotaarr osallistuvan.

Teuuan musiikkieltimri on vilkasta. Jo vanhastaan kuulu
Teuvan soittokunta on toiminut v:sta 1902 lähtien ja toimii
edelleenkin innokkaasti Eino Leinosen johdolla. Teuvan kirk-
kokuoroa, joka perustettiin v. 1923, johtaa tirehtööri Edvard
Inkinen. Iiuoro vietti joulukuun 12 p:nä 25-vuotisjuhlaansa.
Teuvan mieskuorolla on silläkin vanhoja perinteitä ja sitä joh-
taa nykyisin Antero Hakala. Äystön sekal<uoro on perus-
tettu ennen sotia ja sen johtajana toimii opettaja Eeva Juntu-
nen. N o ri an sekakuoro on ollut toiminnassa opettaja Katri
Palosen johdolla neljättä \,uotta. Teuvan lukuisten kuorojen
kuopus on Perälän sekakuoro, joka osallistui nuoruudes-
taan huolimatta Lapuan soitto- ja laulujuhliin.

Forsson mieskuoro, joka perustettiin kauppalan musiikki-
Iautakunnan aloitteesta 3 vuotta sitten ja jonka ensimmäisenä
johtajana toimi taiteilija Sulo Saarits, antoi joulukuussa on-
nistuneen konsertin kanttori-urkuri Aarne Aartion johdolla.

M U S IIKKT RIKASTUTTAA KANSAKU N NAN KU LTTU U RIA
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A. O. VÄISÄNEN:

Beethoa€nin-,

Jo kauan sitten tutustuessani V. M. Yasilieuirr
julkaisemaan, tsheremissiläisiä kansansävelmiä sisäl-
tävään kokoelmaan »N{ari muro» (Kasani 1919)
pysähdyin hyräilemään erästä laulua, n:oa 264.
Kuinka tuntuu tämä sävelmä pääpiirteiltään tutun-
omaiselta? kyselin mielessäni. Ja eikös vertauskohta
löytynytkin - Beethovenin 9. sinfoniastal Kun tämä
suurteos jäIleen pitkästä aikaa esitettiin Helsingissä
Armas Järnefeltin johtamana viime ioulukuussa,
muistin tuon vanhan vertailuhavaintoni' Kirjoitin
viivastolle sekä Beethovenin että tsheremissiläisen
sävelmän. Oheisena on tämä vertailu tarkastetta-
vissa.

Kyseessähän on »Ilon hymnin» tuttu rnelodia,
kuitenkin vain sen neljä ensi säettä. Tämä sävelmä
on todella kansanomainen. Se liikkuu suppealla
alalla (Dur V, 1-5), melod.iset kulut ovat yleensä

asteittaisia. Kokonaisuutena se on kehysmuotoa,
rakennetta ABAC DE AC. Sen vertailukohde, kysei-
nen kansansävelmä, on nelisäkeinen, ABAC, johon

liittyy vielä saman kertaus kvinttiä matalammalla'
Tsheremissien kansanmusiikissahan esiintyy yleisesti
täIlainen ns. kvinttikertaus, kuLen Zolttin Koddlg
on osoittanut.

Kun tarkastelemme päälletysten kirjoittamiani

«Ilon hymni» muuan kansansävelmä

nuotteja, niin havaitsemme' että tsheremissiläinen
sävelmä, jonka nuottien varret ovat alaspäisiä, on
liikunnaltaan hyppivämpi. Ollen pentatoninen se

edustaa duurin sävelikköä: V, 1-3, 5. Sen tahtila-
jiksi on muistiinpanija merkinnyL 514. Toteamme,
että nuotit sattuvat samoiksi A- ja B-säkeitten alussa
ja lopussa. Kansanomainen piirre Beethovenilla on

sekin, että B-säe päättyy teräsäveletle ia kertauk-
sessa siitä ainoastaan lopukkeellaan eroava C-säe

perussävelelle. Kuten näemme on kansansävelmässä
vastaavana lopukke ena dominantin alinen oktaavi(V)'

Tässä on esimerkki siitä, kuinka jonkin säveltäjän
teema ja jokin kansansävelmä saattavat muistuttaa
toisiaan, ilman että niillä on mitään keskinäistä syn-

ty-yhteyttä. Eiväthän tsheremissit ennen vanhaan,
radiottomaan aikaan, saaneet kuulla Beethovenin
sinfonioita, eikä säveltäiä puolestaan liene nähnyt
tai kuullut tsheremissien musiikin näytteitä' Sitä
vastoin Beethoven tunsi venäläistä kansanmusiikkia,
koskapa hän on käyttänyt juuri 9. sinfonian Scherzo

o.".r, kamarinskaia nimellä tunnettua yksisäkeistä
melodiaa, muuttaen vain sen lopuketta, niin että
sävelmän kuusi-iskuisuus häviää.

Tässä yhteydessä lienee paikallaan tähdentää, että

tsheremissit ovat musiikitlisesti erittäin lahjakas
kansa. Alussamainitusta Vasilievin, syntyperäisen
tsheremissin, kokoelmasta löytyi muuten sävelmiä,
joita Uuno Klami on käyttänyt aiheina sellosävel-

lyksessään »Tsheremissiläinen fantasia»'

ja

Musiikkiiuhlat ia kansainväliset kilpailut
Ostendessä.

Ostenden Konseruatorion satauuotisiuhlan ghteg'

d.essii iäriestetiiän kuluuan uuoden elokuun 12-28 ptii-

uien utilisenii aikana kaupungissa suuret musiikki-

iuhlat ia kansainutiliset kilpailut laulussa ia pianon-

.sollossa.

Kilp ailuihin uoiu at o s allistua kcLt ki st a maist cL tait ei'

liiat, iotka 1 pnti elokuuta 1919 eiuiit ole glittiineet

30 uuotta. Laulaiattarien ia laulaiien alin ikiiraia on

78 uuolta, pianonsotttaiien 16 uuotta. Rahapalkintoien

llsriltsl i aetaan kunniaplakettei a i a diploomei a. Kilpai-
Iuien säännöt tullaan iulkaisemaan mgöhemmin.

Ptof. H. Klemetin
luennot äänenkäytössä, puheessa ja laulussa (käy-
tännöllisin harjoituksin) pidetään torstaisin hlo 19'10.
(Huom. muutettu päivä) Suurkirkon siipiraken-
nuksessa. Vapaa pääsY.

S uonrcn l-aulun Laulttakatemia.

Uuden musiikin seura.

Tammikuun 18 pnci perustettiin,Ilelsingissa Lallu'
kan taiteiliiakodlssa musiikkiseura Nykymusiikki -
Nulir/smusik, ionka tarkoituksena on »>toimia oman

ajan ertistgksellisen ia sellaisen oanhemman musiikin
h.g u ciks i, ! otla er iko is esti ncigtttici oleo an koskeluskohti a

ntJl{g aj an u irtauks iin, mm. ! rir i estcimcillci kons ertte i a,

,iUä^ta- ia muita tilaisuuksia sekd harrastamalla
julkaisutoimintaa».

Perustaiaiciseniin kuului seka lttooia etta estttciuiti

taiteilijoita, jotka ouat toimineet uuden mustikin tun'
netuksitekemiseksi. Yhdistgkseen otetaan mgös kan-
nattau i a i a o p is ket i i a i ris eni ci, i o tka o o at lt i i nno s tu ne it a

g hd istg ks en tarko itus P et istti.

Yhdistgksen iohtokuntaan ualittiin tri Eino R o i h a

(puh.iohtaia), maisteri Nils-Erik R i n g b o m (ttara-

puheeniohtaia),siiueltciici Erik B et g man, srirtelttiiri

Einar Englund, prof. Leo Funtek, sciueltciiti

Lluno Klanti sekä maisteri Llatti Rautio.
Viimentainittu ualittiin mgös ghdistgksen sihteeriksi.

Taloudenhoitaiana toimii rua Toini Klami.
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YRJ Ö }'IARJOKORPI:

TAMPEREEN KIRJE
Kulunut syyslcausi on konserttieliimän os{rlta iatkunut uer-

rattain uilkkaana ia muuhun musiikkitoimintaan ntihden tgön-

ttigteisenri. Haruenemista kuuliiain loukossc on hauaittaoissa,

johon lienee moniakin sgitii. Monen halukkaan on kieltdAdAttäuti

talourlelLisista sgista, ia ne, ioilld on mahdollisuus, eiarit jaksa

kaikissa lilaisuuksissa lcrigdri.

