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A  Székesfővárosi Népm űvelési B izottság hivatalos kiadványa

NE CSÜGGEDJÜNK EL
mert egy döbbenetes világválság tornádója dübörög el felettünk. A világháború 
utórengéseit győzök és legyőzöttek egyaránt__ sínylik meg. Bűnös apák vétkeit 
hetedíziglen szenvedi el a jövő generáció. Es sehol semmi biztató fénysugár !

A gazdasági válság fergetege sajnos, a művészetek fellegvárát se hagyja 
érintetlenül. Recseg-ropog minden körülöttünk. Külföldi újságok hírrovataiban 
szinte mindennap megjelenik egy-egy újabb regisztrálása évtizedek óta működő 
operaszínházak szükségszerű egyesítésének vagy teljes beszüntetésének. Régi 
igazság, hogy az opera mint műfaj a maga hallatlanul túlméretezet appará
tusával ma már nem gazdaságos vállalkozás se államnak, se városnak, se 
pedig magánvállalkozónak. Elkerülhetetlen deficitjét csak fejedelmi udvarok 
vállalhatták, legfeljebb még egy-egy város, mely idegenforgalmának előre remélt 
fellendítésében talált kárpótlást, vagy az állam, mely ezt a »fényűzést« a nemzet 
kulturális fejlesztésének számlájára írta. Megdöbbentő látvány, hogy az egész 
világ dalműszínházainak létszáma nemhogy gyarapodnék, hanem évről-évre 
jobban csökken.

Érdekes lenne társadalomtudományi szemszögből rávilágítani az operai 
színpad és a hangversenydobogó történetének szocializálódására. Bölcső
korában az opera firenzei és velencei náboboknak, a renesszánsz-mesterek 
mecénásainak főúri kedvtelése ; szórakozásukat és gazdagságuk fittogtatását 
szolgálta. Később a forradalom előtti francia udvar pénzpocsékolásának 
formamegnyilatkozása. A 18. század olasz opera-staggionei már szélesebb 
társadalmi rétegek művelődését szolgálják, míg a 19. század állandó opera
házainak megépítése egy akkor megnyilatkozó kereslet kiegészítésének ered
ménye. Ma a zeneköltészet nagymestereinek alkotásai, legyenek azok akár 
egyházi, akár világi műfajok, dramatikus kompozíciók vagy hangverseny- 
terem céljaira szánt művek, az emberiség közkincsévé lettek. Gyönyörködhetik 
bennük a társadalom minden rétege, a legfelsőbb kiváltságos köröktől a nincs
telenekig mindenki, akinek a zenei műélvezés gondűző szórakozást, lelki 
kielégülést, szellemi táplálékszükségletet jelent.

Nem következhetik el soha annak ideje, hogy kultúránk e legfontosabb 
faktorait, az operai előadásokat és a hangversenyzenekarokat a »gazdasági
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válság« jelszavával megnyirbálják, vagy »leépítsék«. Szilárd, bevehetetlen védő
bástyái legyenek kultúránknak azok a zenei intézmények, melyek eddig is kivívták 
a külföld csodálatát, elismerését.

Ne csüggedjünk el, mert ez a világ gazdaságai egyensúlyának ingadozása, 
melynek ma nemcsak néma szemlélői vagyunk, nem fog okot szolgáltatni 
felületes, egyoldalú, tudatlan csodadoktoroknak ahhoz, hogy legfőbb büszkeségünk, 
európai színvonalú zenei kultúránk ellen soha jóvá nem tehető merényletet 
kövessenek el azzal, hogy operánk előadásait — hacsak átmenetileg is - 
megszüntessék, zeneakadémiánk tantestületét megtizedeljék és hangverseny- 
életünk színvonalát kicsinyes adóbírságokkal lesüllyesszék.

Budapest székesfőváros népművelési bizottsága hangversenyei 
a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével 

K I L E N C E D IK  É V A D
Évadnyitó hangverseny — 1931 október 4.-én — Karnagy: Bor Dezső 
A  bérlet.

1. Beretvás Hugó: Részletek A ssisi Szent Ferenc oratóriumból. Szövegét írta : 
Lányi Viktor.

Közreműködnek : Dullien E lla és dr. Faragó Ferenc.
1. Szent Ferenc születése. (Gloria.) Énekli: Dullien E lla ésdr. Faragó Ferenc.
2. Szent Ferenc elhivatása. a) Zenekari előjáték (Ifjú örömök).

b) Szent Ferenc eljegyzése a »SzegénységÚrnővel«. Énekli: Dullien Ella 
és dr. Faragó Ferenc.

3. Szent Ferenc megdicsőülése.
a) Szent Ferenc és Szent K lára. Énekli: Dullien E lla és dr. Faragó Ferenc.
b) Szent Ferenc halála. (Naphimnusz.) Énekli : dr. Faragó Ferenc.

S Z Ü N E T
2. Beethoven : Hegedűverseny. E lőadja : Molnár Alice hegedűművésznő.
3. Liszt : Les Préludes. (Szimfonikus költemény.)

*
Második hangverseny — 1931 október 11 .-én — Karnagy : Bor Dezső 
В  bérlet.

1. Beethoven : H ázavatás — nyitány.
2. Mendelssohn : X L II. Zsoltár (zenekari kísérettel).
3. a) Kuhnau : M otett.

b) Praetorius : Egy rózsa nyílt ki szépen . . .
c) Gumpeltzhaimer : É n Istenem  . . .

4. Gumpeltzhaimer : Dicsérd U ra d a t. . .
E lőadja: A Goudimel-énekkar. Vezényli: Kenessey Jenő.

5. Haydn : Oxfordi szimfónia.
S Z Ü N E T

6. Händel: Halleluja a »Messiásból« (Zenekarral.) Vezényli: Kenessey Jenő.
7. Schumann : Zongoraverseny а-moll. E lőadja : Vincze-Kraus Ilonka zongora-

művésznő.
8. Mozart : N yitány a »Szöktetés a Szerájból« című operából.
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Az október 4.-iki hangverseny műsorának ismertetése
Beretvás Hugót oratórium a m egírására Assisi Szent Ferenc rom antikus élete 

és 1926. jubiláris évének közeledése inspirálta. A nagyvonalú, 3 részre tagolt mű 
bem utató előadása a salzburgi Festspielhausban zajlo tt le ünnepélyes keretek 
közt. U tána a budapesti Operaházban hallo ttuk  tökéletesen szép előadásban, 
Márkus László főrendező költői sugallató szcenirozásában. Azóta bejárta  N ém et
országot, A usztriát és Olaszországot, sok dicsőséget, elismerést szerezve alkotójának.

Beretvás Hugó Budapesten született 
1872-ben. Bár kereskedői pályára készült, 
kora ifjúságában m egnyilatkozott nagy 
zenei adottsága a komponálás techniká
jában való elmélyedésre sarkalta. Bécsbe 
került és az udvari opera szólókorrepeti
torának neveztette ki a m agyar szárm a
zású R ichter János, az opera akkori világ
hírű W agner-előadásainak lelke. Később 
Pesten telepedett le és zenei tanulm ányait 
Siklós Albertnél fejezte be. Legelőször 
Ady dalaival vonta m agára a k ritika 
figyelmét; dalait K öm yei énekelte Ady 
Endre legelső nyilvános szereplésekor. 
Azóta több misét, m iserészletet és dalokat 
kom ponált.

O ratórium ának első része Szent 
Ferenc születését allegorizálja. H atalm as 
fugával kom binálva jelenik meg a Gloria- 
motívvun az együttes minden szólamán á t 
művészien feldolgozva. A második rész 
zenekari előjátéka az ifjúsági örömöket jel
képezi. Északolaszországi középkori nép
dalm otívum ok beleszövésével illusztrálja 
a szerző az ifjú Ferenc pezsgő életkedvét 
bará tai körében. Szent Ferenc hadba 
indul. Beteg lesz, lázálmában megjelenik 
Jézus és kinyilatkoztatja elhivatottságát. 
E ttő l kezdve megváltozik életm ódja ; 
lemond a földi örömökről és »eljegyzi 
m agát a Szegénység Úrnővel«. Jegyesét 

az » É n ek e k  éneke«  gyönyörű verseivel m agasztalja. H arm adik részében 
az oratórium nak m egalapítja a Szent Ferenc-rendet ; midőn Szent K lára a 
rendbe való felvételét kéri, megalapítja a Clarissák rendjét. A befejező részben 
Szent Ferencet tanítványai haldokolva Assisibe viszik és kertjében kőlapra 
fektetik. N apnyugtakor felegyenesedik és elmondja »Naphiinnusz«-át, melynek 
páratlan  csodás költészete hagyom ányként m arad t az utókorra. »Halál testvér, 
Isten hozott« kiáltással ad ta  ki nemes lelkét. A befejező kórus a »Nyolc boldogság« 
és a »Naphimnusz« m otívum ainak egybeszövésével tetőzi be a szárnyaló íveken 
nyugvó hatalm as konstrukciót.

1. Szent Ferenc születése 
Szoprán :

Egek harm atozzatok,
Eelkek vigadozzatok 
É s örvendezzetek!

Hozsánna !

Gombok suttogásában,
Vizek csobogásában,
M adarak énekében 

Hozsánna !

Nyíló virágokban,
Illó illatokban,

Tavasz serkenésében 
Hozsánna !

Bariton :

Istálló  hom ályában,
Á llatok párájában,
Szelíd bőgésében 

H ozsánna !

2. Szent Ferenc elhivatása

Zenekari előjáték
(Ifjúi örömök)

BERETV Á S HUGÓ
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Szent Ferenc eljegyzése a »Szegénység 
Úrnő«-vel 
Szegénység:

Mondjad testvérem ,
Mi okból jöttél?
Miért siettél 
A siralom völgyéből 
Föl a fényesség hegyére?

T án bizony engem szeretsz?
Hiszen én szegény vagyok 
V ihartól tépett.
V igasztalást nem  adhatok!

Szent Ferenc:
H ozzád jö ttem  Űrnőm,
H ozzád én szerelmesem,
Kérlek, fogadj békességgel.
K érlek jöjj velem.
Tégy kísérőm az élet útja in ,
M iként kísérted 
A z üdvözítő Jézust 
K inek  nyom dokait járom  én.

Szegénység :
Tégy üdvöz Ferenc,
K i élj övéi,
H ogy m egválts hosszú elhagyatott-

ságomból.
Tiéd vagyok, veled megyek,
Tiéd vagyok én jegyesem.
K övetlek téged boldogan.

Szent Ferenc:
Mely igen szépek 
A te  szerelmeid 
É n  m átkám , én jegyesem!
Mely igen jók a  te szerelmeid!
Jobbak  a  bornál
És a  te  keneteidnek illata
D rágább m inden fűszernél.
Egészen szép vagy én m átkám  
É s semmi szeplő nincsen tebenned.

Szegénység:
É n  az én szerelmesemé vagyok 
É s engem et kíván 
Az én szerelmesem.

Szent Ferenc és Szegénység:
H ozsánna az egek U rának 
Hozsánna Isten  F iának 
É s a  Szentléleknek 

Hozsánna! Ámen!

3. Szent Ferenc megdicsőülése

a) Szent Klára-rend alapítása
Szent Klára:

Ó, fogadj be engem et 
Á hitatod asztalához.
Jám borságod kenyeréből 
Csak egy m orzsát adj nekem

É s engedd, hogy ízlelhessem 
H ited  tisz ta  ita lát,
Hogy betöltse lelkemet 
Üdvözítőnk szent m alasztja.
Ó, fogadj be engemet 
Á hítatod asztalához!

Szent Ferenc:
K i vagy húgom, honnan jössz, m it kívánsz 

Szent Klára:
K lára vagyok, Assisiben születtem,
A tyám  a  nemes Favorino Scifi,
É s O rtolana Fium i az anyám .
Világi frigyre késztetének ők,
De eljöttem , m ert lelkem Istené, 
E ljö ttem , hogy téged kövesselek.

Szent Ferenc:
Mondd, hogy fogant meg elhatározásod ? 

Szent Klára:
V irágvasárnap zúgtak a  harangok,
Püspök m isézett az o ltár előtt.
Fehér ruhában, fehér koszorúsán 
Vonultak fel Assisi lányai.
O tt voltam  én is, lá tta lak , Ferenc,
Fejed fölött dicsőség ragyogott,
Szemed sugára rám  derü lt szelíden 
S én ném án, elbűvölve néztelek.

Szent Ferenc:
Már emlékszem rád, K lára, —  lá tta lak  
A nép közt és m ert nem mentél el érte, 
Magam vittem  el hozzád a  pálm aágat.

Szent Klára:
Úgy volt, A tyám ! S e pálm aág szívemben 
A szentség erdejévé lombosult 
S e lombok árnyában dicsőn aranylott 
Az üdvösség ígéretes gyümölcse.
Világ hívságát im m ár elvetettem . 
E ldobtam  m indent, i t t  vagyok szegényen, 
Kérlek, fogadj m agad mellé, Atyám, 
Vezess a  jóra  és m utass u ta t 
A túlvilági boldogság honába.

b) Szent Ferenc halála
Szent Ferenc:
(Naphimnusz)

Dicséret Isten Néked,
Dicsérjen minden terem tményed,
B átyánk, a  fölséges Nap,
Zengje : Te fölséged nagy,
Hold-asszony s Csillaglányai.
Oltárod örök lángjai,
Szél-testvér, Derű és Ború.
Tenger és Égiháború,
A Tűz, mely sö té te t űz.
A Föld, tápláló, hű  anyánk,
A N ap, a Hold, a  Víz, a  Láng,
Dicsérjen Ú risten, Téged,
Dicsérje szent fölséged.

il
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Dicséret Néked, m ert Te küldöd 
Testvérünket a H alált.
K i minden földi szenvedést 
A túlvilági jóra vált.
Zengje m inden az ég a la tt :

Dicsőség Isten  Néked. 
Dicséret, hála, hódolat! 
Szememet m ár lehúnyom ,
A nap  leáldozott,
H alál testvér Isten  hozott!

Beethoven L. (1770 Bonn—1827 Bécs.) Hegedűverseny. D-dnr. 61. mű. (1806.)
A hegedűre ír t koncertm űvek örök eszménye — Beethoven egyetlen hegedű- 

versenye. Örökifjú alkotás, ta lán  ezért véli Bayer, hogy Beethoven ifjúkori tém áit 
dolgozta fel benne s hogy fiatal éveire való boldog visszaemlékezéséből született. 
És valóban hiányzik belőle az idősebb Beethoven komoran tépelődő zenei filozofálása 
és szövevényes kidolgozási módja. Form ájában kristályosán áttetsző, szárnyalásában 
könnyed, teclm ikai megoldásaiban csillogó — úgy hogy a M estert tökéletességének 
tetőpontján  m u ta tja  be. H alk  dobütésekkel kezdődő 88 ütemes előjáték vezeti be 
az 1. té telt, mire hosszabb figurációs részletek u tán  végre fölcsendül a fő tém a, m ajd  
később a lures szépségű melléktéma. H atalm as feldolgozási részében szinte bám ulatba 
e jt ötleteinek kifogyhatatlan gazdagsága. Kadencia u tán  rövid kóda fejezi be a tételt. 
Költői lélekből fakad a kis zenekarral kísért Larghetto. Bensőséges dallam át szabadon 
csapongó, változatos figurációkkal ékesíti a zenekarral dialogizáló koncertáló 
hegedű, mely végül improvizációs kadenciával ■—- attaka, megszakítás nélkül vezet 
á t a befejező Rondó-tételbe. Ennek folyton visszatérő graciózus főtém áját lírikus, 
álmodozó m ondatok váltják  fel, mire újabb kadencián keresztül lendületes kódával 
fejeződik be a gyönyörű alkotás.

Liszt Ferenc (1811 D oborján— 1886 B ayreu th): Les Préludes. Szim
fonikus költemény.

Liszt e legnépszerűbb szimfonikus költeményének eredete —- maga a Mester 
tréfásan »Gartenmusik«-nak (kerti zenének) m ondta, m ert különböző jótékony célú 
előadásokon szerepelt sokszor, szabadban ta r to tt  díszhangversenyeken — még párisi 
tartózkodására nyúlik vissza. Akkoriban Aubray »Les quartre Éléments« c. költe
ménye foglalkoztatta, melyet négytételes karm űnek szánt. De a költemény jelen
téktelensége és homályos szimbólumai idővel k iábrándíto tták , úgyhogy a negyvenes 
évek közepén csalódottan te tte  félre. Hugo Victortól sem kapo tt alkalm as verset. 
Az ötvenes évek elején ju to tt kezébe Lamavtin »Méditations poétiques«-je, melynek 
egy fejezete különösen m egragadta :

»Mi más az életünk, m int előjátékok sora ahhoz az ismeretlen dalhoz, melynek 
első és ünnepélyes hangját a halál adja meg? A szerelem a szív hajnali pirkadása. 
A boldogság gyönyörét azonban a vihar zúgása szakítja meg, mely durva lehelletével 
szétfoszlatja az illúziókat, halálos villámcsapásával szétszaggatja oltárát. A lélek 
megsebezve a falusi élet m agányát keresi, hogy emlékeibe temetkezzék. De a jótékony 
pihenőt nem b írja soká az ifjú és ha megszólal a trom biták  vészjele, mely harcra 
küzdelemre szólítja, veszélyes helyére siet, a küzdők soraiba, hol a harc hevében 
visszanyeri erejét és önbizalm át . . .«

Éz a gondolatmenete Liszt szimfonikus költeményének ; teljes címe : 
A z élet, a túlvilág praeludiuma volt. 1853-ban kom ponálta, bem utató előadása 1854 
február 23-án zajlo tt le a weimari udvari zenekar nyugdíjalapja javára rendezett 
hangversenyen. Liszt Ferenc e műve szerkezetében a legtisztább, orkeszter- 
technikájában mintaszerű, motivikus felépítésében szinte klasszikusan tagolt.

Előbb az ifjú tém áját halljuk ; félszegen és szégyenkezve jelenik meg előttünk 
az első Andante-ban. Eleinte ügyetlenül, bizonytalanul lép az élet porondjára, 
de mind energikusabban néz szembe az élet konfliktusaival. Az első poétikus epizód 
a korai boldogság rózsás álm ait jelképezi ; a kürtök expressivo tém ájából a szerelem 
m ám ora árad felénk. De a derűs élet horizontján m ár gyűlnek a sötét felhők. Tompánl 
hangzik előbb a közeledő vihar dübörgése, szél kerekedik, mely krom atikus búgásáva 
szétf oszlatja a gyönyörű illúziókat. Az elemek tombolása nem akar szűnni, az ifjú t 
egym ásután érik a sors kegyetlen csapásai ; halljuk kínzott lelkének ja jk iá ltását, 
az élet brutális erőszakossága befejezi pusztító m unkáját és^ kíméletlenül vonul 
keresztül a földretiport emberen.

Lassanként elül a zivatar, bár zúgása még hallik a távolban. Könnyezve 
ébred ájultságából az ifjú és vigaszt keresve, a term észet szépségeinek szemléletébe 
merül. Az Andante pastorale bukolikus témái jelképezik a falusi élet harm onikus 
idilljét. Előbb a kürt, m ajd az óboa és a k larinét szövik tovább a pásztoréneket.
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Majd visszatér a boldogság tém ája, szimbolizálva, bogy a sorssujtotta ember lelki 
egyensúlya helyreállt. De a nyugalom nem ta rt  soká. Megszólal a harci riadó, 
mely új te ttek  véghezvitelére sarkalja. Harcrakészen áll a küzdők sorába. Ez az 
epizód a viharepizód szimmetrikus kiegészítője. A szerelmi tém ában m ost m ár nem 
érzelgős ábrándozás, hanem egészséges akarat nyilatkozik meg. E lőttünk áll a hős, 
győzedelmes életösztöneivel. És ezzel a harmonikus apoteózissal zárul a kolorisztikus 
szépségekben gazdag mű.

*

A HEG ED Ű V ERSEN Y
m int műfaj kialakulását élhetjük á t azon a sorozaton, m elyet a Népművelési 
Bizottság a Székesfővárosi Zenekar idei hangversenyévadának A ) ciklusában 
szólaltat meg. K íséreljük meg olvasóink tájékoztatására röviden összefoglalni a 
hegedűkoncert történetét.

Versenyműnek ma egy ciklikus — tehát többtételes — m űform át nevezünk, 
melynek legalább egyik, többnyire első tétele szonátaform a és benne egyetlen 
szólóhangszerre, jelen esetünkben a hegedűre ír zenekarkísérettel virtuóz szólamot 
a komponista. De csak Mozart ó ta szonátaform a a versenymű, előtte — m int alább 
ki fogjuk fejteni — átm eneti kísérleti form ákban élte bölcsőkorát.

A versenymű (koncert) szót a középkorban eleinte nem a hangszeres zenével 
kapcsolatosan használták, hanem  az orgonával, vagy hangszerekkel kísért vokális 
egyházi zenében. Körülbelül a 16. század m ásodik felében jelennek meg az ú. n. 
egyházi versenyművek, concerti ecclesiastici, a két Gabrieli, Viadana és Banchieri 
alkotásai, melyekben a »concerto« név arra  a versengésre célzott, melyet a két egy
m ástól független hangszín, az énekhang és a hangszer rivalizálása fe jte tt ki egy
mással szemben. Ennek a kornak a zenei szerkesztésmódja a basso continuo*) 
különösen kedvezett a versenyző szólamok feltűnő kidomborodásának, ezért sokszor 
találkozunk azzal a kitétellel, mely a 17. század stílusát koncert-korszaknak nevezi. 
Művészi te tőfokát ez az egyházi versenymű Bach János Sebestyén kan tátáiban éri 
el ; ezeket Bach sokszor m aga nevezi concerti-nek.

E z t a vokális versenym űvet követik a 17. század hangszeres versenymű vei, 
a Sonata concertata és ta rk a  összevisszaságban a különféle instrum entális formák 
mindazon fajtái, melyeknek elnevezésében a concertato jelző szerepelt. Bononcini 
és Torelli hangszeres versenyműveiben a teljes zenekart (a tutti-1, rïpieni-Х) szóló- 
szerűen egyes hangszerek vagy kisebb hangszercsoportok váltják  fel. Corelli a 
Concerto grosso igazi megterem tője, három  szólószerűen versenyző hangszert állít 
szembe egy egyre nagyobbodó zenekarral. Ebből a concerto grosso-ból alakult ki 
a 18. század kezdetén a mai versenymű azzal, hogy három  hangszer helyett csak 
egy vált ki szólószerűen az orkeszterből. E  műfaj megteremtői : Albinom, Torelli 
és Vivaldi. Utóbbi írta az első hegedűversenyt. Valamennyi eddig felsorolt műfaj 
form ája vagy a régi szonátához simul, vagy pedig szvitszerű volt, néha kis rondó- 
form ák vegyítésével. Csak a 18. század közepe felé igazodik a versenymű az akkor 
kialakult ú jabb szonátaformához, azzal a kiegészítéssel, hogy a versenymű else» 
tétele két expozíciót kapo tt : az elsőben, melyet a zenekar csak egymagában 
játszik el bevezetésképen, a melléktéma és a zárótém a főhangnemben jelenik meg 
és csak ezután következik a második expozíció, am it m ár a szólóhegedű játszik ; 
ennek mellék- és zárótémái — m int minden szonátaexpozícióban — domináns hang
nemben jelentkeznek.

A hegedűre ír t versenyművek száma és művészi értéke megközelíti a zongorára 
kom ponáltakét. Talán nem lesz meddő m unka röviden összefoglalni az irodalom 
leggyakrabban já tszo tt hegedűversenyeit. Hegedűművészeink folyton sírnak, hogy 
nincs m it játszaniok, oly szegény a hegedűverseny-irodalom. Valóban egy-eg}' szezonon 
á t alig hallani mást, m int Beethoven, Mendelssohn és Brahms örökszép és elnyűhe- 
tetlen mesterműveit. Pedig a következő kis kim utatás elég bizonyíték arra, hogy a 
hegedűverseny-lit.eratúra nem is olyan szegény, m int sokan állítják.

A 17. század második felében született mesterek között először Bach János 
Sebestyén (1685— 1750) nevével találkozunk. Három hegedűversenyt írt vonós
zenekarkísérettel, közülük a D -durt játsszák leggyakrabban. Tartini ( 1692—1770) 
az Ördögtrilla hírneves szerzője u tán  életrajzírói szerint 140 versenymű m aradt ; 
ezt a számot azonban óvatosan kell fogadnunk, m ert a legtöbb koncert nem is tőle

*) !.. a Zene X II . évfolyam ának 133. oldalát.
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való, hanem mások kom ponálták, de csak Tartin i igen népszerű nevével éltek vissza, 
vagy pedig Tartin i más műveinek átírásai, átdolgozásai, sokszor érthetetlen ferdíté
sekkel. Hitelesen csak 18 versenymű m ondható Tartin i eredeti alkotásának. Közülük 
ta lán  ag-m oll és az Л -dur a legismertebbek. Tizenkét igen invenciózus hegedűversenyt 
i r t  Locatelli (1693— 1764), kinek alkotásait m ár a 18. században m éltányolták.

Sok ha lhata tlan  m esterm űvet köszönhetünk a 18. század szülötteinek. Haydn 
*(1732— 1809) kilenc hegedűversenyt kom ponált. Valam ennyit m éltatlanul mellőzik, 
m ert »nem hálásak«. Talán a közelgő Haydn-centennárium  alkalmából egyik-másikával 
meg fognak barátkozni hegedűművészeink. Viotti (1753— 1824) 29 versenyműve 
valóságos tárháza a hegedűtechnikai bravuroskodásnak. Alig játsszák őket nyilvá
nosan, legfeljebb a híres a-moll koncertet. (22. mű.) Mozart (1756— 1791) h a t csodá
latos, gazdag melódiájú, páratlanul szép versenyművel gazdagította az irodalmat. 
E lőadásuk nagy stílusérzéket és a 18. század m uzsikájába való elmélyülést kíván, 
ezért fáznak tőlük az olcsó sikerekre áhítozó átlagművészek. í r t  még M ozart egy 
koncertone-t két hegedűre és egy nagyon poétikus koncertante-t hegedűre és mély
hegedűre. Kreutzer Rudolf (1766— 1831), Beethoven korának egyik legismertebb 
hegedűpedagógusa, 19 versenym űvet és két kettős koncertet (Doppelkonzert) írt. 
Nagyrészük inkább oktatójelíegű és még m a is szívesen já tszatják  ném et hegedű
tanárok pedagógiai céllal. A hegedűirodalom egyik legnagyobb m esterm űvét Beet
hoven (1770— 1827) 61. m űvét a D-dur koncertet bizonyára minden olvasóm ismeri. 
Ez a legkeményebb próbaköve minden művésznek. Baillot (1771— 1842) a párisi 
konzervatórium  egyik leghírnevesebb hegedűtanára, kitűnő hegedűiskola szerzője kilenc 
versenym ű vet ír t ; pedagógiai szempontból m a is nagyrabecsült darabok. Ugyancsak 
jeles hegedűtanár és hangversenyző művész hírében állo tt Rode (1774—-1830), kinek 
13 hegedűkoncertje közül legalább is kettő  megérdemelné, hogy gyakrabban szerepel
jen  hang verseny műsorokon. Mazas (1782— 1849), k it a hegedűsök főként hegedű
iskolájáról és kitűnő etűdjeiről ismernek, négy hegedűversenyt irt. Auber (1782— 1871), 
a »Portiéi néma«, a »Fra Diavolo« és sok szellemes vígopera m egalkotója is ír t (1808- 
ban) egy hegedűversenyt Mazas részére, ki nagy diadallal já rta  be vele Európát. 
Egész kivételes helyet foglalnak el Paganini (1782— 1840) művei, am int Paganini 
maga is — káprázatos virtuozitásával, rejtélyes egyéniségével —- sokáig áh íta tta l 
•csodált üstökös gyanánt ragyogott a művészet egén. Hegedűversenyeit — egy részüket 
ham isítványnak, nem Paganini kezétől származónak ta r t ja  a történelem kritika — 
szinte azt m ondhatnók, sa já t m agának írta . Érdekes bennük a scordaturának (a hegedű
húrjainak a rendestől eltérő hangolásának) gyakori alkalmazása. Es^-dur koncertjé
ben (6. mű.) például a félhanggal m agasabbra hangolt hegedűn eredetileg D -durban 
kell játszani. Híres még /г-moll versenyműve (7. mű). Spohr (1784— 1859) volt a 
legsokoldalúbb mesterek egyike. J elentős operaszerző, szimfonikus zeneköltő, ünnepelt 
hegedűművész és pedagógus. Hegedűversenyeit m a is nagyrabecsiilik, bár a nagy- 
közönség keveset tud  róluk. Legismertebbek e-moll (38. mű), a-moll (47. mű), a híres 
<Gesangsszene és a d-moll (55. mű). L ipinski (1790— 1861) Paganini barátja , később 
vetély társa, négy hegedűversenyt kom ponált, köztük legnépszerűbb a második, 
(D-dur, 21. mű, Militärkonzert).

A 19. században született mesterek sorát Bériot-vel (1802— 1870) nyitjuk  meg, 
kinek tíz verseny mű vével m a is sokszor talákozunk, főként zeneiskolák növendék- 
koncertein. Mendelssohn (1809— 1847) e-moll versenyművével — m int m ár előbb 
m ondottuk — senki sem konkurrálhat. Nagy népszerűségét dallamos közvetlensége 
mellett annak köszönheti, hogy olyan mestermű, mely laikust és zenészt egyáltalán 
gyönyörködtetni képes. David Ferdinánd (1810— 1873) v itte  először a nyilvánosság 
eíé, ki m int a lipcsei konzervatórium  hírneves pedagógusa, ö t értékes hegedűversennyel 
gyarap íto tta  az irodalm at. Egykor sokat já tszo tták  d-moll koncertjét. Rietz (1812— 
1877) hegedűversenyét m a m ár alig ismerik, az Ernst- (1814— 1865) koncerteket, 
különösen a hálás /isz-mollt (23. mű) azonban m a is játsszák. Gade (1817—-1890), 
a dánok egyik legnagyobb büszkesége is ír t egy hálás versenym űvet (56. mű). Ma is 
népszerűek, különösen az ifjúság körében Dancla (1818— 1907) koncertjei. Vieux- 
temps (1820— 1881 ) egykor egyike a legünnepeltebb virtuózoknak, h a t versenyművet 
hagyott h á tra  (E-dur 10. m ű ; fisz-moll, 19. m ű ; A-dur, 25. m ű ; d-moll, 31. m ű ; 
a-moll, 37. mű ; G-dur, 47. mű), azonkívül koncertinokat és fantáziákat zenekar kíséret
tel. A nagyon term ékeny Raff (1822— 1882) Liszt és Bülow baráti köre tagjának h-moll 
(161. mű) és a-moll hegedűversenyét (206. mű) valóban érdemetlenül mellőzik.

Lala (1823— 1892) a spanyolszármazású nagyon invenciózus mester négy 
versenyművével elég sűrűn találkozunk még ma is hangversenytermeinkben. Első 
koncertjét (20. mű) Sarasaiénak ajánlotta. 21. műve a népszerű »Symphonie espag-
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noie«, van továbbá egy Fantaisie nor végienne-je és egy Concerto russe-je. Reinecke 
(1824— 1910) g-moll (141. mű) és Rubinstein (1829— 1894) versenyműve (46. mű) már 
kevésbé ismertek, Joachim  (1831— 1907) három  hegedűkoncertje, a g-moll (3. mű), 
a m agyar koncert (11. mű) és a G-dur azonban m inden hegedűművész repertoárján 
megtalálható. Goldmark (1830— 1915) poétikus я-moll koncertjén kívül (28. mű) 
még egyet ír t  opus-szám nélkül. Brahms-пак (1833— 1897) híres D -dur versenyműve 
m ellett (77. mű) van egy kettőskoncertje is (a-moll, 102. mű), hegedűre és gordonkára. 
Wieniavzky (15835— 1880) két versenyműve {fisz-moll, 14. m ű és tZ-moll, 22. mű) 
ugyancsak az irodalom legnépszerűbb m űsordarabja, valam int legendája is (17. mű). 
A »Sámson és Delila« nagytudású kom ponistája Saint-Saëns (1835— 1921) három 
versenyműve közül a A-molít (61. mű) halljuk legtöbbször, de A -dur (20. mű) és C-dur 
58. mű) koncertjei is megérdemelnék, hogy m űsorra tűzzék őket. Bm ch  (1838— 1920) 
g-moll versenyművén (26. mű) minden hegedűsnek á t kell esnie egyszer, de két d-moll 
koncertjét (44. és 56. mű), valam int K onzertstückjé t is sokat játsszák, különösen a 
Rajna-vidékén. Csajkovszky (1840— 1893) D-dur versenym űvét (35. mű) a nagyközönség 
általában többre becsüli, m int az ú jabb muzsikusgárda. Nagyon szépek Götz (1840 
1876) és Svendsen (1840— 1911) hegedűconcertjei (G-dur, 22. mű, illetőleg 6. mű). 
A csehek bálványa Dvorak (1841 — 1904) egy versenym űvet ír t a-mollban (53. mű), 
kevésbé értékes, m int gordonkakoncertje. Brüll (1846— 1907), Sitt (1850— 1922) és 
Sauret (1852— 1920) tetszetős versenyművein kívül emlékezzünk meg Koessler (1853— 
1926) mesteri passacaglia form ában ír t  я -moll koncertjéről, melyet H ubay Jenő 
já tszo tt először nyilvánosan. Moskovszky (1854— 1925) hegedűversenyének (30. mű) 
és Elgar (1857—) А-moll koncertjének (61. mű) felsorolása u tán  Hubay (1858—) 
idevonatkozó műveivel kell foglalkoznunk. Öt nagyértékű zenekarkíséretes kompozí
cióját állandóan játsszák hegedűművészeink, úgy a Concerto dram atique-jét 
(я-moll, 21. mű), m int £ -dur, g-moll versenyműveit, érdekes Concerto all’antica-ját 
és Variations sur un thème hongrois (72. mű) című művét.

Ism ertetésünket fejezzük be Sibelius (1865—), Schillings (1868—), Pfitzner 
(1869—), Reger (1873— 1916), Dohnányi (1877—) és Szymanovszky (1883—) sokszor 
m élta to tt tartalm as hegedűversenyeinek felsorolásával.

*

Az október ll.-iki hangverseny műsorának ismertetése
Beethoven (1770 Bonn— 1827 Bécs) : »Házavatásv-nyitány.
Kotzebue alkalmi színműveihez »Athén romjai«-hoz és »István király «-hoz 

még 1811-ben ír t Beethoven kísérő zenét. (Utóbbit a pesti ném et színház felavatásán 
já tszo tták  1812-ben.) Az »Athén romjai«-t tizenkét évvel később átdolgozta, sőt 
teljesen írj ny itány t ír t hozzá. Ez a »Weihe des Hauses«, mely a 124. opus-számot viseli.

A ragyogó C-durban ta r to tt  ny itány hosszú, lassú és ünnepélyes (Maestoso 
e sostenuto) bevezetéssel indul. A szonátaforma fő tém áját (U n poco piu vivace) 
a trom biták fanfárja vezeti be a basszusok kontrapunktikus tizenhatodskáláival 
alátám asztva. Domináns hangnemben megszólaló m elléktém ája nagyon emlékeztet 
az »Athén romjai« egyik gyorsmozgású motívum ára.

Szélesen ömlő, nyugodtabb tém a a zárótétel, mely csaknem közvetlenül az 
expozíció visszatérésébe torkollik. Zajos kódával, a C-durt szinte az ötödik szimfónia 
utolsó tételének analógiájára diadalm asan harsogtató örömmámorban záródik a 
m éltatlanul mellőzött kompozíció.

*

A Goudimel Kórus a Budapesti Reform átus Egyház hivatalos énekkara s 
m int ilyen az ünnepi istentiszteleteken egyházzenei funkciót is tö lt be. Célja és 
feladata a protestáns egyházi zeíie halhatatlan  mestereinek (Goudimel, Schütz, Bach, 
Händel stb.) örökbecsű m űveit a közönség széles rétegében megismertetni és 
megszerettetni.

Mendelssohn: (1809— 1847) X L II. Zsoltár (zenekarral).
M int a szarvas ér vízéhez,
H ű lelkem hozzád égi lény,
Úgy sóhajt, úgy vágyik Istenem  . . .
Úgy sóhajt, úgy vágjuk Istenem.

*
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Kuhnau I.: (1667— 1722) M otett. (5 szólamú).
Biisúlt az én lelkem mélyen mindhalálig.
( Itt m arad jatok  jól vigyázván vélem.)
Majd íme, jönnek a szolgák, kik. elfognak engem,
S ti fu ttok  távol tőlem,
De én járom  u tam  a Golgotháig,
Megfeszíttetem . . .  s ti éltek.

Praetorius: (1609— 1671). Egy rózsa nyílt ki szépen (4 szólamú).
Egy rózsa nyílt ki szépen, elhagyva bájos tö t,
Hogy énekelték régen : Jessének kertjén nőtt.
Az ég így rendelé . . . S a  szép virág kinyílott,
É pp  mikor éjfél volt.
Ó Jézus, még i t t  hagynánk e földi tá jakat,
Mely országodba visz fel, m utasd a szent u ta t,
Hogy a magas égben dicsérjünk mindörökre,
Felséges nagy Isten!

Gumpeltzhaimer: (1559— 1625). É n  Istenem  (4 szólamú).
É n Istenem  bús éjemen, meddig hallgatsz,
Óh irgalmazz, esengve kér hű gyermeked,
Borítsd reá kegyelmedet.

*
Gumpeltzhaimer :

Dicsérd U radat dallal,
Örvendj K risztusnak népe,
É lted  balú tra  nem tér.
M ert véled van az Isten.

*

Haydn: (1732 R ohrau—1809 Bécs.) G-dur szimfónia. (Oxford 1788.J
Százhuszonöt zenekari szimfóniája közül csak tizennyolcat ta rtan ak  m a 

örökbecsűnek, a h a t párisi és a tizenkét londoni szimfóniát. A Breitkopf-cég kiadásá
ban a 16. sorszámot kap ta  az a G-dur szimfónia, amelyet Haydn  József az oxfordi 
egyetemen 1791 júliusában tö rtén t doktorrá avatása előtt, 1788-ban Párisban 
kom ponált s így ez az »Oxford«-szimfónia tulajdonképen a párisi hatos sorozatba 
tartozik.

Fohász-szerű rövid Adagio vezeti be a szimfóniát. Első tételének Allegro- 
főtém ájában föltűnően hasonló zenei gondolatot hallunk Beethoven V III-ik  szin- 
fóniájának fináléjából ism ert főmotívumával. Egyébként az egész első rész tem atikája, 
földolgozása, instram entációja annyira fejlett, hogy Beethoven egészen magáévá 
te tte  humoros szinfóniájában. Angol egyházi dallamon épül a 2. té tel Largoja. 
Tém ája a tem plom okban m a is énekelt »Praise God, from whom all blessing flow . . .« 
kezdetű himnusz, am elyet Beethoven is földolgozott. H aydn a him nusz-tém át hét 
variációban dolgozza fel, rövid közjátékokkal különválasztva, mégis megkapó változa
tossággal. A Menuett-ben falusi tánczenére ismerünk, végig eredeti ritm usban. Első 
része szellemes, graciózus, Triója naiv és nehézkes. Érdekes hanghatást vált ki az 
üstdob pianisszimója, amely úgy hallatszik, m intha távolból szólna. A 4. tétel rondó- 
form ában ír t  Allegro con spirito,amelynek vidám an kergetődző témái, tréfás imitációi 
H aydn könnyed kontrapunktikus művészetének csodálatos megnyilatkozásai. Pajkos, 
jókedvű zárókóda fejezi be a gondtalan életnek ezt a vidám hangokba foglalt dithi- 
ram busát. *

Händel : (1685— 1759) H alleluja a Messiásból. (Zenekari kísérettel.)
Halleluja! Halleluja!
Isten a mi Urunk, az országol, Halleluja!
Az Úr lesz a király,
A világegyetem az A tyáé s a Fiúé,
Uralkodik^ m ostantól örökké,
Legfőbb Úr örök király,
Halleluj a ! Halleluj a !

H a el is kell viselned,
Sok rosszat és sok bajt, 
Ne csüggedj, bízva bízzál, 
Mert veled az Atyánk.
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Schumann: (1810 Zwickau—1856 Endenich) Zongoraverseny, а-moll. 54. mű,
{1846.)

A zenei rom antika legszebb virágzása Schumann kertjét sem kerülte el 
A  költő mélységes érzelem világa és gazdag tudása fölött azonban szigorú önkritika 
lebegett. Ennek tulajdonítható, hogy egyetlen zongoraversenyének első tétele eredeti 
form ájában »Phantasie in А-moll« cím a la tt -— m int »Koncert allegro, zongorára 
és zenekarra« —- szerepelt. Később »Paradies mid Peri« című karművébe akarta 
beilleszteni, de nem sikerült. E rre Schumann ír t  hozzá egy Interm ezzo-t s egy második 
Allegro-t s kész volt a — zongoraverseny, melynek kialakulása ö t esztendeig ta rto tt 
A Mesternek ezt a koncertjét beethoveni mélységű tartalom  jellemzi. H ibája, hogy 
nem használja ki a magánhangszer egyéniségét s bár helyes érzéket tanúsít a hang 
hatások és pedálraffinementok iránt, a virtuóz elemeket elhanyagolva mindenek 
fölé helyezi a fantázia költői szárnyalását és poézisének őszinteségét. Reinecke 
szerint a Beethoven utáni korszak legszebb zongoraversenye, bár — a zenekar 
mindig alárendeltje a koncertáló zongorának.

A három  részből álló versenymű 1. tétele szonáta szerkezetű Allegro, a 2. rész 
bájos Intermezzo, am elyet megszakítás nélkül követ a Finálé. Az egyes tételek témái 
s  azok kidolgozása annyira világos, hogy kissé fokozottabb figyelemmel hallgatva 
tisztán  átérezzük a m ű szerkezetét.

*

Mozart: (1756 Salzburg—1791 Bécs) N yitány a »Szöktetés a Szeráfból« c. 
operához. (1872.)

Egyik Mozart-levélben olvassuk, hogy : »Tegnapelőtt új szövegkönyvet 
hozott nekem a fiatal Stephanie, szövege egészen jó, töröktárgyú s a címe Belmont 
és Constanze vagy Szöktetés a Szerájból«. A levél 1781 augusztus első napjáról van 
keltezve és 22-én — m ár készen volt az I. felvonás zenéje. A lázas m unka folytatása 
elé azonban leküzdhetetlen akadályok gördültek s így a II. felvonás csak tíz hónap 
m úlva : 1872 m ájus 8-án készült el. Május végével megkezdődtek a próbák és ezzel 
együ tt az intrikák. — I I .  József császárnak kellett közbelépnie, hogy az első előadás 
császári parancsra 1782 július 12-én megtörténhessék. Mozart vígoperájának leír 
hata tlan  nagy sikere volt, még ellenségei is meghódoltak előtte.

A nyitány zenéje könnyed, elragadóan kedves, orientális zam atú muzsika. 
Graciózus témái, finom, áttetsző hangszerelése, logikus, világos szerekezete egyszeri 
hallás u tán  is elkápráztatják  a hallgatót. Szonáta form ájában az elemzés helyén 
egy 34 ütemű, szomorú andantét hallunk, de csakham ar felcsendül a kecses presztó, 
amelynek forgószélsebességű rövid kódája zárja le a maga nemében páratlan kis 
remekművet.

A JANKÖ-KIyAVIATÜRA
JANKÓ PÁL SZÜLETÉSÉNEK 

75. ÉVFORDULÓJÁRA

Jankó Pál — aki Tatán, Magyarországon született 1856 június 2-án 
és Konstantinápolyban halt meg 1919 március 17-én — most töltené be 
75-ik évét. Nagy tehetséggel és gazdag tudással megáldva, egy olyan 
találmánnyal ajándékozta meg 49 évvel ezelőtt a zenei világot, melynek 
a zongora játszás további fejlődésére való hatásáról és jelentőségéről a 
nagy többség ma sem alkotott magának még helyes képet. Hogy is volna 
ez máskép lehetséges? Hiszen csak itt-ott hall a növendék valami futó
lagos megjegyzést (még az akadémiákon és zenei főiskolákon is) Jankó 
Pálról és a Jankó-klaviatúráról, holott immár legfőbb ideje lenne, hogy 
ennek a halhatatlan találmánynak híre és dicsősége az egész világon 
elterjedjen. De az emberi szellem még mindig hihetetlenül lassú és lomha, 
különösen, ha arról van szó, hogy valami jobb útjának egyengetésében 
működjék közre.
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Gondolkodó agynak valóban érthetetlen, miért kell a zenében min
dennek a régiben maradnia és miért megdönthetetlenek a bár történelmi 
múltú, de sokszor igen hiányos dolgok. A hagyományoknak ugyanezen 
tisztelői bizonyára nagyon haragudnának, ha azt kívánnák tőlük, hogy 
villanyvilágítás, vasút, autó és repülőgép helyett faggyúgyertyával és 
postakocsival elégedjenek meg, mert az új kor eme vívmányai nem »tör
ténelminek. Milyen átalakulásokat hoztak magukkal a tudományos talál
mányok! Évtizedes, megdönthetetlennek látszó nézetek dőltek romba az 
új megismerések előtt. Senki sem kérdezte, át kell-e formálni tudásunkat, 
a tanultakat is. Természetes, hogy az új eredmények elfogadása — ma 
bármily magától értetődőnek tűnnek is — nem ment símán és bizony kemény 
harcok voltak napirenden. Feltalálókat és felfedezőket és ezek első követőit a 
kortársak »bolondok
nak tartották. A kla
viatúra és kottaírás re
formjánál az átalaku
lási processzus ugyan
ilyen jelenségek között 
megy végbe.

A jelenleg hasz
nálatban levő klavia
túra és hangjegyírás 
olyan időből szárma
zik, amikor még azt 
hitték, hogy az oktáv 
csak hét hangból áll.
A fejlődés előrehaladá
sával lassanként elis
merték ugyan a 12hang 
szükségességét, de ez-

Az egy oktáv keretében igen szegényesen hangzó akkordok Beethoven 
óta mindig arra indították a komponistákat, hogy egymástól távoleső 
hangok használatával tegyék orkesztrálisabbá a zongoratételt. Senki sem 
tagadhatja, hogy bár ezzel tényleg új, szép hanghatásokat értek el, de 
kivitelére minden középnagyságú, vagy kis kéz képtelen volt. A régi klavia
túrát, melynek illogikus billentyűrendszere nem felel meg a kéz anatómiai 
szerkezetének és csak nagyobb kezek teszik lehetővé az egy oktávnál 
nagyobb távolság átfogását, — nem lehet kisebb oktávmérettel előállítani 
(legfeljebb gyermekeknek), mert akkor a felső billentyűkön, vagy az azok 
közötti játék lehetetlenné válnék. Az alkalmatlan felső billentyűk nemcsak 
a kényelmes ujjrendet teszik sokszor lehetetlenné, de nagy mértékben 
megnehezítik az egyenletesen gyöngyöző játékot is és sok akkordfogásnál 
valóságos akrobataügyességet követelnek. Senki sem vonja kétségbe, hogy 
a virtuózok kitartó gyakorlással küzdik le majdnem az összes nehézségeket; 
de a művészet nemcsak a virtuózoké.

Érthető tehát, ha találékony agyak különböző időben és helyeken 
azzal foglalkoztak, hogyan lehetne a billentyűzet hiányait kiküszöbölni. 
Vörös fonalként vonul végig ez a gondolat mintegy három évszázadon át. 
Minthogy nem a billentyűzet a természet szülötte, tehát nem a kéznek kell 
ahhoz idomulni, hanem természetszerűleg a tasztatúrának kell a kéz praktikus 
követelményeihez alakulnia. Miután ez a régi klaviatúránál már régen lehe

j a n k ó  P Á n
(1856— 1919)

zel, sajnos, nem tarto tt 
lépést a klaviatúra és a 
kottaírás átalakulása. 
Hibás alapokon épí
tettek tovább, olyan 
tökéletlen várat emel
ve, mely ma már a 
praktikus követelmé
nyeknek és az adott 
helyzetnek semmiké
pen sem felel meg. 
A régi klaviatúra sok
féle hibáját ma már 
senki senűmeri tagadni ; 
az időközben kialakult 
komponál ási mód mel
lett pedig mindig job
ban érezzük hiányait.
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tetlen, magától adódik az átalakítás, illetve az újjáformálás kényszerítő 
szükségessége.

Schmitt Hans tanár »Das Pedal des Klavieres« című könyvében írja : 
»Talán sikerül majd egy találékony főnek praktikus módon annak a lehető
ségét megteremteni, hogy egymástól távoleső hangokat kis nyújtással 
lehessen megszólaltatni, ami a zongorajátszásban egy új korszak hajnal
hasadását jelentené. És íme, hamarább teljesedett a haladás barátainak 
évtizedes kívánsága, mint gondolták és a kiskezű zongoristák álma valóra 
vált. Saját növendékének, Jankó Pálnak, adatott meg, hogy ezt a prob
lémát, mellyel már oly sokan eredménytelenül kísérleteztek, zseniális 
módon oldja meg. Klaviatúrája, mely a kínaiaknál már több mint 
kétezer év óta ismeretes kőlapú hangszert, a »king«-et veszi alapul,
(c CtSZ d dlsz e f fisz s gisz a b h c) hat terraszszerűen egymás fölött 
fekvő billentyűsorból áll ; az első és második sor minden billentyűjének 
3-3 kis érintője van; az első, harmadik és ötödik sor tehát egy billentyűn 
van, ugyanígy a második, negyedik és hatodik sor is. Az első látvány, 
a sok kis billentyű miatt elképesztő, de néhány magyarázó szó után 
megszűnik a zavar, az ember mindent természetesnek talál és el van ragadtatva 
a kéztartás természetességétől és az új fogási lehetőségektől. Hogy melyik sor
ban kell a billentyűt leütni, az a kéztartásból és a hangok egymásutánjából 
adódik. Különböző akkordok a kéz nagysága szerint szűkebb vagy bővebb 
fogással játszhatók. A tizenkét hangnak két sorban hatosával való egyenletes 
elosztása lehetővé teszi : a tizenkét dur és moll hangnem egységes ujjrenddel 
és kéztartással való játszását, egyforma teljesítőképességét, minden hang
nemben tíz hangból álló hangzatok játszását, a deciina-skálázást, képesít 
kromatikus gliszszandókra minden hangnemben, egyszólamúan, tercekben, 
szexiekben, oktávákban, decimákban és akkordikusan, lehetővé teszi az 
egészhangú skálát, valamint az összes dur hangsorokat, glisszandójátékkal 
egyforma nagyságú és egyenlő fekvésű billentési helyeket. Az oktávtávolság 
120 mm, tehát egy-egy kézzel két oktávát foghatok át. Nagy szabadságot 
nyújt az ujjrendnek a hüvelyk használata tekintetében, miután utóbbi soha
sem kerül egy sorba a többi ujjal. Új, csodálatos zenekari színkombinációk
nak és hanghatásoknak ad teret.

Komponisták, mint Beethoven, Schumann, Weber, Brahms, Chopin, 
Tiszt, Rubinstein és mások tulajdonképpen sokszor használták műveikben 
azokat a lehetőségeket, amiket a Jankó-klaviatúra nyújt. Azokat az 
arpeggiókat, amelyek némely zongoraműben valósággal ijesztően hatnak, 
a Jankó-klaviatúra a szerző igazi szándékának megfelelően általánosan 
hozzáférhetővé tette.

Jankó Pál maga is egyike volt a természet azon mostohagyermekének, 
aki kis keze miatt képtelen volt a 19. század sok kompozícióját 
technikailag tökéletesen játszani. Ragyogó találmányát ennek a körül
ménynek köszönhetjük.

Miután Jankó 1885-ben az első harmóniumot és 1886-ban az első 
zongorát hozta saját klaviatúrájával nyilvánosság elé, lelkes rajongók 
kis tábora csatlakozott köréje Európában és Amerikában.

Az emeltyűszerkezet megépítése a zongorakészítőket nehéz feladat 
elé állította, minthogy az % résszel kisebb helyet elfoglaló billentyűzetet 
sugáralakban szétágazó emelőkkel kellett felszerelni, hogy egyrészt minden



A Z E N E 13

meglevő zongorába be tudják helyezni, másrészt, hogy a hang erősségét 
a húrok összeszűkülése ne gyengítse.

Jankó Pál maga elragadóan játszott az akkori emeltyűszerkezet hibái 
ellenére, amit azok, kik első hangversenyén jelen voltak ma is igazolhatnak. 
E sikereknek ma még élő tanúit szomorúság tölti el annak láttára, 
hogy a nagy előnyökkel szemben az általános elismerésért még ma is 
küzdeni kell. Bár sikerülne az újonnan megnyert és buzgón tevé
kenykedő Rehberg Walter tanárnak, a kitűnő zongoraművésznek, hogy a 
Jankó-ügynek új híveket toborozzon, hogy elmondhassuk a Jankó-féle 
billentyűzet közeledő 50 éves jubileumán ( 1932-ben) : a haldokló zongora íme 
újjáéledt a zenének, a komponistáknak, pedagógusoknak és az előadóművé
szeknek nagy nyereségére és új virágzásnak indult az alkotó és előadó zene
művészet és a zenepedagógia nagy nyereségére.

W EISSH A PPEL F R IED R IC H
a bécsi Jankó-egyesület elnöke

MOZART NEM JÁRT GYŐRÖTT
Az utóbbi Ernst-aukciók egyikén árverésre került s Győr városa megvásárolta 

a  M ozartnak tu la jdon íto tt sziluettek egy sorozatát, amelynek alapján Gálos Rezső 
1931 február 22-én a Pester Lloydban »Mozart in Ungarn« címen íro tt cikkében, 
valam int a Győri Szemle inultévi folyam ában »A két Mozart Győrött« (külön
lenyom ata 1931) című tanulm ányában közreadta, hogy Wolfgang Amadeus Mozart 
és aty ja, Leopold Mozart G yőrött hangversenyeztek, ami rendkívül értékes adalék 
M ozart életírásához s az árnyképek a Mozart ikonográfiához.

M iután a szóbanforgó sziluettek egy ham isítványokat kitűnően gyártó műhely 
term ékei, nehogy a külföldi irodalomba téves adatok kerüljenek, melyek esetleg 
heves tám adásoknak lehetnének célpontjai, helyesbítő sorokat küldöttem  a Pester 
Lloydnak, amely azonban közlésükről — m ondjuk — megfeledkezett. Most, hogy 
Gálos nagyobb tanulm ánya is megjelent, szükséges Győr és M ozart egymáshozi 
viszonyát tisztázni. Mindenekelőtt hangsúlyozni kívánom, hogy a ham isítványok 
felette ügyesek s hogy m ár európai tekintélyekkel is megesett, hogy remekbekészült 
ham isítványokkal vezették félre őket (lásd a híres tia ra  [Párizs], vagy a szintén nagy 
po rt felvert Flóra-szobor [Berlin] esetét). Gálos Rezső autentikusoknak fogadván el 
a sziluetteket, legendáikat (magyarázó felírásaikat) közli és azokból vonja le követ
keztetéseit. Elismerésreméltó, hogy úgy Lloydbeli cikkében, m int főleg tanulm ányá
ban a képek felirataiban foglalt nevek és a belőlük kiszám ítható időpontok disz
harm óniáját kiemelte és következtetéseit feltevéseknek mondja, a hibákra pedig 
rám utat. Pl. : »Nehéz kérdések . . . amelyekre . . . csak föltevésekkel felelhetünk«. 
Vagy »A tetszetős kép jórésze igaz lehet — csak a dátum  rossz«. Vagy Mozart pozsonyi 
tartózkodási idejét véve figyelembe »1762-ben B atthyány hercegné nincs, mi több 
B atthyány herceg sincs«. Mozart győri látogatásának idejét Gálos Rezső 1768-ra 
szeretné tenni, m ert ekkor volt Zichy püspökké szentelésének 25-ik évfordulója 
s ezért »ekkorra kínálkozik a legvalószínűbb dátum«, amely azonban csak a püspöki — 
ezidőszerint rendezetlen — irattárból, illetve annak számadásaiból tűnhetnék ki 
feltétlen bizonyossággal, m ert hiszen valamiképen meg kellett hálálnia M ozartnak 
a  jubileumán való közreműködését. Ez azonban nem fog bekövetkezni, m ert a 
sziluettek egytől-egyig ham isak s a feliratokból folyó kérdések és ellentmondások, 
melyekre igen helyesen m u ta to tt rá  Gálos, azok a narancshéjak, amelyeken a leg
ügyesebb ham isítók is elvágódnak. De ezeken felül vannak tárgyi bizonyítékaim is.

Vissza kell térnem  még jóval a háború előtti időre, amikor az Ernst-múzeum- 
ban rendezett »Biedermeyer-kiállításon« nyolc sziluett szerepelt. Ezek a katalógus
ban (1. és 2. kiadás), m int Liszt Ferenc művei voltak feltüntetve. Természetesen 
ham isítványok voltak. Kénytelen vagyok m agam at ismételni, ki e dologgal kapcsolat
ban az azóta leépített Múzeumok és könyvtárak országos Főfelügyelőségének sajnos 
beszűnt hivatalos közlönyében a Múzeumi és K önyvtári É rtesítő 1913. évi 210—211. 
lapjain »Liszt Ferenc a silhouette-művész« címen a ham isítványokról megemlékeztem. 
A m ondott helyen szószerint ez olvasható : »E kiállításról (t. i. a Biedermeyer-
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kiállításról) lapjaink annak idején megemlékezvén, egy ilyen silhouettet két képes 
lapunk nem is késett reprodukálni. Világos, liogy ham isítványokkal van dolgunk. 
A tulajdonos igazán nem tehet róla, hogy e dolgokat nyakába varrták , de m ár 
a kiállítás vezetőségének m éltán szemet- szúrhattak  volna e Liszt-művek. Igaz, 
hogy a ham isító elég ügyes volt, de azért mégis csak feltűnő, ha nyolc silhouette 
van egy csomóban, mindenik igen ügyes, mesteri kézzel metszve, mindenik a la tt 
megfakult tin tával »Ma chère comtesse N.« vagy »Mon cher ami X.« és Liszt aláírása, 
mindez Liszt sa já tk ezű  írása ,azu tán  meg mindegyiken ra jta  csalétkül ez a bélyegző 
»Sammlung Freiherr von Lanna, Prag.« Utóvégre nem ismerheti mindenki az el
árverezett Lanna-féle gyűjtem ény anyagát vagy bélyegzőjét, sem nem köteles Liszt 
kezeírását ismerni, de kézenfekvő tárgyi indokok bizonyítanak Liszt szerzősége 
ellen. Közülök a legfőbb az, hogy a silhouettek oly ügyesen s oly nagy rutinnal 
vannak vágva, hogy ezt csak mesterségbeli tudja, ennek a kézügyességnek és művé
szetnek megszerzésére Lisztnek ugyancsak nem volt érkezése. De meg nem valószínű, 
hogy ha memóriánk tám ogatására valamely kép alá az ábrázoltnak nevét odaírjuk, 
egyszersmind azt is kitegyük, hogy ez a mi »kedves barátmik« X. vagy Y. s még 
valószínűtlenebb, hogy ezt a kijelentésünket s. k. aláírásunkkal hitelesítsük. (Utó- 
végre megeshetni m egeshetett m ár ez is, de alig hiszem, hogy ez általános szokás 
le tt volna.) Amikor — ha jól emlékszem — a m últ év végén, vagy az ezideinek 
legelején, m int Liszt különös nagy tisztelőjének ezt a sorozatot egy eladó m egm utatta 
nekem, kértem  volt, hogy hagyná ezeket 24 óráig nálam, hogy azokat jobban szem
ügyre vehessem. íg y  is tö rtén t s a legmulatságosabb a dologban az volt, hogy alig 
távozott m ásnap A. antiquarius, amikor belépett B. antiquarius egy másik 
silhouette-sorozattal, mely Mozart és Beethoven hasonló kézügyességéről te tt  tanú
bizonyságot, szintén a »Mon cher ami« stb. recipéje szerint. Mindkettőnek tehát 
ugyanaz a »Valaki« volt a forrása.

Egyoldalú véleménynek lehet esetleg a fentieket mondani, de ebben az esetben 
a v itá t lehetetlenné teszi egy törvényszéki ítélet. A »Börsenblatt für den deutschen 
Buchhandel« ezidei február 6-án megjelent száma, m ár igen tanulságos felvilágosí
tással szolgál. O tt ugyanis az 1420-ik lapon azt olvashatjuk, hogy »Kuderna József 
ham isítót hathav i börtönbüntetésre ítélték Berlinben. Az illetőt ismételten vádolták 
azzal, hogy rajzokat és régi silhouetteket ham isított. K uderna különféle alkalmakkor 
a ham isíto tt silhouetteket a hires Lanna A dalbert-gyüjtem ény ham isított bélyegzőjé
vel lá tta  el, amely gyűjtem ényt, m int tud juk  1909/19 10-ben árverelték Lepkénél 
Berlinben.« De ugyanott a február 28-iki számban a 2283-ik lapon is igen épületes 
dolgokat olvashatunk a »Berliner Tagblatt«-ból á tv e tt törvényszéki hírben. Ismét 
a bécsi illetőségű, állítólagos színész Kuderna József állo tt a bíróság előtt, termé
szetesen megint ham isítások m iatt. Lássunk csak néhány szemelvényt! Vádlott 
eladott egy antiquariusnak egy silhouettet, melyet Lujza királyné ír t  alá. Kért és 
kapott érte nyolc m árkát s ugyanezt a silhouettet m ásnap az antiquarius nyolcszáz 
m árkán kínálta a Hohenzollem-Museumnak. »A vádlo tt — írja  a lap idővel 
annyira biztosnak érezte m agát a dolgában, hogy a bonni Beethoven-ház másod
elnökének, Schmidt professomak, egy állítólagos Beethoven-levelet kínált meg
vételre. M iután csak harm inc m árkát kért érte s m iután oly hamisítványról volt 
szó, melynek m ivoltát csak vegyi vizsgálattal tud ták  volna megállapítani, meg
vásárolták a levelet.« U tóbb Pozsonyból kü ldetett Bonnba Beethoventől való 
silhouette-album ot, m ajd más városok antiquariusainak aján lo tt fel s adott el Mozart, 
Mendelssohn- és W agner-leveleket és silhouetteket. A bíróság szakértője dr. Lelnnert 
m agántanár megállapítása szerint a ham isítványok rendkívül ügyesek ; a silhouetteket 
abból a fekete papirosból vágta, amilyenbe a fényképlemezek vannak csomagolva, 
az alapot pedig, amire ezeket ragasztotta, régi könyvekből szedte ki. A vádlott 
csalásaiért újabb hat hó büntetéssel le tt sújtva.«

E  cikkem ó ta a Haydn-sorozat az egyik régebbi vagyonmentő aukción s a 
M ozart-sorozat az E rnst aukción jelent meg. Hangsúlyozom, hogy nézetem szerint 
a tulajdonosok jóhiszeműsége kétségen felül áll. A vétel m egtörtént, bár a helyzeten 
nem változtat, sovány vigaszul szolgálhat, hogy a Beethoven emlékek fókusával, 
a bonni Beethobven-ház vezetőségével is megesett, hogy félrevezették. Most csak 
az lehet a feladatunk, hogy Mozart győri u tazását a történelemből sietve töröljük 
s hogy a ham isítványok ne kerüljenek közszemlére a Múzeumban Győrött. Vége/« tül 
hadd szóljon figyelmeztetésem, hogy ha jövőre Playdn születésének századik év
fordulójára a Haydn-silhouettek esetleg újból napvilágra jönnek, senki se fogadja 
el a hamisítványokat hiteleseknek.

ISOZ KALMAN dr
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SZÍN HÁ ZI H ÍREK
••••

New-Yorkban az elm últ szezonban 45 
opera került színre 247 előadásban. 
A kom ponisták között Wagner vezetett, 
u tána sorakoztak fel : Puccini, Verdi, 
Bizet, Mozart és Gounod.

Grieg műveiből özvegyének beleegye
zésével operát állítanak össze. A szöveg
könyvet, melynek címe : »A troldhaugeni 
esküvő«, Lothar Rudolf írta , a zenei 
feldolgozást dr. Günther Félix vállalta.

Strauss Richárd »Arabella«-]át, mely
nek bem utató ját nagy érdeklődéssel vár
ják, a drezdai opera hozza színre.

Wolf—Ferrari legújabb dalm üvét, »A 
csintalan özvegy«-et október második 
felében m u ta tja  be a kölni operaház.

Lengyelország operaházai is áldozatul 
estek a világszerte lerom lott gazdasági 
helyzetnek : a m ost kezdődő évadban 
csak a lembergi játszik, míg Varsó, 
Pózén és K attow itz operái bezárták 
kapuikat.

Casella Alfréd új dahnűvét Róm ában 
hozzák színre az évad elején. Címe : 
A kígyó, a nő.

Schaporin orosz zeneköltő Gorkijnak 
»A bolseviki« c. szövegkönyvét zenésí- 
te tte  meg.

Verdi »La battaglia di Legnano« c. dal
m űvét az augsburgi Városi Színház 
m u ta tja  be Bayerl Fr. X . főrendező á t
dolgozásában.

Kacsóh Pongrác »János vitéz«-ének át- 
hangszerelését m ost fejezte be B uttykay 
Ákos. Az egykor nagysikerű daljátékot 
új köntösében december 6-án, a kor
mányzó nevenapján rendezendő dísz
előadás keretében m uta tják  be.

Chlubna cseh zeneköltő Osszip Dymov 
»Nyu« című drám áját operának dol
gozta fel.

Grétry, 50 francia opera ünnepelt 
zeneszerzője, körülbelül másfélszáz évvel 
ezelőtt ír ta  »Evénements imprévus (Előre 
nem lá to tt események)« c. egyfelvoná- 
sosát. Most Berlinben »Liebe gut : alles 
gut« címen fölelevenítették ; meséje 
ugyan elavult »tévedések víg játéka«, de 
zenéje olyan bájos és művészi, hogy 
a közönség elragadtatással hallgatta a 
patinás művet.

Hindemith befejezte »Das U naufhör
liche« c. oratórium át. Berlinben m u ta t
ják  be Klemperer O ttó vezényletével.

Csajkovszki ritkán  já tszo tt, kétszer á t
dolgozott operája »Áz aranypapucsok« 
címen (»Cserevicski«) több ném et szín
padon kerül színre a jövő évadban.

Respighi »Sába királynője« c. balletjére 
készül a római királyi Opera.

Heger Róbert »Névtelen koldus« c„ 
operáját a müncheni opera igazgatósága 
a jövő év elejére tűzte műsorra.

»II duce«, ahogyan Olaszországban 
általában nevezik a valóságos kormányzó 
Mussolinit, tudvalevőleg jól hegedül és a 
zenét nagyra ta rtja , aminek újabb bizony
sága az, hogy az ő fáradozásainak sikerült 
ta lpraállítani a milánói Scala anyagi 
erejét : négy és félmillió líra tám ogatást 
eszközölt ki részben az állam tól, részben 
Lom bardia tartom ánytól, részben Milánó 
városától és gazdag testületektől. A Scala 
mindegyik előadása 96.000 lírába kerül! 
Ilyen állapot m ellett Mussolini arra  
törekszik, hogy a Scalának valahára egész 
évi tá rsu la ta  legyen, de amely — az 
illető városok anyagi hozzájárulásával — 
a róm ai Teatro Reale, a nápolyi San 
Carlo és a genovai Carlo Felice színházak
ban is működjék.

HANGVERSENYHÍREK
• •••

Az ostendei Kursaal nyári hangverseny- 
sorozata az utóbbi években m űsorának 
gondos m egválogatásával, valam int nagy
nevű szólisták szerepeltetésével vonta 
m agára a muzsikus világ figyelmét. Ör
vendetes, hogy a 6000 főnyi közönségre 
m éretezett gyönyörű hangversenyterem  
dobogóján m agyar művészek is sűrűn 
szerepelnek. Augusztusban operánk két 
népszerű prim adonnája, В. В odó Erzsi és 
P. Budanovits Mária szereztek dicsőséget 
a m agyar ku ltú rának  átü tő  erejű frene
tikus sikerükkel. Budanovits M áriát 
Azucena áriájának és egy Szabados
dalnak virtuóz előadásáért ünnepelte 
percekig az angolokból és am erikaiakból 
álló, egyébként fagyosan közömbös hall
gatóság, Bodó Erzsi pedig a La Grange 
ária és Erzsébet belépő áriájának töké
letes interpretálásával hódíto tta  meg a 
közönséget. A belga és francia sa jtó  
szokatlanul meleg elismerő bírálatainak 
hatása a la tt a rendezőség m indkét m ű
vésznőt leszerződtette a jövő évadra.

Lisszabon m ostanában hallo tta először 
Bach M áté-passióját. Külön énekkar ala
kult, mely a nagy m űvet portugál nyel
ven ad ta elő.
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Furtwängler a bécsi filharmonikusok 
élén 12 koncertre tervezett hangverseny- 
kőrú tra  szerződött Amerikában.

A lipcsei Gewandhaushangversenyek
m űsorát ez évben különös gonddal állít
já k  össze. November 25-én lesz 150 
esztendeje annak, hogy Müller polgár- 
m ester m egalakítván a bérleti hang
versenyek adm inisztrációjára egy tizen- 
kéttagú  igazgatóságot, Hiller Adám ra 
b ízta az első ciklus vezetését. Az első 
hangversenyt 1781-ben ta r to ttá k  meg. 
Azóta Schicht, Pohlenz, Mendelssohn, 
Hiller Ferdinánd, Gade, Reinecke,Nikisch 
és Furtw ängler állo ttak  a világhírű 
együttes élén. Most a jubileumi ciklus
ban W alter Bruno, Straube, Abendroth 
és Fischer Bd vin szerepelnek ; a gazdag 
műsor pedig a ném et klasszikus m este
rek halhatatlanságát hirdeti.

Berlioz »Orfeusz halála« c. kan tá tá já t, 
m elynek vezérkönyvét pár év előtt ta lá l
tá k  meg véletlenül Marseilleben, az ősz
szel fogják bem utatn i Strassburgban.

V EG Y ES H ÍREK
• •••

Liszt Ferenc Rom án rapszódiájának 
kéziratá t ta lá lták  meg a weimari Liszt- 
archivum ban. B eu Oktavian zenetör
ténész szerint ez a m ű 1847-ben készült 
a m ester erdélyi utazása alkalmából. 
A rapszódia bem utatását október elejére 
tervezik Bukarestben.

Sachs Kurt tanár, a berlini Főiskola 
pára tlan  liangszergyüjteményének igaz
gatója, az ism ert zenehistórikus, a nyáron 
tö ltö tte  be ötvenedik életévét.

Schumann Róbert halálának 75. év
fordulójáról emlékezett meg kegyelettel 
Bonn városa az óvárosi tem etőben pihenő 
tragikus sorsú zeneköltő sírjánál. Dr. 
Oberbeck tanár ünnepi beszéde előtt az 
a bonni »Concordia«-énekkar ado tt elő 
Schum ann-kórusokat, mely egykor a 
m estert kísérte utolsó útján.

Reiner Frigyest, hírneves karnagyun
kat, a newyorki »Curti’s In s titu t of 
Music« a hangszerelés tanárául szerződ
te tte .

Zwölf deutsche Tänze címen Haydn- 
nek 1792-ben kom ponált táncsorozatát 
ta lá lták  meg a bécsi Nemzeti K önyv
tárban . A kis zenekarra kom ponált 
igénytelen kis darabokat a Bécsi képző
művészek nyugdíjalapja javára rendezett 
estélyen já tszo tták  először.

PÁLYÁZATI HÍREK
♦ ♦♦

The Treble Clef (1301 Spruce Str. Philo 
delphia, P . A . — U. S. A .)  pályázatot 
hirdet három-négyszólamú nőikarra, 1 8
tetszés szerint válogatható hangszer kísé 
rétével. A nőikar szövege csak angol 
nyelvű lehet. Díj : 300 dollár. Határidő 
1931 december 31. Pályázhat minden 
nemzetiségű zeneköltő. Jeligés levelek 
— a pályázó nevével és pontos lak
címével — fenti címre küldendők.

A newyorki zeneiskolák szövetsége
pályázatot hirdet iskolai hangversenye
ken előadható zeneművekre : kam ara
zenei, vonószenekari vagy énekkari kom
pozíciókra. A jeligés levéllel ellátott 
pályam űvek ez év december 31-ig kül
dendők a következő címre : Association 
of M usic Settlements, Room 328, Barbizon 
Plaza Hotel, Newyork U .S.A . Pálya
díj : 500 dollár.

A washingtoni »Elisabeth Sprague 
Coolidge«-alapítvány rendelkezései értel
mében a Kongresszusi K önyvtár Zenei 
Osztálya pályázatot lnrdet az »BUsabeth 
Sprague Coolidge«-díjra ezer dollár érték
ben egy kamarazenemüre, h a t húros
hangszerre (zongora nélkül). Pályázhat 
bárm ily nemzetiségű zeneszerző. A pályá
zat 1932 szeptember 30-án zárul. A kéz
iratok (partitúra és szólamok) névtelenül 
küldendők be (a zeneműhöz csatolt le
pecsételt borítékban a zeneszerző teljes 
nevével és lakcímével) a Kongresszusi 
K önyvtár Zenei Osztályához Washing
tonba (M usic Division, Library of Con
gress, Washington). H a a pályabírók 
többsége úgy dönt, a díj esetleg nem 
adatik  ki. Csak oly eredeti művek (tehát 
nem átiratok) vehetők tekintetbe, melyek 
még nem jelentek meg és nyilvánosan 
még elő nem adattak . A pályanyertes 
eredeti partitú ra  a Kongresszusi Könyv
tá r  tulajdona m arad, m int kéziratgyüj- 
teményének gyarapodása. A Kougresz- 
szusi K önyvtár Zenei Osztálya magának 
ta r tja  fenn a pályanyertes m ű előadásá
nak kizárólagos jogát a díj kiadását 
követő egy éven belül. A pályauyertes 
mű először a Kongresszusi Könyvtárban 
tartandó  kamarazeneünnepély alkalmá
val 1933 áprilisában kerül előadásra.