Kaupunginorkesteri on pitdngt sggskaudella 8 uarsinaista ia
ghden glimiidratsen sinfoniakonsertin. Yieraileoina iohtaiinct
ouat olleet prof. Leo Funtek lBruckner l sinf) ia Tri
Simon Parmet(Beethouen 2 sinf.) Kapellimestari Eeto
Kosonen on iohtanut muut sinfoniakonsertit' ioiden ohiet-

mista mai nittako on u ai n huomatuimmal s tiu ellgkset : P r okof i eo :
'Klassitlinen sinfonia, Lauri lkonen: 3 sinf . «Lemmin poikct»,

Beethooen 7, Brahms 2, Sibelius 5, Sinding 1 sekii Tshaikooski

It. saria N:o 3 ia Sirauss.' Salomen tanssi. I{olmannen sin-

loniakonsertin ohielma oli kokonaan italialainen, Franchettin

Sinfonia, Respighin »Rooman suihkukaiuoia», ia ensi kertaa

poå.loismaissa T ommassinin Konsertto i ousikuartetille i a orkes-

teilIle, solistina maailmankuutu Quartetto di Roma'
Y lee ns äkin o n K aup ung inorkesterimme L) ollannut p ali o n uutta

alaa, sillci sgksyn kuluessa on hguin usein huomannut stiuellgk-

sen lopussa merkinntin »ensi kertaa Tampereella». Rooma-kuat-

telln lisriksi ooatsolisteinaoierailleet P e ntt i Raut QU a at cl

(Etgar sellokons.), Jol and.a di MariaPetris(Aariaia
Aue Maria Veritin Othellossta), Heimo Haitto (Tshai'

kouskin konsertto), Aleksander H elmann (Rachmani'

nou d-molli konsertto), Merete Söderhielnt (Brittenin

konsertto), L i i s a L i n k o - M a I m i o (Sonnisen Juhannus'

gö sarja), J ouko I g nat ius (Brahmsin D-duuri konsettto)

ia J u a n M a n d n (Mozart D-duuti).
T ampereen Suomalais-amerikkalaisen ghdistgksen i dri estd-

män konsertin ohielmana oli uudempaa amerikkalaista musiik-
kia, jonka alkujuuret iuontuuat iazzin rgtmeihin. Pianosolisti'

Rakel Leoin soitti Getshwinln »Sinisen rapsodian». *
Perjantaikonserttien solisteina lurkttlainen pianisti Kur t

K ö h t e r soitti Beethouenin Es-duuri konserton, I r i a S i m o-

I a iauloi Kelloaarian oopp. »Lakmö», N i I s u o n S c h a n t z

Wagneria ja Schubertia, ia Ilona Juutilainen soitti
harppusolistina Raoelia. S unnuntaisten p iiiuäkonserttien i ohta-

lina ouat oakinaisen kapellimestarin listiksi olleet H e i k k i
M i e tt i ne n, E m il K i tt i ko s ki, H elu i M tik i ne n

ia F r e d K i i as sekri solisleinc S i r k k c S a u r i o, T A g n e

KalIio io Antonietta Toini (taulu), Holger
F ransnan, kiiAilitorui ia Olle Öller piano. - 

Toir:e-

konsertit ouat hguin suosittuid, td7si huone on siifui takeena.

Tampereen Oopperaghdistg s i atkrta edelleen tuloksellise na toi'
mintaansa. Sggskaudelta esitettiin Verdin Trubaduuri kapelli-

mestari Heikki trfiettisen iohtamana ia leatterin-

johtaja G I o r g L e p p ds e n ohiaamana. Pdiiosia lauloiuat

Antonietta Toini, Autikki Llikkola-Meurman, Allons Ålmi,

Raleruo Nissild ia Kalle Lehtomriki.

Kuorooierailuja ei ole ollut, lukuunottamatta Kollega-kuar-

tettia. Omat kuoromme ouat iariestcineet useitakin tilaisuuksia'

Pääkirkkoiemme kuorol ouat pitäneet uuosi- ia Äd'uenttikonsert-

tinsa, T'uomiokirkon kuoro S ulo S aaritsin ia Åleksan-

terinkirkon kuoro KaILe fuIrikisen iohdolla. Mieskuoro

»L aula j itla», solisteinaan Sulo Soarils ia Olaui Rahkonen,

oli ennen menest7kseltistti Helsingin matkaansa konsertti koti-

k au p ung i s s a. J ritimie n kuo r o e s itti k i r kk o ko ns e rt tins a p titinume'

rona Armas Maasalon Jouluoratorion, auustttiina Meri Saari'
nen-Helskg, Sulo Saarlfs, Olaui Rahkonen, Mauno Suomi ia

Kaupunginorkesteri. Ttimrin kirioittaia on iolianut kuoroa

sggskauden atusta. Tgöoden Sekakuorolla oli mgös konsertti

Elias Kiianmiehen iohiloila. Siiueltaiteen uiikolla idriesti Sula'
'solin Tampereen piiri Stioeliuhlan Kaupungintalosso, fossa lau-

loiaat kotimoisin ohielmin Aleksanterinkitkon kuoro (Kalle

Mdkinen) »Ioulu-Srskol» (Y. Mariokorpi) ia »Laulaiat» (Yol-

nnri Yolanen). Ohielmassa oli lisdksi laulaiatar I r m a \Y a n-

sdnin gksinlautua ia toimittaia Jussi Suoannon
musiikkipakina.

Solislikonserlllen antaiien ioukossa on usetta, iotka aikaisem'

milta kdgnneittririn ouat mieluisessa muislossa. Ensimmäisen

kerran ktiui Aleksander Helman, suuti tekniikan ittttiläinen'
F r ance E tteg aar din henkeuri taide loistaa muitd kirk-
kaampana. Heimo Haitto ktioi ttiiillakin. Nuoren taiturin tulkin-

taan jtii odottamaan kgpsggtta, lolo uasta tiipaiseuana sattuu

kuulijaan. Neekerilaulalatar Y i r g i n i a P a r i s on Darmdan'

kin tuleuaisuuden suuria ntmid. Samaa ei tdmdnkertaisen kuu-

Ieman perusteella sanoisi neekeribaritoni AndreA Pan-
kegsta.

Kotimaisista pianisteistamme pitiuat pianoiltoia R o I I
Bergroth, S ohui Korhonen, Timo Mikkild,
R u r t W a I d C n ia S a k a r i H e i k i n h e i m o, iotka kaik'
kikin ouat musiikkipiireille siksi tuttuia ett'ei heidån esitgksiinsä

tässd Ahtegd.essd laroitse puuttua. A n i a I g n a t i u s ilahdutti
sgntgmtikaupunkinsa gleisöri korkeatasoisilla esitgksilldtin Pu'
rraisen .Rislin hgutiksi pitämässadn konserlissa. Edellä mainittu'
ien lisd.ksi on A n i t a R a g u s a n ia J o r m a H u t t u s e n

aaria ia duetto-ilta sekd oman baritontmme SuIo Saaritsin laulu'-

konsertti ennen muita nruinittaua. Omista laulaiattaristamme

I r mo. W an s i n i tlaolionnistunutiltdid A nn a- L i i s a

H ietalall a lupaaua ensikonserttt. Vierailiioita uteki altto-

laulajatu Kqtariina Sara ia Sirkka Lehti-
uaara.

Ennakkotiedoista piiiitelten alkaua keotitkausi tuo tullessaan

u ilkasta to imi ntaa, i a mo nta huomattau aa mus i ikkitilaisuutta'

Musii kkika lenter i 1949

on uielii saataoana, maksctct 140 mk. Ttitci kaikille musi"tkkid harrastauille, ammattilaisille fa amatööteille,

etittdin tarpeellista tietokiriaa, ioka on sopioaa taskukokoa, on sctatauissa kustantaialta Sulasolilta, musiikki-

la kirjakaupoista, Rautatiekiriakaupan mA7mdlöistci ia lukuisilta asiamiehittci kautta koko maan. Musiikki-

katenteri tggdgttcici samallo mgöskin o. 1949 kalenteritarpeenne, sillci se sis(iltdd kaikki kalenteritiedot tarpeellisine

muislioineen.
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OOPPERÅ
J,n, G(unlto

Juuri parahiksi kansallisen laulunäyttäinömme 7s-vuotis-
juhliin valmistri Tauno Pglkkrisen uusi ooppera Simo }Iurtta.
Tuskin olisi nuori suomalainen oopperasäveltäjä saattanut
toivoa kiitollisempia kehyksiä teoksensa esiintulolle 

- 
ja

samalla voidaan tässä yht'åikaisuudessa nähdä eräänlainen
vertauskuva siitä tosiasiasta, että kansdllinen oopperatai-
teemme jatkuu myös luovan t-vön alalla elinvoimziisena ja
hedelmällisenä.