Budapest székesfőváros házinyomdája 1931 — 9264



CSATLAKOZZÉK
A FŐVÁROSI NÉPMŰVELÉSI BIZOTTSÁG

TANULMÁNYI TÁRSASÁGÁHOZ
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m űveltségének em elésére, tervszerű ism eretszerzésre törekszik*

A  B IZ O T T S Á G  Ő S Z I T E R V E I:
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tanár
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O kt. 19—dec. 7. minden hétfőn 
Előadó: MALÁN MIHÁLY ár.
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a Török Pál-utca 1. sz. Iparrajziskolában
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a IV., Prohászka Ottokár-utcai 
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Vezető: DOBOS ERZSÉBET

k a l a p k é s z ít é s
Okt. 12.-től hetenként kétszer este 5—8-ig 

a IV., Prohászka Ottokár-utcai 
Háztartási iskolában 

Vezető: DOBOS ERZSÉBET
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ELŐADÁSSOROZATAI :

I.
Domanovszky Sándor dr.

egy. ny. r. tanár.
M agyarország gazdasági 
újjászervezése a törökök  
kiűzése után.

Áprily Lajos
író.

Erdély mai irodalma. 
(B em utatásokkal).

Hekler Antal dr,
egy. ny. r. tanár.

Michelangelo művészete.
felvinci Takács Zoltán dr,

egy. m. tanár.
A  Kelet és a Nyugat 
művészete.

Siklós Albert dr.
Zeneműv. Főisk. tanár.

Bevezetés a zeneművé« 
szetbe.
( A  k lasszikus zene megérté* 
séhez szükséges ism eretek. 
Bem utatások zongorán).

II.

Farkas Géza dr.
egy. ny. r. tanár.,

Élettan.
Vermes Miklós dr.

egy. tanársegéd.
Bevezetés a rádióelmés 
letbe gyakorlati bemutas 
iásokkal.

III.

Mihelits Vid
író.

Bevezetés a társadalom* 
tudományba.

Imre Sándor dr.
egy. ny. r. tanár.

• A  családi nevelés főbb 
kérdései.

Gortvay György dr.
egy. m. tanár.

A  kereső nő szociális és 
foglalkozási viszonyai.

Czettler Jenő dr.
egy. ny. r. tanár.

A  magyar agrárkrízis 
okai.

Hu Ching Ya
egyetemi lektor.

A  mai Kína. (Német nyelven.)

B E I R A T Á S I  D ÍJ  : 2 P.

T A N D Í J :
az összes előadásokra . 8 P  
egy előadássorozatra • . 3 P 
két előadássorozatra . . 5 P

M inden előadó előadásait 6 —10 héten át tartja»
Résileies felvilágosítást Székesfőváros Népművelési Bizottsága (Budapest, IV., Szép-utca 5. félem. I . )  

köznapokon délelőtt 9 — 2 között és péntek délután 5— 7 között ad.
_______
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Felelős szerkesztő : Felelős kiadó :
S IK L Ó S  A L B E R T NOVÁGH GYULA

Szerkesztőség : Budapest, VIII. kér., Üllői-út 40. sz. K iadóhivatal : Budapest, IV., Szép-u. 5. félemelet 2
Telefon: József 322—67 Telefon : Automata 845—29.

A  Székesfővárosi Népm űvelési Bizottság hivatalos kiadványa

1932
H A Y D N  *1732 G O E T H E  f  1832

A német géniusz két nagy reprezentánsának halhatatlanságára emlé
keztet bennünket a most beköszöntött új esztendő. Kétszáz éve annak, hogy 
Haydn József, a rohraui egyszerű kádármester gyermeke egy jelentéktelen, 
szegényes kis osztrák faluban, a magyar határ közelében megszületett és 
száz éve annak, hogy a weimari udvar minisztere, a legnagyobb német 
költő és filozófus, Goethe Johann Wolfgang, ki az emberiséget a Faust-tal 
ajándékozta meg, sikerekben, elismerésben gazdag pályát futva be, húnyta 
le örökre szemeit 83 éves korában. Goethe mindössze tizenhét évvel volt 
fiatalabb Haydnnál. Útjaik sohasem kereszteződtek. Nem is találkoztak 
az életben, csak az 1932-es év dobta nevüket egymás mellé, szeszélyesen.

Haydn munkásságát ma, a letűnt másfél század távlatában látjuk 
csak a maga mérhetetlen nagyságában. Két műfajt teremtett meg, úgy
szólván semmiből : a vonósnégyest és a szimfóniát. De nemcsak ezért 
ünnepli őt az egész kultúrvilág, hanem azért, mert Haydn ma is olyan 
zenei nyelven szól hozzánk, mely lelkűnkben, érzésvilágunkban még mindig 
rezonanciát tud kelteni, mely nem avult el, mert ennek a nyelvnek, a ki
fejező eszközök eme nagyszerű tárházának bőségéből táplálkoztak az utána 
következő század alkotó művészei, kik mindannyian — Mozart ép úgy, 
mint Beethoven, Schumann, vagy Brahms — Haydnt vallották büszkén 
mesterüknek. Öt évtizeden át vergődött, kínlódott, míg megtalálta hangját :

p e r  HAVI M Ű S O R T  L Á S D  A H Á T L A P O N
- < v \

• <■;  ' . " i úу
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hatvan éves korában írta meg azokat az ópuszait, miknek szépségét, 
dallamosságát, formai tökéletességét és bensőséges, közvetlen hangját ma 
is hódolattal csodáljuk : legutolsó vonósnégyeseit és ma is népszerű londoni 
szimfóniáit. Kbben az esztendőben az éter hullámainak szárnyán Haydn 
örökszép örökifjú melódiái fogják átfonni Földünket, hogy egy kis 
napsugaras derűt csempésszenek sívár életünk felhőborította sötét 
horizontjára.

Goethének, a halhatatlan poétának, sokkal több kapcsolata van a 
muzsikával, mint felületesen gondolnók. Behatóan foglalkozott a zene 
elméletével és saját, kialakult — ha nem is mindig szerencsés — véleménye 
volt korának zenetudományi eredményeiről, zeneköltő kortársairól, költe
ményeivel és drámáival kapcsolatos kompozícióikról. Mozartot szerette, 
Beethovent kevésbbé. vSchubert dalainál pedig érthetetlenül magasabbra 
értékelte Zelter és Reichardt — ma már két ismeretlen dalszerző — jelenték
telen dolgait. Lemérhetetlen az a hatásfok, amit Goethe versei gyakoroltak 
a német dalkomponistákra Mozarttól Brahmsig, Regeiig. Drámáinak 
is nagy visszhangja volt az operaszerzők körében. Csak Faust-operát 
írtak vagy negyvenen a múlt század folyamán, köztük Spohr, Bishop, 
Béancourt, Gounod és Boito ; a Faust-drámához komponált kísérőzenék 
tömegéhez adjuk még hozzá a nyitányok, kantáték, szimfonikus költe
mények és szimfóniák végtelen sorát, (Meyerbeer, Herbeck, Schumann, 
Berlioz, Liszt, Wagner, Brahms, Mihalovich stb. idevonatkozó műveit) 
hogy megértsük azt a hatást, amit Goethe gyakorolt a romantikus zenére. 
Ugyanezt mondhatjuk azonban egyéb drámáiról és regényeiről is ; gondol
junk a példátlan sikerű Wertherre és Wilhelm Meisterre, továbbá Tasso, 
Egmont, Clavigo és Götz von Berlichingen c. drámáira. A 18. század végén 
dívott Singspielek nagy népszerűsége ilyen tárgykörű szövegek írására 
csábította. Öt daljátéka közül az »Ervin und Elmire«-t Amália szász 
weimari hercegnő zenésítette meg. Csodálatos elméjének nagy átfogó 
képessége a fizika, a botanika és az anatómia terén te tt értékes felfedezései 
mellett a drámai zene esztétikájának területére csábította. Levelezésében 
szinte megjósolja a zenedráma wagneri reformját. A Wilhelm Meister-ben 
még a bayreuthi zenekar elrendezését is előrelátja ; mikor Natalieval 
a következőket mondatja : »Még valamire felhívom figyelmét : látja ezeket 
a félköralaku nyílásokat? I t t  rejtőznek el a zenészek és az énekesek . . . 
Különösen a hangszeres zenénél zavar és a figyelmet eltereli, ha látom a 
játszók mechanikus mozgását és a kétségtelenül elkerülhetetlen, de mindig 
fonák és különös taglejtéseit. Ezért hallgatta mindig behunyt szemmel 
a muzsikát, hogy egész valóját a fül egyedüli kizárólagos élvezetének 
engedje át.«
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Iliiig '
Budapest székesfőváros népművelési bizottsága hangversenyei 

a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével

Tizenhatodik hangverseny — 1932 január 10-én — Karnagy: Bor Dezső
A . bérlet

1. Berlioz (1803 Côte St. André - -  1869 Páris) : Római karnevál, nyitány. (1837.)
A mai hangszerelés atyam estere, a mesteri hanghatások virtuóza és a program 

szimfónia megteremtője ebben a művében Benvenuto Cellini c. operájának hangulatát 
örökíti meg a koncertnyitány formájában. (Az opera cselekménye ugyanis Róm ában 
farsang idején játszik.) Sikere oly nagy volt, hogy nemcsak koncertterm ekben adták, 
hanem a Benvenuto Cellini II-ik  felvonása előtt is, m int második nyitányt. Berlioz 
aránylag kis zenekart foglalkoztat, de ez elég arra, hogy a legváltozatosabb színeket 
tud ja  kikeverni palettáján. Program járól maga a szerző tájékoztat bennünket. 
Áradozó jókedv hangja csendül fel a vonósokon — ez jelzi a karnevál kezdetét. 
Mámoros tömegek hömpölyögnek az utcán. Az angol k ü rt egy szerelmes ifjú epedő 
dalát tolm ácsolja a vonósok pengető, m ajd tremoló-kísérete mellett. Kérésére a fuvola 
ad igenlő választ s a két tém a a mélyhegedű és fuvola izzó duettjében egyesül. 
A szerelmi kettőst m egzavarja a farsangoló nép zajongása. A karneváltém a folyton 
erősbödik, a zűrzavarban fölcsillannak az eddigi tém ák, előbb kánonszerűen, később 
humoros fugatóval. A farsangi m ám ornak gondtalan tobzódását fantasztikus zenei 
hatásokkal illusztrálja Berlioz muzsikája. 2

2. a) Thomas: Ofélia áriája a »Hamlet« c. operából.
Kérlek engedjetek barátim  részt vehetni ez 

ünnepen Г
l.á tta tlan u l hagyám  el kora hajnalhasadtával a 

királyi várt.
K önnyárral öntözé virágim at az éjjel
És a  pacsirta dalolva üdvözölte a  napsugárt. —
De lám, m iért hallgassam  el, íme tud já tok  meg 

nevem ,
H am let a jegyesem és én arája, Ofélia!
Szerelmi vallomással adá nekem szívét
É n  viszont az enyém et!
S bárk i ha m ondja is : szíve hogy elfelejtett
Ne higyjétek!
Szíve hogy engem elfelejtett, ne higyjétek!
Nem ! H am let a jegyesem és én arája  Ofélia!

. Ha megszegné szavát, megőrülnék talán!

Osszuk virágim at! Tiéd eme kis ága zöldelő 
rozm arinnak!

Ah! Tiéd ím ez örökzöld!
Most figyelem, hallgassátok dalom!
Hol az árnak  habjai lejárnak, Vilii áz ta tja  h a jza tá t. 
Szép leányom, o tt  a  partv irányon meg ne várd 

a nap alkonyát!
A nő milyen boldog férje hű ölén,
E nnyi boldogságot m int irígylek én!
Vándor, ha a rra  jársz
A h meg ne várd  a  napnak alkonyát!
Drága férj ! ah  kedvesem ! 
boldog vagyok én!
É rted  dobog szívem ah!
É rted  halok!

b) Proch : Variációk.

c) Meyerbeer G.: Árnyéktánc
1; m ost gyorsan kezdjük csak el,
Énekelni kell és táncolni kell!
Jel ide bátran , nehogy a  táncban 
Kosarat adj nem, nem, nem.
Egyedül élek, szomorú lélek,
Csak te  ne hagyj el nem, nem, nem,
Je r ide híven, remeg a szívem ,.
Ha te  se vagy mellettem.
Ah! nem hagysz el, ugye, nem hagysz el? 
Várlak, am ikor eljön az éj 
Ah sehová se fuss, sohse félj,
Hogy kedved lássam, egyetlen társam , 
Dalolok neked, jer közelébb,
Je r és ne félj, jer énekelj !
Ah! m ost szólj! így  jó, Most szólj! így  jó! 
Most szólj! jó! Most szólj! így  jól

a »Dinorah« c. operából.
Van egy szív, aki vár rám,
Van egy szív, aki vár rám,
T udd meg, hogy e nagy nap
Holnap végre jő. Holnap lesz a várva-várt esküvő,
Úgy bizony, úgy bizony, úgy bizony!
E jnye hová tűntél? Hol bujkálsz te  most? 
M éri mégy el ha jöttél? Hol bujkálsz te rossz? 
Óh jöjj ! óh jöjj ! vissza m ár !
Most i t t  vagyok szépen. Senki, senki más 
Óh fogadj szót nékem ! Ah jöjj ! légy jó !
Ah! Most megvagy !
Te csúnya, ie csúnya, h á t m iért szöktél el. 
Te csúnya, te  csúnya, h á t  tőlem így szaladni kell? 
Je r  ide bátran.

Énekli : Miklósy Irén operaénekesnő.
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3. Goldmark (1830 Keszthely — 1915 Bées): Hegedűverseny, я -moll.
Kz a versenymű évről-évre fokozatosan sűrűbben szerepel hegedtívirtuózaink 

műsorán, egy évtized m úlva kétségtelenül el fogja foglalni a szépsége révén megillető 
helyét Beethoven, Mendelssohn és Brahms mesterművei mellett. Ez a költői szárnya
lásig, színesen hangszerelt s főképpen a magánhangszer szólaniában virtuóz fölénnyel 
megírt koncert háromtételes, közülük az elsőt Allegro moderato-t férfias uniszónó 
vezeti be. Ennek elhangzása u tán  a magánhegedű poétikus tém át m u ta t be, mire 
hosszú átvezető rész visz a halk melléktémához és a tizenhatod figurákkal díszített 
záródallamhoz. Rövid kidolgozás u tán  visszatér az expozíció s egy brilliáns kódával 
zárul az Allegro. A második tétel : A ir  — ellentéte a bravúros első résznek. Egyszerű, 
de bensőséges dallam, két álmodozó daltém ával, átlátszó, világos szerkezettel. Egyike 
a hegedűirodalom leghálásabb adagio-inak. Az utolsó té tel allegretto-já t  a koncertáló 
hegedű vezeti be egy m arkáns ritm usú főtém ával. Pattogó, eleven lüktetését legato- 
tém a vá ltja  fel, am elyet a szerző később mesteri feldolgozásban m u ta t be, sőt egy 
négyszólamú fugát is rögtönöz belőle. A zárótétel egy nagyobb kadenciába vezet át, 
ezt a repríz követi, igen hatásos kódával kibővítve.

E lőadja : Kálmán  Mária hegedűművésznő.

S z ü n e t

4. a) Clement Károly (1876 Selmecbánya —) : Trilby — Billy áriája. 

b) Wagner: W alkür — Szigmund tavaszi dala
Énekli : Lózsy Hugó operaénekes.

5. Casella Alfréd (1883 Turin *—) : La giara (А» nagy korsó«). Szimfonikus 
szvit két részben.

Casella a mai olasz zeneköltőiskola egyik legagilisabb tagja ; kitűnő zongora
művész, rutinos karm ester, nagy szervező-tehetség, a Societá Italiana di Musica 
Moderna megalapítója. Kompozíciói nem nagyon eredetiek, de nagy [tudást, sok 
fantáziát árulnak el. Színpadi művei közül legnagyobb sikerét Pirandello egyik 
novellája u tán  készült La giara című egvfelvonásos koreografikus komédiájával 
a ra tta . Ennek zenei anyagából állíto tta  össze hangversenyterm i előadás céljára 
jelen szvitjét, melyben a táncjá ték  legérdekesebb szám ait foglalta egybe.

A szvit első része két tételre oszlik : egy prelúdiumra és egy szicíliai paraszt
táncra. »Zi Dima, egy öreg drótostót a függöny elé lép, hirtelen észreveszi a közönséget 
és ijedten menekül a színpadról. A függöny szétválik és a lenyugvó nap bíborvörös 
fényében lejtenek szicíliai parasztok egy különös, élénk táncot, a chiovu-1 (a. m. : 
szög), m ajd csoportokba verődve tárgyalják  a napi eseményeket.«

Második része ö t tételre tagolódik. Gyűjtőcíme : Egy szűz története, kit kalózok 
raboltak el. »Holdfényes éjszaka. A színen elhelyezett óriási korsó szájából füst 
gomolyog elő. Ez a drótostó t Zi Dima pipájának füstje, k it ide zártak be. A háttérből 
tenorhang szól felénk : Hol van a kedvesem ? Innen tűnt el, nem tudom hova ? Keresem, 
hogy megtaláljam, végigbolyonganám a föld kerekségét. Elzarándokolok a tenger partjára, 
hogy megkérdezzem a hullámoktól, hol a kedvesem ? A visszhangtól tudom meg, hogy török 
kalózok rabolták el. Nem hallottad a figyelmeztetést : ne menj a tengerre, mert a rablók 
gonoszak /« Közben Nela jön a háttérből, körültáncolja a korsót, (Vivacissimo e 
leggero) m ajd összecsődíti a parasztokat, kik kíváncsian szimatolják a titokzatos 
füst eredetét. Bort hoznak és vígan koccintanak. Jókedvük fokozódik és ittasan 
táncra kerekednek. Don Lollo jelenik meg hirtelen a lárm a hallatára a balkonon. 
Mikor m eglátja az ittas tömeget, dühösen neki ugrik. .Általános rém ület támad, 
mikor a korsót a magaslatról legurítatja. Mindenki a háttérbe rohan, hogy a korsóba 
zárt drótostótot megmentse. Nemsokára boldogan térnek vissza, vállukon cipelve 
Zi Dimát. A zárótételben ( Einale, Prestissimo) Don Lollo házába menekül vissza, 
míg a falu népe Nela vezetésével szilaj táncra perdül.

*
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Tizenhetedik hangverseny — 1932 január 17-én
В  bérlet.

I. r é s z

Három kantáta a protestáns egyházi irodalomból.

A protestáns egyházak istentiszteletében az egyházi zenének nincsen akkora 
szerepe, m int a katolikus liturgiában. A reformáció az istentisztelet központi részévé 
az igehirdetést te tte , amelyhez a hívők gyülekezete imádsággal és énekléssel készül 
s melyet énekkel és im ával köszön meg. A Luther irányát követő evangélikusok 
s különösen azoknak szászországi egyházai az ősrégi katolikus liturgiából meg
ta rto tta k  bizonyos gregorián liturgikus elemeket : antifónákat, responsoriuniókat 
s* általában a zenének is engedtek továbbra is bizonyos jelentős szerepet az isten- 
tisztelet körében, de ének és ima egyaránt csak nemzeti nyelven zenghetett és a 
művészi zene sohasem és seholsem nyerte vissza azt a jelentős szerepét, amelyet 
a katolikus liturgiában tö lt be.

De kifejlődésében is elhagyta azt az alapot, amelyen a katolikus egyház 
zeneművészete felépül : a gregorián helyett a népénekből indul ki s abból emelkedik 
és nő azzá a hatalm as kultúrává, am elyet protestáns egyházi zene néven ismer a zene- 
történet. A reformáció erőteljesen igyekszik kidomborítani a hívek cselekvő tevékeny
ségét az istentiszteletben s ezért rendkívül nagy gondot fordít a gyülekezeti énekre, 
a népénekre. így  a 16. században hihetetlen termékenységgel születik meg a 
protestáns korái (gyülekezeti népének), amely a protestáns egyházi zene remekművei
nek éppen olyan éltető elemévé válik, m int a gregorián-korái a katolikus egyházi 
zenének. Ezeknek a koráloknak rendkívül gazdag felhasználása jellemzi a 17— 18. 
század protestáns zeneköltészetét, amelynek legkiválóbb mesterei: Schütz, Scheidt, 
Buxtehude, Telemann, valam int legösszefogóbb és legtermékenyebb költője Bach 
János Sebestyén s vele egyidőben Händel az egyházi zene legkülönfélébb műformái
ban, orgonaművekben, m otettákban, kántátákban, oratórium okban a legmagasabb 
művészi fokra emelik azt a ku ltú rá t, mely az egyszerű népének ta laján  fakadt.

Műsorunk első részében három kántátát m utatunk  be. A k án tá ta  (az olasz 
cantata, vagy a ném et Kantate szóból) általában énekes-művet jelent, szemben a 
»sounata«-(szonáta)-val, mellyel a hangszeres-kompozíciókat jelölték. Kezdetben 
főként olasz világi egy- vagy több énekhangra ír t  m űvet je lentett s ebből fejlődött 
ki a 17. században a német egyházi kán táta . T arta lm át tekintve vannak lírikus, 
epikus és drám ai kan táták . A vallásos érzések és gondolatok, kontemplációk kifejezői 
a lírai kan tá ták  ; az epikus kan tá ták a t az oratóriumszerű elbeszélés jellemzi ; a 
drám ai kán tá ták  pedig lényegükben (színpadnélküli) bibliai drám ai jelenetek. 
Ezenkívül megkülönböztetünk szóló-kántátákat, kar-kán tá tákat s ez utóbbiak 
közül azokat, melyek korálok feldolgozásai, korál-kántátáknak nevezzük. Egyébként 
az egyházi kán tátákban  a kar- és szólóénektételek m ellett tiszta instrum entális 
tételeket is találunk.

Fontos szerepe van a protestáns egyházi zene fénykorában az ú. n. continue-nak. 
A régi hangszeres énekkíséretnek azt a faját értjük  ez alatt, amely a basszus-szólam 
fölé ír t számokkal jelezte azokat az akkordokat, melyekkel eredetileg az ének
szólamokat kísérték orgonán, lanton vagy cembalón. Ez a szám jelzett basszus 
sokszor egészen bonyolult kíséretet követelt, melyet a játékosnak rendkívül ügyes
séggel rögtönöznie kellett. Az egyházi zeneirodalomban a continuo-szólam term é
szetesen az orgona osztályrésze volt.

1. Bach Johann Sebastian (1685 Eisenach — 1750 Lipcse): Weinen, Klagen, 
Sorgen, Zagem  — »Bánat, sírás, könnyek, gondok« című kan tá tá ja  (Bach összesen 
több, m int 200 k án tá tá t írt, melyek közül 198 egyházi m ű m arad t ránk). Ez lírai 
kar-kantáta alt-, tenor- és basszus-szólóval.

»Simfonia« vezeti be a művet, melyben az oboa csudagazdagon figuráit kanti- 
lénáját a vonósok egyszerű, nemes hangzatokkal festik alá. 1. Az instrum entális 
bevezetés u tán  a kar szólal meg : Bánat, sírás, könnyek, gondok, bú és baj, földi 
éltünk fájó jaj . . . Négyütemes »basso-ostinato«-n épül fel az élet teherhordozását 
festve ez a mesteri kar-tétel (dacapo-formában), amelyet Bach h-moll miséjének a 
Crueifixus-ában találunk meg átdolgozott alakban. 2. A lt-recitativo és ária, melyet 
az oboa mintegy virágfüzérrel fon körül, m u ta t rá  ezután, hogy bánat és könny 
arra való, hogy általa tisztuljon a lélek s ezért a bánato t fel is váltja  a vigasz,
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melvet K risztusban találhat meg a hívő lélek. 3. A basszus-ária vonósok kíséretével 
a lélek Krisztushoz vágyó, bizakodó érzéseit festi, a 4. tenorária pedig a megnyugodott 
lélek örvendező hangjával ékesíti fel a zenekarban a kiirt hangján felcsendülő »Jézus 
az én örömöm« című koráinak a fenséges melódiáját, hogy u tána győztesen zengje 
a kar a diadalm as koráit :

»Mit Isten tesz, mind jól van az,
Én nyugton élek abban.«

A szólókat éneklik : M . Kemény Frida (alt), Ferter Miklós (basszus), Schmitt 
Ede (tenor).

2. Buxtehude Dietrich (1637 Helsinborg — 1707 Lübeck) nagyhírű svéd 
származású orgonaművész és zeneszerző, 1668-tól haláláig a lübecki Marien-Kirehe 
orgonása. Ú jabban m egtalált egyházi kán tá tá i egym ásután kerülnek sajtó alá. 
Előadandó művei : Herr, auf Dich traue ich (»Benned bízom Uram«), szoprán-kántáta 
hegedűkarral és orgona-kontinuóval. Hangulatos bevezető szimfónia u tán  recitativók- 
ban és változatos áriákban festi a léleknek Istenhez való vágyódását.

E lőadja : Blank Hilda.

3. Bach Karácsonyi Oratórium a hat kántátából áll, melyeket a mester karácson 
első, második és harm adik napjára, újévre, újév első vasárnapjára és Vízkeresztre 
kom ponált. Az első rész Jézus születését adja elő. 1. H atalm as kara vezeti be a 
Szent történetet, mely a karácsonyi öröm elragadó kifejezése. 2. Az Evangélista 
recitativójában közli velünk a bibliai történetet, melyet 3. Sión leánya : az Anya- 
szentegyház fogad megváltó ígéretképen és szent hittel készül, hogy méltóképen 
várja  az ígéret beteljesedését (alt-ária). 4. Vágyakozva csendül meg a hívők seregének 
a várakozása is a híres koráiban (»Óh m iként fogadjalak . . .«). 5. M iután az Evangélista 
hirdeti, hogy m egszületett az Úr, a kar korálját meg-megszakító Recitativóban és 
Bariton-áriában az ünneplő, az Isten  szeretetét csodáló és magasztaló érzések zengenek, 
melyekhez csatlakozik a Megváltó u tán  epedő hívek serege is a fánfárokkal átszőtt 
karácsonyi népénekben :

»Óli kedves Vendég, nálam  szállj,
Bűnömtől ne iszonyodjál,
Jöjj be hozzám Te szolgádhoz,
Szegény megtérő juhodhoz!«

A szólókat éneklik : M . Kemény F rida (alt), Steinberger Béla (tenor), dr. Győri 
Pál (bariton).

Közrem űködik a IYónyay-u. Ref. Főgimnázium fiú-kara (tanára Faragó József).
K arnagy : Árokháty Béla, az orgonánál : Zalánfy Aladár.

S z ü n e t

II.  r é s z

4. Csajkovszky Péter (1840 Votkinszk — 1893 Szentpétervár) : op. 23. 
Zongoraverseny, b-moll. (1875.)

Az oroszok Beethovenje eredetileg Rubinsteinnek szánta ezt a versenymű vet, 
aki azonban megjegyzéseket te t t  a hálátlan nehéz szólamra. E rre Csajkovszky 
kitörülte Rubinstein nevét a címlapról és a koncertet Hans Bülownak ajánlotta, 
aki Amerikáben óriási sikerrel m u ta tta  be. Kevés zenei kompozíciót ért annyi elismerés 
és lelkesedés, m int e ß-m oll koncertet. Legnagyobb diadalát mégis Rubinstein ara tta  
az 1878-iki párisi kiállítás orosz estéjén, mire a szerző 1889-ben hálából alaposan 
átdolgozta az egész hangversenyt. M int a koncertek általában, ez is három tételből 
áll, formai tökéletessége m ellett rendkívül hálás szerepet ju t ta t  a magánhangszernek. 
Szélesen ömlő andante vezeti be a versenyművet, amelyet előbb káprázatos futamok, 
m ajd a fúvókon felhangzó lágy tém a követnek. A 2. tétel egyszerű lírikus hangulatú 
andantinó, középső részében szellemes ötletekkel. A finale — szabályszerű rondo — 
jellegzetes orosz táncm otívum m al kezdődik. Különösen érdekes hanghatást keltenek 
a középrészben oktávákban alkalm azott hegedűk.

Előadja : Damokos László zongoraművész.
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5. Liszt Ferenc (1811 Doborján — 1886 Bayreuth) : Hungária. Szimfonikus 
költemény.

Liszt Ferenc 14 szimfonikus költeménye között a »Hungária« tem atikus 
anyagának gazdagságában és hatalm as formai koncepciójában egyike a mester 
legkitűnőbb alkotásainak. Szorosabb értelemben v e tt program ja nincs. Árpád 
népének hősiességét, küzdelmét, váltakozó hadiszerencséjét, m ajd győzelmét és 
diadalának apoteózisét zengi el benne a költő. A m ű zenei anyagának magva az a 
m agyarstílű induló volt, melyet a mester még 1840-ben komponált. R köré csoporto
síto tta  témakészletét, ebből form álta ki hatalm asan kibontakozó arányokban 
szimbolikus művét. Több, m int tíz évig dolgozott ra jta  — többszörös megszakítással, 
míg az ötvenes évek elején elkészült vele. Bem utató előadása Pesten zajlott le 
1856 szeptember 8-án, a Nemzeti Színházban, Liszt dirigálásával.

Komor Largo-val kezdődik a mű, benne m egtaláljuk Liszt annyiszor alkalm azott 
»magyar skálá«-ját. (d, e, j, gisz, a, b, disz) . Belőle bontakozik ki a verbunkos ritm usú 
induló (Andante marziale), melynek a tem pója folytonos accelerando-val Allegro 
eroicoAg fokozódik. Közben érdekes az az epizód, melyben a hegedűk cigányos 
kadenciája szakítja meg rövid időre az induló jelleget. Akaraterő, nemes hősiesség 
csendül ki a trom biták és kürtök fanfárából. Minden oldalról özönlik az ellenség. 
Futam ok száguldanak, trillák csattognak, fegyverek csillogását festik a fúvók 
tremolói. Megkezdődött a csata. Győzelmi hangok. De az örömet tom pítja az a tudat, 
hogy a győzelemnek súlyos az ára : a puszta síkságot elesett baj társak  hullái fedik 
be. Ism ét felhangzanak a bevezető m otívum  reszignált akkordjai. A gordonka 
panaszát mély csend követi. De az élet követeli a maga jogait. H atalm as orgona
ponton (üstdob tremoló) felépített fokozás u tán  csendül fel az Allegro triónfante 
diadalm as ritm usa. Ez a győzelmi himnusz szimbóluma a költő lángoló haza
szeretetének.

K arnagy : Bor Dezső.

A  MÚLT S Z Á Z A D  Z O N G O R A M Ű V É SZ E IN E K
M Ű SO R A IR Ó L

Elsárgult levelű százéves hírlap- és folyóiratkötegek böngészése közben akad 
meg szemem a m últ zongoraművészeinek műsorain : magam elé képzelem bozontos 
fejüket, egykori metszeteken m egörökített jellegzetes arcvonásaikat és azt a színes 
keretet, melyben zenei produkcióik lezajlottak és akaratlanul párhuzam ot vonok 
m agamban a m últ és a jelen ízlése, szokásai között.

Ma könnyebb a dolga a művésznek, m int a m últ század első felében! Műsorát 
sa ját ízlése és ráterm ettsége szerint állítja össze. H a a klasszikus irodalom az erőssége, 
Bachot, Beethovent játszhatik  egész estén á t ; de természetesnek ta rtja  a közönség 
m a m ár azt is, ha egész este csak Chopint, csakis Schumannt vagy kizárólag 
Liszt zongoraműveit hallgassa. Műsorára gonddal készülhet el, váratlan meg
lepetések sohasem érhetik, legfeljebb egy-két »ráadásra« számít, repertoárjának 
kiegészítéseként.

H ajdanában bizony m ásként volt. Sohasem tu d h a tta  előre a művész, mit 
kell játszania, milyen váratlan kívánságokkal »megrendelésekkel« kerül szembe, 
miket feltétlenül teljesíteni kellett, hacsak nem akarta  magára vonni a m indenható 
közönség tüntető  közbeszólásait, pisszegéseit —- sőt olykor tetleges közbelépését is. 
Zongora repertoárról a m últ század elején, a mai értelemben véve persze szó sem 
lehetett. Az előadó művész ezért rendesen csak egy-két eredeti zongoradarabot 
tű zö tt ki műsorára — közöttük legalább egy saját műve volt, m inthogy az akkori 
virtuózok kivétel nélkül kom ponisták voltak — a többi programszám átira t volt. 
Já tszo ttak  variációkat és fantáziákat régi mesterek tém áira, sokszor népdalokra, 
vagy akkor divatos olasz operaáriákra. Különösen kedvelték azokat a fantáziákat, 
amik egy-egy ismert, akkor széliében énekelt népszerű opera tem atikus anyagát
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összegezték potpourri-szerűen. Ilyen művészietlen, de a közönség részéről szinte 
egyhangúan követelt term ékek néha a műsor háromnegyedrészét te tték  ki. Clementi 
például keservesen panaszkodik egyik protektorához ír t nagyon őszinte levelében, 
hogy zongorakompozicióit, egyik hangversenye alkalmából, tün te tő  közönnyel, sőt 
»ellenséges indulattal« hallgatta közönsége, de am int belefogott egy m a m ár alig 
ismert operakomponista (Paësiello) egyik népszerű bravuráriájának variálgatásába, 
viharos tapsokkal ju talm azták  meg érte. Egyik legtehetségesebb növendéke Cramer, 
a legkitűnőbb zongorapedagógusok egyike, a m últ század elején Párisban ta rto tt 
egyik nagyon lá togato tt hangversenyén csak azzal tu d ta  felmelegíteni közönségét, 
hogy hirtelen ötlete sugallatára egy jelentős politikai személyiség fölött szerte 
énekelt és fütyürészett gúnydal m otívumaiból rögtönzött valami bravúros fantáziát.

Ilyen rögtönzéseknek különben is nagyon sok lelkes híve volt az akkori koncert
látogatók körében. Xe gondoljuk, hogy Thalberg, Liszt Ferenc legkomolyabb vetély- 
társa Párisban Mozart, Beethoven vagy Schubert szonátáival hódíto tta meg 1835-ben 
a franciákat. Produkciójának fénypontja — egykori ujságkritikák szerint — az 
a variáció- és fantáziasorozat volt, am it azokból a tém ákból rögtönzött, miket a 
közönség, apró cédulákra felírva, a zongorára helyezett cilinderébe dobott. Lelkesedve 
állapítja meg az akkori sajtó, hogy a művész a fantázia végén két-liárom tém át is 
»egybe tu d o tt keverni szédítő futam okkal tarkítva«.

A kor d ivatja  alól még a sokkal finnyásabb ízlésű és em elkedettebb szellemű 
Liszt Ferenc sem vonhatta ki m agát. Azon az első hangversenyen, mellyel a 11 éves 
csodagyermek bám ulatba e jtette  Bécsben az egybehívott osztrák és m agyar arisz
tokráciát, Hummel а-moll zongoraversenyén kívül szabad fantáziát pianoforten is 
h irdetett a műsor és az egybegyűltek nem győztek eleget ámulni azon az ötletességen, 
ahogyan a kis Herkules Beethoven A-dur szimfóniájának dallamos andantéjába bele
szőtte Rossini Zelmira c. operájának kavatináját.

Beethoven társalgási füzeteinek egyikében Schindler kezeírásával a következő 
bejegyzést találjuk 1823 április 13-án*) : »Sürgősen megkért a kis Liszt, akit a múltkor 
elég barátságtalanul fogadott hogy adjon fel neki egy témát lepecsételt borítékban, amit 
csak ott a hangversenyen nyitna ki és fantáziálna fölötte szabadon. Ergo rogo humiliter 
Dominationem vestram, si placet seribere unum thema.« Mint tudjuk, Beethoven a 
gyermek kérését nem teljesítette, de a hangversenyen megjelent és annak végén 
homlokon csókolta a boldogságtól remegő kis művészt.

Lisztnek későbbi hangversenyein is egész a hatvanas évekig ki kellett elégítenie 
a közönség zsarnoki követelését, hogy helyszínen feladott tém ákra variációkat és 
fantáziákat rögtönözzön; panaszkodik is em iatt Lamennaishoz in tézett egyik levelé
ben : » . . .  keserves sors! irgalom nélkül arra ítéltek, hogy szalonok m ulattatója, 
közönséges bohóc legyek.« Hányszor sodorta ő t a közönség tapintatlansága és rakon- 
cátlansága a legfurcsább helyzetekbe. Egy ízben arra szólították fel, hogy az akkori 
forgalomba bekapcsolódott vasút dübörgését és sistergését utánozza, máskor a 
forrni kezdő víz rotyogásának illusztrálását követelték tőle. Dühtől szinte 
tajtékozva rohant el egy alkalommal zongorája mellől a m egbántott mester, midőn 
egyik Ízléstelen hallgatója a tém ák bemondása közben szerelmi ügyeire te tt 
otrom ba célzást.

Úgy látszik, hogy még a m últ század közepén sem vállalkozott zongoraművész 
arra, hogy m űsorát kizáróan klasszikus mesterek zongorára komponált műveivel 
töltse ki. A m ost em lített rögtönzéseken kívül a különféle átiratoknak nagyobb terük

*) Ezek a  társalgási füzetek m eghatóan szomorú ném a tanú i a halhatatlan  m ester tragédiá
jának, m ert életének utolsó 15 esztendejében bará ta i és látogatói csak úgy tud ták  m agukat meg
érte tn i vele, hogy m ondanivalójukat, kérésüket leírták. A választ persze élőszóval kap ták  meg.
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volt, m int szonátáknak, szviteknek, vág)' m ásfajta zongoradaraboknak. Thalberg 
hangversenyein Souvenir de Beethoven címen állandóan já tszo tt egy ízetlen egyveleget, 
melyet a mester ötödik és hetedik szimfóniáinak motívumaiból táko lt össze. Hummel, 
Moscheies, Czerny, Hiller, Tausig és Liszt programjain garm adával szerepelnek nemcsak 
kétkezes, hanem négykezes, két- és háromzongorás átiratok. Tájékoztatásul ime 
egy-két szemelvény Liszt külföldi és pesti műsoraiból.

Schubert dalai ekkor m ár eléggé népszerűek voltak, hogy Liszt zongorán játssza 
el őket. Éveken á t improvizálta hangversenyein a »Ständchen«-t, a »Lob der Träne«-t, 
az »Ave Maria«-t és az »Erlkönig«-et, míg végre leírta valam ennyiüket. Épen ilyen 
rögtönzések eredményei azok a virtuóz fantáziák, m iket a Don Juan. Mózes, Niobe, 
A puritánok, A próféta, Ördög Róbert, Lammermoori Lucia stb. dalművek ismertebb 
m otívumaiból állíto tt össze. Ma leginkább azon csodálkoznánk, ha koncertező 
zongoraművész négykezes zongorakivonatokat játszanék a város helyi p ianista
bálványával : szimfóniákat, szimfonikus költeményeket, opera- és hangversenv- 
nyitányokat. Akkoriban ezen nem ü tközött meg senki. így  játszo tt pesti koncertéin 
Liszt több ízben Sipos Antallal, Ábrányival, Mihalovich Ödönnel és sokszor fiatalabb 
tan ítványaiva l Beethoven, Wagner, Mosonyi, Mihalovich stb. kompozíciókat.

Befejezésül em lítsük meg, hogy m a semmikép se vállalkoznék zongoraművész 
arra , hogy a hangversenyén közreműködő énekest, hegedűművészt maga kisérje 
zongorán. A m últ században ezt természetesnek ta rto tták , sőt meg is követelték 
tőle, hogy hallgatósága erről az oldaláról is megismerhesse. Liszt pl. minden 
közreműködőjét maga kisérte, Reményit, Paulynét, Schodehiét, sőt Jókainé Labor - 
falvy R ózát is, ki »A holt költő szerelme« c. m elodrám áját két alkalommal is szavalta.

S. A.

M O ZAR T M A G Y A R  O P E R Á J A
December ötödikén volt száznegyven esztendeje, hogy Mozart, a halhatatlan 

Mozart m eghalt s holttestét a bécsi köztemető egyik tömegsírjában földelték el. 
Több m int harm inc más ingyenes halottal te tték  egy gödörbe ; a temetőbe nem 
kísérte el senki és senkisem borult a koporsójára . . .

Az évforduló alkalmából nagyszerű emlékünnepségeket rendeznek világszerte. 
Természetesen nálunk is ; hiszen Magyarországon m ár az élő M ozartnak is nagyon 
sok tisztelője volt s az intenzív Mozart-tiszteletnek csaknem másfél évszázados 
m ú ltja  van nálunk.

E zúttal ifjúkorának egy emlékezetes részletét mondjuk el : tizenkétesztendős 
kordban komponált magyar tárgyú operájának történetét.

*

A bécsi udvar évszázadokon á t igen lelkes pártfogója volt a művészeknek. 
.Mint mecénás, nem volt bőkezű egyik császár-király sem, annál kevesebbek voltak 
házigazdái minőségükben. D em okraták a lehetőség legszélsőbb határáig. Különösen
l. Ferenc, Mária Terézia és I I .  József. U dvaruknak legkedvesebb vendégei a 
muzsikusok voltak, akik egész fesztelenül viselkedtek az uralkodók társaságában. 
E  fejedelmek az udvari színházak minden eseményében résztvettek, megbeszélést 
ta rto ttak  készülő operák komponistáival és szövegíróival, sőt olyanok is voltak 
közöttük, akik kegyelt muzsikusaik műveinek előadásában szerepet is vállaltak, 
ki hangszerrel, ki énekkel.

*
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I. Ferenc legkedvesebb muzsikusa a gyermek Mozart volt. Nagyon szerette 
a zongorajátékát, különösen, ha sa ját szerzeményeit já tszotta. Egyszer, amikor 
éppen nála volt a tüneményes gyermek, azt m ondja neki Ferenc :

Szeretném, ha operát írnál és láthatnálak, am int zongora mellől dirigálsz. 
Mernél vállalkozni?

A fiú bátran  felelt :
— Igen!
Szövegírót nem kellett keresni. Akkoriban Marco Coltellini volt az udvari 

színházi költő, aki, m int fixfizetéses alkalm azott, m indenkor rendelkezésére állt az 
uralkodónak. A császár k iadta a parancsot, hogy készítsen librettó t Mozartnak, 
de sürgősen.

Mozart akkor még nem töltötte be életének tizenkettedik esztendejét.
Coltellini nekifeküdt a m unkának és nem sokára á tad ta  az ifjú zeneszerzőnek 

a szöveg vázlatát. Vígopera volt, opera buffa s a címe : La finta semplice. (A színlelt 
együgyüség.) Két főszereplője magyar, meg az egyik epizodista is.

A szereplők ezek :
Fracasso, magyar tiszt.
Rozina, a húga.
Cassandro |
Polidoro I 8azda§ agglegények, testvérek.
Giacinta, a huguk.
Simone, Fracasso m agyar szolgája.
Ninetta, Giacinta kom om ája.
Ami ennek a három felvonásos operának a m agyarságát illeti, azt egyáltalán 

nem lehet komolyan venni : ebből a nézőpontból kár lenne kritizálni. De minden
esetre kedves figvelem volt a szövegírótól, hogy három magyar alakot állított be a 
cselekménybe. Még kedvesebb le tt volna a figyelmesség akkor, ha alkalm at ad a 
zeneszerzőnek m agyar tém a fölhasználására. Ilyen alkalom azonban nem adódott 
Mozartnak.

A színlelt együgviiség cselekménye egészen az akkori operaszövegek sablonja 
szerint készült.

Fracassót beszállásolják Cassandro és Polidoro házába, ahová természetesen 
m agával viszi a szolgáját, Simonét is. Egy-két nap : és a m agyar tiszt máris bele
szeret Giacintába. szolgája pedig N inettába, az intim us kom om ába. A két házi
gazda nem is sejt semmit.

Cassandro, az idősebbik testvér, nőgyűlöletet színlel és az öccsét terrorizálja, 
hogy ő is kerülje a nőket. Pedig igazában mindegyik nagyon szerelmes természetű.

A tiszt ham arosan tisztába jön velük. .Szeretné megkérni Giacinta kezét s 
szolgája is a szobalányét. (Szimpatikus beállítás a szövegíró részéről.) De hogyan 
boldoguljanak a két alakoskodó házigazdával szemben? Nincs más mód : valami 
cselt kell kieszelni.

Fracasso közli Giacintával és N inettával, hogy húga Rozina nemsokára meg
látogatja. A húgát rábeszéli majd, hogy valamilyen ravasz fogással bolondítsa magába 
a két agglegényt s ha ez sikerül, akkor semmisem állhatja ú tjá t Fracasso—Giacinta 
és Simoné—N inetta boldogságának.

Rozina megérkezik és együgyüséget színlelve kikezd a két testvérrel. Termé
szetesen mindegyikkel külön. Bele is szeretnek és megkérik a kezét. Most bonyo
dalmas helyzetek és burleszk jelenetek következnek, de a kibontakozás nagyon 
lassan halad. I t t  valaminek történnie kell . . .
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Fraeasso közli az agglegényekkel, hogy huguk a szobalánnyal megszökött és 
sok aranyat meg egyéb drágaságot v itt magával. Nagy fölháborodás. Cassandro és 
Polidoro kijelentik, hogy a történtek  u tán a két növel nem törődnek és m ár bánják, 
ha azok, akik visszahozzák őket a kincsekkel, akár feleségül is veszik.

A szerelmes tiszt és nem kevésbé szerelmes szolgája csak ezt várták . Persze 
minden keresés nélkül m egtalálják a hölgyet és kom ornáját és visszahozzák. Esküvő 
u tán  jön a csattanó : Rozina megvallja az agglegényeknek, hogy együgyüsége és 
szerelme csak komédia volt . . .

*

Miközben Mozart az első felvonás zenéjén dolgozott, Ferenc császár meg
beszélte Affligioval, az udvari színház bérlőjével, hogy az operát 1768 húsvétján 
adják elő s hogy a bérlő igazgató száz aranyat fizessen a komponistának.

Alighogy híre ment az uralkodó nagy érdeklődésének, összeálltak a féltékeny 
zenei vénemberek, hogy elgáncsoljanak egy tizenkét esztendős fiút. A föllázadt 
zenei pokol (Em pörte Musikhölle), m int Mozart papa a feleségének írta , m indenkit 
harcba szólított a nagy remény ségű W olfgangerl ellen. Tűrhetetlennek ta rto tták , hogy 
az udvari színház előadja egy tizenkét esztendős fiú operáját s hogy ez a fiú még 
dirigálhasson is.

Mozart minden énekszámot átado tt a szereplőknek, am int elkészült egy-egy 
darab. Az énekesnők és énekesek a legnagyobb elragadtatással nyilatkoztak a m un
kájáról és áradozó szavakkal hálálkodtak neki a szép szerepekért.

Az intrikusok legelőbb is Coltellinit, a szövegírót környékezték meg. Az olasz 
ember minden rábeszélés nélkül közéjük állt. Egyre lassabban dolgozott a szövegen 
s a m ár á tad o tt kéziratokat visszakérte és átdolgozta, amivel nagyon h á trá lta tta  
és megnehezítette a, kis zeneszerző m unkáját.

Coltellini u tán  Affligiot, az igazgatót nyerték meg. Ez az olasz is közéjük állt 
első szóra. Nem csoda, nagy gentleman volt : kiderült később, hogy sokat em legetett 
tiszti rangját és tüntetőén használt grófi címét, csak bitorolta ; mint hamiskártyás, 
gályarabságra ítélték hazájában és a rabságban halt meg.

A szövegíró és az igazgató megnyerése u tán  az énekesekre vetették rá m agukat 
az intrikusok. És a művészek, akik addig a legnagyobb elragadtatással beszéltek 
az operáról, egyszerre száraznak, unalmasnak találták. A zenekart is ráuszították 
a tizenkét esztendős szerzőre, sőt a közönséget is megdolgozták.

Mozart papa pedig mindezek ellenére rem énykedett. Március 30-án ezt írta  
Salzburgba a feleségének :

». . . az opera ügye jól áll, de csak akkor adják elő, ha a császár már visszatért 
Magyarországról« . . .

De nemcsak rem énykedett az apa, hanem állandóan szorongatta is az igazgatót. 
Ferenc császár is sürgette az előadást, amikor visszatért Bécsbe és Degenfeld gróf 
hollandus követ is. A sok sürgetésre ezt felelte cinikusan Affligio :

Jól van, elöadatom a darabot, de lesz rá gondom, hogy kifütyüljék !
S hogy megmutassa, milyen komoly ez a szándéka, a még betanulatlan operából 

osszpróbát ta rto tt, amelyen természetesen minden fölborult.
A kitartó  apa állandó sürgetése végre rákényszerítette az álnok embert, 

hogy színt valljon. Kereken kijelentette, hogy nem adatja elő az operát. A császár 
sem kényszerítheti rá, m ert a bérlő dolgaiba nem szólhat bele.

Az apa most írásba foglalta a póruljárt dalm ű történetét s személyesen ad ta 
át a császárnak. Erre vizsgálat indult meg. M egállapították, hogy a panaszoknak 
minden sora igaz, de a bérlő ellen mégsem lehet eljárni.
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Erre legalább a k ikö tö tt száz aranyat szerette volna megkapni az apa. Elm ondta 
az igazgatónak, hogy bécsi tartózkodásuk százliatvan aranyba került s hogy milyen 
kemény m unkát végzett a fia, míg az ötszázötvennyolc oldalra terjedő partitú rá t 
megírta. Mindez nem használt semmit.

A színlelt együgyüség nem került színre. Sem akkor sem később. Csak magán- 
társaságban m u ta tták  be egyszer. .

Az átlagos tehetségű vénemberek legyőzték a lángeszű gyerijieket.
Mozart papa ezzel a rezignált kijelentéssel zárta le a szomorú ügyet :

Nagyon sajnálom, hogy a fiú hiába dolgozott, de sokkal jobban fáj az 
a szégyen, hogy német emberek áskálódtak egy német ifjú  ellen, akinek nevét idegen 
országokban is tisztelik . . .

SEBESTYÉN EDE

A  M A G Y A R  Z E N E  T Ü K R Ö Z É S E  
K Ü L F Ö L D I M E S T E R E K  M Ü V E IB E N

E G Y  R Á D IÓ -E L Ő A D Á S  K IV O N A T A
(Befejezés)

Minden idők legnagyobb zeneköltője, Beethoven is több ízben taposta 
hazánk rögeit. Magyar arisztokraták támogatásával jelentek meg első 
művei, magyar nemesi családok sarjai, kiket a zene misztériumába avatott 
be, szálltak síkra műveinek megértetéséért és magyar főúri családok meleg 
családi fészke feledtette el vele a csalódások és keserűségek magányát. 
A korornpai, martonvásári és kismartoni parkok lombjai sokat suttoghat
nak a csupa akaraterőtől duzzadó ifjú titán idillikus sétáiról: Beethoven 
szerette Magyarországot és rajongással emlegette »nagybajúszos magyar
jait«, kik sokszor segítették ki apró kis kellemetlenségeiből. Természetes, 
hogy amidőn skót, francia és orosz népdalok iránt érdeklődött, — fel is 
dolgozott belőlük sokat zongora- és kamarazeneműveiben — felkeltette 
figyelmét a magyar muzsika is, ha talán elsősorban nem is a népdal, de 
az akkor széliében játszott verbunkos tánc. Ennek ritmusai jelennek meg 
sokszor talán öntudatlanul szonátaformában írt hangszeres műveinek tánc
szerű zárótételeiben, ennek színkópiáit, súlytalan ütemrészen történő 
sforzandóit és bokázó záradékait alkalmazza variációkban, rondóformák 
epizódjaiban, anélkül, hogy ezt a »magyarosságot« különösen aláhúzná 
művében. Csak két ismert példára utalok, az Eroica utolsó tételének hires 
G-moll variációjára és a hetedik szimfónia utolsó tételének gyönyörű 
melléktémájára — előbb cisz-mollban, a repríznél pedig a-mollban 
mindkettőnél a verbunkos pontozott tizenhatod figurái, dur- és moll- 
hangzatainak gyakori cseréi adják meg a magyar faji muzsika zamatát. 
Célzatosan magyar muzsikát írni egyedül »István király« című művében 
tűzte ki feladatul magának a Mester. Keletkezésének külső körülményei 
ismeretesek.

A pesti német színháznak, mely 1811-ben épült a mai Haas-palota 
helyén, 1812-re tervezték ünnepélyes megnyitását. Kotzebu-1, a divatos 
osztrák költőt bízták meg egy megfelelő alkalmi darab megírásával. 
A nagyon kevéssé sikerült, zavaros szöveg megzenésítésére, Brunsvik gróf 
közbenjárására, Beethovent kérték fel, ki magyar barátai iránti meleg 
szeretetének sugallatára Teplitz-fiirdőbe vonult vissza, hol három héten át
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dolgozott a megrendelt partitúrákon. A nyitányból és öt számból álló 
kísérőzene — melyben egy csárdásszerű tánc is van — a zsúfolt nézőtér 
előtt lezajlott bemutató előadáson nagy sikert aratott. Magának a nyitány
nak inkább csak a bevezetése magyar stílű, míg szonátaformájában csak 
a főtéma szinkópái emlékeztetnek egy népdalra, a többiek egyáltalán nem 
magyarosak. Az említett bevezetés lassú hallgató, nem hiányzik belőle 
még a cigányzenekar cimbalmának tremolója sem. A nők énekében a 
nyitány hallgatónóta ízű bevezetőrészét halljuk, de legmagyarosabb talán 
a »zárókar«, melynek gyorscsárdáslüktetésű nyolcadai arra engednek követ
keztetni, hogy Beethoven alighanem közvetlen megfigyelései alapján 
utánozta a külföldön már akkor híres »friss«-nek szilaj tobzódását, táncoló 
párok szédítő körforgását, legények lábdobbanását és a lányok jókedvű 
közberikoltását.

Schubert, hatszáz műdal halhatatlan szerzője, mint eszményképe, 
Beethoven, szintén erős szálakkal fűződik hazánkhoz. Két ízben tartóz
kodott Magyarországon, Esterházy János gróf zselészi kastélyában, hol 
a két komtesz mellé szerződtették zenetanítónak. I tt sokszor hallhatta 
aratók énekét, szüreti mulatságok cigényzenélését, a konyhák környékén 
foglalatoskodó cselédlányok dúdolgatását. Csak nemrégiben találták meg 
Esterházy Carolina grófnő hagyatékában Schubert egyik kiadatlan művé
nek kéziratát, melynek címe : Ungerische Melodie és keltezése is : »Zelez,
2. Sept. 1824.« magától Schuberttól ered. Dallamát később a Divertissement 
à la hongroise allegrettójában használta fel. De telítve vannak magyar 
hangulatokkal -egyéb zongoradarabjai és kamarazeneművei is : «-moll 
zongoraszonátájának scherzója és rondója, /-moll impromptuje, a moment 
musical-sorozat nsz-moll és /-moll kis darabja, я-moll kvartettjének gyö
nyörű menuettója és C-dur szimfóniájának Andante-tétele. 1826-ban jelent 
meg Divertissement à la Hongroise c. négykezes darabja, melyet folkusfalvi 
Easzny Miklós magyar földbirtokos nejének, Buchwieser Katinka énekes
nőnek dedikált. A divertissementdalformák sorozata. Főtémája lassú 
hallgatónóta, mely kétszer tér vissza, közben epizódnak előbb egy ver
bunkos nótát, aztán indulót, végül azt a szinkópás táncot ékelte bele 
a mester, mely külön is megjelent a már említett Ungerische Melodie címmel.

Webernek, a Bűvös vadász és az Oberon c. Németországban ma is 
népszerű operák jeles poétájának érdeklődése is a magyar zene felé fordult, 
midőn idegenszerű, különleges, mondjuk exotikus hatásokat akart bele
szőni műveibe. Úgylátszik azonban nem volt alkalma jobban elmélyedni 
a magyarság művészetébe, hazánkban sohasem járt és talán csak külföldi 
bolyongásai közben hallhatott cigányzenét. Ennek is csak külsőségeit 
ismerte meg felületesen, anélkül hogy mélyére hatolhatott volna. Ezért 
utánozza a »Preciosa« cigányindulójában és Alla zingara négykezes zongora- 
darabjában inkább csak az idegenszerü koloritot és ritmizációt, mint a 
jellegzetes dallamszerkezetet, hansúlyozást és kadenciális fordulatokat. 
Valamivel közelebb jutott az igazsághoz Andante und Rondo Ungarese 
című viola altara gondolt, alig ismert kompozíciójában, de ennek meg
írását már Haydn és Schubert magyar tematikájú műveinek tanulmányo
zása előzhette meg.

Nem tartozik ugyan szorosan felolvasásom címének témakörébe, de 
nem mellőzhetem Berlioz »Marche Hongroise«-ának említését, a francia 
mester Damnation de Faust című drámai legendájának népszerű Rákóczi-
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indulóját, bár ebben az esetben nem népdalt, se nem táncfajtát dolgozott 
fel a komponista, hanem egy teljesen kész indulót hangszerelt meg, rövid 
visszavezetőrész beiktatásával. Berlioz Bécsen át került Pestre 1846 
februárjában és két hangversenyen vezényelte müveit. Egy este, két nappal 
a kitűzött koncertje előtt, csöndes borozás közben hívta fel figyelmét 
Erkel Ferenc a pattogó ritmusú indulóra, mely annyira fellelkesítette, 
hogy lázasan nekiült, másfél nap alatt meghangszerelte, szólamait, is 
kiíratta s már első hangversenyének műsorába be is iktatta. El sem tudjuk 
képzelni a lelkesedésnek azt az extatikus megnyilatkozását, amit Berlioz 
bravúros tette váltott ki hasonló, részint udvariassági, részint politikai 
tüntetésekre akkor amúgy is fokozottan fogékony hallgatóságából

Nemzeti zenénk iránt a franciák elég érdeklődést árultak el. Bruneau 
és Bériot kevéssé sikerültnek mondható kísérletei mellett említsük meg 
Delibes Coppeliájának csárdását, Thomas »Raymonde« című operája nyitá
nyának főtémáját, mely körvonalaiban egy ismert régi népdalunkra emlé
keztet, azonkívül Messager »Deux Pigeons« c. hallétjének egyik allegro 
táncát, melynél talán nem is véletlen műve, hogy hangról-hangra meg
egyezik a »nagy az én rózsám ereje, kilenc pandúr sem bír vele« kezdetű 
népdalunkkal. Eehetséges, hogy a Carmen hires toreádor-indulójának 
/-moll dalformája nemcsak véletlenül hasonlít a múlt század hatvanas 
éveinek elején oly népszerű Lujza-csárdásra, hanem Bizet szándékosan 
keresett itt valami magyar kapcsolatot. Emlékezzünk meg végül a nemrég 
elhúnyt ősz mester : Vincent D’Indy egyik ifjúkori művéről »Jean Hunyade« 
— vagyis Hunyadi János — című szimfóniájáról. A diadalmas, törekvő 
hőst glorifikálja benne a szerző. Tematikus anyagában csak annyiban 
ismerhetünk fel magyar vonatkozást, hogy — elég naiv módon — a him
nuszt használja fel benne két ízben is cantus firmus gyanánt, másrészt 
Erkel Hunyadi Lászlójának triolás motívumát ismételgeti az expozíció 
főtémájában.

Zeneművészeti főiskolánk első zeneszerzéstani tanára, a szászországi 
születésű Volkmann Róbert, négy évtizedet töltött hazánkban. Előbb 
Szemeréden nevelősködött, később Pestre költözik, hol hamarosan a 
hetvenes évek lázasan bontakozó zenei életének középpontjába kerül. 
Bár ízig-vérig német muzsikus volt (nyelvünket sem értette) figyelme korán 
ráterelődött a magyar muzsika szépségére. Ez számára nem annyira a 
cigányzenében és a népdalban nyilatkozott meg, hanem Erkel Ferenc, 
Liszt Ferenc, Them Károly és Mosonyi Mihály műveiben ; tanulmányo
zásuk a1 apján írta meg »Visegrád« című zenei képsorozatát, »Széchenyi 
sírjá«-ról elnevezett fantáziáját, Magyar Dalait, zongora négykezes Magyar 
Vázlatait és a Nemzeti Zenede fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepi hangversenyen bemutatott F-dur-nyitányát. A magyar 
dalokban egy lassúnak variációit egy ötnegyedes ütembeosztásra hajló 
élénkebb táncrész követi ; kidolgozásmódja erősen emlékeztet Liszt 
rapszódiáira. Visegrád tizenkét zenei akvarelljéből pedig Volkmann írás
módjára a daliás fegyvertánc és a hangulatos szerelmi ének a legjelleg
zetesebb két kis zongoradarab.

Felolvasásomat Brahms idevonatkozó műveinek rövid ismertetésével 
zárom le. A Bécsben letelepedett hamburgi mester a nyolcvanas évektől 
kezdve gyakori vendége volt fővárosunknak, hol jelentős baráti kör fogadta 
rajongó szeretettel. Csaknem minden télen lerándult legalább egyszer

-
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hozzánk, sokszor egy-egy új opuszának kéziratával. A világszerte 
ismert és elismert Hubay-Popper vonósnégyes próbáin figyelte meg új 
műveinek külső hatását, sokszor hallgatva vitás esetekben legintimebb 
baráti körének tanácsára. Brahms géniuszába annyira felszívódott a 
magyar muzsika fajiságának karakterisztikuma, hogy zenei nyelvezetét 
sokszor még ott is magyarosnak érezzük, ahol ez nem is volt szándékában. 
Ezek az önkéntelen asszimilálódásai épen ezért sokkal érdekesebbek, mint 
azok a lassú magyar és gyors csárdástípusú kompozíciói, melyeknél néha 
más magyar zeneköltő — például Erkel Gyula, Lavotta János, Gaál 
Ferenc és mások — témakészletéből vett át egy-egy motívumot. Ilyen 
sajátságos asszimilációk eredményei : rapszódiái, /-moll kvintettjének 
középső tétele, ß-dur vonós szextettjének lassú része. Befejezésül említem 
g-moll zongoranégyesének utolsó tételét. Ez tipikus példája annak, hogyan 
alakult át Brahms késői romantikájának hangulatszűrőjén a megelőző év
tizedekben inaugurált cigányzene jellegzetes stílusa. Tüzes csárdással indul 
a Rondo a fődalforma középtételében cigányos ízű tizenhatodfutamokkal. 
A tácoló párok szilaj bokázását rövididőre szerelmi idill szakítja félbe, hogy 
utána annál tüzesebben vessék magukat a tánc izzó forgatagába.

S. A.

A  „ G E W A N D H A U S K O N Z E R T “ * E K  
150 É V E S  J U B I L E U M A

A világ legkitűnőbb zenekarainak egyike ta rto tta  régóta rendszeres hang
versenyeit még ötven évvel ezelőtt is a lipcsei posztókereskedők vásárliázában, 
melynek nevét ( Messhaus der Tuchhändler) rövidre fogva »Gew and hau se-nak (ruha- 
háznak) m ondták. A régi, romlásnak indult épület helyett a zenekar 1884-ben saját, 
új házába költözött, melyre á tv itte  a »Gewandhaus« nevet.

Már Joh. Seb. Bach is, a halhatatlan  Thom as-Kantor részt vehetett az 1743- 
ban kezdett, de néhány évtizeden á t nem rendszeresített Gewandhaus-hangversenye- 
ken. Végre 1781 november 25-én megkezdődtek a »téli évadra« hetenként megállapí
to tt s azóta következetesen fennm aradt heti zenekari hangversenyek ; az intézm ény
nek két magánszopranistája, tizenkéttagú ének- és huszonhéttagú zenekara volt ; 
karnagya szintén a Thomaskirche kán tora volt : Johann Adam Hiller, korának egyik 
nagysága,m int zeneszerző (s az első ném etnyelvű zenei folyóirat szerkesztője) 1785-ig. 
U tóda 1810-ig Johann Gottfried Schicht volt, szintén Thom as-Kantor és oratorium - 
szerző, az ének- és zongoratanítás apostola. Őt, a ma m ár elfelejtett Christian 
August Pohlenz válto tta  fel, korának népszerű dalköltője és jeles énekmester, míg 
1835—47-ben a m ár akkor m éltán híres zenekart Felix Mendelssohn-tíartholdy a 
legelsők közé emelte • nagyszerű m űsort is terem tett, Schubert nagy G'-dur szimfóniá
já t, Händel Messiását, a m ár-már elfelejtett Bachnak nagy m űveit is keltette életre. 
1848 60-ig J ulius Rietz (nevét szép hegedűkoncertje ta rtja  fenn), a híres K arl Reinecke,
zongoraművész, zeneszerző és író, 35 évig állt a zenekar élén; 1895-től 1922-ig, haláláig 
Nikisek A rtúr, a m agyar születésű karnagy remekelt a pompás zenekarral. U tána 
a nagy Wilhelm Furtwängler jö tt. 1929 eleje óta a nem kevésbé híres Bruno Walter 
ta rtja  fenn a magas színvonalat. Van a Gewandhausnak kitűnő énekkara is, 1920 
ó ta a Thomaskirche nagy orgonása vezeti, a nálunk is já rt K arl Straube.

Természetes, hogy a legnagyobb művészek is közreműködtek, a m aguk m űveit 
dirigálták a Gewandhaus-hangversenyekeu : Mozart ( 1789), Weber, Mendelssohn, Crade, 
Berlioz, Liszt, Wagner, Brahms s az előadóművészek legjobbjai is kitüntetésnek 
veszik a Gewandhaus meghívását.
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A m ostani nevezetes évforduló alkalmából Furtwängler, aki pedig m ár évek 
ó ta nem karnagya többé a Gewandhausnak, egy jubiláló cikkben többek közt ezt 
írja  : »Bz a lipcsei nagy zenélet egyértelmű magával a nagy ném et zenének létével, 
amely még mindig a legönállóbb, a legragyogóbb, legerőteljesebb művészi teljesítménye 
az utóbbi évszázadok európai népeinek. B zt a roppant értéket takarékossági szem
pontból megbénítani nem szabad!«

A jubileum első pontja rendkívül érdekes volt : november 21-én a Gewand
haus »történeti hangverseny«-t ado tt ; a zenészek, m int 150 évvel ezelőtt, állva, 
gyertyafény m ellett s részben amaz első hangverseny m űsorát já tszották  : Johann 
Friedrich Reichardt, Hiller, Johann Christoph Bach d a ra b ja it; a hallgatók, mint 
hajdan, a fal hosszában ültek.

A novem ber 25-iki hivatalos jubiláláson az ünnepi szónoklatot Max Brock - 
haus ta rto tta , a híres könyvkiadócég mai feje és a Gewandhauskonzert igazgatóságá
nak elnöke, először a díszvendégeket köszöntve, köztük dr. Richter szászorsz. belügy
minisztert, m ajd a birodalmi, állami és városi hatóságokat. Siegfried Wagner özvegyét 
W inifred asszonyt, dr. Hans Pfitzner nagynevű zeneszerzőt, Mendelssohn, Hiller, Joachim 
és Reinecke megjelent utódait, az új Gewandhaus építészét Gropiust és Nikisch 
családját. Azután vázolta a Gewandhaus történetét, rá té rt a légiijabbkori nehéz 
anyagi helyzetre, am elyet enyhít a Középnémetorsz. Rádió R.-T. s remélhetőleg 
a tárgyalásba kezdett városi hatóság. Aztán felolvasták a szám talan üdvözlőlevelet, 
táv irato t. — R ichter miniszter szólalt fel: a korm ány jubileumi ajándékul felállítja 
a  Gewandhausban Schubert m árványszobrát.

Majd Lipcse főpolgármestere dr. Goerdeler jelentette ki, hogy minden erejével 
iparkodik a Gewandhaus súlyos helyzetén könnyíteni ; a lipcsei egyetem Brockhaust 
tiszteletbeli szenátorául választo tta — s még számos előkelő intézmény csatlakozott 
az üdvözletekhez. Az ünnepet a Thomaner-Chor éneke ny ito tta  meg, befejezte pedig 
S traube m ester játékában Bach g'-moll orgonafantáziája.

Az ünnepi hangversenyen Ludwig Wüllner, a nagy recitátor és énekes, Schiller
től és Goethétől á llíto tt össze prológot ; M ozart Esz-áur szimfóniáját Beethoven 
ötödiké követte, végül a »Nürnbergi mesterdalnokok«-ból a »Wachet auf« kar és 
Hans Sachs szózata ta r to tta  a díszes hallgatóságot em elkedett hangulatban.

A  M A G Y A R -T A T Á R  Z E N E  KÖZTI
R O K O N SÁ G R Ó L

Másfél évszázad ó ta terjed ki figyelmünk a rokon népeink nyelvi, néprajzi 
szokásaira. Bár nem m inket illet a kezdeményezés dicsősége, m ert Nirchow már 
1517-ben megemlékezik oroszországi nyelvrokonainkról, -— mégis kiváló nyelv
tudósaink, Reguly, Hunfalvy, Budenz, Vámbéry, Körösi Csorna stb. ha nem is egy
séges, de mégis igen fontos megállapításokhoz ju to ttak  el. Hangmegfelelések s alak
tani egyezések alapján állapítják meg a nyelvrokonságot.

Az összehasonlító nyelvtudom ány m in tájára az összehasonhtó zenetudomány 
szám ára jelentős feladat hárul. K ikutatn i a jellegzetes, közös sajátságokat. Ritmusbeli 
melódiái, tonalitásbeli, ornam entikái hasonlatosságot meglelni a m agyar s a török 
és más rokonnépek között. De a zene nyelve még annyira sem állandó, m int a nép
nyelv. Egy-egy dallam vagy zenei stílus sokszor egy emberöltő a la tt kikopik s helyt 
cserél mással. Épp ezért az ősi sajátságok, melyek a finn-ugor népek zenéiében 
valaha éltek, nehezebben lelhetők föl, m int a nyelvi azonosságok. A legősibb zenei 
emlékek későbbi időből származnak, m int a nyelvi emlékek.

Az összehasonlító zenetudomány it t  a zenei folklórét hívja segítségül. A rokon
népek népességét hasonlítjuk össze elsősorban a müzene összehasonlítása kevésbé 
célravezető. Sőt, azokban a népdalokban lelhető fel leginkább az ősi jellegzetesség, 
melyek várostól messze eső vidékről származnak s nagy kultúrájú  idegen néptől 
ugyancsak távol esnek. E zért nem leljük fel a rokonvonást a nagyon fejlett s nyugat
európai nívójú finn zenében, m ert ez svéd és ném et hatást tükröz vissza. Viszont 
m egtaláljuk a krimi, ta tá r , cseremisz, török, ázsiai ta tá r  stb. zenében, m ert Dél- 
Oroszország, Közép-Azsia, vagy Anatólia népessége még leginkább m aradhat integer
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az idegen ku ltú r hatástól. Joggal csodálhatjuk a kaukázusi sván, osszét, mingrel népek 
zenéjét is. Az orgánum, gymel, falso, bordone, tehát a nyugateurópai többszólamúság 
kezdő típusai m egvoltak K aukázus bércei közt is s meg is m arad tak  csaknem változa t
lanul az arab, perzsa, mongol uralm on á t egészen napjainkig.

H a összehasonlítjuk a ta tá r , főleg a krim i ta tá r  törzsek népdalait a mi erdélyi 
dalkincsünkkel, meglep az ornam entika nagy gazdagsága. De ez a melizmatikus 
ének elüt a cigány agyonkrom atizált cifrázatától, inkább diatonikus jellegű. 
A melizmatikus csoport mindig nyugvó hangba torkol, mely esetleg a melizmában 
váltóhangokkal körül van írva, vagy esetleg lefelé haladó fu tam nak utolsó hangja. 
E zt a gazdag ornam entikát egy nép zenéjéban sem lelhetjük föl, m ert minden nép
zene jellegzetessége, hogy átlagban egy szótagra egy hang ju t. A félhangnélkiili 
ötfokú hangsor (pentatonika) bár megvan, sőt jellegzetes tünete a régi m agyar nép
zenének is, s megvan a kazán tatár, ázsiai ta tá r , cseremin rokontörzsek zenéjében is, 
még sem lehet a pen taton ikát a rokonnépek zenéje közt összekötő Ariadne-fonalnak 
tekinteni. Az ötfokú hangszer épp úgy előfordul keleten, m int nyugaton. K ínában, 
Koreában, Siamban, J ávában épp úgy található , m int Európában. A francia gyermek
dalok, kelta druidaénekek, skót, ír dalok, gyakran a gregorián korái is ennek jellegét 
viseli. Sőt Riemann  az ősi germ án énekek uralkodó hangneméül is ezt ta rtja .

Minden valószínűség szerint a török zene m u ta tja  a legtöbb hasonlóságot a 
m agyar zenével, csakhogy mindeddig oly kevés anyagot ism erünk a török zenéből, 
hogy ebből alig vonhatunk le végső következtetést. H a a tö rök-tatá r zenét az erdélyi 
m agyar zenével hozzuk kapcsolatba, Hamit Zübeir nézetét tám asszuk alá, ki a 
Türk Turdu 1930. évi nov. szám ában azt a nézetét fejtegeti, hogy a székelyek 
tulajdonképen törökök voltak. Azok a török dallamok, melyeket ismerünk, Lavotta, 
Bihari idejebeli magj^ar nóta s palotás stílusát közelítik meg. Fabó Bertalant, amikor 
a rokonnépeink zenéje közt párhuzam ot keresett, joggal tám ad ta  Seprődi, m ert 
elegendő népzenei »nyersanyag« híján nem lehete tt összehasonlítanunk. De ma m ár 
sokezer népdalt ism erünk Ilmari Krohn, Armas Lannius, Wäisenen, Robert Lach, 
Schünemann m unkássága révén, A finn, észt, zűrjén, mordvin, permi, cseremisz, 
kirgiz, különböző ta tá r  és kaukázusi törzsek vokális és instrum entális népzenéjét 
kapjuk a kiváló gyűjtők filológikusan részletes gyűjteményeiben.

SONKOLY ISTVÁN

P A S T I C C I O
Mozart 21 éves korában ú jra  vándorútra kelt, hogy állást keressen magának, 

m iután a salzburgi érsekkel ismételten összetűzött. Anyja kíséretében Münchenen 
á t Párisba érkezett, hol egy Concert spirituel keretében egyik szimfóniája került 
bem utatóra. I t t  nagy csapást m ért rá  a kegyetlen sors : elvesztette édesanyját, 
k it rajongóan szeretett. Ennek a szomorú epizódnak egyetlen dokum entum a, a 
párisi temetési jegyzőkönyv, most került ismét elő, a Saint-Eustache templom anya
könyvi hivatalában. Teljes szövege a következő :

Samedi. 1 Juliiét 1778. — Le dit jour, M arie-Anne Peril, âgée de 57 ans, 
femme de Léopold Mozart maître de chapelle de Salzbourg en Bavierre Décédé D ’hier 
rue de Groschenet a été inhumée au cimetière en présence de Wolfgang Amadé Mozart 
son fils et de François Haina trompette de chevaux - Legers de la Garde du Roi.

Sign. Mozart. Heina. Lisson. Со.
*

Magyar újságban 1842 december 4-én jelenik meg Wagnerről a legelső rövidke 
hír. M átray Gábornak 1833-ban alapíto tt szépirodalmi folyóiratának, a Regélő-nek 
>)Omnibus« (— mindenkinek) című rovatában olvassuk a következő kis tudósítást : 
»Drezdai lapok egy új operaszerzőre tesznek figyelmessé, Wagner Richardra, m int 
kinek első operája Rienzi igen te tszett s jellemző élénk zenével bír. Egy második 
operája A Repülő Hollandi (t. i. A bolygó hollandi) Berlinben jön színpadra.«

*
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A banjo (olv. bengyó), az am erikai négerek szerény gitára sohasem álmodta, 
liogy valaha oly hódítást végez m ajd Európa kultúrországaiban, m int ma, a jazz- 
zenekarok korában. Afrikában m a is já tszanak ra jta  és bania-nak hívják. Amerikai 
változata, melyen az európai hangszergyárosok csak kisebb módosításokat tettek, 
hosszúnyakú gitár, kettősfedelű tam burin-szerű rezonátorral, 5—9 bélből sodort 
játszóhúrral. Legmagasabb húrja, melyen a dallam ot pengetik ki, a legmélyebb 
húron belül van. Ú jabban érintőkkel és drótlm rokkal szerelték fel. A párisi 
konzervatórium  hangszergyüjteményében egy kisebb gordonnagyságú banjo-t 
őriznek ; vastag pergamentfedele furcsa zörej színezetet kölcsönöz az egyébként 
érdekes színezetű hangszernek.

*

Nemcsak Dürer Albrechtnek a metszeteiről híres ném et festőnek családja 
szárm azott Magyarországból nagybátyja a Békésgyulával szomszédos Ajtós 
községben (Ajtós =  Thürer =  Dürer) élt m int ötvös és kisbirtokos — , hanem Bach 
János Sebestyénnek ősei is hazánk területéről vándoroltak Türingiába, hol akkori
ban — a protestánsüldözések korszakában — biztonságosabban érezték magukat. 
Maga a nagy Sebestyén Veit Bachot jelölte meg ősének, aki keresztnevét a weclnnari 
templom védszentjétől, Szent Vitustól nyerte. Szorgalmas, takarékos pékmester volt, 
vándorlásai közben ju to tt el hazánk északnyugati részébe. Régebben Pozsonyt 
jelölték meg a 16. századbeli Bach-ok tartózkodási helyének, újabb kutatások azt 
derítették  ki, hogy azt a kis városkát, ahol az öreg Veit ropogós cipóit sütötte, inkább 
N yitra és Turóc megyék környékén kell keresnünk. II. Miksa császár korában a 
luteránusok békében és zavartalanul éltek hazánkban, de m ár II. Rudolf idejében 
rosszabbul m ent soruk, m ert a jezsuiták, akik befészkelték m agukat a turóci prépost - 
ságba, mind jobban és jobban zak la tták  őket. Veit Bach tehát a 16. század utolsó 
évtizedében vándorbotot vett kezébe, pénzzé te tte  minden ingóságát és nekiindult 
a nagyvilágnak. W echm arban telepedett le, Gotha mellett. F ia Hans — aki 1626-ban 
halt meg — le tt az ükapja minden idők legnagyobb mesterének, az 1685-ben született 
János Sebestyénnek.

*

Magyar zenei folyóirat — lapunk belső m unkatársának, Kereszty Istvánnak 
összeállítása szerint — eddig m integy 70 jelent meg, betudva természetesen az összes 
hangversenyműsoros, felekezeti és szociális célzatú lapokat.

Még nincsen száz éve, hogy az első m agyar művészeti folyóirat megindult : 
a  »Honművész«-t 1833-ban alapíto tta Rothkrepj (később Mátray) Gábor, aki zenei 
író v o lts  a többi művészetek m ellett a magáénak is tág teret ado tt 1841-ig folytatott, 
hetenként kétszer megjelent és félévi tartalomjegyzékkel ellátott eleven, értékes 
lapjában. De azután két teljes évtizedig nem volt Magyarországban művészeti 
szaklap. Végre a külföldön is tanu lt és Liszttel személyes érintkezést folytatott 
Ábrányi Kornél 1860 őszén m egalapította az 1876-ig élt »Zenészeti I,apok«-at. Ellen
lábasa le tt Langer Viktor a rövid ideig élt >>Zeneművészeti Hetilap«-pal, de azután 
ez a kultúrm ezőnk évekig parlagon hevert. Maga Ábrányi 1882-ben »Zenészeti 
Közlöny«-nyel próbálta a közönyt megtörni, de hiába. Ekkor fiatal erők : Aggházy 
K ároly (Liszt tanítványa), Erney József, a Nemz. Zenedének Párisból hazajött zene
szerző és zongoratanára, s a költő, író, hegedűs, énekes, pap, ügyvéd és tanár 
Kacziány Géza dr. egyesültek. »Harmonia« c. zenei folyóirat kiadására, mely 1882—85- 
ben havonként a többi művészetekkel is foglalkozott s 1886-ban »Művészeti Szemle« 
cím a. fejezte be értékes szereplését. Ez év elején azonban Ábrányi veje : Ságh József, 
m egindította »Zenelap«-ját, mely évekig egyedül küzdve, változó szerencsével 1912-ig 
m űködött. Közben a szellemes Sztojanovits Jenő kísérletezett »Zenevilág«-jával

I
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( 1890—91 ) ; a Rózsavölgyi cég ú tnak  indíto tta üzleti célú »Zeneirodalmi Szeinlé«-jét 
(1894— 95), mely azonban tartalm as lappá le tt s 1895—96-ra, Mer hier Andor zene
szerző és kritikus s a nótaköltő Kéry Gyula szerkesztésében sokoldalú »Művészeti 
I,apok«-ká vált. Vali Béla dr. színészetünk történetének búvára, 1893-ban »Szín- 
művészeti Lapok<‘-at kezdett kiadni, de látva, hogy a színpadok a legtöbb sikert 
zenés darabokkal a ra tjá t : kibővítette lap ját »Zene- és Színművészeti Lapok<(-ká ; 
sajnos az általános föllendüléssel já rt millenium évét (1896), sok szép egyéb törekvéssel 
együtt, nem élte túl. 1898-ban, pár hónapig, kis keretben is ta rta lm asa t igyekezett 
nyújtani Kereszty István  »Művészeti T udósító ija . Az ism ét egyedül m arad t »Zenelap«- 
nak 1900-ban akadt első k ita rtó  versenytársa: a Hackl N. Lajos szerkesztette 
»Zenevilág«; 1912-ig élt, 1916-ban ú jra  feltám adt rövid időre. Szerencsésebb volt 
— és m éltán — a »Zeneközlöuy« : Demény Dezső a jeles zeneszerző alapíto tta 
1901-ben, eleinte Vavrinec Mór (a Koronázó M átyás-templom karnagya) és Hoppe 
Rezső együttes szerkesztésével. Külön jelentősége volt azért, m ert értékesebb 
hangversenyeink (a zenekariak) m űsordarabjait kótapéldákkal ism ertette. A szép 
lap pályafutásának a világháború izgalmai vetettek véget 1917-ben, a Rózsavölgyi
cég 1924—25-ben felújításával próbálkozott. Bizonyos, hogy zenei folyóirat fenn
tartásából nem lehet m eggazdagodni... Major J . Gyula, ism ert nagytudású zene
szerző, egyesülten dr. Hermann Antal kiváló etnológusunkkal, »Magyar Zenetudomány« 
címen komoly folyóiratot ind íto tt meg: az első kettős szám P. Horváth Ádám sokat 
em legetett, de addig meg nem közelíthete tt»500 m agyar dalok«-jának fac-similéjét 
kezdte közölni 1907-ben; befejezte a 3. szám — 1911-ben! A 4. szám pedig meg 
sem sz ü le te tt ...  Csak az értékesebb jelenségeket soroltuk fel; ne feledjünk ki 
egy szükebbkörűt : a »Katii. Egyházi Zeneközlöny«-t (1894, m ajd 1900— 1918) 
és két vidéki társunkat : a Győri »Magyar Lant«-ot A ngyal Arm and szép színvonalon 
ta rto tta  1901— 5-ben, ekkor á tad ta  Klökner Edének, a »Zenélő Magyarország« c. 
vegyes értékű zeneműfolyóirat (1894— 1914) kiadójának, ki rövidesen megszüntette, 
pedig a szerkesztők neve (Lányi Ernő és Kereszty István) kezeskedett magas szín
vonaláról. Szegeden 1901-ben Sommer Endre »Vidéki Zeneközlöny«-e tüzesen harcolt 
a zenei kultúráért. A világháború a la tt a zenei irodalom szünetelt. De 1917-ben 
mégis erőre kapo tt : a fiatal Sándor Árpád (most Berlinben kedvelt zongoraművész). 
»Szimfónia« c. derék folyóiratot szerkesztett néhány hónapig, Tem esvárott pedig 
egy szép készültségű fiatal pap, a csanád-egyházmegvei székesegyház karnagya 
Járosy Dezső kezdte kiadni »Zenei Szemlé«-jét, mely 1929-ben szűnt meg ; az utolsó 
időkben Szabolcsi Bence és Major Ervin szerkesztették. Az utóbbi évekből dr. Gombosi 
O ttó  »Crescendo«-ja (1926— 28) és a »Muzsika« (1929—30) említendők. Ma csak négy 
zenei folyóiratunk van. Legrégibb az 1884-ben alapíto tt »Apollo« ; első szerkesztője 
»Vágvölgvi« (Müller) Béla tanár Nagyszombatban, m int bármely fajú zeneművek 
tá rházá t kezdte kiadni, de alig egy év múlva belefáradva, á tad ta  Goll J ános budapesti 
tanárnak, aki csakis férfikarinűveket közölt benne; halála (1907) óta fia Aladár 
vállalta a nagybecsű gyűjtemény folytatását. Második legrégibb folyóiratunk az 
Orsz. M. Dalosszövetség hivatalos közlönye, a »Magyar Dal« 1895-től 1910-ig »M. Dal- 
és Zeneközlöny« volt a címe. »A Zene«, a csakham ar más működési térre vonult 
l.uvia Artúr mellett dr. Sereghy Elemér kiadásában és szerkesztésében 1909-ben 
indult meg ; m a m int a Székesfővárosi Népművelési Bizottsága hivatalos kiadványa, 
az egyetlen zenei orgánum, mely tudományos és a világi zenét népszerűsítő cikkeket 
közöl. 1913-ban Buchner Antal, az esztergomi székesegyház karnagya közreműkö
désével Egerben, Luspay Kálm án indíto tta meg a »Katholikus Kántor«-t. Ezek 
mellett most egy új kartársunk keletkezett : a »Magyar Kórus«, szerkesztői : 
Bárdos Lajos és Kertész Gyula.
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HANGVERSENYHÍREK
Stravinszky Zsoltár-szimfóniáját Páris- 

ban is bem utatták  nagy sikerrel. H arm a
dik tétele annyira m eghatotta a hallgató
ságot, hogy a vezénylő-komponistától 
annak megismétlését követelte. S tra 
vinszky azonban semmi áron se volt az 
ismétlésre rávehető.

Modern csoda. Augusztus 18-án a rádió 
bayreuthi előadást közvetített ; egész 
Kurópa hallhatta  »Tristan és Isolda« 
m intaelőadását — ez zenetörténeti ese
mény és kinek-kinek nagy művészeti 
élmény volt. De hogy most, november 
29-én, Amerika zenéjét hallhattuk  itt  
E urópa keletén : az csodaszámba mehet, 
am ellett, hogy a newyorlci filharmóniai 
zenekart A rturo Toscanini dirigálásával 
élvezhettük, ami nagy művészeti élmény 
volt s egyben a zenetörténetben meg
örökítendő esemény. A csodának azon
ban m agyarázata van : nem a rádió
hullámok hozták á t a zenét a Nagy-Óceán 
felett, hanem tengeralatti kábel közve
títe tte  Londonnal, ahonnan m ár a rádió 
irtja vezetett Belgiumon s végül Bécsen 
á t Budapestre. A pompás és kitűnően 
közvetített művészi teljesítm ény m ár 
tárgyainál fogva is nem közönséges élve
zetet n yú jto tt : oly nagybecsű művek 
után , m int Brahms H aydn-változatai és 
César Franck-nak a »Rédemption« (Meg
váltás) c. oratóriumához utólag ír t  in ter
mezzo, Otterino Respighi ötletes és ragyo
góan hangszerelt zenei képét : »Pini di 
Roma (R. fenyőfái)« hallottuk.

A római Augusteo legutóbb két érde
kes újdonságot m u ta to tt be Bernardino 
Molinari vezényletével : Respighi »Meta
morf ősi«-ja  nem Ovidiusnak ilyen című 
verses m itológiáját önti zenébe, csak egy 
szép komoly zenei tém ából és 12 mesteri 
változatából áll ; a lassúbbak rom antikus 
hangúlatúak, a gyorsak : játszi jellegűek, 
virtuózelőadásra vannak szám ítva, főleg 
a különböző hangszerek kadenzái. — 
A csehországi születésű, de teljesen el- 
olaszosodott zongoraművészből zene
szerzővé fejlődött Riccardo Pick-Mangia- 
galli két Bach-preludiot hangszerelt mes
terre valló művészettel.

A salzburgi ünnepi játékok 1932-ben 
ismét nagyon érdekeseknek ígérkeznek. 
Megnyitja júl. 30-án »A rózsalovag« 
(karnagy : Clemens Krauss) , bezárja aug. 
31-én »Fidelio« (vezényli : R. Strauss). 
Új inszcenálásra kerül W eber »Oberon«-ja, 
Heinz Tien tjén  berlini intendáns és Oskar 
S tm ad  művészi kezében (karnagy : Bruno 
Walter) ; a többi m űvek közül »A varázs
fuvola«, »Orpheus« és »Szöktetés a szerály-

ból« K ari Heinz M artinnak, »A rózsa 
lovag«, »Die Frau ohne Schatten«, »Fidelio«. 
»Figaro lakodalma« és »Cosi fan tutte< 
Lothar W allersteinnek rendezése lesz. 
A bécsi filharmonikusok az em lített 
karnagyokon kívül egy párisi nagyság : 
Philippe Gaubert, a la tt is játszanak ; ezt 
a hangversenyt a francia zenének szen
telik, szólistája a nagynevű Jaques 
Thibaut hegedűművész lesz.

16.000 hangversenyt rendezett a leg
tekintélyesebb angol impresszárió, a most 
elhunyt L ienelPowell. Londonban székelt, 
de Anglián kívül Ausztráliát is ő lá tta  cl 
a világ legnagyobb művészeinek vendég 
felléptével. Képviselete minden világ 
városban volt.-

Stravinszky »Scherzo fantastique* jut 
csak m ost hallotta F rankfurt először, 
Wilhelm Steinberg karnagy vezényleté 
vei. Az ottani kritika a csipkefinom, 
ragyogó külsőben megjelenő tartalm as 
darabot az orosz zeneszerző mestermüvé- 
nek m ondja ; 1907-ből való.

Berlinben a filharmonikusok városi 
szubvencióját 120.000 m árkára csökken 
te tte  a szocialista párt ; most 60.000-re 
akarja »leépíteni«. Nem nagy művészi 
érzékre vall . . . semmiesetre sem köve
tendő példa.

SZÍN HÁ ZI HÍREK
Operaházak deficitje Amerikában is 

növekszik. Nemcsak Los-Angeles, meg a 
San Francisco Opera Company érzi a 
világválságot ; a Clücago Civic Op. Comp. 
20 százalékkal szállította le minden tag
jának fizetését, — sőt a new-yorki Me 
tropolitan Opera abba a hihetetlen hel v- 
zetbe került, hogy az eddig mindig fénye
sen sikerült bérlet idén csak 10 százalé
kára süllyedt! A híres dollármilliomosok 
is inkább a teli zsebre, m int a művészetre 
áhítoznak . . . Kivételképen Philadelphia 
operája jól megy.

Honegger »Roi Pansole« című operettje 
— ófrancia zsánerű daljáték — Párisban 
az idei évad legvonzóbb műsordarabja.

Oxford világhírű egyetemének diákjai 
operatársulatot alakítottak. November
ben előadták Rimszki-Korszakov »Májusi 
éj« című darabját, a ném et Hans Stroh
bach avato tt, gyakorlottkezű rendezésé
vel, méltó nagy sikerrel.

Offenbach operettjét Madame wird 
Erzherzogin K raus K ari átdolgozásában 
az esseni városi színház hozza színre.

Donizetti »Kleopátra elrablása« című 
operáját Kleefeld dolgozta át.
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»Hoffmann meséi«-t még mesésebbé
te tte  Max Reinhardt, a világhírű rendező. 
Szövegét kibővítette Egon Friedellel (aki
nek három kötetes új m űvelődéstörténe
téről sokat beszélnek) és H ans Satzm ann 
ügyes színpadi íróval : új alakok jelennek 
meg, Stella szerepe pedig kibővült ; az 
utolsó felvonásbeli Auerbach-pince nyílt 
színen átváltozik a régi berlini opera
házzá, ahol Stella éppen bravúr-áriáit 
énekel, Hoffmann szenvedélyesen fel- 
rohan a színpadra és bo trány t idéz elő . . . 
A zenét Leo Blech karnagy Offenbach 
más műveinek gyöngyeivel bővítette. 
A Grosses Schauspielhaus a főbb szere
peket operaénekesekkel tö ltö tte  be.

Az Álarc karlsruhei nagysikerű be
m utatójáról dr. K arl Hagemann, a Neue 
Mannheimer Zeitung nagytekintélyű zene
kritikusa írja  : ». . .  H ubay zenéje, am it 
ehhez az érdekes, bonyodalm akban gaz
dag és a legjobb értelem ben operaszerű 
cselekményhez írt, teli vér muzsika. A 
színpad színes történéseit biztos meg
ér zéssel követi és egy olyan lendülettel, 
aminőre ma, a fokozott Sachlichkeit kor
szakában is ritkán akadunk. A zenekar 
úgy szól, úgy énekel, ahogyan opera- 
színházban m ár rég nem hallottuk. 
A második felvonás erősen faji, káprá
zatosán hangszerelt balletzenéje a hang
szerelési művészet olyan rendkívüli pro
duktum a, melynek a hangversenyterem 
ben is nagy sikere lenne. Igen hálásak, 
bár nem könnyűek, a magánszereplők 
énekszólamai . . . Mindent egybevetvén, 
H ubay az irodalm at egy minden ízében 
őszintén átérzett nagy színpadi érzékkel 
m egalkotott műremekkel ajándékozta 
meg, am iért, a mai gyér term és mellett, 
csak hálásak lehetünk neki . . .« A Signale 
für die Musikalische WelUben a követ
kezőket olvassuk : »Hubay Jenő dal
műve : Az Álarc kiállotta a tűzpróbát 
a ném et színpadon is : a karlsruhei be
in utatóelőadás sikere minden tekintetben 
fényes volt. Biztos, hogy ezek u tán  
megtalálja győzedelmes rútját a kontinens 
összes színpadán. Végre egy modern 
opera valóságos ötletekkel, igaz meleg 
érzéssel, m int egykoron a régi szép 
világban . . .«'

Nagynevű drámai énekesnő búcsúzott a 
színpadtól Zürichben december havában : 
Hmmy Krüger, a müncheni operának 
mintegy két évtizedig dísze. Pályáját 
Zürichben kezdte, de vendégül Bécs 
Páris, Berlin, Drezda és Amerika első 
színpadain lépett fel akkora szerepkör
ben, mely felölelte a Rózsalovag, Sieg- 
lindc, ü rtru d , Isolde, Orpheus szerep
körét ; Európában Bayreuthon kívül ő 
volt az első K undry »Parsifal«-ban.

21 éves zeneszerző m űvét ad ták  elő 
Freiburgban : »Sandro der Narr« című 
operát ; közönség és k ritika egyaránt 
elismerte kiváló szépségeit és eredetiségét, 
bár olykor a tapasztalatlan  kezdőt kiérez- 
lietni. Az ifjú zeneszerző, H ans Bienstock 
a világháborúban hősi halált halt.

»Der Musikant.« A bécsi k ritika is sokat 
és méltán panaszkodik a hazai zeneszer
zők elhanyagolásáról : m ost is, m ikor az 
56 éves Julius Bittner szép és minden ízé
ben osztrák operáját 12 évi mellőzés u tán  
vette elő a nagyhírű bécsi operaház — 
s nem éppen híres előadásban abból 
az alkalomból, hogy sokat beszélnek 
Bittnerről : a nagytehetségű költő és 
zeneköltő nagy betegségen esett át, egyik 
lábát le is kellett vágni . . .  A Neue Freie 
Presse kritikusa Julius Korngold, hosszú 
tárcája végén azt kérdezi : vájjon minden 
bécsi tehetségnek meg kell-e előbb bete
gednie, hogy műve szóhoz jusson?

Friedemann Bach, a zeneköltés óriásá
nak legméltóbb fia, regény hőse lett m in t
egy 80 évvel ezelőtt, m ost Rudolf Lothar, 
a m agyar származású, sok sikerre vissza
néző ném et író operaszöveget ír t róla 
Paul Graener számára. A zeneszerzőnek 
is szép sikerei voltak m ár ; a Schwerin- 
ben előadott újdonság igazi opera : áriák
kal , ballettel ; közönség és kritika nagyon 
kedvezően fogadta.

Flotow, a m últ század közepének nagy
sikerű zeneszerzője, »Márta« és »Stradella« 
c. operáiban ma is él ; dallamgazdagsága, 
franciás könnyedsége és derűje fenn
m aradt számos kéziratában is — ezekből 
Benno Bárdi, a feltám adt bécsi Volks- 
oper karnagya, egész operát állított össze. 
A »Fatme« c. vígopera a régibb, egyszerű 
stílú, vidám zene kedvelőinek nagyon 
kedves estét szerzett.

Csajkovszki »Pique-Dame«-já t a bécsi 
opera íeh íjíto tta nagy sikerrel. Ez alka
lommal az egyik jeles zenei író, dr. E rnst 
Décsey, fölemlíti, hogy Csajkovszkit 
Johann Strauss fedezte fel : a »Keringő
király« zenekarával Oroszországban kör
u ta t te tt, s a kezdő zeneszerző Csaj- 
kovszkinak — ki akkor joghallgató volt — 
egy »Leányok tánca« c. kéziratát kapta 
kezéhez ; a tehetségre valló mű meg
tetszett neki, nem törődött azzal, hogy 
szerzőjének neve még ismeretlen, előadta 

és a siker meghozta Csajkovszkinak 
az önbizalmat, ki pályául a zeneköltést 
választotta.

Afrikába hívják a grazi operát : július 
és augusztus havában Capstadt, Joliannis- 
bur és D 
emelésére.
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Essen operaháza két év ó ta Verdi 
ciklust épít ki. Most a »Don Carlos«-t 
m u ta tta  be, természetesen nem eredeti 
(Paris 1867.) alakjában, hanem a Verdi 
által néhány évvel utóbb átdolgozott 
formájában. A jó előadás az érdekes 
m űvet teljes sikerhez ju tta tta .

Lilién operáját »Die grosse Katharina«, 
melynek szövegét G. В. Shaw írta, a 
wiesbadeni opera szerezte meg.

Mascagni átdolgozta egyik ifjúkori m ű
vét, »Pinotta« című operáját.

V EG Y ES H ÍREK
A Budapesti Egyetemi Énekkarok a

napokban ta r to tta  ezidei tisztújító  köz
gyűlését. Az elnöki m egnyitó u tán 
dr. Dierner Géza alelnök ta rto tta  meg 
beszámolóját, az egyesület 70 szereplést 
felölelő negyedszázados jubiláns esz
tendejéről, majd Záborszkv Árpád al
elnök terjesztette elő az É nekkar dicső
séges nyári F inn—Észt-— Lett—Lengyel 
hang verseny ú t járói szóló jelentését. A 
közgyűlés előtt ú jra végigvonult a sike
rekben gazdag turné, minden mozzanata, 
kezdve a rokonnépek meleg fogadtatá
sától a Helsinki—Tallin—T artu—Riga— 
Warsó és Krakkóban ta r to tt  hang
versenyekig, amelyek nagy megbecsülést 
szereztek a m agyar dalkultúrának. A köz
gyűlés jegyzőkönyvi köszönetét szavazott 
a hangversenykor út vezetőinek : Fixl 
János tud. egy. elnöknek, Záborszkv 
Árpád műegv. alelnöknek és Vaszy 
Viktor karigazgatónak, m ajd m egejtették 
az 1931/32. évre a tisztú jítást. Elnökök 
lettek közfelkiáltással az eddigi elnökök : 
Tudományegyetem részéről : Fixl János, 
Műegyetem részéről : Láng Elemér. 
Alelnökök : dr. Dierner Géza, illetőleg 
Záborszkv Árpád. Karigazgatónak ez 
évben is nagy lelkesedéssel Vaszy Viktor 
Zeneművészeti Főiskolai ta n á rt válasz
to tták  meg. A mindvégig nívós közgyűlést, 
amelyen megjelent az Énekkar köz- 
tiszteletben álló tanár elnöke dr. Verebély 
Tibor professzor is, a Himnusz akkordjai 
zárták be.

Münchenben joggal nagy m egbotrán
kozást keltett, hogy egy Tarzan-film  
majom jelene téhez a kilencedik szimfónia 
scherzoját já tszo tták  kísérőzenének.

Luzern városi tanácsa megszavazta 
annak a Tribschen-birtoknak megvásár
lását, melyen Wagner Riehárd ta rtóz
kodott. A 350 ezer frank értékű m ajor
ságot m egnyitja a nyilvánosság számára 
és lakóházában múzeumot létesít.

A Fővárosi Szabad Egyetem első sze
meszterének előadássorozatában Sikló 
Albert, a Zeneművészeti Főiskola tanára 
a m últ hó közepén fejezte be szerdaesti 
igen lá togato tt előadásait. Zongorán 
já tszo tt illusztrációk kíséretében fejte
gette a dallam és a forma egyensúlyának 
törvényeit, ism ertette a klasszikus és 
rom antikus mesterek formanyelvét, b< 
avatván hallgatóságát a zenehallgatás 
tudatos módszerének titkaiba. A lezárt 
tanfolyam  sikerét legjobban a következő 
statisztikai kim utatás bizonyítja : be
iratkozott 125 hallgató, más tan tárgyakat 
is hallgato tt további 43 ; ha hozzá
szám ítjuk a napi jegyeket válto tt, átlag
ban hlisznak szám ítható jelentkezők 
számát, úgy a tanfolyam összes látogatói
nak száma egy-egy órán meghaladta a 
száznyolcvanat. À népművelési bizottság 
felhívására előadásait a második szemesz
terben is fo lytatja. A hallgatóság köré
ben lefo ly tato tt szavazás eredményeként 
Beethoven korát és szellemi hagy tékát 
fogja tárgyalni a következő beosztásban:
I. Beethoven korának történeti kerete, 
stílusának előkészítői. É lete műveiben.
II. Form atörténet Beethoven műveiben.
III . Beethoven zongorastílusa. IV. A 
szonáta és rondó Beethovennél. Y. 
Beethoven kamarazenéje. VI. Vokális 
művei. V II—V III. Nyitányok és szim
fóniák. A Szabad Egyetem re a Nép
művelési Bizottság hivatalában (IV., 
Szép-utca 5) délelőtt 9—2 és pénteken 
5— 7 óra között lehet beiratkozni.

A ma élő komponisták nesztora Ernst / 
Taubert, a berlini Stern-féle konzervató
rium egykori tanára, zenekritikus, aka
démiai szenátor, m ost tö ltö tte  be 93. 
életévét.

Kirley, a délafrikai egyetem tanára 
expedíciót szervezett, hogy a Bavenda 
tartom ány zenéjét tanulmányozza, kiilö 
nős tekintettel az exótikus instrumen
tális zene őstörténetére.

Prágában jazz-zenede nyílt meg ; veze
tője : Schulhoff Ervin. Nemcsak jazz- 
liangszereket tanítanak, hanem speciális 
zeneszerzést és hangszerelést is.

A csehországi hangszeripar olyan vá l
ságba ju to tt, hogy a schönbachi gyár 
kénytelen kétezer korona értékű első
rangú hegedűket és gordonkákat 4 — 5ö0 
koronáért kiárusítani.

Raimund von Zur Mühlen belga hang
versenyénekes meghalt angliai birtokán 
Steyningben (Surrey grófság). A rend
kívül rokonszenves és előkelő meg
jelenésű művész 77 évet élt ; meleg 
baritonját és finom, kultúrált énekét 
egykor Budapesten is bem utatta.
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Streichernek nagy szerepe volt a bécsi 
zenei élet történetében. Andreas Streicher, 
Schillernek segítő jóbarátja, augsburgi 
zongoragyárát 1794-ben Bécsbe helyezte 
át az ő találm ánya, hogy a zongorának 
kettős fenekéből az alsót eltüntette , a 
kalapácsszerkezetet pedig a húrozat fölé 
építette. Gyárában hangversenyterm et 
ép ítte tett, i t t  az ő híres, jó — külföldre 
is ju to tt — hangszerein Liszt, Henselt, 
Chopin, Schumann Klára já tszo ttak  . . . 
Az 1872-ben berendezett nagyobb Bösen- 
dorfer-terem elhom ályosította a régi 
hangversenyterem népszerűségét ; mikor 
1885-ben a m a is jónevű Stingl-cég vette 
birtokába a gyárat : a term et műhelynek 
használta. Évekkel ezelőtt a Bösendor- 
fer-liangverseny term et új tulajdonosa
bezárta (a házat csak m ost kezdték le
bontani) a Stingl-gyárnak az a szerencsés 
ötlete tám adt, hogy a régi, kedves és 
hagyományszentelte helyiséget alapító
járól Streicher-teremnek elnevezve, újból 
m egnyitotta hangversenyek számára. Az 
első hangverseny m űsorán többek közt 
az alapító im m ár őszhajú unokájának 
Theodor Streichernek dalai s a magyar- 
születésű bécsi Schmidt Ferencnek egy 
vonósnégyese szerepelt.

Marcelle Demougest, a párisi nagy 
operának 25 éven á t erőssége, alig egy 
éve vonult nyugalomba s m ost meghalt. 
A Bűvös vadászban a ra tta  első diadalait, 
de csakham ar felfedezték drám ai erejét 
s azóta »Hugenották« Valentine-je, 
»Sigurd« és a Wagner-triológia ßrün- 
hildje, »Salammbô« címszerepének s ha
sonló hősnőknek mesteri megszemélye
sítője volt.

Németh Mária tüneményes hangú honfi
társnőnk s vele egyidőben Alfred 
Piccaver, a tíz éve dédelgetett tenor -  
pár hónappal ezelőtt kijelentette a bécsi 
opera fennhatóságának, hogyha ragasz
kodik az előírt k itűzö tt fizetéscsökkentés
hez, ő otthagyja színházát. A bécsi állami 
operaház alkudozni kezdett a nevezett 
elsőrangú művészekkel ; a tárgyalások 
karácsonyig folytak. Egyik művész sem 
eg vezet t bele illetékének jelentékeny 
megnyirbálásába. Az ügy vége most az 
lett, hogy a bécsi opera in tendantúrája 
felmondólevelet küldött a művésznőnek 
még pedig a legridegebb formában, 
amelyből még az udvarias megszólítás 
is hiányzik.

Deréki Antal érdemes jellemszínész 
és író, 84 éves korában meghalt Óbudán 
dec. 28-án. Vándorpályájának emlékeit 
»Pálcás színészek« c. könyvében (1914.) 
örökítette meg, számos színművészeti 
érdekű cikkket és bírálatot írt napilapokba,

népszínművei (»Búzavirág«) sikert a ra t
tak  — s ő ír ta  Konti József első művének 
szövegét : »Az eleven ördög«-ét, amely 
ugyan korántsem  volt m int a nagy- 
közönség hiszi az első m agyar operett, 
de nagy sikere ( 1883-ban) adott hatalm as 
im pulzust hazai operett-termelésünknek.

Haydn Nelson áriája Landshoff fel
dolgozásában jelent meg. Furtw ängler 
m ár m űsorra tűzte. A szólót bonis Gra
veure énekli.

150 éves le tt a Németországban rég 
híres Mainzer Liedertafel. Anyagi eszközei 
megengedték, hogy jubileum át liatig- 
versenvkörúttal ünnepelje meg.

Lilly Lehmann világhírű koloratúra- és 
drám ai énekesnőt dec. 8-án követte a 
sírba méltó testvérhuga Marie, Berlin
ben, 80. évében. Ő is elsőrangú operaházak 
csillaga volt, az »ifjú-drámai« szerepkör
ben; a bécsi udv. operánál 14 évig tündö
költ. Évtizedek ó ta a színpadtól vissza
vonultan, m int énektanárnő m űködött.

Fodor Aranka, 1906-tól 1919-ig operánk 
elsőrangii alt-énekesnője dec. 19-én meg
halt Grazban, ahol férje, bénárd Béla, 
m int színigazgató működik. Impozáns 
szépség volt, egész szerepköre — Gertrudi - 
dis, Anmeris, Azucena, Carmen, Delila, 
E rda, Fides, Fricka, Heródiás (a Salome- 
ban), Orfeus, W altraute . . .  — sikereket 
jelentett, míg utol nem érte néhány nagy 
pályatársának (Materna Amália, Szilágyi 
Arabella, W ilt Mária stb.) végzete — 
term ete form átlanná le tt, megjelenése 
többé nem b írt illúziót kelteni, lélegzése 
is mindinkább feltűnő lett. Az egykor 
ünnepelt művésznő sikereit, az olasz 
énekesnőből magyar művésznővé és 
asszonnyá lett Bartolucci V ittorina (Pártos 
Béláné) és a magyar fiúból bécsi, tenorrá 
és operai rendezővé le tt Stoll Ágoston, 
m int tanárai, alapozták meg.

Richard Strauss a dirigálásról ír t 
érdekes és nagyon dicsérő előszót egy 
most megjelent könyvhöz. A sok újat 
tartalm azó kis mű cím lapját ide másoljuk: 
Ein Orchestermusiker über das Dirigieren. 
Die Grundlagen der Dirigiertechnik. Aus 
dem Blickpunkt des Ausführenden. Von 
Hans Diestel, Kammermusiker an der 
Staatsoper in Berlin.

A gazdasági válság a kiadóhivatal 
költségvetését is redukálta. A külső 
borítéklapot drága előállítása m iatt a 
további számoknál mellőznünk kell. 
Tartalom ban azonban ezután is változat
lanul ugyanazt törekszünk nyújtani 
olvasóinknak, m int eddig.

Budapest székesfőváros házinyomdája 1931 — 13123



PESTI VIGADÓ
BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS NÉPM ŰVELÉSI BIZOTTSÁGA

HANGVERSENYEI

A SZÉKESFŐVÁROSI ZENEKAR
k ö zrem ű k ö d ésév e l

A. bérlet
1932 január 10-én, vasárnap 

délután 5 órakor
Közreműködnek : KÁLMÁN MÁRIA hegedű

művésznő, MIKLÓSSY IRÉN operaénekesnő és 
LÓZSY HUGÓ operaénekes

1. BERLIOZ : Római karnevál — Nyitány
2. a) THOMAS: Hamlet. Ophelia áriája 

b) PROCH : Variációk
Énekli : MIKLÓSSY IRÉN 

.3. GOLDMARK : Hegedűverseny 
Előadja: KÁLMÁN MÁRIA

S z ü n e t
4. a) CLEMENT KÁROLY: Trilby -  Billy áriája 

b) WAGNER: W alkür— Szigmund tavaszi dala
Énekli : LÓZSY HUGÓ

5. CASELLA : La giara (A nagy korsó)
Szimfonikus szvit.

I.
Preludio. Danza siciliana

II.
,.La storia della fanciulla rapita dai pirati.“ 

(Tenorszólót énekli : LÓZSY HUGÓ)
Danza di Nela. Brindisi (Bordal).
Danza generale. Finale

Vezényel : BOR DEZSŐ karnagy

C -  bérlet.

1932 január 24-én, vasárnap 
délután 5 órakor

Közreműködnek: DÉRY MARGIT, a Városi Színház 
művésznője, PALOTAI VILMOS gordonkaművész 

és Dr. ERDŐSS ÁRPÁD operaénekes

1. VASZY : Vígjáték nyitány, (Első előadás)
2. a) LEONCAVALLO : Bajazzók — Prológus 

b) THOMAS : Hamlet — Bordal
Énekli: Dr. ERDÖSS ÁRPÁD

3. POPPER : E-moll gordonkaverseny
Előadja : PALOTAI VILMOS

S z ü n e t

4. WEBER : Bűvös vadász — Agátha áriája
5. a) VERDI Aida — Ária Énekli : DÉRY MARGIT 

b) VERDI : Aida — Duett (DÉRY MARGIT —
Dr. ERDÖSS ÁRPÁD)

6. BUTTYKAY : Magyar szvit.

Vezenyel : BOR DEZSŐ karnagy

B .  bérlet.

1932 január 17-én, vasárnap 
délután 5 órakor

Közreműködnek : DAMOKOS LÁSZLÓ zongora- 
művész, ZALÁNFY ALADÁR orgonamüvész, a 

Budapesti Korál-Kamara Társaság és  a 
Ref. Főgimnázium Fiúkara

1. BACH J. S. : Bánat, sírás . . .
(Weinen, Klagen)

2. BUXTEHUDE D. : Benned bízom Uram
3. BACH J. S, : A karácsonyi oratóriumból

a) Fel dalra vígan
b) Áldás zengjen

Karnagy : ÁROKHÁTY BÉLA 
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4. CSAJKOVSZKY : Zongoraverseny
Előadja : DAMOKOS L ÁSZLÓ

5. LISZT : Hungária. Szimfonikus költemény

Vezényel : BOR DEZSŐ karnagy

A. bérlet.

1932 január 31-én, vasárnap 
délután 5 órakor

Közreműködnek: SEBÖK STEFI, a Városi Színház 
művésznője, KOROMZAY DÉNES hegedűművész 

és GERGELY LÁSZLÓ zongoraművész

1. SIKLÓS ALBERT : Vígjáték nyitány
2. a) SZABADOS BÉLA : Pillangó — Keringő 

b) ERKEL FERENC : Cabalette
Énekli : SEBŐK STEFI

3 ZÁDOR JENŐ : Kamarakoncert kis zenekarra 
Előadja : GERGELY LÁSZLÓ

S z ü n e t

4. DOHNÁNYI ERNŐ : Ruralia hungarica
5. JOACHIM JÓZSEF : Hegedűverseny magyar

stílusban. Előadja KOROMZAY DÉNES
6. HUBAY JENŐ : Balletzene az „Álarc“ című

operából

Vezényel : SIKLÓS ALBERT karnagy
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Felelős szerkesztő : Felelős kiadó :
S IK L Ó S  A L B E R T NOVÁGH GYULA
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Szerkesztőség: Budapest, Vili. kér., Üllői-út 40. sz. K iadóhivatal: Budapest, IV., Szép-u. 5, félemelet 2.
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B u d a p est  
XIII. évfolyam, 8. szám 

1932 január 15

T A R T A L O M

Hangversenyműsoraink ismertetése. — Sebestyén Ede: 
A százéves Norma. — Gárdonyi Zoltán : Liszt kiadatlan 
magyar zongorakompozíciói, — Vidéki zeneélet. — 

Vegyes hírek. — Pályázati hírek.

A  Székesfővárosi Népm űvelési Bizottság hivatalos kiadványa
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Budapest székesfőváros népművelési bizottsága hangversenyei 
a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével

Tizennyolcadik hangverseny — 1932 január 24-én — Karnagy: Bor Dezső

1. Vaszy Viktor (1903, Budapest—): V ígjáték-nyitány (Először.)
A fiatal karm ester-kom ponista vígjátéknyitányával, — melyet Bor Dezsőnek, 

a  Székesfővárosi Zenekar karnagyának ajánl — teljesen h á ta t fordít eddigi stílusá
nak és erősen klasszicizáló törekvéseket ju t ta t  érvényre. Ez szembetűnik úgy a mű 
kisszonátára emlékeztető felépítésén, valam int technikai kidolgozásán. Könnyed, 
csipkeszerű arabeszkek jellemzik a ,fő tém á t, melynek pregnáns rithm ikája első 
hallásra a hallgatói fülébe vésődik. Á ltalában az egész kompozíciót könnyedség és 
sziporkázó tem peram entum  jellemzi. Hangszerelése, dacára, hogy a szerző külön
legesebb hangszereket nem ír elő partitú rá jában , nagy orkesztráló készségről és a 
vérbeli instrum entalistáról tesz tanúságot.

2. /a Leoncavallo : Bajazzók — Prológus.
Szabad? Szabad? Nagyérdem ű közönség, bocsánatot, hogy csak m agam  jövék ki! Kn a prológ 

vagyok! A régi m askarákat hozván színre a  szerző, élesztni vágyik némikép a  m últ szokásit s ez 
okból küldött elétek. De m a nem  azt üzeni ám  : A könny, am elyet on t szemünk, hazugság gyötrő
déseink, mindenféle ja junk  ne bán tsa  szíveteket. Nem, nem! Ma szerzőnk nem  így tesz, egy darab 
életet óha jt tá rn i elétek ; m ert néki elve az, hogy »ember« a művész! S kell, hogy az emberi szíveknek 
írjon, a  való az, mi lelkesít. Hogy éltén elm erengett s emléke fészkiből egy nóta csengett, s m egírta 
valódi könnyekben ázva, égő lázba, hogy szíve dobbant s vére fo rrt. Nos hát ! Majd lá ttok  úgy 
szeretni, m in t o tt künn az élet piacán szeretnek ; lá tjá tok  a  gyűlölet indu la tjá t, hallotok m ajd  bús 
panaszt . s vad  dühnek ordítását, gúnyos kaján  kacajt!

É s m ajdan, óh nézők, ne gondoljatok csak a bohóc tarka  mezére! Ám gondoljatok lelkére 
inkább ; em beri lélek az, csak úgy, m int Tiétek és am elyet Ti valamennyien, mi is ugyanazt a  léget 
szívjuk. Ez a m űben az eszme, halljátok íme. érvényre, hogy ju t! Gyerünk! kezdődjék a  játék!

2/b Thomas : Hamlet — Bordal.
Oh bor, oszlassa el varázsod, szívünk keserveit! M utasd a  földi boldogságot s az élet bájait! 

Á ltalad szívem feléled, a m ám or s élet te  benned fakad! Az élet álom, rövid a  lét, kevés 
az üdv e zord világon. Remegve hajh! mennyi sóhaj repül az égnek s viszályait viseljük i tt  a  
földi létnek. Félre gond most! Bús előjel! Félre gond bús előjel! Bölcs valóban a  boloiul. Ah! Oh bor 
oszlassa el varázsod, szívünk keserveit! M utasd a földi boldogságot s az élet bájait! Á ltalad szívem 
feléled s a  mámor, élet Te benned fakad, te általad!

Énekli : dr. Erdős Árpád operaénekes.

3. Popper Dávid (1843. Prága — 1913. Baden, Bées mellett) : Versenymű, 
e-moll. 24. mű.

Popper Dávid, Zeneakadémiánk egykori büszkesége, a világhírű gordonka- 
művész és pedagógus négy versenym űvet ír t ; közülök ez az e-moll a legnépszerűbb. 
Első tételének nemes főtém áját mozgalmasabb melléktám a váltja  fel. Érdekes a 
szólógordonka gyakori recitativója, ezt a hangot Popper kétségtelenül Volkmann tói 
tanu lta  el. Különös technikai b ravúrt kíván a zárótém a spiccato szeptimhangzat 
szekvenciája. Az andante-tételben gyönyörűen érvényesül a gordonka cantabile- 
hangja. Bensőséges dalforma, imaszerű átiitatos kódával. A harm adik tétel (Allegro 
molto moderato) páros ütem ű szláv tánc egyik tém ája, élénken emlékeztet egy orosz 
népdalra, melyet Cin Cézár is feldolgozott.

E lőadja : Palotai Vilmos gordonkaművész.

C  bérlet.

S z ü n e t
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4. Weber Károly Mária (1786 E u tin  — 1826 London) : Bűvös vadász. — 
A gátha áriája.

Nem jön szememre álom, amíg nem láthatom .
A szerelem és bánat, mindig együtt vagyon.
Kísér az u tadon holdfény? Csodás az" éj.
Halkan, halkan édes dallam, szállj a  csillagok honaba.
Istent á ldva és csodálva szálljon hő im ám  az égbe.
Mint ragyog a csillagtábor, égi fényben tündököl,
Am o tt a hegyekben távol, v ihar kél a bérctetőn 
L s a  zöld erdőkön túl, szürke felleg tornyosul.
Kulcsolt kézzel Is ten t kérem, hallgassa meg könyörgésem,
Mennynek A ty ja  óvj a  vésztől, küld le angyalid az égből.
Álom szállt m indenre már! Kedvesem oh m erre jár!
Oly epedve várlak en csak a lomb susog felém 
A p atak  csobog csupán a  varázsos csöndes éjben,
L des dallal hívja éppen kis p á rjá t a csalogány!
I)e ah! Nem csalódom-e? Képieket hallok o tt  á  fenyő erdőből,
V alaki jő, Ez ő! Oh adna b á r  szárnyat a  vágy.
Hű m átkád  vár, ő vár reád. De ő még nem  lá to tt  meg.
Lg, ha nem  csal a holdvilág kalapja  m ellett friss virág, úgy van!
Legtöbbször célba ő talált, ez holnapra b izalm at ád,
Remén}7 te édes, ó adj új erőt.
Forr ereimben a  vér a szívem úgy dobog, hogyha vágyva rád  gondolok.
E n n y i üdvöt nem  reméltem. Oh balsorsa véget ér,
A szerencse vissza té r és nem  hagyja el ő t holnap. Vagy csak álom?
Csalfa kép? Oh nagy ég fogadd á  hálám, e kegyért, e nagy kegyért 
Forr ereimben vérem és a  szívem úgy dobog. Oh ha én rád gondolok.
Boldog vagyok, hogyha rád  gondolok.

5. a) Verdi: Aida — Nilusparti ária.
Radames ide jön. Mit akar tőlem? Úgy félek.
Ah! ha ta lán  elbúcsúzni jönnék tőlém örökre.
A Nílus árja  vár reám, hogy engem eltemessen,
O tt lelek én m ajd  békét és nyugodalm at.
Oh drága szép hazám, de messze vagy te most, soha 
Nem lá tlak  soha. Oh azur színű ég, oh honi tájak ,
Eelkembe hol a  lágy derű osont. Zöld halmok, rétek,
Hol felleg űzö tt á rnyat, A tyáim  földje, nem látlak  m ár viszont.
Oh szülőföldem, hazám , soha többé nem látlak  m ár viszont.
Oh szép hazám , drága hazám, nem látlak m ár viszont.
Soha! Nem, nem soha többé. O, hűvös völgyek, gyönyörű tájak ,
Hol boldogság b íz ta to tt se remény, Szerelmi ábránd,
S álm aim  rom ba dőltek. О szép hazám, többé nem látlak  soha.

Énekli : Dér у Margit, a Városi Színház művésznője.

b) Verdi : K ettős az Aidából. E lőadják: Dér у Margit és Dr. Erdős Árpád.

6. Buttykay Ákos (1871 Halmi — .) : Magyar szvit.
Ábrányi Em il három poetikus versét ír ta  B uttykay  szvitjének három tétele 

elé. Az első tétel címe : Alkony a Tisza partján :

Halk estelli szellő enyeleg a sással,
M adarak libbennek lomha, szárnycsapással,
Pattogó csikósok vad ménest terelnek,
Dübög-dobog a föld, am int tovakelnek.

Furulyázó pásztor viszi haza nyáját,
Pengeti a tücsök lassú muzsikáját.
Virrasztó csillagok leragyognak szépen,
R ingatják m agukat a Tisza vizében.

Ez a Lento-tétel hangulatosan ecseteli gazdag színekkel a tiszaparti estét. 
Különösen szép a klarinét bús tém ája a dalforma visszatérésénél.

A második tétel (Andantino) : Pásztortűz mellett, olyan liallgatónóta-féle, 
élénkebb középtétellel, am int a pásztorok mesélik harci emlékeiket.

Lobogó tűz m ellett 
Pásztorok mesélnek :
»Ott voltak az ágyúk,
És itt  a honvédek.
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Be szomotú nap volt 
Be szépen harcoltak,
Egy perc. . . valam ennyin 
Az ágyiíknál voltak.

H allgattak  az ágyúk 
Mind az isten adták,
Más nem dörgött csak ez :
Éljen a szabadság!»

Nagy idők! Belőlük 
Már csak itt-o tt élnek 
H am vadó tűz m ellett 
Pásztorok mesélnek.

Ugyanilyen találó színekkel festi B uttykay  a harm adik tételt, (A  jalu mulatJ 
hol a csárda hangulatát, legények lányok dobogását, ku rjan tásá t illusztrálja ízig-vérig 
m agyar táncok sorozatában :

H eje-huja ördög malom!
Majd megszakad a cimbalom,
A legények, a leányok 
Majd fölvetik a világot.

Robog a tánc, szól az ének 
Pislogatnak rá  a vének,
Idogálnak, halkan m ondják :
Mink is já rtuk  a bolondját!

*

Tizenkilencedik hangverseny — 1932 január 31-én — Karnagy: Siklós Albert
A  bérlet.

1. Siklós Albert (1878 Budapest — : Vígjáték-nyitány, U-dur, kis zene
karra.

N yárutóján  írta  meg a kom ponista jelen ópuszát, melyet a Budapesti hang
versenyzenekar m u ta to tt be 1931 december 5-én. A szonátaform ában modellált 
derűs hangú mű fő tém áját Ben Johnson híres, nálunk is já tszo tt ötletes vígjátékának 
a »Volpone«-nak főalakja, a ravasz, minden hájjal megkent, fölényesen okos velencei 
kereskedő inspirálta. Ehhez a jellegzetes témához, melyből a kidolgozási részben 
rövid humoros fugát is fejlesztett ki a zeneköltő., még három, kontrapunktikus 
bravúrral összefűzött tém a tartozik, egy dallamos, kissé szentimentálisán induló, 
mely Yolpone nem is nagyon önzetlen szerelmének motivumszimboluma, azonkívül 
egy energikus téma, mely a pénzügyeiben hallatlanul merész kalm ár elszántságát 
jelképezi és egy szemtelenül gúnyos téma, mely a félrevezetett társaságot figurázza 
ki. Ez a négy tém a kavarog sistereg pár percen á t előttünk az orkeszterniűvészét 
boszorkány kony háj án .

2. a) Szabados Béla (1867 Budapest —)’ : Pillangó — Keringő.
b) Erkel Ferenc (1810 Békésgyula — 1893. Budapest) : Cabaletta.

Énekli : Sebök Stefi, a Városi Színház művésznője.

3. Zádor Jenő (1894. Bátaszék —) : K am arakoncert. Gergely László zongora- 
művész közreműködésével.

A »Kamaraversenyt« Zádor 1930. végén írta. A m űvet a szerző kis zenekarra 
kom ponálta : vonósokra, 2 kürtre és zongorára. (A zenekar elhelyezkedésének rendjét 
a komponista egy, a partitxira első oldalán feltün tete tt módon kívánja, amely a 
mű sajátos hangszerelésének akusztikailag a legjobban megfelel.)

A zongorának nincs szólószerepe, am inthogy a zenekar sem »kísér« ; a mű 
komponálási formája tiszta kam arazene-stílus : egyforma jelentőséggel bír a polifon, 
szólisztikus vonalvezetésű műben m inden hangszer.



A  Z E N E 129

A »verseny« jelleget a mű 3-tételes form ája adja meg ; az első tétel szabad 
szonátái orm á j ú Allegro, a második elégikus Andante, amelyben a k ü rt domináló 
szerepet játszik, az utolsó pedig erősen magyaros színezetű Molto allegro, amelynek 
lendületes ritm ikája sok táncszerűséget fejez ki. A m űvet eddig Breslauban, Berlin
ben és Dort muridban já tszo tták  ; következő előadásai : Bécs, Saarbrücken és Páris 
(február 6.).

4. Hubay Jenő (1858 Budapest —) : Ballet »Az álarc« c. operából.
A m agyar komponistagárda nesztorának tavaly  bem utato tt nagysikerű 

dalművében, annak második felvonásában közvetlenül a drámai feszültség kulminálása 
e lő tt bontakozik ki a színpadon az a színes kép, mely a trópusi nyári éj minden 
buja exotikum át varázsolja elénk. Félmeztelen táncosnők lepik el a színt, hogy 
szórakoztassák a tengerésztiszteket. A ballet zenéje négy részre tagozódik, három 
jellegzetes dalform ára ; mindegyik színes hanghatásaival és a keleti skálákra jellemző 
dallamképzésével ragadja meg fantáziánkat. Rövid bevezető ütem ek u tán  egy alla 
breve tem pójú Allegro moderato fátyoltánc ny itja  meg a sort. Klőbb a fuvolák suttogó 
harm óniái jelennek meg a celeszta kíséretében, m ajd m int ellentéma a vonósok 
epedő dallama. U tána megélénkül a tánc (Allegro vivace), hogy azután helyet adjon 
a kelet elm aradhatatlan karakterisztikus, bűvölő lassú szólótáncának, Naimé m agán
táncának. (Lento.) Most az óboa panaszoshangja dominál. De lassankint megélénkül 
a tánckíséret ritm usa, ifjabb és újabb párok vetik  m agukat bele a szilaj körtánc 
forgatagába és egy bachanáliába torkollik a fokozatos accelerando. Végül az eddigi 
tém ák felsorakoztatásával zárul a színes kompozíció.

S z ü n e t
5. Joachim József (1831 Köpcsény — 1907. Berlin) : Versenymű m agyar 

stílben, <7-moll, 11. mű. Brahm s Johannesnek ajánlva.
Három  versenym űvet ír t hegedűre Joachim, a berlini főiskola világhírű 

pedagógusa, kinek születési centennárium át tavaly ünnepelte meg a muzsikus világ, 
közöttük ta lán  a G-dur a legnépszerűbb, de hálás feladatot nyú jt az előadónak ez 
a »magyar koncert« is, melynek főként első tétele szerepel a hegedűművészek műsorain.

Hosszabb zenekari bevezetés (az expozíció töm örített kivonata) előzi meg a 
koncertáló hegedűszólam belépését. Klőbb domináns-orgonapont feletti kadenciát 
hallunk s csak ezután lép fel a G-húron já tszo tt magyaros főtéma. Az expozíció 
másik két tém acsoportja a párhuzamos dúr hangnemben szólal meg. U tána gazdag 
figurációval d íszített kidolgozás következik, melynek végén ugyancsak domináns- 
orgonanapont készíti elő a főtéma visszatérését. A klasszikus forma törvényei szerint 
a melléktéma és a zárótém a most D-durban ismétlődnek, befejezésül pedig hatásos 
kóda zárja le Joachim  nagy technikai bravúrt követelő alkotását.

Előadja : Koromzay Dénes hegedűművész.
6. Dohnányi Ernő (1877 Pozsony —) : Ruralia hungarica 32. mű.
Dohnányi öttételes bájos szvitjének népi dallamokból szerkesztett dalformái

egy zongoraszvitnek részletei. Partitú rája  iskolapéldája annak, hogyan kell a m agyar 
népzene kincseit díszes zenekari köntösbe öltöztetni.

(Mintha egy régi történetet mesélne el nekünk az első tétel : egy régen elhalt 
bús regős meséjét. Az óboa és a mélyhegedű két m otívum ot szólaltat meg, ezt a 
két tém át fűzi tovább mesteri kézzel Dohnányi. Megszólal a klarinét sejtelmes 
dallam a szordinált vonósok kíséretében. Egy szenvedélyesebb rabato u tán  az óboa 
és a szólóhegedű még egyszer visszasírja az első melódiát, aztán minden halkabb, 
csendesebb lesz, míg végül egy lágy ködös liangzatba olvad fel.

Szilaj tánc a második tétel (Presto ma non tanto). A kvartpárhuzam okkal 
Hetesen aláfestett tém a több változatban jelenik meg. Rövid középtétel u tán  az 

első tém a tér vissza érdekes variáció alakjában.
Bájos, vidám tétel az Allegro graziöse. Mintha gyermekek játszanának és 

kergetőznének a réten s vékony hangon csiripelik : »Búj, búj, zöldág, zöld leve- 
lecske. . . !«

Szomorú, bánatos dallam mal indul a negyedik té tel ( A dagio non troppo) ; 
Az angolkürt, basszusklarinét és kü rt uniszónóját sötéten festi alá a vonósbasszusok 
tizenhatod figurája. A P iú  mosso rész élénkebb hangulata u tán  újból az első dallam 
tér vissza, lassan elhalva, eltűnve.

Az utolsó tétel (Molto vivace) virtuóz variációk sorozata, frappáns hanghatásai
val méltó befejezése a gyönyörű kompozíciónak.
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A  S Z Á Z É V E S  N O R M A
A milánói Scala-Színház egy bukott opera első bem utatójának századik 

évfordulóját ünnepelte december utolsó napjaiban, díszes külsőségekkel, díszes 
szereposztással. A buko tt opera szerzője Vincenzo Bellini, címe : Norma.

Bellini a 19. századbeli olasz zeneirodalomnak egyik legjelentősebb és 
legrokonszenvesebb alakja volt m ár, amikor a Norma-nak, Felice Romani librettó já
nak megzenésítéséhez hozzáfogott. A szövegíró Soumet és Belmontet francia írók 
tragédiájából készítette az operát, amelynek cselekménye röviden ez :

Norma, a druidák papnője Severust szereti, a megszálló római hatalom  prokon- 
zulját, teh á t az ő népének ellenségét. A papnő voltaképpen csábításnak volt az 
áldozata és két gyermeke is van a rómaitól. Minderről természetesen senki sem 
tu d . . . Norma utóbb rájön, hogy Severus m ár nem őt szereti, hanem a másik pap
nőt, Adalgisát. Elkeseredésében meg akarja ölni a gyermekeit, de nincs hozzá lelki 
ereje s mivel sem a római, sem Adalgisa nem akar szerelméről lemondani. Norma 
bosszúból nyilvánosan meg vallja bűnös szerelmét és megnevezi Severust is, m int 
bűntársát. Még most is szereti a róm ait s mivel nem élhet vele együtt magával viszi 
a halálba. Máglyára vetik  őket.

*

Bellini 1831 nyarán fogott hozzá az erős drámai hatású szöveg megzenésítéséhez 
és négy hónap a la tt készült el vele. Nagy gonddal és nagy szeretettel végezte m unkáját, 
m ert arra törekedett, hogy tovább jusson ezzel a művével a pályáján és főként az ének
technika dolgában akart újszerű föladatokat előkészíteni. Es ebből tám ad t sok baja 
az énekesekkel. Leghevesebben G iuditta Pasta, a címszerep kreálója tiltakozott a 
technikai akadályok ellen, holott ő volt annak a kornak legnagyobb koloratur-csillaga. 
Különösen a G-durban kom ponált Casta diva kezdetű cavatina ellen volt kifogása.

— Kedves Vincenzo, — m ondta Bellimnek — mit komponáltál itt össze r 
E zt senki emberfia el nem tud ja  énekelni. Legalább én nem!

Bellini, aki ekkor m ár nyolcadszor kom ponálta á t ezt az áriát — maga is 
fölismervén a nehézségeit -— m egnyugtatta az énekesnőt, hogy nem lesz nagyon 
nehéz föladata vele.

— Énekeld el egy héten á t minden reggel egyetlen egyszer és egészen jól 
megy majd.

Az énekesnő hosszas könyörgésre megígérte a zeneszerzőnek, hogy meg
fogadja a tanácsot. És valóban : sikerült is az akadályokkal megbirkóznia.

Most még csak a cenzúrákkal kellett végezni. A politikai és a rendőri cenzúra 
nem ta lált semmi kifogásolni valót, annál inkább az egyházi. Még a címet sem 
engedélyezte, m ert a Norm a (szabály) szóval kezdődik több egyházi rendelet, tehát 
sértené az egyház tekintélyét, ha egy világi dalmű ezt a címet viselné. Más cím et 
kellett adni, de nemsokára visszaadták az operának eredeti címét.

Végre m eg tartha tták  a bem utató előadást. A nevezetes esemény dátum a : 
1831 december 26. A színház nagy lelkesedéssel készült az előadásra, a szereposztás 
is elsőrangú volt s a siker mégis elm aradt. A lesújto tt zeneszerző ezt írta  nyomban 
a kudarc u tán  egyik m eghitt barátjának  Róm ába :

»Olyan fájdalomnak, olyan kegyetlen szenvedéseknek a hatása a latt irok 
neked, amiket nem tudok jellemezni s am iket egyedül csak te tudsz megérteni 
és átérezni. Most jövök a Scala-hő\ a Norma első előadásáról. Mit gondolsz, mi 
tö rtén t? Bukás, bukás, tökéletes bukás /«

De a sötét felhők ham arosan eloszlottak és nemsokára teljes fényével ragyogott 
föl a Norma szerencsecsillaga. Előbb az olasz városokban, azután egész Európában

*



A Z E N E 131

Magyarországon 1836-ban, április 12-én ad ták  első ízben Kassáv, Szerdahelyi 
Józsefnek, a nagy színésznek a fordításában. (Máig sem késziilt új fordítás.) A cím
szerepet Déryné énekelte. Másfél évvel később, 1837-ben, október 28-án a pesti 
Nemzeti-Színház is fölvette műsorába s a következő szereposztással m u ta tta  be:

Severus .................... ............................ id. Lendvay Miklós
Flavius .............................................. Frikk
Or öve s o ................................................  Udvarhelyi Miklós
Norma . . .......................................... . Déryné
Adalgisa ............................................ Éder Lujza
K lo ti ld ................................................ Bartháné Meszlényi Anna

Pesten kezdettől fogva nagy sikere volt a druida operának, amelynek zenéje 
belső és technikai szépség, dallamgazdaság és szenvedélyesség dolgában egy
képpen fölülmúlta Bellini korábbi dalműveit. A  címszerepet Dérynétől csakham ar 
á tvette  Schodelné, aki nagyon sokszor énekelte.j

A Nemzeti Színházban 1837-től 1884-ig nem kevesebbszer, m int száznegyven
négyszer ad ták  elő, ami egészen szokatlan eredmény volt.

Némelyik előadásnak egészen különleges érdekessége volt. Az 1838-ban, 
m árcius 9-én ta r to tt  előadás színlapja büszkén jelentette, hogy ez lesz az első elő
adás légszeszvilágítás mellett. Az 1842 május 31-iki előadás Hassel-Barth bajor 
énekesnő vendégfellépésével tö rtén t, aki műkedvelőkkel ad ta elő a N orm át olasz 
nyelven ; 1849 december 20. : jótékonycélú előadás a Haynau  által alap íto tt
katonai gyám intézet ja v á ra ; 1858 szeptember 4. és 13.: a címszerepet Viardot 
Gevicia asszony énekli ; I860 jxínius : Salvi olasz társu lata  kétszer előadja a N orm át ; 
1862 : Arlot-Desirée da Cadilla énekli Adalgisa szerepét.

A m agyar színészet nagyjai közül az em lítetteken kívül a következők énekel
ték a címszerepet : Hollósy Kornélia, Kaiser Ernstné, Voggenhuber Vilma ; vendégek : 
Turolla Emma, W ilt Mária, Lesznievszka Lujza, Schröder-Hanfstaengl Mária, Lehmann 

Lili. Adalgisa szerepét : Pauly Ricliardué, Rabatinszky Mária, Ellinger Jozefa, 
N. Widmar K atalin, De Caux Mimi, Bognár Vilma, Huber Ida. Severus szerepét: 
Frkel József, Siéger Ferenc, Ellinger József, Gassi Ferenc, Hajós Zsigmond (»első 
színi kísérlete« 1868 április 28-án). Orovesot : Kőszegi Károly, Fiiredy Mihály, 
Szerdahelyi József, Benza Károly.

Az Operaházban 1886-ban. január 1-én ú jíto tták  föl a hosszú és dicsőséges 
m últú dalművet a következő szereposztással :

Sever ..................................................  Gassi Ferenc
F la v iu s ................................................ Dalnoki Béni
Oroveso........... ...................................  Ney Dávid
Norma . . ................*............ .............Turolla Em m a
Adalgisa ...........................................  Maleczky Vilmosné
K lo ti ld ................................................ Henszler Helén

Az A ndrássy-úti palotában nem kísérte el a szerencse a boldogtalan druida 
papnőt. I t t  mindössze tizenhatszor adták elő, u toljára 1909-ben, február 5-én. Ez 
• olt az utolsó fölujító kísérlet első és egyúttal egyedüli előadása. Sebeők Sári, Venczell 
Béla és Lunardi voltak a főbb közreműködők. Az operaházi előadásokon Severus 
zerepét Prévost Henrik és Arányi Dezső, Orovesot Tallián János és Odry Lehel is 

énekelték : Adalgisát Abrányiné Wein Margit és Sz. Bárdossy Ilona.
A Városi Színház is m egpróbálkozott egyszer a Norma föltámasztásával. 

A címszerepet Németh Mária énekelte, Se vei üst Somló József. A kísérlet i t t  sem sikerült. 
Norma •— úgy látszik -— a budapesti színpadokon véglegesen meghalt.

SEBESTYÉN ED E.
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LISZT K IA D A T L A N  M A G Y A R  Z O N G O R A -
KOMPOZÍCIÓI

I.
Liszt Ferenc magyar vonatkozású zongoraművei közül jórészt csak 

a feldolgozások ismeretesek, az eredeti kompozíciók alig. Az utóbbiak 
iránt tanúsított közöny a legtöbbjüknél odavezetett, hogy az első kiadáson 
kívül többé nem kerültek forgalomba. Nem csoda tehát, hogy mai zongora
játszóink mit sem tudnak felőlük, hiszen az első kiadások példányai 
legfeljebb elvétve találhatók a zeneműkereskedések raktáraiban, ahol 
idejét múlt anyagként kezelik, mivel maguk a kiadók sem veszik fel már a 
műveket az újabb nyomtatott árjegyzékekbe. A Liszt-alapítvány által 
kiadott és a Breitkopf & Härtel cégnél megjelenő összkiadás néhányat a 
kompozíciók közül újból napvilágra hozott. Ezzel azonban jóformán 
semmivel sem jutottak közelebb a kérdéses művek az előadó művészek
hez, amint hogy ennek a kiadásnak nem is a művek ezirányban való nép
szerűsítése a célja.

Nem szándékozom e tanulmány keretei között ezekkel a kompozí
ciókkal részletesen foglalkozni.1) Ezúttal csupán két, eddigelé egyáltalán 
kiadatlan magyar műre akarok rámutatni, amelyek ilyenformán szinte 
hozzáférhetetlenek, de amelyeknek a kiadatása számos, helvenkint merőben 
ismeretlen vonással gazdagítaná a Liszt magyar műveiről alkotott általános 
képet. Ezek : a »Csárdás macabre« és a »Magyar Arcképek«.

II.
A »Csárdás macabre« Liszt Csárdásai közül időrendben az első, az 

1881. és 1882. évek elején budapesti tartózkodása alatt keletkezett2). 
A reá vonatkozó, Liszt-irodalombeli adatok könnyen azt a látszatot kelt
hetnék, mintha a kompozíció azonos lenne a pár évvel később (1884. vagy 
1885.) keletkezett »Csárdás obstiné«-val3), amelyet egy harmadik, minden 
különösebb névnélküli Csárdással együtt a bécsi J. Weinberger, ill. az 
Universal-Edition kiadásában ismerek. Egyesek szerint Táborszky & 
Parsch4), ill. Fr. Hofmeister5), ill. Jos. Aibl6) adta ki ezeket, amiről azon
ban személ}Tesen nem volt alkalmam megg}7őződni.

A »Csárdás macabre« Ramann szerint7) a berlini Th. Barth kiadónál 
jelent meg, ez a kiadás azonban még eddig nem került elő. Ismeretes 
továbbá, hogy Liszt Táborszkyval levelezett a kompozíció kiadatásáról, 
amelynek a Munkácsy-rapszódiát (16. sz.) kellett volna követnie8).

b Egy részük m egtalálható az összkiadás m ár megjelent köteteiben. Első
sorban a következő eredeti m űvekre gondolok : »Sunt lacrymae reruni, en mode 
hongrois«, Összk. II, 6. köt.; »Weihnachtsbaum« Nr. 11 : »Ungarisch«, Összk. II, 9. 
köt.; 16., 17. és 18. m agyar rapszódia, Összk. II, 12. köt.

2) Göllerich A. : Franz Liszt. Berlin, 1908. 286. 1., továbbá Ram ann L. : Franz 
Liszt. II. köt. 2. rész. Leipzig, 1894. 524. 1.

3) R am ann u. o. : »Czárdás macabre (»obstinée«)«. Grove : Dictioimary, 
London 1927, Vol. I l l ,  276. 1.: »Cs. macabre or obstinée

4) R am ann i. ni. i. köt. 259. 1.; Grove i. m. u. o.
5) Göllerich i. m. 289. 1., továbbá Pazdirek : Universal-Handbuch etc. Vol. 

X V II, 535. 1.
*) Pazdirek u. o.
7) I. m. i. köt. 524. 1.
8) Liszt Ferenc levele Táborszky Ferdinándhoz 1882 március 16-án. Eredetije 

a Magvar Nemzeti Múzeumban.
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A rapszódia megjelent Táborszkvnál, a »Csárdás macabre« azonban nem. 
A kompozíció eredeti kéziratát nem ismerem, csupán a nem Liszt kezétől 
származó tisztázatát9), amelynek a végén Liszt sajátkezű aláírása és 
keltezése áll (»F. Liszt, Avril 82, Budapest«). Ismeretes továbbá a műnek 
Végh Jánostól származó négykezes átirata10), amely Liszt kívánságára 
készült11).

A kompozíció merészségével Liszt teljesen tisztában volt. »Alle 
ordentlichen Conservatoristen mögen sich an diesem Stück den Kopf 
anstossen«, írja Liszt az említett levelében Táborszkynak. Talán a Göllerich 
jegyzékében12) közölt kételkedő megjegyzés : »Darf man solch ein Ding 
schreiben oder anhören?« is Liszttől származik. A »rendes konzervatóristák«, 
azaz a régi szabályokhoz ragaszkodók említésekor elsősorban a követ
kezetes kvintpárhuzamokra gondolhatott Liszt, amelyekkel az első, erősen 
kromatikus témát 27 ütemen keresztül kíséri ; továbbá a darab folyamán 
előforduló teljes akkordpárhuzamokra, amelyek mindig a kromatikus 
kezdőtéma megjelenésével együtt lépnek fel (inoll-szextakkordok kvint- 
kettőzésekkel : oktáv, kvint és kvartpárhuzamok ; domináns szept- 
akkordok : kvint, tritonus és szeptimpárhuzamok). Ezekben a kvint- és 
teljes akkordpárhuzamokban Liszt jóval megelőzte Debussyt. Liszt pár
huzamai némileg eltérő jellegűek a Debussyéitől, aki inkább diatonikusan 
használja ezeket. Továbbá Lisztnél a melódiával párhuzamosan haladó 
akkordok a teljes kíséretet jelentik, míg Debussynél inkább csak színbeli 
jelentőségük van. E párhuzamos akkordika mélyebb gyökereire Lisztnél 
egy későbbi dolgozatomban szándékozom rámutatni.

A merészségek azonban nemcsak ezekben a párhuzamokban lelhetők 
fel, hanem a tonalitásbeli viszonyokban is. A kizárólag kromatikus lépések
ben mozgó kezdő téma, pusztán az állandó kvintpárhuzamokkal kísérve 
nélkülözi a tonális centrumot és így csupán a következő téma belépésénél 
(41. ütem) lesz világossá a d-moll-tonalitás, amelyet azonban még itt is 
sokszor elfátyoloz a kromatika. A kezdőtéma, bár a darab folyamán több
ször visszatér, már tonális bizonytalanságánál fogva is, de egyébként is 
inkább csak bevezetés jellegű. A tulajdonképeni főtéma a 41. ütemben 
lép fel. Mindkét téma inkább induló-, mint csárdásszerű. Valóságos csárdás
téma azonban a második főtéma, amely először E-dur dominánsán, a 
C orgonapont felett jelenik meg. Ez kétségtelenül az »Eg a kunyhó, ropog 
a nád« dallama és ritmusa által inspirálva jött létre. Ehhez még egy har
madik, inkább csak epilógszerű téma csatlakozik, amely az első főtéma 
eredetileg szaggatott és inkább ritmikus fontosságú melódiájának a Gesz- 
orgonapont feletti kantilénává való kiszélesítéséből ered.

A mű felépítése határozottan szonátaszerű szerkezetre vall. Ha a 
kezdőtémát csupán többször visszatérő bevezetésnek tekintjük, akkor a 
két főtéma (A és B, ez utóbbi az epilógszerű függelékkel együtt) és egy 
hosszabb, moduláló, kidolgozásszerű rész (Y) a következő formává kap
csolódnak össze :

s) Liszt-Museum Weimar, jelzés : Ms. J 1 i .
10) Liszt-Museum Weimar, jelzés : Ms. V 15.
X1) Az em lített Végh-féle átirathoz tartozó egyik lapon Liszt kezeírásával 

ez áll : »Herrn J . von Vegli zu gütigem Arrangement 4-oder 8 händig dankbar erge
benst F. Liszt«. - - ’ .и

14) I. m. 289. 1.
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A
d-moll,

В
F-dur

Y
d-moll,

A B Coda. 
D-dur

Hz természetesen csupán elvont, sematikus váz, amelyen belül a 
variált ismétléseknek és az úgynevezett Liszt-féle szekvenciának (hosszabb 
részleteknek más fokról való változatlan megismétlése) néhányszor jut 
szerep. A szonátaforma mint elmosódott keret Liszt alkotásaiban néhol 
halványan felismerhető, de sehol sem lép ily relatív határozottsággal 
előtérbe, mint a »Csárdás macabre«-ban.

Zongoratechnika szempontjából a késői Liszt-művek általános 
jellegzetességei itt is fellelhetők : a pusztán ornamentális figurák teljesen 
hiányzanak, ezzel szemben elsősorban oktáv- és akkordtechnikával dolgozik 
Liszt. A mű költői tartalmának általános jellemzéséhez legyen elég ezúttal 
az ezt meghatározó szaggatott és szilaj ritmusú témákra utalni. A Bartók 
műveiből gyakran kiérzett »démonikus viziók« már Liszt »Csárdás macabre«- 
jában előrevetik az árnyékukat, a Codában azonban a Lisztnél oly gyakori 
apotheozis, illetve győzelmi mámor hangjai szólalnak meg.