Simo Hurtta puolusti epäilemättä kaikella kunnialla paik-
kaansa oopperajuhlien vaativassa yhteydessä. Pylkkäsen työ
ei ole rajoittunut valmiin libreton sävelittämiseen, vazin Eino
Leinon näytelmä on säveltäjän käsissä läpikäynyt melkoisia
muutoksia. Leinon draaman synkänromanltinen henki on
musiikin tehostarrana säilynyt myös oopperassa, ja säveltäjä
on 4-näytöksisen teoksensa puitteissa todellisen teatterimie-
hen kyvyllä Iuonut kokonaisuuden, jossa on draamallisten
kärjistymien ja lyyriliisten kohtausten vuorottelun luomaa
ylläpitävlTttä sekä silmän että korvan osalle. Tietäen sen

nopeuden, jolla sävellystyö on syntynyt, ei kuitenkaan voi olla
toivomatta että säveltäjällä seuraavaa 

- 
ehkä piankin hah-

mottuvaa 
- 

oopperasuunnitelnraa toteuttaessaan olisi aikaa
pakoittaa musiikilliset ajatuksensa vit)lä ankaranrnan kritii-
kin puserrukseen. Eräänlainen yleispateettisuus, jonka sävel-
täjä on Simo Hurtan partituuriin kiinnittänyt, komeasti soi-
van orkesterinsa keinovaroja nuorekkaasti tuhlaillen, jää
näin ollen jossain määrin råsittamaan tätä oopperateosta,
josta silti piirtyy mieleen monta osuvaå tuokiota. Jo kuoro-
prologi 

- 
hyvä idea mainiosti toteutettuna 

- 
luo tiiviin tun-

nelman, tuomiota uhkaavat kuollnkellot ensimmäisessä näy-
töksessä, toisen lyyrillinen alkukuvaelma, kolmannen suuri
duetto melodian kauniskaarteisine nousuineen, \,iiheisennäy-
töksen ioppukatastrofia myötäilevä raskasverinen musiikki 

-siinä muutamia yhdeltä kuulemalta muistiin jääviä katkelmia.
Ja onhan myös mahdollista, että perusteellisempi teokseen
tutustuminen avaisi siihen runsaampia näköaloja kuin mihin
yhden illan istuminen oppperakatsomossa suo tilaisuuden.

Suomalai-sen Oopperan taiteilijakunta oli valmistanut Simo
Hurtan esityksen kaikella huolelia. dsiantunteva ohjaus oli
Wäinö Solan, joka tiettävästi on saattanut parras\,åloihin
kaikki suomalaiset oopperateokset .Oiva Soini teki synkän
Simo Affleckin keskeisestä osasta johdonmukaisesti kehitellyn
traagillisen sankarihahmon. Irja Aholainen oli pehmeän nai-
sellinen Irja Sormuinen, Alfons Almi mahdollisimman kon-
namainen Arnkil, Yrjö Ikonen uskottavan harras ja oi-
keamielinen pappisrnies }laerkepaeus, Liisa Lingon esittäessä
Valkean vaimon osan vaivoin illusooriseksi tihentyvässä kum-
mittelukohtauksessa kaikkea kiitosta ansaitsevalla tavalla.
Vihdoin on syytä mainita Aino Eleniuksen Pirkko sekä

Wäinö Solan Mantsi, joka oli oikea kouluesimerkki siitä miten
paljon etevä taiteiiija näennäisesti vähäisestäkin roolista saa
irti. Kolmannen näJrtöksen tanssikohtauksesta vastasi A.
Saxelin. Nisse Rinkama oli harjoittanut kuorot varsin val-
miiseen kuntoon ja musiikin kokonaisjohto oli prof. Leo
Funtekin varmoissa käsissä. Epäilemättä olisi orkesterin
hillitympi sävy ollut eduksi; varsinkaan ensimmäisen nä]r-
töksen dialogista ei rryt ol]ut aivan helppo saada selvää.

Y. H-o.

Uusio orvokkoito nuottijulkoisujo
I(OTIMAISIA YI(SINLAULUJA II. Edustava 30-

lauluinen kokoelma uutta iaululyriikkaa. Laulujen
valinta on toimitettu huolellisesti monisatalukui-
sesta aineistosta, minkä ansiosta tuloksena onkin
harvinaisen korkeatasoinen laulualbumi sekä koti-,
opiskelu- että konserttikäyttöön. Sisällön rungon
muodostavat laulumestariemme Järnefeltin, I(ilpi-
sen, I(uulan, Melartinin, Merikannon ja Palm-
grenin uudet, hienot laulut, minkä lisäksi kaikki
nuoret lauJusäveltäjämme ovat edustettuna.

VANIIA I{OTINI I(ENTUCI{YSSA on ensimmäi-
nen kokoelma S. C. Fosterin ]aulelmia maassamnre.
Tähän kauniiseen albumiin on Eero Meri valinnut
ja sovittanut 12 kuuluisinta Foster-laulua, jotka
kotimaassaan Amerikassa nauttivat jättiläismäistä
kansansuosiota. I(auniitten sävelmiensä ja haus-
kojen sanojensa vuoksi niillä on kaikki edellvtvk-

OY FAZERIN M USIIKKIKAUPPA
Helsinki, Aleksanterinkatu 11. Puh. 20 751.

set muodostua täällä yhtä suosituiksi. Sanat suo-
men-, ruotsin- ja englanninkielellä. Sointumerkit
kitaraa varten.

PUNAIIILKI{A JA IIUITA LASTDNLI\ULUJA,
kirjoittanut ja säve1tänyt Sirkka Valkola-Laine.
Pitkäsä aikaa uusi, hauska laulukokoelma lap-
sille, vieläpä kauniin, värikkään kuvakirjan muo-
dossa. I{ohokohtana on koko Punahilkka-sadun
sovitus lauluasuun. Jokaisen laulavan lapsen toive-
lahja!

Helvi Leiviskä: SUITMNTIQUE, op. 3. Osat:
Pr61ude, Gavotte-Musette, Sarabande, Gigue.

Toimi Penttinen: NELJÄ URI(UPBELUDIA, op.
11. Sisältää alkusoitot suomalaisiin koraaleihin
"flolla veisatkoon kaikk' kansa,,, ,'Jeesus, sinun
vaivas kovat" ja "Nyt se suuri päivä koitti,,.
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MU SIIKIN TIETOKIRJA
.I{uslannusosalr eg htiö Otau a, i oka o n ottanut I i etos anaki r i o i en

j uI k a i s uta i m i nnan t ärke tik s i er i k o i s aI ak s e e n, i I ahdtttti mdamme

musiikkioaketi teroetulleella i oululahi alla, ensimmiiisellti suo-

menki eli sellti sriu elten maailmaa es.i tteleo tillä, hakuteoks en muo -

bon laaditulla tietokirialla. Tällaista teosta oli enniitettg kaioata,

rillri salcsalaisen Rienrunnin uiimeksi D. 1928 painettu, uusim'
mista nimislri ja asioista tietänttilön opus mgAliin lopputtnsodan
kgnngkselLri eikri kenellti toha.nsd ollut tilaisuutta saada krisiinsli
ruotsalaista, uerrattain tuoretla Bonniers Illustreraile Musik-
let,ikonia. Y ieraskieline n ammaltikir i atlisuus joului luonnolli-
sesli elupridssa asiantuntiioiden kägltöön, ioten sopioan haku'
teoksen puute lienee oltut tuntuoin hatastaiien tärkeässii, ptiiuti
pciiuöItti iaaj entuoctssd j a ttedoni anoltaan kasoauassc piirissri.
Ngt ilmestgngt Musiikin tietokirja, tarioaa teruetulleen auun ia
hgödgn selid dmmatti- ettii harrastaiaudelle ia on nimenomaan

suomalaisen srioeltaiteen esitteliitind ainutlaatuinen koko maa-

llmassa.

Prof. Toiuo Haapdsen,maisl. Tanel i Kuusis-
ton, toht. L. Aru i P. Po ii iirue n id maisl. V eikko
H e I a s u u o n muodostaman toimituskunnan asiantuntemusla
ja ob! ektiiu isesti puntaroiaaa j arj estelmallisggttä tuskin kukaan
Iehtemme lukijoista uoi eptiilla. Toisaalla totesi maist. Kuusislo
uude n kir j an e s iltel g tilai suu de s s a, ett ti s ulileel lis u us i a tas ap uo -

I isuus on tdmdn tgg ppisessd leoksessa luskin koskaan ttigdellisesti

s aau utettau i s s a, kaiklrc in tt tihimtni n ens immaisessri pd inoksesso.