A »Magyar Arcképek« keletkezésének ideje legnagyobbrészt Liszt 
utolsó életéveire esik (1884—86.)13). Stradal szerint 1885 tavaszán Buda
pesten dolgozott rajtuk Liszt14), de már ugyanazon év júniusában a 
kiadatásukról levelezik Táborszkyval és közli a címeket : »Dem Andenken 
Stephan Széchényi, Franz Deák, Josef Eötvös, Ladislaus Teleki, Michael 
Vörösmarty, Alexander Petőfi«. Ez utóbbi — írja Liszt — már megjelent 
Táborszkv kiadásában, most azonban több záróüteme lesz. Mint 7. szám 
»Mosonvi’s Trauerklänge« fog szerepelni, amely Táborszkynál már 15 évvel 
azelőtt megjelent15). 1885 július 30-án Liszt a következőket írja Wittgen
stein hercegnőnek : »Ön a buddhizmusban úszik, én pedig a magyarizmus- 
ban merülök el zeneileg hat vág}’ hét történeti arcképpel : Széchényi 
István, Deák, Teleki László, Eötvös, Vörösmarty, Petőfi és Mosonyi 
barátom gyászmenetével s mindez a megdicsőülés fanfárjával végződik«16). 
Amint már eddig is látható, az Arcképek sorrendje Lisztnél még nem volt 
egészen határozott ; a Liszt-irodalomban számos verzió kering, amelyek 
közül egyik sem egyezik tökéletesen a másikkal17).

A »Magyar Arcképek« eredeti kéziratát nem ismerem, csupán a 
lipcsei Breitkopf & Härtel cég tulajdonában levő másolatot18). Ez a másolat 
valószínűleg azonos azzal, amit Ramann említ. Eszerint a másolásról 
Göllerich gondoskodott s ugyanő látta el ezt 1886 augusztusában jegyze
tekkel, amelyek Liszt megjegyzéseit szószerint tartalmazzák. Ő küldte el 
továbbá a másolatot Táborszkynak, akinek Liszt a kiadói jogot oda
ígérte19). Hogy miként került a másolat Táborszkvtól Breitkopf & Härtel-

13) Ram ann i. m. II. k. 2. r. 259. 1.
14) S tradal August : Erinnerungen an Franz Liszt, Bern, 1929. 60. 1.
15) F. Liszts Briefe. K iadta I,a Mara. II. köt. 1885 június 8.
'*) Briefe, VII. köt.
17} Ramaun i. ni. II. к. 2. г. 259. és 526—527. 1. : Sz., T., F ., D., V., M. 

(iöllerich i. m. 82. 1.: Sz., T., F ., D., Y., P., M. — Stradal i. m. 60. 1.: Sz., F., \  ., 
T. D., P., M. .

18) F helyen mondok köszönetét a kiadócég előzékenységéért, hogy a másolatot 
számomra a berlini Preussische Staatsbibliothek ú tján  több napon á t rendelkezésemre 
bocsátotta. .

19) Ramann i. in. II. k. 2. r. 259. 1. 5. jegyzet.

III.
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hez, azt nem tudtam eddig megállapítani. Ez a másolat a, következő sor
rendben tartalmazza az Arcképeket : Széchényi, Eötvös, Vörösmarty, 
Teleki, Deák és Petőfi. A hetedik Arckép : Mosonvi, itt nincs meg. Göllerich 
jegyzete szerint Deák eredetileg a második helyen állott, tehát az adatok 
közül egyik sem, csupán Liszt két idézett levele közölte megközelítőleg 
az eredeti sorrendet. Azt sem sikerült megállapítanom, hogy az eredeti 
sorrend megváltoztatása vájjon Liszt intenciói szerint történt-e, vagy a 
másoló, ill. Göllerich önkényes elrendezéséből ered-e? A másolat sorrendjét 
az adatok közül a Stradal-féle közelíti meg a leginkább.

Az »Arcképek« közül »Petőfi« és »Mosonyi« Liszt régebbi műveinek 
az átdolgozásai. »Petőfi«-nek a témái először »A holt költő szerelme« című, 
Jókai Mór balladájához komponált melodramatikus zenében fordulnak elő. 
E melodráma szövege nyíltan, de ki nem mondottan Petőfire céloz. A zene 
egyes témáiból építette fel Liszt az 1877-ben megjelent20) »Melodie dem 
Andenken PetŐfi’s«( »Petőfi szelleméhez«) című zongoradarabot. I tt említem 
meg, hogy Ábrányi Kornél megfordítva állítja be a dolgot. Szerinte21) 
Liszt azért választotta a melodrámához ugyanazokat a témákat, amelyek a 
»Petőfi szelleméhez« című zongoradarabban szerepelnek, hogy ezáltal 
zeneileg is kifejezésre juttassa a melodrámában a Petőfi személyére való 
célzást. Ábrányi tévedése abból is kitűnik, hogy ő a melodráma kelet
kezését és első előadását az 1881 — 82. évek telére teszi, holott kétségtelen, 
hogy a melodráma már 1874-ben íródott22). A hatodik »Arckép« az említett 
zongoradarab átdolgozásából ered.

A másolatból hiányzó »Mosonyi« már 1870, vagy 1871-ben megjelent 
Táborszkynál, mint »Mosonyi gyászmenete«23). Később a bécsi J. Wein
berger, illetve az Universal-Edition kiadásában is megjelent Liszt több 
késői magyar zongoraművével együtt. Ez utóbbi kiadvány címe : »Bilder 
aus LTngarn«, az említett darabé : »Trauermusik zu Mosonyi’s Tod«. Az 
irodalombeli adatok többsége »Mosonyi’s Grab-Geleit« gyanánt említi, 
csupán Stradal írja »Mosonyis Grabgeläute«-nek. Valószínűleg az előbbi 
cím származik Liszttől, noha az utóbbi cím sem nélkülöz minden tárgyi 
alapot a kompozíciónak harangzúgásra emlékeztető kezdete miatt. A 
»Magyar Arcképek«-ben ennek a szerzeménynek az átdolgozása24) kellett, 
hogy szerepeljen, azonban — nem tudni, mi okból — elmaradt a másolatból.

A negyedik »Arckép« : »Teleki«, az 1885. év folyamán keletkezett. 
Eredetileg »Trauer-Vorspiel und Trauer-Marsch« volt a címe s ezt Liszt 
tanítványának, Göllerich Augustnak ajánlotta, kinek az ő »Trauerdich- 
tung«-jai, azaz »gyászköltemény«-ei iránti előszeretetét tüntette ki az 
ajánlással25). Ez a két részből álló mű Liszt halála után 1887-ben26) meg is 
jelent Breitkopf & Härtel kiadásában (lemezszám : 18.114, 1. még Breit- 
köpf & Härtels Kataloge Nr. II, 1908., 122. old.). A kompozíció első része :

20) V. о. 259. 1.
21) Fővárosi Lapok, 1893 június 1.
22) L. Lisztnek 1874 február 8. és március S-áról keltezett leveleit W ittgen

stein hercegnőhöz, továbbá Liszt levelét Jókaihoz 1873 januárjából (Briefe, Neue 
Folge etc.). V. ö. Ramann i. ni. II. k. 2. r. 364. és 520. 1.

23) L. löszt em lített levelét Táborszkvhoz, továbbá Ram ann i. m. II. k. 2. r .  
259. és 519. 1.

M) Stradal i. m. 60. 1. szerint.
25) Göllerich i. m. 145. 3.
26j Ramann i. m. II. k. 2. r. 526. 1.
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a »Trauer-Vorspiel« a kézirat dátuma szerint 1885 áprilisában Budapesten 
keletkezett s Liszt ezt eredetileg az első Arckép : »Széchényi« kezdetéül 
akarta felhasználni, azonban ezt a szándékát nem valósította meg, sőt a 
»Trauer-Vorspiel« egyáltalán nem áll kapcsolatban az Arcképek végleges 
fogalmazásának egyetlen darabjával sem. Göllerich szerint (i. m. 25. 1.) 
a »Trauer-Vorspiel« motivikus rokonságban van a Liszt által Wagner 
halálának a hatása alatt komponált gyászzenével (»Richard Wagner. 
Venezia.« Lásd Liszt-összkiadás II., zongoraművek 9. köt. 184—185. old.), 
a valóságban azonban legfeljebb csak stílus- és hangulatbeli rokonság van 
a jelzett müvek között. Ellenben a »Trauer-Vorspiel« az utolsó nehány 
ütem kivételével azonos az összkiadás ugyanazon kötetének 165. oldalán 
közölt »Preludio funebre«-val. Az összkiadás jegyzetei szerint ez utóbbi 
1927-ben jelent meg először, ami nyilvánvalóan tévedés, mert a vele tar
talmilag csaknem egészen azonos »Trauer-Vorspiel« akkor már negyven 
éve ugyanannál a kiadónál jelent meg, ahol az összkiadás is. A »Trauer- 
Vorspiel und Trauer-Marsch« második részét (a gyászindulót) Liszt nem 
sokkal a halála előtt átdolgozta és ebből lett a »Magyar Arcképek« szóbau- 
forgó darabja. »Teleki« tehát csak ebben az átdolgozott formában és ezen 
•cím alatt nem került nyilvánosságra.

Liszt az »Arcképek«-et eredetileg zongoradaraboknak szánta, de 
szándékában volt a darabokat meghangszerelni. Ezt nyiltan kijelentette a 
Táborszkyhoz intézett s már idézett levelében, továbbá Göllerich is említi27). 
Liszt a darabok egyes helyein a normális két vonalrendszer felett egy 
harmadikban kifejezést is adott a zenekari intencióknak (például a 
»Széchényi«-ben: »Trompeten«,a »Deák«-ban : »Orchester«), Ezek a zenekarnak 
szánt szólamok a kérdéses helyeknek zongorán két kézzel való játszásánál 
ugyanazon játékos által nem foghatók, tehát a zongoratétel nem adja 
vissza teljesen Liszt zenei gondolatait. Liszt maga nem végezte el a hang- 
szerelést, ellenben az ő kívánságára28) Eriedheim Arthur írt át nehány 
tételt zenekarra29). Ez a hangszerelés teljesen megfelelt a szerző intenciói
nak30). Ebben a formában kerültek ezek a tételek (»Széchényi«, »Teleki«, 
»Eötvös«, »Deák«) még Liszt halála előtt az 1886. év folyamán előadásra. 
Először Weimarban adták elő január 19-én a Liszt-egyesület javára ren
dezett hangversenyen31), azután pedig június 3-án a Sondershausenben 
rendezett zeneünnep egyik esti hangversenyén32), mindkét alkalommal 
Friedheim vezényletével. Ez utóbbi előadás óta többé nem is játszották 
nyilvánosan a műveket.

A »Magyar Arcképek« eredeti címe : »Ungarische Portraits«, vagy 
»Ungarische Bildnisse«33), sőt Raniann szerint eredetileg »Ungarische Oden«, 
azaz »Magyar Ódák« címet akart adni Liszt a kompozíciónak34). A Eried-

27) I. m. 83. 1.
28j S tradal i. m. 61. 1., Allgemeine Musik-Zeitung (Berlin) 1886 jún. 18.
2tí) Göllerich i. m. 154. 1.
30) Musikalisches W ochenblatt 1886 január 28, Neue Zeitschrift für Musik 

1886 június 11.
31) Neue Zeitschrift für Musik 1886 január 29., Musikalisches W ochenblatt 

1886 január 28.
32) H irdetve a Neue Zeitschrift für Musik 1886 május 28-i számában, В.Sehrader 

beszámolója a június 1 1-i számban. L. még a Musikalisches W ochenblatt 1886 június 
3 7-i és a Neue Berliner Musikzeitung 1886 június 10-i számát.

33) Rám áim  i. ni. II. k. 2. r. 259. 1.
34) V. o. 5. sz. jegyzet.
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heim  á lta l h a n g sz e re lt té te le k  m in t  »U ngarische P o rtra it-S k iz ze n «  sze rep e l
te k  az e m lí te t t  h an g v e rse n y e k e n . A h erceg n ő h ö z  í r o t t  s m á r  id é z e tt  le v e lé 
b e n  » p o rtra its  h is to riq u e s« -n ek  n ev ezi ő k e t L isz t. A B re itk o p f  & H ä r te l-  
cég tu la jd o n á b a n  levő  m á so la t cím e a fe d ő la p o n  : » H isto rische u n g a risc h e  
P o r tr a i ts ,  o d e r  B ildnisse«, b e lü l : »U ngarische P o rtra its« . A T á b o rsz k y h o z  
in té z e t t  s tö b b sz ö r  e m lí te t t  le v é lb e n  »A rcképek«-ről nem  is tö r té n ik  em líté s  ; 
c su p á n  a k ö v e tk e z ő  c ím e l e t t  v o ln a  a  m ű n e k  : »Dem A n d e n k e n  . . .« s tb . 
(k ö v e tk e zn e k  a n ev ek ). E s z e r in t  sem m i p ro g ra m m a tik u s  je len té se  n em  
v o ln a  a  d a ra b o k n a k , c s u p á n  n e h á n y  k iv á ló , a k k o r  m á r  e lh u n y t h o n fi
tá r s á n a k  az em lék é t a k a r ta  zeneileg  m e g ö rö k íte n i L isz t. M ás a d a to k  
sz e r in t je lle m ra jz o k n a k  s z á n ta  ő k e t : »sie s in d  n a c h  d em  L eb e n  gezeichnet« , 
m o n d o tta  á l lító la g 35) ró lu k . E z  u tó b b i é r te le m b e n , a m e ly  a  »P ortra its« , 
ille tv e  »Bildnisse« m eg je lö lésn ek  is in k á b b  m egfelel, b iz o n y o s  p ro g ra m m a 
tik u s  te n d e n c iá k a t  ke llene  k e re sn ü n k  az egyes té te le k b e n .

L isz t p ro g ra m m z e n é je  tu d v a le v ő le g  b izo n y o s  le lk i, é rze lem beli 
fo ly a m a to k n a k  in k á b b  lira i, m in t  le író  je lleg ű  zenei k ife jezése36). A  »M agyar 
A reképek«-ben  sem  a k a r t  L isz t o b je k tív  je lle m ra jz o k a t ad n i, h a n e m  a 
c ím ek b e n  m e g je lö lt m a g y a r  k ö zé le ti n a g y sá g o k  em léke  á l ta l  k iv á l to t t  
s z u b je k tív  re f le x ió k a t fe je z te  k i zeneileg . A  ré sz le tek b e  m enő , le író  p ro g ra m - 
szerűség  h iá n y a  ab b ó l is l á th a tó  az »A rcképek«-ben, h ogy  ezek b en  a  te m a t ik a  
n em csa k  s tí lu s b a n  egységes, h a n e m  b izo n y o s, m in d e n  egyes té te lb e n  közös 
zenei eszm ek ö rb ő l m e r í t i  az a n y a g á t .  E b b e n  az j u t  k ife jezésre , h o g y  a 
fő sú ly  n em  az egyes sz em é ly ek  je llem zésén , h a n e m  v a lam e ly ,, m in d n y á j t ik 
b a n  közös v o n á so n  : a  m a g y a rsá g u k o n  feksz ik . A te m a t ik á t  á l ta lá b a n  az 
in d u ló sze rű sé g  je llem zi, le g y en  az e lk e se re d e tte n  h a rc ia s , gyászos, v a g y  
gy ő ze lm i a la p h a n g u la tű . A z in d u ló sze rű  te m a t ik a  L isz t le g tö b b  m a g y a r  
v o n a tk o z á sú  e re d e ti k o m p o z íc ió já b a n  fe lle lh e tő . E g y  m ásik , g y a k ra n  
v issz a té rő  je lleg ze tesség  a »M agyar A rcképek« -ben  egy  k ü r tje lsz e rű  m o tiv u m , 
am e ly  egy  m a g a sa b b , s z in k ó p á it és egy  rá k ö v e tk e z ő  k v in tte l ,  k v a r t t a l  
v a g y  sz e x tte l m é ly eb b  h an g b ó l áll.

E ze n  az á l ta lá n o s  és m o n d h a tn i  : egységes te m a t ik á n  b e lü l az o n b a n  
tö b b sz ö r  ju t  n y o m a té k o s  szerep  b izo n y o s  m e g k ü lö n b ö z te tő , egyén i cé lz a to k 
n ak . íg y  a  »V örösm arty«  első és fő té m á ja  az in d u ló sze rű ség  m e lle tt  a n n y i
b a n  v a n  V ö rö sm a rty  szem ély év e l k ö z v e te t t  k a p c so la tb a n , h o g y  a té m a  
V ö rö s m a r ty  »S zózat«-ának  E g re ssv  B én i á l ta l  sz e rz e tt m e ló d iá jáb ó l a 
h a rm a d ik  d a lla m so rra  (»A n a g y  v ilá g o n  e k ív ü l . . .«) em lék e z te t. G öllerich- 
n e k  a  té m a  k e z d e té h e z  í r o t t  je g y z e te  sz e r in t J á s z t  a  d a lla m o t »V örösm arty - 
N ó tá« -n a k  nev ez te .

A  »Teleki« (László) em lék é n ek  sz e n te lt g y ász in d u ló  sa já tsá g o s  b asso  
o s tin a to - ra  ép ü l fel (cisz-F isz-G ~B, m a jd  G-В -cisz-F isz) , a m e ly e t L isz t 
M osony i M ih á ly  » G yászhangok  S zéchény i I s tv á n  h a lá lá ra«  c ím ű  zo n g o ra 
m ű v e  első részébő l m e r í te t t .  T á rg y ila g o sa n  te k in tv e  e n n e k  a  té m á n a k  tö b b  
jo g o su ltság a  v o ln a  a S zéchény i, v a g y  a M osonyi n e v é t v ise lő  »A rckép«-ben. 
E lle n b e n  L is z te t  n y ilv á n  nem  ez a  k ü lső  k a p c so la t v e z e tte , h an em  a té m a  
h a ra n g z ú g á s ra  em lék e z te tő , m élységesen  gyászos jellege, a m it a tra g ik u s  
v é g e t é r t  k ö ltő -p o litik u s  T elek i I vászló  szem élyével h o z o tt  k a p c so la tb a . 
I t t  e m líte m  m eg, h o g y  L isz t m ű v é sze téb e n  a  g yász  k ife jezésén ek  a  leg 
v á l to z a to s a b b  a la k ja iv a l ta lá lk o z u n k , am e ly  a z o n b a n  sehol sem  m u ta t -

35) R am ann i. in. u. о. V. ö. Göllerick i. m. 83. 1.
3e) V. ö. Chantavoine J . : Liszt. Paris. 1910. 146— 147. 1.
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kozik oly sötéten és megenyhülés nélkül, mint ebben a kom
pozícióban.

A »Magyar Arcképek« részletes stílusbeli elemzését fenntartom most 
készülő nagyobb Liszt-tanulmányom számára. Általános jellemzésül a 
tematikáról mondottakon kívül a következő főbb vonásokat emelhetem 
ki : az oktávák és az uniszónók kedvelése, a cigányskála behatolása a 
dallam- és harmónia világba, a hangnemi kötöttség szándékos fellazítása 
és a végkadeneiák határozatlansága. Az »Arcképekének a »Csárdás macabre«- 
ral való közelebbi kapcsolata a stiláris közösségeken kívül még néhány 
motivikus rokonságból is kitűnik (p. o. »Eötvös«, G-dur téma : »Csárdás 
macabre«, Ggsz-dur epilóg stb.}.

I V .

Az eddigiekben igyekeztem a tárgyalt két jelentős kompozícióról 
némi halvány képet nyújtani. A fősúlyt inkább keletkezésük történetére 
helyeztem, mint a részletes stíluselemzésre. Ez utóbbi tígyis mindaddig 
holt betű marad, amíg maguk a kompozíciók nem lesznek mindenki által 
hozzáférhetőkké. Kottapéldák közlését, amellyel a fentebbi vizsgálódá
sokat némileg megvilágíthattam volna, a »Magyar Arcképek« másolata 
felett rendelkező kiadócég nem engedte meg. Közleményem célja így csupán 
az lehetett, hogy a tárgyalt művek iránt szélesebb körben érdeklődést 
sikerüljön kelteni s így közvetve a nyilvánosságra való hozatalukat kívá
natossá tenni. Liszt összes műveinek a Liszt-alapítvány által rendezett 
kiadása még csak nem is jelezte, hogy ezeket a műveket mely kötetben 
szándékozik közölni. Reméljük azonban, hogy Liszt Ferenc magyarságá
nak ezen érdekes megnyilatkozásait talán egy, szélesebb körben is hozzá
férhető és gyakorlati célt szolgáló kiadásban is nyilvánosságra hozzák.

GÁRDONYI ZOLTÁN

V ID É K I Z E N E É L E T

Debrecen. A »Debreceni ra. á. v. filharmonikus zenekar január 10-én este 
ta rto tta  meg e szezonbeli II. hangversenyét a Bika-szálló nagytermében a legtel 
jesebb sikerrel. A hangversenyen Mendelssohn : »Szentivánéji a7om«-jának nyitánya, 
»Berlioz : Harold Itáliában« c. zenei költeménye ; Beethoven »C-dura Hármasversenye, 
Goldmark »Sába királynőjének« bevonulási indulója került előadásra. — Beethoven 
m űvét az est vendégei : a »debreceni trió« tagjai : Gálánfy Lajos (zongora), Búza 
Gábor (hegedű), Erdész M ihály (gordonka) a debreceni Zeneiskola tanárai játszották 
színekben gazdag, a mű minden szépségét és hangulatát kiemelni tudó közvetlenséggel 
és készséggel. A filharmonikus zenekar kísérete finoman sim ult a kitűnő előadáshoz. 
A zenekar önálló számai is teljes sikert a ra ttak  a lelkesedéstől á tfű tö tt esten és a 
közönség a koncert befejezése u tán  is, percekig ünnepelte a zenekart és a bravúrosan 
vezénylő Ábrányi Em il karnagyot.

Győr. Az 1931/32. szezont az aradi vértanuk emlékének szentelt (okt. 5.) 
ének- és zeneegyleti hangverseny vezette be. Beethoven Eroicájának gyászindulóját 
és Poppernek m agán-gordonkákra és zenekarra írt Rekviem jét Hermann László 
Cherubini c-moll Rekviem jét pedig dr. Boldis Dezső vezényelte. A H. Szanyi I r m a -  
Hermann László— Gero Frigyes—dr. Ámon Ferenc— Helényi Gyula kam arazene
társaság a jelen évadban m ár 3 (okt. 17., nov. 12., és dec. 19.) estéllyel vett részt 
az Ének- és Zeneegylet hangversenysorozatában. Az előadott m űvek közül nagy érdek
lődést vá lto tt ki Schubert Forellen-kvintettje, Kodály II. vonósnégyese, Brahms 
H -dur és Arensky d-moll zongorahármasa. Hollósy Kornélnak (a miskolci városi 
zeneiskola tanárának) zongoraötöse G yőrött ju to tt el (dec 19.) második előadásához.
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Fodor Kálmán, az ev. egyházközség kitűnő orgonása, dec. 20-áu rendezte önálló 
és nagysikerű orgona-estjét. A zeneiskola a jelen tanévben eddig m ár két (nov. 24. 
és dec. 17.) hangversenyt ta rto tt. A szomorú gazdasági viszonyok rendkívül nehéz 
feladat elé álh tják  G yőrött is a hangversenyrendezés faktorait, de a vezetőkörök 
lelkes, önfeláldozó buzgalma mindenkor győzedelmeskedik a feltornyosuló 
akadályokon.

Szeged, Liszt Ferenc születésének százhuszadik évfordulója alkalmából igen 
sikerült hangversenyt rendezett Szeged városi zeneiskolája a Tisza szálló nagy
termében. Juhász Gyula alkalm i ódájá t (L iszt Ferenc emlékezete) Baj János szavalta 
el, nagy hatással. Liszt bravúros zongora-darabjainak (Nocturne, Soirée de Vienne, 
Rigoletto), valam int költői hangulati! néhány dalának előadása egészítette ki a 
színesen összeállított műsort. E  szólószámokban H ilbert Janka, Jónásné Baranyi 
Ilona, Kollár Pál, dr. Belle Ferenc, Fiedler W alter, Perényi Pál és Körffy Endre 
tanárok növendékei te ttek  tanúságot a kitűnően vezetett intézet szám ottevő peda
gógiai eredményéről. Befejezésül König Péter igazgató vezényelte Liszt, nagy m ű
gonddal be tan íto tt bájos liáromszólamú női kará t : A felébredő gyermek dícsénekét.

V EG Y ES H ÍREK
Az olasz Akadémia szép újévi ajándékot 

kapott Róm ában. Verdinek 143. levelét 
{1849— 1872. évekből) és a »Vendetta in 
domino« (1859.) operaszövegkönyvét, 
amelynek utóbb »Un ballo in maschera« 
le tt a címe.

Max Koch, a ném et irodalom történet 
érdemes művelője, a m últ év végén meg
halt Boroszlóban. H árom kötetes Wagner - 
életrajza m intaszerűén festi hősének szel
lemi fejlődését.

Sípládára zenekarral ö t hangverseny
darabo t és nehány N otturno-t ír t a 
nápolyi király megbízásából a nagy FIaydv, 
1786 és 1790 közt. (Kéziratát m ost talál: 
ták  meg.) Akkoriban ilyes d ivat járta. 
Ma azonban igazat adunk a franciáknak, 
akik a sípládát (németesen »verklid) 
»orgue de Barbarie« névvel illetik.

Marc Delmas francia zeneszerző, aki
nek decemberi elhúnytát jelentettük, 
m int író is értékes volt. A párisi Dela- 
grave cégnél m ost jelent meg hátrahagyott 
könyve : Gustave Charpentier et le lyrisme 
français. »Lujza (Louise)«, az im m ár ősz 
Charpentier legnevezetesebb operája,most 
került 800-adszor színre az Opéra-Comi- 
que-ban.

Walter Courvoisier, svájci származású 
zeneszerző s a müncheni zeneakadémia 
tanára, 57 éves korában Locarnoban 
elhunyt. Akik ismerik »Der Sünde Zau
berei« című, Calderonból m erített h á tra 
hagyott operáját, nagy sikert jósolnak 
neki,

Dr. Josef Marx bécsi udv. tanácsos, az 
o ttan i zeneakadémia tanára és volt 
igazgatója, eddig csak kisebb-nagyobb- 
szabású zeneművek nagysikerű, tek in

télyes szerzője volt ; m ost beállt zenei 
írónak s rendszeresen írja magvas cikkeit 
a »Neues Wiener Journal«-ba. Legutóbbi 
értékes cikkének (jan. 10.) lényege benne 
van kettős címében : »Nem minden, 
ami hangzik, zene is. Az »Appossionata«- 
tól a vonósnégyesig, amely úgy hangzik, 
m int a varrógép zakatolása.«

Roger-Ducasse-t, a közel 60éves francia 
zeneszerzőt, 10.000 francnyi Lasserre- 
díjjal tü n te ttek  ki. Fiatalon a római díj 
nyertese volt, azóta számos nagyszabású 
művel szerzett nevének tiszteletet.

PÁLYÁZATI HÍREK
♦ ♦♦

A Hollywood Bowl Association, egy
nyílttéri színpad, mely több m int húsz
ezer nézőt képes befogadni, 1000 dolláros 
d íja t tűz ki szimfonikus műre, melyet az 
egyesület zenekara fog a nyáron bem u
tatn i. A d íja t a bőkezűségéről híres 
mecenásnő: Catherine Уornell helyezte 
letétbe.

Nemzetközi zeneverseny Bécsben. Ez év
június 5—9. nemzetközi verseny lesz 
Bécsben hegedűsök és énekesek részére ; 
ez a verseny módot akar nyújtani ifjú 
tehetségek nyilvános bem utatkozására. 
A d íja t Clemens Krauss elnöklete a la tt 
előkelő zsűri osztja ki. H azánkat H ubay 
Jenő képviseli a bizottságban.

100 márka pályadíjat tűzö tt ki a berlini
Bruinier-quartett ; 145 beérkezett pálya
mű közül a Max Panel-é győzött; dicsé
re te d  nyert a berlini F ritz P iket és a 
bécsi dr. Leopold Spinner.

Budapest székesfőváros házinyomdája 1932 — 400
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BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS NÉPMŰVELÉSI BIZOTTSÁGA
HANGVERSENYEI

A 0  7 é l / r D ü n i l Á D Í I 0 l  7 Г М П / А П
A  S Z E K E S F O V A R O S I  Z E N E K A R

k ö zrem ű k ö d ésév e l
C . bérlet A .  bérlet.

1932 január 24-én, vasárnap 1932 január 31-én, vasárnap
délután 5 órakor délután 5 órakor

Közreműködnek DÉRY MARGIT, a Városi Színház Közreműködnek: SEBŐK STEFI, a Városi Színház
művésznője, PALOTAI VILMOS gordonkaművész művésznője, KOROMZAY DÉNES hegedűművész

és Dr. ERDÖSS ÁRPÁD operaénekes és GERGELY LÁSZLÓ zongoraművész
1. VASZY : Vígjáték nyitány, (Első előadás) 1. SIKLÓS ALBERT : Vígjáték nyitány
2. a)  LEONCAVALLO : Bajazzók — Prológus 2. a) SZABADOS BÉLA : Pillangó — Keringő

b)  THOMAS : Hamlet — Bordal b) ERKEL FERENC : Cabaletta
Énekli: Dr. ERDŐS ÁRPÁD Énekli : SEBŐK STEFI

3. POPPER : E-moll gordonkaverseny 3 ZÁDOR JENŐ : Kamarakoncert kis zenekarra
Előadja : PALOTAI VILMOS Előadja : GERGELY LÁSZLÓ

4. HUBAY JENŐ : Balletzene az „Álarc“ címűS z ü n e t operából
4. WEBER : Bűvös vadász — Agátha áriája
5. a)  VERDI : Aida -  Ária Énekli : DÉRY MARGIT

S z ü n e t

6) VERDI : Aida — Due» (DÉRY MARGIT - 5. JOACHIM JÓZSEF : Hegedűverseny magyar
Dr. ERDŐS ÁRPÁD) stílusban. Előadja: KOROMZAY DÉNES

6. BUTTYKAY : Magyar szvit. 6. DOHNÁNYI ERNŐ : Ruralia hungarica

Vezényel : BOR DEZSŐ karnagy Vezényel : SIKLÓS ALBERT karnagy

И  - bérlet. C .  bérlet
1932 február 7-én, vasárnap 1932 február 14-én, vasárnap

délután 5 órakor délután 5 órakor
Közreműködnek :

M. HÍR SÁRI zongoraművésznő, a TOLDY 
FERENC UTCAI FŐREÁL1SKOLA FIÚKARA WEBER-EST

(Karnagy REZIK BÉLA tanár) és
SAUERWALDNÉ SZATHMÁRY MARGIT Közreműködnek : KOVÁTS ILONBA a Városi

operaénekesnő Színház művésznője, HEGYI EMÁNUEL
1. a )  ZÖLD KÁROLY : Derül-borul zongoraművész a Zeneművészeti Főiskola tanára

b)  DEMÉNY DEZSŐ Sárga a liba bögye. . , IMRE VINCE. LIGETI DEZSŐ és TEICHMANN IRÉN
c)  DEMÉNY DEZSŐ Ez a kislány . . .
d )  MAYER HELMUD : Ébredj szivem . . .

operaénekesek és az 
EGYETEMI ÉNEKKAROK

Előadja a Toldy Ferenc utcai Főreéliskola 
Fiúkara 1. Bűvös vadász — Nyitány

2. LISZT : А-dur zongoraverseny
3. KÁRPÁTI SÁNDOR : Feltámadás. 2. F-moll fantázia

Szimfonikus költemény. (Kézirat, első előadás)
S z ü n e t

S z ü n e t
4. a )  KREUTZER: Esti dal (vonószenekari kísérettel) 3. Részletek a Bűvös vadász című operából

b)  STRAUSS JÁNOS : Polka
Előadja a Toldy Ferenc utcai Főreáliskola

I. felvonásból : Max áriája
Fiúkara Bordal

5. a) HALEVY : Zsidónő — Románc II felvonásból Annus—Agátha duettje. Arietta
b)  LEONCAVALLO : Bajazzók — Madárdal Annus áriája. Agátha áriája Terzett

ti. CSAJKUVSZKY : 1Й12. Ünnepi nyitány 111. felvonásbólr Cavatina Vadászkórus
Vezényel : BOR DEZSŐ karnagy

(A harangokat Szíriák László ór szívességből engedte át) Vezényel : VASZY VIKTOR karnagy
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Budapest székesfőváros népművelési bizottsága hangversenyei
a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével

♦ ♦♦
Huszadik hangverseny — 1932 február 7-én —  K a rn a g y : Bor Dezső 

В  bérlet.
1. aj Zöld Károly : Derül-borul. . .  — b) Demény Dezső : Sárga a liba bögye . . . 

c )  Demény Dezső: Ez a kislány . . .  — d) Mayer Helmund: Ébredj szívem . . .
Klőadja a »Toldy Ferenc« Reáliskola énekkara. Vezényel : Rezik Béla tanár.
2. Liszt (1811 Doborján — 1886 B ayreuth): A-dur zongoraverseny. (1849.)
Riszt Ferenc a zeneművészet egyik legtüneményesebb alakja. Á t van hatva

óriási reform eszméktől, melyek megvalósításának szenteli egész életét. Megteremti az 
egytételes szimfonikus költeményt, m int új m űfajt. Új hangot szólaltat meg az 
egyházi zenében és oratóriumaiban. A zongorának ih letett mestere, aki bám ulatos 
termékenységgel on tja  magából újabb és újabb kombinációit a technikai lehetősé
geknek, akinek — m int Schumann mondja — az u jja  minden ízéből csak úgy7 árad 
a muzikalitás.

K ét zongoraversenyét is egytételes formában írja meg, m int a szimfonikus 
költeményeket. Ez a formai megoldás nem puszta külsőség. Mélységes költői tartalom  
árad minden m otívum ából. Riszt a lelki események egész sorát fűzi koszorúba egy7más 
mellé és ezek szabják meg úgy7 a zongora, m int a zenekar mondanivalóját.

K ét versenyműve közül kétségtelenül az А-dur képviseli a poétikusabb hangu
latot. EgyTségét biztosítja a főtéma, melyet a klarinét merengő hangja szólaltat meg 
a fagótok és egy fuvola kíséretével. Ez átvonul az egész kompozíción. A m ű forma 
dolgában teljesen önálló alkotás ; a hagyományos koncert formának kontiírjait 
alig érezzük ki belőle.

E lőadja : M. H ír Sári zongoraművésznő.
3. Kárpáti Sándor (1872 Sopron. —) : Feltám adás (Resurreclio) . Szimfonikus 

költemény7.
A négytételes mű — melymek egyes tételei attacca követik egymiást 

komor gyászindulóval (Largo e grave, quasi marcia funebre) kezdődik. A  trianoni 
szerződést ráerőszakolták hazánkra. Kétségbeesés és fájdalom tölti el a lelkeket 
az elszakított országrészek m iatt. A sötét komor színeket vigasztaló hang 
váltja  fel. (Tempo risoluto). Nem szabad elcsüggednie a magyarságnak, letargikus 
kábultságából fel kell ébrednie, hogy bizakodva nézzen szembe a jövővel. Felcsendül 
az ősi gyrönyörű egyházi ének: »Boldogasszony- anyánk, régi P á tronánk . . . « tőle, 
az ország védszentjétől kér segélyt a meggyötört magyarság a nagy ínségben. Majd 
bariton szóló énekli : »Magyarországról, rom lott hazánkról ne felejtkezzél meg, 
szegény magyarokról ! . . .  «É s megindul az újjáépítés m unkája. Egy energikus fuga, 
mely a basszusokban kezdődik és fokozatosan egymásra tornyosuló szólamokkal 
készíti elő a zárótételt (Rargo e maestoso) jelképezi a tétel m ottó ját : »Dolgozzál 
erős h ittel s kemény akaratta l és bízzál : az igazságos Isten megsegít«. Négyszólamú 
kórus zengi az örökszép koráit: »Erős várunk a mi Istenünk, jó fegyverünk és 
pajzsunk. H a G velünk, ki ellenünk. . . !«

Baritonszólót énekli : Dr. Faragó Ferenc operaénekes.
S z ü n e t .

4. a) Strauss János: Polka. (Zongorán kísér: Horváth Tibor VII. o. tanuló.) 
b) Nesler : Esti dal (vonószenekari kísérettel).

E lőadja a »Toldy- Ferenc« Reáliskola énekkara. Vezényel: Rezik Béla tanár.
5. a) Halévy : Románc a »A Zsidónó« c. operából

Ó visszatér, remegek, a  szívem dobog. 
Rám teríti az éj kom or árnyát.
A lelkem balsejtelm ek bán tják , 
Megnyugodni ah nem  tudok,
M ert érzem én, Ő jönni fog,
Érzem  én, Ő jönni fog.

Megnyugodni ah nem bírok 
É n  várok, Rá várok, Rá . . . 
Ő jönni fog.
O tt künn vad szelek zúgnak 
A felhők tornyosúlnak,
Oh jaj, úgy rettegek.
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Ma m ind felszabadulnak a  gyászos szellemek. 
О visszatér, remegek, a  szívem dobog. 
M egcsaltam drága jó atyám at,
Bűnömre, érzem, nincs bocsánat,
Nem bánom  m ár, nem, elfutok.
S csak várok rá, Ő jönni fog.

Mint a  tűz, gyötri szívem titok. 
Nem, nem  bírom  el, elfutok 
S csak várok rá, ah  Ő jönni fog, 
Megnyugodni nem birok,
Ő vissza tér, ah Ő jönni fog hozzám.

5. b) Verdi : Ária az »Aida« c. operából.
Térj vissza győztesen! Óh m iért is nyílt e bűnös szóra ajkam ! Hogy te  légy a megverője 

atyám nak , k it az készt harcra, hogy legyen ú jra  enyém honom, palotám  s a ragyogó név, m elyet 
féltve rejtegettem . Győzd le m ind a  drága testvért s ha visszatértél, vérükben megfürödve, ünnepijen 
áldva honod rád büszke népe! S m ögötted m énjén a ty á m ,a  király, henye rabbilincsen! E z esztelen 
óhaj, óh ég be ne teljen s a  jó a ty a  ú jra  a lányára leljen. Óh pusztítsd, óh pusztítsd, óh pusztítsd  
el nagy ég az elnyomó hadát! Ah, hogyan e jthettem  ily szót? S szerelmem lángja? Máris elfeledve 
volna, szívem lángszerelme, mely engem, rabnőt, a napsugára i t t  úgy boldogított, Radames, rád  
a ha lá lt kérem és úgy lángol szívem érted! Ah, soha senkit i t t  a  földön ez a  szörnyű sors nem 
érhet! Szívemben két drága név, féltve rejtem  s titkon  gondolva rájuk, siránkozom. Hol ez, hol 
am az, kiért bús a  lelkem, vagy sírok érte, vagy imádkozom. Áin ajkam  im ája károm kodásra, sírás 
és sóhaj, átkos bűnre vál s míg aggaszt elméin ez elborulása, szívem azt sírja válts meg, óh halál! 
Szánj meg nagy ég, k it szívem áld ! í r t  nem talál ily gyötrelem. Óh szerelmem, nagy fájdalom , törd  
meg szívem s hozz rá halált! Szánd meg nagy ég, k it szívem áld, fájdalm am at, szánd meg óh ég, 
fájdalm am at, szánd meg nagy ég, fájdalm am at, szánj meg, nagy ég, szánj meg, nagy ég!

Énekli : Sauerwaldné Szathmáry Margit operaénekesnő.

6. Gounod : Valentin imája a »Faust« c. operából.
Most midőn eltávozom 
S tőled válók szép hazám  
Hozzád sóhajtok ég ura 
N ővérem  vedd oltalm adba, 
Minden viszály elől,
A nagy világ veszélyitől. 
Oltalm azd jó nővérem et 
Minden viszály elől.

Bízva hőn az egek urában 
Majd győzni fogok hősileg 
A hazám  ellenén.

Ostrom nál az első,
M iként a hős csatában. 
Szülőhazám m ajd megvédem én. 
É s ha Isten  h ívna magához 
B átyád  Teérted hő im át mond 
Oh! M argaréta.

Most midőn eltávozom 
S tőled válók szép hazám  
Hozzád sóhajtok ég u ra 
Védelmezd nővéremet,
O ltalm azd oh uram  !

Előadja : Dr. Faragó Ferenc operaénekes.

7. Csajkovszky (1840 V otkinszk— 1893 Szentpétervár) : 1812. Ünnepi nyitány.
1881 nyarára tervezték a moszkvai Megváltó-templom beszelitelését ; annak 

emlékére épült, hogy 70 évvel azelőtt Moszkvában semmisült meg Napóleon had
serege, mely csúfosan, letörten m enekült az égő városból. Csajkovszkyt bízták meg 
egy megfelelő alkalmi kompozíció megírásával. A bem utatás színteréül a templom 
előtti hatalm as teret jelölték ki

Ezekhez az arányokhoz mérte Csajkovszky kompozícióját, midőn a rendes 
nagy zenekaron kívül még hatalm as fúvókart is állíto tt fel, mely a záróapoteózisban 
az orosz him nuszt intonálta.

Zsoltáros fohásszal kezdődik a nyitány. A hívők imádkoznak, hogy a terem tő 
mentse *meg őket az ellenség kezeiből. Aggodalom nyomasztó félelem árad a beve
zető részből felénk. A könyörgés mindig erősebb, mindig panaszosabb lesz. A hegedűk 
reszkető tremolói fölött futam ok cikkáznak. Egyszerre hirtelen csend tám ad, ebben 
messziről kivehető a közeledő csapatok felvonulása dobszó mellett.

Az Allegro giusto az ütközet kezdetét festi. A francia csapatok lerohanását 
a marseillaise, kezdő ütem ei jelzik előbb a kürtökben, m ajd a trom bitákban. Egy 
uyugodtabb közép tétel u tán  átmenőén szláv táncritm us ü ti meg fülünket, de hirtelen 
megszakad, hogy ismét az ütközetet festő heves tém ának adjon helyet. H atalm as 
íortisszimóban, ágyuk dörgése, fegyverek ropogása, dobok pergése és trom biták 
recsegése harsogja fül a sebesültek jajgatását, haldoklók hörgését. Az oroszok győztek, 
a franciák m egfutam odtak : a marseillaise dallam ának gyengülése m ellett diadal
masan szólal meg az orosz cári himnusz. D iadalittasan parádés lépésekkel vonulnak 
fel a győztes harcosok. Örömujjongással, üdvrivalgással, harangzúgással és ágyú
dörgéssel fejeződik be a zeneirodalom egyik legnépszerűbb alkalmi kompozíciója.

*
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Huszonegyedik hangverseny — 1932 február 14-én —  Karnagy: Vaszy Viktor
C bérlet.

WEBER-EST
1. Weber ( i 786 E utin  — 1826 London) : A »Bűvös vadász« nyitánya. (1821.)
Weber, a ném et zenei rom antika megteremtője, 1821 június 18-án vezényelte

Berlinben először operáját a német nemzet ünneplése és hódoló tapsai mellett. Azóta 
több, m int 100 esztendő te lt el és W eber dallamai szemernyit sem fakultak el. 
Agátlia imája, nagy duettje Max-szal, a nászkar, Anna tréfás áriája m a is oly frissek, 
m intha még meg sem száradt volna kéziratos partitúrájukon a tinta.

N yitánya, mely népi mese, rom antikájának örökéletű gyöngye oly szép
ségeket tá r  fel, melyek évtizedekre táp lálták  a 19. század legnagyobb mestereinek 
fantáziáját. A bevezető Adagio négy kürtjének népszerű dallama elválaszthatatlanul 
asszociálja velünk a eseh-morva erdők természeti szépségeit, viszont a klarinét 
mély regisztereinek k ita rto tt hangjaival, valam int a gordonok és az üst-dob kísérteties 
stakkatóival kapcsolatosan akaratlanul is Sámuelre, a különös fekete vadászra 
gondolunk. A szonátaform ában ír t Allegro-tétél szellemesen egyesíti az opera tém áit, 
Max és Agáta áriáit. Előbbi a melléktémát, utóbbi a népszerű zárótém át szolgáltatja. 
A kidolgozási részben W eber olyan virtuóz módon ecseteh a »Wolfsschlucht« 
borzalmait hogy akármelyik múltszázadvégi naturalistának becsületére válnék.

2. Weber : 79. mű. Zongoraverseny, f-moil.
A rom antika egyik megalapítójának, Weber Károly M áriának nagy érdemei 

vannak a zongorakoncert fejlődése körül is. A műsorunkon szereplő versenyműnek 
(eredeti címe : »Konzertstück«) szerkezetéből látjuk, hogy maga is elsőrangú játékos 
volt. Ragyogó zongoratétele és em elkedett páthosza m utatja , hogy m ennyit fejlődött 
általa a külső fény : virtuóz elem és m iként form álta meg költői érzéseit a zongorán. 
Jelentős szerepe van nála a konvertáló szólamot kísérő zenekarnak is, együttm űkö
désükből azonban még hiányzik az a bensőbb egybeolvadás, amely Liszt két zongora- 
versenyét annyira tökéletessé teszi.

Az f-moll koncert megszakítás nélkül egybefolyó három rövid tételből áll, 
amelyek közül az első rendkívüli szonátaformában van írva, amennyiben a kidolgozás 
u tán  a szabályszerű repríz helyett a 2. tétel indulója következik. Az induló tételt 
viszont jelentéktelen zongoraközjáték kapcsolja össze a koncertmű utolsó részével, 
a briliánsán megkomponált Rondóval.

E lőadja : Hegyi Emánuel zongoraművész, a Zeneművészeti Főiskola tanára.

S z ü n e t .

3. Weber : Részletek a Bűvös vadász című operából.
Weber c,p;jrája a legelső rom antikus és vérbeli ném et nemzeti opera. A Bűvös 

vadász a kiinduló pontja Marsét mer és Wagner reformtörekvéseinek. 1817 júliusá
ban kezdte meg Friedrich Kind, szövegének zenésítését és 1820 május havában 
készült el vele. Csak Annus áriá ját kom ponálta közvetlenül a bemutató-előadás 
(1821 június 18. Berlin) előtt Eunicke к. a. a szerep kreálójának kívánságára. Az 
opera címe eredetileg »Der Probeschuss« volt, m ajd »Die Jägerbraut« ilyen címen 
hirdették is — és csak a premier előtt »kapta a »Freischütz« nevet. Szövegkönyve 
a »Zord vadász« (Der Wilde Jäger) c. ősi ném et népmesén épül fel.

Kuno a grófi főerdész Maxot jelölte ki magának segéde és utóda gyanánt, 
de régi hagyom ány szerint Maxnak egy mesteri lövéssel kell bebizonyítania rá te rm ett
ségét. Napok óta nincs szereilcséje és mindig eltéveszti a célt és m ert Kilian — egy 
parasztlegény — több ízben lefőzte őt, az egész falu gúnyolja. Kaspar, ki a 
gonosszal szövetkezett, kihasználja Max kínos helyzetét és ráveszi arra, hogy éjjel 
a Farkas völgyben teljes holdfogyatkozás alkalm ával öntsenek együtt bűvös golyókat. 
H ét közül, hat biztosan talál, de a hetediket az ördög irányítja. De K aspar rosszul 
szám ított, m ert Max árta tlan  tiszta lelkületét nem tud ta  a gonosz hatalm ába kerí
teni és mikor Max a hetedik golyót lövi célba — az előbbi hato t Kaspar maga 
használta fel — ezt az ördög egyenesen K aspar szívének irányítja. A haldokló 
átkozódásaiból derül ki minden, a gróf el akarja űzni Maxot, de egy szentéletü 
remete kérésére megkegyelmez neki és Agathet hozzáadja feleségül.
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P O M P E I  A N T I K  S Z Í N H Á Z A I
Aki olvasta fíulwer könyvét, bizonyára élénken visszaemlékezik még arra 

a vészterhes jelenetre o tt az Am fiteátrum ban. Dél van és a hatalm as arénában 
a tömeg visszafojtott lélekzettel lesi a játékokat. Az oroszlán kiugrik ketrecéből 
és körülnéz. Aztán idegesen körülszaladja a színházat. Olykor-olykor dühösen 
át akar ugrani a közönség közé s m iután látja, hogy ez nem sikerül, ordítva vissza- 
kotródik odújába. Néhány perc múlva pedig új ordítás rázta  meg a földet. A hegy 
böm bölt és a város egész népének halálos sikítása hasíto tta  á t a levegőt. Ez a jelenet 
megrázóan játszódik le képzeletünk e lő tt. . . Egy percre összecsukjuk a könyvet 
és elgondolkodunk : vájjon tényleg így tö rténhete tt?  Vagy csak a fantázia színezte 
ki a m iljőt és a benne lejátszódó életképet? A feleletet az archeológia és a történelem 
adja meg.

Tizenhét századon á t annak a katasztrofális napnak a mozdulatlanságában 
aludt az egész város. Egyetlen faltöredék m eredt a szabad égnek és a holnapot 
hajszoló embernek ezerhétszáz éven á t nem ju to tt az eszébe, vájjon hová nyúlnak 
le a fal gyökerei . . .  ? Pompei m últja  m a m ár nem a régiségtan nagy titka, hanem 
m indnyájunk számára beszélő valóság, élő realitás, melynek töredékeiből elevenen, 
közvetlenül beszél hozzánk az antik  világ m indennapi életmódja.

Az iskolában szerzett régiségtani ismereteink nagyon hiányosak és ferdék. 
A diák megtudja, hogy Cicero egész nap torkaszakadtából szónokolt, Caligula és Nero 
őrjöngött, Livius pipázott és írt, Vergilius dadogott, Demosthenés kavicsot evett 
és valami uagyúr a jta ja  elő tt minden reggel tíz naplopó őgvelgett. Ezek alapján 
a legtüzetesebb fantáziával sem lehet az ókori R óm át száz embernél többel be
népesíteni. Pedig m indjárt reálisabbá válik és közelebb húzódik hozzánk az antik  
világ, ha elgondoljuk, hogy Róma virágkorában másfél millió lakost számlált és 
például agilis részvénytársaságok voltak a város kereskedőnegyedében.

A modern ku ltú ra egyetlen pontján sem habarnak össze annyi pompás liaszon- 
talanságot, m int a régiségtan és főleg a m űvészettörténet terén. Ez utóbbi lassan 
el is veszíti komolyságát, m ert máris csitri lányok és széplelkek szalóneledelévé válik. 
Kikapcsolódva teh á t minden nagyképűsködésből, h a  az archeológia és a történelem  
rendezett adataiból a mi modern életstílusunk polgári mértékeivel rekonstruáljuk 
az antik  világ és társadalom  egy-egy életképét, meglátjuk, hogy Bulwer beállítása 
egyáltalán nem fantazmagória, hanem teljesen fedi a valóságot.

Pompeibeu a nagy, tömegcélokra szolgáló am fiteátrum on kívül két művészi 
és irodalmi jelentőségű színház m űködött : egy úgynevezett »komikus« és egy »tragikus« 
színház. E  névszerinti szétválasztásnak az előadások jellegének szempontjából 
semmiféle jelentősége nincs. A két színház között az volt a különbség, hogy az egyiket 
kisebbre, a m ásikat nagyobbra építették. Minden más megkülönböztetés csak nézet- 
eltérést és zavart okoz. A pompeiiek a kisebbik színházat (a komikust) görögösen 
ilöslov (Ódeion)-nak hívták. Ennek mind a színpada, mind a nézőtere majdnem 
teljes épségében fennmaradt, úgyhogy ebből hiánytalanul össze tud juk  állítani 
.íz antik színház rekonstruktív alaprajzát és belső berendezését. Amint kilépünk 
íz Ódeion falai közül, az vit balra, megszakítás nélkül egvenesena tragikus (anagyobbik) 

színházba torkollik á t Œxcuntibus e teatra, sinistra parte Odeum« mondja Vitruvius. 
\ \ >ros virágkorában a két színház előadásai szoros tartalm i összefüggésben állottak 

egymással.
Az archeológusok azt mondják, hogy az Ódeion semmiféle komolyabb célt 

nem szolgált, csak a színész-, zenész-, ossz- stb. próbákat ta rto tták  ott. E zt az el
gondolást színházi ember nem fogadhatja el, m ert próbára nem szükséges egy egész 
színház, komplett színpaddal, háttérrel és nézőtérrel. Elegendő arra egy terebélyes
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emelvény. M árpedig az Ódeionnak csaknem egész nézőtere épségben fennmaradt, 
körben kőpadokkal. Az egyik kőre rá van vésve, hogy Oculatius Verus egyik intendánsa 
volt a színháznak. Egy próbahelyiség szám ára pedig tudvalevőleg nem kell intendáns.

A két színház közül az Ódeion a szimpatikusaid.). Lehet, hogy azért, m ert 
ezt az épületet az idő jobban megkímélte s így az enyészet nem teszi oly túlvilágivá. 
Ez fedett színház volt,' am it néhány fennm aradt fali írás is bizonyít. Tehát télen- 
nyáron játszott. Valószínűleg fafedő borította, m ert a falak nem látszanak oly 
erőseknek, hogy kőtetőzetet elbírtak volna. A tető, m int minden pompeii épületben, 
összeomlott.

E zt a színházat a polgárháború után, tehát körülbelül K risztus előtt 80-ban 
ép ítették  régebbi lávarétegre, amely nagyon alkalmas talajanyag lehetett erősebb 
építkezésre, — de amely egy napon el is tem ette a ráép íte tt várost.

Lépjünk be az égnek meredő romok közé, ahol kétezer éve elhalt az emberi szó, 
női mosolygás és azóta időtlenül, ném án a Halál játsza nagy, allegorikus jelenését-

A régi színház két egyenlő részre oszlott, a néző- és játszórészre. Az egész 
nézőtérfeletti épületrészt хо;Яог'-(койоп)-пак, m agát a nézőteret visorium-nak hívták 
A v.oilov, am it mi hibásan am fiteátrum nak nevezünk, átm etszett tölcséralakban, 
lépcsőzetesen em elkedett és válaszfalak, praecinctiones-eк által emeletekre, cavea-kra 
volt felosztva. A praecinctiok a nézőtér lépcsőzetességét három részre tagolták, ami 
megfelel a mai I., II. emeleti tagoltságnak. A caveak helyei kényelemben és minőség
ben különböztek egymástól és a nézőközönség úgy oszlott meg, m int ma. A legalsó 
cavea négy sorában húzódtak a legkényelmesebb helyek, m ert ezeket az előkelőség 
szám ára ta rto tták  fenn. A második cavea tizennégy sorát a polgári középosztály 
foglalta el. A legfelsőbb caveat a nép, rabszolgák, udvaroncok, szabad gladiátorok 
özönlötték el. I t t  a nép szabadon járt-kelt. A falon különös bevésések, kaparások 
lá thatók  : színészek, énekesek nevei ; a nevek mellett számok, ami valószínűleg 
a sikerek sta tisz tiká já t m utatja . Augustus koráig a proletárság össze-vissza, szabadon 
özönlötte el a nézőtér felső részét, a »summa cavea«-t. Onnan nézni az előadást, »de 
summ a cavea spectare« kiszólás közmondásos értelm űvé vált és a szegénységet jelen
te tte . Augustus m egszám oztatta a helyeket és parancsba adta, hogy rosszul öltözött 
ember nem léphet be a színházba.

A legalsó caveatól a legfelsőig a sorok között h a t feljárólépcső vezetett, melyek 
alján ny ílo tt a be- és kijárás. A tribünre, a »summa cavea«-ra külön hátsó feljáró 
lépcsőn lehetett felmenni. Az antik  latinok praktikus szempontból gyakran építették 
színházaikat úgy, hogy az egy domboldalnak tám aszkodott. Ekkor a legfelső caveara 
felülről kellett bemenni, a kívülről vezető természetes úton. Ez látható  Siracusa, 
Taormina, Catania, Ostia romokban m egm aradt színházainál.

A legalsó cavea előtti széles, alsó padlózatnak a közönséggel szembe néző 
oldala volt az úgynevezett »orkesztra«, melynek padlója görög m árvány. (Ide vésték 
be, hogy Oculatius Verus intendáns volt.) A név etimológiai eredeti jelentése 
(ányéoum =  táncolni) e helyet a táncolásra szánta. Az orkesztra előtti, körülbelül 
18 m éter átm érőjű szabad téren nem volt szabad tartózkodni, m ert ez lefogta volna 
a hangot. E  tere t másrészt a perspektíva igényelte. A térség perspektivikus szépségét 
nagyon emeli a középen emelkedő m árványoltár, melyen az előadások előtt 
Bacchusnak áldoztak.

A színházi helyiség közepén keresztben egy hosszú mélyedés húzódik. Ide 
ágyazták be a fiiggönvt, melyet allegorikus képekkel festettek tele s amelyet rab
szolgák csavartak le és fel. A függönyt a pompeiiek ismerték. K ét neve m aradt 
fenn, »siparium> és »aulacum«. E  két függönyfajta közötti pontos különbség nincs 
egészen felderítve. Néha a kettő  együtt is előfordult, m int Apulleius is mondja (Métám
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L. X.) »Auleo subducto et complicitis sipariis scena disponitur«. Ez bizonyára olyan 
összetétel lehetett, m int a mai nagyobb színházakban a vas- és bársonyfüggöny.

A színháznak a függöny síkján tú l eső egész négyszögalakú része volt, a Sxíjvij 
a scéna. Ez a szó komplex értelm ében egészen m ást je len tett akkor, m int ma. Ez a la tt 
nemcsak a néző által lá tható  .színpadot értették , hanem jelentette az egész épület
részt az orkesztrától kezdve, h á tra  a színház utolsó kövéig. A Skéné három  részre : 
a proscenium, hyposcenium és postscenium ra tagolódott. A óv.̂ v'fj szó értelme 
később átm ódosult és a lá tható  színpad hátteré t, a mai kulisszákat jelentette.

A színpad 17 és fél m éter széles. A pompeiiek a színpadaikat görög m intára 
rendezték be. A proscenium (a mai »színpad«) hátrafelé elég szűk. Nincs m ai értelem 
ben vett többsíkú háttere, hanem a játszó alakok egy hátul húzódó, díszesen meg
ép ített sík fölött szinte basreliefszerüen emelkednek ki. Ez az antik  görög scenika 
főjellege. Már pedig a pompeiiek többet vettek á t a görögöktől, m int a rómaiaktól.

Amint m ondtuk, az Ódeionból kilépvén, egyenesen a Tragikus-színházba 
érünk. Az itt  lejátszódó élet rekonstruálása kissé nehezebb, m ert kevesebb emlék 
m aradt fenn. A részletkérdésekre vonatkozó töredékekből kevesebbet tudunk meg. 
A napolii Museo N azionale-Ъап a pompei-teremben őrzött egyik kődarabról meg
tudjuk, hogy ezt a színházat Martorius Primus építtette . Egy másik töredék arról 
számol be, hogy a jó Augustus idejében, a császár tribunátusának 22-ik évében 
nyílott meg. (A rom okat 1764-ben ásták  ki a lávaburokból.) Nem .sokban külön
bözött az Ódeiontól. Egy domboldalon épült féltölcsér alakban. Szintén fel volt 
osztva caveákra. Az első sorok két szélén ma is lá thatók Nero és Agrippina szobrai.

Körülbelül ez volt az alaprajza az Ódeionnak is :
A =  bejárások ; fí =  orkesztra; idáig vezettek 

a bejáratok folyosói ; C =  a legfelső caveára vezető 
lépcső ; D —  a legfelső cavea ; E  a középső cavea 
húsz sor ülése ; F  — a legalsó cavea öt sor ülése ;
7 =  4 m éter magas, 6’ 70 m éter széles ta rtá ly  az illatos 
hűsítő víz számára ; M  =  emelvény, melyen archeológusok 
szerint egy szobor állott(P). Ilyen emelvény római szín
házakban nincs, a görög színházakban m egtalálható ; 
ez lehetett az előadás előtti áldozati oltár. N  = a színpad ;
O a színpad fala; a zenészek az О alatti bemélyedések
ben foglaltak helyet ; P =  a h á tté r  ; ezt hívták szkéné
nek ; R =  egy-egy illusztratív szobor számára fenn
ta rto tt  hely; S — hátranyíló ajtók és a háttér mögötti rész; О =  főszínpadi 
bejáró; T  =  rak tá r; U — öltözők.

Ez a színház fedetlen volt, m int az antik  világ legtöbb színháza. A tető külön
ben a pompeiiek elpuhultságát szolgálta. Az Odeiont azért fedték be, hogy a téli 
hűvösség »ne zavarja az arcátlan falusias elpulmltságot« (Tertullianus). A fedetlen 
nagy színház fölé a nap és szél ellen ponyvát borítottak, amikor arra szükség volt. 
A tetőponyva kifeszítését tengerészek végezték, m ert ez nagyrészt hajós munka. 
Л rómaiak gyakran giínyolták a pompeiieket, m ert félnek egy kis naptól és széltől. 
Később pedig a rómaiak űzték a legszélsőségesebb tetőponyvakultuszt. Pompei 
nagyon szeles vidéken fekszik ; szélben pedig nem lehetett ezt a »velariumót« szét
terítve hagyni. Martialis egyik epigrammájában meg is emlékezik egy körülményes 
alkalomról : »In pompeiano tectus spectabo tcatro, nam populo ventus vela negare soi eh.

Nero selyemből, Caligula bíborból készíttetett tetőponyvát. De az elkényez
te te tt pompeieknek ez sem volt elég. Meleg időben mesterséges, finom esőt idéztek 
elő, sőt ezt a vizet meg is illatosították.
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Pompei legnagyobb színháza a valamivel messzebb fekvő Aufixéarqov. Nevében 
benne van a jelentése : dupla színház, vagyis két színház összetolt kombinációja, 
melyben a két orkesztra egy ovális térben egyesül. Ez római találm ány, ahol nagyobb 
számú közönség oly cirkuszi látványosságot igényelt, amely zárt helyen, szélesebb 
arénában játszódhatik  le. Ilyen építkezésmód legóriásibb alkotása a római Colosseum, 
melyben kilencvenezer ember kényelmesen elfért. A pompeii cirkusz a város arányaihoz 
és lakosságszámához képest elég nagy. ( 130 x 102 m éter ovális alak, körülbelül húsz
ezer ember számára.). Takarékossági szempontokból a föld nívójánál alacsonyabbra 
épült ; szinte beleépítették a földbe, m int egy tányért.

És most térjünk vissza a történelm i szemlélődéseink által rekonstruált 
Ódeionba. A fennm aradt kevés töredék is oly közvetlenül beszél, m intha csak tegnap 
já tszódott volna le az »utolsó színelőadás« és mi egy kis fantáziával könnyen bele 
tud juk  m agunkat képzelni annak vérkeringésébe. Dél van ; ilyenkor pedig a latinok
nál tömve voltak a színházak. A józan latin term észet az éjszakát alvásra szánta 
és nappal m ent a színházba.

A jegyeket megszámozott helyek szerint adták  ki. Az ásatások közben nagyon 
sok, össze-vissza elszórt, különböző nagyságú és kiállítású, pénzalakú csontjegyet 
találtak. Egyik jegyet például ez a felírás díszíti (egymás alatt) : CAV. II., 
CVN. III .,  GRAD V ili . ,  CASINA, PEAUTI, vagyis II. cavea, III . feljárólépcső, 
V III . sor P lautus »Casina« c. darabjához. (A szerző neve mindig genitívusban van.) 
Más két jegyen például ez olvasható : X II. (az alsó IB görögül X II.), Aischüloi.

A jegyek felírásai alapján tehát nagyjából össze lehet állítani az előadások 
repertoirját.

A ta lá lt jegyek újra felvetik a kérdést, amely gyakran foglalkoztatta a régiség
búvárokat: a belépődíj. H a vállalkozó (direktor) rendezett egy-egy előadássorozatot, 
akkor a helyekért fizetni kellett. A nép ekkor is ingyen őgvelgett az emeleteken. 
Svetonius megemlíti (»vitae duodecim Caesarain«) Caliguláról, hogy »inquietatus fremitu 
gratuita in circo loca de media nocte occupantium . . .« (a császárt idegesítette a kora 
hajnal óta o tt lézengő ingyenes tömeg zajongása). Egy másik megjegyzés szintén 
fényt derít a kérdésre : Plautus az »Asinaria« prológusában m ondja : » . . .  age, nunc 
reside! cave modo ne gratiis.« (Most menj, foglalj m agadnak helyet! De vigyázz, 
nehogy ingyen surranj be.).

* *
A »casa poetae«-ban látható  híres, elég csonkíttatlan mozaik egy színházi 

próbát ábrázol. A képen megőrzött figurákkal könnyen be tud juk  népesíteni az 
Ódeion színpadát.

E  m űvelt város mindennel számoló rendkívüli színházi érzékére vall egy 
nagyon érdekes akusztikai eljárás. A színpad m ögött a fej magasságában bronzból 
készült üstszerű harangokat helyeztek el a hangvisszaverődés erősítésére. Erre ugyan 
inkább a tágas római színházakban volt szükség, m ert i t t  Pompeiban a színház 
méretei a természetesnél kissé erősebb, de normális emberi hangot is szépen leközölték. 
Ez a dinamikai felfokozás és a nagyobb színházakban az emberi méretek eltörpülése 
te tte  szükségessé az antik  színészet főkarakterisztikum át, az álarcot, melyet, ha akár 
festményekről, akár fennm aradt példányaiból megnézünk, érdekes megfigyeléseket 
tehetünk. Az álarc annak idején ugyanazt jelentette, m int a mi redukált színpadi 
méreteinkben a »jelleniszínész« : a szerelmes, a naiva, a nagyasszony, az öreg paraszt 
stb. stb. Egy-egy színtársulat 8— 10 ilyen álarcot hordozott magával. Akadnak 
közöttük olyanok, melyek fél-fél oldalukon m ást fejeznek ki s ilyen álarcban a színész 
profilban recitált.

A nők szereplését a színpadon egyedül a pompeiiek engedték meg. A meg
emlékezések egv Arbuscula és egy Dionisia nevű művelt, nagyúri színésznőről beszél-
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nek, akik egy szezon a la tt 800 nagy sestertiust harácsoltak össze, ami akkor h a j
meresztő összeg volt. Igaz, hogy mégis vonzóvá teszi a pompeii közönséget, hogy 
a műveltséget és az általános emberi tulajdonságokat m éltányolta jobban és sohasem 
esett meg, hogy vigécekből le tt divatos világsztár lábai elé dobta volna a vagyonát . . .

Egy előadás elm aradhatatlan  kísérője volt a zene, melyet a »Tibidnes«-eк 
szolgáltattak. A zenekar és a kórus a színpad előtti mélyedésben foglalt helyet. 
A zenészek külön szervezetbe tartoztak . A zenekar ércből, nádból, szaruból készült 
fúvóhangszerekből, tibiákból, milcinákból, sarránákból tevődött össze. Egv festm ény 
egy tibicinást ábrázol, am int játszás közben ballábával a ta k tu s t üti. A kórus 
hangok szerint oszlott meg. Seneca 84. epistolájában így ír : »Non vides, quam multorum  
vocibus chorus constet : unum tarnen ex omnibus sonus redditur. Aliqua illic acuta est, 
aliqua gravis, aliqua media. Accédant viris femminae ; interrompuntur tibiae ; singulorum  
ibi latent voces, omnium adparentA E  sorok tehát kétségtelenül harm onikus össz- 
játékra céloznak. Zenetörténetileg csak az a titokzatos, hogy a vokális harm onikára 
való ennyire határozott u talás m ellett a hangszeres harm óniára való célzásnak semmi 
nyom át sem találjuk.

A birodalom virágkorában, K risztus születése körüli időben a szavakkal 
operáló színész, szerző vagy igazgató politikai elővigyázatosságból pantom iinot és 
varietét ik ta to tt a színházak műsorába. Ezeknek a mitliosz világából vett történelm i 
vagy allegorikus ta rta lm át m indenki megértette.

Az előadások előtti gyülekezés semmiben sem különbözött a maitól. H a elő
kelőség érkezett, a közönség jól megnézte. G yakran lehetett hallani görög beszédet, 
ami akkor modern idegen nyelv volt. A feívonásközök hősei, a hölgyek szépek, 
ragyogóak voltak, rózsaszín és fehér ruháikból keleti iha t árad t szét.

A tibicinások elé a karmester, a színpad elé az igazgató állott és a függöny 
legördültekor a zenekar valam i előjátékot játszott, melyről a közönség ráism ert 
a következő darabra, úgy, m int ma. A színészek szavát különben gyakran v álto tta  fel 
a zene. Ez tö ltö tte  ki a felvonásközöket is. P lantus a »Pseudolus« I. felvonását 
így fejezi be : »Tibiden vos interea hic deledaverit«. (»Közben majd a tibicinások 
szórakoztatnak titeket«). -

. . .  A déli nap erősen rásü t a fedetlen kőszínházra. Egyszerre csak egy selyem- 
függöny terül szét. H alvány, lágy árnyékot vet a ragyogó ruhákra, a gyönyörű 
nőkre ; azok szépsége intímebb, beszédesebb, vonzóbb lesz. A zenekar egy közjátékot 
játszik . . . Valahonnan illat árad . . . egyszerre finoman szemergő, permetező parfüm  - 
eső tölti meg a levegőt . . . Valljuk be, ilyen »falusias elpuhultságban« ma is szívesen 
hallgatnánk egy-egy előadást. A zene megszűnik, a beszélgetésnek vége. Csend lesz. 
A színpad megnyílik, kezdődik a tragédia második felvonása. A darab végén a 
függöny felgördül . . . Az illúzió szertefoszlott . . .

Ú jra vissza kell esnünk mindennapi nehéz életünkbe és vinni a terhet a 
holnap felé.

Most néhány órára a tegnap megkövesedett világába éltük bele m agunkat, 
végigsétáltunk a halo tt város korzóin . . . Mennyire ugyanaz a mi életünk, m int 
volt annak idején azoké. Az évezredek leperegtek, de az ember ugyanaz m aradt. 
Akkor elmentek a »tragikusba« vagy a »komikusba«, ma elmennek a Scalaba vagy 
a  Dal Vermébe, az Operába vagy a Vígbe . . .

Haldokló, késő őszi, esti csend borul a halo tt városra. Az ember szava oly 
sajátságosán, idegenül hangzik itt. Egy kis kutyus bolyong és szaglász. I t t  mindenki 
vándor. Az üresség és terméketlenség árnyéka lebeg a romok felett »Venient tibi 
rhio haec in  die unó, sterilitás et vidnitasa. I t t  senkinek sincs állandó lakóhelye. Egy távoli 
halk csengő jelzi, hogy az élők távozzanak innen. Ez a halál birodalma.

Pompei, 1931 december. SZITA OSZKÁR
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P A R IS  É S A  L E G Ú J A B B  ZEN EI STILU S
A francia »új zene« külföldön legismertebb képviselői : Maurice Ravel és 

Darius Milhaud. Amaz ragyogóbb, szellemesebb ; bizarr alkotásaiban sok van 
abból, am it a m últak rajongói zenének neveznek. Annál merészebb és kevésbé élvez
hető Milhaud politonalitása ; új nagy operája »Maximilien«, ilyen kellemetlen k riti
kákat kapott : »A Nagy Operában hadüzenet hangzott el : művészeti háborúé ; 
Milhaud teljesen szakíto tt az összhang- és zeneszerzéstan törvényeivel ; ezeknek 
ő régi esküdt ellensége. Emlékszem, milyen lárm ás ellenségeskedés fogadta valamikor 
a »Pelléas. . .« és a »Sacre du printemps« új hang jait; nem tudom : m ost m iért 
fogadta a főpróba hallgatósága békettiréssel a metsző vagy épen ijesztő disszonan
ciákat. . . Anarchikus hangzások, brutális különösségek, süvöltő hangszerelés liba
bőrössé tesznek m indenkit, aki valaha a zene elveit tanu lta . . . Micsoda hosszú és 
fáradságos dolog, megtalálni akarni az egyes személyek vagy érzelmek jellemző 
m otívum ait — mégis zongoraátiratban is, hol néha 6, 7, sőt 8 vonalrendszer van 
egymásfölé írva. . . I t t  a 27. lapon, ta láltam  egyedül olyan helyet : 6 ütem et, amely 
(a-mollban tartva) m egtartja tonalitását. Milhaud zenéje forrongó, apokaliptikus, 
mérges gőzöket lehelő, m int a »Macbeth« boszorkányainak üstje«. (Henry Malherbe, 
a »Le Temps« január 13-ai számában.) »Milhaud zenéje értelmetlen, lélektelen ; 
kháosz, am elyet isteni szó nem változtat renddé«. (Jaques Marteaux »Journal 
des Débats«.) »Lehetséges, hogy ez a jövő formulája ; végre minden megeslietik 
A komponista tud ja  művészetének nyelvtanát, helyesírását és nyelvét, de eszperantóul 
beszél, volapükül. Ilyen ötletekkel nem volna szabad a Nagy Operában jelentkezni, 
olyan életkorban, mikor az ember m ár nem handabandázó ifjonc.« (P. В Gheusi . 
»Le Figaro«). A zeneszerző kétségkívül sokoldalú, ereje is bámulatos. A túlnyomó 
észmunka m egbénítja érzelmi oldalát és kifejezőképességét. A politonális nagy egész
ben csak itt-o tt tűnik  elő egy-egy világosan fogalmazott frázis.« (Jean I‘rod homme : 
»Le Matin«). »El lehet mondani, hogy háromféle zene van : jó, rossz és Milhaud- 
féle. Nem volna szabad M.-nak elfelejtenie, hogy ebben a hadállásban nemcsak 
bátornak kell lenni, hanem okosnak is, különben csakhamar ráfanyalodnak, hogy 
visszavonulóra trom bitáljanak.« (Cli. Teuroc : »Le P etit Parisien«). A berlini Vossische 
Zeitung, amely e szemelvényeket összeállította, az t következteti, hogy a párisi 
»hivatalos kritika« ellensége a haladásnak. Ezzel szembeállítjuk a »N. Zürcher Zeitung« 
G. Sch. jelzésű párisi tudósítóját, aki (január 13.) tárcacikkének első felében magasz
ta lja  a zeneszerzőt, azt is állítja, hogy »ohne Aufdringlichkeit« muzsikál, in der 
denkbar diskretesten A r t ,  a zenekar szólamai átlátszók. . . de aztán elismeri, hogy 
a kedvező benyomás nem tartós, az átkom ponált zene m ia tt a szöveg érthetetlen 
»olme dass uns die Musik dafür entschädigte«! Az utolsó kép ugyan hatásos, de 
m ár nem képes felkorbácsolni az ellanyhult érdeklődést. A cikkíró megállapítja : 
»sehr kühle Aufnahme«, nagyon hűvösen fogadták az operát, (amit mindezek után 
természetesnek kell találnunk) — de megpróbál a mu előnyeiről beszélni, végül 
jónak találná, ha némi változtatásokat eszközölnének. . . —y

P A S T I C C I O
Régi híradások nyomán jegyezzük fel ezt az érdekes kis epizódot 1815-ből, 

a bécsi kongresszus epilógusából. I. Sándor az oroszok mindenható cárja arra a 
lúrre, hogy Napóleon ismét partraszállo tt Franciaországban, o tthagyta Bécset és 
fényes kísérettel robogott hazánk északi vármegyéin és Lengyelországon á t vissza, 
Szentpétervárra. Egy napra megpihent Bártfán, hogy válto tt lovait bevárja. Desewffv 
József gróf kastélyában fényes vacsorát adtak  tiszteletére. A cár sokat hallott a 
cigánymuzsikáról és arra kérte a házigazdát, hogy kerítsen valahonnan egy pár 
szál faraót, m ert m agyar nó tákat szeretne hallani. Nemsokára jö tt egy hegedűs, 
egy cimbalmos és egy bőgős és tisztességtudóan belekezdett egy minétbe és egy 
langausba. A cár kedvetlenül leintette a cincogást és m agyar nó tákat kért. A szeren 
esetlen tót-cigány — nem ju tv a  más eszébe —- belekezdett abba az inszurrekciós 
indulóba, mellyel János főherceg hadseregét csúfolták. Nevetve szólt erre a cár a 
mit sem sejtő Desewffv grófnak: Mais c’est une persiflage... ? ! C’est assez és 
bosszúsan tért nyugvóra.