Lukijan ei ole uaikeata todeta toimittaiien »ilpitöntri pgrkimgstri
mahdot lis imman tgg dAttau d(in i a o nnel lisee n koko nais r alltaisuun.
trrieraskielisisld esi/cuuisla lienee lcihinnri noi attu gllämainittuun
B onnier in aj anmukaiseen i ulkaisuun. H akusanoi e n ltar sinta i rt

Iopullinen ualinta on ollut kaikkea muuta kuin helppoa1a ilses-

tririn seluciti, uarcinkin kun oman maamnTe luooa ia esittrjuti

stioeltaide on oikein ratkdisten tahdottu asettaa mahdollisimman
rikkaaseen rsalaistukseen. Epriilemrittti on lukiioita, jotka mie-
I el I ririn n tik is i u ät k i r j a s s a ng k g i se s täti n Lt ie ki t aa i e nne tt u a kar a k -

terisointia stiueltäiistrimme ja esilftiisllimme tuskin milloin'
kaan kgsgmgkseen tuleuien ulkolaisten nimien poisiririmisen

kustannuksella. Raiankdgnti fuissti sulleessa on kuitenkin
taaattoman arkaluontoista. Yarmaan on mgös henkilöitti, jotka

lur haan ets io rit nimecidn kir i astct Iög dettg ritin s ieltti mielestädn

oertaisiaan. Llikätin ei ole lopullista; seuraauasta painoksesta

tipahtanee nimiä pois, toisia ilmestgnee tilalle.
Jos ttillainen musiiftin tielokiria olisi gritettg luoda pari, kol-

nrc uuosiklJmmentci sitten, olisi terminologia otlut mita kirictuin

ja eptisuomalaisln. Nyt on teoksen uoimallisena selkrirankana

ghtentiinen musiilrkisanasto, iosta sekri toimitus- eltti lukiia-
kunta hartain mielin kiitlöri prof.Ilmari l{rohnia. Hdnen eki'

mdntgönsd. uankka itilki ndkAA mgös teoreettisten kasttteiden

tghgessd ja naseoassa, useimmiten Darsin seloentduässti esitte-

lgssd. Vaiaat 600 siulta käsittrioriän kiriaan on ttoittl polion
muun tiedon ohessa siioittaa hguin tdgdellinen musiikkioppi,
joka ei tietenktian sellaisenaan riitd alotteliiatt opiskeluun, mutta

ttlr i octd uerrotto man tue n ammattiu rien i okap iiiu aiseen kdgttin'

töön ja muistissa mahclollisesti htimtirtgneiden asioiden Deresld-

miseen mgös har r asle I i i o i de n parisso.

P erusteellinen luettelo maapnllolLamme krtikuuista kansallls-

Iauluista on lruuska, oaikkei nuotein me*ittgid alkusiikeitri ole'

kaan uoitu mahdutttta io muutenkin uenLhkineeseen tilaan.

Vietd ilahituttauampi ja hgödgllisempi on asianomaisten haku'

sanoien kohdalla esiintgori seloslus kunkin maan musiikin kehi-

tgksen ptitipiirteistri ja erikoisluonteesta, iota sitten sinne tdnne

s iroittunut luettelo sduettrij iua trirkeimp ine luont uksineen, par-

haista esittriiistti, karakterisllslslo soitlimista ine. trigdenttiti.

I{ansalliset, historialtiset, elamtikerraLliset ia musiikkiopilliset
asiat niuoutuuat Musiikin f ietokiriassa rengas renkaalta elii'
uriksi, Ioogilliseksi ghtegdeksi, halliluksi kokonaislieloudeksi,

lonka omistaminen on mitd arookkaintu ptitiomaa. Yalitsemalla
pienen alkukipiniin ia seuraamalla teol<sen osoitlamaa iohtolan'
kaa uoi lukija hdmmrislyri assosialioiden miltei rajattomasta
j atkamis mahd.oilisuude sta j a kaukai silta p er uskihteiltti auautu'

oista pitkistri perspektiioeistd. Nriennriise.sli suppean kirian
parlssa uoi tdttd tauoin suureksi hgödgkseen ia heuin kgllästg-

mrittri ghri uusia trihtökohtia ualtten iatkuoasti seikkailla. Trillöin
ooi tosin joutua kaipaamaan puuttuuacL pientä lisärengasta tai
takertumaan urihriiseen epriiohdonmukaisuuteen. Kielteisten

hauaintoien teko on kuitenkin ldssri tapauksessa siksi riippuuai-
ne n I uk i j an he nk iI ö ko htais isla inlresse istd, ett ä sel I ai ne n i iitikö ö n

kunkin omaksi huoteksi. Esinerkin ouoksi mainittakoon ioi-
denkin aruosteliioiden huomioita. Valuoiassa nimim. J. K-nen

ihmettelee, miÄsi Sibeliuksen orkesterirunoelmista esim. Tuo-

nelan ioulsen ja Yöttinen ralsaslus (Eikö runollisemmin »Öinen

ralsaslus»2) ooat saaneet omdn ltakusanan, kun ei ttitä kunniaa

ole iohdonmukaisesti suotu muille uastaauille teoksille. Sama

kir j o ittaj a nälcisi unholaan painuttien W agner-epig onien tilalla
mieluummin e nnakkoluuloto nta i a rohkeata moder nis min e s it'
telgri. 7'ritci uaatisi intomielisessri ia kirpeässd aruioinnissaan

mgös Yapaan Sanan nimtm. M. R., iolla on palion huomautta-

Suomen Laulu, joka viime joulukuussa saavutti suuren
menestyksen Beethovenin IX sinfonian loppukuoron rrAn die
Freude» esityksellään, valmistclee parhaillaan Bachin h-molli
messua, joka esitetään viimcistään Bachin juhlavuotena 1950.
Tältöin on myöskin suunniteltu esitettäväksi Bachin Joulu-
oratorio, jonka suomentamiseen on rovasti \'äinö Forsman
ryhtynyt. Pitkäperjantain aattona esitetään jälleen traditio-
naaliseen tapaan Nlatteus-passio osittain uusin solistivoimin.
Helmikuun 17-19 p:nä tekee Suomen Laulu konserttimatkan
Lahteen, Yarkauteen ja Joensuuhun antaen kirkkokonsertteja,
mies-, nais- ja sekakuoro-ohjelmalla.

Laulu-Miehet, jonka talon harjannostajaiset pidettiin tam-
mik. 21 p:nä, valmistautuu kevätkonserttiin, jonka ohjelmaan
sisältyy kansanruno- ja ballaaditeksteihin sävellettyjä kuoro-
teoksia mm. L1uno Klamin »Vipusessa käynti» ja Aarre Ir{eri-
kannon »Ukri».

Kuorotoiminta Loimaan kauppalassa on sangen vilkasta.
Nlieskuoro Loimaan Laulaiat, jota johtaa tri Einar Lehtinen,

valmistelee sekä kirkko- että tavallista konserttia ja sitäpaitsi
suunnittelee tehdaskonserttien antamista. Loimaan Naiskuoro
aikoo osallistua Naiskuoroliiton järjestämiin naiskuoropäiviin
Turussa. Iluoron johtajana toimii neiti Aino Nuroma, joka
viimeaikoina on myös johtanut Loimaan kauppalan kirkko-
kuoroa. Vanhin kuoro Loimaalla on Evanhelisen nuorisoliiton
kuoro, jota johtaa rouva Irene I(ivekäs.

Iitin pittijd tuntuu olevan oikea Iaulun luvattu paikka, kos-
kapa siellä on sekakuoroja melhein joka kylässä ja mieskuo-
roja m-vös useita. Vanhimmat juuret on Iitin kirkkokuorolla,
joka on ollut toiminnassa musiikkitirehtööri Y. O. Siukosen
johdossa 35 vuotta. Tämä on tietysti ollut kuorolle suureksi
eduksi ja kohottanut sen taiteellista tasoa. Iitin mieskuoroa
johtaa nykvisin kanttori Arvi I(älviäinen ja se on toiminut
kolmatta vuotta antaen useita konsertteja. Kuoro suunnittelee
myös konserttimatkaa Ruotsiin Iitin kurnmipitäjään Herre-
stadiin-

i
L
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mista nAkgaian maineikkaitlen säuelltijien, kuten Bartokin,
Hindemithin, Slraulnskin, Prokolieuin, Schönbergin ia Sftosla-

kouitshin esittelgn uajauaisuudesta. Hän Dolemisoi terautisti ia
[oogillisesti nryös esr'm. atonaalisuuden, polgtonaalisttuden ia
trilonuksen »homehtunutta» seluitlelga Dastaan. Uuden Suomen

nimim. T. P. on »selailussadn » pädtgnAt mgös uarteen otettauiin

huomautuksiin. Hrin ihmellelee sAAstd l{iluen Kuoron mainitse'
matta jättämist(i, sdmoin nor jalaisten, tcitillti kunnioitettuien
kapellimestareiden H ug o Krammin i a F i eldstaditt. »Glissandon»

ghtegdessti luin hauaitsee harpun ja pasuunan gllcitgksellisen

poissaolon. * Ttillaisia esimetkkei(i uoisi tietenkin poimia enem-

mtinkin, mutta nämcikin jo seluitteneudt osaltaan kunkin gksilön

mielelltitin tanautuuan ensiktidessä sellaiseen, mika on iuuti
hdnen sgddnldän ia tutkijamieltriän kihinnä. Pienen Eskon puu'
merkin liitttiiikseni pgstihdgn hakusanaan Trumpetti. Onko

tos iaan ollut tar peellista mainita sille pohj altaan suomenkieliset

oastineet »oikotoroi» ia »Iuikku»? Mielesttini edellinen on uirheelLi-

nen, jrilkimmtiinen ngkgajan j alostuneesta soittimesta allteellinen
ja haluentaua. Vai mitri sanoisi luikuttttja Ojala? Toruet, trum-
petit ja pasuunat ouat orkesterin kgllin szromalaisia uaskisoilli-
m i u. O I i s i e p tiko r r e kt i a l,ihte ti s ub j ekt i i u i s e n s aiu arte lun hel p p o -
hintaiselle tielle, kun tietd.ri mahdollisimmon tehokkaan lasapuo-

lisuuden loimituskunnan ainoaksi, uaikeasti seurattauaksi j o hto-
tähdeksi.