*
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A hangverseny szó internacionális neve (Concert, koncert) Angliából származik. 
Consort-nak kisebb klubféléket neveznek Londonban, a 17. században, m iket az 
együttm uzsikálás céljaira alapítottak. H ivatásos zenészek és zenekedvelők hódoltak 
itt  passzióiknak azzal, hogy kam arakoncertek, madrigálok, szvitek együttes előadásá
ban mindenki azzal a hangszerrel v e tt részt, melynek kezelésében já rtas volt. Olyan 
hangversenyt, melyen m ár belépődíjakat szedtek, hivatásos zenészek bevonásával 
legelőször Banister John hegedűművész, II. K ároly angol király karm estere rendezett 
Londonban, 1672-ben.

*

Kisfaludy Sándor a Kesergő szerelem halhata tlan  költője nagy zenerajongó 
volt, sőt maga is komponált. Az »Aurora« mellékletén több ízben talákozunk nevével 
Magyar (ongarese) feliratú zongoradarabok élén. K isfaludyt Zala vármegye 1793 

tavaszán küldötte fel Bécsbe a testőrséghez. A daliás levente szellemességével, meg- 
nverő modorával napok a la tt m eghódította nemcsak a bécsi főúri társaságot, hanem 
egv gyönyörű táncosnő — Medina Mária — szívét is ; szerelmi kalandjairól még 
évek múlva is irigykedve beszélt a császárváros aranyifjúsága. Ebben az időben 
ism erkedhetett meg Kisfalud}’ a Vasárnapi Újság egyik (1859. évi január 30.) szám á
nak híradása szerint az akkor 23 éves Beethovennel is, bár ezt az adatot Kisfaludy 
Sándor életrajzíróinál sehol sem erősítik meg. Kétségtelen, hogy Beethoven akkor 
még nagyon idegenül m ozoghatott Bécs főúri szalonjaiban, hiszen mindössze egy 
évvel előbb telepedett meg második hazájában.

*

Havdn vígoperájának (»A sántító  ördög«) keletkezéséről feljegyezték, hogy a 
21 éves m ester egész véletlenül ju to tt szövegkönyvéhez. Egy Kurz nevű színház- 
igazgató sokat hallo tt a »tehetséges« muzsikusról. Meghívta lakásába és felszólította, 
üljön a zongorája mellé. »Most egy pantom im et játszom el önnek, rögtönözzön hozzá 
megfelelő kísérőzenét. Képzelje, hogy vízbe estem és segítségért k ia b á lo k . . .  !« 
ezzel tényleg hasra feküdt egy pamlagon és kézzel-lábbal veszettül kapálózni kezdett. 
E zalatt H aydn oly találó e/8-os ütem ű élénk illusztráló m uzsikát já tszo tt ehhez a 
furcsa ném ajátékhoz, hogy a direktor vígan ugrott fel kényelmetlen helyzetéből, 
nekirohant H aydnnak, ölelte, csókolta, m ajd m egfojtotta és boldogan kiáltozta köz
ben : »Ön az én emberem, ön fog operát írni számomra!« A mű elkészült, nagy sikert 
is ara to tt. H aydn 25 aranyat kapo tt érte, de két előadás u tán  le kellett venni a m űsor
ról, m ert szövege igen sértő célzásokat te tt akkor szereplő politikusokra.

A bécsi Hofarchivumban őrzik azt a 18. század végén használt udvari e tikett
kódexet, mely a Favoriten-kastélyban ta r to tt  operaelőadások és táncleckék cere
m óniáit írja elő. Megtudjuk belőle, hogy Mária Terézia apjának VI. Károly császárnak 
< »peráiban csakis főhercegek és főhercegnők léphettek fel. K ivételt csak Keglevich 
József gróffal, egy ifjú m agyar főnemessel te ttek , akire aniоro,so-szerepeket osztottak 
ki Lnnék a Keglevich grófnak még egy kiváltsága volt : táncórákon keztyűs kézzel 
érinthette partnerének az ifjú Mária Terézia főhercegnőnek ujjait, míg a többi 
főrendű fiatalság a m enuetto lejtése közben csak annak a zsebkendőnek szélét 
foghatta, melynek egyik csücskét a főhercegnő ta rto tta  kezében. A schönbrunni 
udvari színházat Mária Terézia m ár megkoronáztatása u tán  építette férje, lotharingi 
Ferenc számára.
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H A N G V E R S E N Y K R Ó N I K A

Budapest, 1932 január 15.

Európa minden zenecentruma egy sajátságos jelenséget állapít meg : a szólisták 
hanyatlását a hangversenyzenekarok tömegprodukciójával szemben A vándor 
énekesm adaraknak (Beer Teréz, Koenen Tilly s tb .jm a m ár se híre, se hamva. Letűnt 
a hangversenyénekesek (Balladensänger) rom antikus korszaka is. De annál jobban 
szaporodnak a különféle címen működő zenekarok ; velük párhuzamosan egy új, 
ifjabb karmestergeneráció jelentkezik, mely hangos reklámszóval követeli érvénye
sülését. Vájjon gazdasági okok lappanganak-e a különös szimptóma mögött, vagy 
pedig a hangosfilm és a rádió okozta tömeges zenésznyomor? Bizony bajos eldönteni. 
Megállapítható tény azonban, hogy az elmúlt hónap zenei eseményszámba vehető 
hangversenyeinek 50%-a (!) zenekari koncert volt.

Filharmonikusaink harm adik és negyedik bérleti estjének újdonságai 
Schmidt Ferenc »Változatok egy huszárdal felett Casella »Ttalia« c rapszódiája, Radó 
Aladár gordonkaversenye és Ravel Bolerója, Közülük az utóbbi em elkedett ki friss 
közvetlenségével, színpompás hangszerelésével. Ravel érdekes kísérlete — a megszokott 
figurációs változatok helyett instrum entálisán variálni egy dalformában írt spanyol 
táncot — elemi erővel ragadta meg a közönséget és hálás tapsokkal köszönte meg 
a kitűnő előadásban szervírozott csemegét. Radó Aladár szűrke gordonkaversenyét 
Csuka Béla jobb ügyhöz méltó készültséggel szólaltatta meg. H álátlan feladat volt 
Schm idt Ferencnek, Bécsben élő honfitársunknak variációi korántsem ütötték meg 
azt az előkelő magas nívót, amihez operája (a »Notre Dame«) és szimfóniája u tán  
hozzászoktatott bennünket Casella olasz rapszódiájától is sokkal többet vártunk. 
Bach-Vivadi négyzongorás versenyműve tökéletes interpretációban került bemu
ta tóra Dohnányi m ester négy kitűnő növendékének előadásában. Guglielmetti Anna 
nemes hanggal szárnyaló előadásban énekelte el Mozart Exultate jubilate c. m otettáját 
A zsúfolt nézőtér lelkesen ünnepelte a kivételes műélvezetért. Nem tehetünk róla : 
m indkét esten mégis csak Schumann és Brahms szimfóniái férkőztek legközelebb 
lelkűnkhöz. H allgatásuk közben felejtkeztünk csak meg igazán minden gondunkról, 
bajunkról. Dohnányi érdeme, hogy m indkét m esterm űvet régen hallott eszményi 
előadásban fedezhettük fel önmagunk előtt.

Failoni, az Operaház olasz karmestere, k it Radnai igazgató az olasz operák 
bel canto stílusának fejlesztésére szerződtetett, eredeti hivatásától eltérően Wagner- 
operák és klasszikus hangversenyművek dirigálására vetette m agát —- váltakozó 
sikerrel. Bár a fővárosi sajtó egy jelentéktelen töredéke minden szereplését hódoló 
üdvrivalgással köszönti, az a muzsikusgárda, mely a könyvnélküli vezénylés ócska 
blöffétől nem részegül meg és nem hagyja m agát tőle félre vezettetni, kellő értékére 
tud ja redukálni Failoni m ester művészi produkcióit. Operai működését már több 
ízben feszegettük e lap hasábjain. Most csak a hangversenydobogón való utóbbi 
szerepléseiről néhány szót. H allottunk tőle egy Mozart-estet, hallottuk továbbá 
Beethoven E roicáját és a hetediket és három Strauss Richárdot : a Till Eulenspiegelt, 
a Don Jü a n t és a Don Ouixotet. Utóbbi három mű, úgylátszik, közelebb áll fiatal, 
rakoncátlan, idegesen kapkodó, egységes tem pókat nem respektáló egyéniségéhez. 
Még a Mozart-esten is helvenkint bele tud ta  m agát élni a Figaró komponistájának 
sokrétű lelkivilágába. De Beethovenhez alig volna szabad hozzányúlnia. A közönség 
m intha megérezte volna Failoni művészi teljesítményének igazi mérlegét, csak 
a Strauss-műveknél melegedett igazán fel.

Krips József, a karlsruhei opera főzeneigazgatója alapos, komoly készültségi! 
karmester. Változatos, érdekes műsorának számai közül Flubay Chaconne-átiratát
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várta  nagy érdeklődéssel a Budapesti Hangversenyzenekar közönsége. Bachnak 
egy szál hegedűre ír t monumentális chaeonnejához Mendelssohn, Schumann írtak  
már kísérőzenét, Taussig, Brahms és Busoni pedig zongorára te tték  át. H ubay — 
a cliaconnenak egykor egyik legbravurosabb in terpretátora —álűtatos félelemmel 
a mű örök szépségeit átérző művész lelkesedésével bővítette ki a hegedű szűk keretébe 
alig beilleszkedni tudó polifóniát a nagy zenekar sokszínű hanghatásaira Alkotása 
kitűnően sikerült. Lendületes fokozás van az egymásra halmozódó variációk dinam i
kájában ; gyönyörűen hangzanak továbbá a dur-variációk, halvány, ködös lírájukban. 
Úgy Krips Józsefet, valam int Huba}’ m estert percekig ünnepelte tomboló tapsokkal 
a Zeneakadémia term ét zsúfolásig megtöltő előkelő közönség.

Zsolt Nándor dirigálta biztos kézzel, férfias erővel a Hangversenyzenekar leg
utolsó bérleti hangversenyét, melyen Siklós Albert szellemes, frissen pezsdülő vígjáték
nyitánya került bem utatóra. Kennedy Daisy Bruch skót-fantáziájának bravúros 
előadásával bizonyította be zenei ráterm ettségét. F e ltűn t hegedűjének nemes tónusa. 
Chopin f-moll zongoraversenyében pedig Hegyi Em ánuel artisztikusan ragyogtatta 
bravúros technikáját

Jól sikerült Amadeo Baldovino olasz gordonkaművész hangversenye is, ki H aydn 
és Schubert gordoukakoncertjeit já tszo tta  finoman, fejlett stílusérzékkel. A verseny
műveket a kitűnően kísérő Hangversenyzenekar diszkréten tám aszto tta  alá. A dirigens : 
Xicolai van der Pals Sibelius D-dur szimfóniájában pontos, lelkiismeretes karm esternek 
bizonvult, ki nem közönséges stílusérzékről te t t  tanúságot.

Bor Dezsőn, a Székesfővárosi Zenekar kitűnő elnök-karnagyán kívül négy magyar 
karm ester állott a kitűnő együttes élén : Fleischer Antal, Kenessey Jenő, Bárdos Lajos, 
és Arokháthx Béla. Bor Dezső különösen Charpentier Itáliai benyomásainak, Casella 
>La giara« c. táncszvitjének és Liszt H ungáriájának gondos betanításával és bravúros 
eldirigálásával a ra to tt megérdemelt tapsokat A közönségnek nagyon te tszett Casella 
szellemes, kitűnően hangzó műve, mely a fiatal olasz m estert legelőnyösebb oldaláról 
m u ta tta  be. Offenbach bájos kis vígoperáját Kenessey dirigálta fölényes biztonsággal, 
lendületesen. Bárdos Lajos a nagyon ku ltú rá lt Palestrina-kórussal gregoriánénekeket, 
majd magyar karácsonyi énekeket m u ta to tt be, egybevágó előadásban, sok stílus
érzékkel. Különösen tetszettek Deák— Bárdos György, Bárdos Lajos, Demény Dezső, 
Kertész Gyula és Zsasskovszky József feldolgozásai Árokliáthy Béla a protestáns 
egyházi zene gazdag kincstárából szedett össze három gyönyszemet : Bach egyik 
k an tá tá já t, Karácsonyi oratórium át és Buxtehude kan tátá já t.

A lefolvtatott hangversenyeken a m agyar szerzőket ezúttal Kenessey, Perényi 
és Gy. Márkus Kily képviselték. Perényi szolid struk tú rájú  invenciózus szimfóniája 
m ellett különösen Kenessey groteszk kis indulója nyerte meg a közönség tetszését. 
Helyszűke m ia tt alig tehetünk egyebet, m int a közreműködő művészek névsorát 
adjuk Du!lien Klára, Szabó Margit és Gál Marcell (hegedű) Herz Lily és Damokos 
László (zongora), Goda Gizella, Némethy Ella, Losonczy Dezső, Lósy Hugó, Blank 
Hilda, Kemény Frida, Steinberger Béla, dr. Györy Pál, Darvas Ibolya, Sándor Mária, 
Berták Ferike és Somló József. Mindannyian bőségesen kiérdemelték a közönség 
zajos tetszésnyilvánítását.

K ét világhíres kam arazenetársaság a Római vonósnégyes és a Léner-kvartett 
szerzett őszinte gyönyörűséget közönségének. Előbbiek Schumann hervadhatatlan 
I vonósnégyesével, utóbbiak a BraGws-kvartett utolérhetetlenül egybevágó elő
adásával te tték  felejthetetlené a megnyilatkozás erejével ható művészi együttjáté- 
kukat. Lajtha Lászlónak új vonósnégyesét a Waldbauer— Kerpely k v arte tt m u ta tta  
be. Érdekes, egyéni utakon haladó munka, melynek kvalitásai csak a mű többszöri 
meghallgatása után analizálhatók lelkiismeretesen. A közönségnek te tszett a kompo
zíció és zajosan tapsolta ki a zeneköltőt. dr. L. H.
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SZÍN HÁ ZI H ÍREK  HANGVERSENYHÍREK
Német színpadok összefoglaló sta tisz ti

kájá t állíto tta össze Wilhelm Altmann  
az elmúlt 1931-es esztendőre. A százon 
felüli előadások rangsora a következő. 
Carmen (407), Tannhäuser (301), A bűvös 
vadász (295), Lohengrin (279), A varázs
fuvola (277), Parasztbecsület (264), fíajazzók 
(255), A trubadúr (251), Pillangó kis
asszony (245), Hoffmann meséi (242), 
A bolygó hollandi (241), Hegyek alfán (240), 
Bohémek (230), Fidelio (221), A fegyver- 
kovács (211), Cár és ács (211), Aida  (210), 
Nürnbergi mesterdalnokok (207), Tosca 
(202), Figaro lakodalma (201), A rózsa
lovag (192), Rigoletto (185), A vadorzó 
(175), A szevillai borbély (174), Don 
Juan  (164), Szöktetés a szeráfból (153), 
A z eladott mennyasszony (151 ), Jancsi és 
Juliska  (141), Simone Boccanegra (131), 
A vindsori víg nők (130), Traviata (127), 
Faust (122), A z álarcosbál (121), Mignon 
(120), Márta (117), Undine (117), A walkiir 
(115), A Rafna kincse (112).

Strauss és Milöcker művei január 
elsején felszabadultak. Előadásuk u tán  
ezután nem kell jogdijat fizetni.

Josef Krips, aki H ubay új operáját 
dirigálta Karlsruheban, o tt méltó u tóda 
a nagy Felix Mottl bayreuthi karnagy 
пак ; mikor a »Parsifal« felszabadult : 
ezt egy héten hatszor dirigálta s á lta 
lában szereti a nagy feladatokat. Szülő
városa, Bées, a még nem egészen 30 éves 
m űvészt m eghívta vendégül operaházi 
dirigálásra.

Antwerpen sem tud ja  fenntartani ope
ráit. A flam and opera zárva marad, a 
franciát valószínűleg sikerül m agánúton 
elegendő anyagi tám ogatáshoz ju tta tn i.

A milánói Scala évadát Bellini halhata t
lan »Normá«-ja ny ito tta  meg, első előadá
sának 100. évfordulóján. Karácsony m á
sodik ünnepnapján. Trentinaglia új fő
igazgató rendelkezése szerint Panizza 
dirigált.

Algír most ism erkedett meg Wagner 
Nibelung-trilogiájával. Egy bécsi szüle
tésű fiatal karm ester : Erich Stekel tan í
to tta  be és dirigálta.

Olaszországban nemcsak az állandó 
operai, vagy drám ai színtársulat fehér 
holló, hanem a szimfonikus zenekar is. 
Ilyet csak nemrégiben alapíto ttak  Róm á
ban, majd Firenzében ; m ost Kossuth 
városában is sikerült szervezni : Torinóban, 
hol a fenntartó társu lat élén Franco 
Alfano  ism ert zeneszerző áll. A karnagy 
egy Gedda nevű, még fiatal muzsikus.

Hindemith gordonkaversenyét a Neder- 
landsch Kamerorkest m u ta tta  be Hollan
diában.

Heger Róbert Verdi változatait nagy 
sikerrel m u ta tták  be Glasgowban.

A müncheni Pászthory-vonósnégyes Beet
hoven és Bruckner m űveit m u ta tta  be 
ciklikusan.

Második nemzetközi Bruckner-ünnep- 
séget rendez Salzburg városa ez év nyarán 
(augusztus 29. és 3Ö.) a salzburgi ünnepi 
játékok keretében.

A kontrapunkt művészete nem halt 
ki ; m a is vannak ih le tt zeueköltők, 
akik nagy tudásának és szigorú fegyel
mezettségnek tanúságot nyújtják  műveik 
ben. Ilyen a fiatal K urt Thomas, aki 
27 éves létére a lipcsi konzervatóriumban 
a zeneelmélet tanára ; karácsonyi óra 
tórium a a fenséges szépnek megteste
sülése s egészen a régi ellenpontozó 
stílusban van írva Berlinben, az állami 
és a dóm-énekkar közösen ad ta elő.

Páris két új zenei eseménye : O tto 
Klemperer a jeles német karnagy az 
Orchestre Symphonique de Paris élén a 
Pleyel-tereinben dirigálta Bach 2. szvit
jét, Mozart g-moll concertjét és Brahms
I. szimfóniáját ; kár, hogy Karácsony 
napján, amikor a franciák hagyomá
nyosan cafe-restaurant-ban m ulatnak ; 
de jelen volt sok jeles zenész (Honegger, 
Milhaud stb.) Az o tt m ár kedvelt 
Hős síin pedig bayreuthi előadásban diri
gálta »Tristan mid Isolde«-t.

Mahler tizedik szinfóniája töredék m a
rad t, a cseh nevű, de tősgyökeres bécsi 
E rnst Krenek kegyeletes és ava to tt 
kézzel kiegészítette lassú tételét, mely 
m ost Münchenben Herm ann Scherchen 
vezényletével mély hatást te tt.

Amerikából m ost té rt haza két bécsi 
nagyság : Elisabeth Schumann drámai 
énekesnő és férje Carl Alwin  karnagy, 
m indketten az állami opera tagjai. 
Egyik newyorki hangversenyükön olyan 
nagy művészek is megjelentek a hallgató
ság közt, m int a m ár 75 éves Marcella 
Sembrich, Geraldine Farrar, Frieda Hem 
pel világhírű énekesnők és Erich Kleiber 
a berlini karnagy.

Berlin filharmonikusai, élükön Furt- 
wänglerrel, júniusban kö ru ta t tesznek 
északnémet városokban s egypár hang
versenyt adnak Londonban, Liverpool 
ban, Hágában és Amsterdamban.

I ■
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V EG Y ES H ÍREK
A Burell-féle Wagner-gyüjternényt (400 

levél és 560 kéziratos kótaoldal) Centis-Bok 
asszony vette meg Amerikában.

Dr. Szendrei Alfréd a Mirag (Mittel
deutsche Rundfunk A.-û.) zenei főigaz
gatója ez év júniusában válik meg a 
részvénytársaságtól, melynek alapításá
ban és megszervezésében jelentékeny 
szerepet vitt.

II. Károly angol király dalainak kéz
ira tá t ta lálta  meg Leslie Bridgewater 
a Globe Theater igazgatója. Az érdekes 
lelet 1675-ből való.

»Photostat-felvétel« a fényképezésnek 
egy sajátságos neme, am elyet i t t  nem is
m ertethetünk; áldásait 1927 ó ta a nagy 
bécsi nemzeti könyvtár zenei osztálya 
élvezi, melynek egy A. H oboken nevű, 
Bécsben letelepedett — de a világban 
sokat bplygó — hollandi nemcsak oda
ajándékozta gazdag fényképgyüjtem é- 
nyét, hanem ezt azóta is 30.000 újabb 
darabbal gyarapíto tta , sőt ő fizet egy 
képzett tisztviselőt, aki a páratlan  gyűj
tem ényt rendezi! Le van  fényképezve 
a nagy mesterek zenei alkotásának első 
kézirata, továbbá fontos iratok, amelyek 
a mesterekre, illetőleg műveikre vonat
koznak — s amelyek a világ minden tá ján  
szétszórva, alig hozzáférhetően, ki vannak 
téve az elkallódásnak, míg i t t  a dicső 
zenei m últú  Bécsben bárki által tanu l
m ányozhatók. Persze még sok meg
szerezni való van szerte a világon ; s 
mennyi minden semmisült meg évszázak 
alatt, m ielőtt egy nemesen rajongó lélek 
fénykép ú tján  m egrögzítette az utókor 
számára . . . Nagy- érdeme dr. Heinrich 
Schenker bécsi zenei írónak hogy a 
szenvedélyes gyűjtő t — akinek kincsei 
évtizedek m últán ki tudja, hová szóród
tak  volna v isszatarthatatlanul — rá 
beszélte a nagy7 nyilvános köny7v tá r 
gazdagítására.

Johann Herbeck, a bécsi operaháznak 
1870—75-ben igazgatója, nagy ének- és 
zenekarok vezénylője, m ost száz éve 
született Bécsben" a F leischm arkt 14. sz. 
házában. Ide most em léktáblát illesztetett 
a Verein der Musikf reunde, a Sing verein 
és a Wiener Männergesang verein Mint 
ének-, főleg karm űvek szerzője is jelen
tékeny volt Herbeck. Tévedni azonban 
emberi dolog, a nagy embereknek meg
tévedése is nagy ; ilyen volt az. hogy 
Herbeck az akkor nagyon újszerű han
gokkal és szokatlan tömörséggel ékes 
»Sába királynőjé«-t nem ta rto tta  elő

adásra m éltónak . . . .  De ez, szerencsére 
nem szám ított — Liszt P'erenc és M etter
nich Sándor Paula hercegnő párfogásával 
szemben, akik mégis k iv ív ták  megérde
m elt . dicsőségét.

Rauheinsteingasse 8, »Mozart-Hof« :
ez a ház áll annak helyén, amelyben 
Mozart a »Titus«-t, »A varázsfuvolá«-t, 
végül rekviem ét írta  s ahol meg is halt. 
Csak most, halála u tán  140 évvel te ttek  
em léktáblát az épületre, igaz, hogy 
nagy ünnepélyességgel; m aga az osztrák 
köztársaság elnöke, M iklas leplezte le.

Irodalmi est a Zeneművészeti Főiskola 
nagytermében. A Főváros Népművelési 
Bizottsága f. évi február hó 2-án (ünnep) 
d. u. 5 órakor irodalmi estet rendez a 
Zeneművészeti P'őiskola nagytermében. 
Közreműködnek : Agyagfalvi Hegyi 
István , Aprily Lajos, Bodor Aladár, 
Komáromi J ános, Bodán Margit, Laurisin 
Lajos, K. Lázár Jolán, Korenek Valéria 
és K. Simonffy Margót. Jegyek 0'70 és 
1.— pengős árban válthatók  a Nép
művelési Bizottság h ivatalában (IV., 
Szép-u. 5., y2 em. 2.) hétköznapokon d. e. 
9—-2 óra között és a Zeneművészeti 
Főiskola portásánál.

Előadássorozat Beethovenről a Nép
művelési Bizottság Fővárosi Szabadegye
temén, A Fővárosi Szabad Egyetem első 
félévében ta r to tt  zenetörténeti előadások 
nagy sikere arra ind íto tta  a Főváros 
Népművelési Bizottságát, hogy a nagy
számú hallgatóságtól szavazás ú tján  
tud ja  meg, hogy a II. félév előadásain 
a zenetörténet és irodalom mely részéből 
tartasson előadásokat. A szavazás ered
m ényeként f. évi február hó 10-től 
minden szerdán este y27—8-ig Beethoven 
életét és m űveit ism erteti zongora és 
kamarazene bem utatásokkalSiklós Albert, 
a Zeneművészeti Főiskola tanára, a 
főiskola kis hangversenytermében. Az 
előadások rövid syllabusa a következő : 
I. Beethoven korának történeti kerete, 
stílusának előkészítői. É lete műveiben.
— II. Form atörténet Beethoven művei
ben. — III . Beethoven zongorastílusa.
— IV. A szonáta és rondo Beethovennél.
— V. Beethoven kamarazenéje. — VI. 
Vokális művei. -— V II—V III. Nyitányok, 
szimfóniák.

Beiratkozni az előadások napján a 
helyszínen, vagy előzőleg hétköznapokon 
d. e. 9—2 óra között a Népművelési 
Bizottság hivatalában (IV., Szép-u. 5., 
y2 em. 2.) lehet.

Budapest székesfőváros házinyomdája 1932 — 1160



PESTI VIGADÓ
BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS NÉPMŰVELÉSI BIZOTTSÁGA

HANGVERSENYEI

A SZÉKESFŐVÁROSI ZENEKAR
k ö zrem ű k ö d ésév e l

B .  bérlet.
1932 február 7-én, vasárnap 

délután 5 órakor
Közreműködnek :

M. HÍR SÁRI zongoraművésznő, S. SZATHMÁRY 
MARGIT és Dr. FARAGÓ FERENC operaénekesek, 
„TOLDI FERENC" FÖREÁL1SKOLA ÉNEKKARA 
(vezényel REZIK BÉLA tanár), KERESZTY JENŐ 

orgonaművész és a BSZKRT fúvós zenekara
1. a) ZÖLD KÁROLY: Derül-borul . .

b) DfMÉNY DEZSŐ: Sárga a liba bögye . . . .
c) DEMÉNY DEZSŐ: Ez.a kislány. . .
d) MAYER HELMUND: Ébredj szívem .

2. LISZT : А-dur zongoraverseny
3 KÁRPÁTI SÁNDOR Feltámadás.

Szimfonikus suite (Kézirat, első előadás)
S z ü n e t  

h . a) STRAUSS JÁNOS. Polka 
b) NESLER: Esti dal

(vonószenekari kísérettel)
5. a) HALEVY ; Románc a „Zsidónő" c. operából 

b) VERDI : Aida — Ária
6. GOUNOD : Valentin imája a „FAUST"

című operából
7. CSAJKOVSZKY: 1812. Ünnepi nyitány

Vezényel : BOR DEZSŐ karnagy
(A harangokat Szlezák László úr szívességből bocsátja 

rendelkezésre)

A .  bérlet.

1932 február 21-én, vasárnap 
délután 5 órakor

Közreműködnek : DULLIEN ELLA operaénekesnö 
és ZIPERNOVSZKY FÜLÖPKE hegedűművésznő

1. GAJÁR1 : Argyrus — Nyitány

2. WAGNER : Senta balladája a
„Bolygó hollandi" c. operából

3. LALO : Hegedűverseny
(spanyol szimfónia)

S z ü n e t

4. BEETHOVEN : Ah Perfido — Aria

5. VOLKMANN : D-moll szimfónia

Vezényel : FLEISGHER ANTAL 
a m. kir. Operaház karnagya

C .  bérlet
1932 február 14-én, vasárnap 

este V28 órakor
Közreműködnek : HEGYI EMÁNUEL zongora- 

művész, a Zeneművészeti Főiskola tanára. 
IMRE VINCE operaénekes, KOVÁTS ILONK A és 

LIGETI DEZSŐ, a Városi Színház művészei. 
TEICHMANN IRÉN operaénekesnő és az 

EGYETEMI ÉNEKKAROK 
W E B E R s E S T

1. Bűvös vadász — Nyitány
2. Zongoraverseny f-moll op. 79.

S z ü n e t
3. Részletek a  Bűvös vadász című operából

I. felvonás :
a) Max áriája (Imre Vince)
b) Bordal (Ligeti Dezső)
c) Ária a „Bűvös vadász“-ból (Ligeti Dezső)

II. felvonás
a) Annuska — Agátha duettje (Teíchmann 

Irén és Kováts Ilonka)
b) Arielta (Teichmann Irén)
c) Agátha áriája (Kováts Ilonka)
d ) Terzett (Kováts Ilonka — Teichmann Irén 

— Imre Vince)
III. felvonás :

a) Cavatina (Kováts Ilonka)
b) Annuska áriája (Teichmann Irén)
c) Vadészkar (Egyetemi Énekkarok)

Vezényel : VASZY VIKTOR karnagy

B . bérlet

1932 február 28-án, vasárnap 
délután 5 órakor

A Szilágyi Erzsébet leányliceum jelenlegi és volt 
növendékei énekkarának zenekari és 

à capella hangversenye 
Orgonán kísér : Wiesenberger Antal 

Közreműködnek. Kreszné SZTOJANOVITS LILY 
operaénekesnő, BANDA .MÁRTON hegedűművész 
és Dr. SEBESTYÉN SÁNDOR gordonkaművész
1. RHEINBERGER J : А-dur miséből:

Kyrie és Sanctus
2. MENDELSSOHN : Laudate pueri
3. SZTOJANOVITS J. . Ave Maria Stella
4. DEMÉNY D. Szegedi mise offertóriuma

S z ü n e t
5. BRAHMS: Kettős versenymű (hegedű-gordonka)
6. KODÁLY: Dalok
7. VÁSÁRHELYI Z, . Szedem szép rózsáját . . .
8. DEMÉNY D : A szíves házigazda meg a

finom vendégek
Vezényelnek: B. SZTOJANOVITS ADRIENNE 

tanárnő és BOR DEZSŐ karnagy
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Hangversenyműsoraink ismertetése, — Czeke Marianne dr, : 
Brunsvik Teréz. — Isoz Kálmán dr, : Volkmann Róbert. — 
Bach János Keresztély (1735—1782) — Színházi hírek.

A  Székesfővárosi Népm űvelési Bizottság hivatalos kiadványa
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Budapest székesfőváros népművelési bizottsága hangversenyei
a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével

♦ ♦♦

Huszonkettedik hangverseny— 1932 február 21 — Karnagy : Fleischer Antal
A bérlet.

1. Gajári István (1884 Budapest —) : Argyirus-nyitány.
1924 tavaszán m u ta tta  be az Operaház Gajári István  Argyirus királyfi című 

táncjá tékát, amely a legutóbbi ideig állandóan nagyszerű m űsordarabja volt a szín 
háznak. A m ost előadásra kerülő nyitány szabad formájú zárt egység s m int az opera 
balett nyitányok legtöbbje, zenei ízelítőt nyú jt a darab tartalm ából. Kezdődik az 
aranyalm ákat term ő fa m otívum ával s erre torkollik a boszorkány motívuma, m int
egy jelzéséül annak, hogy a cselekvényt is a fa elvarázsolásával indítja meg a régi 
mese szerint a boszorkány. B em utatja a zene a büszke fiatalságéi Argyirust s a szép
séges Tündér Ilonát, m ajd illusztrálja a szétnyíló függöny m ögött lá tható  élőképet, 
amelyben a boszorkány a darab előzményeként elvarázsolja a fát. Argyirus diadalát 
és Tündér Ilonával történő egybekelését m u ta tja  a nyitány második felének m agyar 
palotása, amelynek vérpezsdítő »friss«-ével végződik a hatásos zenemű.

2. Wagner (1813 Lipcse — 1883 Velence) : Senta balladája a »Bolygó hollandi« 
c. operából.
Jo  ho hoe! Jo  ho hoe! »Örökre bár, nem  hátrálok«!
L áttá l hajó t, m it űz az ár,
Sötét az árbóc színe vörös,
Tetőjén halvány férfi já r 
Ki csak vigyáz és nyugta nincs.
H űi! Mint zúg a  szél 
Jo  ho he! Jo  ho he!
H űi! m iként süvít! Jo  ho he!
H űi! M int a nyíl úgy hasít céltalan,
Szüntelen njm gtalan.
H sápad t férfi sorsa úgy enyhül,
M ajd jobbra válik,
H a jő egy nő, ki e földön hű lesz hozzá halálig. 
Ah sápad t férfi, hol lelsz te e nőre.
K érjük az Isten t, hogy leljen egy hűséges nőt. II. 3

II.

Vad szélviharban vakm erőn 
K erülni m ent egy szirtfokot 
Mérgében á tkos esküt te t t  ;

Hűi! Sátán  hallá! Jo  ho hoe!
H űi! K árhozva tengeren hurcolja 
N yugtalan szüntelen.
Ám, hogy ez az árv a  lény a  m egváltást 
Föllelni tud ja .
Vidd oh égi angyal az üdvözítő jó ú tra .
Ah sápad t férfi, hol lelsz te  ez ú tra  
K érjük  az Isten t, hogy egy nő m ajd  hőn szeresse. 
Ő kétévenként p a rtra  szállt,
H ű  nő t keres, de nem  talált,
É s mindenkor, ha p a rtra  szállt,
Megkért egy nőt, de h ű t nem  talált.
H űi! V itorla lengj! Jo  ho he!
Hui! A horgonyt föl! Jo  ho he!
H űi! csalfa lény, csalfa szív, örökre 
Végtelen tengerre!
Hűségem álta l én m egváltlak téged 
Hozzám  vezessen égnek angyala,
Találd meg általam  
Az üdvöt csak nálam  találd!

Énekli : Dullien E lla operaénekesnő.

3. Lalo Edouard (1823 Lille — 1892 Páris) : Symphonie espagnole. 21. mű, 
hegedűre és zenekarra.

Négy kitűnő versenyművet, egy orosz koncertet és egy norvég fantáziát írt 
Lalo hegedűre, zenekarkísérettel. Párisban élt és Le roi d’Ys  című operájával 1888- 
ban nagy sikert ara to tt.

Ez a Symphonie espagnole, melyet Sarasaiénak ajánlott, tulajdonképen ö t
tételes versenymű ; a szimfónia szóval a zeneköltő a kíséret gyakori előtérbe tódulását 
akarta jelezni. Az első tétel jellegzetes tém ával indul. A főtém át előbb a zenekar 
intonálja unisono, azután a szólóhegedű veszi át, a fafúvók szellemes alátám asztásá
val. Dallamosan lágy a melléktéma kissé orientális mellékízzel. Rövid kidolgozás 
u tán  tér vissza az expozíció és tizenhatod futam okkal ta rk íto tt élénk kódával zárul 
a tétel.
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Komor andante a negyedik tétel, melynek balladaszerű sejtelmes hangulata élénk 
ellentétet alkot az ötödik tétel (Rondo, Allegro) tarantellaszerű vidám  táncjellegével 
izemben. Három szellemes epizód ékelődik a főtém a visszatérései közé és a rondó- 
tém a legutolsó beköszöntését ragyogó kóda egészíti ki, variáeiószerűen.

Előadja : Zipernovszky Fülöpke hegedűművésznő.

S z ü n e t

4. Beethoven : »A h ! Perfido« ária. (1814.)
Te áruló! Te csalfa! R ú t hitszegéssel hagysz el 

engem !
Nincs hozzám egy jó szavad búcsúzóul?
Ah, van-e még a földön több ilyen zsarnokszív! 
Menj csak, gaz pogány! Menj és vissza se térj ! 
Él még az Isten  o tt  fönt az égben!
Bosszúm nyom odban jár, nincs irgalom! 
Gazságodért a  bűnhődés lesz a  béred! 
M egbántott lelkem, m in t sápadt síri árny,
A kárhozatba üldöz ! A szívem vad bosszúra vágyik, 
Hadd sújtson le a villám a te á tokverte földre. 
De nem ! De nem  ! Kegyelmezz neki nagy Isten  ! 
Tegyek én, hogyha kell, ki érte szenved.

Bár elhagyott, csak övé a szívem m ost is.
Csak érte  éltem, halljak is h á t meg érte!
Ah, ne m ond még búcsút nekem,
Ne m ondj, még búcsút, oh ne menj még tőlem el! 
Óh ne még tőlem el.
Ah, m it ér nélküled éltem,
Mit ér az éltem? Á rva szívem sírra lel.
Óh, ha meghalok, te azt se bánod,
Te a  kínom meg nem szánod,
Rz a  hű  szívemnek bére,
Velem ilyen rú tu l bánsz?
Ó ti m ind, kik sírni lá ttok ,
Vigaszt m ért nem ad tok  hát?

Énekli : Dullien E lla operaénekesnő.

5. Volkmann Róbert (1815 Eommatzsch — 1881 Pest) : 1. szimfónia (d-moll) 
44. mű.

K ét szimfónia, három szerenád vonószenekarra és két nyitány — ezek Volk- 
mann zenekari alkotásai. Csaknem valam ennyiüket budai, várbéli lakásán alkotta 
meg. R itkán já tszo tt ű-moll szimfóniája egyik legjellegzetesebb kompozíciója. Ener
gikus unisono-témával kezdődik első tétele, (Allegro patetico) a tém a felső szólamai 
később leválnak és egy dallamos ellentéma alakul ki belőlük. Az átvezető rész is a 
bevezető taktusokon épül fel. Érdekes a dram atikus hangú kidolgozás, sejtelmes 
/-moll fugatójával, valam int az a hatalm as démonikus crescendo, mely a főtéma 
visszatérését előzi meg. Ham isítatlanul »volkmannos« a második tétel (andante) 
lassú keringőzerű klarinét-dallamával. Inkább szerenádba, m int szimfóniába illő 
tétel. A scherzo, érdekes 3/2-es ütemével, beetlioveni formaképzésével Volkmann 
egyik legsikerültebb ópusza. Nemes ívelésű triójában m intha mesterének, Schumann 
emlékének hódolna. Utolsó tétele (Allegro molto) ugyancsak szonátaforma, melynek 
négy hangból álló karakterisztikus tém áját — főkép a kidolgozásban és a kódában — 
erdekes ellenpontozati formákra (kánon, fugátó, kettős ellenpont) használta fel a 
komponista.

*

Huszonharmadik hangverseny — 1932 február 28 
Vezényelnék : B. Stojanovits Adrienne tanárnő és Bor Dezső karnagy

КЛ bérlet. _

A Szilágyi Erzsébet leánylíceum jelenlegi és volt növendékeinek hangversenye. 
Vezényel : B. Sztojanovits Adrienne tanárnő.

Az iskolai énekkaroknak hármas rendeltetésük van. Először betöltik szere
püket az iskolai élet keretében rendezendő ünnepélyeken, másodszor közreműködé- 
s ükkel fokozzák az iskolai év a la tt az istentiszteletek áh íta tá t és értékét, harmadszor 
m int az iskolai kultúra esztétikailag kikristályosodott szerve Összekötő kapocs az 
iskola és a külvilág között. Ezen hármas hivatást m éltóan képviseli az iskolák között 
a Szilágyi Erzsébet leánylíceum kórusa, mely m ár több m int két ér'tized óta teljesíti 
hivatását, szolgálva az egyetemes magyar kultiírát.
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1. Rheinberger J. (1839 Vaduz — 1901 München): Kyrie és Sanctus.
K ét áhitatkeltő  részlet a kiváló zeneszerző A -dur (op. 126.) miséjéből, m eh et 

három szólamú nőikarra írt orgonakísérettel. Hangszerelte Demény Dezső a Szt. 
István-bazilika karnagya.

K yrie eleison Sanctus Dominus
Christe eleison Deus Sabaoth. pleni sun t coeli e t terra
K yrie eleison gloria tua. Hosanna in excelsis.

2. Mendelssohn B. F. (1809 H am burg — 1847 Lipcse) : Laudate pueri.
A m ote ttá t 1837-ben kom ponálta a szerző és a római T rinitá de’monti apáca- 

zárdának ajánlotta.
Isten  örök dicsőségét ujjongó hangon hirdető ének. Hangszerelte Demény Dezső.

Lauda te  pueri, laudate  nomen Domini. S it nomen Domini benedietum  est hoc nunc 
et usque in saeeula.

3. Sztojanovits J. (1864 Budapest — 1919) : Ave maris stella. (op. 100)
A M átyás-templom korán elhúnyt kiváló karnagyának egyik legszebb egyház

zenei alkotása. Szívliezszóló fohász a »Tenger csillagához.
Solo.

1. Ave m aris Stella 
Dei M ater alma 
Atque semper virge 
Felix coeli porta

Solo.
3. Solve vinela reis 

Profer lum en caecis 
Mala nostra pelle 
Bona cuneta  posce

Solo.
5. Virgo singularis 

In te r  omnes m itis 
Nos culpis solutos 
Alites fac e t castos

Solo és kar.
7. Sit laus Deo pa tri 

vSummo Christo decus 
Spiritui sancto 
Tribus honor unus. Amen.

Vezényli : В. Sztojanovits Adrienne.

4. Demény D. (1871 Budapest —) : Offertorium a »Szegedi misé«-böl.
A szegedi m isepályázaton d íjat nyert mű ú. n. változó része. Finoman szőtt 

dallam a stílusosan alkalmazkodik a szöveghez.
Domine Deus in sim plicitate cordis mei laetus obtuli. universa et populum  tuum , quia 

repertus est, inveni in ingenti gaudio populum  Israel, custodi, hanc voluntatem . Alleluja!

Kar.
2. vSumens il lúd Ave 

Gabrielis ore 
Fundo nos in pace 
M utans H avea nomen.

Kar.
4. M onstrate esse m atrem  

Sum at perte preces 
Qui pro nobis natus 
T úlit esse tuus.

Solo és kar.
6. V itám  praesta purum  

Iter para tu tum  
F t  videntes Jesum  
Semper collaetemur.

S z ü n e t

5. Brahms (1833 Ham burg — 1897 Bées) : Kettősversenymű hegedűre és 
gordonkára. 102. mű.

Brahms érdekes és költői szépségekkel teli versenyműve igen ritkán kerül 
előadásra, m ert az igen nehéz két vonós szólam eljátszására alig akad vállalkozó 
művész. Első tételét (Allegro) négy ütemes zenekari bevezetés u tán előbb a gordonka, 
m ajd a hegedű recitativója vezeti be. A főtéma pregnáns ritm usú tutti, mely hatásosan 
készíti elő a versenyző hangszerek belépését. Dallamos melléktéma u tán  a zenekar 
intonálja a mozgalmas zárótém át. A szonátaexpozíciót követő kidolgozásban a szóló- 
hangszerek egymás hegyin-hátán torlódó triolás és tizenliatodos futam ai igen érdekes 
és ötletes hanghatást hoznak létre. Rövid kóda zárja le az expozíció szabályos megismét
lődését. Igen nobilis az andante tém ája. Összetett dalforma, a közepén mozgalmai 
F -dur trióval. Utolsó tétele (Vivace non troppo) saltarello-szerő. magasabb rondó-
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forma, melynek F-dur epizódjában a Brahm snál szinte elm aradhatatlan magyaros 
hangulat jelenik meg. Igen nehéz feladatot ró a szólistára a visszavezető rész, szex
tolás futam aival és bonyolult modulációival. A moll hangnemben kezdődött té te lt a 
komponista vidám dúr hangnemben zárta le, hatásos kódával.
E lőadják : Banda Márton hegedűművész és dr. Sebestyén Sándor gordonkaművész.

6. Kodály (1882 Kecskemét —) : a) Gólya nóta
b) Tánc nóta.

7. Vásárhelyi : Szedem szép rózsáját . . .

8. Demény (1871 Budapest —) : A szíves házigazda és a finom vendégek.

B R U N S V 1 K  T E R É Z

Amióta Brunsvik Teréz nevét, hacsak feltevésszerűen is, Thayer nagy Beetlioven- 
életrajzának második kötetében az »Unsterbliche Geliebte« problémakörrel hozta 
kapcsolatba, a zenetörténészet érdeklődése fokozottabb mértékben fordult Brunsvik 
Teréz egyénisége felé1) s bár a későbbi kutatások hosszú sora sem tu d ta  a »halhatatlan 
kedves« titk á t megfejteni - sőt m intha e titko t borító fátyol azóta még sűrűbbé 
vált volna — mégis vezetett némi eredményre, m ert hiszen a Brunsvik-család tagjai
nak zenei műveltségére (Brunsvik Ferencre vonatkozóan ezt már adott ténynek 
fogadhatjuk el) főként Teréz és Jozefin m uzikalitását2) és zenei tudását világította 
meg élesen, m iként az Fa Mara,3) Hevesy,4) majd Romain Rolland5) irataiból plasz
tikusan domborodik ki.

E  közlésekből Brunsvik Teréz m uzikalitását bebizonyítottunk vehetem, s csak 
áttekintésül sorolom fel az erre vonatkozó fontosabb adatokat. Azokban a Brunsvik- 
memoárokban, miket La Mara te tt közzé, Teréz külön említi, hogy zongorára már 
három éves korában kezdték tanítani, m iután apja szenvedélyes zenekedvelő volt és 
egy Rohringer nevű osztrák házitanító prim itív oktatása mellett is oly gyorsan haladt 
előre, hogy ha t éves korában zenekari kísérettel já tszo tt el egy Rossetti verseny
m űvet Buda és Pest arisztokráciája előtt. (La Mara : 60. old.) Ugyancsak e memoárok
ból tud juk  meg, hogy 12 éves korában egy bécsi nevelőintézetben helyezték el, o tt 
Preindlnél6) aS zt. Péter templom regenscliorijánál fo ly tatta zongoratanulm ányait, 
sőt a zeneelmélet misztériumába is elmélyült. K iadatlan naplóiból derül ki, hogy a 
zeneszerzéstan még később is állandóan érdekelte.

Teréznek mindenesetre tehetséges zongorázónak kellett lennie, ha játékával 
meg tu d ta  nyerni Beethoven tetszését, ki tanítványának fogadta, m iután próbakép 
eljátszotta a Mester egyik trió ját zongorán úgy, hogy a hegedű- és gordonkaszólamokat 
felváltva hozzáénekelte. Tehetsége m ellett szól az a tény is, hogy Beethoven e nevezetes

Ü La Mara : »Beethoven und die Brunsviks« (Leipzig 1920) m unkájában Brunsvik Josefint 
P -,:i meg az Unsterbliche Geliebte-nek kitűnő logikával m egszerkesztett bizonyító anyaggal. Fél
ti vese szám ára nálunk Haraszti d r.-t nyerte meg, aki a B. H .-ban (1827) La Mara elméletéhez 
i adakozott ; úgylátszik, nem volt tudom ása az Esterházy-levéltárban, K ism artonban előkerült 
i talokról, melyek Thomas-San Galli és M ax Unger ku ta tása it kiegészítve perdöntőén az 1812. évre 
utalják a leveleket; ez a dátum  a Jozefin-féle feltevést ta r th a ta tlan n á  teszi.

*) L  a  Revue Musicale 1927. Romain Rolland c ik k é t: La lettre à Г aimée immortelle de 
Beethoven.

3) La Mara : Beethovens Unsterbliche Geliebte. Das Geheimniss der Gräfin Therese 
Brunsvik und Ihre Memoiren (Leipzig, 1909).

‘) André de Hevesy : Petites amies de Beethoven. (Páris 1910).
5) Romain Rolland : Beethoven. Les grandes époques créatrices. (Paris 1927).
6) Preindl Joseph, zeneköltő és karm ester, elméleti tanár (175—6— 18231 Albrechtsberger 

növendéke. 1780 a  S. Péter-tem plom  karm estere Bécsben, 1809-ben a S tephans dómé. Műve : Anweisung 
/u m  Generalbass, Harmonielehre, K ontrapunkt u. zur Fugenlehre (1827).
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16 bécsi nap a la tt a leckékről egyszer se m arad t el, sőt azoknak egyórás időtartam át 
négy-öt órára bővíte tte ki. (Mem. 63—64. old.)

Ezek az autobiografikus közlések azokkal a levelekkel egészíthetők ki, m iket 
Hevessy és La Mara közöl. M egállapítható belőlük, hogy Terézt általánosan első
rendű pianistának ta rto tták , de különösen Beetlioven-szonáták kitűnő interpretátorá- 
nak ism erték el. Ilyen értelemben ír Bausznern Frigyes7) 1805 februárjában kelt levelé
ben : . . .  Ich wollte den ganzen Fasching darum geben, wenn ich das Vergnügen haben 
könnte eine einzige Beethovensche Sonate von Ihnen zu hören. (La Mara : Beethoven 
und die Brunsviks. 57. old.) Ugyan ilyen nagyra értékeli Teréz zongorajátékát egy 
Camilla nevű hölgy Bécsben, ki 1808 augusztus 27-iki keltezéssel ezeket írja : . . . Sie 
haben, wie ich höre in  Karlsbad Herren von Santer gesucht, den Sie bei uns kennen 
lernten . . . Beklagen Sie ihn, denn er ist schon seit 3 Wochen auf seinem Gut in Salz
burg und kann gewisse hübsche Finger nicht mehr die Sonaten Beethovens in einer Weise 
spielen hören, die dem Meister und seinen Jüngern den Kopf verdrehen. (La Mara 
75. old.)

Teréz kiadatlan naplóiból is kitűnik, hogy Beethoven szonátáit különösen 
kedvelte, m ert bár a naplóírás korszakában nem foglalkozott nagyon intenzíven 
muzsikával, a Mester szonátáit állandóan já tszo tta.

De nemcsak zongorázott, hanem énekelt is, még pedig az átlagot túlhaladó 
művészettel, am int az t egy 1805 januárjában ír t leveléből következtethetjük. Ebben 
válaszol a Bécsben, Deymné Brunsvik Jozeíinnél tartózkodó Charlotte húgának 
későbbi Teleki Im rénének — ki neki egy Beethoven kom ponálta dalt küldött meg azzal 
a meghagyással, hogy ne szóljon senkinek se arról, hogy a dalt Jozefinnek ajánlotta 
a zeneköltő : . . .  Dein Lied Liebste ist meine Wonne seit ich es besitze. Nach zwei
Tagen konnte ich es auswendig. A ls ich es sang, hat es Furore gemacht, doch niemand 
bekommt die Noten zu sehen. (La Mara : id. m. 54. old.) Ugyancsak januárban írja 
Lőttének : . . .  Das Lied der lieben Pips macht aufsehen . . . tehát valószínűen igen 
jól énekelte.

De úgy látszik, hogy nővérével együtt Mozart Cosi fan tutte-jéből is énekelt 
duetteket : . . .  Z u euerer Unterhaltung muss ich euch erzählen, dass ich zwei grosse 
Eroberungen gemacht habe . . . Cosi fan hitte. »Ach Schwester ach sieh« wie würde uns 
das Duett jetzt lachen machen ! Einstweilen bis mein Ritter kommt singe ich Beethovens 
Lied,8) ist himmlisch schön. Ich danke P ips8) tausendmal, dass sie die liebenswürdige 
Aufmerksamkeit hatte, es mir zu schicken. (La Mara : id. m. 55. old.)

Nemcsak az előre betanult éneklésével a ra to tt sikert, hanem, m int a memoárok
ból megtudjuk, oratóriumokból lapról énekelte az altot azokon a zeneestélyeken, 
melyeket 1805 —1806 telén Napóleon elől a budai várba menekült Ferdinánd toszkánai 
nagyherceg, a nagy zenebarát kívánságára rendeztek, majd a Várban, vagy Bruns- 
vikéknél Budán, Széchenyiéknél Pesten. Comtesse Sophie ,10) jetzige gráf in Batthyány 
in  Pinkafeld, Comtesse Döry, nachmalige Markovits sangen wechselweise das Sopran, 
Therese Brunsvik, einzige Altsängerin, die vom Blatte sang, jedesmal den alt ; der E rz
herzog-Grossherzog ein prächtiger Bass. Der Claviermeister u. Compositeur Spech11) musste

’) Bausznern Friedrich v o n . . . Teréz egy másodfokú unokatestvére Teréz nagyanyja 
br. Seeberg K ristófné született Bausznern lány volt, aki a még most is élő erdélyi, nagyszebeni szá-z 
Bausznern család őse.

8; Ez az »Urániádból ve tt »An die Hoffnung«, Tiedge versére kom ponált dal, mely 1805 
szeptem berében jelent meg, de a  Josefinhez in tézett ajánlás nélkül.

•) Pips vagy Pepi : Brunsvik Josefin becéző neve.
10) Brunsvik Teréz it t  téved, m ert Széchenyi Zsófia grófnő Zichy Ferdinándné le tt 1807-ben 

Széchenyi Franciska comtesse volt m ár akkor a pinkafői B atthyányi Miklós gróf felesége. (Esküvő : 
1802 okt. 5.)

u ) Spech János dalkom ponista (1767 Pozsony 1836 Bécs). 1800— 1812 Pesten m űködött. 
1804-ben színházi hangversenymester.
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den Tag zweimal mit mir die schweren Partituren durchnehmen. Es wurden jedesmal 
ganze Oratorien vorgenommen : La Religione von Paer12) etc. . . . (Mem. 77. old.)

Az éneken kívül úgy látszik még komponálással is foglalkozott, am int a m ár 
idézett levél következtethető : . . .  Ich danke P ips tausendmal dass sie die liebens
würdige Aufmerksamkeit hatte es mir zu schicken — ich habe eben eins gemacht, das ich 
euch sende — vielleicht habe ich Glück in  der M usik. . . Bár a pálfalvi De Gerando 
levéltárban nem került elő ilyen kompozíció, mégsem lehet ezt a feltevést elvetni, 
m ert kiadatlan naplóiban m ár nagyon előrehaladott korában is történik a kompo
nálásra célzás. . . . Warum lese ich so viel, warum componiere ich nicht? . . . kérdi. 
Ebben az időben őt csak az eredetiség érdekelte és minden idegen gondolatban —- 
legyen az akár írásbeli akár zenei — veszélyeztetve lá tta  sa já t egyéniségét, eredeti
ségét. »/с/г schäme mich fremde Gedanken zu spielen auf dem Clavier.« Verseket is ír t 
egv egész lap terjedelemben a naplójában azzal a megjegyzéssel : Verse in  M usik  
zu setzen.

Többi képességére — szavalás, festés, rajzolás -— nem térünk ki, csak arra 
szorítkozunk, hogy Rom ain Rolanddal egyetértőén elismervén sokoldalú tehetségét, 
állapítsuk meg zenei tudására vonatkozóan a középszerűségét jóval meghaladó 
színvonalat.

Méltán lehetne ezek után  elvárni, hogy 31 darab nagy négyrétű és 41 külön
böző nagyságú kötetből álló, 1809— 1858-ig terjedő többé-kevésbé rendszeresen 
vezetett naplóiban és irataiban zenére vonatkozó érdekes, mélyen szántó megjegy
zéseket fogunk találni, olyanokat, melyek fedik fentebb vázolt nem közönséges zenei 
képességét és műveltségét. Ennek a várakozásnak a naplók bizony nem tesznek eleget. 
Zenei vonatkozású megjegyzései, feljegyzései nemcsak feltűnően gyérek, hanem 
annyira távolesnek minden esztétikai értékeléstől és annyira előtérbe tolulnak bennük 
az erkölcsi és nevelési szempontok, hogy szinte kételkednénk abban, vájjon az 1808 
előtti Teréz — m ert fenti adatok eddig az időpontig terjedő korszakra vonatkoznak — 
ugyanaz-e, m int aki a naplókat írja, ha nem zárná ki a dokumentáció ezt a jogosan 
felmerülő kétely t és ha a naplók tanulmányozása, életkörülményeinek és lelki válto 
zásainak pontos ismerete nem tenné lélektanilag érthetővé e különös tüneteket.

Anélkül, hogy életrajzát akarnók adni, csak arra m utatunk  rá, hogy Brunsvik 
Teréz az 1808. év júliusát és augusztusát anyjával Franzensbad-ban, illetve Karlsbad-ban 
tö ltö tte ,13) gyenge egészségének megerősítésére. Ide érkezett a karlsbadi Meldungs- 
protokoll 1635. száma szerűit augusztus 12-én két fiával Fritz-cel és Carl-lal nővére, a 
m ár 1804 ó ta özvegy gróf Deym Józsefné Brunsvik Jozefin és innen indultak  Terézzel 
együtt a csehországi Egeren á t Németországba14) — Brunsvik Teréz ú ti naplója szerint 
augusztus 22-én — hogy a Deym fiúk számára nevelőt, vagy nevelőintézetet ta lá l
janak. Hof Weimaron, Würzburgon, F rankfurton és a gothai Sclmepffenthal-on á t — 
nevelőintézeteket látogatva érkeznek Yverdonba Pestalozzilioz (»damals auf dem 
< ripfel aller Pedagogenweisheit«.), ahol hat hetet tö ltö ttek , 1808 október elejétől 
november közepéig. Pestalozzi nagy egyénisége, magasztos nevelői elvei mélységes 
hatást gyakoroltak a két nővérre, különösen Terézre ; egész más irányt szabott élete 
eddigi folyásának : emberneveléssel elért embernemesítés (»dort lernte ich kennen 
w is mein Geist bedurfte : W irkung auf das Volk«.).

Ebben a lelkesedésben Jozefin is osztozkodott, de míg Pestalozzi hatása 
(özeimnél úgyszólván passzíve nyilatkozott meg —- ugyanis gyermekei nevelését az

12) Paër Ferdinand bécsi zeneszerző (1771 Parm a — 1839 Páris) ; az udvari színházban 
sok operáját ad ták , bár ezek feledésbe mentek. 1797-ben telepedett meg Pécsben, hova feleségét, 
ki énekesnő volt, szerződtették.

“ ) Brunsvik Teréz 1775-ben született, teh á t ekkor (1808-ban) 33 éves volt.
u j Josefin 1779-ben, Deym F ritz  1801-ben, Carl 1803-ban született. Stakelberg személyi 

ada ta i nem voltak k iku ta that ók,
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w erdon i intézetben m ár hónapok óta tartózkodó, sőt évek ó ta filozófiai és pedagógiai 
problém ákkal foglalkozó észt báróra, Stakelberg K ristófra bízza, m ajd pedig az 
értékes nevelés biztosítása céljából végül Stakelberg felesége lesz — addig Teréznél 
e hatás aktíve érvényesült, felébresztvén benne az akarato t arra vonatkozóan, hogy 
egyéniségét teljesen átalakítsa, önneveléssel reform álja és szakítva eddigi — a kor 
szokásainak és társadalm i állásának megfelelő — m ondain életével, alkalmassá 
tegye m agát bizonyos hiányzó ismeretek megszerzése u tán  az embernevelés fel
adataira. Hogy reformjaihoz hozzá kezdhessen, Teréz nem vesztegeti idejét. Pesta- 
lozzitól távozva, a két nővér Svájcban u tazgato tt, közben Jozefin súlyosan meg
betegedett s csak Teréz odaadó ápolásával sikerült őt annyira vinni, hogy Stakelberg 
társaságában 1809 január 14-én a Mont Cenisen á t Olaszországba induljanak, hol 
félévig időztek. I t t  kezdi meg naplóírását Teréz, ezzel együtt reformterveinek keresztül
vitelét, melynek mindén fázisát híven követhetjük e naplóban. Látjuk, m int táplál
kozik lelkesedése Jozefin és Stakelberg rajongásából, megismerjük belőle Stakelberg 
irányító szerepét, akire m int Pestalozzi bará tjára  és pedagógiai eszméinek letéte
ményesére áh íta tta l tek in te tt a két nő. Szigorúsága különösen Terézre gyakorolt 
nagy hatást, aki ismerve a maga fantáziában túltengő, szinte excentricitásra hajló 
term észetét, belátta, hogy a Stakelberg részéről hangoztatott önfegyelmezés és ön
m egtagadás elsőrendű fontossági! a belső átalakulás elérésére, s ezért minden eszközzel 
arra törekedett, hogy távoltartson m agától minden elemet, mely a »Vervolkommung« 
beteljesedését há trá lta tja . É rthető  ilyen módon, hogy legelőször is a zenének, ennek 
a par excellence érzelemhez szóló művészetnek kellett til to tt gyümölccsé lennie, 
de úgy látszik, ez a m egtartóztatás nem sikerült mindig Teréznek, am int a hazatérte 
utáni augusztus 24-én kelt megjegyzése bizonyít : »Habe gefehlt, tro tz Vorsatz 
Clavier gespielt.«

Ilyen tudatosan, keresztülvitt m entalitás m ellett érthető, hogy naplói, külö
nösen az első három-négy évben — am ennyit a »Reformation« keresztülvitelének 
szánt, nem egyebek, m int az új életm ódra vezető szabályok tá ra és ezek betartását 
ellenőrző jegyzőkönyv (Réflexions sur moi-même, Regles de vie et Examens) később 
pedig mikor az ú jra férjhezment Jozefin gyermekeinek nevelését vezeti, gyermek
tanulm ányi, didaktikai, pedagógiai feljegyzések gyűjteménye. M indent ezeknek a 
szempontoknak rendelt alá, így a zenei vonatkozású reflexiókat is pedagógiailag 
színezte ki. Ha csupán e naplókat ismernők, szinte azt hihetnők, hogy sem Teréz, 
sem Jozefin egyáltalában nem érte ttek  a zenéhez és semmi esetre sem sejtenők, hogy 
Beethoven műveinek — melyek közül nem egyet ők hallottak először — ők voltak 
av a to tt interpretálok

Midőn Stakelberg 1814-ben válik és 1816 körül Brunsvik Teréz Jozefin 
ügyeinek rendezése után végleg visszatér anyjához Magyarországra és így kikerül 
im ádott Jozeíinje és az áh íta tta l csodált Stakelberg lenyűgöző hatása alól, m ár nem 
találja meg régi énjét, hanem annyira beleásta m agát a maga alkotta »Vervolkom- 
mung«-jába, hogy fontosság dolgában az ő szemében semmiféle művészet, tehát a 
zene sem ért fel az emberiség vallási, erkölcsi és szociális problémáival ; életét ezentúl 
ezeknek szenteli, úgyhogy zenei értékelését m ár nem is kizáróan pedagógiai, hanem 
valláserkölcsi szempontok, meggondolások befolyásolják és csak élete legvégén ju t el 
újra oda, hogy a zenét l ’art pour l’art értékelje.

Midőn tehát Brunsvik Teréz így jellem zett zenei vonatkozású feljegyzéseit 
a szövegből kiszakítva szemelvényesen közreadjuk, az így keletkezett összefüggés
telenséget az an vág bizonyos csoportosításával igyekszünk ellensúlyozni.

(Folytatjuk.)
CZEKH MARIANNE DR
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V O L K M A N N  R Ó B E R T

Zenei életünknek egyik nemzetközileg elismert híressége volt Volkmann 
Róbert, ki idegenből — Szászországból — alig 25 éves korában szakadt 
hozzánk, hog}7 egy rövid, négy esztendős megszakítással, holtig nálunk 
maradjon. Zenei hajlamait családi örökségként nyerte, mert a Yolkmannok 
felmenőleg, ritka kivétellel, kántortanítók voltak, így Róbert atyja, Frigyes 
Ágost is Lipcsében végezvén teológiai és zenei tanulmányait, Lommatzsch- 
ban Meissen mellett lett kántor és tanító. Itt született 1815 április 6-án 
Yolkmann Róbert, ki már gyerekkorában résztvett az istentiszteleti 
zenékben, sőt egész fiatal korában, nemcsak az orgonát, de a karok betaní
tását is rábízhatta öregedő atyja. Amikor az ifjú az otthoniaktól már minden 
megtanulhatót megtanult, a freibergi gimnáziumba és onnan a tanító
képzőbe ment, ahol 1835-ben befejezte tanulmányait. Ettől kezdve — vala
mely kinevezés réményében — zenetanításból élt. De a városka zeneigaz
gatója, Anacker Ágost Ferdinánd megérezvén a Volkmannban szunnyadó 
zenei tehetségek nagyságát, biztatta, hogy menjen Lipcsébe zenei tanul
mányainak kimélyítésére s beajánlotta — miután ezidőben még Lipcsében 
sem volt konzervatórium — a Péter templom orgonistájának, Becker 
Károly Ferdinándnak. Lipcsében nemcsak zenét tanult Volkmann, hanem 
az egyetemre is eljárt, hol történeti s pedagógiai előadásokat hallgatott. 
Lipcse gazdag zenei élete, Mendelssohn, Schumann nagy hatással voltak 
az ifjúra. Az élet azonban követelő s a megélhetés biztosítása a legszebb 
tanulmányokból zavarja ki az embert s ily kényszernek engedve, hagyta el 
Lipcsét 1839-ben Volkmann, hog\~ Prágában Kinderfreund Károly József 
zeneiskolájának énektanítói állását vállalja el. Prágában sehogy sem 
tetszett neki s ezért örömmel fogadta el a Steinlein-Saalenstein grófnénál 
kapott zenetanítói állást. Szemerédre a grófné Ipolyság melletti kúriájára 
való utazását Schumannak Prágából 1840 március 4-én bejelentvén, 
hozzáteszi, hogy : itteni tanárkodásától könnyű szívvel válik meg. 
Volkmann nagy természetimádatánál még nagyobb volt a teljes cselekvési 
függetlenség utáni sóvárgása. Minden időhöz kötött munka, minden ami 
szabad mozgásban gátolta, részére a szenvedéssel eg}7értelmű dolog volt. 
Szemeréden a két házikisasszony oktatásán kívül más kötelezettsége nem 
volt. A természetben való gyönyörködése mellett sokat komponálgatott s 
sokat muzsikált a grófné társasága előtt, télvíz idején pedig a grófi családdal 
Pesten is megfordult, hol a zenei körökkel csakhamar meg is barátkozott. 
Szabadságvág}7a azonban nem engedte, hogy sokáig éljen Szemeréden, 
ötnegyedévi ottartózkodás után hirtelen elbocsáttatását kérte. A grófnő 
teljes mértékben méltányolván Volkmann emberi és művészi sajátságait, 
nemcsak, hogy nem neheztelt rája, hanem összeköttetései révén módot 
nvujtott neki a Pesten való elhelyezkedésre is. Ekkor már élénk volt a 
pesti zenei élet. A Városi Színház (melyet általában német színháznak 
hívtak) és a Nemzeti Színház operája, mely egymással versenyzett a 
.babérért, a Hangászegyesület zenekari hangversenyei, a kamaraegyüttesek 
hangversenyei, főleg a Nemzeti Kaszinó rendes hangászati mulatságai, 
az egyházi zene élénksége mind frissítőn hatottak a zeneszerzői pályán 
működni kívánó és érvényesülni vágyó fiatal zenész kedésére. A pesti 
zenészekkel hamar barátságot kötött s a zenebarátokkal való társadalmi 
érintkezést Steinleiu grófné könnyítette meg.
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Szerencséjére Volkmann igen szerén}' igényű volt s így a megélhetés 
nehézségei nem egykönnyen kedvetlenítették el, de mert ő és az élet gyakor
lati oldalának célszerű ápolása igen ellentétes dolgok voltak, nem egyszer 
kemény összeütközés támadt közöttük, amikor is a jóbarátok idejekorán 
való közbelépése mentette meg a helyzetet. Volkmannak csak egy kívánsága 
volt az, hogy akadálytalanul dolgozhasson művein. Ehhez pedig szabad
ságra, a megkötött munkaprogramnak épen ellenkezőjére volt szükség, 
mert Volkmann mindig teljes odaadással dolgozott s így a tanítás is nem 
kötelességszerűen elvégzendő pénzkereső munkát, hanem a tanítvánnyal 
való beható foglalkozást jelentette számára. Épen ezért csak a megélhetésre 
feltétlenül szükséges számú növendéket fogadta el, úgy hogyha ezek közül 
egy-kettő elmaradt, ez érzékeny veszteséget jelentett. így a forradalom 
idején az segítette ki a legnagyobb zavarból, hogy az izraelita hitközség 
orgonistája lett. Persze: megesett, hogy kocsival kellett utána küldeni, 
mert elfelejtette az istentisztelet idejét s ez időhöz kötöttség terhét nem 
bírván elviselni, e tisztségéről lemondott annak dacára, hogy kereseti 
viszonyai ezt nem javasolhatták. Mind e bajok egy fiatal, jókedvű, meleg
szívű, munkáskedvű fiatalembernél háttérbe szorulnak abban a percben, 
amikor gondolatait kottapapírosra akarja vetni. Pesti tartózkodása elején 
kiad egy füzet dalt, ír egy vonósnégyest, melyet egy tétel híjján meg
semmisít, a Hangászegyesület 1844-ben előadta Tóbiás című oratóriumának 
néhány részletét, előzőleg férfikarra írt miséjét fejezte be. A komoly zenei 
tudást próbára tévő kamarazenét előszeretettel művelte s kisebb próbák 
után 1846-ban a g-moll s 1847-ben az й-moll vonósnégyesét írta meg. 
Ezeket a pesti zenekörökben sokat játszották s nagy sikerük volt. A vélet
len úgy hozta magával, hogy a másodikat hamarább jelentethette meg, 
mint az elsőt s így sorszámozásuk a keletkezésük egymásutánjának 
fordítottja. Volkmann, kiben sok érzék volt a csendes humor iránt, egy 
későbbi levelében derűsen jegyzi meg, hogy a sajtó világosan kimutatta, 
mennyire haladt és fejlődött az й-moll kvartettől (Op. 9.) a g-moll (Op. 15) 
vonósnégyesig. Kamarazenéjének nemcsak Pesten volt sikere, hanem 
elismerést aratott vele Bécsben is, hol szintén magánkörökben játszották. 
Noha Volkmann kedélyvilága alapjában véve derűs volt, ki szerette a 
kedélyességet és a tréfát, mint mélyérzésű ember végtelenül komoly, sőt 
komor volt, ha a lét céltalanságáról, a sors kérlelhetetlenségéről muzsikált. 
Ily gondolatvilágban élt, a forradalom bukása utáni gyászos időben, amikor 
egyik legkiválóbb művét, a 6-moll zongoratrióját megírta, Volkmann maga 
is jól érezte, hogy e munkája megüti a legszigorúbb mértéket is s ezért 
Liszt Ferencnek ajánlotta ; midőn az ehhez való engedélyt kérte, hivat
kozott arra, hogy Lisztnek »félig honfitársa, mert mint születésére szász, 
még csak 11 éve osztozik a magyarok jó és rossz sorsában (főleg az utób
biban)« (1850 november 6). Liszt nagyrabecsülte Volkmann trióját s szíve
sen fogadta az ajánlást. Miután Dunkl Nép. János és Singer Ödön a költ
ségek fedezésére szükséges előfizetőket egyedül Pesten hamarosan össze
gyűjtötték, a Rózsavölgyi és Társa cég a triót kiadta. így hát nyitva 
állott az út, a mű megindulhatott kőrútjára. Liszt Ferenc Weimarban 
gyakran játszotta s Bülow Hans hangverseny kőrútjain propagálta. A mű 
komoly tartalma s az előadási nehézségek okozták, hogy csak lassan tudta 
azt az elismerést kivívni, amelyre teljes mértékben rászolgált, sőt rászolgál 
még ma is, mert megrendítő hatásából a keletkezése óta elmúlt tetemes 
idő dacára mit sem veszített.
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Volkmann azt szerette volna, hogy műveinek tiszteletdíjából élhessen 
s ne kelljen tanítania. Ezért támadt az a gondolata, hogy — bár meleg 
baráti köre volt Pesten s művészete igazi elismeréssel találkozott, mégis — 
e szegény, a nemzetközi szellemi vérkeringés nagy közvetítő csatornáiból 
távolabb folvdogáló erecske mellől, egy lüktető életű központba teszi át 
lakását, hogy így könnyebb legyen a nagy kiadókkal, a híres művészekkel 
л-aló érintkezése. Választása a nagy zenei múltú, gazdag császárvárosra 
esett s nagy elhatározással 1854-ben szülőföldének meglátogatása és 
németországi utazása után Bécsben telepedett meg. Noha nehéz szívvel 
hagyta el pesti barátait, a bécsi művészi élet mozgalmassága kezdetben igen 
jól esett Volkmannak. Bécs környékének szépsége, színház, hangversenyek, 
művészekkeli ismeretség frissítőleg hatottak munkakedvére. De már egy 
évi bécsi tartózkodás után meg kellett állapítania s ezt őszintén meg is 
írta Eli scher Boldizsárnéhöz intézett lea-elében (1885 december 8.), hogy : 
»Ha Pestre gondolok, megfájdul a szívem, mert érzem, hogy tulajdonképen 
csak ott vagyok otthon, se Bécsben, de még szülőföldemen sem, sehol sincs 
annyi résztvevő barátom és barátnőm ; ott annyi szíves jó ember lakik, 
kiket őszintén szeretek s legszívesebben Pesten élnék, ha komoly indokok 
nem gátolnák ez óhajom megvalósítását.« Bécstől л-árta műveinek gyorsabb 
elterjedését s kiadóinak erélyesebb munkáját s azt, hogy kizárólag zene
szerzői munkásságából tudjon megélni. Volkmann zenéjének tartalmi 
mélysége, formai választékossága nem tehették azt a napi fogyasztás 
gyorsan kelendő cikkévé s bizony a német kiadók is csak mérsékelt ütemben 
adták ki műveit. így hát Bécs német szót, kedélyességet, mozgalmas 
hangversen\* és szinházi életet, művészekkel való érintkezést nyújtott 
Volkmannak, de a nagy sikerrel, jó kiadókkal, nyugodt megélhetéssel adós 
maradt. Jól látták ezt Volkmann pesti barátai s ezek között elsősorban 
Heckenast Gusztá\r könyvkiadó, aki elhatározta, hogy a mindennapi élet 
gondját olymódon veszi le barátjának válláról, hogy tizeletét hangjegy
kiadással bővíti ki s megveszi és kiadja Volkmann minden szerzeményét 
tekintet nélkül arra, hogy üzletei szempontból hasznot hozónak mutatkozik-e 
л-agy sem. Ez az egyesség 1858-ban történt. Volkmann a nyarat— mint 
régebben pesti tartózkodása idején is — Pilismaróton Heckenast birtokán 
töltötte s ősszel beköltözött Pestre. Ez a megoldás Volkmann szíve szerint 
л-aló л-olt, nem kellett többé, mint azt annak idején a 6-moll trióval kap
csolatban Eisztnek megírta : »zenei gyermekeit keményszívű kiadókhoz 
koldulni küldeni« megjelenik minden műve, csak győzze írni. A kiadás 
gondjától mentesített boldog zeneszerzői időszak 20 évig — Heckenast 
Gusztávnak 1878 április 11-én bekövetkezett haláláig — tartott. Ezidőben 
mindenekelőtt a bécsi korszak alatt Írott, de kiadót nem talált művek 
;elentek meg, közöttük elsőnek a gordonka-koncert. Itteni tevékenységét 
pedig a zongorakoncertjének befej ezéséa7el és két új vonósnégyes írásával 
indította meg. Ha a mondott időszak termését fel akarnók sorolni, ezzel 
egyúttal az egész Volkmann katalógust jegyeznők fel, mert — csudás 
л . leden folytán, melynek egyébként elfogadható magyarázatát is fogjuk 
adnij Heckenast halála után egyetlen egy új szerzeménye jelent csak meg. 
Ezért csak pár crönással kell jeleznünk, hogy míg a kamarazenét már 
értékes művekkel gyarapította, a zongorát, gordonkát, mint magánhangszert 
jeles szóló-darabokkal ajándékozta meg, a magánénekekről, a zenekarról, 
az énekkarról sem feledkezett meg és a négykezes zongora irodalmat is 
gazdagította. Volkmann igazában, mint népszerű szóval mondanék,
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nehezen dolgozott : sokat formált, csiszolt művein, míg kiadta kezéből s 
épen ez az igazi mesterműveket jelző tulajdonság, hogy ennek a vajúdásnak 
nyoma sem látszik meg rajtuk. Ez azért van, mert csak akkor írt, amikor 
volt valami zenei mondanivalója s azt is abban a formában s annak a 
hangszernek vág}7 hangszercsoportnak írta, amelynek egyéniségével zenei 
gondolatait egyezőnek érezte.

Amikor Volkmann újból Pestre tette állandó lakóhelyét, nagy volt 
az öröm nemcsak barátai között, hanem a zeneértő körökben is. Vissza- 
jöttét nemzeti vívmánynak érezték. Népszerűsége nagy arányban terjedt, 
mikor 1860-ban Széchenyi István halálára az »Au tombeau du Comte 
Széchenyi« című zongoradarabját, melybe a Szózat hangjait szőtte, 
Rózsavölgyinél megjelentette. E mű néhány nap alatt 2000 példányban 
fogyott el, úgyhogy újabb kiadást kellett kibocsátani, annyival inkább, 
mert a rendőrség annak nyilvános előadását eltiltotta. Mint 1855-ben 
a Magyar dalokat, a Visegrád követte, úgy a Széchenyi sírjánál című 
darabot a 7 magyar vázlat követte nyomban, noha korábbi opusszámmal. 
Az első szimfóniája 1863-ban, a második 1866-ban került bemutatásra. 
Ez utóbbi lassújában magyaros hangulat van, amiről az egykori kritika 
azt jegyezte meg, hogy ez az Ausztria és Magyarország közötti kiegyezés. 
A Nemzeti Zenede alapításának huszonötödik évfordulójára Ünnepi 
nyitányt írt, mely Riszt »Szent Erzsébet« legendájával egy napon került 
előadásra. A színházzal egy abbahagyott ifjúkori kísérletet (»Mohamed« 
vígopera) nem tekintve, Volkmann nem foglalkozott, de Sakespeare III. 
Richárdja oly erővel ragadta meg, hogy ahhoz színpadi zenét és egy kitűnő 
nyitányt írt. Míg a nyitány meghódította a hangversenytermeket, a fel
vonásközi és a színpadi zene csak a Nemzeti Színházban került bemutatásra, 
mert a Volkmann használta drámai rendezés nem lett általános s így a 
zeneszámok egymásutánja nem vág a jelenetek egymásutánjával. Míg 
a nyitány még Heckenastnál jelent meg, addig a felvonásközi zene csak 
1882-ben került Schottnál kiadásra. Külön kell rámutatnunk Volkmannak 
vonószenekarra írt három Szerenádjára. Ezek első kettőjét 1869-ben 
fejezte be s küldötte a nyomdába, miről kiadóját Heckenastot ez év 
julius 31-én értesítette. E levélben megindokolja, hogy ebben az évben 
azért nem meg}7 Pilis-Maróthra üdülni, mert ott a földi javak élvezése 
közben nem marad elég ideje a munkára s jól dolgozni csak csöndes budai 
szobájában tud. Azután így folytatja : »Azon darabok közül, melyeket 
most küldöttem metszésre Rödernek Lipcsébe, a két vonós-karra írt 
.Szerenád, melyeket zongorára négy kézre is át fogok dozgozni, számíthat 
kelendőségre. Remélem, hogy ezt a műfajt, amely — ha neve szerint nem is, 
de -— e formájában az én leleményem, igen hálásnak fogják mondani s 
úgy tervezem, hogy még több eféle művet írjak.« A többiből sajnos csak egy, 
az esztendőre írt s a koncertáló szóló gordonkával ékes III-ik szerenád 
készült el. Ezt ma is minden gordonkaművész szívesen illeszti műsorába. 
E szerenádok valóban ríj tartalmat adtak a régi elnevezésnek, amennyiben 
az érzés lesz úrrá az egymást követő zenei jelenetekben. Volkmann szere
nádjait nemcsak igen sokat játszották a külföldön is (Franciaországot, 
Angliát is beleértve), hanem stílus dolgában is kihatottak a zeneszerzőkre. 
Csajkovszky a »sok egyszerűséggel és természetes szépséggel ékes« második 
szerenádot nagyon szerette.

Ha a zongora, hegedű darabjain s kórusain kívül az althangra zene-
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karral írt »An die Nacht« dalát és az ugyancsak zenekarkísérettel szopránra 
írt drámai jelenetét a Sapphot megemlítjük, úgy hétmérföldes csizmával 
végig szágoldottunk Volkmann műveinek tiszteletgerjesztő során. 
A mester külső életkörülményeinek nagy változását jelentette, hogy 
1875-ben elfogadta a Zeneakadémia egyik tanszékét. E megkötöttség 
nagyon kedve ellen volt s ismételten el kívánta hagyni ez állását, de a 
vezetőség (élén Eiszttel és Erkellel) s ennek révén a minisztérium minden 
áron meg kívánta tartani a tanárok sorában s ezért minden kívánságának 
a legelőzékenvebb módon elegett tett, úgyhogy Volkrnann mégis megmaradt, 
mert megérezte azt a megtiszteltetést, amelyben a megkülönböztető 
eljárással a miniszter részesítette. Meg is írta régi barátjának, Rust Vilmos
nak 1879 december 30-án, hogy mint a Zeneakadémia tanára, nagyon 
lekötöttnek érezte magát, de most oly megállapodás áll fenn hogy ő kétszer 
hetenkint másfél órára megy be tanítani, amikor néhány általa kiválasztott 
növendéknek ad leckét s ezért kap 2500 forintot »így elég időm marad 
saját munkámra annyival inkább, mert a nyári szünet két és fél hónapos 
és évközben sincs ünnepekben hiány. Ugylátszik — folytatja Volkrnann — 
itt kisebb súlyt helyeznek tanítói tevékenységemre, mint művészi nevemre, 
melynek az intézet hírnevét kell szolgálnia. Most már meg fogja érteni, 
miért nem követtem abéli tanácsát, hogy folyamodjam a lipcsei Thomas- 
Kirche kántorságáért : Lipcsében könnyen kikosarazhattak volna, mint 
a többi 40-et, itt meg mindenáron meg akarnak tartani.« Most, hogy 
mecénása, Heckenast kiadó, meghalt s a kor — hisz Volkrnann hatvan- 
ötödik évében járt — is éreztette hatását, a nyugodt nregélhetést biztosító 
helyzetet nem lehetett elutasítani.

Volkrnann élte alkonyán igen visszavonult életet élt és szófukar, 
mogorva ember benyomását keltette, holott igazában érzelmes, a csendes 
derűt szerető kedély volt. Az ilylelkű ember a nagy nyilvánosságtól irtózik 
s szíve csak családi körben és igaz jóbarátok között nyílik meg. Az a baráti 
kör, melyben az agglegénynek maradt Volkrnann élt (Heckenast, Elischer, 
Hunyady, Pfeffer stb.) és évek során át élvezte Volkrnann jó kedélyének, 
derűs szellemének, baráti érzelmeinek megnyilatkozását, az idő múltával 
mindinkább ritkult —- újak nem jöttek hozzá — bátyja, távolabbi rokonai 
szintén elhaltak, úgyhogy szülőföldjét meglátogatva is több volt a fájdal
mas viszaenrlékezés mint az öröm ; de bécsi művészbarátjainak sora is 
megtizedelődött ezért csupán erre a családnélkül élő agglegényi mivoltára 
vezethető vissza fokozódó elzárkózottsága s nem Budapestnek meg- 
rnagyarosodására, mint ezt némelyek, nézetünk szerint egészen hibásan, 
teszik. Volkmanntól nem kívánta meg senki, hogy tanuljon meg magyarul, 
mert ő oly időben élt nálunk, amikor se szeri se száma nem volt azoknak 
a magyaroknak, kik németül lelkesedtek a magyar függetlenségért.

Mármost kérdés, miért és mennyiben mégis a miénk Volkrnann 
Róbert. Volkrnann nem magyarosodott meg nálunk, noha itt élte le életé
nei legnagyobb részét, itt érezte magát legjobban s itt szerették és méltá
nyolták leginkább. Volkrnann is azok közé a derék bevándorlottak közé 
tartozott, kik öntudatlanul már kétlakiakká lettek s csupán gyermekeikben 
magyarosodnak meg. Agglegény maradván ez utóbbi elesik. Munkásságával 
azonban a magyar zenekultúrát szolgálta, annak kincseit növelte. Zene
szerzői munkásságában nem csatlakozott semmiféle iskolához, mindent 
megfigyelt, a haladás híve volt, de muzsikájában mindig csakis Volkrnann
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akart lenni s az is volt. Ebbéli nézeteiről ő maga leveleiben ismételten 
nyilatkozik. így Rust barátját (1849 nov. 9.) figyelmezteti, hogy Bach 
tiszteletében ne váljék egyoldalúvá, mert »minden kornak meg van a 
maga külön zenei kifejezésmódja, melynek annyi befolyást engedni kell, 
hogy az ember ne nézze egy régi szemüvegen keresztül, mogorván az új 
világot.« Majd jóval később, 1864 augusztus 27-én saját magáról ezt írja 
Elischernek : »Én csak annyit tudok magamról, hogy sem a jövő zenésze, 
sem copf nem akarok lenni, hanem csak Volkmann s ez nagy szerencsét
lenség, mert az ily elvtelenséget nehezen bocsátják meg az embernek. Azt 
hiszem, hogy (tudniillik zenei dolgokban) előítélettől mentes vagyok 
mert én minden pártnak jó munkáját, amennyire ítéletem terjed, elismerem; 
de az igazi pártember ezt hibáztatja s így én sajnálatra méltó vagyok. 
E tréfásan körülírt felfogást, melyhez mindvégig hű maradt, nem is lehetne 
jobban jellemezni : méltányolni az újat s mindazt, ami jó, azaz igazán 
művészi. Aki ily nyílt szemmel nézi a dolgokat, az époly nyílt füllel hallja 
és érzi ki belőle — az ő korára nézve — a jellegzetesen magyart. S amikor 
lelki hangulata úgy kívánja — hiszen tudjuk, hogy csak akkor és csak 
azt írta le, ami feltétlen erővel kívánkozott tolla alá — magyar muzsikát 
ad s mert muzsika, akkor is Volkmannt. Ebben a kérdésben is legyen 
Volkmanné a döntő szó, ki műveiről írván, ezeket mondja : »Az Op. 41. 
zongorafantázia, alkalmi darab gr. Széchenyi István halálára, ki Magyar 
ország kultúrája körül rendkívüli érdemeket szerzett. E darabban az volt 
a feladatom, hogy abban a Szózatot (a magyarok Rule Britanniá-ját) 
alkalmazzam, ami annyiban meg is történt, hogy az utolsó lapon e dallam 
befezejését felhasználtam. Ez idegen dallamon kívül csak az Op. 20. Magyar 
dallamok (Ungarische Melodien) című munkámban használtam fel magyar 
nótákat. Műveimben előforduló minden más magyar színezetű motívum 
magam leleménye, így az Op. 21.-ben (Visegrád), Op. 24.-ben(Sieben 
ungarische Skizzen), az Op. 48.-ban (Drei Eieder für Männerchor) és az 
Op. 50.-ben (Ünnepi nyitán}r-ban).« Ezek azon művek, melyeket Volkmann 
tudatosan magyaroknak szánt. Természetes, hogy más műveiben is elő
fordulnak ritmikai, hangulati momentumok, amelyek a tudat alatt élő 
magyar hatásoknak tudhatok be s amelyek a külföldi esztétikusok által 
is megfigyeltettek.

A most említett művek a múlt század ötvenes, hatvanas évei hazai 
lelkiségének talajából fakadtak, amely munkák Volkmann egyéni művé
szetének kohójában forrtak s az ő zenei műhelyében nyerték marandandó 
formájukat, amellyel a zenei köztudatba kerültek ki. Nem munkásságának 
e kisebb, bár szempontunkból igen jelentékeny, részére kívánjuk alapítani 
a hovátartozandóságának kérdésre való válaszunkat, hanem — tisztelettel 
meghajolva ama nemes érzelmek előtt, melyekkel Volkmann szülőföldje 
iránt holtig viseltetett — ama művelődéstörténetileg fontos tényekre, 
hogy félszázadon át élt közöttünk, megosztván bajainkat s örömeinket 
arra, hogy igazán itt volt otthona s itt érezte magát a legjobban, arra, 
hogy műveinek gazdag sora innen indult ki, hogy elfoglalja méltó helyét 
a művészet nemzetközi birodalmában, arra, hogy zeneakadémiai tanári 
munkásságában nekünk nevelt képzett muzsikusokat s hogy haló pora 
hazai rögök közt alussza örök álmát a kerepesi-úti sírkertben.

Ez alapokon és ennyiben valljuk Volkmann Róbertét a magunkénak.
ISOZ KÁLMÁN DR-
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B A C H  J Á N O S  K E R E S Z T É L Y
(1735—1782

akit »milánói« és »londoni« Bachnak is neveznek, 150 évvel ezelőtt halt meg Londonban. 
A nagy Johann Sebastiannak legifjabb sarja volt, az ú. n. »gáláns stílusnak« legegyénibb 
mestere. Jelentőségét csak az utolsó néhány évtizedben ism erték fel, vagy száz éven 
á t alig törődtek vele, bár Mozart — akinél 21 évvel volt öregebb — csodálattal adózik 
levelezésében. A lipcsei Thomas kántor négy muzsikus fia között kétségkívül János 
Keresztély volt a legtehetségesebb. Szülőhazájában nem volt m aradása. Amint 
bátyjától, Fiilöp Em ánueltől elleste a zeneszerzéstan syntaxisát, még alig tö ltö tte  
be 19-ik életévét, vándorbotot vett kezébe és Olaszországba indult. Milanóban tele
pedett le és öt év múlva — m iután á tté r t a katolikus hitre, am iért sokáig nehezteltek 
s reá — elnyerte a dóm orgonista állását. Tanulm ányait Padre M artininél fo ly ta tta  

és a szövevényes nehézkes ném et iskola u tán  megismerkedett az »olasz iskola« folyé
kony hangjával. Egvre-m ásra írja meg ezek u tán  operáit, melyek közül egynéhány 
sikert is a ra t ; még nem tö ltö tte  be 25-ik életévét és m ár messze földön emlegetik 
nagy respektussal nevét. H irtelen elhatározással két évvel később, hogy először 
szólaltatta meg a milánói dóm híres orgonáját, Londonba utazik. Abel hangverseny- 
mesterrel szövetkezik zenekari bérleti koncertek rendezésére. Terve sikerül és 
hangverseny ciklusai a londoni zenei élet gócpontjaiként világhírnevét és az angol 
királynő magas pro tek torátusát szerzik meg neki. Műveiből a rokokó tipikus jellem
vonásai csendülnek ki. K orának finom csiszoltsága, eleganciája, parfőmös ábrán
dozása és sziporkázó szellemessége jellemzik stílusát. M unkáit — főként szimfóniáit 
kamarazenedolgait és cembalo-versenyműveit - m a jobban m éltányolják, m int 
másfélszáz év előtt, különösen Németországban és Angliában, hol m űveit (halálának 
150. évfordulója alkalmából) m ost sorozatosan ú jítják  fel.

SZÍN HÁ ZI H ÍREK
A párisi Opéra Comique németországi 

előadókönítra készül. Tavasszal Freiburg 
im Breisgau lesz első állomása, m ajd 
nagy ívben Hamburgig megy — s ezalatt 
otthonában ném et operatársulatok fog
ják művészetüket bem utatni.

Poroszország három  állami színházat 
szüntet meg tavasszal : a Kasselit, a 
dicsőséges m ultó w iesbadenit és a nevéhez 
már rég nem méltó Schiller-theatert 
Berlinben ; i t t  kétes értékű operettek 
járták. A zenészeket az állam meg akarja 
tartani, nyáron fürdői zenekarok alak
jában. Poroszországnak évente m integy 
15 millió m árkába kerülnek színházai s 
csak 6'5 m illiót jövedelmeznek. Kassel 
színházának 230 m űködő tag ja és 50 
nyugdíjasa van, W iesbadennak 429 m ű
ködő és 65 nyugdíjas tagja.

A lengyel nemzet5 operaházat Varsó 
városa többé nem tu d ja  fenntartani. 
A személyzet azonban együtt m arad és 
folytatja kulturális h ivatását. 25 lengyel- 
országi város együttesen ta r t ja  fenn.

»A jakobinusok.« A csehek nagy zene
költőjének Antonin D vofaknak erről a 
forradalmi tárgyú operájáról csak hazá
jában tu d tak  eddig ; remélhető, hogy 
szélesebb körben is megismerik ; első 
ném et előadása a m últ hónapban folyt le

Teplitz-Schönauban, számos messze föld
ről jö tt kritikus és színházigazgató jelen
létében. A sok szépséggel á tita to tt mű 
nem egységes stílusú, de mindenkinek 
sokat nyújtó , tartalm as opera, sikere 
nagy volt.

Cj Don Juan-opera a ra to tt szép sikert 
Brünn cseh színházában. A »Lángok« c. 
darabnak persze egészen más a meséje, 
m int a Da Ponte-féle Mozart-szövegnek ; 
Don Ju an  i t t  is váltogatja kedveseit 
a halál is nő képében (Donna La Morte) 
képében jelenik meg, de ezt az egy nőt 
nem tu d ja  meghódítani. Kétségbeesé
sében melbelövi m agát, de ettől sem tud  
meghalni, teh á t újabb kalandot keres 
egy bárban. Ezzel végződik a darab. 
Sok pantom im  van benne, zenéjét Ervin 
Schulhoff »nemes eszközökkel alkotta 
meg hatásvadászat nélkül, mégis nagyon 
tettszett«, írja  az ottani kritika.

»Fatinitza« ugyanolyan klasszikus da
rab ja az operettm űfajnak, m int Suppé 
másik műve a »Boccaccio«, mely nálunk 
is, nem rég New-Yorkban is, az operaház 
m űsorára került. Most »Fatinitza« kerül 
operai színpadra, Münchenben.

Nizzában, a francia birtokot képező, 
eredetileg olasz városban a világháború 
óta m ost énekeltek ném etül először. 
»Figaro lakodalma« ment, elsőrangú 
ném et mű vészszemély zettel.

Budapest székesfőváros házinyomdája 1932 — 1765
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HANGVERSENYEI

A SZÉKESFŰVÁROSI ZENEKAR
k ö zrem ű k ö d ésév e l

Ä .  bérlet.

1932 február 21-én, vasárnap 
délután 5 órakor

Közreműködnek: DULLIEN ELLA operaénekesnő 
és ZIPERNOVSZKY FÜLÖPKE hegedűművésznő

1. GAJÁRI : Argyirus — Nyitány

2. WAGNER : Senta balladája a
„Bolygó hollandi'' c. operából

3. LALO : Hegedűverseny
(spanyol szimfónia)

S z ü n e t

4. BEETHOVEN : Ah ! Perfido — Ária

5. VOLKMANN : D-moll szimfónia

Vezényel : FLEISCHER ANTAL 
a m. kir. Operabáz karnagya

C -  bérlet
1932 március 6-án, vasárnap 

délután 5 órakor
Közreműködnek : VÉGH SÁNDOR hegedű művész, 
MARÓTHY (SEFCSIK) MAGDA, PÁLFFY MÁRIA, 
BUDAI MÁRIA és TIBOR ZOLTÁN operaénekesek

1. ROSSINI: Ária a „Semiramis" c. operából
(Maróthy [Sefcsik] Magda)

2. MOZART : Alma Viva. Aria a „Figaró
házassága" c. operából (Tibor Zoltán)

3. VAJKÓ : Cseresznyevirágünnep (Kirschen-
blühfest) (Pálffy Mária)

4. PUCCINI : Kettős a „Pillangókisasszony" c.
operából (Pálffy Mária — Budai Mária)

5. VERDI : Azucena áriája a „Trubadour" c.
operából (Budai Mária)

S z ü n e t
6. DOHNÁNYI : Hegedűverseny

S z ü n e t
7. PUCCINI : Ária a „Pillangó kisasszony" c.

operából (Pálffy Mária)
8. MOZART : Éj királynője. Ária a „Varázs-

fuvola" c. operából (Maróthy [Sefcsik] Magda)
9. BIZET : Carmen — Escamillo áriája

(Tibor Zoltán)
10. THOMAS : Kettős a „Hamlet" c. operából

(Maróthy [Sefcsik] Magda — Tibor Zoltán)
Vezényel : BOR DEZSŐ karnagy

B .  bérlet.

1932 február 28-án, vasárnap 
délután 5 órakor

A Szilágyi Erzsébet leányliceum jelenlegi és volt 
növendékei énekkarának zenekari és 

à capella hangversenye 
Orgonán kísér : Wiesenberger Antal 

Közreműködnek: Kreszné SZTOJANOVITS LILY 
operaénekesnő, BANDA .MÁRTON hegedűművész 
és Dr. SEBESTYÉN SÁNDOR gordonkaművész 
1. RHEINBERGER J А-dur miséből 

Kyrie és Sanctus
2 MENDELSSOHN : Laudate pueri
3. SZTOJANOVITS J : Ave Maria Stella
4. DEMÉNY D. : Szegedi mise offertóriuma

S z ü n e t
5. BRAHMS: Kettős versenymű (hegedű-gordonka)
6. KODÁLY : Dalok
7. VÁSÁRHELYI Z . . Szedem szép rózsájá t. . .
8. DEMÉNY D : A szíves házigazda meg a

finom vendégek
Vezényelnek : B. SZTOJANOVITS ADRIENNE 

tanárnő és BOR DEZSŐ karnagy

A .  bérlet.

1932 március 13-án, vasárnap 
délután 5 órakor

Közreműködnek :
FEHÉR ILONKA hegedűművésznő, 

PETHŐ 1MRÉNÉ operaénekesnő és 
S MANNABERG RÓZSI zongoraművésznő

1. RECLI : Voci della foresta
(Budapesten először)

2. a) GLUCK : Ária az „Alcesle” c. operából 
fa) HÄNDEL : Ária

3 SAINT-SÄENS : Hegedűverseny

S z ü n e t

4. SAINT-SÄENS : Zongoraverseny
5. BIZET Carmen a) Kártyaária

fa) Habanera
6. CSAJKOVSZKY : Capriccio italien

Vezényel : BOR DEZSŐ
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Budapest székesfőváros népművelési bizottsága hangversenyei
a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével

♦ ♦♦

Huszonnegyedik hangverseny — 1932 március 6 — Karnagy: Bor Dezső 
C bérlet.

1. Rossini (1792 Pesaro— 1868 Ruelle) : Ária a »Scmivomiis« című operából. 
(Maróthy [Séf esik] Magda).

2. Mozart (1756 Salzburg— 1791 Bécs) : Ária a »Figaro házassága« című 
operából. (Tibor Zoltán).

3. Vaikó István (1899 Szeged) : Cseresznyevirágünnep (Kirschenblühfest) 
(Pálffy M ária).

4. Puccini (1858 Lucca— 1924 Brüsszel) : Kettős a »Pillangókisasszonya című 
operából (Pálffy M ária— Budai M ária).

5. Verdi (1813 Roncole— 1901 Milano) : Azucena áriája a »Troubadur« című 
operából (Budai M ária).

S z ü n e t

6. Dohnányi Ernő (1877 Pozsony —). Hegedűverseny, d-moll. 27. mű.
Még berlini professzorsága a latt, közvetlenül a világháború kitörése előtt 

kom ponálta meg Dohnányi hegedűversenyét, mely az ism ert versenyművek hárm as 
tagolásával szemben : négytételes. A fúvók komor ünnepélyes tém ája vezeti be az 
első té te lt ; ez a tém a, m int »vezérmotívum« még többízben jelenik meg a versenymű 
folyamán. Érdekes kadenciával lép be a szólóhegedű, m ielőtt a főtéma felé ép ített 
futam sorral a főtéma újabb, ötletes m egvilágítására adna alkalm at. Hatásos a vissza
térés előkészítése, valam int a motívikusan felépített, pianisszimókban kicsendülő 
kóda. Az andante dalszerű meleg kantilénáját élénkebb ritm usú közép tétel váltja  fel, 
mely hirtelen megszakítással megy á t a tétel elejének poétikus hangulatába. A verseny
művekben oly ritkán  jelentkező scherzo egyike a mű legsikerültebb részleteinek, 
jellegzetes ritm usával és lefelé száguldó krom atikus futam aival. H am isíthatatlanul 
Dohnányi-liangulat rezeg á t a trió  [H-dur) hárfa- és fuvola-arpeggiókkal kísért 
dalformáján. A da capo u tán i kódában ötletesen, reminiszcencia-szerűen még egyszer 
u ta l a komponista a trió felbontott hárm asliangzataira. Az első tétel rubatószerű 
kadenciájával vezeti be a kom ponista az utolsó tétel variációinak tém áját. E zt előbb 
a vonószenekar szólaltatja meg, m ajd a felsorakozó szellemes változatokban hol a 
szólóhegedű és a fúvókar kom binációját halljuk, hol pedig a tém a különböző ritm i- 
zációi vonulnak fel egym ásután. Egyik —- magyaros, hallgatónótaszerű — variáció 
u tán  kísértetiesen bukkan fel az első tétel főtém ájának komor d-moll és b-moll között 
ingadozó harm óniája, m ajd  fürge kóda zárja le a hatásos művet.

E lőadja : Végh Sándor hegedűművész.

S z ü n e t

7. Puccini : Á ria  a »Pillangókisasszony« című operából (Pálffy M ária).
8. Mozart: É j királynője. — Ária a »Varázsfuvola« című operából (Maróthy 

[Séfesik] Magda).
9. Mozart : Á ria a »Titus« című operából (Budai M ária).
10. Bizet (1838 Párizs— 1875 Bougival) : Escamillo áriája a »Carmen« című 

operából Tibor Zoltán).
11. Thomas (1811 Metz— 1896 P árizs): Kettős a »Hamlet« című operából 

(Maróthy [Séfesik] Magda— Tibor Zoltán).

*

_______
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Huszonötödik hangverseny — 1932 március 13 — Karnagy : Bor Dezső 
/%. bérlet.

1. Recli Giulia: Vocidella /oresta. Zenei kép, nagy zenekarra. (Budapesten először.)
Recli Giulia a mai olasz ifjú gárda egyik legjellegzetesebb egyénisége. K am ara

zeneművei (vonósnégyes, trió) vokális és zenekari kompozíciói Olaszország legelő
kelőbb kiadóinál jelentek meg.

Az erdő kísérteties zsongását, a falombok zizegő suttogását, a szél süvítését, 
majd a holdas éj bágyadt pasztellszíneinek vibrálását illusztrálja a kom ponista 
modern zenekari színhatások gazdag skálájával. Hárfaglisszandók, krom atikus 
^altató-k, misztikus, fo jto tt kürt- és celestaakkordok fel- és lefelé száguldó fuvola- 
és klarinétfutam ok festik alá az erdő téma-já t, melynek motivikus kiképzése vezet 
az érdekes kompozíció formai tagolódásához.

2. Weber (1786 B utin— 1826 London) : Oceán-ária az »Oberon« című operából.
Az Oberon, W eber hattyúdala, a londoni Covent-Garden operaház igazgatójá

nak Kemblesnek a megrendelésére készült. K ét sujet közül választhato tt a »Bűvös 
vadász« nagyhírű komponistája, vagy a Fausztot, vagy az Oberont kellett meg
zenésítenie és W eber az Oberon tündérregéjét választotta. Tárgya : Oberon és T itánja 
ma is eldöntetlen vitája , hogy ki tud  hűségesebb lenni, a nő vagy a férfi?

Az Óceán-áriának a szövege magy; 
Largo Assai :

Óceán, te szörnyű órjás. M int a  kígyó 
Tartod’ átfonván a  földtekét.
A szemnek csupa fönség vagy,
Míg nyugton tükrözöd a napsugarat.
De ha a  hullám  vészjóslón dagad,
Csak áldozatra les a forgatag :
A gálya, akár a  nádszál, megsemmisül —
Akkor,Óceán! hatalm ad j jg ^ o z S o s .

Allegro con moto.

Borzalmas tombolásod 
Rémes éjjel vészbe dönte ; 
Homlokunkon, szinte látom,
A halálverejték gyöngye.
De csitt! am ott valam i fénylik,
—  Óh Csak vigasztalna meg! —
T án az égnek alja szürkül,
Alintha ébredne a  regg. —
Egyre fényesebbé válik,
M egtört m ár az éjszaka ;
Az a  fény lobogva imbolyg,
Mint fönn az árbóc zászlaja.

É s m ost a  nap  főikéi! A szél alig lebeg, 
A bősz hullám ok is csak enyelgenek.

Andante maestoso.
A nap oly ragyogva néz le 
Óceán bíbortükrére,

fordításban ;

Mint a  hős, ha véres harca 
Diadalmas véget éré.
Ah! a  Nap! . . .  A fényözöntől 
Válnom kell, örökre tan  ;
Tőle kell, hogy elbúcsúzzam,
(Nem sü t többet fénye rám.)

Allegretto.
Vájjon mi fehérük o tt?
Felszökik, meg le-lemélyed :
Egy sirály  kering o tt  talán ,
H ol a  víz föd egy éltet.
Nem, nem is m adár! de jő,
Ah, hajó közéig . . .  no ládd!
És nyugton vitorláz tovább,
Még a  zátonyon is á t.

Presto con fuoco.
Ó hála! Je r  Hüon, a  parthoz, ah  jöjj 
Jer, ham ar ide fáty lat! [a parthoz ham ar! 
Már leng! —  óh ég, szabadíts meg!
Ők látnak  és intenek!
Hüon, én párom, oh H üon, ez a szabadulás! 
Óh lásd, lásd!
H üon, i t t  a  hajó! H ála, óh ég!
Ez a szabadulás —
A szabadság, óh ég!
A szabadság, óh lásd!
Óh nagy ég!

Énekli : Szeg fi E dith  operaénekesnő.
3. Saint-Saëns (1835Páris— 1921 Algír) : op. 61.Harmadik hegedűverseny (h-moll) 

2 és 3. tétele.
Gounod, a halhatatlan  francia komponista így jellemzi Saint-Saënst : »Rend

kívül ritka kifejezőerővel, bám ulatos elsajátító és asszimiláló képesség fölött rendel- 
к. , ;k. H a azt kívánnák tőié, hogy Rossini, Verdi, Schumann vagy W agner m odorában 
rja szerzeményeit, egyforma könnyedséggel tudná ezt megtenni. Mindezeket alaposan 

ismeri ő és épen ez óvja meg attól, hogy m ásokat utánozzon. Nagystílű muzsikus, aki 
mesteri kézzel rajzolja meg és színezi ki zeneképeit. Oseredeti művész abban is, hogy 
minden hangszernek, ismeri a titk a it s így legjobban aknázza ki előnyeit.«

Három hegedűversenye közül a h-mollban ír t »harmadik« a legnépszerűbb 
koncertje Saint-Saëns-nak. A 2. té tel ringatódzó Andantino-ja egyetlen édeskés 
dallamon épül fel, amelynek egyes frázisai kacéran envelegnek a fafúvókkal. Finom, 
franciás kidolgozása enyhíti a folytonos érzelgősség okozta egyhangúságot. Erőteljes 
kadenciával kezdődik a 3. tétel bevezető Maestoso-ja. A koncertáló hegedű és zenekar
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dialógja u tán  kezdődik a tulajdonképeni brilliáns rondótétel, amelynek közepén gyöngéd 
choráltém a csendül fel, amelyet a bevezetésből ism ert kadencia dallama., végül a 
rondótém a követ. A csillogó, hatalm as finálét rövid, de hatásos kóda fejezi be.

E lőadja : Fehér Ilonka hegedűmüvésznő.
S z ü n e t

4. Rachmaninoff: c-moll zongoraverseny.
Az idősebb évjáratú, lehiggadt »mai« orosz komponista gárda egyik művész- 

lelkű és szellemes tagja Sergei Rachmaninoff. A szentpétervári és moszkvai kon
zervatórium  neveltje, aholSiloti volt a mestere a zongorázásban, Tanejew és Arenszky 
a zeneszerzésben. Mint zongoraművész és karm ester bejárta  az egész világot, művei 
közül azonban leginkább zongorakompozíciói jö ttek  á t az orosz határokon. Három 
operája, két szimfóniája, kam aram űvei, kan tá tá ja  és dalai kevésbbé ismertek, noha 
nagyon hálás dolog velük megismerkednünk.

A c-moll zongoraverseny egyike a nehezebb koncerteknek. Amikor szerző 
bem utatta  Berlinben, a k ritika azt ír ta  róla, hogy : »Nagyon kevés zongoraművész 
van, aki a mű enormis nehézségeinek meg tudna felelni.« Ma persze m ár mosolygunk 
ezen. A három tétel közül az elsőt a magánhangszer nyitja meg pianisszimóból for- 
tisszimóba erősödő akkordokkal, s ezek arpeggiója mellett hangzik fel a vonósok 
dallamos, széles főtémája. A m elléktém át a zongora hozza, zárótém ája nincsen. 
Szélesen kezelt kidolgozása mozgalmas, brilliáns. Az ismétlésben a főtéma induló
jelleget ölt. — A 2. tétel szabadon csapongó, kiszélesített dalformájú Adagio, am ely
nek súlypontja a zongora rövid, de igen nehéz kadenciáján van. — A finale címe : 
allegro scherzandó. A zenekar és zongora szellemes párbeszéde u tán  hihetetlen nehéz
ségű, brilliáns kóda jön, a tétel összes tém áinak felcsillanásával, amelyeket a leg
változatosabb, legbravúrosabb futam okkal sző á t a koncertáló zongora.

Előadja : Keleti Lily zongoraművésznő.
5. a) Verdi : Á ria  az ъЕгпатч című operából.

b) Mozart : Leporello áriája a »Don Ju a n « című operából. Énekli : Ligeti 
Dezső operaénekes.

6. Csajkovszky (1840 V otkinszk— 1893Szt. Pétervár)■. Capriccio Italien (op. 45).
Itáliai tartózkodása alatt, Róm ában írta. Az egész nem több. m int ism ert

olasz népdalokból összeállított potpurri. Frappáns hangszerelése és derűs hangulata 
azonban minden előadásánál nagy sikert biztosít neki.

Az olasz lovasság fanfárjával kezdődik, melyet szállodája előtt hallott Csaj
kovszky minden este. E zt követi az első rész főtém ája (Andante unpoco rubato), melyet 
kétszer hallunk. A kánonikus feldolgozási részt fuvola és óboa játsza. U tána visszatér 
a fanfár és a fődallam. A második részben egy sclierzoszerű dallam ot hallunk élénkebb 
tempóban. A  harm adik részt fuvoladallam vezeti be bolero ritm usú akkordok kísérete 
m ellett. A következő rész, valódi nápolyi utcai ének, szellemes hangszerelésben 
Az utolsó szakasz vidám, zajos tarantella. A második rész megismétlése után hatalm as 
///-ban prestissimo végződik a mű.

A R A N Y  J Á N O S
(♦N agyszalontán, 1817 márc. 2. f Budapesten, 1882 okt. 22.)

A keg3̂ eletnek abban a hatalmas babérkoszorújában, melyet költői 
irodalmunk képviselői Arany János halálának félszázados évfordulóján 
a kerepesi-temető kőkoporsójára helyeznek, eg}'-két babérlevelet a magyar 
zene hűséges hívei is oda kívánnak helyezni.

Arany, az ő költői alkotásaiban nagy s halhatatlan. Ó[a magyar szellem
nek, a magyar néptípusnak legigazibb kifejezője ; magyar nemzeti a szó leg
nemesebb értelmében s emellett műveiben kora művészeti irányzatait is 
legteljesebben érvényesíti. A népből kisarjadva, képzelete és gondolkodás- 
módja, stílusa és nyelve egy a magyar népnek alkotó ösztönével ; ő mint
egy önmagában összetömöríti az egész magyar nép képzeletvilágának, 
költészetének, nyelvének minden báját, minden erejét.
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Mint epikus, a múltba merül el, onnan merít tárgyat ; epikushoz 
illően mindig józan és reális marad, még akkor is, mikor ideálokat fest ; 
bár tárgyaihoz »epikai hitelt« keres, ragyogó képzeletével mégis újat alkot 
s alakjainak finom megrajzolása, lélektani elemezése valószerűvé teszi 
az elképzeltet, kielégíti eszmények iránti vágyódásunkat s amíg gyönyör
ködtet : erkölcsileg is nevel, jobbá tesz — s ezért műve klasszikus és örök
érvényű marad időtlen-időkig.

*

A szalontai »bogárhátú kis viskó«-ban gyakran felhangzottak a zsol
tárok ódon dallamai.

A debreceni kollégium ősi falai között ismerkedik meg a zene ele
meivel s a diákságnak (de az úri szalonoknak is) divatos hangszerével, 
az ókori kitharák s a középkori lantok utódjával : a gitárral ; el-elpön- 
geti s el-eídalolgatja Csokonai s P. Horváth Ádám érzelmes vagy vidám 
dalait. »Oh Tihanynak riadó leánya«, »Ott ahol a patakocska nyájas 
habjaival csereg«, »Igyunk barátim, a komor bú lángja nem csatázik«, vagy 
»Vígan élem világom, míg virít ifjúságom« . . . stb. penegnek ujjai alatt s 
zendülnekajkain. Kisújszállási tanító korában zongorához jut és saját szorgal
mából — talán ottani kollégáitól is támogatva — elsajátítja e hangszer techni
káját, mely hiszen nem lehetett magas virtuozitás, de az ő költői ihletének 
elégséges arra, hogy a dal két éltető eleme : a melódia s a ritmus benne 
tudatossá váljék s hogy a dalok lelkét zenei hangokon ki tudja fejezni.

Nagykőrösi tanárkodása idejére esik Sz. Nagy József dalszerzővel 
való barátsága, ki művészlelkű feleségével, Borsy Emíliával együtt a 
múzsáknak valóságos kis templomot épített egyszerű hajlékukban. Ez 
a barátság is bizonyára jótékonyan hatott az ő zenei kimívelésére.

Pestre kerülve visszatért régi szerelméhez, a gitárhoz. Mikor 
egyízben elárulta jóbarátjai előtt ezt a tudományát, névnapjára Salamon 
Ferenc, a történetíró, egy gitárral ajándékozta meg — inkább tréfából, 
nem is gondolván, hogy ez a hangszer Aranynak — öreg napjaiban »küzdve 
kórral, bajjal« — vigasztaló, válhatatlan barátjává válik.

Mindez a zenei készség s tudomány bizonyára nem volt sok, bár szűk 
keretében alapos, mert képessé tette Aranyt arra, hogy bármely ismert 
dallamot (összhangzataival együtt) bármely hangfokozatban el tudjon 
játszani. Es ebből az ő költői lelkének televényében értékes termések 
zsendiiltek ki.

*

Mint a néphagyományoknak az ősi rapszodokra emlékeztető le
téteményese, egy emberöltőn át megismert dalkészletből emlékezetében 
híven megőrzött vagy 200 dalt. Ezekből 149 dalnak dallamát és szövegét 

melyeket gyermek- és ifjúkorában sajátított el — pontosan és híven 
le is jegyezte s gyűjteményét Bartalus Istvánnak adta át, esetleges iro
dalmi felhasználás céljából. Eg}T jó részük zongorakísérettel ellátva —- 
meg is jelent Bartalus »Egyetemes magyar népdalgyüjtemény« e. művében. 
Honnan, kitől, mily körülmények között tanulta el e dalokat Arany, 
arról a gyűjtemény nem ad felvilágosítást, csak tartalmából következtet
hetjük, hogy a dalok javarésze valóban élhetett a nép ajkán ; de van 
közöttük színpadi termék, bordal, toborzó, tréfás és gúnydal, deákos dal, 
érzelmes (ítt-ott érzelgős) gitárdallam, gyermekdal, névnapi köszöntő, 
koldus-sirám stb.
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Őmaga így csoportosítja a dalokat : I. Népdalok s rokon (103 dal), 
II. Társasdalok (38 dal), III. Kántáló dallamok, gyerrnekréják (8 dal).

Ezeken kívül az »Egyetemes népdalgyüjtemény« I—VII. kötete még 
46 dalt tartalmaz »Arany J. után« feljegyzéssel ; ezek már részint való
színűleg a népszínmíívek nyomán támadt népdalvirágzás későbbi idejéből 
valók. Mindezen dalok között akad csekélyebb értékű, könnyebb fajsúlyú, 
töredékesebb népi, ha úgytetszik: népies, vagy népszerűvé vált, sőt idegen
szerű termék is. De hiszen a nép ajkán elterjedt daloknak fejlődési fázisai 
vannak a keletkezéstől a virágzásig s onnan az elmúlásig ; és sokszor nem 
tudni, hogy az a pillanat, melyben a dal a gyűjtő birtokába jut, avagy 
későbbi feljegyzésben megrögzül : vájjon a dal delelőjéhez, avagy alko
nyatához vezető útvonalba esik-e bele.

A dalok egy része nem is abból az ős és mély rétegből való, ahonnan 
az újabb folklorisztika a népköltési termékeket meríti. Nem viseli magán 
a legtöbb az egyéniség által determinált sajátosságokat sem. beírásuk 
formája is azt mutatja, hogy némelyikük keresztül mehetett azon a (sok
szor) simító, vagy típust kereső műveleten, melyet a tudományos gyűjtő 
teljesen mellőzni szokott. De éppen ebben is korfestő vonást kell látnunk, 
amely stilizálni, retusálni s ezzel általánosítani, avagy éppen művésziesí- 
teni próbálta a népit, amiként példáját látta annak, hogy miként népie- 
sedik el a művészi. Es ha e dalok egy csoportja nélkülözi is azokat az 
etnográfiai kellékeket, melyek által jelenleg, a legmodernebb eszközökkel 
gyűjtött dalok az irodalom kincsesházába bevezettetnek : mégis meg
találhatja e dalokban a nekivalót az is, aki a népléleknek legősibb, primér 
zenei megnyilatkozásait keresi s az is, aki érdeklődéssel fordul a fejlettebb, 
itt-ott átalakult népies termékek felé, vagy akit megillet az ifjúság sze
relme, akit felderít a deákok bohósága, aki szívesen hallgatja a színjátszók 
nemes pátoszát, kit meghat az érző szív könnyeinek, avagy a virágos kedv 
rózsaszirmainak gitárra-hullása.

E szép és érdekes gyüjtelék dalai mindenesetre megérdemlik a kon
zerválást és sok darabja megérdemelné a mai kor ízlése szerint való művészi 
feldolgozást is.

*

Hogy Aranynak eredeti dalszerzeményei is vannak, azt ő még leg- 
meghittebb barátai között is sokáig eltitkolta. Nejét megtanítgatta e 
dalokra s az énekszót gitárjával kísérte, e hangszer szokott harmóniáival, 
egyszerű modulációival.

Bartalus egyik látogatása alkalmával, Arany nejétől, az 1882. év 
tavaszán, véletlenül szerzett tudomást ez eredeti dalokról. »Miután már 
nem volt titok — beszéli el Bartalus —, Arany elővette a gitárt s előkereste 
a nagy bajjal hangjegyzett dallamokat ; nagy bajjal, mert már nem hallott 
jól s csak homályosan látott. Játszani akart aztán . . ., játszott is, de a kéz, 
méh' egykor oly biztosan írta hatalmas költeményeit, most elgyengülve, 
gyakran megtagadta a szolgálatot.«

Majd átadta Arany a hangjegyeket lemásolás végett Bartalusnak, 
ki Arany halála után feldolgozta a dallamokat s miután azokat Liszt 
Ferencnek bemutatta, »Arany János dalai« címen, Gyulai I.ászló illusz
trációival kísérve közzé is tette, ajánlván e művet Erzsébet királyné őfel
ségének, kinek felénk hajló szíve kegyesen fogadta azt (1884.). *)

*) Később — 1886-ban — Arán}' dalai férfikarra á tíro ttan  is kiadattak.
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Arany eredeti dallamai (nem számítva ide azt az egy-két dalt, melyek 
valószínűleg régebbi emlékek reminiszcenciái), a szöveg forrásainak s a 
dallam keletkezési idejének megjelölésével a következők :

1. Arany : A hegedű száraz fája (1874),
2. Arany : Kondorosi csárda m ellett (1874),
3. Petőfi : A tin tás üveg (1874),
4. Amadé : Toborzó (A szép fényes katonának, 1875),
5. Arany : Igyunk biz azt egy-egy kicsit (1875),
6. Arany : Zách K lára (1876), *)
7. Petőfi : A toronyban delet harangoznak (1880),
8. Petőfi : Csokonai (1880),
9. Petőfi : Csillagnak születtél (1880),

10. Arany : A tudós macskája (1882).
Van tehát az eredeti dallamok között : a népdalok formájában 

szerzett művészi dal (1., 2., 5., 7.), ballada-dallam (6), szakaszos műdal 
(9.), vitézi (katona-) dal (4.) s könnyedmenetű, játszi epikai dal (3., 8., 10.), 
ez utóbbi műfaj dalirodalmunkban eladdig jóformán ismeretlen.

Arany e dalait már a közzététel előtt — 1883 jan. 31-én — megis
merte a nagyközönség, a Kisfaludy Társaságnak akkor tarto tt ülésén.

Bartalus bevezetőbeszédében értékelte e dalokat ; hivatkozott arra, 
hogy Arany neve kegyeletessé teszi mindazt, ami az övé volt s így nagy 
szelleme zenei kísérleteit is, nagy szívének csaknem utolsó dobbanásait. 
»Tegyünk — úgymond — kegyeletesek és ne legyünk követelők ; de 
Arany dalai ilyen védelemre nem szorulnak. Dallamai a helyzethez illően 
élethívek ; némely dala legjobbjaink közé sorozandó, némelyik pedig 
egészen műveletlen tért foglal el.«

Az akkori (50 évvel ezelőtti) közönség nagy odaadással, szeretettel, 
megilletődött lelkesedéssel fogadta e dalokat, melyeknek szerzőjéről a 
bemutató egykori krónikása im így emlékezik meg : »Olimpusibb látványt, 
mint az öreg, galambőszfejű Aranyt — amint csöndesen elüldögélt a maga 
elzárkózott fészkében s kiengedi szíve mélyéből még azt is, amit legjobban 
rejteget : a vidámságot, szelíd gúnyolódást, olyan könnyen kicsúfolható 
s azért annyira érzékeny holdvilágos ábrándozást — képzelni is alig lehet. 
S hogy mindezt dallamban fejezte ki, az olyan természetes, mert ez az ő 
lelkének annyira legfinomabb alkatrésze, hogy kíváncsi szemnek, nagy 
közönségnek bénító tekintettel hozzá közelednie szabad nem volt.«

В titokban elpengetett melódiák lehettek forrásai azoknak a lírai 
sóhajoknak, melyekben utolsó évei során lelke fájdalmát széttördelte ; 
ezek — mint a lelkében felhalmozott s lerétegződött melódiák felszín- 
hullámzódásai — adtak neki balzsamot gyötört és gyötrődő lelkére ; 
hányszor sóhajtott fel : vajha gitárja lenne az a

.........magános hárfa,
Ringató dalt búgni fájdalmára,
Egy rideg lant, melynek hangja mellé 
Holt reményit el-elénekelné ;

- amelynek pengetése közben — ahogy a »Tamburás öregúr« c. költe- 
nényében nagy szerénységgel önmagáról mondja :

. . . Nem a művész babérja hevíti,
Csak gémberedő ujját melegíti.

*

*) E zt a dalt a kiadvány szám ára Bertha Sándor dolgozta fel.

_____ -______
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Nem volna e kép teljes, ha nem felelnénk meg arra a kérdésre, hogy 
miként hatott Arany zenei járatossága s a zene iránt való mélységes 
szeretete az <3 írói és költői működésére. Ez a járatosság bizonyára segít
ségül volt a »Magyar nemzeti versidomról« című értekezésének megírásában 
(1856), amely értekezésben először nyernek tudományos megállapítást 
a magyar hangsúlyos verselés alaptörvényei, a magyar nép- és műkölté
szetből vett példákon elinduló indukció alapján, hangjegyes példákkal is 
illusztrálva a mag}^ar költemények ritmikai képleteit.

Elméleti megállapításait a gyakorlatba is átviszi Arany, átszövi 
velük egész költészetét s hangsúlyos verseiben mindenütt érezni a magyar 
ütem kristályosító erejét. Es megvalósította azt, amit említett értekezésé
nek záró mondatában im így fejez ki : »Nincs messze az idő, hogy a nemzeti 
ritmus a magasabb nyelvű költészettel is megfér ; különösen líránk betölti 
hivatását, ismét összhangzásba jut nemzeti zenékkel s lészen idomban s 
tartalmilag testestül, lelkestül magyar.« Ez az idő már Arany költészetében 
beteljesedett, mert az ő ütemes verseinek tartalma, alkata, »idoma«, ritmusa 
valóban összhangzóvá lön nemzeti zenénkkel.

De ez elméleti megállapításokon kívül is az emlékezetében megőrzött, 
vagy sajátszerzette dallamok — mint titkosan zsongó erők és indítékok — 
bizonyára éreztették hatásukat költői alkotásai közepette is ; talán innen 
meríthette költészetének olvadékony, lírai elemét, objektivitásának gyön
géden halk kísérőjéül ; ezek adtak néha formákat sok változatú verselési 
technikájához, elannyira, hogy nemcsak önkényt érezzük népdal-formában 
írt költeményein a magyar népdal ritmusait, de egy-egy költeménye élén 
(például a »Betyár« című dalciklusban), minden egyes dalnál ő maga jelöli 
meg azt a népdalt, melynek »dallamára« írta a ciklus egyes darabjait. 
Nem csoda, ha úgy érezzük, mintha minden költeménye felett valami 
finom, éteri zeneiség lebegne.

Költői tárgyat is sokszor merít a dal zenei vonatkozásaiból. Mintha 
a dalnokok rendje elevenednék meg költeményeiben.

Dalnokok ajkára adja a bújdosás fájdalmát ( A lantos, 1848), a honfibú 
sajgását (Leteszem a lantot, Dalnok biíja, Az új görög dalnok [Byron], 1848) 
ennek eléneklésére hívja Ossiánt ( 1850), a szabadságvágyat még a sír jövevé
nyeivel is énekelteti ( A rodostói temető).

A költőnek földi hatalmaktól mentes, független szabadságát dal
nokokkal hirdetteti (A  walesi kardok, Szondi két apródja). Hegedőssel 
mondatja el Zách Klára szomorú történetét, kobzossal regéltet a Csoda- 
szarvas-ról.

Toldi és Piroska bús szerelmének történetében, mint a borús felle
geken át-áttörő, enyhe napsugarak, a boldog szerelem képviselői : a 
»Kobzos« s hű pária, a dalos Anikó.

*

És végül még egy kérdés : mennyiben hatott Arany költészete a 
magyar zenére?

Álljon itt minden kommentár nélkül az alábbi sorozat.
A »Toldi szerelme« adott tárgyat és inspirációt Mihalovich Ödön 

hasonló tárgyú operájához. A »Nagyidai cigányok« című éposz szolgál 
hátteréül Rékay Nándor hasonló című operája szövegkönyvének. Az »Ünnep
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rontok« hatását látjuk Buttykay Ákos szimfóniái költeményében. A »Tetemre- 
hívás« és »Szondi két apródja« Farkas Ödönben találták meg zenei 
tolmácsukat.

Arany költeményei kiválóan alkalmasak melodrámák szövegeiül. 
Ily melodrámákká vannak feldolgozva : Letészem a lantot (Gaal F.), 
Zách Klára (Lányi E.), Ágnes-asszony (Kutass J .), A walesi bárdok, 
Tetemrehívás, V. László, Mátyás anyja, Pázmán lovag, Tengeri hántás 
(Révfi G.), Rachel siralma (Карг Gy.), A hamis tanú (Hetényi A .) stb.

Iskolai énekes daljátékokhoz szövegül szolgáltak : Szondi két apródja 
(Révfi G.), Rege a csodaszarvasról (Stojanovits J .), A gyermek és a szivár
vány (Hazslinszky G.).

Részint magán énekhangra, részint karénekké vannak feldolgozva : 
Letészem a lantot (Mosonyi M .j, írószobám (Lovassy S.), a Csendes 
dalok (Siklós A., fíartalus J .j, Eszünkbe jusson . . (Lavotta R.J, Mátyás 
anyja (Bartalus / . ,  Lányi E.), Nemzetőr-dal (Berta S., Fónagy J), Haj, 

- iharfa, juharfa (Simonffy K., Siklós A., gr. Eesztetits Leo), Vigasztaló 
(Pichler В.), Néma bú (Bordeaux G.), Rendületlenül (Révfi), Sírva jön 
a magyar nóta világra (Egressy S.J, Volt nekem egy daruszőrű paripám 
(Konkoly-Thege M., Egressy S. ; e dal színpadra is került; angol fordítás
ban is megjelent Korbay : »Hungarian Melodies« című gyűjteményében).

Népies, vág}7 népszerű dallammal társultak a már említetteken 
kívül : A hegedű száraz fája, Elesett a Rigó lovam patkója, Párja vesztett 
gilicének szíve fáj . . . kezdetű dalai.

Aranynak több költeménye iskolai dalként is helyet talált ének
pedagógiai irodalmunkban, ilyenek : Anikó dala, Fiamnak, Enyhülés, 
A rab gólya, Ki ruházta fel a mezők liliomait?, Hajnali kürt (»Vidám 
vadászok«), Nyalka huszár, honnan oly vágtatva? stb.

Esztétikai fejtegetés alapjául szolgált az »Egri leány« példa-dallama 
(Ábrányi), »Hej iharfa, juharfa« (Mosonyi M.j.

Ez a sorozat nem kimerítő, mégis eléggé láttatja azt, hogy Arany 
költészetének mily sokágú hatása volt s van máig is a magyar zeneiro
dalomra (mintahogy nagyon sok szép tárgyat adtak balladái a rajzoló- 
és festőművészetnek is.)

Voltak régebben is költőink, kik a szóköltészet mellett, vagy anuak 
kapcsolatában szintén áldoztak a zene múzsájának : Tinódi, Balassa, 
l'erseghy, P. Horváth Á., Kisfaludy S. lelke szintén ringatózott a zene 
hullámain, mégis az ő zenéjük hatása saját költészetükre nem oly mély, 
nem oly átható, mint az Aranyé, költészetük hatása a zenére nem oly 
expanzív, mint Arany költészetének. Iskolai példája ez annak, hogy szó- 
és zeneköltészet hogyan hatnak kölcsönösen egymásra s — miként a 
rapszodok, trobadúrok és hegedűsök korában — miként élhet egyazon 
egyénben a szónak és dalnak még nem differenciálódott egysége.

*

Mindezekért helyez el »A Zene« is néhány babérlevelet e visszaemlé
kezésben arra a kőkoporsóra, melyet ötven évvel ezelőtt állított a kegyelet ; 
elhelyezi a dalgyüjtő, a dalszerző, a dalnokokat életre hívó, a dalra indító 
Arany emlékezetére.

SZTANKÓ BÉLA
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P A S T I C C I O

Vájjon m it táncoltak  a száz év előtti farsangi bálon? Ma elszomorodott szívvel 
tapasz ta ljuk , hogy a külföldön is jól ism ert csárdásunkat szinte teljesen kiszorí
to t tá k  azok az »exotikus« táncok, m iket a jazz-zene ü lte te tt el egész Európában. 
A blues, a foxtro tt, a tangó és a rum ba m ellett bizony alig ju t szóhoz a régi idők 
duhaj csárdása, m elyet éjféltől sokszor kivilágos virradatig roptak szilajkedvű párok. 
Vigasztalódjunk meg azzal, hogy száz év előtt sem v itték  m agyar táncok a szót 
a  pesti bálokon. A harm incas évek elején m utatkoznak csak a közvélemény ébredé
sének első jelei, Ferenc király alkotm ánytipró kormányrendszerével szemben. Mester
ségesen ideplántált ném et-osztrák szellem uralkodik az egész monarchiában ; ahogy 
ném et szó hallatszott m inden hivatalban, minden társadalm i összejövetelen, úgy az 
-osztrák-német táncinuzsika hódíto tt minden mulatságnál. A főnemesség báljain 
a minét (menuette), a langausz (langaus) és a kontratánc (contredanse), a lengyelke 
(polonaise), a stájer (styrienne), a valcer, mazurka és a galopp szerepeltek a hölgyek 
táncrendjein. A polgárság ugyancsak a bécsi valcert járta , keverve a táncok rendjét 
a polkam azurral és befejezésül a francianégyessel. Az az úri verbunkos, melyet 
Lavotta, Csermák, Bihari és Boka András zenéjére le jtettek  a m últ század elején, 
inkább m int betanu lt táncprodukció szerepelt egyes alkalmakkor, de nem ment 
á t soha a köztudatba. Ilyen verbunkosokat já rtak  hivatásos táncművészek pontosan 
száz év elő tt : 1832-ben Apponyi A ntal gróf nagykövet párisi táncestélyén is.
A csárdás, mely a m últ század második felének legnépszerűbb táncává alakult ki, 
■csak a harm incas évek második felében születik meg. A Nemzeti Kaszinóban Forgách 
Lajos gróf és Wenckheim Béla báró kezdeményezésére az 1841. év elején ta rto tt 
bálokon jelenik meg először. Polgárjogot azonban csak az ötvenes évek végén nyer 
igazán. Sokat foglalkoztatta a harmincas évek táncm estereit a nagyon kedvelt 
francia quadrille és cotillon táncoknak m agyar társastánccá való átalakítása. 1839-ben 
kezdődött a magyar körtánc pályafutása, előbb vidéki városokban, m ajd a fővárosban. 
Szöllősi-Szabó Lajos táncm ester, a Nemzeti Színház balettm estere kom ponálta meg 
figuráit a quadrille beosztása nyomán a következő ha t részből : 1. andalgó, 2. lelkes, 
3. toborzó, 4. ömledező, 5. három a tánc, 6. kézfogó. Zenéjét Rózsavölgyi Márk írta. 
N éhány évvel később Thury János szerkesztett egy magyar kotillont, melyet a 
Nemzeti Színház színpadán tánco lta to tt el 16 párral. ( 1842 december 11.) E zt a magyar 
táncot nevezték később körmagyar-пак. Em lítsük meg végül a palotás táncot, melyet 
a régi verbunkosból alak íto ttak  á t társastánccá és a koszorú-1, melyet a negyvenes 
-évek közepén kreált egy Kőhegyi József nevű táncmester. Minthogy öt figurájához 
(1. lassú séta, 2. keresztlejtő, 3. beálló, 4. hegyező, 5. szapora) Rózsavölgyi igen dalla
mos, pattogó ritm usú zenét kom ponált, csaknem két évtizeden á t lejtette a kiegyezés 
-előtti korszak aranyifjúsága.

Régi, elsárgult műsorok között lapozgatva emlékezzünk meg az idei farsang 
bezártával a Zeneakadémia növendékeinek 35 év előtti vidám farsangi mulatságáról : 
az  1897. évi tréfás hangversenyről. A Zeneakadémia régi helyiségének (Vörösmarty-u. 
35.) első emeleti dísztermében izgalmas várakozás. A terem első sorában Mihalovich 
igazgató foglal helyet, körülötte a díszes tanári kar : Hubay, Popper, Koessler, 
Szendy, Chován, Thomán, Flerzfeld, Erkel Gyula és a melléktanszakok tanárai. 
A pódiumon egy furcsa zenekar ; fiatal lányok, az operai osztály és a tanár
képző leánynövendékei, valamennyien selyem kimonókban, kezükben ütőhang
szerekkel. Van i t t  minden együtt : harangjáték, xilofon, réztányér, gong, triangula, 
csörgők, m indenfajta dobok, azonkívül zongora és vonószenekar. A zongora előtt
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Dienzl Oszkár és Székely Arnold növendékek. F iatal, cvikkeres, nyurga, lógóbajuszú 
zeneszerzési növendék jelenik meg, mandarin-öltözékben. Az előadandó »Kínai- 
nyitány« szerzője és dirigense: Siklós Albert. Zúgó taps fogadja. Azt suttogják róla, 
hogy m ár most úgy tud ja a kontrapunktot és a hangszerelést, hogy tíz éven belül 
egész biztosan utóda lesz mesterének. Az ötletes, eredeti kínai motívumokból meg
szerkesztett nyitány u tán  egy csodagyermek produkciója következik. Fájdalm as 
arra  gondolnunk, hogy ez a rövid bársonynadrágos aranyos fiú, ki mókáival a 
komoly tanári k a rt percekig hangos nevetésre tu d ta  fakasztani, a néhány éve elhalt 
kitűnő zongorakísérő és dalkomponista : Dienzl Oszkár volt. U tána férfi-kvartett 
következett : az akkor alap íto tt »egykrajcáros« rikkancs-újság ta rta lm á t kiabálta 
össze-vissza, szellemesen megkonstruált im itációkban négy kitűnő énekes, a szerző 
zongorakísérete m ellett. Ez a szerző a zeneszerzési és a zongoratanszak büszkesége, 
húszéves fiatalember, de m ár azt mesélik róla, hogy úgy zongorázik, m int Liszt 
Ferenc és zongorakvintettjének egyik-másik tétele brahm si magaslatokat ér el. 
U tána egy tréfás jelenetben alacsony, bajuszos orgonanövendék produkálja m agát 
egy »vadregényes« hegedűszólóval. Szellemes mókáival König Péter — ő az elszánt 
Paganini! — tíz percig harsogó derültségben ta rtja  a hallgatóságot. A fergeteges 
taps elcsendülése u tán  D ’Ohy és Őszi zongora-ekvilibristák lépnek a pódiumra. 
A közönség köréből feladott tém ákra scherzokat, fugákat, potpourrikat rögtönöznek két 
és négy kézre, visszafelé játszanak el népszerű operaáriákat és a »Letzte Rose« dalla
m ára Bach, Händel, Mozart, Mendelssohn, Schubert, Wagner, Verdi és Brahms 
modorában improvizálnak szellemes variációkat. A hangverseny befejező száma 
Felvételi vizsga a Zeneakadémián« a növendékek egész sorát mozgósította. Szerzőjét, 

Lichtenberg Em ilt zajosan ünnepelték. Hova le tt az a gondtalan derű, jókedv, 
őszinte pajtási viszony, amely a 35 év előtti Zeneakadémia növendékeinek életét 
bearanyozta ?

V I D É K I  Z E N E É L E T
Pécs. A súlyos gazdasági viszonyok Pécs zenei életében is nyomasztólag érez- 

г. tik hatásukat, m indazonáltal a Pécsi Zenekedvelők Egyesülete, melynek zenei 
vezetői Weigele Oszkár honvéd-karnagy és Kürschner Emánuel városi zeneiskolai 
igazgató, mindent elkövet, hogy Pécs régi zenei hírneve ne szenvedjen csorbát. 
A filharmonikus társaság decemberi hangversenye zsúfolt ház mellett folyt le, m ű
során szerepelt Bach D-dur szvitje, Mozart Jupiter-szimfóniája, ]árnejélt Preludiumja 
és Sibelius Valse tristeje. Február 15-én ta r to tt filharmonikus hangversenyükön 
Humperdinck »Jancsi és Juliska« c. operájának nyitányát, Händel—Martucci vonós 
zenekari szvitjét és H aydn C-dur szimfóniáját já tszotta Weigele Oszkár honvéd
karnagy lelkes vezetésével a 8. honvédgyalogezred kitűnő fúvóival kiegészített 
Zenekedvelők Egyesülete. Az est fénypontja külföldi sikereiről hazatért Kalliwoda 
Olga énekesnő közreműködése volt, ki Liszt Ferencnek egy ritkán hallo tt hang
verseny-áriáját —- Jeanne d ’Arc a máglyán — , továbbá Siklós Albertnek két han
gulatos, magyaros dalát — Száll a felhő . . . Tó közepén . . .  — tolm ácsolta benső
ségesen átérzett nagy művészettel. A zenekari kíséret tökéletes simulékonysága 
úgy Kalliwoda énekszámainál, valam int Kürschner Emánuel nemes hegedű
játékának aláfestésénél kellemesen tű n t fel a zsúfolt terem hallgatóságának.

Nagykanizsa. Az 1931/32-es évad még az eddiginél is nehezebb helyzetbe 
d liiotta e város zenei életét. Az amúgy sem nagyszámú hangversenyek a minimumra 

redukálódtak. így  ezideig mindössze két hangverseny volt : december 2-án a kul
tu rá lt hangú Domány Sári ta rto tta  Mozart, Verdi, Strauss stb. műveiből álló szépen 
kikerült ária- és dalestjét, melyen F. Pásztor Irm a városi zeneiskolai tanár m űködött 
közre, Dohnányi, Siklós, Vannay stb. zongorakompozíciókkal megérdemelt sikert 
aratva. Az énekszámok zongorakíséretében Polgár Tibor remekelt. A szezon második 
hangversenyét ugyancsak december hóban a Városi Zeneiskola rendezte magasabb 
osztályú növendékeivel a m ár megszokott és elismert magas nívón. A hangverseny-
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rendezés nehézségei azonban szűkebb és zárt körben lefolyó zenei estek és összejöve
telek rendezését segítették elő. Ezek között különösen a Városi Zeneiskola tanárainak 
zenei estjei vá lto ttak  ki szélesköiű és a város közönségének színe-javából táplálkozó 
érdeklődést. E  zenei esteken, melyeket az agilis és zeneszerető Lemberkovics Alajos 
őrnagy és neje, Weber Margit városi zeneiskolai tanárnő rendeznek, elsősorban a 
kam arazenét kultiválják  és különös súlyt helyeznek a m agyar kom ponisták műveinek 
előadására. Nagy h a tást kelte tt Radnai gordonka-szonátája F. Garai Margit és 
Kerekes Irén zeneiskolai tanárok tökéletes interpretálásában és Goldmark e-moll 
zongoratriójának bem utatása. Ebben F. Pásztor Irm a, L. Weber Margit és F. Garai 
Margit a ra ttak  megérdemelt tapsokat. Á ltalában m egállapítható, hogy ezen össze
jövetelek és estélyek jó átgondoltságukban és céltudatos organizációjukban a város 
kulturéletének líjabb és értékes gazdagodását jelentik.

Szeged. E  hó 15-én igen sikerült zártkörű szimfonikus hangverseny zajlott le 
az Ipartestü leti Székház nagyterm ében, Fichtner Sándor karnagy vezetésével. Rossini 
>>Tell«-nyitánya, König Péter négytételes m agyar szvitje és Beethoven E ^ -d u r  zon
goraversenye voltak a kitűnő előadás középpontjában. A zongorakoncertben 
dr. В aranyi János fölényes zenei intelligenciáját és jelentős technikai b ravúrját bám ul
hattuk . Zajos sikere volt az utolsó számnak is, az előkelő közönség kívánságára 
m űsorra tű zö tt és lendülettel előadott Strauss-keringőnek. Körffy Endre és Kollár Pál 
tanárok növendékei m utatkoztak  be biztató eredménnyel a Városi Zeneiskolának 
a Tisza-szálló dísztermében ta r to tt  hangversenyén. Csiky, Dienzl, Fichtner, Harmat 
és Szabados dalai és zongoraművei szerepeltek a gondosan kiválogatott műsoron, 
melynek berekesztéséül König Péter vezényelte el Siklós négyszólamú női karra ír t 
és nagy műgonddal b e tan íto tt Fülemile-dalát.

V EG Y ES HÍREK
A tánc múzeuma : Páris újdonsága.

Tulajdonképen »Archives internationales 
de la danse« a gyűjtem ény törzse : a 
táncm űvészet történetének, fejlődésének 
íro tt és rajzolt ada ta it akarja felhalmozni 
és rendszerezve megőrizni, a világ minden 
tá jának  táncait ábrázolásban, zenéjüket 
kótában és grammofonlexnezen, — de a 
hozzávaló hangszerek, öltözékek, m űvé
szettörténeti és néprajzi jellegű gyűjte
ményével. A jövő évre a Théâtre des 
Champs Elysées-ben a tánc olimpiászát 
akarják nagy fénnyel megrendezni.

Jehudi Menuhin, a serdülő korban levő 
nagy hegedűs, jó szívéről és józan gondol
kodásáról te t t  tanúságot Berlinben : 
egyik hangversenye jövedelmének felét 
jótékony célra fordította , de nem egyesü
letnek vagy bizottságnak ad ta át, hanem 
négy nyomorgó zenészcsalád közt osz
to tta  szét.

New-Jorkban 1913-ban Mrs. Lantier, 
gazdag úrnő, m egalapította a Society of 
the friends of music-ot, mely vasár
naponként délutáni hangversenyeivel, 
főleg Bach-kultuszával, nagyban hozzá
já ru lt a zenei ízlés fejlesztéséhez és 
erkölcsi diadalának tudatában  m ár saját 
hangversenyterm e építését tervezte. A 
dúsgazdag úrnő azonban decemberben 
meghalt, anélkül, hogy egyesületének 
valam it hagyom ányozott volna ; úgy 
látszik, az amerikai pénzviszonyok m ia tt 
senki sem mer nyom ába lépni bőkezű

ségének — a Society m ost vagyontalanul, 
kénytelen feloszlani.

»Individualpsychologie im Musikunter
richt und in der Musikerziehung« jelentős 
újdonsága a zenei irodalomnak. Szerzője 
dr. Leonhard Deutsch, kiadója a lipcsei 
Steingräber cég. A nevelésnek és a tanítás 
minden ágának eszménye az egészséghez 
alkalmazkodó hatás ; ez a legbiztosabb 
és legrövidebb ú t is az elérendő célhoz.

Érdekes ifjúsági és zenepedagógiai mű 
jelent meg (Zürich és Lipcse, Hug u. Со. 
kiadásában) : »Musikalisches Rätsel
buch«. Szerzője, W erner Weholi, kedves 
képekkel díszített kis zeneműveket közöL 
itt-o tt hibás kulcsokkal, elm ulasztott 
vagy tévesen alkalm azott keresztek, Vagy 
feloldójelekkel, disszonáns kísérettel, 
amelyek a növendéket a hiba k ijavítására 
késztetik. Mulatságosan nevel, derék 
könyv.

»Goethe- und Haydn-Almanach« jelent 
meg, amelyben Albrecht Claus a porosz 
állami könyvtár három kartotékszek
rénye alapján 3700 magán- vagy karének 
jegyzékét közli — csupa Goethe-költe- 
mény zenéjét.

1000 márkás díjjal tün te tte  ki a 
porosz művészeti akadém ia zenei osz
tálya O tto Joclium augsburgi zene
szerzőt, »Der jüngste Tag« c. orató
rium áért és más nagy karm űveiért.

»Valami rothad Dániában«. Ez a Ham- 
let-idézet ju t eszünkbe arra a hírre, 
hogy Dániábam m egtiltották külföldi 
művészek szereplését.
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Max Schillings művészetét nemcsak 
a németek ta rtják  nagyra. »Mona Lisa« 
c. operája nemrég Chicagóban ara to tt 
szép sikert ; m ost Torinóban m uta tták  
be s a zeneköltő m int karnagy is olyan 
nagy elismerésre te tt  szert, hogy meg
bízták a Nibelung-trilógia dirigálásával.

Alfred Rittershaus m ár akkor is nagy 
nevű tenorista volt, mikor a milleneumi 
kiállítás idején operánkban Tannháusert, 
Lohengrint és Siegmundot énekelte. 
Azóta sokat szerepelt olasz szín
padokon ; m ost pedig hírül vesszük, 
hogy m eghívták az ősz m űvészt a 
Wagner-ének tanárának a régi hírű római 
»Accademie di belcanto«-ba.

»Istituzioni I Documenti Delia Musica 
in Italia«. A ném et nagyszabású gyűjte
ményt (»Denkmäler deutscher Tonkunst«) 
csodálatos, hogy csak most, 70 évvel 
később követi a nagyszerű m últú olasz 
zene régi, nemcsak történelm i becsű 
fennm aradt darabjainak gyűjteményes 
kiadása ; még a kis ausztriai németség is 
évtizedekkel megelőzte a maga ódon 
mestereinek együttes szerves kiadásával. 
Tekintettel arra, hogy Olaszország a 
legújabb korig csupa kicsiny államból 
állt, tehát számos kultúraközpontja volt, 
amelyek többé-kevésbbé önállóan fejlőd
tek  és fejlesztették művészetüket : ez a 
sajátosság szo lgált. alapul a nagy zene- 
történeti kiadvány beosztásához. K ét 
első kötete tehát a velencei San Marco 
székesegyház hírneves ének- és hangszer
zenéjét tárgyalja a két Gabrieli (Andrea 
és Giovanni) korában, 1600 táján , eliez 
csatlakozik Milano, Róma, Cremona, 
Firenze monográfiája ; a mai zene- 
tudom ány legjelesebb művelőinek to l
lából számos kép, fascimile felvilá
gosító és gyönyörködtető közlésével. 
A Ricordi kiadócég áldozatkészsége 
minden zenebarátot, de egyáltalában 
minden érdeklődőt is lekötelezett az 
eddig nagy nehezen hozzáférhető anyag 
összegyűjtésével és rendszerbe foglalt 
közrebocsátásával.