Srioeltaiteen yulislus on kcigngt kalliiÅsi ia koruaamattomaksi
ghti u.seammille Suomen kodeille. Niissri lerueirditädn ilolla
Musiikin Tietokirjan ilmestgmistri, kosfta se auaa tien haluttuien
tuhatlukuislen asioiden seluentcimiseen, sg uentgmiseen i a lui ittu'
miseen. Teos ei ote urilttrimritön uain ammattimiehille la sellaisiksi
aikouille, se on aarrc mtJös konsetttieltimrin ia radion mustikki'
ohj elmiston seuracLj ille.

A. O. Vriisrinen (lcdnsanr?usiikki), prol. Antti Souiiaroi (lone'

tiikka), maist. Arui Karuonen (SiDelius-Alralemia), maist. Jouko
Tolonen (radio), maist. Martti Turunen (Teosto), toht. Robert

IYeiss (italiatainen sanasto), prof. And.rei Rudneu (eri alat).

N uottie s imer kit o n p i irtcing t kustannus p ätillikkö Laur i S olan'
terä. 

- 
Oman lukunsa uaalisi uuden tietokirian runsas ia moni-

puolinen kuua-aineisto, jonka ualtaosa on peräisin Fazerin ia
lTesterlurulin konserltitoimistoista. Kuuten erilaisen, ansioitu-
neisuudesta riippuuan koon mririritteleminen on ollut monissd

lapaulrsissa arkaluontoista ja lukijakunnossa uarmasti hguin

kir j ataa aruoslelua herälltiuöa.
Kaiken kaikkiaan on jlusiikin Tietokirian kustantaiaa ia

toimituskuntaa ttilpittömästi kiitettriuci uhrauksistaan suuren

asian hguöksi ja onniteltaua kauniista aikaansaannoksesta.
(Jra on aukatstu ghri ualoisammaksi kcigutille tuleoaisuudelle,

paraneuille, laajentuuille painokstlte.
HÅ.

(), y 
^n 

n l.,o [ro, lo rr lr, - j c, soittoj u lr l.,t 6(o rninass, en s; lr nllrnto inr,.
Sulasolin Kgmenlaakson piiri oiettriä toimintansa 20-vuo-

tista juhlaa järjestämällä laulu- ja soittojuhlat llaminassa
helluntaina. Juhlasta muodostuu oikea suurjuhla, sillä mm.
tasavallan presidentti ja rva Paasikivi ovat lupautuneet
saapumaan juhliin, esittäen presidentti tervehdyksensa sävel-
juhlassa. Juhlien avauspuheen pitää Sulasolin puheenjohtaja,
maaherra Aruo Manner ja juhlapuheen piispa Salomies. Hami-
nan kummikaupungista Falunista såapunee juhliin edustus-
kuoro. Juhliin arvellaan osallistuvan noin tuhat laulajaa ja
soittajaa. Hamina on viehättär,ä juhlien viettopaikka. Otak-
sutaan koko Kymenlaakson väen olevan silloin liikkeellä.

Kgmenlaakson Maakuntaliitto järjestää juhlien yhteyteen
kymenlaaksolaisen taiteen näyttelyn.

Juhlien eri tilaisuudet:
Lauantaina kesäk. 4 p:nä Kgmenlaalcson musiiftftiuaen tutus-

lumislilaisuus.
1. helluntaipäivänä: Juälaiumelanpalueluksel Haminan ja

Vehkalahden kirkoissa.
S riuel j uhla j uhlakentäll ä.
2|-uuoti.sjuhlakonseilti upseerikoulun maneesissa. TäIlöin esiin-

tyy Kymenlaakson yhdistett.y orkesteri.

S U O M E N K A M ARI M U S I I K K I S E U R A piti uaalikokouk-
sensa ioulukuun 1 1 :na pdiuiind Rogal-rauintolassa.

Kokouksen aoasi seuran puheeniohtaja ins. T o r s t e n C a r-
I ande r ia sen puheenjohtaiaksi oalittiin dipl.ins. V o i tto
K o I h o,sihteeriniitoimi mus.tir. L e p o L a u r i I a.

Toimintakaudeksi 1949 ualittiin puheeniohtajaksi uudelleen
ins. Torsten Carlander, samoin oarapuheenjohtajaksi maanuilje-
lgsneuuos E. J. F a b r i t i u s. Johtokunnan oarsinaisiksi ldse-
niksi tuliuat dipl.i.ns. L e n n a r t B I o m s t e d t, kauppaneuuos
Edgar GrönbIom, prcf. Andrei Rudneu, majurt
Rainer S opdnen, fil.tri Vilho Annala, tait.
Yriinö Ar jaua,tait. Erik Katma,dipl.ins. Yoitto
Kolho, prof. rua Terttu Paatela sekä edesmenneen
prof. Harrg Fabritiuksen tilalle tri Reino Lagus. Yara-
jtiseniksi ualittiin ins. Årne Slöör, akateemikko, prof.
l?o 1l N e u anli nna, parooni Georg u. I{oskulI, tekn.
lSliopp. Henrik Lilius selra lri Ensio Kali jtirui.
Tilintarkastajikst uudelleen prok. G. A. D e i n e r t, dipl.ekon.
H. H o henthal, tri J. L i ndroth sekä uarat. S. T e nn-
b e r g.

Kokous asetti kaksi toimikuntaa. Julkaisutoimikuntaan
tuliuctt majuri Raine r Sop anen, prof. ToiDo Haa'
ponen, prof. A. Rudneu, fil.maist. Sulfio Ranta ia
johtaja Hermdn Si öälom. Nuorisoloimikuntaan lekn.
glioppilaat Henrik Lilius ia Johannes Brothe'
.us seftc glioppilaat CarI-Eric E hrslröm, Eero
Auela ia Heikki Louhiuuori.

ViraLlisen ohjelman päcitgttgä esitti »|iglands nation»'in
kuartetti, gliop pilaat Carl- E rik E hrström, C hr ister Sourander,
Bror AreI Lambetg ja Lars Andersson kolme osaa Duorakin
jousikuartetista. Säoettajti Etnar Englund pakinoi uaikutel'
mistaan pohj oismaisilta musiikkii uhlilla Oslossa s7lrsglld I I 4 8.

Loppunumeron(l oli Joonas Kokkosen Pianotrio op. I Es'
duur i, j o nk a e s ittiu tit s tio ettcij ri J o o nas Ko kk o ne n ( p ia no), H e ik k i
Louhiltuori (uiulu) ia Seppo Laamanen (sello). Illallisen aikana
soitti omia säuellgksiddn säu. E. Ettglund.

Kokous, iossa oli läsnri noin 70 henkilöä, olitunnelmallinen
j a ko dikas, kute n ai na Kamar imuu s i ik k ise ur an kokouksissa.

20 rnieskuoroa
on tähän mennessä lunastanut nuotit Aapo
(A. Kiven sanat). Nuotteja edelleen jonkin
toimistosta ä 10 mk. kpl.

Similän sävellykseen Keirut
verran saatavana Sulasoi'in
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"teula-J[d,tti"
7 

' 
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Helrnikuun 20 p:nä täyttää kansansoittaja ja -laulaja
Lfiatti. Koskinen, kautta Keski-suomen ja laajalti muuailakin
tunnettu »Laulu-Matti» 75'r'uotta kotonaan Korpilahdella.
Matti Koskinen on syntynyt Nättilän torpassa Honkapohjan
kylässä Korpilahden pitäjässä 20. 2. 1874. Kahdeksantoista
vuotiaana Matti matkasi puusepän oppiin Helsinkiin ja lähti
sitten 3 1/2 vuoden kuluttua rulosoppineena» puuseppänä

rleipää höyläämään». Taitavana puumiehenå on l(oskinen itse
rakentanut perheelleen neljä eri taloa, nykyisenkin »I(evät-

salona Korpilahden kirkonkylässä. Perhettäkin on karttunut.
Yhdeksästä lapsesta on elossa kuusi, hekin jo perheellisiä.

Veto lauluun ja soittoon oli kuitenkin niin vahva, että varsi-
nainen ammattimainen puutyö jäi Koskiselta s-vrjemmälle jo

3O-vuotiaana. Siitä alkaen hän on eiänyt jä elättän],t perheensä

pääasiassa laulun ja soiton voimalla. Alku tapahtui yleisillä
laulujuhlilla ja uusi ammatti jatkui sitten tilaus-esiintymisin
mitä moninaisimmissa juhlatilaisuuksissa sekä omin laulu-
illoin mell<ein kaikissa Suomen kaupungeissa ja muissa asu-

tuskeskuksissa. Matti Koskinen on aina soitellut ja säestellyt
laulujaan omatekoisilla kanLeleilla ja viuluilla, joita on tullut
tehneeksi yli oman tarpeen, m1rytäväksi asti. Omaa keksintöä
on ns. kaksoiskannel (kuvassa näkyvä), jossa suorakaiteen
muotoiselia kaikupuhjalla on kaksi kielistöä. täten tr'Iatilla on

r.almiina käytettäväliseen kaksi eri sävelalaa tai sävcllaJia

tarvitsematta laulujen välillä ryhtyä välivirityksiin. Sanoopa

I,Iatti rakentanccnsa nelinkertaisenkin hanteleen, jossa oli
kaikupohjan molemmilla puolilla kaksi kielistöä.

Matti l(oskisen korkea ja voimakas tenoriääni kajahtaa
vieläkin kirkkaana ja puhtaana. Laulaja säestää itse laulujaan
kanteleella tai viululla, mutta esittää myös yhtä taitavasti
soittokappaleita näillä soittirnilla. I(oskisen ohjelmat ovat
enimmittäin hänen omia sepitteitään, sekä sanat että sävel-

mät. Niissä on aina aitoa tunnelmaa; kaivertavaa kaihomieltä,
syvää surua, ilmavaa iloa tai hulmuilevaa huumoria. Kos-
kinen eläytyy esitettä\.äänså aivan täydellisesti. Tunnelma
tehostuu äänen värin ja voiman, ilmeiden ja liikkeiden 

- 
tar-

\.ittaessa jopa kyyneltenkin avulla. Laaja on Laulu-N{atin
lauiajanlatul

Matti Koskinen on seirittänyt yti 200 laulua, joista, ikävä
mainita, vain parikymrnentä on »pantu nuoteille» ia painettu.
Noin 40 vuotta sitten ilmestyi niitä Jyväsk-vlän hirjapainosta
2000 kpl painoksena I vihko, 4 laulua nuotteineen ja II vihko,
6 iaulua ilman nuotteja, koska

»N uolit oppii lauluihin
uiel' pikemmin kuin luulee.

ios kahdesti tai kolmesti
ne laulettquan kuttlee.»

Kuunnelkaamme, mitä laulajavanhus laulaa itsestään:

Ken oaikka tutkii raamatut

ia muutei hartailee,
niin saituruus sen sieluparan
kuitenkin aallitsee.

Hän palooo maista. mammonad
ja rahaa iumaloi.
Ei koslcaan hönen harppunsa
autuuden mailla soi.»

Varmaankin kaikki kansansoittajat ja Jaulajat sekä kcko
musiikkiväki kautta maan yhtyvät kerallani kantamaan
parhaimmat onnittelut »Laulu-Nlatille» hänen 75-vuotispäivä-
nään ja toivottamaan häneile kirkasta illansuutal

Arui Karuonen.

ori

ei moni poika hummallansa uaan rahan jumaloiiat nuo,

aiais kukaties. md.mmonan palt:ojat.

Kun uaris antais haastehen Ei Laulu-Matin nahka siell'

»Jos korppi olis tuomari

ia uaris lautamies,

ia korppi tuomion,
niin moni poika olis silloin
»allan hummaton.

Ei kuki kotiseudullaan
kotoiset proleetat,

mgös paljon maksakkaan,
mutt' muuall' on kuin siniketun
nahka hinnassaan.

To
no
mk

I

Julkoisi jo: Aikokouslehti Musiikin Konnotusyhdistys r. r., toimitus-
k u n t q : Toivo Hocponen puheenjohtojo, EIis Korjoloinen voropuheenjohtojo,
Veikko Helqsvuo, Altti Jcirvinen, Touno Karilo, Arvi Korvonen, Uuno Klomi,
Felix Krohn, Tqneli Kuusisto, Ernst Linko, Einori Mcrvio, Aorre Merikonto, Timo
Mikkilä, Mcrtti Pocvolo, Selim Polmgren, Vöinö Pesolo, Olovi Pesonen, Touno
Pylkkänen, Sulho Rcnto, Eino Roiho, Armos Soqrinen, Mortti Turunen, Kolervo
Tuukkonen, A. O. Väisänen. Päätoimittojo,: Tquno Pylkkänen; tqlou-
d e n h o i t o i o j q t o i m i t u s s i h t e e r i : Armcs Soorinen;

imitus ja konttori: Hki, Kluuvikotu I h.51, puhelin 37010 qv. 10-12; postisiirtotili N:o 9845; tilaushin-
t : Suomesso 200 mk koko-, 125 mk puolivuoCeltq, ulkomoille 250 mk kokovuodelto; ilmoitushinnqt:7.000 mk l/l s.4.000 mk 1i2s.2.250
l/4 s., 1.500 mk l/8 s, Vuosi-ilmoituksen jq muut sopimuksen mukqqn. Lehti ilmestyy I0 numeronc vuodesso, ei kesökuukausino.

NITUSINKKN

Köyttökdä suorituksissonne lehtemme postisiirtotiliö n:o 9845
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Ärmas Saarinen
50-tsuotias

Tammikutn 4 pnti tcigtti leh-
temme toimitussihteeri, lehtori
Armas Saarinen 50 uuotta. Yar-

s i nais en o p e taj ato imintans a ohel-
la lehlori Saarinen on monipuu-
llsesll omlslanut ailtansa ia tar-
rnonsa oarsinkin amatööriuriett
musiikinharuastusten hgutiksi.
Vuodesta 1920 lcihtien hcin on
ollul oktiiuisena laulajana mu-
kana kuoroto imi nnass a i a s amasta
ajankohdasta alliaa mgös hånen

hedelmtillinen to i mi nians a j cir j estö miehenti. V uodesta
1932 htin on toiminut ,Sulasolin asiamiehenti sekci
S uo men M us iilckilehden ta imitus sihteerinri. M usiikki-
tiedon ia mainitun lehden ghdgttgd., htin on toimi-
nut lehl e mnte s ihteerinci.

nö AriLYa"
ll 0-vuotias

'Iammikuun 23 päi-
vänä täytti Helsingis-
sä 5O vuotta viulutai-
teilija, Helsingin Kau-
punginorkesterin toi-
nen konserttimestari
Vriinö Ar jaua. FIän on
opiskellut viulunsoit-
toa aluksi Heikki Ha-
losen ja Leo F-untekin
johdolla Helsingin Mu-
siikkiopistossa v. 1918

-1925 
ja sen jälkeen

Parisissa Yvonne Ast-
ruc'in johdolla. Yuon-
na 1920 hän liittvi I{eI-
singin Kaupunginor-
kesterin ensiviulun soittajaksi ja toimi sen vt. hon-
serttimestarina 1942-45. Nykyisin Väinö Arjava toi-
mii orkesterin toisena konserttimestarina. Yäinö
Arjavan monipuolista ja kultivoitua viulutaidetta
on kuultu myös runsaasti sooloesityksinä sekä omissa
konserteissa että radiossa.

Väi

Uutta kirjallisuutta
Nils-Eric Ringbom: SIBELIUS. Kirja mestarin elämän-

vaiheista, hänen sisäisestä ja ulkonaisesta kehityksestään al-
kaen iapsuusajan ensimmäisistä kokeiluista ja jatkuen aina
seitsemänteen sinfoniaan ja Tapiolaan asti. Persoonallisesti
ajateltuja ja muotoiltuja, osaksi aivan uusia huomioita ja
näkökohtia. * 220 s. Hinta 375: -., sid. 450: .-. - Otavan
kustantama.

r
L MUSIIKINOPETTAJIA:

(Suomen Illusiikinopettajain liiton jäseniä)

Helsinki:

Loulu:
SIPILÄ, BERTTA KR.