Maurice Ravel Bécsben já rt ; kis
term etű 57 éves, ősz, arca redős — amíg 
meg nem szólal, senki sem nézné ki 
belőle a fiatalos szellemű, teremtő 
erejének teljében lévő művészt. Elhozta 
!. j zongorakoncertjét és természetesen 
óriás sikert a ra to tt vele. Zenéje valóságos 
francia pezsgő. Kirobbanó, habjai száz 
színben csillognak, édes és fanyar, egyben 
tüzel, de nem hangol mély érzésre. A 
ragyogó hangszerelésnek Ravel mestere, 
de a zongorának kevés kiemelkedő, 
érvényesülő szépséget osztott : több 
nyíre étüde-szerű futam okat Mme M.

Long v irtuóz módon játszotta. Az ünne
pelt szerző maga dirigálta m űvét a 
bécsi filharmonikusok élén.

Az erdélyi szászok zenei életének 
történetével foglalkozott egy drezdai 
professzor : Erich H. Müller, tárgyáról 
előadásokat ta r to tt  Nagyszebenben, 
Segesvárott, Brassóban, sőt a bukaresti 
rádióban is. Zenei példáit Maria de 
Livadia kam arai énekesnő adja elő.

Rosa Papier meghalt. A bécsi opera 
fénykorának elsőrangú művésznője volt : 
1880—90 tá ján  nagynevű kartársak  
körében Orpheus, Amneris, m ajd Sieglinde 
és utóbb igazi szopránszerepek (Elsa stb.) 
jelentettek számára diadalokat, míg egy
szerre, nyolcévi Tündöklés után, való
színűleg a felső regiszter túlságos igénybe
vétele m iatt, elvesztette hangját, hóna
pokig még beszélni sem tudott. Ekkor 
m ár egy neves zongoraművésznek neje 
volt : dr. Hans Paum gartneré, aki a 
hivatalos Wiener Zeitung tekintélyes zene- 
kritikusa is volt. A művésznőt azonban 
nem ejtette kétségbe, hogy gyönyörű 
hangjának erejét és fényét elvesztette, 
alapos énektudását m int tanárnő 
érvényesítette ; tanítványai közül számos 
híresség került ki : Anna Bahr-Milden- 
burg, Lucy Wei dt, Helene Wildbrunn, 
Rose Pauly, Sofia Munteanu, többnyire a 
bécsi opera díszei, Sebeők Sári, valam int 
Hermine Geyer, Irm a Singer-Bur ián, 
E lsa Funk-Freund, Paul Gall-Stein ének
pedagógusok. Az elhúnyt művésznőnek 
egyetlen fia dr. Bernhard Paum gartner, 
a salzburgi Mozarteum igazgatója.

Tóth Árpád az utolsó két évtized leg
nagyobb zongorapedagógusa, egyike a 
legátfogóbb műveltségű m agyar zene
tanároknak, elhagyottan, a legnagyobb 
nyomorban halt meg a m últ hó végén 
hosszas szenvedés után, 60 éves korában. 
Tragikuma igazi m agyar sors. 1872-ben 
született Budapesten. Zenei tanulm ányait 
a Zeneakadémián fejezte be, hol Kössler 
és Chován voltak mesterei. Előbb a 
debreceni tanítóképzőnek volt zongora
tanára, m ajd tizenkét évig(1908— 1920) 
a Fodor-féle zeneiskolában o k ta tta  p á ra t
lan lelkesedéssel az ifjiíságot. A funkció
ta n t i t t  kezdte legelőször hirdetni. 
Érdekes és pedagógiai szempontból 
nagyon értékes elméleteket állíto tt fel 
a zongorajáték mechanikájáról, a te s t
tartásról és az u jjak  mozgásáról. Zenei 
alapismeretek c. könyve és akkordtana 
több kiadást értek el. Cikkei külföldi 
folyóiratokban is (Die Funktionslehre im 
praktischen U nterricht, Die Lösung des 
klaviertechnischen Problems) nagy érdek 
lődést keltettek. Tóth Árpádot a zongora-
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já ték  m ódszertanán kívül a m atem atika 
is érdekelte. Sokat foglalkozott a tem pe
rá lt hangolás akusztikai problémáival 
és éveken á t kísérletezett a hangok 
rezgésszámának pontos m eghatározá
sával. Érdekelte ő t a szerencsejátékok 
nyerési esélyeinek valószínűségi számítása 
is. Elmés, de a valóságban nem nagyon 
kifogástalannak bizonyult egyenletek 
sorát állíto tta  fel a roulette-játék té tje i
nek beállítására és egy ízben kísérletet 
is te tt  a montecarloi bank robbantására. 
Almainak szertefoszlásával visszatért régi 
munkaköréhez és ú ju lt erővel fogott 
hozzá zongorametódikai elveinek meg
valósításához. Nagy nyeresége volna 
a m agyar pedagógiának, ha akadna 
kiadó, aki kéziratos m űvét egy-két meg
felelő szakember közreműködésével sajtó 
alá rendezné.

Dr. Wagner József tanár e hó elején 
érdekes előadást ta r to tt  a Magyar Gyors
írók Egyesületében Zenegyorsírási kísér
letek címen. A nagy érdeklődéssel kísért 
felolvasás tém akörét olvasóink a kitűnő 
pedagógusnak lapunk jelen évfolyamának 
4. szám ában közölt, feltűnést keltett 
cikkéből ism erhetik meg.

SZÍNHÁZI HÍREK
»Lear király«, mint opera sokáig volt 

Verdi álma, mely csak m ost válik valóra : 
a szöveget Giovanni P apini ír ta  Vito 
Frazzi számára, akinek zenéjét a milánói 
Scala m ár elfogadta előadásra.

A »Faust« első' alakjában nem volt az 
a m inta-opera, aminek 1869. ó ta ismerjük; 
a párisi k ritika  h ibázta tja  is a Nagy 
Opera igazgatóját Jaques Rouché-1, hogy 
m ost — talán  tekin te tte l a Goetlie-évre ? 
— előadatta Gounod remekének kezdet
leges 1858. évi form ájában. Akkor még 
felségsértés-számba m ent volna, a Nagy 
Operán kívül színrehozni olyan művet, 
amelyben állandóan énekelnek ; J ules 
Barbier és Michel Carré (akkor még ők 
is kezdő szövegírók) a Théâtre Lyrique- 
kel voltak összeköttetésben s ennek 
szám ára sok prózával s a Goethe művéből 
kirívó ékekkel fűszerezve írták  Gounod 
szövegkönyvét. A mű akkor nem is 
a ra to tt valami nagy sikert. A kitűnő 
zeneköltőnek egyéb operákkal (Romeo 
és Ju lia  1867 stb.) kellett sikereket 
aratnia, hogy végre a Nagy Opera fel
vehesse a »Faust«-ot műsorába, de term é
szetesen nemesebb alakban ; minden 
prózát versekkel helyettesítve s ehhez 
képest új zenei részekkel, azonfelül még 
nagy balettel gazdagítva. A kritika

egyrészt korholja az operaigazgatót, hogy 
a rem ekm űvet »félig felöltözött« alakjá
ban hozta közönség elé, másrészt megrója 
következetlenségeért : t. i. az opera ősi 
formájáról, félévi próbák után, felfedez
ték, hogy túlságos hosszú, előadása öt 
órát venne igénybe ; teh á t mindegyik 
felvonásból kihagytak volt egy-egy duót 
vagy terzettet ; ezek a zeneszámok m a 
is ismeretlenek ; ha tehát Rouché m int 
zenetörténeti érdekességet akarta  Gounod 
m űvét bem utatni, nem le tt volna szabad 
ama kihagyott részeket elsikkasztania 
az érdeklődők elől.

»Idomeneo« Mozart operája, a frankfurti 
Willy Meckbach concertante feldolgozás
ban került előadásra a nürnbergi Lehre r- 
gesangverein Mozart-emlékünnepén.

Beethoven és Wagner mint színpadi 
hősök. Mozartról Sacha Guitry írt víg
játékot, Haydnról most írnak darabot 
Bécsben ; Beethoven m ár hőse le tt René 
Fauchois egy drám ájának, — aki most 
Richard W agnert viszi színpadra. Hogy 
milyen sikerrel — nem merjük meg
jósolni.

»A csalogány«, Andersen szép meséje 
a haldokló kínai császárról, akit mikor 
az orvostudom ány nem tu d o tt visszaadni 
az életnek, meggyógyít egy mindennap 
ablakára repülő kis m adár mennyei 
éneke — a gonosz trónutód nagy bosszú
ságára. Ezt a kedves tárgyat opera
szöveggé dolgozta fel két bécsi író, 
Victor Almar és K arl Georg Zwerenz. 
Nagyon hangulatos és művészi zenét 
ír t  hozzá Leo Kraus, a nemrég fel
tám aszto tt bécsi Volksoper karnagya és 
igazgatója, ki maga v itte m űvét diadalra.

A bécsi opera Haydn-ünneplése stil- 
szerű lesz : a mai zenekedvelő közönség 
H aydntól csak kam arazenét és szimfó
n iákat ismer, nem is tudja, hogy a 
»szimfónia atyja« nagyszámú operát ír t 
(jórészt az Esterházy-bábszínház szá
mára) ; ezek egyikét : »Die W elt auf 
dem Monde« cím űt fogja a bécsi operaház 
előadni, Mark Lothar zeneszerző »át- 
fésiilésével«, aki m ár H aydnnek »Lord 
Spleen« c. vígoperáját ílymódon sikerre 
vitte. Lesz egy ballet is, zenéjét term é
szetesen szintén az ünnepelt mester 
műveiből állítják össze májusra.

A Verdi renaissance tünete, hogy a 
nagy operaköltőnek 1844-ben írt, tehát 
korai m űvét : »A két Foscari«-t, most 
Berlinben életre keltették  ; egyelőre csak 
a rádió kürtölte világgá, de valószínű, 
hogy színpadra is kerül, m ert most 
nyilvánvaló lett, hogy a derültebb részek 
sok banalitása mellett, a tragikus szenve
délytől lihegő mű sokszor elemi erővel hat,
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sőt Verdinek nem volt rá  szüksége, 
hogy W agnertől tanu lja  el a jellemfestő 
m otívumok ismétlését : ő magától ju to tt 
rá ez ifjúkori müvében ; teh á t saját 
eszméje — és nem W agner-hatás — 
volt ez u tóbb »Az álarcos bál« és »Aida« 
megalkotásakor is. — Akiknek emlékeze
tében dereng valami »A két Foseari« 
cím halla ttára  : azokat felvilágosíthat
juk, hogy ezt az operát Krecsányi 
Ignác derék tá rsu lata  a Budai Színkörben 
1900-ban, nagy sikerrel b em u ta tta ; ek
kor tű n t fel K öm yey Béla, a budapesti 
és bécsi opera későbbi nagy tenorénekese, 
egyelőre m int baritonista.

»A diadalmas Eros«, 3 felv. meseszerű 
opera Párisban az Opéra-Comique be
m utató előadásán közönségsikert ara to tt, 
de a kritika, noha m éltányolja a szövegíró 
J ean Lorrain finom to llát és az ellenpont
tanár Pierre de Bréville szép tehetségét, 
élénken fájlalja, hogy az 1903-ban ír t 
darabot negyedszázados késedelemmel 
m utatják  be, mikor a zenei ízlés jócskán 
m egváltozott ; a lirai szövegnek drámai, 
sőt tragikus részletei is vannak, ezekhez 
a zene nem tud  hasonló erővel föl
emelkedni. 1905-i brüsszeli sikere után 
m indjárt kellett volna a párisi szín- 
igazgatóknak is bátorságuknak lenni az 
akkor új mű megszólaltatásához.

Árva jubileum. Az 1906—07-i évadban 
sokfelé m u ta tták  be Strauss Richard 
akkori legújabb operáját, Wilde drám á
jából ír t  »Salome«-t, amely állandóan 
műsoron is van máig úgyszólván minde
nü tt, de New-Yorkban nem élte tú l a 
negyedszázaddal ezelőtt, január 22-én 
lefolyt dicsőséges bem utatóelőadását. A 
Metropolitan Opera nagy fénnyel hozta 
ki a szezonja főművének szánt darabot ; 
a mi Burrian  K árolyunk volt Heródes, 
a címszerepben az akkor hírneve te tő 
pontján állo tt Olive Fremstad v ív ta ki 
i »gyémántpatkó« (a patkóalakú erkély
sor gyémántoktól ragyogó közönsége) 
tetszését a Gala-Night-en (díszéjszakán). 
Conried igazgató jutalom játéka fényesen 
sikerült ; a színház zsúfoltig tele volt, 
. kritika is himnuszokat zengett. — 
; említsük meg egy kevésbé jelentékeny 
lap megjegyzését : »nem is h ittük  volna, 
hogy a keringőkirály ilyen magas művé
szetig tud  emelkedni. . . « ( ! ! )  — de vala
melyik milliárdosnak ifjú leánya meg 
ta lá lt botránkozni az apostol levágott 
fejének jeleneténél s befolyásolta aty ját. 
Hz az úr véletlenül az operaházat

fenntartó  társaságnak egyik legsúlyosabb 
szavú tag ja volt s m ár másnap azt köve
telte az igazgatótól, vegye le m űsoráról 
»Salome«-t, de tüstén t. Conried Inába 
állíto tta szeme elé, hogy a zenekedvelők 
ezreit rövidítené meg ezzel s hogy m ár 
több előadásra előre elfogytak a jegyek, 
árukat vissza kellene téríteni, sőt hiába 
ígérte, hogy ezentúl »enyhíteni« fogja 
a kifogásolt végjelenetet — a felbőszített 
apa h ajthata tlan  m aradt, inkább elő
vette csekkönyvét s egy lapjára olyan 
óriási összeget ír t alá, amely Conriedot 
m indenért kárta lan íthatta  ; a dísz
letekért, a színház elm aradt tiszta jöve
delméért, a kiadó és zeneszerző v árh a to tt 
tantiéme-jeiért.

Casimir von Pászthory. Bécsben élő
m agyar zeneszerző, dalait m ár jó ideje 
ismerik és szeretik ném et földön. Most 
Svájc legnagyobb költőjének : Gottfried 
Keller-nek egyik kedélyes elbeszéléséből, 
a »Die drei gerechten Kammacher«-ből 
ír t kétfelvonásos vígoperát ; Grázban 
igen jó előadás teljes sikert hozott a  
kom ponistának.

Az amerikai Wagner-apostol W alter
Damrosch karnagy és operaigazgató, m ost 
tö ltö tte  be 70. életévét. De azért tevé
keny : a newyorki rádió-zenekar meg
becsült igazgatója ; és tüzes meggyőző
déssel hirdeti, hogy a M etropolitan
opera »sztár«-rendszerét és egyébként 
szürke előadásait á t kell szervezni egész
séges, művészi színvonalra! Tehát ma 
is hű m últjához ; m ár a ty ja  is a haladás 
embere volt. Liszt neki aján lo tta  a 
»Tasso« szimf. költem ényt ; halála u tán  
W alter körú tra v itte  a M etropolitan 
Opera társu latá t, amely különben is 
sokat köszönhet neki ; ő hozta Max 
Alvary tenort, Seidl A ntal pesti születésű 
nagy karm estert, a »Bagdadi borbély«-t, 
»Sámson és Delila«-t oda, ő dirigálta o tt 
először »Tannhäuser«-t (1885 febr. 11.). 
A »Walkür«-t és »Az istenek alkonyá«-t 
először csak a Carnegie-Hallban, hang
versenyként, d irigálhatta ; nagy sikere 
után persze a Met-ben (így nevezik a 
uewyorkiak operájukat) 20 W agner elő- 
dást kellett ta rtan ia  s e társu latával 
— amelyben m agyar művészek is voltak : 
Eibenschütz J ohanna, Stoll Gizella, egykor 
a m. k ir. Opera tagjai — négy éven á t  
te t t  kö ru ta t Amerikában. Rég megalapí
to tta  a szinfónikus zenekart is, hova m ár 
1891-ben kihozta Csajkovszkit ; dirigálta 
Liszt »Krisztus«-oratóriumát, de m oder
neket is, Honeggert, Ravelt, Debussyt, 
Gershwint, Carpentert.

Budapest székesfőváros házinyomdája 1932 — 2261
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BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS NÉPMŰVELÉSI BIZOTTSÁGA
HANGVERSENYEI

A SZÉKESFŐVÁROSI ZENEKAR
k ö zrem ű k ö d ésév e l

c - bérlet 1932 március 6-án, vasárnap délután 5 órakor c - bérlet

Közreműködnek: VÉGH SÁNDOR hegedűművész, MARÓTHY (SEFCSIK) MAGDA, PÁLFFY MÁRIA. 
BUDAI MÁRIA és TIBOR ZOLTÁN operaénekesek

1. ROSSINI: Ária a „Semiramis“ c. operából
(Maróthy [Sefcsik] Magda)

2. MOZART : Ária a „Figaró házassága“
című operából (Tibor Zoltán)

3. VAIKÓ : Cseresznyevirágünnep (Kirschen-
blühfest) (Pálffy Mária)

4. PUCCINI : Kettős a „Pillangókisasszony" c.
operából (Pálffy Mária — Budai Mária)

5. VERDI : Azucena áriája a „Trubadour" c.
operából (Budai Mária)

S z ü n e t

Vezényel : BOR

6. DOHNÁNYI : Hegedűverseny
S z ü n e t

7. PUCCINI : Ária a „Pillangó kisasszony“ c.
operából (Pálffy Mária)

8. MOZART : Éj királynője. Ária a „Varázs
fuvola“ c. operából (Maróthy [Sefcsik] Magda)

9. MOZART : Ária a „Titus“ című operából
(Budai Mária)

10. BIZET : Carmen — Escamillo áriája
(Tibor Zoltán)

11. THOMAS: Kettős a „Hamlet“ c. operából
(Maróthy [Sefcsik] Magda — Tibor Zoltán)

DEZSŐ karnagy

A -  bérlet.
1932 március 13-án, vasárnap 

délután 5 órakor
Közreműködnek :

FEHÉR ILONKA hegedűművésznő, 
K E L E T I LILY zongoraművésznő. 
SZEGF1 EDITH és LIGETI DEZSŐ 

operaénekesek
1. RECLI Voci della foresta

(Budapesten először)
2. WEBER : Öceán -ária
3. SAINT-SAËNS : Hegedűverseny

S z ü n e t

4. RACHMANINOFF : C-moll zongoraverseny
5. a) VERDI : Ária az „Ernani" c. operából

b) MOZART : Leporello áriája a „Don Juan' 
című operából

6. CSAJKOVSZKY : Capriccio Italien
Vezényel : BOR DEZSŐ karnagy

C. bérlet.
1932 március 20-án, vasárnap 

délután 5 órakor

CENTENNÁRIS DÍSZHANGVERSENY

GOETHE
HALÁLÁNAK 100 .  ÉVF ORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Közreműködnek :
TIHANYI VILMA, 

a m. kir. Operaház művésznője.
PETŐ IMRÉNÉ operaénekesnő, a DEUTSCHER 
MÄNNERCHOR (Karigazgató: SZIKLA ADOLF) 

és az EGYETEMI ÉNEKKAROK (Karigazgató : 
VASZY VIKTOR)

Vezényel : BOR DEZSŐ karnagy 

F elem elt h e ly á rak

в .  bérlet 1932 március 27-én, vasárnap délután 5 órakor bérlet.

A PALESTRINA-KÓRUS HANGVERSENYE
B A C H :  JÁNOS-PASSIO

ORATÓRIUM 2 RÉSZBEN
Vezényel : BÁRDOS LAJOS karnagy
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Felelős szerkesztő : Felelős kiadó :
S IK L Ó S  A L B E R T NOVÁGH GYULA

ob» ob»
Szerkesztőség: Budapest, VIII. kér., Üllői-út 40. sz. K iadóhivatal: Budapest, IV., Szép-u. 5, félemelet 2.

Telefon: József 322—67 Telefon : Automata 845—29.

B u d a p es t
XIII, évfolyam, 12, szám 

1932 március 15

T A R T A L O M
+

Hangversenyműsoraink ismertetése, — Wagner József dr. : 
Goethe, — Sebestyén Ede : Mignon — kétszázötvenszer, — 
Czeke Marianne dr, : Brunsvik Teréz (folytatás). — Négy 
bemutatóelőadás az operaházban. — D’Albert Eugen 
(1864—1932), — Lukács György : Az F-hegedű, — Hang

versenyhírek. — Vegyes hírek- — Könyvek—Kóták.

A  Székesfővárosi Népm űvelési Bizottság hivatalos kiadványa
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É rtesítés!
Ezúton is értesítjük hangversenyeink „ e g é s z  évi“ és a  

,JB“ ciklus bérleteseit, hogy a március 27-re, húsvét 
vasárnapjára hirdetett hangversenyünket nem tartjuk meg, 
de bérletjegyeik a Fővárosi Népm űvelési B izottság áldozat- 
készségéből minden ráfizetés nélkül érvényesek az

1932. március 25-én, nagypénteken este */2 7 órakor

a Zeneművészeti Főiskolában 
a

Budapesti Hangversenyzenekar
a

Palestrina Kórus
B áthy Anna Székelyhidy Ferenc dr.
Basilides Mária Győry P á l dr.

Nilius Rudolf bécsi karnagy 
közreműködésével tartandó

Bach: „János passió“ c. oratórium előadására.

Felhívjuk bérlőinket, hogy a jegyeket a mai naptól 
március hó 19-ig délelőtt 9— 2, vagy március 18-án, pénteken 
délután 5— 7 között feltétlenül vegyék át a Fővárosi Nép
művelési Bizottság hivatalában, mert március 19-én túl 
nem áll módunkban a bérletjegyeket erre a hangversenyre 
érvényesíteni.

A  március 27-re hirdetett hangversenyünk elmaradásának 
oka, hogy a Palestrina Kórus a nagypénteki hangverseny miatt 
nem vállalhatta a Székesfővárosi Zenekarral való próbákat.

Reméljük, hogy t. hangversenybérlőink ezt a megoldást 
nemcsak megnyugvással, de örömmel veszik tudomásul.
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Budapest székesfőváros népművelési bizottsága hangversenyei
a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével

♦ ♦♦

Huszonhatodik hangverseny — 1932 március 20 — Karnagy: Bor Dezső 
C bérlet.

G O E T H E
Első zenei benyomásait gyermekkora legrégibb emlékei között sorolja fel 

önéletrajzában ( A us meinem Leben). Apja csak a lan to t s a fuvolát kezelte, de 
kívánságára felesége gyakran zongorázott és énekelt is hozzá, s az öreg Giovinazzi 
olasz nyelvmester énekét is mindennap kísérte zongorán. A művészek mindig meleg 
fogadtatásra ta láltak  a Goethe-liáznál, így hosszabb ideig tartózkodott náluk A bel, az 
utolsó gambavirtuóz. Élénken emlékezik a kis Goethe a városi ünnepélyeken, pl. a 
Pfeifergericht alkalmával, vagy nagyapjának, a frankfurti polgármesternek házában 
az újévi tisztelgéskor lá to tt zenészekre, hangszereikre, zenéjükre s az énekre és 
táncokra. Gyermekkori novellájában (»Der neue Paris«), melyben egy álm át meséli el, 
fontos szerep ju t  különféle hangszereken játszó női alakjainak. Táncolni korán meg
tan íto tta  az apa gyermekeit a m agafujta flûte-douce zenéje mellett. A m enüettet és 
más táncok lépéseit, melyeket a hétéves háború a la tt a Goethe-házban lakó Thoranc 
gróftól F rankfurtba hozatott francia színtársulat előadásain a kisfiú eleget lá th a to tt, 
igen könnven tanu lta  meg, hisz saját szavai szerin t: »(indem) der Takt meinen 
Gliedern ganz gemäss und mit denselben geboren war.«

Tízéves korában a zenetanulásra is rákerül a sor. Hogy zongorázni fogják 
tan ítta tn i, az m ár biztos volt, csak még azt nem tu d ták  szülei, hogy kivel. Egyszer 
a kis Wolfgang egy pajtását lá togatta meg, midőn az éppen a zongoránál ü lt zongora
tanárával, akinek tréfás és mulatságos tanítási módja annyira m egtetszett a kis 
Goethének, hogy szülei fiúk kívánságára felfogadták zongoratanárnak a játszva 
tanító  bácsit. Nagy volt azonban a kisfiúnak és nővérének csalódása, mikor sem a 
kóták, sem az ujjgyakorlatok tanulásánál a tanár ú r többé nem m u ta to tt semmi 
humoros hajlam ot. Egyszer aztán őket is éppen a zongoraóra a la tt lá togatta  meg 
egyik pajtásuk. S íme : egyszerre megeredtek a k iapadtnak vélt hum or forrásai! 
Mindkét kéz minden u jja kapott megint, m int akkor, mikor Goethe először lá tta  a 
tanár u rat, egy-egy tréfás becézőnevet, minők : Däumerling, Deuterling, Krabler, 
Zabler stb., sőt a hangok és a billentyűk is ilyen mulatságos neveken szerepeltek : 
Päckchen, Gackchen (f, g), Fiekelien, Giekchen (fisz, gisz), stb. A kis vendég nem 
győzött kacagni s ő is megígérte, hogy szüleit megkéri, hadd tanulhasson zongorát a 
jókedvű bácsitól..

Bár Goethe zongoratanárának humora csak csalétek volt új tanítványok szerzé
sére, több éven á t fo ly ta to tt oktatása mellett a kisfiú mégis megismerkedett a zene 
alapfogalmaival. Apja Pfeil nevű titkára  is annyira megszerette a zenét náluk, hogy 
mikor önállósulva tanintézetet ny ito tt, tanítványai buzdítására maga is kitünően 
m egtanult zongorázni. Pfeil Goethe-ékkel v éte te tt az akkor híres gérai Friderici 
- égtől egy új hangversenyzongorát, s m int a ház mindennapos vendége az apával 
együtt buzdította a gyermekeket s ellenőrizte zongorázási gyakorlásukat.

Mikor Goethe 1765-ben, 16 éves korában a lipcsei egyetemre beiratkozik, sokat 
lordul meg zenekedvelő családoknál, így elsősorban a világhírű zeneműkiadócég 
ősénél, Bernhard Christoph Brcitkopfnál, ki szegény nyomdászsegédként jö tt volt 
Lipcsébe, de Goethe idejében m ár két nagy háza s virágzó kiadóvállalata is volt, hol 
íz általa feltalált és tökéletesített hangjegynyomást először alkalm azták. A vállalatot 
m ost m ár fia, Johann Gottlob Immanuel vezette, kinek, házában annál gvakoriabbak 
voltak a zenei összejövetelek, m ert m indkét fia jól zongorázott, illetőleg hegedült. 
Az idősebbik Goethe több dalát megzenésítette s a sa já t neve a la tt ada tta  ki apjával ; 
ezek közül a sikerültebbek később belekerültek a költő kisebb költeményeinek soro
zatába. Dicséri Goethe dr. Hermann városi tanácsnok (később polgármester) pompás 
zongorajátékát is, Weisse adófelügyelőnek Hitlertől megzenésített operaszövegeit, stb.
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Egész lipcsei tartózkodása a la tt nem táncolt, m ert még otthon F rankfurtban 
elment ettől a kedve egy kis baleset folytán, úgyhogy mikor kétévi otthoni üdülés u tán  
1770-ben Strassburgba kerül jogi tanulm ányainak befejezése végett, i t t  egy francia 
táncm estem él 12 lecke a la tt ú jra  felfrissítette elfeledett táncbeli tudását, m ert tánc 
nélkül a strassburgi társaságban nem állhatta  volna meg helyét. Egy ideig i t t  csellózni 
is tanult, de nem v itte  benne annyira, m int a zongorában. Mikor a Strassburg környé
kén lakó Brion von Sesenheim lelkész vendégeként a pap lányának, Friderikának zon
goráján heverő kó tákat végignézi, a lány azon kérdésére, hogy tud-e zongorázni, 
igen-nel felel. Friderika kérte Goethét, hogy játsszék valam it, de a lelkész azt hangoz
ta tta , hogy a vendéget illik szórakoztatni. így  tehát Friderika játszo tt »oly készséggel, 
am ilyent falun szokott az ember hallani s olyan zongorán, melyet m ár rég meg kellett 
volna hangolni«, így olvassuk Goethe em lékirataiban. A lány énekét is gyakran 
hallgatta a költő, úgyhogy a Friderika-ciklus szép költeményeinek létre jövetelében a 
zenének is volt inspiráló szerepe. Egyébként az évek m úlva ír t Lili-dalok múzsája 
(Elisabeth Schönemann)), kivel Goethe egy ideig jegyben is já rt, szintén kitűnő 
zongora játékos volt.

A szigorlat letétele u tán  annyira m egtetszett neki Mainzban egy utcai háríás- 
gyerek játéka, hogy hazavitte a szülői házba. A költő anyja azonban lehetetlennek 
ta rto tta , hogy az ő úri házukból já rja  végig a liárfásgyerek a frankfurti vásár látogatói
val te lt fogadókat s így a szomszédságban .szerzett neki szállást. Igaza is volt. A fiúból 
sohasem le tt művész : évek múlva, mikor felnőtt, akkor se tudo tt szebben és jobban 
há,rfázni.

1775-ben Goethe W eimarba m ent Károly Ágost nagyherceg meghívására, s o tt 
idővel oly hatalm as pozíciót tö ltö tt be, hogy igen sokat tehete tt a zene érdekében. 
Hogy hogyan ítélte meg a zenét, m u ta tja  e mondása (Maximák és reflexiók) : »A m űvé
szet méltósága a legszembeszökőbb módon talán  a zenénél jelentkezik, melynek 
semmilyen leszám ítható anyaga nincsen. A zene egészen forma és tartalom  s csak fel
emeli és megnemesíti m indazt, am it kifejez.« Huszonhat évi (1791— 1817) színigazgatói 
működése a la tt az akkor alig 5000 lakosú W eimar lakói Goethe jóvoltából sok élvezetes 
operaelőadást hallgathattak . Legtöbbször ad ták  e 26 év a la tt Mozart operáit, még pedig 
a »Varázsfuvola« 82, a »Don Juan« 68, s a »Szöktetés a szerályból« 49 előadással szerepel. 
A »Varázsfuvola« sikere folytán hozzáfogott az opera meséjének folytatásához, ennek 
befejezésében azonban egyéb teendői megakadályozták. Hogy színigazgatósága éppen 
zenei téren mennyi vesződséget és mérgelődést okozott, arra legyen elég egy példa. 
A Napoleon bukása u tán i felszabadulás érzését ecsetelő ünnepi színjátékát (Epimenides 
Erwachen) Berlinben Bern. Ans. Weber zenéjével nagy sikerrel adták elő (1815), 
ellenben W eimarban Goethe a színügyi bizottsághoz ír t levelében panaszkodik, hogy 
a zenészek a darab lekritizálásával a színészek kedvét is rontják  s a közönség előtt is 
előre rossz hírét keltik az annyi költséggel járó előadásnak, ezért ki is jelenti, hogy 
»Keine auf meinen Text neu componirte Oper hier am Orte jemals auf geführt werden 
kann.« Elkedvetlenedésében egy év múlva le is m ondott a színigazgatói állásáról.

Azonban Goethe zenei szempontból számbavehető működést nem csupán a 
színháznál fe jte tt ki. Többször panaszkodik am iatt, hogy a kis W eimar a fejedelem 
bőkezűsége dacára sem veheti fel a versenyt Berlin és más nagy városok nagyszabású 
zenei produkcióival. Ezért a rendelkezésére álló énekesekből dalkört szervezett, mely 
évek hosszt! során á t az ő házában gyűlt össze hetenként egyszer-kétszer, hogy a vokáí- 
zene újabb alkotásaival is megismerkedjenek. A hangiegy anyagot legtöbbször barátja 
és zenei tanácsadója, K arl Friedrich Zelter, a berlini Singakademie karmestere küldte 
meg neki. Hogy mily meleg baráti viszony fűzte őket össze, megítélhető abból, hogy 
1796—-1832, tehát Goethe haláláig fo ly ta to tt levelezésük az egyetlen (a Schillerrel való 
levelezésén kívül), melyet Goethe még életében sajtó alá rendezett. Zelter alig 2 hónap
pal élte tú l Goethét, aki 1832. március 22-én, Zelter pedig május 15-én hányta le 
örökre szemeit.

A Goethe zenei kapcsolataira vonatkozó adatoknak még máig is kimerítetlen 
kincsesbányája ez az 1800 oldalnál is nagyobb terjedelmű levélgyüjtemény (a Reclam 
1902-i kiadásában), bár a 855 levél közül csak 355 származik a költőtől, míg a többit 
Zelter írta , akinek a leveleiből főleg a berlnii zenei életről alkothatunk magunknak hű 
képet. Goethe univerzális tehetségének egyik legeklatánsabb bizonyítéka, hogy az 
irodalmon és költészeten kívül a reális tudom ányok is melegen érdekelték (pl. Farben
lehre című műve). A zenében sem elégedett meg a puszta műélvezettel. 1808 április 
20-án ezt kérdi Zeltertől : aki előzőleg az északi és keleti népek moll-kedvelő zenei 
termékeiről értekezett : »Woher kom m t wohl die so allgemeine Tendenz nach den 
Molltönen, die man sogar bis in die Polonaise spürt?« Zeitért egészen felvillanyozzák
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C.oethe észrevételei s hosszú m agyarázatban igyekszik a problém át tisztázni, azonban 
< '.oetliét nem sikerül meggyőznie a dur és moll mesterséges elválasztásáról ado tt 
fejtegetéseivel. Goethe szerint »az ember önmagában véve, ha t. i. ép érzékszervekkel 
rendelkezik, a legnagyobb és legpontosabb fizikai apparátus, amely csak létezhetik ; 

micsoda egy húr s aimak mechanikai felosztása a zenész füléhez képest!«
18 évvel később Goethe Tonlehre címmel érdekes cikket küld Zeltemek, mely 

indokoló bevezetés u tán  3 részre tagolódva a következő címek alá foglalja a költő 
m ondanivalóit: I. Organikus rész (szubjektív): 1. Énektan. Mellhang. Regiszter. 
Fejhang. 2. Akusztika. 3. R itm ika. II . Mechanikus rész (vegyes). Hangszerek (anyag, 
form a stb.) I II . M athem atikus rész (objektív). Monochord (harmonikus hangok, 
skálák stb.) IV. Művészeti rész. — A zenetudomány akkori fejletlensége teszi érthetővé, 
hogy Zelter általában helyesli Goethe tabelláját s csupán az intervallum ok és az alap
hang teóriájához fűz észrevételeket főképen Turk véleményére való hivatkozással, 
m ajd így folytatja : Die neuern Theoristen sind alle noch geringer als Türk, mit denen 
jedoch Chladni nicht zu verwechseln ist.

Zelterhez annál inkább ragaszkodott, m ert m int panaszolja, sohasem volt 
mellette olyan kiváló zeneművész, akivel együtt dolgozhatott volna. Müller weimari 
udvari karm esternek a tudásával Goethe meg volt elégedve, de közelebbi kapcsolat 
nem fejlődött ki köztük. A m agyar születésű Hummel-t ugyan 1819-től W eimarba 
szerződtették udvari karm esternek (ott is halt meg 1837-ben), azonban annyi szabad
ságot kapo tt Orosz-, Angol- és más országokban teendő hangverseny-turnéira, hogy 
Goethének örülnie kellett, hogy legalább o tt volt mellette a weimari születésű Eberwein, 
ki Zeiteméi nyerte kiképzését Berlinben s 1808 óta Goethe házi karmestere és komponis
tá jakén t, később pedig operai karm esterként is m űködött.

így  Goethe zenei ízlése a Zelter—Eberwein-féle felfogás irányában fejlődött 
tovább. N yaranta a thüringiai Berka fürdőhelyen való tartózkodásának zenei szóra
koztatásáról Schütz orgonista gondoskodott, k it naponként órák hosszat elhallgatott, 
am int az Bach, Händel, Mozart, H aydn és Beethoven zongoraműveit történeti sor
rendben eljátszotta. Beethoven-TÖl 1812 szeptember 2-án Karlsbadból azt írja Zelter- 
nek : »Beethovennel Töplitzben ismerkedtem meg. Tehetsége bám ulatba e jte tt, de 
ő, sajnos, teljesen féktelen egyéniség.«Ha Beethoven fejlődését végig nem is volt képes 
követni, m int ahogyan Zelter se volt képes, sőt Spohr a c-moll szimfóniát, Ferdinand 
Ries és mások meg az op. 70. két zongorateóriáját nem tu d ták  értékelni, de legalább 
ismételten elismeri a mester nagyságát s a benne lakozó démoni erőt.

Zelter tanítványával, a 12 éves Mendelssohn-xvaX 1821-ben m eglátogatja 
Goethét, kinek még kétízben volt alkalma gyönyörködni a kiváló pianista játékában, 
1823-ban s 1830-ban. Mendelssohn, m int azelőtt Schütz, Baclitól (Goethe szavai 
szerint) a legújabb nagy technikusokig haladva m u ta tta  be a zene fejlődését. Az ősz 
költő örömmel írja Zelternek : »Mendelssohn jelenléte jól esett, m ert azt tapasztaltam ,, 
hogy a zenéhez való viszonyom még mindig ugyanaz : élvezettel, részvevőén s elgon
dolkozva hallgatom.« S mikor Mendelssohn előadásával a Spohrtól lekritizált c-moll 
szimfónia első tételét nem szívesen, de mégis végighallgatja, így k iált fel : »Das bewegt 
цаг nichts, das macht nur Staunen, das ist grandios. Das ist sehr gross, ganz toll, man möchte 
fürchten, das Haus fiele ein und wenn das nun alle die Menschen zusammen spielen!«

Nagy csalódást je lentett Schubertnek, mikor dalait megküldte Goethének s 
még csak feleletet sem kapott! 1830-ban pedig, mikor a híres Schröder-Devrient 
asszony énekelte el az Erlköniget olyan előadó művészettel, hogy az ősz költő így 
szólott : »Már hallottam  egyszer régebben ezt a kompozíciót, amikor nem volt 
ínyemre, de ilyen előadásban az egész lá tható  képpé elevenedik meg!«, akkor m ár 
Schubert is o tt nyugodott Beethoven hamvai közelében, a währingi temetőben.

Hasonlóan já rt Berlioz is. 1829-ben megjelent 8 Faust jelenetét, melyek az 
1846-ban befejezett »Faust elkárhozása« című operájába is bekerültek, nyom tatásban 
in .küldi a weimari mesternek. Ez Zeltertől kér szakvéleményt, aki, m iként Goethe is, 

nem szerette a zenében és színpadon a borzalmasat és visszataszítót s így nemcsak 
ezt kifogásolta a műben, hanem azt is, hogy Faust maga elő se fordul egyik jelenetben 
sem. Berlioz tehát szintén nem kapott választ Goethétől.

Zelter stílusáról ellenben így ír a költőfejedelem. : »A te kompozícióidat rögtön 
azonosaknak érzem az én dalaimmal, a zene beléömlő gáz m ódjára viszi magával a 
léggömböt a magasba. Más zeneszerzőknél először arra kell figyelnem, hogy hogyan 
fogták meg a dalt s m it csináltak belőle.« Régi nyomdokokon haladó daljátékainak 
megzenésítéséről pedig maga Goethe beismerte később, hogy zenei soványságuk, 
mely a tercettnél megállóit s kórust egyáltalában nélkülözött, Mozart operáinak 
sikere folytán meghaladott állásponttá vált.
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Goethe ízlését a korabeli kom ponisták közül legjobban megközelítette a 80-as 
években Kayser, ki 1787-ben Róm ában a »Scherz, List und Rache« című daljátékát a 
költővel együtt működve fejezte be, m ajd Reichardt, ki 9 színdarabját s 128 dalát 
kom ponálta meg, aztán Zelter, ki száznál több Goethe-dalt zenésített meg, továbbá 
Eberwein, aki a Faust-drám a I. részének zenéjét szerezte az 1829-i első színrehozatala 
alkalmával.

Azóta a Goetlie-kompozíciók száma állandóan növekszik s még bizonyára 
sokáig fog növekedni. Legtöbb megzenésítése van a dalok közül az Érlkönignek 
(70-nél több), a színművek közül a Faustnak, s a Goethe zenei kapcsolatairól szóló 
kisebb-nagyobb m űveknek m a m ár se szeri, se száma.

DR. W AGNER JÓZSEF
*

1. Beethoven (1770. Bonn— 1827. Bécs) : Egmont — nyitány.

2. a) Csajkovszky (1840. Votkinszk— 1983. Szt. Pétervár) : N ur wer die
Sehnsucht kennt.

b) Schubert (1797. Bées— 1828. Bées) : Erlkönig.
Énekli : Pethő Im réné operaénekesnő.

3. a) Schumann (1810. Zwickau— 1856. Endenich) : Szulejka. 
b) Beethoven (1770. Bonn— 1827. Bécs) : Mailied.

Énekli : Tihanyi Vilma, a m. kir. Operaház tagja.

4. a) Zelter Károly Frigyes (1758. Petzowr— 1832. Berlin) : Bundeslied.
b) Werner Heinrich (1800. Kirchohmfeld— 1833. Braunschweig) :

Heidenröslein.
c) Liszt Ferenc (1811. Doborján— 1886. Bayreuth) : Soldaten-Lied.

Előadja : a Deutscher Männerchor (karigazgató : Szikla Adolf, a m. kir. 
Operaház ny. karnagya).

S z ü n e t

5. Brahms (1833. H am burg— 1897. Bécs) : Rapszódia.
Előadják : Pethő Im réné operaénekesnő és az Egyetemi Énekkarok (kar
igazgató : Vaszy Viktor karnagy).

6. a) Schumann (1810. Zwickau— 1856. Endenich) : Liebeslied.
b) Gounod (1818. Párig— 1893. Páris) : Ékszerária a »Faust« c. operából. 

Énekli : Tihanyi Vilma, a m. kir. Operaház tagja.

7. Liszt Ferenc. Tasso. Lamento e Triomfo. Szimfonikus költemény.

*

в  bérlet. Huszonhetedik hangverseny
1932 március 25-én este 7*7 órakor 

a ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLA NAGYTERMÉBEN 
Karnagy : Nilius Rudolf (Wien)

Bach János Sebestyén (1685. Eisenach — 1750. Lipcse) : János-passio. 

Szólórészeket előadják :

Báthy Annette Dr. Székelyhídi Ferenc
Basilides M ária Dr. Győri Pál

______________________________________________________________________
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A passzió (Passió Domini nostri Jesu Christi) Jézus elfogatását, elítéltetését 
és m egfeszíttetését m ondja el epikus formában, az evangéliumi szövegek felhasz
nálásával. Keletkezése a katolikus liturgiában gyökerezik, mely kötelezően írja  elő 
a  passzió előadást a nagyhét tartam ára . Már az 5. században kísérleteztek K risztus 
igéinek tan ítványai m ondásainak recitativikus elénekeltetésével, de csak a 17. század 
alak ítja ki — a világi operaelőadások fejlődésével párhuzamosan — a passziók form áját. 
Koráldallam ok váltakoznak benne az evangéliumi szövegek m otettszerű feldolgo
zásaival. Ehhez já ru lt a protestáns templomokban alkalm azott ú jabb form ája a

gassziónak, melyben bizonyos szubjektív elem, az áhítatos elmélkedés bontakozott
i. Ennek a passziófajtának legtökéletesebb hajtása Bach három  gigantikus m ester

műve : a Máté-, a J ános- és a Lukács-passzió. Az első a halhata tlan  mester leg- 
költőibb alkotása, melyben az evangélista előadása soha nem se jte tt dram atikus 
erővel varázsolja elénk K risztus tragédiáját ; az utóbbinak, a Lukács-passziónak 
hitelessségét sokan kétségbe vonják.

A János-passziót Cöthenben írta, de Lipcsében fejezte be. 1724. április 7-én 
(Nagypénteken) ad ták  elő a Thomaskirche-ben. Szövegét Picander írta  János evan- 
gelioma nyomán. Nagyrészt ragaszkodott az ótestam entum  szövegéhez és csak 
egy-két elmélkedő kar-részletet dolgozott á t benne a szövegíró. Bach passzió
muzsikája — bár benne epikus elbeszélések, lírai szemlélődések és drám ai kitörések 
váltják  fel sűrűn egym ást — egységes, szilárd ércbeöntött tömb, melynek részleteit 
igaz áhítatos átérzés foglalja egybe.

M IG N O N  -  K É T S Z Á Z Ö T V E N S Z E R

Január végén ünnepelte a budapesti Opera Thomas világszerte ism ert dal
művének, a Mignon-nak kétszázadik előadását, a Nemzeti Színházban ta r to tt  ötven 
előadás után . Ez a tiszteletrem éltóan nagy siker ism ét rátereli a figyelmet a rég 
le tű n t korszakból ránk  m arad t remekműre és a szerzőjére, akinek nevét sok alkotása 
közül csupán a Mignon és a Hamlet óvja a feledéstől, de ezek igen eredményesen. 
Még m a is.

7'homas Ambrois Elzászban, Metz városában született 1811-ben és huszonhat 
esztendős volt, am ikor első dalművét, a »La double échelle« című egyfelvonásost 
előadták. A vígoperák és balettek meglehetősen hosszú sora következett az első
szülött u tán , anélkül, hogy a szerzőt nagyon észrevették volna. Első nagy sikerét 
a  »Mignon« hozta meg, amelynek szövege tudvalévőén Goethe-nek »Meister Vilmos 
tanulóévei« című regényéből készült, Gounod ugyancsak goethei forrásból m erített 
Faust-]ánák nagy sikerén fölbátorodva. És fölbátorodva azon is, hogy a francia 
közönség nemcsak vissza nem u tasíto tta  a ném et eredetű szöveget, hanem ugyan
olyan nagy szeretettel és tetszéssel fogadta, m int Gounod zenéjét.

A »Mignon« bem utató előadását 1866-ban, november 17-én ta rto tták  Párisban, 
sok más színpadi remekmű sorsától eltérően m injárt kezdettől fogva nagy sikerrel. 
É venkint átlag liarmincötször került színre huszonnyolc esztendőn á t ; vagyis 
1894-ben, május 13-án megünnepelhették az ezredik előadást, ami Párisban is egészen 
szokatlan és példátlan eredmény volt. És az ezredik előadás u tán  sem csökkent az 
érdeklődés. A szomorú sorsú cigányleány változatlanul m egtarto tta  uralm át a N agy
opera színpadán és egyre szélesebb kört hódíto tt Európában és Amerika szín
padain is.

A közönség akkoriban érzelmesebb volt, m int most és fogékonyabb a szenve
dések iránt. A »Mignon« nagy sikere nem csupán Thomas és a szövegírók érdeme 

lt ; része volt benne annak is, hogy az emberi szolidaritás az elhagyott cigány- 
k án\ ra is kiterjedt, azt is átölelte védő karjával. (Különösen azért, mivel ez a cigány- 
1< íny igazában grófkisasszony.).

*

Pesten hét esztendővel a párisi bem utató után, 1873-ban, szeptember 20-án 
lépett első ízben a közönség elé Mignon, a Nemzeti Színház színpadán. Nagy érdek
lődés előzte meg, hiszen akkor m ár milliók könnyeztek az elrabolt gyermek szomorú 
sorsán és m ár a m adarak is a Citrom-dalt fütyülték a fán . . .
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Az első előadás szereposztása ez volt :
Meister V ilm os.............................................  Siéger Ferenc
Lothario .......................... ................... ..........  Odry Lehel
L a e rte s ............................................................. Ormai Ferenc
F r id r ik .............................................................  Halmi Ferenc
Jarno  ...............................................................  Kőszegi Károly
Mignon .................................................. .. Hauch M innie
P liil in e ............................................................. Balázsné Bognár 'Vilma

A szereplők közül ki kell emelnünk Ormai Ferencet, a, szöveg fordítóját. 
Halmi Ferencet, a nagy drám ai színészt, akitől csak 1878-ban került női szereplő 
kezébe (Saxlelmer Emma) a kissé komikus ficsúr alakja, továbbá Hauck Műimet, 
Mignon kreálóját, aki Newyorkban született, később bejárta, az egész világot, de 
nálunk ifjúsága legszebb éveiben szerepelt, 1873-tól 1876-ig, huszonegyéves korától 
lmszonnégyéves koráig. Bognár Vilma, aki Philine szerepét énekelte, európai hírű 
koloratúr énekesnő volt és különösen Mozart-szerepekben volt tökéletes. Ódry, 
Stéger és Kőszegi akkor m ár »beérkezett« művészek voltak, őket nem kell külön 
aposztrofálnunk.

A Nemzeti Színházban tizenegy esztendő a la tt összesen ötvenszer került sznire 
a »Mignon«, u to ljára 1884-ben, az utolsó operai szezonban, április' elsején. F z volt 
a minimális bevételű rekordelőadása a Nemzetiben : a teljes bevétel 288 forint 
10 krajcár v o lt; a maximális bevétel 1878-ban, január 14-én, amikor 1870 forint 
70 krajcár volt a pénztári eredmény. Fzek is érdekes számok.

Mignon szerepét H auck Minnie után, aki egyfolytában hússzor énekelte, 
Donadio Bianca, olasz énekesnő vette át, u tána Ehnn  Berta, majd Nádayné Vidmar 
K ata lin  és Komáromi Mariska, aki ebben a szerepben lépett föl első ízben m int szerző
dö tt tag, 1883-ban, január 2-án. Philine szerepét Maleczky Vilmosné énekelte.

Az Operaházban csak a m egnyitás u tán  való harm adik szezonban került a 
sor-a »Mignon« fölújítására. Első előadását 1886-ban, október 10-én ta rto tták  ezzel 
a szereposztással :

Meister V ilm o s............... .............................. Broulik Ferenc
Lothario ........................................................  Odry Lehel
Laertes ..........................................................  Kiss Dezső
F r id r ik ............................................................. Saxlehner Emma
J a r n o ............... .......... ...................; ..............  Tallián János
Mignon ............. .............................................  Bianchi Bianca
P h il in e ............................................................. Abrányiné Wein Margit

A két női szerep sokáig m aradt a két tüneményes hangú és nagyon rokon
szenves művésznő kezében, de u tánuk  is sok kiváló énekesnőtől hallottuk Mignon 
bús melódiáit és Philine gondtalan staccatoit és trilláit.

A sok Mignon közül a következőket kell megemlítenünk : Margó Célia, Hilger- 
mann Laura, Várady Margit, Ambrus Zoltánné, Szamosi Elza, Payer Margit, Rot- 
hauser Teréz, Basilides Mária, Sámson Mária, Anday Piroska, Marschalko Rózsi, 
Budanovics Mária, Sándor Erzsi, (aki Philine szerepét is gyakran énekelte) ; idegenek : 
Sembrich Marcella, Arnoldson Sigrid, Svárdtröm Valborga, Yvonne de Treville ;  
Philine kiválóbb megszemélyesítői Szilágyiné Bárdossy Ilona, Szoyer Ilona, Adler 
Adelina, Goda Gizella, Szabó Lujza, Sándor Erzsi, az idegenek közül Bianchi Bianca 
és Lehmann Lili voltak.

Meister Vilmos szerepét Arányi Dezső, Székelyhidy Ferenc dr., Pilinszky 
Zsigmond, Somló József, Gábor József és Laurisin  Lajos énekelték ; Lothariot Takáts 
Mihály, Beck Vilmos, Szemere Árpád, Farkas Sándor, Pusztai Sándor.

F ridrik  szerepét fölváltva énekelték nők és férfiak, köztük Kaczér Margit, 
Payer Margit, Gábor József, Kertész Ödön, Toronyi Gyula. Jarno t, a lelketlen cigány
komédiást Hegedűs Ferenc, K om ái R ichárd, Ney Bernât, Kálmán Oszkár és Komáromy 
Pál énekelték, az utóbbi kettő  m ost is.

Az Operában harm inchat esztendő a la tt ju to ttak  el a kétszázadik előadásig, 
tehát ötnél nagyobb évi átlaggal. Egészen bizonyos, hogy a Mignon vonzóereje ina 
sem csökkent s ta lán  még azok is megérik — mondjuk — a kétszázötvenedik elő
adást, akik az elsőn jelen voltak. Éppen ezért nagyon helyénvaló lenne, ha az Opera 
igazgatósága korszerű fordításról gondoskodna Ormai Ferencnek teljesen elavult és 
egyébként sem szép fordítása helyett. Vagy legalább a két legexponáltabb dalnak 
a szövegét jav ítta tn á  ki : a citrom-dalét és a fecske-románcét.

_____ _
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A citrom -dal eredetiben így kezdődik :
Connais-tu le pays, oil fleurit l’oranger,
Le pays de fru it d ’or e t des roses vermeilles?

A német szöveg első ké t sora így szól : -
K ennst du  das Land, das Land, wo die Citronen blühn,
Im  dunkeln Laub die Goldorangen glühn?

Ormai ezt így fo rd íto tta  :
Ismered am a bont, hol a citrom virul,
Hol az aranynarancs lombok között pirul?

Nem kifogásoljuk, hogy a m agyar fordító nem az eredeti operaszöveghez; 
igazodott, ahol narancsról van szó s inkább ragaszkodott Goethe dalszövegéhez, 
ahol a citrom virul ; kifogásolni csak az ama hon kellemetlen hangzását lehet. 
A sok Mignon közül többen is megérezték ezt és igyekeztek javítani a szövegen ; így 
keletkezett az ismered-e a hont kezdet, amelynek az a nagy hibája, hogy az e— a 
hont szintén kínosan érinti a fület, viszont az azt a hont variáns nagyon parlagiasan 
hangzik. Ezek helyett kétségtelenül lehetne szebb hangzású megoldást is találni..

A zután a fecskékkel is van egy kis baj.
Az öreg Lotharis lan tjával ezt énekli Mignon az eredeti szövegbeli :

Légères hirondelles, oiseaux bénis de Dieu . . .
A német szövegben :

Ih r Schwalben in den Lüften 
In  Gottes blauem Reich . . .,

míg a m agvar szöveg ezt a szörnyű laposságot produkálja :
Könnyű fecskék csapatja 
Ott fenn a föld felett . . .

H a valahol egy bánya mélyén énekelnék ezt, akkor lenne értelme, de ugyanez, 
a sor, ha Istennek szabad ege a la tt én ek lik ..........Ne szóljunk semmit, Isten nyugosz
ta lja  a fordítót, aki bizonyára nem tu d ta  jobban megcsinálni. De m ost m ár vannak 
gyakorlott operaszöveg-fordítóink, akik segíthetnek ezen a régi bajon. Könnyű 
m űtétte l is eltávolíthatnak kellemetlen szépséghibákat.

SEBESTYÉN E D E

B R U N S V I K  T E R É Z
(Folytatás)-

Az egyik csoportban a zenére vonatkozó általános reflexiókat adjuk, a második
ban a Beethovenre vonatkozókat, a harm adikban pedig azokat, mikben zeneköltők,, 
zenekedvelők és pedagógusok nevét említi.*)

Előbb azonban áttekintést nyújtunk Brunsvik Teréz életkörülményeiről és 
az idézetek könnyebb megértésére — kronológiai táb lázato t adunk életéről.

1810— 1812. Wittschap, Stakelbergék birtoka, Magyarországban.
1812— 1814. Bécsben és környékén.
1814— 1829. Buda és Martonvásár, rövid bécsi és fürdőhelyeken való tartóz

kodással. A
1834— 1840. Külföldi utak.

1834—  1835. (Németország) Dresden, München ;
1835—  1836. (Itália) Róma, Nápoly ;
1836—  1837. ú jra München, Salzburg;
1837—  1838. (Svájc) főként Genf ;
1838—  1839. Páris ;
1839—  1840. (Anglia) London.

*) A j  és M  jelzés a  melléjük írt számokkal a  naplók, illetve egyéb iratok  jelzései : Journal, 
Miscellanea. A zárójelbe írt szám a kézirat lapszáma.
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1840-től élete végéig Magyarország és pedig Pesten, M arton vásáron, időleges 
tartózkodás Pozsonyban, Bécsben, Toborsin és A radon; m ajd 1846-ban Tárcsán, 
Felső-Lendván, Nádasdyéknál, a forradalom  a la tt Pesten, 1849-ben, nyáron és ősszel 
a  szatmármegvei Pálfalván, Teleki Blanka látogatásán, azután Pesten és nyáron 
M artonvásáron : Brunsvik Ferencéknél és Budán Forraynénál.

Következzenek az eredeti naplókból kiszemelt idézetek az előbb jelzett hármas 
•csoportosításban.

I.
Általános reflexiók

M . 3. den 20-ten September. 1814.
(55.) Schönschreiben. Schön tanzen. Zeichnen. Viel lesen, Harmonielehre u. 

•Gesang, griechisch, latéin. Rechtschreibung, Declamation.

J . 4. 1814.
(303.) Carls Urtheil über M usik u. Komponisten : Heiden ist ihm der liebste 

n . Mozart. Heiden ist konzentrisch, Beethoven exzentrisch. Viel Physiognomisches habe 
ich an C arlx) bemerkt.

(303.) M usik vollkommen tief lernen od. gar nicht — nähmlich M usik lernen, 
nicht mechanisches Klimpern.

J. 6. 1818— 1819. Buda, Martonvásár.
(15.) Viel lesen nimmt die Originalität. In  einer gegebenen Wissenschaft müssen 

-wir freilich alles wissen was uns vorangegangen ist. Nicht viel lesen den Kindern ; nicht 
viel allerlei ! nicht fremde Gedanken ! nur so viel dass es ein Reiz wird zum eigenen 
Denken. M it mir ist es so weit gekommen, dass ich mich schäme jemals dem Unsinn 
geopfert zu haben in der M usik, Clavier, fremde Gedanken zu spielen. M it welchem 
M itleid betrachte ich also jene, die sich damit abgeben u. sich noch etwas darauf zu gute 
thun. Z u  klimpern ! ! !

( 8 2 . ) ............ In  meinem Zimmer steht ein Clavier, obwohl ich nicht spiele aber
wenn ich den Kasten ansehe, so denke ich, so fühle ich Harmonie, — wie jeder Misston 
mich beleidigend treffen würde, so sei das Leben des Menschen ; ............

(173.) . . . .  Die M usik eine Formel nothwendige ewige Harmonie, auch wenn 
mein Ohr sie nicht hörte, auch wenn abstrahierend von aller Wohllust derselben sie 
bloss von Verstand berechnete od. mässe.

Den 8-ten 8-ber.............
(25.) Ich bleibe nun bestimmt den ganzen Winter u. verspreche mir eine köst

liche Zeit! So wie ich den Sommer vorzüglich der Botanik u. Gärtnerey gewidmet, so 
widme ich dieses halbe Jahr der Poesie u. M usik u. der ungarischen Sprache u. Ge
schichte. M ich selbst will ich pflegen u. mein Gemüth.2)

M . 15. 1825—27. Adressen u. derley Notaten. Biogr.Notize Commissionsbuch No.3.
(69.) Vor 100 Jahren war die M usih Monarchie : die vox humana, das übrige 

nur Begleitung. Lully aber erst Joseph Haidn gründete die Republic, wo alle Instrumente 
Sitz u. Stimme haben . . .

Wenn man Haydn oder Mozarts Quartette hört, glaubt man einer Unterhaltung 
von 4 geistreichen Personen beizuwohnen. Die erste Violin ein redseliger junger Mann. 
Die zweite der Freund, der gerne im Schatten sitzt.

(70.) Gelehrtweise tritt der Bass als ältlicher M ann auf, der zusammenhält 
die Ideen, nicht zu weit ausweichen, hübsch in  der Association bleiben, keine Sprünge 
machen lehrt; die Bratsche eine geschwätzige Alte etc. l

l) Valószínűleg aszódi és podm anici Podm aniczky K ároly (1772— 1833) volt bányatanácsos, 
aki Aszódon (Pest megye) élt a  tudom ánynak és m űvészeteknek és aki sűrűn érintkezett B runsvikékkal.
Ő volt a ty ja  Podm aniczky Frigyes (szül. 1824.) írónak.

*) M artonvásáron m arad Teréz egész télen.
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J . 17. 1837.
(58.) Beim Clavier spielen muss man die Individualität jedes Tones respectiren 

—  jeder den ganzen Werth geben, keine Versäumen — recht anschlagen u. aushalten u. 
daher beim Üben immer um 2 Grade langsammer als das Tempo beim Vortrag ausfällt.

J . 27. 1843— 44— 45.
(35.) 13-ten M ai 43. Schw ab ..........3) M usik und Poesie können ins Unendliche

gehen und ergreifen den Geist. Alles andre, ist beschränkt. N ur noch die Diamanten- 
schleiferey ist vollkommen, harmonische, der geringste Fehler macht dass es kein Brilliant 
werden kann. Die graden Zahlen entsprechen den Molltönen und geben in der Baukunst 
den ernsten oder Kirchenstyl, die Ungeraden geben den Tanzsaal, das Wohnhaus der 
Durtöne. Alles ist M usik : die Harmonie der Sphären.

J . 27. 28-ten Nov. 1843—45.
(63.) Mathematik ! Geometrie und Musik-theorie sind Basis der Erziehung und 

des Unterrichtes also bei Thomi Nddasdy die Formenlehre Pestalozzis und die M usik
lehre nach Pestalozzischen Grundsätzen,4)

J . 29. Martonvdsdr.
(75.) 1848 Ju n i den 19t. Eine schöne Exkursion nach Sóskút5) aber der Zweck 

verfehlt, nicht viel von Versteinerungen gefunden aus Mangel an Instrumenten und an 
Zeit. Abends M usik. Noch nie hat das Klavierspiel, der Klopstein6) und die Violoncello 
meines Bruders7) so gefallen mir. Sonate von Chopin. Ich habe bewundert und die 
Empfindung und was ich sagte konnte nur sein : »Gott ist gross der solche Macht den 
Menschen gegeben«. Der Reichtum der musikalischen Ideen und wie sie verarbeitet würden 
ist erstaunlich. Auch der sonst unempfindliche Abbéé öffnete seine Thür um zu horchen, 
u. sagte wie sehr er dasselbe bewundere.

(Folytatjuk.) CZEKE M ARIANNE DR-

N É G Y  B E M U T A T Ó E L Ő A D Á S  A Z  O P E R A H Á Z B A N

Sűrűn em legetik az utóbbi években az operának m int m űfajnak agonizálását. 
E zt a szomorú diagnózist legelőször a Krenek-féle Jonnyval kapcsolatban m ondták 
ki, de azóta gyakran megismétlik, főként mióta persziflázsoperák áraszto tták  
el a kontinens operáit. A beteg állapota valóban válságos. J ö tt  H indem ith, fel
tűn tek  további bűntársai és m ost a Milhaud-operák bem utatásával valóban tanács
talanul állunk a haldokló műfaj betegágyánál. Nem is értjük  R adnai politikáját, 
hogy a mai katasztrofális időkben szinte tárgyi bizonyítékot nyú jt az opera ellenségei
nek, azoknak, kik folyton azt hangoztatják, hogy ennek a levitézlett m űfajnak 
tám ogatására fölösleges luxusszámba megy minden kidobott fillér.

»A hamis Arlekin« a címe az első kis darabnak : Malipiero alig félórányi 
vígoperájának. Szerzője Respighi és Casella m ellett a mai olasz iskola vezetőegyénisége. 
Intelligens, képzett muzsikus, partitú rá ján  meglátszik, hogy buzgón tanulm ányozta 
a 18. század nagym estereit, főleg Scarlattit, Pergolesit, Cimarosat és H andelt. Form ái 
ízlésesek, zenei nyelvezete választékos, ha nem is tu d  szabaduhii bizonyos köz
helyektől. K ár, hogy dallam ainak képzését nem győzi mindig invencióval, ezért 
mond csődöt muzsikája épen o tt, mikor a cselekmény kulminációs pontot kíván. 
Nagyon sikerült a »commedia dell'arte« hangjának és zenei nyelvezetének átszűrése 
a legújabb zenei stílusok szitáján keresztül.

a) Schwab Vilmos hangszerkészítő, aki egy különös filozófiát ism ertetett meg Terézzel, mely 
neki nagyon te tsze tt és melytől sokat várt. Egy úgynevezett Tellurium ot is szerkesztett, mely a  csil
lagok járásá t is szem léltette. A számok elmélete Terézt különösen érdekelte, m ert kedvenc P y tha- 
gorasa filozófiájának is ez volt alapja.

•*) Gróf N ádasdy L ipót és Forray Jú lia  gyermeke (1837— 1856), Forrayné szül. Brunsvik Jú lia  
unokája. —  Br. Teréz Pestalozzi híres módszeret mindig örömmel lá tta  alkalm azásban —  és rendesen 
feljegyzi. 1843-ban Felső Beadván volt Nádasdyéknál.

5) Sóskút, M artonvásárhoz közel.
•) K lopstein tábornok özvegye, Brunsvik Ferencéknek szívesen lá to tt vendége kitűnő zon

gorázása m iatt.
’) Brunsvik Ferenc, Beethoven b a rá tja  (1777— 1849) jeles gordonkás.
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Annál szánalmasabb M ilhaud három »perc-operája«. Még a modern jelszavakkal 
fejebúbjáig felvértezett hallgató se tudja, hogy sírjon-e rajtuk , vagy mulasson. 
O lvastunk külföldi ism ertetéseket, melyekben sű ríte tt drám áknak állították elénk 
Milhaud remekeit ; másokban azt v ita tta  cicerójuk, hogy bennük arisztofáneszi 
szatírát kell kiéreznünk, végül akadtak  olyanok, kik egyszerűen opera-paródiát 
lá ttak  meg bennük. В m agyarázatoktól függetlenül állapítsuk meg, hogy Mil baud 
kis darabjai,érdektelen, rövidségük m ellett is unalmas, sokszor egyenesen bosszantó 
apróságok. O a franciák enfant terrible-je, k it imponáló termékenysége felületes, 
meggondolatlan, üres, sokszor triviális gyári m unkára csábít. Műveinek belső értéke 
épen ezért szeszélyesen hullámzó : tehetséges, érdekes alkotások m ellett — hegedű
szonáta, 3. vonósnégyes, zsoltár, tánc-szvit — a szertelen, üres, csak imponáló bátor
sággal, de inspiráció nélkül megírt müvek hosszú sora. Technikája : politonalitás 
felé hajló linéarités. K am arazenekara jól hangzik, sőt érdekes — de csak pár pil
lanatig ; aztán imalom, egyhangúság, érdektelenség árad az összekúszált, zagyva 
szólamkombinációkból.

A négy kis darab előadása m intaszerű volt. Failoni és Fleischer tökéletesen 
keltették  életre a bonyolult partitú ra  minden epizódját. Remekeltek az operai zenekar 
szólistái is nehéz és szokatlan feladatukkal. Malipiero darabjában Szabó Lujza, 
Halász G itta, Roessler Bndre, Szende Ferenc és Maleczkv Oszkár tűn tek  ki, míg a 
Milhaud-képekben Tihanyi Vilma, Budanovits Mária, Székelyhidy Ferenc és Laurisin 
Lajos remekeltek. M árkus László artisztikus, ötletes rendezése nagyban hozzájárult 
a nem v árt siker kivívásához. Szemere Árpád is festői elgondolásban vetíte tte  elénk 
a velencei szépasszony palotájának előcsarnokát. Oláh Gusztáv díszleteiről a leg
nagyobb elismeréssel szólhatunk, úgyszintén a Milhaud-operák hattagú kórusának 
igen muzikális szereplőiről ; Halász G ittáról, Diósy Fdithről, Bcczássy Katóról. 
Somló Józsefről, Pusztai »Sándorról és Komáromi Pálról.

*

Malipiero és Milhaud percoperáinak bem utatásával egyidőben ú jíto tták  
fel Dolmányi »Pierrette fátyolá«-t, Szalav Karolával a címszerepben. A legtökélete
sebb Pierrette, a pantomim-művészet egyik egykor legkiválóbb zsenije, Galafrés 
Elza asszony tan íto tta  be az izgahnas cselekményű, m a is nagy sikert a ra to tt mű 
minden m ozdulatát, tánccsoportozatait a legújabb mozgásművészetnek ízléssel fel
használt minden vívmányával. Nagy ku ltú rára valló m unkáját viharos tapssal 
honorálta a premier-közönség hálás hallgatósága.

D ’Ä L B E R T  E U G E N
(1864- -1932)

kinek halálát rigai táv iratok  jelentették, a jelenkor legérdekesebb muzsikusainak 
egyike. Három  nemzet géniusza őrködött bölcsője felett. Francia származású aty ja  
— Charles D’Albert — ném et polgárasszonyt v e tt feleségül ; táncm ester és tánc
komponista volt, aki sűrűn változta tta  lakhelyét. Bugen fia születésekor, 1864-ben 
Glasgowban m űködött, m ajd Londonban élt. I t t  is halt meg 1886-ban. Gyermekét, 
akiben elég korán ütközött ki zenei adottsága, gondos nevelésben részesítette. Prout és 
Sullivan voltak londoni első mesterei, m ajd Richter vette á t Bécsben zenei képeztetését 
és Liszt F'erenc végezte el W eimarban a m ár akkor sokat em legetett ifjú titán  bravúros 
zongorajátékán az utolsó sim ításokat. Akik hallották valaha a harminc-negyvenéves 
D’Albert zonogorázását, soha sem válhatnak meg ettől a felejthetetlen élménytől. 
Felülm úlhatatlan technikai készség, félelmetes erő, izzó temperam entum , de am ellett 
ideálisan lágy billentés, nemes poézis, áliitatos elmerülés jellemezték előadását. 
Bach gigantikus orgonafugáinak — főként a C-dum ak és a g-mollnak -— a c-moll 
passacaglianak, Beethoven »Waldstein« és »Appassíonata«-szonátáinak, Schumann 
C-dur fantáziájának és Liszt А-moll szonátájának elbűvölő tolmácsolásait soha nem 
felejtheti el a m últ század utolsó évtizedének hangversenylátogatója. D ’Albert keze 
a la tt lenyűgözően hatalm as arányokban bontakozott ki minden klasszikus alkotás. 
Lélegzetvisszafojtva hallgattuk  dübörgő fortisszhnóit, bám ulatos crescendóit és szív
verésünk elállt annak a tem pónak hallatára, am it a technikailag szinte horribilisán, 
nehéz helyeken vett, ha tem peram entum a szédítő accelerandokba hajszolta. De másik 
percben tu d o tt ellágyulni is, milyen eszményi lágysággal szóltak nála az említett.
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Beetlioven-szonáták ábrándos melléktémái, vagy Chopin noctum ejei. Amint az 
ötvenes évekhez közeledett, a zongoraművészt lassankint a zeneköltő kezdte háttérbe 
szorítani. Kevesebbet gyakorolt és a jelen század elején feltűnt ifjú virtuózokkal 
nem győzte — legalább technikai precizitásban — a versenyt. Az ötvenéves D ’Albert 
zongorajátéka m ár csak halvány visszatükröződése volt annak, am it az előző évtize
dekben produkált. Kamarazenem űveket, zongoradarabokat komponált, m ajd merész 
lendülettel az operaírás terepét kezdi kémlelni. Gernot, Die Abreise, Kain, Der Improvi
sator című első kísérleteivel kudarcot vallott, de ez nem téríte tte  el lítjából. 1903-ban 
Tiefland című dalművével végre átü tő  sikert v ívo tt ki ; a »Hegyek alján« operánknak is 
egyik legnépszerűbb m űsordarabja. Felfokozása a »Parasztbecsület« verismo-jának, de 
tem atikus kidolgozásában sokkal nívósabb annál. Későbbi művei közül csak a Flauto- 
solo és a Holt szemek (Die toten Augen) váltak  be, de sem a Forradalmi nász-szál sem 
a Mareike von N  y m wegen -nel, sem pedig utolsó művével, a Golem-mel nem tu d o tt 
Kurópa színpadain gyökeret verni.

D ’Albert portréja nem volna teljes ha nem em lítenék meg, hogy rövid ideig 
udvari karm ester is volt W eim arban és a m últ század utolsó két évtizedében 
Berlinben egyike volt a kontinens legünnepeltebb pedagógusainak. Tanítványainak 
sorába ta rtozo tt Dohnánvi Ernő is, a kilencvenes évek végén. Regisztráljuk végül 
Bach, Beethoven és Liszt műveinek igen kitűnő kritikai kiadásait, melyeknek sajtó  alá 
rendezésével igen nagy szolgálatot te t t  a zongora előadóművészet fejlődésének.

A Z  F --H E G E D Ü
'V I O L IN O IN  F)

E  közleményben tulajdonképen a mélyhegedűről van szó. Megírásának az az 
állandó nehézkesség ad aktualitást, mely a hangszernek alt-kulcsban való jegyzésé
ből származik. K om ponisták m indennapi tapasztalata , hogy egész egyszerű, nem is 
terjedelmes ám bitussal bíró mélyhegedű-szólamok mily körülményes segédvonal
használattal, kulcs-cserékkel rögzíthetők csak le ; jó játékos pedig, bár a mélyhegedű- 
technika a hegedűével teljesen azonos, feltűnő kevés van.

Ezekből a tényekből m erítette e sorok írója azt a meggyőződését, hogy sokkal 
előnyösebb a mélyhegedűt f-hangoláséi transzponáló-hangszernek tekinteni és violin - 
kulcsban, )>Violino in  F« jegyezni. Ez annál inkább logikus, m ert a mélyhegedű lénye
gében semmi más, m int a hegedű 2 ]/2 lábas változata, am inthogy a vonószenekar 
másik transzponáló-hangszere, a gordon tulajdonképen egy 16 lábas gordonka.

Igazolná ezt az eljárást az általános gyakorlat is, mely szerint a szólamok 
leírásánál nem az a fontos, hogy a hangjegyek a valódi hangmagasságot tüntessék fel, 
hanem, hogy ado tt applikatura m ellett milyen nevű billentyűt kell akcióba léptetni, 
vagy milyen névnek megfelelő légoszlopmagasságot, húrhosszat kell előállítani, hogy 
a hallgatóban a kívánt akusztikai képzet jöjjön létre. így  például az angolkürt 
szerkezetileg teljesen azonos az oboával, azonban, ha ugyanazt a billentyűjét nyomom le, 
amelv az oboán az egyvonalas g-t adja, úgy az egyvonalas c hangot kapom. Amiből 
következik, hogy kétvonalas d-t kell írnom az angolkürtnek, ha azt kívánom, hogy 
egyvonalú g szóljon. És i t t  megjegyezhetjük azt is, hogy oboa és angolkürt között 
ugyanaz a viszony áll fenn, ami hegedű és a mélyhegedű között.