Laivurinkatu 43 B 36 puh. 34 084

TALIKKA, ELLI
Punavuorenkatu 2 A 4 puh. 31 994

PASILA.TAMMINEN, EEVA

TAMMINEN, MAUNO
Runeberginkatu 30 A 15 puh. 95 153

Piono:
MIELCK, NORA

Fredrikinkatu 77§,A 28 puh. 91 690. NIyös säestyksiä

PULKKINEN, AINO
Johanneksenrinne 1 C 59

SAARINEN, INKERI
Tehtaankatu 11 B 13 Puh. 22 700

von SCHROWE' HILJA
Neitsytpolku I B 23 Puh. 21 542

TALIKKA, ELLI
Punavuorenkatu 2 A 4 Puh. 31 994

MUSIIKKIYHDISTYKSIA:

(Lyhennyksct: Sk : sekakuoro
kuoro NIy : musiikki-vhdistys
taja th - taloudenhoitaja si

HAMINAN RAITTIUSYHD. SEKAKUORO, I{amin:.
Ja IIilkka Norkamo pj'. Matti Paaoola, si: Salli Pakkanen, th:

Alpo Laiuio, Postios.: AIpo Lniuio, Rautatienk. 5, I-Iamina.

HELSINGIN OPETTAJAKUORO ry. Sk. Helsinki
Ja: opettaja Antero Yiite, pj: johtaja SuIo Rekola, si: opet-

taja lrma Yaara, lh: opettaja Yrjö Tarkki. Postiosoite:
Nordenskiöldink. 10 A. 13. Helsinki.

HELSINGIN ORKESTERIYHDISTYS r.y.
J^: Josel Rauttenbacher, pj: tri Joån Lindroth, si: Georg uon

Koskull, th: N. Slllander, posti sihteerille: Apollok. ,1.

IMATRAN LAULU r.y. Sk. Imatra.
Ja: F. O. Virtanen, pj: Aarne Tikkanen, si: Hilia Virtanen,

th: Sylni Holmstedt, pstios: Imatra.

JOENSUUN MUSIIKKIYHDISTYS r.Y.
JOIINSULTN MIESLAULAJAT N{k. Jocnsuu

Ja: Op. Ilmari Harju, pj: metsänhoit. Aimo Manner, si: pää-
toimitt. Onni llikkonen, th: Toiuo lkonen, postios.
Niskakatu 2

JÄÄMIEN KUoRo r.y., Sk, Tampere.

Tirehtööri Yrjö Marjokorpi. Pj: myynlipäällikkö Oiua Suui'-
palo, si: neiti Aune Lehtinen, th: neiti Aini Vasama, Postios.:
puheenjoht. Yainiok. 25.

NIk : mieskuoro Nk : nais-
32 : johtaja pj - puheenjoh-
: sihteeri is - isäntä.)
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KATAANIN NAISKUORO r.y,, Nk, Kajaani
Ja: Lggli Raunio, pj:. Elui Kannas, si: Lempi l{unnds, thi

Esteri Saarto, postios. I(ajaani.

KALEVAN LAULATAT r.y., tr{k, Helsinhi
Ja: maisteri Tauno Karila: pj:insin. Atte Rainio, si: Tauno

Mdkeld, th: kamr. Onno l{okkonen, posti siht. Käpylä,
Kalervontie 12 b 10.

KANGASALAN MIESLAULATAT r.y., tr'Ik. Kangasala
Jat Urpo Summanen, pj: Osmo Larja, si: Tauno Salmi, th:

Uuno HdmdläInen. Postios. Kangasala kli.

KILVEN KUORO Sk., Helsinki
Ja: maisteri Väinö Pesola, pj: Eino Kuusela, si: rouva Fanny

Hiltunen, th: Jussi Julila. Postios. sihteerille, Iluseokatu
2282.

KOKKOLAN LAULU-MARTAT, Nk, Kokkola
Jat Impi Nikuln, pj; rva Helka Mririttrinen, si; Elli Peltoniemi,

th: Saimo Rauma. Postios: r\a Helka fuItiättrinen, I{okkola,
Sairaalak. 1.

KoUVOLAN MUSIIKINYSTÄVÄr r.y.
Pj: ylijunailija O. E. Merta, si: ekonomi P. Merisalo, th: raut:r

tienvirkam. R. A. Ileiramo. Yhtyeet:

KOUVOLAN MUSIIKINYSTÄVIEN MIESKUORO
Ja: kapteeni V. Pekanheimo, pj: lehtori V. Lunnasuaara.

KOUYOLAN MUSTIKINYSTÄVIEN NAISKUORO
Ja: laulunopett. Katri Teng|n pj: rouva ffelui Llajanne.

KOUVOLAN MUSIIKINYSTÄVIEN ORKESTERI
Ja: musiikkikapt. V. Rissonen, pj: toimitusjoht. Vriinö LIanner.

Posti puheenjohtajille os. Kouvola.

KOTKAN LAULU.MIEHET r.y., Mk, Kotka
Ja: notaari A. II. Salmiuaard, pj:opett. Martti Vuorio, si: kont-

toristi loiuo Taruainen, th: teoll. virk. Penlll ffoul. Postios.
l{olka, (puh. johtajalle).

LAHDEN LAULU.SISKOT r.y.
Ja: nti UIIa Veltheim, pj: rva Elli Mikkonen, si: nti laimi

Lahtinen, th: nti Helui Lahtela, postios. puh.j. Rautatiek.
23A9

LAHDEN MIESKUORO r.y., NIk, Lahti
Ja: Yciinö l{askinen, pj: Jalo K. Kumela, si: .ErlÅ' Falenius

th: .Bino Kauanne, postios. Puh.j. Pohjoismaiden Yhdys-
pankki, Lahti.

LAITILAN MIESLAULAJAT r.y. NIk, Laitila.
Ja: opettaja J. U. Kanerua, pj: rehtori Jouko Porra,

taja J. U. Kaneroa, th: kauppias .01. Niro. Postios:

MIESKUORO »»LAULAIAT»» r.y., NIk, Tampere.
Ja: as.ajaja ll'olmari Wolanen, pj:ins. ,4.Iarik Tawast, si: kontt.

joht. Iaarr' Laine, th: kirjanpit. Nisse Lillia. Posti, Tre,
Hämeen puisto 18 B 23, I-. Laine

LAULU.MIEHET r.y., IIk: Helsinki
Ja: maist. Martti Turunen, pj: maist. Toioo Aro, si: tulli-

neuvos Äimo Puolanne, th: pankinjoht. 7'. I{onttinen,
Posti sihteerille os: Töölönk. 3.1.

LAULUN YSTÄYÄT r.y., NIk, Turku.
Ja: laulunop. Pentti Rtirkkäinen, pj: lehtori Äarne Honka,

si: toimituspäällikkö Paouo A. Kari, th: joht. NiÄo Salo-
nen. Posti sihteerille Tuureporink. 3 C 54.

LOIMAAN NAISKUORO r.y., Nk, Loimaa
Ja: Aino Nuromo, pj; Martta I{arus, si: Marketta Mäkinen,

th: Sissi Liljestrand, postios. Loimaa kauppala.

MIESKUORO POHJAN MIEHET r.y., NIk, Vaasa
Ja: E. A. Slenfus, pi: Gunnar Manner, si: AIIe Naruo, th:

N. I{. Pispala postios. Rauhankatu 30 (N{anner)

NOKIAN MIESKUORO r.y., Mk, Nokia
Ja: kapellimest. Yriinö Huuhka, pj: el.lääk. Matti Herua

si: maist. Pentti l{uukankorpi, th: pankinjoht. Tauno Silke,
Posti pj. os: Nokla, Yiikin posti.

POHJAN MIESLAULAfAT r.y. NIk, I(emi
Ja: Ralle Yeiiola, pj: Vriinö Osma, si: Kaarlo Raoander,

lh: Uuno Zassila. Postios.: I(emi

PORIN LAULAJAT r.y., Sk. Pori
Ja: op. Aimo Tammiuuori, pj; joht. MaIIi I(ause, si: op.

Maire Sillankorua, th; \eiti Helena §oisalo. Postios. (siht.
Steinheilink.9 A.

PORIN MIES-LAULU r. y.Mk, Pori
Ja: hammaslääk. Ällli Jriruinen, pj: rehtori Reino Hannula,

si: opett. ä. Fr. Nr'kki, th: toirn.joht. Kalle PeItoIa. Posti
johtajalle.

PUIJON LAULU r.y., I,Ik, Kuopio
Ja: Harri llzrulu, pj: E. J. Saarinen, si: Veikfto Laitinen,th:

Erkki Linno. Postios. I(uopio, postilokero 26.

RAUMA FLIKKATTEN GööR r.y., Nk, Rauma
Ja: Karin Rriikkönen, pii Iria Lindquist, si: Iilsa Koskela,

th llta Äarila, postios. Rauma, Kauppakatu 2.1.

RAUMAN MIESLAULAJAT r.y., IIk, Rauma
Ja: ekonomi Miltko Plosila, pj: verot. joht. A. Rajahalme,

si: ekoncmi A. Raiahalme, th: kanslisti E. Luooila. Posti
1 ruheerrjohtajalle.

RAUTATEIDEN MIESLAULAJAT r.y., trIk, Hki
Ja: Antero Viirre, pj: Siinto Pirinen, si:. Veikko Leino, th:

Vtlio Virta. Postios.: Ifki, Rautatiehallitus.

MIESKUORO SIRKAT r.y., I,Ik, Jyväskylä.
Ja: toimitt. Lassi Utsjoki, pj: fil.tri V. Puttonen, si:tstopääll.

Ilmari lluttunen, th: pankinjoht. R. Sourander, Postios.
sihteerille: Jyväskylä, Sammonk. 1.

SUOMEN LAULU r.y., Sk, Hclsinki
Ja: maist. Martti Turunen, p: pääjoht. Erkki Huttunen, si:

maist. :{ili Korkiela, th: tuomari Ole Bdckman.'I'sto: I(luu-
vikatu 8 h. 51, puh. 37 010.

TAMPEREEN NAISLAULAJAT r.y., Nk, Tpere.
Ja: Tgn-Marie Ngström, \p:. Ldind Jtiroinen,si; Irja Arran-

maa, th: Maija Heikkinen. Postios: Tpere, Tampereen
Verkatehdas.

TURUN NAISLAULAIAT r.y.,
Ja:. Lempi Ahlström, pj: Heidi Borberg, si: Kalri Teijola, th:

si: opet- Toini Sat:isalo, postios. Turku.
Laitila.

NAISKUORO VAPUT r.y., Nk, Jy'väskylä
Jaz Enok Kosonen, pl: Aino Mitro, si:. Taimi Pulliainen, lh:

Lempi Leinonen. Postlos: Jyväskylä. (puh.j.)

VARKAUDEN MIESLAULATAT r.y., Mk. Warkaus

Ja: kapellimestari Mfkko Paruiatnen, p: dipl.ins. Berlil
Antere, si: opettaja Vriinö Hannila, th: ekonomi Heikki
Kunnaala, postios. Warkaus.

WARKAUDEN NATSKUORO r.y., Mk. \Yarkaus

Ja: opettaja Toini Holmstro'rn, pj: rouva Aaakel Holopairan
si: rouva Totni Juusela, th: rouva Sglui Tuomela. Posti
puh.joht. os. Lehtonlemi.

MUSIIKKI
irtonumeroito myyvöt Helsingissö:

Akoteeminen Kirjokouppo * Fozerin Musiikki-
kouppo * Kirjoliike Oy., Kluuvikotu 8 *
Oy. Nuotti jo Kirjo Ab. Pohj. Mokosiininkotu 7.
Oy. R. E.Westerlund Ab.* Routotiekirjokouppo



t6 MUSIIKKI

M U SIIKKIJ i{RJESTOJA:
Kirjeenvaihto sihteerille.
Postisiirtotili N:o 50 89.

Jaostot:
Suo me n Laulu nop etta j ayhd i s tys.
Puheenjohtaja: opettaja Matti Juuonen.
Yk sityi ste n mus iiki nop e tta jain
Puheenjohtaja pianlsti X[artha W asastj erna.
Se rnina arie n musii ki nop etta j ai n
Puheenjohtaja: rnalsteri Arui Karuonen.

jaosto.

j a o s t o.

Suomen Laulajain ja Soittajain
(Sulasol)

T'oimisto ja postiosoite: Helsinlii, Iiluuvikatu 8

37 010. Postisiirtotili 63 55. Avoinna 10-12
P u he e n i o hta j a : l,Ia alrerra A r u o ilI an ne r, Tlotka.
Sihteeri: Johtaja Elis Karjalainen.
Asiamies: A. Saarirten.

Drikoisliitot:
Mieskuoroliitto r.y.l Postiosoite: Hki, Simonk. 6.

(NIetsäliitto).
Puheenjohtaja: metsäneuvos llmari Kalkkinen.
Sihteeri: Hallitussiht. J. Saarirrcn.
Asiamies: A. Saarinen (os. Sulasol).
Naiskuoroliitto r.y.: Postiosoite: Lahti. Puheenjohtaja rouva

Anno Mtikelti.

Piiriyhilistykset:

Helsingin piiri r.g.: Postiosoite ja toimisto: I(luuvikatu 8 h 51.
Puh. 37 010. Puheenjohtaja varatuomari O. -I{orle, sihteeri
ja taloudenhoitaja rouva Suoma l{orma.

Kgmenlaakson piiri r.g.: Puheenjohtaja Aruo Vainio, KoLka,
Tttmpereen piiri r.g.: Puheenjohtaja eläinlääkäri Matti Heroa

Nokia.
Yiipurin piiri r.g.: Puheenjohtaja johtaja L. Lius, Helsinki,

sihteeri opettaja J. Ilttonen, Hki..
E. Pohjanmaan piiri : Puheenjohtaja toimituspää1likkö Kosli

1(önni, Vaasa.
Turun piiri r.y.: Puheenjohtaja pankinjoht. 11

S atakunnan p iiri r. g. : Puheenjohtaja opettaja
uuori, Pori.

Lahden piiri r.y..' Puhecnjohtaja op. J. Aallo,
taja L. O. Kanerua.

Jguäskgltin piiri r.g.: Puheenjohtaja pankinjohtaja Ä. Sou-
rander, Jyväskylä.

Lapin piiri r.g.r Puheenjohtaja pastori -8. Äeimaa, I(emi.
Oulun piiri r.y..' Puheenjohtaja 7. I{arhumaa.
Pohjois-Karjalan piiri: Osoite Joensuu.
Pohjois-Saoon piiri r.g.: Puheenjohtaja E. J. Saarinen.

SUOMEN MUSIIKINOPETTAJAIN LIITTO r. y.

Puheenjohtaja: tohtori Martti Hela.
Sihteeri: maisteri Jorma l'ciänänen, \Ialmirrrinnc 2 A 11, p

66 287.

KON5EFTVATORION
Tuuri fionser{tisa/i

io ll2 hintoon myy

Ov. NUOTTI- io KIRJA Ab.
Pohi. Mokosiinihkotu 7, puh. 30 086

suoMEN sÄvELTAtrElLlrAlN LllTTo r.y.

PuhecnjolrLaja: professori Toiuo Haapanen.
Sihteeri: maisteri Tauno Pglkktinen, Ilelsinki, Runcbergink

60 B.
I(irjeenr.aihto sihteerille.

sUoMEN sÄvelrÄ.;Är r.y.

Puhccrrjolrtaja: professori Selim Palmgren.
Sihteeri: maisteri Kaleruo Tuukkanen.
Taloudenhoitaja: maisterl Llartli Turunen.
Postiosoite: T'eosto, P. Rctutatiekatu 9.

Suomen Sävcltäjäin Sibeliusrahaston postisiirtotili 80 912.

sÄvELTÄJÄI N TEKIJÄNOI KEUSTOIMISTO
TEOSTO

Johtaja: Martti Turunen.
Osoite: Ilelsinki, P. Rautatienk. 9. Avoinna 9-16.

Puhelimet: 4!1 85 09 (iohtaia), 41 4 85 18 (toimisto)

SUOMEN MUUSIKKOJEN LllTTo r.Y.

Liudenmaank. 36 D 21, puh. 22 966, av. 11- 15.

Puh. j. Armas Karsti.
Sihteeri: Yciinö Arppe.
Tstonhoitaja: SgLua Arppe.

SUOMEN KAMARIMUSIIKKISEURA - KAMMARMU-
SIKSÄLLSKAPET I FINLAND r.y.

Puhceniohtaja: Insinööri'l'orsten Ourlander. l{ellokoski.
Yarapuheenjohtaja: )Iaanviljel-vsneuvos E. J. Frtbritius,

H-vvinliää.
Ilahastonhoitaja: Insinööri Arne Slöör. Helsinl';i, Xluseok. 15.

Iiiriastorrholtaja: Dipl.insinööri Lennart Blomstedt, Llrheiluk l4
Ilusiilrkipäällikliö j a sihteeri : llusi ikkiti re h Löi)ri Le p o Laur ila

Tunturil<.3,
Iiirjeenvaihto sihteerille.

Suomen Laulun o e lm islo a

on ilmestynyt Yli I00 N:oo
seko- io mieskuoroille

Sootovono:

kustontojolto, Sulosolilto io musiikkikoupoistd.

Liitto r.y.

h. 51, puhelirr

'. Ehnquist.
Aimo Tammi-

sihteeri toimit-

URUT.

Talon konslia: puh. 31010

Nuotte

Uusien
o sTo-

800 istumopaikkoa

käytettyjen nuottien
A MYYNTILIIKE

hj

H uom! Liike sijoitsee Kosormintorin vorrello.

{ouriroillirni"r,
toiderokentomo jo korioomo
H uo m! Työni Perustuu perinpohlaiseen
teoreettiseen toitoon.

,UKKA BERGMAN
Helsinki, Yrjönkotu l0 B 26. Puh. 69698

lrtonumeron hinta 25 mk Helsin].l 1949. Sanona CIY