Az aján lo tt írásmód előnyös a komponista szempontjából, mert így a vonal
rendszer sokkal jobban kihasználható ; azonkívül csak egyféle kulccsal írok. Előnyös 
í z  előadók szempontjából is, m ert a transzponáló-írásmód következtében akár
melyik hegedűs minden előtanulmány nélkül tökéletes mélyhegedűs, aminek jelentőségét 
mindenki értékeli, aki tudja, hogy zeneiskolák mélyhegedű m elléktanszakain egyebet 
sem tanítanak, m int az altkulcs olvasását.

Előnyös végül a karmester szempontjából, m ert ez az írásmód, amely a dallam 
vonal valódi képének grafikus ábrázolása, hathatósan hozzájárul a partitúrakép 
tisztaságához. A klisék költséges előállítása következtében sajnos, kótapéldákkal 
nem szolgálhatok, de a m ondottak igazságát minden mély hegedűs ellenőrizheti 
azzal, hogy egy kam arazenemű mélyhegedű-szólamát egy ötöddel m agasabban 
— hegedűkulcsba — transzponálva ír le, m ajd ezt az így egyszerűsített szólamot 
játssza el mélyhegedűjén.

LUKÁCS GYÖRGY
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HANGVERSENYHÍREK

100 puzón hangversenye, de amelyr 
korántsem  harsogott fülsértőén, m ert 
művészek játszo ttak , a Berliner Posau- 
msten-Verbindung tagjai, 20 trom bita 
és 10 ütőhangszer közreműködésével 
— ez csak Berlinben volt lehet
séges. A műsor érdekes, sőt szép 
volt : Giovanni Gabrieli, Heinrich Schütz 
és Girolamo Frescobaldi egy-egy fönséges 
műve H ans David sikerült átiratában  ; 
Lendvai E rvin  (sajnos túlhosszú) Offer- 
tórium a, Hindemith eredetileg férfikarra 
íro tt »Fürst Kraft«-ja, E rnst Toch-nak 
egy görög drám ához szerzett vallásias 
darabja, M ilhaud  egy kán táté ja  Aisz- 
kilosz »Khoéforoi« (halotti áldozatot 
vivők) c. tragédiájához, Casella stb. 
szerzeményei. Sőt volt egy szavaló
kórus ütőhangszerekkel ; szólistája Carola 
Neher (»A Krétakör« költőjének, K labund- 
nak özvegye.)

Nikisch Artúr, a győrmegyei születésű 
nagy karm ester, épen tíz éve halt meg 
(január 23-án) Lipcsében, ahol a Gewand
haus karnagya volt. Em lékét N ém et
országban kegyelettel őrzik. Tiszte
letére a berlini filharmonikusok Beethoven 
estet rendeztek, karnagyuk a Budapesten 
is já r t  Ju lius Prüwer volt.

Munkanélküli zenészeket Brüsszelben 
hatalm as zenekarrá szervezett A. Ysaye 
és J . Stvendo. H etenként kétszer olcsó 
hangversenyeket adnak, főleg hazai, 
azaz belga klasszikusok műveiből. A 
szép kezdet további sikereket ígér.

Max Reger utolsó műve befejezetlenül 
m arad t : rapszódia hegedűre, nagy zene
karral. A nagy kom ponista özvegyének 
megbízásából egy régi jeles hegedű- 
művész, Florizel V. Reuter befejezi a 
m űvet s be fogja m utatn i Bécsben a 
filharmonikusokkal.

Schmidt Ferencnek, apozsonyi születésű 
bécsi zeneakadémia-igazgatónak III . 
szimfóniája a Schubert-évben amerikai 
pályadíjat nyert. Bécsben m ost m uta tták  
be a filharmonikusok. A kritika elismeri, 
hogy nagy művészettel van megírva, 
de inspiráció tekintetében mélyen a la tta  
m arad a II. szimfóniának.

Az »Allgemeiner Deutscher Musik- 
verein<> évi nagy zeneünnepét idén Zürich
ben üli meg, június 10— 14. napján. 
Kezdi Hindemith »Das Unaufhörliche« с. 
oratórium ával, m ásnap O thm ar Scholak 
operája : »Penthesilea« következik. Lesz 
két nagy zenekari hangverseny (Fritz

Brun  5. szimfóniája, E m st Toch és 
Krzneh stb. művei, Joli. Nép. David 
orgona-fugája, Günther Raphael hegedű 
concertója stb.), karének, kamarazene, 

Haydn tudvalevőleg 1732 március 31-én 
született. A mostani, 200. évforduló
napon Ausztria hivatalosan megüli nagy 
szülöttje emlékét : a köztársasági kor
m ány délben a nagy Konzerthaus-terem- 
ben rendez ünnepet, lesz szónoklat, kar
ének, vonósnégyes, a Te Deum  Clemens 
Krauss operaigazgató dirigálásával : 
Közreműködnek : a Musikfreunde-
Singverein, a Wiener Singakademie 
és a filharmonikusok ; d. u. a városházán 
megnyílik a Haydn-em lékkiállítás ; itt  
az osztrák nemzeti könyvtár, a Gesell
schaft der Musikfreunde, valam int (köl- 
csönképen) magángyüjtők tárgyai szere
pelnek, amelyek H aydnt, de korának m ű
vészetét és ku ltú rá ját is jellemzik. 
De m ár 28-án H aydn szülőfalujában 
R ohrauban a katonatisztből le tt pap : 
dr. Piffl bíboros érsek mond ünnepi 
misét ; i t t  H aydn »Terézia« misezenéjé- 
ben a bécsi »Haydn« zenekari egyesület 
kam ara-kara m űködik közre ; délután 
H aydn szülőháza előtt Mihlas köztársa
sági elnök jelenlétében leleplezik a 
Rudolf Schmidt készítette arckép-plakett- 
íaragványt, miniszterek szónoklatával. 
(A házat az osztrák állam meg fogja 
venni és Haydn-m úzeum ot rendez be.) 
Április 3-án Kismartonban az ú. n. 
Burgenland korm ánya rendez ünnepet : 
a hegyi templomban Clemens Krauss 
bécsi művészeknek dirigálja a »Nelson
misét« ; délután megkoszorúzzák Haydn 
sírját, megtekintik a nagy zeneszerzőre 
emlékeztető helyeket, m ajd a bécsi 
filharmonikusok és operai énekkar a  
plébánia-templomban hangversenyt ad, 
prof. dr. Ferdinand Grossmann vezény
letével. I t t  is meg akarja venni H aydn 
lakóházát az osztrák állam, hogy' 
múzeumnak rendezze be. Bécsben a  
Konzerthaus-ban ápr. 1-én a »Jahres- 
zeiten«-t Bruno Walter dirigálja a  
Symiphonieorcliester, a Singakademie és 
a Schubertbund élén. A »Die Schöpfung«-ot 
pedig április 5-én a Musikvereinssaa 1-ban 
prof. Robert Heger dirigálja, míg április 
4-én a filharmonikusok hangversenyén, 
Clemens Krauss karnagy alatt, Pablo 
Casals játssza HayTdn gordonka-koncerto- 
já t. Az »Akademie für Musik u. darstel
lende K unst prof. Oswald Kabasta veze
tésével április 4-én ünnepel. Az állami 
opera április 9-én és 10-én a Burg úgy
nevezett redoute-termében H aydn »Der 
Apotheker« című vig operáját és a nagy
mester különféle művéből összeállított 
balett divertissement-t prof. Heger ve
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zényletével fogja bem utatni. Kam arazene
esték április 3-án és 4-én egészítik ki 
Haydn ünneplését a középső Konzerthaus- 
teremben : a Busch- és a i? ose-vonós
négyes fog játszani, emennél dr. Paul 
Weingarten zongoraművész közreműkö
désével.

VEG YES HÍREK
• •••

Négy nagy pályadíjat ír t ki a m últ 
esztendő elején a kultuszminisztérium. 
Három nak term inusa m ost já r t  le, m ár
cius hó elején. (A pályázatok feltételeit 
X II. évfolyamunk 12. szám ában ismer
tettük.) A Liszt Ferenc-díjra (többtételes 
zenekari szvit és egytételes zenekari mű) 
22, a Szent Erzsébet-díjra (rekviem) 2, 
a Goldmark-díjra (kamarazenemű) 6 pá
lyamunka érkezett be. A kijelölt zsűrik 
— Bartók Béla, Dohnányi Ernő, Hubay 
Jenő, Kodály Zoltán, Radnai Miklós, 
Siklós Albert, Stefániái Im re és Zsolt 
Nándor — rnég e hó folyam án kezdik 
meg m unkájukat.

Wilhelm Moeílendorff zeneszerző és az 
akusztika tudósa évek óta a zenészek 
legnagyobb á tk á t szenvedte : megsike- 
tü lt. Most végre, 60 éves korában, meg
válto tta  szenvedéseitől a halál S tettin- 
ben. Operái s egyéb művei elhangzottak, 
de fenn m aradnak értékes tanulm ányai, 
amelyeknek alapján negyed hangközökre 
hangolt úgynevezett bikromatikus harmo- 
nium ot szerkesztett. E rre alkalmas zene
m űveket is ír t  : a hangszert 1917 óta 
a müncheni Deutsches M useum  őrzi.

Elisabeth Schumann nagy énekművész
nő m ár Amerika és Páris színpadain és 
hangverseny dobogóul is a legteljesebb 
elismerést v ív ta  ki magának. Legutóbb 
Kopenhágában vendégszerepeit s el
nyerte a legmagasabb dán kitün tetést : 
az »Ingenii e t artis« aranyérm et.

KÖNYVEK— KÓTÁK
K. Pikéthy Tibor : K is praeludiumok 

és iughetták orgonára (27. és 41. m ű ; 
Alfred Coppenrath, Regensburg, kiadása). 
Kisfaludi Pikéthy Tibor, a váci székes- 
egyház jeles karnagya, ezekben az új 
műveiben orgonára ír t elő-, köz- és u tó

já tékokat bocsát közre. Az első füzet 
gregorián intonációkra, a m ásodik sa já t 
tém ákra ép íte tt darabokat hoz. A szerény 
»fughetta« elnevezés m ögött meghúzódva, 
szélesre m éretezett fugákat is találunk. 
Szerző ezúttal is legjobb oldaláról m u ta t
kozik előttünk : stílusa folyamatos, dal
lamos és változatos, ízlése előkelő, tudása 
biztos. É)s m inthogy sohasem akar többet 
m ondani m int am ennyit tud, azért zenéje 
mindig az örvendetes harm ónia benyo
m ását is kelti. A szerző templomi haszná
la tra  szánta m űvét, de darabjai sikerrel 
állnák ki a transzpoziciót a »Kamara- 
tónusába is, vagyis egy á tü lte tést abból 
a jótékonyan misztikus légkörből, amely- 
lyel a templom minden zenét m ár eleve 
mintegy megajándékoz, a ridegebb hang- 
versenyterem szférájába. — M indkét 
füzet a ném et katolikus egyházi zene 
jelesnevű kiadójánál, a regensburgi Cop- 
penrath-cégnél jelent meg. S hogy m agyar 
zeneműkiadó még mindig oly ritkán  
vállalkozik arra, hogy kiadjon, azt 
szerző és bíráló rendszerint először saj
nálja — és azután örülnek annak, ha 
egy mű — talán  épen ezáltal — nagyobb 
körzetű hangszóróra talált. H — g

Nagybőjíi és húsvéti énekek. Most 
jelent meg a Magyar Kórus 5. száma, 
amely a közeledő nagybőjti és húsvéti 
időszakra ad 16 szebbnél-szebb énekkari 
m űvet. Ezek összeállítása kielégíti nem 
csak a falusi gyermekkarok és dalárdák, 
hanem a zárdaiskolák és a nagyobb 
városi vegyeskarok igényeit is. H a t régi 
klasszikus (Palestrina- és Josquin-) mo
te ttán  kívül különösen figyelmet érde
melnek Bárdos Lajos, Halmos László, 
H arm at A rtúr és dr. Koudela Géza 
kompozíciói, melyek pompás értékekkel 
gazdagítják a fejlődő m agyar vokális
irodalmat. A terjedelmes szövegrészben 
magvas gondolatokat olvasunk K unst 
Frigyesnek a népliturgikus mozgalomról 
ír t cikkében, valam int Kerényi György 
római levelében. Koudela a Harmat-Sik- 
féle : »Szent Vagy Uram« átü tő  sikeré
nek lelki indokait tá rja  fel, míg Volly 
István  a népénekek gyűjtésének gyakor
lati módszereire ad tanácsokat. A gazdag 
ta rta lm at még egy teljes korális füzet is 
kiegészíti a legszükségesebb templomi 
énekekkel. A Bárdos Lajos és Kertész 
Gyula szerkesztésében megjelenő úttörő 
folyóirat külső kiállítása is irigylésre 
méltó ellentétben áll az általános »le
építéssel«. A húsvéti szám ára 2’40 
pengő, megrendelhető a kiadóhivatalban, 
Budapest, I., Fery Oszkár-u. 55.

Budapest székesfőváros házinyomdája 1932 — 2900
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HANGVERSENYEI

A SZÉKESFŐVÁROSI ZENEKAR
k ö zrem ű k ö d ésév e l

C .  bérlet.
1932 március 20-án, vasárnap 

délután 5 órakor

CENTENNÁRIS DÍSZHANGVERSENY
G O E T H E

HALÁLÁNAK 100,  ÉVF OR D UL Ó JA  ALKALMÁBÓL

Közreműködnek: TIHANYI VILMA, a m. kir. 
Operaház tagja, PETHŐ IMRÉNÉ operaénekesnö, 
a DEUTSCHER MÄNNERCHOR (karigazgató: 
SZIKLA ADOLF, a m, kir, Operaház ny. karnagya) 
és az EGYETEMI ÉNEKKAROK (karigazgató: 

VASZY VIKTOR karnagy)
1. BEETHOVEN : Egmont nyitány
2. a) CSAJKOVSZKY : Nur wer die Sehnsucht kennt b) SCHUBERT : Erlkönig
3. a) SCHUMANN : Suleika b) BEETHOVEN : Mailied
4. a) ZELTER KÁROLY FRIGYES : Bundesliedb) WERNER HEINRICH : Heidenröslein

c) LISZT FERENC : Soldaten-Lied
S z ü n e t

5. BRAHMS : Rapszódia
6. a) SCHUMANN : Liebeslied

b) GOUNOD : Ékszerária a „Faust“ c. operából
7. LISZT FERENC : Tasso. Lamento e Triomfo.

Szimfonikus költemény.
Vezényel : BOR DEZSŐ karnagy 

F e lem elt h e ly á ra k

B -  bérlet.

1932 március 27-én, vasárnap d. u. 5 órakor

az előző számokban 
hirdetett

B A C H :
JÁ N O S »PASSIÓ

előadása elmarad.

Értesítést lásd a folyóirat I. oldalán.

A  bérlet

1932 április 3-án, vasárnap 
délután 5 órakor

Közreműködnek : 
DOHNÁNYI ERNŐ D« 

STEFÁNIÁI IMRE
zongoraművész

SZÉKELY MIHÁLY 
FLEISCHER ANTAL

karnagy * 1

В  bérlet

1932 április 10-én, vasárnap 
délután 5 órakor

Közreműködnek :
a W esselényi-utcai polgári fiúiskola, Koronaőr- 

utcai polgári leányiskola, a  Hernád-utcai 
„Damjanich“ polgári fiúiskola és a  Tisza 
Kálm án-téri polgári leányiskola énekkarai.

1. a) ERŐDI ERNŐ: Szülőföldem
b) BALÁZS ÁRPÁD : Mi nem felejtünk

2. a) M. BODON PÁL : Elkiáltom magamat
b) M BODON PÁL : Ángyom asszony kertje
c) BÁRDOS LAJOS : Huszárnóta

3. Hegedűverseny. Előadja : Zsurka Péter IV. o. tan.
4. a) VÁSÁRHELYI ZOLTÁN : Szánt a babám . . .

b) KACSÓH-ZSASSKOVSZKY Iluska dala
c) DEMÉNY DEZSŐ : Rétes sütőcské

S z ü n e t

5. a) STEINER REZSŐ : Hullámzó Balaton —
Saj-diridiridom

b) DEMÉNY DEZSŐ : Az én bundám
c) KODÁLY ZOLTÁN : A süket sógor

6. a) HARMAT ARTHUR : Kihajtottam én ludamat 
b) KODÁLY ZOLTÁN : Isten kovácsa

7. KODÁLY ZOLTÁN : Villa
8. a) KODÁLY ZOLTÁN : Gólyanóta

b) KODÁLY ZOLTÁN : Túrót eszik a cigány
9. a) KODÁLY ZOLTÁN : Lengyel László játék 

b) DEMÉNY DEZSŐ : A szíves házigazda.
meg a finom vendégek

Vezényelnek : BORÚS ENDRE. MARKÓCZY 
IRÉN és STEINER REZSŐ tanárok
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Szíta Oszkár : Allegri „Miserere“-jét hallgatom. — Hang- 
versenyműsoraink ismertetése. — Sebestyén Ede : Egy 
Beethoven-kompozíció viszontagságai. — Czeke Marianne dr. : 
Brunsvik Teréz (III.) — Isoz Kálmán dr..: Farsangi tánc
muzsikák — száz éve. — Vidéki zeneélet. — Színházi 

hírek. — Vegyes hírek.

A  Székesfővárosi Népm űvelési Bizottság hivatalos kiadványa
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A L L E G R I  „ M I S E R E R E “ - J E T  H A L L G A T O M

Pergő életünk egym ásután következő nap ja it ta lán  azért hajszoljuk magunk 
előtt, hogy ta láljunk  közöttük egyet-egyet, amely valam i felejthetetlen élményben 
részesít m inket. És ha  a nagy száguldás közben néha felemelő események légkörébe 
is kerülünk, eszünkbe sem ju t, hogy pillanatnyi megállással átadva m agunkat a 
benyomásnak, arról örök emléket szerezzünk. Hiszen a nagy élmények etikája 
éppen az, hogy az űzö tt chim erát eg}7 p illanatra egészen közel érezzük magunkhoz, 
rohanásunk céltalan dinam ikája megáll és a p illanat m editativ  nyugodtságában 
érzéseink rendeződnek és értelm et nyernek az élet állandó jellegű dolgaival szemben.

Róm a az egész emberiség történelm ének ny ito tt könyve. A történelem  nagy 
színjátékának bárm ely jelenetére vonatkozóan teljes értelm ű revelációt nyer m in
denki, aki elmélyedve lapozgat ebben az óriási könyvben s aki belőle a puszta ada
tokon kívül többet is ki tu d  olvasni, — valam i csodálatos hangulattá olvad az Örök 
Városban az irradiáló tavasz levegője és a nagy hét rezignált csendje, a bazilikák 
m árványaira ráboruló m editativ  hallgatás félhomálya. És ebben a meleglevegőjű 
napsugaras gyászban m egm agyarázhatatlan nosztalgiát érez az ember, hogy egyszer 
kiemelkedhessék gyarló m ivoltából és lelkében felszabaduljon a kicsinyesség nyo
masztó terhétől.

Ma N agypéntek van, a kibomló rügyeken m adár éneke és a déli tavasz meleg
sége önti el a term észetet ; és benn, egy templom alkonyati homályában, a boltívek 
a la tt gyászének hangzik el, a világ legszomorúbb éneke, Gregorio Allegri »Misererev-je. . .

Sokat hallo ttunk és olvastunk erről a Miserereről. A zt tud juk  róla, hogy M ozart 
gyerm ekkorában hallásból lemásolta. A mű liarmóniailag oly világos összetételű, 
hogy egyszeri hallásutáni lemásolása egyáltalán nem követel emberfölötti szellemi 
képességeket. Indokolatlan teh á t az a csodálat Mozart te tte  iránt, másrészt nagy
fokú parlagiasságra és felületességre vallana, ha egy éretlen gyerek produkcióját 
fogadnánk el közismerten egyedüli biztosíték gyanánt e világhíres művel szemben, 
melynek akkordjaiban évszázados lelki eltévelyedések viharai oldódnak fel engesz- 
telődésért könyörgő énekké.

A reneszánsz nagy, zenetörténeti századainak hagyom ányait, a kupolák a la tt 
lebegő filozófiai szellemét semmi sem érezteti lenyűgözőbben, m in t a húsvét hagyo
mányos egyházi zenéje, a N agypéntek miserereje. A nagy pápák jól tud ták , hogy 
egyedül a művészet hatalm a képes arra, hogy minden ember elé önnön korának 
problém avilágát vetítse oda. És modern filozófiánk sokszor tragikus antinóm iáit 
csodálatosan hidalja á t a reneszánsz kórusa a század pompázatosságának a közép
kor fehérségében való megjelenése.

Az óriási műveltségű reneszánsz pápák sokat áldoztak arra, hogy kórusaik 
szám ára E urópa legjobb énekanyagát szerezzék meg és oly együttest hozzanak 
össze, amely a kor vokális egyházi zenéjét a legremekebb kidolgozásban szólaltatja 
meg. A m ár gyerm ekkorukban adoptált énekesek sokszor előkelő család fiai voltak 
és a bazilikák szerződésileg egyeztek meg a szülőkkel, hogy ezek addig hagyják 
benn fiukat, amíg hangjuk nem m utál, vagyis amíg »vocem puerilem bonam et 
aptam  ad cantandum«-mal rendelkeznek. A gyermekek m esterüknél laktak  s így 
szállott á t a titkos nagy hagyom ány. Főtisztelendő Gregorio Allegri 1629 december 
6-án le tt a pápai énekkar m ély-alt énekese. É letrajzára vonatkozóan csak Andrea 
Adatni emlékezik meg szórványosan, m a m ár teljesen ritka  értékű könyvében. 
(»Osservazioni per ben regolare il Coro della Cappella Pontifica« ; Roma, 1711.) 
Allegri, m int Antonio Cifra és P. F. Valentini tanulótársa, Nanininél tanult. Ügyes 
kontrapunktistának ism erték és a harmonizálás terén m esterét is felülmúlta. Soha
sem volt kiváló énekes, de a zenei hivatással szerzett nagy érdemeiért a pápa őt 
sa ját énekkarába л-ette fel. Művészi zsenialitásához a szokásokban л-aló különleges 
emberi jóság, szeretet és megértés járu lt. A szegények szám ára mindig nyitva \-olt 
a háza és л-ilágnézetük л-agy politikai felfogásuk m ia tt bebörtönözött rabokat csak
nem naponta látogatta. »Mindezek irán t lelkében nagy könyörületességet gyakorolt, 
— írja  Adami — m int ahogy azt egy пол-endéke ma (1711) még élő, minden hitelre 
méltó tan ítványa is bizonyítja. Végre m iután annyi szent э го л ^е ! emberfölötti 
zené\Tel ruházott fel, rem élhetjük, hogy a Világ Megл7áítója ő t az örök dicsőség fuhájá- 
ла1 ékesíti. Meghalt 1625-ben február 18-án és a Chiesa Nuovaban le tt eltemetve. 
Ennek a nagy embernek az eh-esztésén érzett gyászt a mi egész társaságunk méh 
fájdalommal érezte . . .«
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A »Miserere«-k gyűjteménye a pápai énekkar repertoire]ának külön tö rténeti 
fejezetébe tartozik  (1. Pavide de Grassi : »Diario«). 1514-ben X. Leo a la tt énekelték 
még Faux-bourdonban az első Misereret. Ez u tán  és »ettől felbuzdulva, a legjobb 
ügyességgel m egáldott tehetséges utódok számos szerzeményt ír tak  és hagytak  ránk. 
1 ízek a művek képezik kézirattárunk legnagyobb dicsőségét. E  kom ponisták közül 
és az összes többi közül örökreméltó dicséretet érdemel valamikori kedves társunk, 
Gregorio Allegri, aki, bár röviden, de csodálatos modulálással és tiszta érthetőséggel 
m egírta a Misereret, melyet ezen a napon minden évben elénekelnek : ez a mű a rég
m últ idők csodáját és nagyságát idézi fel és elragadja a lelket, amely annak hallga
tásába merül.« (Adami : I. M. § : Mercoledi santo il giorno al battesim o. Cap. X II.)

Az 1514. évi Faux-bourdonban ír t  Misereret még nem vették  fel a további 
lűvatalos gyűjteménybe. A gyűjtemény első m űvét 1517-ben Costantino Festa írta. 
A második Miserere 1533-ból, Lodovigo Dentice-től való (aki különben egy igen 
érdekes, korabeli aktualitásokkal tele zenetudományi könyv szerzője). A további 
egym ásután következő misererek szerzői : 3. Francesco Guerrero di Siviglia ;
4. Palestrina ; 5. Teofilo Gargano ; 6. J . F r. Anerio ; 7. Felice Anerio ; ez (a hetedik) 
az első, amelyben az utolsó vers kilenc-szólamú együttessel végződik ; 8. jelentéktelen 
ismeretlenektől ; 9. Palestrina ; 10. Saldo Naldini ; í 1. Ruggero Giovanelli ; 12. Gregorio 
lllegri. Allegri műve annyira megrázó és tökéletes, hogy vele megszűnik az a szokás, 

hogy évről-évre írjanak a Sixtini-kápolna számára, m ert Allegri zenéjénél jobbat 
úgy sem tudnak m ár Írni. 1680-ban még Alessandro Scarlattitól fogadtak el egy 
misereret, 1714-ben pedig Bai is ír t egyet. Ez utóbbi is oly fenséges, hogy Allegri 
zenéje m ellett még ezt ta rto tták  fenn a nagyheti szertartások műsorán. Azóta a mai 
napig egyetlen egy Miserere sem közelíti meg e kettő t, de főleg Allegriét drámaiságban. 
A felsorolt misererek aS ixtin i kápolnához tartozó pápai kézirattárban a 150. és 151. sz. 
kéziratkötegekben találhatók. A darabok teljesen feldolgozatlanok és azokkal kap
csolatban mind történelmileg, mind kronológiailag, mind a stilisztika, mind egy
mással való hangulati összefüggésük szempontjából a megemlítésen tú l nem ju to ttak . 
A reneszánsz kórusainak k u ltú rá já t m ost kezdik feltárni és a zenetörténész egy 
rletreszóló, kim eríthetetlen, temérdek ismeretlen újdonságot rejtegető kincsesbányát 
ta lálhat e téren. Mert ezeknek az énekkaroknak a történetei homályosak és ezért 
homály födi azoknak a kapcsolatoknak a szellemét, melyek ezeket az énekkarokat 
összekötötték. A reneszánsz nagy zenekultúrája csak akkor fog tiszta evidenciával 
elénk tárulni, ha az összes nagyobb római templom, a San Pietro, a Santa Maria 
Maggiore, a San Giovanni in Laterano, a Santo Spirito, a San Lorenzo, a Santa Maria 
in Trastevere stb. kórusainak a története és ezeknek egymással való összefüggése 
fel lesz dolgozva.

Allegri kora előtt a harmónia valami titokzatos, okkult tudom ány volt, melyet 
nem vezettek határozott princípiumok. Mindenki próbálta, kísérelte fellebbenteni 
a fátyolt, megtalálni a titkok törvényszerűségét. Alcliimikus keresgélés volt ez, melybe 
beleszőtték az okkult tényezők mindegyikét, egész a csillagok járásáig. S m int ahogy 
az alcliimia nem tu d o tt aranyat teremteni, úgy a harmónia titk a  is titok  m aradt. 
S m int ahogy az alchimiából nő tt ki a kémia, úgy alakult ki a mai harmóniarendszer. 
Egyszerre őrületig nő tt az emberek vágya : harm óniát kombinálni, harm óniákat 
hallani. Valamikor, valami ismeretlen szeszély lavinájaként jö tt létre az egész 
Montpellier^-kézirat hajmeresztő, rémes kaosza, amely alkimikus, torz deliriumot 

válto tt ki mindenkiből, aki csak dalra ny ito tta  ajkát s melynek végre is a trentoi 
zsinat ve te tt véget és egy újabb perspektíva számára tabula rasa-t terem tett. (L. A tti 
dell’Acc. P o n t/  1893.).

Josquin de Prés öröksége bonto tta  ki az emberekben a reneszánsz hum ánum át. 
Lhhez is arra volt szükség, hogy Goudimel, az utolsó idegen is elmenjen Itáliából. 
Es eljött a Rinascimento : Róm ában a szabad egyházi zene, Firenzében a monodia.
: >94-ben Palestrina lehúnyja szemét, h ivatását betöltötte. Ez évben já tszo tták  
Firenzében Peri Dafne-jét.

H a Allegri Miserere-jét nagyjából a kéziraton megnézzük, úgy tűnik, hogy 
semmi különbség sincs közte és korának bárm ely más zenéje között ; látszólag telje
sen egyezik Palestrina stílusával. Csak ha a konceptus mögé hatolunk, lá tjuk , hogy 
a hasonlóság látszata a la tt valójában egy új század, új atmoszféra lebeg. Állegri 
dram atikus kifejezése és ereje addig szokatlan hatást idéz elő. Palestrina nem »akar« 
meghatni : csendes, misztikus, az imádság áh ítatán  tú l nem igyekszik. Allegrinél 
hallani és érezni a melodráma levegőjét és feltűnő, hogy a firenzei dram aturgia 
mennyire befolyásolta ő t képzeletvilágában.
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Allegri egyedüli hang századában. A középkori teológikus, szkolasztikus világ 
a legarcátlanabb m aterializm usban feneklett meg. Az évszázados önm egtartóztatás 
u tán  a m atéria vadul vete tte  rá  m agát mindenre. A lovagkor dicsőség és szerelem
keresése, képzeleti élete szétesett a XV. század atlieista, népies röhögése a latt. S aki 
egy új tisztaság szellemében még íigyelmeztetőleg szólalt fel, a nagy nolai, máglyán 
égett el a Campo dei Fiorin.

A gótika világából nem m arad t más, m int a puszta forma. A lényegbeli religió- 
zitás a p ik torában  és a zenében élt tovább. Mikor az eminensen m ateri alisztikus 
jellegű tudom ányosság kilökött magából minden hitet, a zene és a p ik tura még mindig 
a religiózitásból táplálkozik és Beato Angelico hófehérségében uto ljára jelenik meg 
a középkor.

Massaccio, az álmodozásából felébredt ember rálehel, éltet lehel a harmóniák 
testetlenségébe. Meleg, érzéki polykrom iát lehel köréjük és ettől megmozdulnak.
Ez már Michelangelo megszületett ereje, mellyel felépíti a nagy kupolát, amelyet egy est 
sötétségében a Miserere megrázó nosztalgiája remegtet meg . . .

Talán szkeptikusok lehetnénk a mű előadásának csinált hatásával szemben. 
Viszont semmi sem korláto ltabb dolog, m int ennek a m unkának művészi becsét 
lekicsinyelni. Aki á t tud ja  élni ezt a Misereret, akinek önnön élettörténetébe szövőd
nek bele a megrázó hangok, csak а т а к  szám ára jelent valam it a bennük rejlő zenei 
és emberi érték. A szkeptizm ust pedig szétzúzza az élmény és a kapo tt impresszió. 
Az ember inkább lebom lást érez, semhogy kritikával illetné ezt a művet.

*

. . .  A külvilág zajá t m ár rég nem hallom és a nagypénteki meleg, késő dél
u tán  sötétkék, bágyadt szomorúsága tö lti meg a templomot. Valahol, a templom 
falai között kórus énekel ; egy hangon elnyújtva, hosszan, hosszan, régi antifónát 
énekelnek. Bánatos, keserű szemrehányás van e b b e n . . .  Jeruzsálem, Jeruzsálem, 
m it vétettem  ellened ? . . .  É s am int közeledik az esti órák gyásza, az oszlopok között 
égő gyertyák lassan, egyenként kialszanak. Az órák ó ta ta rtó , zsongító antifona 
a gyertyák fokozatos kialvásával m indinkább túlvilágivá bálikul. Már esti sötétség 
borul a tem plom ra és az utolsó gyertya is kialszik : a világ legtisztább embere k i
szenvedett. Michelangelo óriási prófétái, a végtelenből lenéző óriási alakok m intha 
megmozdulnának. Az antifona vége is bágyadt ütem ben halkan, lassan elhal a mind 
jobban és jobban elcsendesülő harm óniában . . .A még sötétségben félelmetes csend 
áll be ; szótalan, remegő, önmegadó megsemmisülés. Ez m ár a víziók világa . . .

Egyszerre valahonnan, csendesen, erősödő emelkedéssel, rezignált, mély
ségekből kiáltó szomorúsággal felhangzik a Miserere. A mennyezet végtelenné tágul, 
megmozdulnak a századok ó ta derm edten hallgató árnyalakok, hogy ú jra  és újra 
megjátsszák az Em ber drám áját, meginduljanak a nagy úton, amely Isten érintő 
ujj ától indult ki és az idők és történelem  szédítő tengerének hullámain keresztül oda 
vezet, oda a tragédia befejező nagy víziójához . . .

És a felhangzó Miserereben életem látomásai tűnnek elém . . .
Ellágyul az ének. Gyermekkoromról mesél ; meghalt szőke anyám ról és arról, 

hogy a fenyves alján virágokkal telehintett, pulia, zöld pázsiton játszo ttam  testvér
kémmel . . . Megmozdul a tenger ; a nagy vizek mélyén elre jte tt szenvedések meg
jelennek. Az álm aim at látom  ! O tt, o tt, távol, sötét égbolt alján száll, száll, suhog 
a szárnya, . . .  a kék m adár, a kék m adár. . .

Óh, Allegri, m iért emlékeztetsz engem arra, hogy a te nagy szomorúságodban 
meg nem te tt  utakon, álomszerű messzeségek m ythikus nosztalgiája hív, hív ; az 
emberiségnek mennyi k itá r t karú  vágya remeg vissza . . . Talán azóta az emberek 
lelkiállapota sokszor m egváltozott, csak a te m éh', századokat elringató, nagy, ideál
kereső szomorúságod m arad t ugyanaz.

Róma, ezerkilencszázharminckettő, Nagypénteken.

SZITA OSZKÁR
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Budapest székesfőváros népművelési bizottsága hangversenyei
a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével

♦ ♦♦

Huszonnyolcadik hangverseny— 1932 április 3 — Karnagy: Fleischer Antal 
A .  bérlet.

1. Beethoven (1770. Bonn— 1827. Bécs) István király-nyitány,
Midőn a pesti ném et színház a mai H aas-palota helyén, a Vörösmarty-téren 

felépült, 1812-re tervezték ünnepélyes m egnyitását. Megfelelő alkalmi színmű meg
írásával Kotzebue-t, a divatos osztrák költőt bízták meg. A nagyon zavaros, jelenték
telen szövegkönyv megzenésítésére Brunsvik gróf közbenjárására Beethovent kérték 
fel, ki »bajuszos« magyar barátai iránti rokonszenvből vállalta is a zenei számok 
megkomponálását. Tephtz-fürdőre utazott, hol három héten á t dolgozott a partitúrán. 
A nyitányból és ö t számból álló kísérőzene a zsúfolt nézőtér előtt lezajlott bem utató
előadáson nagy sikert ara to tt. Magának a nyitánynak csak a bevezetése és az allegro 
szinkópás főtém ája magyar stílű, többi tém ája nem. A lassú bevezetés — melyet 
a főtéma visszatérése előtt kissé kibővítve ismétel meg — lassú »Ongarese«, aminővel 
a m últ század elején sűrűn találkozunk külföldi mesterek műveiben. Nem hiányzik 
belőle a cigányzenekar cimbalmának trem olója sem. A zajos kódában ism ét fel
csillan a főtéma magyaros szinkópa-motívuma.

2. Dohnányi Ernő (1877. Pozsony -—) Zongoraverseny, e-moll, 5. mű.
A Zeneakadémiát kitüntetéssel elvégezvén, 1897 nyarát a m últ hó elején 

elhúnyt D 'A lbert nyaralójában,a starhembergi tó  partján  tö ltö tte  el a 20 éves művész; 
o tt ír ta  meg első zongorahangversenyét, melyet világhírű mesterének ajánlott. 
K ét évvel később ugyanezen művével nyerte el a nagy Bösendorfer-díjat. A három- 
tételes nagy formakészséggel megírt brilliáns versenymű igen nehéz, de hálás fel
adatot ró a zongora játszóra. Lassú bevezetéssel kezdődik első tétele. A széles 
maestoso-tém át a zongora fantáziaszerű kadenciái szakítják meg. Az allegro-tómát 
előbb a hegedűk és a klarinét, majd a zongora intonálják. N yugodtabb átvezető rész 
készíti elő a gordonkák intonálta melléktémát, melyet később a zongora, m ajd a 
hegedű vesz át, m ialatt a zongora szellemes futam-arabeszkekkel fonja körül. Klénkebb 
zárótéma u tán  egész szimfonikus kidolgozás következik, m ajd a főtéma vissza
térésének szellemes elrejtése u tán  a gazdag figurációkkal alátám asztott melléktéma. 
A kódában a zongora kromatikus oktávfutam ai u tán  még egyszer halljuk a bevezető 
ütemek lassú motívumát. A vonósok pizzcat.oival kísért meleg kürttém a vezeti be 
az andante-tételt. U tána a zongora játssza a trioláskíséretű rubato-tém át, mely 
triószerűen az előbbi tém a A -durba való átültetésébe torkollik. A fődalforma vissza
térése u tán  a kódában a bevezető kürttém ának arpeggiokkal alátám asztott átalakí
tásá t halljuk. Misztikus pianisszimókban csendül ki a költői hangulatú tétel. Scherzo- 
jellege van a Vivacenak ; érdekesen egyéni formája a szonatina és rondóformák 
kombinációjának körvonalait adja. Kadenciájában a zongora a scherzo-téma bravúros 
feldolgozását nyújtja. A befejező Vivace-té tel szellemes fugatoval kezdődik, m ajd 
vyaktörő ok táv -passage-ok u tán  zárja le hatásosan a nagyvonahían bravúros kom

pozíciót.
E lőadja : Stefániái Im re kamaraművész. Vezényli : Dohnányi Ernő dr.
3. a) Halevy (1799 Páris—1862 N izza): Brogni áriája a »Zsidónő« c. 

operából.
Sorsuk reátn érzékenyen h at, vak  h it m ia tt de áldozatjaik  ne legyenek.
tévelygenek, oh bárha tenné a  bocsánat, Sorsuk reám  érzékenyen h a t, vak  h it m ia tt
hogy józan ú tra  térjenek. tévelygenek, oh bárha  tenné a  bocsánat,
H add zúgolódjék a nép ellenük, hogy józan^útra térjenek.

b) Rossini (1792 Pesaro — 1868 Ruelle) : Basilio áriája a »Sevillai borbély« c.
operából.

Énekli : Székely Mihály, a m. kir. Operaház tagja.



210 A Z E N E

4. Mendelsshon : (1809 H am burg — 1847 Lipcse): Harmadik (skót)
szimfónia. (1842.)

Bármennyire is v itatkoznak afölött, hogy a term ékeny komponista ö t szim
fóniája közül melyik v itte  el a népszerűség pálm áját, annyi mindenesetre bizonyos, 
hogy a III-ik  szimfónia a maga nemében legérettebb, legpoétikusabb alkotása 
Mendelssohnnak. Impresszióit Skócia vadregényes fensíkjain és sziklás fjordjai között 
szívta m agába a húszesztendős zeneköltő, az 1829-ben papírra v e te tt vázlatokból azom 
ban csak 12 év m úlva alakult ki ez az örökszép szimfónia, am elyet szerzője Viktória 
angol királynőnek ajánlott.

A négytételes mű — előírás szerint a szimfonikus költemények m intá
já ra  megszakítás nélkül kell előadni, de karmestereink szünetek közbeiktatásával 
szokták vezényelni — bevezető Andante con moto-részét kétszólamra oszto tt mély
hegedűk kezdik egy melankolikus, lágy skót dallammal, amelyet csakham ar szentimen
tális hangulatú allegro vált fel. A benne előforduló csiszolt formába ékelt és finom 
orkeszterhatásoktól csillogó érzelmes dallamok mesteri ékkövei a szimfonikus rom antiká
nak. — A scherzo té tel eleven ritm usában ősi skót hangsoron épült nemzeti m otívum ot 
hallunk. — Az adagio cantabile bensőséges, álmodozó hangja és két fő zenei alap- 
gondolatának költői kidolgozása egyike a legcsodásabb melodikus kinyilatkoztatá
soknak. — Harcias hangulattal kezdődik a 4. tétel. Csupa új gondolat és új téma 
kergetőzik i t t  m arkáns ritm usokban, de a reprizben viharosan száguldó krom atikus 
m enetek végül is feloldódnak a dallamos melléktémában, mire egy halk. pianisszimó 
epizód vezet á t a szélesen ömlő, himnikus emelkedésű zárókódába.

*

Huszonkilencedik hangverseny — 1932 április 10-én — 
Vezényelnek : Borús Endre, Markóczy Irén és Steiner Rezső tanárok 

в  bérlet.
GYERMEKKAROK HANGVERSENYE

1. a) Erődi Ernő : .Szülőföldem.
b) Balázs Árpád: Mi nem felejtünk.

Előadja a V II., Hernád-u. »Damjanich« polgári fiúiskola és a V III., 
Tisza K álm án-téri polgári leányiskola (tanár Steiner Rezsőné) 250 tagú 
egyesített énekkara.
Vezényel : Steiner Rezső.

2. a) M. Bodon Pál:  Elkiáltom  m a g a m a t...  (Először.)
b) M. Bodon P ál:  Ángyomasszony kertje. (Először.)
c) Bárdos Lajos : Huszárnóta.

E lőadja a VII., Wesselényi-u. polgári fiúiskola énekkara.
Vezényel : Borús Endre.

3. a) Hubay : Mazurka.
b) « Csárdajelenet. (Hullámzó Balaton.)

Előadja Zsurka  Péter, a V II., Wesselényi-u. polgári fiúiskola növendéke. 
Zongorán kísér : Knezevich Margit, az I., Koronaőr-u. polgári leány
iskola V. növendéke.

4. a) Vásárhelyi Zoltán : Szánt a babám.
b) Kacsóh— Zsasskovszky : Iluska dala. (Először.)
c) Demény Dezső : Rétes siitőcske. (Először.)

Előadja az I., Koronaőr-u. polgári leányiskola énekkara.
Vezényel : Markóczy Irén.

5. Kodály Zoltán : Vilió.
Előadja az I., Koronaőr-u. polgári leányiskola és a VII., Wesselényi-u. 
polgári fiúiskola 250 tagú egyesített énekkara.
Vezényel : Borús Endre.

Szünet.
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6. a) Steiner Rezső: Hullámzó Balaton...........Sajdirididom. (Először.)
b) Demény Dezső : Az én bundám. (Először.)
c) Kodály Zoltán : A süket sógor.

Előadja a V II., Hernád-u. »Damjanich« polgári fiúiskola énekkara. 
Vezényel : Steiner Rezső.

7. a) Harmat Artur : K ihajto ttam  én ludam at. 
b) Kodály Zoltán : Isten kovácsa.

Előadja az I., Koronaőr-u. polgári leányiskola énekkara.
Vezényel : Markóczy Irén.

8. a) Kodály Zoltán : Gólya nóta.
b) Kodály Zoltán : T úrót eszik a cigány.

E lőadja a V II., Wesselényi-u. polgári fiúiskola énekkara.
Vezényel : Borús Endre.

9 a) Kodály Zoltán : Lengyel László játék.
b) Demény Dezső : A szíves házigazda, meg a finom vendégek.

Előadja a V II., Hernád-u. »Damjanich« polgári fiúiskola és a V III. kér., 
Tisza K álm án-téri polgári leányiskola (tanár : Steiner Rezsőné) 250 tagú 
egyesített énekkara.
Vezényel : Steiner Rezső.

E G Y  B E E T H O V E N * K O M P O Z Í C I Ó  
V I S Z O N T A G S Á G A I

Néhány héttel ezelőtt az az érdekes hír já rta  be a magyar sajtót, hogy Manén 
J oan, a világhírű spanyol hegedűművész m egtalálta egy zenei múzeumban Beethovennek 
egv ismeretlen és befejezetlen hegedűversenyét s azt fiegészítve előadja Budapesten is.

A napisajtó minden kommentár nélkül közölte a hírt, pedig a dolog jelentősége 
nagyon megérdemli az érdeklődést. Magyarországon is van talán  néhány százezer 
ember, aki szeretné tudni, mi a valóság a meglepő felfedezés dolgában és voltaképpen 
m i az, am it a kiváló hegedűvirtuóz felfedezett, befejezett és m ost végighordoz az 
egész világon?

*

Vegyük sorra az elmondanivalókat.
Való, hogy Beethoven hátrahagyott kéziratai között ta láltak  annak idején 

egy vázlatot, egy hegedűverseny első tételének a töredékét. Ez a mű Manénnek 
nem teljesen megdönthetetlen megállapítása szerint 1788-ban készült, teh á t a szerző 
tizennyolc esztendős korában és tizennyolc esztendővel egyetlen hegedűversenye, 
a D-durban ír t és 61. opus-számot viselő hegedűkoncert előtt.

E zt azonban nem kellett felfedezni. Beethoven műveinek ismerői és életének 
kutató i tud tak  róla és azt is tudták, hogy a kézirat Bécsben van a Gesellschaft der 
Musikfreunde kéziratgyüjteményében. Az amerikai Thayer, a legterjedelmesebb 
Beethoven-életrajz szerzője művének m ár első kiadásában is megemlítette és ismer
tette. Thayer szerint a kézirat a tervezett hegedűversenynek első koncepciója, am it 
a sok vakarás és javítás is elárul. Szerinte lehetséges, hogy még korábban készült, 
de az is meglehet, hogy a művész bécsi korszakának első vagy második évében, 
1792-ben vagy 1793-ban. Annyi bizonyos, hogy bonni kottapapirosra írta a szerző. 
\ mű első tételéből (Allegro con brio) elkészült a zenekari bevezetés, a hegedűszóló 

eleje és a .szóló szabad fantáziálása, összesen 259 ütem.
Ennyit tud  róla Thayer. Wasielewski, a másik életrajzíró a D-dur hegedű- 

verseny m éltatásához ezt fűzi hozzá a töredékre vonatkozóan :
»A másik hegedűverseny, amelyhez Beethoven hozzáfogott, sajnos, csak a 

kezdetéig ju to tt el. Csupán az I. tétel töredéke van meg, amelyet a bécsi Musikverein 
könyvtárában őriznek.«

Frimmel Theodor, a legfáradhatatlanabb Beethoven-kutató ezt mondja két
kötetes Beethoven-Handbuch-jában :

»Beethoven ifjúkorából ismerjük egy hegedűversenyének a töredékét. Azt 
hiszik, hogy a kézirat többi része elkallódott. Hellmesberger József kiegészítette, 
de a m egm aradt rész átdolgozását, sajnos, nagyon önkényesen végezte.«

Más Beethoven-biográfusok is tud tak  m ár nagyon régóta a szóbanlevő töre
dékről, Hellmesberger feldolgozása szintén több évtizedes, tehát a felfedező dicső
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sége nem illeti meg Manént. De nem is ez a fontos. Neki, m int virtuóznak, nem a 
felfedezés a feladata, hanem a tökéletes interpretálás, m int feldolgozónak pedig 
a m űnek beetlioveni szellemben való kiegészítése.

És mind a két minőségben kifogástalan, hibátlan művészi m unkát végzett. 
Negyedik esztendeje, hogy felvette műsorába az értékes és érdekes töredéket és eddig 
m indenütt igen nagy elismerést kapott érte m int feldolgozó s m int előadó művész is. 
Főként Hollandiában, Németországban és Ausztriában.

A kitűnő művész ism ertető tanulm ányt is ír t a töredékről s ebben a többi 
közt ezeket m ondja :

»Ebből a versenyműből, fájdalom, csak egy té te lt hagyott ránk (Beethoven) 
és azt is befejezetlenül. De a m egm aradt vázlatos elemek alapos megvizsgálása és 
tanulm ányozása u tán  m ár az ő félreismerhetetlen stílusának logikájára lehetett 
bízni a hiányok pótlását s így lehetővé vált a mű körének befejezése . . . Csupán 
gyöngéd figyehnesség kellett ehhez a munkához, hogy az a világos és egyszerű stílus, 
amelyet a zeneszerző 1788-ban követett, ne keverődjék idegen elemekkel . . . Arról 
szó sem lehetett, hogy a 111. és 125. opus, meg a X II. k v arte tt Beethovenjének 
m unkáiból végezzem a pótlást, kénytelen voltam  tehát a kiegészítő anyagot a 15. és 
19. opus három zongorakvartettjéből és az op. 81/b sextettből meríteni és néhányszor 
a császárnak ír t kántátékból.«

A m ű jellemzéséről ezt m ondja Manén :
»A hegedűszólama nagyszerű és tökéletesen alkalmazkodik ennek a hangszer

nek a szép hangjához, a zenekari feldolgozás azonban némi hajlam ot árul el a hang
szereknek szigorú ellenpontos kezeléséhez. E m ia tt helyenként egyenlőtlen hangok 
keletkeznek, amelyek a hallgatóban m egzavarják a melodikus fokozatokat, ha tom pí
tásukat elmulasztjuk. Beethoven abban a korban még nem ismerhette annyira a 
vonóshangszereket és a fúvósokhoz való viszonyukat, m int ahogyan később az intenzív 
kamarazene-írás közben megismerte. Ez a tudása az Eroica-ban m utatkozik leg
tökéletesebben . «

A mélyhegedűk s a réz- és fafúvósok szerepének ismertetése u tán  rátér Hellmes- 
berger Józsefnek m ár em lített kiegészítő kísérletére és ezt m ondja róla :

»Kötelességemnek tartom , hogy megemlítsem azt a kísérletet, amelyet Hell- 
mesberger József te t t  hosszú idővel ezelőtt. Nem hallgathatom  el, hogy ennek a kiváló 
művésznek ez a m unkája csodálkozásba ejtett. Szinte megfoghatatlan, hogy egv 
zeneszerző és hegedűművész, Beethovennek alapos ismerője és szorgalmas toí- 
mácsolója hogyan követhetett el olyan balfogásokat stílus és feldolgozás tekintetében, 
am iket a bonni mesternek egyetlen műve sem igazol.«

Manén szerint Hellmesberger teljesen hamis irányban dolgozta ki a töredéket 
és olyan súlyos h ibákat követett el Beethovennel szemben, hogy kísérletének kudarca 
teljesen érthető. A rekonstruált töredék tökéletesen hatástalanul hangzott el néhány
szor Hellmesberger és még néhány lelkesedő hegedűs műsorán, a közönség nem 
vette észre, nem kívánta hallani. így  aztán a hegedűművészek sem fo ly ta thatták  
a kísérletet. A töredék továbbra is ismeretlen m aradt.

Hogy Manénnek hogyan sikerült a kiegészítés, még nem tudjuk, de a külföldi 
kritikákból ítélve, helyesen végezhette kényes feladatát. H a neki sikerül m ost m ár 
állandó életre varázsolnia a másfél évszázados beethoveni alkotást, olyan dicsőséget 
szerez vele, amelynek sugarai művészi pályafutásának utolsó napjáig beragyogják
alakját. ' ' SEBESTYÉN ED E

B R U N S V I K  T E R É Z

к .
(Folytatás)

Beethovent említő feljegyzések
J . 2. 1811. (IVittchap.) Am  1-ten April.
(38.) Ich sehe jetzt wie angenehm u. nützlich es wäre, wenn ich in jener Zeit 

da ich nichts zu thun hatte, (mich) mit Ernst u. zur Vollendung jener Dinge erhoben 
hätte und ich trieb, — wenn ich nur die M usik u. die Gärtnerey, zu denen ich so viel Lust 
hatte, dem ich so viel Zeit, aber ohne Consequenz widmete — wie wohl würde es mir jetzt 
zu statten kommen. Hätte ich die Composition и. das schöne Spiel Beethovens mir ganz 
angeeignet . . . . . .  die wahren Grundsätze darin geübt — welcher Gewiss jetzt u. welche
angenehme Rolle !
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M . 23.
(8.) Beethoven begleiteten 30.000 Menschen zu Grabe. Hätte jeder derselben 

ihm einen Gulden gereicht im  Jahr, hätte der M ann noch fortgelebt.

M . 17.
(60.) Alle meine Thränen hab ich ausgeweint bei Victoires H in sc h e id e n ...  

ich habe keine Mehr weder für den herrlichen Pestalozzi, noch für den Oheim Br. ob 
beide doch so seltene M änner waren. Beethoven dem Jugendfreund flössen einige8)

A m  19-ten M ai 1838.
(9.) Eine Osterfeier im  Conservatorium zu Paris, Mozart G-moll Symphonie 

Beethovens Pastoral-Symphonie . . . Warum ward es Beethoven nicht vergönnt seine 
Symphonie (Pastorale), C-moll u. Héroïque im  Conservatorium zu Paris zu hören !

J . 20. 1838— 29 Paris.
(11.) 22. sept. Le piano, les sonates de Beethoven ! elles me rappellent ma jeunesse.

J . 24. (1840— 41. Wien— Pest.) 12. Nov.
( 5 1 . ) ............ Gespeist bei Gallenberg — Franz Dezasse der Vormund ist nun

interessant. Der kleine Isidor Deym soll mit Em il erzogen, ganz ähneln meiner trefflichen 
Josephine seiner Grossmutter. Soll auf diesem Knaben der Segen der in  mütterlichen 
Martyrthum gestorbenen Josephine ruhen? Die Briefe Beethovens, angeblich an Giulietta. 
Sollten es Machwerke sein? Autographien in der Wiener Zeitung vom 11. ist Auktion  
angesagt.

J . 25. 1841—42. 27. M ai 1843. Martonväsär.
(129.) Briefe Beethovens (8) gelesen, hat mir die alten Zeiten vorgezaubert. 

»Deine Schwester Therese hör ich ■— schreibt er — beschäftigt sich mit Apollo’s K unst 
— ich besorge ich werde gross ehe sie durch ein Denkmal etwas dazu beitragen wird«. 

Einen der Briefe bekam ich in  mein italiänisches Album, das hier Effect macht. Schöne 
M usik. Abends Études de Chopin und Spohr’s Scherzo schön.

26. Aug. 1845.
(104.) Beethoven ! unserm alten lieben Hausfreund zu Ehren : Fest von 3 Tagen 

in Bonn seine Geburtsstadt. Professor Breidenstein hält die Rede ver der colossalen Statue 
in Erz, — das liebe Gesicht düster blickend. E r sagte als höchstes verdienst des Meisters 
des Bahnbrechen durch bishin unbekannte Regionen, die unablässige Selbsterneuerung 
des Schaffensvermögens, den Drang nirgend auch nur zweimal des Geistes Wohnung 
aufzuschlagen.« Es falle die Hülle die sein ruhmgekröntes Haupt umgibt, sie falle u. zeige 
uns den Meister Ludwig von Beethoven!

22. Dez. J . 25. (1846.)
(112.) Zwei Tage beschäftigt mich die Biographie Beethovens von Schindler 

(1845 2-te A u fl) Viele interessante u. belehrende Notitzen für M usiker u. Clavier- 
spieler im  höheren Sinn, besonders aber auch als Mensch überhaupt. Wie unglüklich bei 
so grossen Geistesgaben ! Zu gleicher Zeit war Josephine unglücklich ! Le mieux est l’ennemi 
du bien! Sie beide wären zusammen glücklich gewesen (vielleicht). Ihm  hat eine Frau 
:cfehlt, das ist gewiss eben weil er sich nicht zu benehmen wusste. Wie glücklich aber 
heilte er werden können! Seine Freunde hätten ihm rathen sollen, eine tüchtige Frau im  
zu führ en sollen.

3-ten Jänner.
( 1 2 1 .) ............Die Biographie Beethovens unterhielt mich sehr, seine Äusserungen.

1 iel Wahrheit u. Liebe zu ihr war in  ihm. Die englischen Schriftsteller zog er den franzö
sischen vor ils sont plus vrais sagte er. Bei Besuchen sprach er immer frei u. unauf
gefordert fort u. weder auf Fragen antwortete noch lange Antworten zu erwarten schien.

8) Pestalozzi, a  nagy pedagógus m eghalt 1826. Oheim : Brunsvik József nagybátyja , országbíró, 
aki 1827. febr. 20-án ha lt meg.

Victoire Deymné Josefine legidősebb leánya, szül. 1800 máj. — hirtelen, ö t nap a la tt  ha lt meg 
vörhenyben 1823. februárban -— Teréz különösen éles fájdalm ára, m ert ő v e le  ak arta  pedagógiai 
terveit m egvalósítani.
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............ Beethoven ein grosser Freund der Alten. Den Homer u. Plutarch zog er allen
anderen vor. »Ich liebe die edle Einfachheit der englischen Sittern sagte er. Händel ist 
der grösste Componist der je gelebt hat« sagte er oft. 3 Briefe an Bettina Brentano-Arnim  
sind allerliebst. »Während des herrlichen Mayregens auf der kleinen Sternwarte, der war 
auch ganz fruchtbar für mich. Die schönsten Themas schlüpften damals aus Ihren Blicken 
in mein Herz, die einst die Welt noch entzücken sollen, wenn der Beethoven nicht mehr 
dirigirt ! Geister können einander auch lieben (ja 18.) der eigentliche Mensch ist der 
Geist, nicht die Gestalt ist es, ich werde immer uni den ihrigen werben. Nichts ist gut, 
aie eine schöne, gute Seele haben.«

15.-ten Jänner (1847).
»Man muss was sein, wenn man was scheinen wilh sagt Beethoven weiter...............

Viel Selbstgefühl hatte er doch — Könige u. Fürsten können wohl Professores macheyi 
u. Geheimräthe etc. Titel u. Ordenbänder umhängen, aber grosse Menschen können sie 
nicht machen Geister die über das Weltgeschehniss hervorragend. 3 Briefe an Giulietta ; 
sie werden wohl an Josephine sein, die er leidenschaftlich geliebt h a t ............

J . 29. 1847—48—49— . 17-ten (M ärz 1849.)
{124.) Gestern Abend Herr Der f f  1er . . . 9) Herrlicher M usiker и . Tonsetzer zugleich 

spielte Beethoven auswendig die C-moll-sonate aus der 8-ten Symphonie- u. aus den 
Schottischen Liedern.

Er sprach über Beethoven u. bewunderte seine Abstossungskraft die nichts tri
viales an ihn kommen Hess. О wie erinnerte er mich an jene schöne classische Lebens
epoche wo Josephine meine Schwester eben das aussprach durch ihr Leben das so früh 
endete wie seines dem innig Geistesverwandten. N ur eine halbe Stunde möchte er ihr 
gekannt haben u. ich Glückliche hatte Beethovens intimen geistigen Ungang so viele 
Jahre! Josephinens Haus- u. Herzensfreund! Sie waren für einander geboren u. lebten 
beide noch hätten sie Sich vereint.

(125.) 25. März. Geburtstag meiner lieben Schwester Josephine. W ir sprachen 
m it Derffler über Beethoven, Sváb und Genies überhaupt, auch Heinrich darunter., 
wie wenig sie mit Geldverhältnissen umzugehen wussten und daher viel litten und ent
behrten !

(Folytatjuk.) CZKKB M ARIANNE DR-

F A R S A N G I  T Á N C M U Z S 1 K Á K  -  S Z Á Z  É V E
A farsang szón a köztudat a java báli idényt érti. H a hosszú a farsang, 

akkor a kalendáriumcsináló széles mosollyal fogadja az elismerést, de ha rövid, 
akkor a m éltatlankodókat a holdhoz u tasítja, m ert neki ennek az égitestnek 
járásához kell igazodnia. A farsang ugyanis vízkereszttől húshagyó keddig ta rt. 
Hamvazószerdán kezdődik a 40 napos nagyböjt, mely húsvétvasárnapján ér véget. 
A húsvét kiszám ítása, m int ezt boldog iskolás korunkban tanultuk , a napéj
egyenlőséget követő holdtölte u tán i vasárnap. Ez az asztronomusok bizonysága 
szerint március 22-ike és április 25-ike közötti napok egyike. E  mozgó ünnep 
szabja meg tehát a farsang ta rtam át, amely az Úrnak 1932-ik esztendejében bizony 
kissé rövidre szabódott.

A százév előtti időkben igen szigorúan ragaszkodtak a farsangi idő pontos 
betartásához s minden bálnak, nyilvános táncm ulatságnak, álarcos reduttnak  ezen 
időn belül kellett lefolynia. Éppen azért ez az idő nagy jövedelmet jelen tett a tánc
term ek bérlőinek, akik — így a városi red u tt bérlőjének szerződésileg — hetenként 
legalább egy bál adására voltak kötelezve. Pest-Buda lakossága abban az időben 
ipart, kereskedést űző polgárokból, lateiner emberekből, hivatalnoki és katonatiszti 
karból és — nagyobbrészt csak télvíz idején a városban lakó -— nemességből és 
arisztokráciából állott. A bálok szempontjából nem szabad figyelmen kívül hagyni 
a  koruknál és vérmésékletüknél fogva oly fontos társadalm i elemet, az egyetemi 
ifjúságot sem. Az arisztokrácia, a gazdagabb nemesség és polgárság magán tánc-

*) Derffler, Joseph Schubert bará ti köréhez tartozo tt, Schoberrel együtt. Schwab egy s tu t t 
garti származású hangszerkészítő, aki a  harm ónia 7 hangjára épít fel egy különös filozófiát, am i Terézt 
nagyon m egkapja. Közelebbi Sváb Vilmosról nem volt m egtudható, hacsak a Szinnyeiben m egem lített 
Schwab ezzel azonos Schwab V. : »Fünf originale Gedichte und eine Chorcantate 1855.« c. m. szerzője.
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mulatságai, ha olykor nagy fénnyel és költséggel rendezték is, kívül esnek meg
figyeléseink körén, úgyszintén a kispolgárság táncm ulatságai is, melyek a kisebb 
vendéglőkben -— ahol a tulajdonosnak ehhez külön szerzett joga volt •— zajlo ttak  
le. Figyelm ünket a városi lakosság középmódú, tan u lt rétegének bálozására fordítjuk. 
Tánctermekül Budán a V árban az országgyűlési épület term ei (Landhaus-Säle), 
Pesten a gróf Nákó Sándor-féle épületben levő s a H ét választófej edelm ek-liez 
címzett fogadó s az utóbb felépített városi vigadó díszes és tágas helyiségei szol
gáltak. M ondanunk sem kell, hogy a pesti lövészek — az akkori időben igen szépen 
kifejlesztett társadalm i alakulat -— a régi lövölde céltáblákkal és fegyvercsoporto- 
zatokkal felékesített term ében ta r to ttá k  báljaikat, amiről a Hunyadv-féle Scheiben
schützen W alzer kótájának cím lapja hű képet őrzött fenn szám unkra. A kereskedők 
grémiuma szintén sa já t házában ta r to tta  báljait. A bálozás d ivatja  és formái a 
dolog term észete szerint a közeli császárvárosból szűrődtek á t hozzánk s a bécsi 
Xobel-Ball és Gesellschaftsball m in tájára h ív ták  a mi báljainkat »társasági tánc- 
mulatságnak.« A táncterm ek bérlőinek érdekében állott, hogy a táncolni kívánókat 
ne csak a táncterem  fényével, a tükrök, faligyertyák és csillárok sokaságával, a 
vendéglő és cukrászda jelességével, hanem  a tánczene kitűnőségével is magukhoz 
vonzzák. A hang jegykiadók pedig jól tudva azt, hogy ha egy táncdarab a bálozóknak 
tetszik, ezt az o tthoni m ulatságok szám ára örömmel veszik meg, ezért igyekezetük 
arra irányult, hogy minél jobb és nevesebb szerzőtől kapjanak tánczenét kiadványaik 
számára. Hz magyarázza, hogy a leghíresebb zeneszerzők művei között is akadunk 
»Deutsche Tänze«-kre, hogy kisebb neveket, m int Beethovent és Schubertét ne 
említsek. Hum m el Nép. János is ír t a bécsi Sophien-Saal részére ném et táncokat.

Az az anyagi és szellemi fellendülés, ami Pesten a m últ század húszas éveitől 
m egindult, a bálozás terén is éreztette hatását. A terembérlők m ind nagyobb számú 
zenekart alkalm aztak és ezek élére m ind jobb és közkedveltebb karm estereket 
szerződtettek. E rre annyival inkább szükség volt, m ert a kaputos ember műveltségé
hez a zene tudás is hozzátartozott és ezért igen nagy volt a szó legjobb értelmében 
vett műkedvelő muzsikusok száma.

Hogy tehát a közönség előre tájékoztassák a m indenkori farsangi tánczenéről, 
m ár a 19-ik század elején életbeléptették a vízkereszt délutáni jótékonycélú zene- 
reuniókat, amelvekén az azévi farsangi táncm uzsikát ad ták  elő. E  sétahangversenyek 
belépti díja 10, m ajd 12 krajcár volt s akkora volt a kedveltségiig hogy — az egykori 
híradás szerint — a »termek dugva voltak« hallgatósággal. Ez a közönség nem 
fukarkodott — ha a darab te tsze tt — elismeréssel s a zeneszerző és esetleg, ha 
volt, a kiadó, m ár előre tájékozva volt afelől, hogy mekkora érdeklődésre szám íthat 
a vevők részéről. íg y  Cibulka Alajos, a pesti városi színház karm estere 1801-ben 
a Vereinigte Ofen-Pesther Zeitung-ban közhírré te tte , hogy »számos zenebarát fel
kérésére« 24 ném et táncá t kódával, melyek a budai redutton tetszést ara ttak , zongora
kivonatban kiad ta s a példányok nála vagy a lap kiadójában 2 forinton megvásá
rolhatók. A Budavári M átyás-templom neves regens-chorija Seyler József szintén 
ír t német táncokat, melyek a gróf Brunsvick tárnokm esternél ado tt bálon szolgál
ta ttá k  a talp  alá valót. Seyler e táncokat zongorára átírta. M iután 1817-ben a pesti 
hangjegykiadás még a kezdet kezdetén állott, nem nyom tatásban, hanem kézírásos 
másolatokban (a 4-kezes kivonatot 5, a 2-kezest 3 forinton) kínálta e darabjait, 
amelyek irán t — így szól a hirdetés — oly nagy az érdeklődés, hogy »már 45 példány 
elkelt belőle«. Sevler úgy érezte, hogy m int karm űvek kom ponistája a tánczene 
írásáért mentegetődznie kell s hirdetésébe bevette, hogy »noha (ezek) zenei szem
pontból csak Német-táncok, (a csak tudniillik a táncra vonatkozik), mégis átjátszásuk 
után, különösen a 4-kezes letéttel mindenki meg lesz elégedve,« s »mert a másolás 
drága, mindenki meg lehet győződve arról, hogy nem haszonlesés vezette a szerzőt, 
hanem az, hogv a nemes zongorajáték barátainak néliánv kellemes percet okozzon.« 
\em  is m aradt fenn ez íro tt kótákból napjainkig semmi. De m ihelyt a kótakiadási 

U t  megélénkül, egymásután jelennek meg a Városi redutt, a H ét választ ófeje- 
: :mek, a Nemzeti Kaszinó táncm ulatságain já tszott táncdarabok s bőven vannak 
■ ivorit«-táncok, amelyeken mindig jelzik, hogy mely bálokon já tszo tták  őket. 

Ez utóbbi gyakrabban fontosabb volt m int a szerző neve. Rendkívül érdekes meg- 
figyeléseket tehetünk, ha a régi újsághirdetésekben s a zenegyiijteményekben ta lá l
ható hangművek szerzőit vesszük szemügyre. K özöttük — a hazai term ésről van 
ez esetben szó — körülbelül egyenlő számban találunk hivatásos zenészeket s m ű
kedvelőket. Sietve hozzátesszük, hogy képzettség és tehetség dolgában nagyjában 
véve, nincs igen különbség közöttük. Az egyik oldalon karmesterek, színházi zenészek, 
zenetanítók állanak, a másikon idősebb és fiatalabb műkedvelők, kik a zenét házi
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muzsika-mestereiktől tanu lták , hiszen konzervatórium unk nekünk nem volt. (Ne 
feledjük, hogy am a sokat em legetett m űvelt külföldön Prágában 1811-ben, Bécsben 
1821-ben és Lipcsében 1843-ban nyíltak meg a konzervatóriumok!)

A vízkereszti bálizene hangversenyeken és a társasági bálokon ném et táncok 
(tehát Landler, Walzer) galoppok, polkák, m azurkák és m agyar táncok szerzőiként 
ilyen nevekkel fogunk találkozni m int gróf Keglevich Károly, Prónay Gábor, tövis
egyházi Rácz Ede, fancsali Joób Zsigmond, Hvanilovich Ödön, Ghiczy Károly, Barray 
András, Sárközy Ferenc, Hunyady X aver Ferenc műkedvelők m ellett a m ár em lített 
Cibulka Alajos, Seyler Józsefen kívül Roser Ferenc, Zöhls Károly, Gobbi Lajos k ar
mestereket, Batka Nép. János, Schmidt János s más zenetanítókat. Van még egy 
sora táncszerzőknek, kikről eddig még nem sikerült m egállapítanunk, hogy m ű
kedvelők vagy hivatásos zenészek voltak-e, de táncaik mind csak azért jelentek 
meg, m ert a kor szellemének megfelelően tetszetősek voltak. Minden bizonnyal 
a mai slágereknek feleltek meg az akkori idő» am a táncdarabjai, melyek a Favorit - 
jelzővel, szerző említése nélkül jelentek meg. Mondanunk sem kell, hogy mindezeken 
kívül Bécs tánczenéje bőven szerepelt báljainkon és zongorázóink tám lányán.

A régi időkben is — hiszen nincs új a nap a la tt — közeleső gondolat volt, 
hogy saját leleményű dallam  helyett valamilyen közkedveltségű m elódiát használ
janak fel táncdarabok írására és se szeri se száma nem volt azoknak a keringők- 
nek, galoppoknak, melyeknek tém áit jeles operákból vagy közkedvelt énekes já té 
kokból v e tték . Tiszteletrem éltó azonban az a pontosság, amellyel a forrást i cím
lapon m ajdnem  kivétel nélkül feltüntették. Ne higyjük azonban, hogy <•/ talán a 
filológiai pontosság kedvéért volt, dehogy, ez a hivatkozás ajánlólevél volt ahhoz, 
hogy minél többen vásárolják meg a darabot. Ez a dallamfelhasználási ügyeskedés 
annak idején nem szült rossz vért, m ajdnem  olyannak nézték, m int egy alsóbb
rendű tém a con variazioni-t s ez akkor te tszett. Igaz, hogy ebben is néha túlzásba 
mentek. így  az ilyen átform álásokat nagy ügyességgel és még nagyobb előszeretettel 
végző Tomala Ferdinánd, még a Rákóczi-nótából is csinált keringőt. Erről a műről 
akkor többek között ezt ír ta  a Honművész : »valóban dicséretes ezen eddig hallatlan 
eredeti gondolatja ^tudniillik Tomalának) melynél fogva m egmutató, hogy a magyar 
nóták is alkalm atossak az ilyen metamorphosisra.« Igaz, hogy néhány év múlva 
M átray m ár tiltakozott az ellen, hogy m agyar dallamokból német, vagy francia 
táncm uzsikát írjanak.

Hogy m ekkora becsülete volt a báli muzsikának tisztán zenei szempontból, 
az az eddig elm ondottakon kívül abból is kiviláglik, hogy a termek bérlői előbb 
idősb Strauss Jánost, m ajd Lanner Józsefet zenekarukkal együtt több estére szerződ
tették . E  két nagyhírű bécsi tánczeneszerzőnek és zenekarnak óriási sikere volt. 
Nem is sajnálták  a bérlők a fáradságot s előre hirdették a nagy esetet. Amikor Strauss 
jövetelét hirdették, külön hangsúlyozták, hogy maga vezeti zenekarát s hogy legújabb 
szerzeményeit fogja játszani, amely alkalm akra »Pest és Buda, valam int a közelebbi 
környék tisztelt közönsége« m eghivatott azzal a hozzáadással, hogy a közelebbiről 
a falragaszok adnak tudósítást. Ez azt jelentette, hogy a falragaszok koncertszerűleg 
fogják a játszandó darabokat hirdetni. Amikor Lannerék jö ttek  Pestre, a sajtó részle
tesen m egírta fogadtatásuk és bevonulásuk lefolyását. Ezeken a bálokon és bálizene 
koncerteken a zenekar nem a terem erkélyén levő zenekari helyen, hanem egy külön 
e célra emelt dobogón a terem közepén, illetőleg egyik végén játszott.

Míg Strauss pesti időzésének emlékére az Erinnerung an Pest és Éljen a magyar 
című keringőt írta , addig Lanner m ár i t t  já tszo tta  a híres Pest her Walzer-ét s utóbb 
az Abschied von Pest című keringőjét írta.

A m últ század első felében szokásban volt nálunk, hogy a művésznőket, 
művészeket röpcédulákra nyom tato tt versekkel tiszteljék meg, amelyeket előadás 
közben szétdobáltak a teremben, vagy a színház nézőterén. Ilyenekben Straussnak is, 
Lannernek is volt részük.

Lanner itteni sikereinek hatása a la tt szükségesnek lá tta , hogy búcsúszózatát 
a lapokban közzé tegye. Mint kortörténeti érdekes adalékot közöljük, természetesen 
fordításban, e búcsú szövegét : Búcsúszózat Buda és Pest nemes és melegszívű 
lakosaihoz ! Mélyen meghatva ama szeretetteljes és meleg fogadtatástól, amelyben szerény 
tehetségemet a Buda és Pest kettős város nagylelkű és vendégszerető magyarjai oly nagy 
mértékben részesítették, nem válhatok el a nékem is oly végtelen kedvessé lett országtól 
anélkül, hogy hőn érzett köszönetemet ki ne fejezzem és ne biztosítsam őket arról, hogy 
amaz örömteli, boldog napokat, melyeket e gyönyörű országban oly kellemesen eltöltöttem, 
éltem legboldogabbjaihoz fogom sorolni és felejthetetlenek maradnak számomra. S ha
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netán valamikor mód nyújtatnék arra, hogy körükben mégegyszer megjelenhessek, úgy leg
forróbb óhajtásom teljesülne. Éljen Magyarország ! Éljen Buda és Pest !

így  búcsúzott Lanner a ném etnek m ondott Pest lakosaitól, k ik  ha nagyrészt 
ném etül is beszéltek és gondolkoztak, m agyarul éreztek, minek legjobb tanúbizony
sága, hogy a Városi Színház operai művészei vagy szinészei ha biztos sikert akartak  
aratni, úgy vagy m agyar szöveggel énekelték valamelyik áriá jukat (például a Zampa- 
beli bordalt) vagy pár szavas m agyar m ondatot szavaltak. Meg is kap ták  a förgeteges 
tapsot. Amint az üzletek cégtáblái m egmagyarosodtak s a K unst und Industrie 
Commptoir m ellett olvasni lehete tt a »inű és ipartár« feliratot, Tomala nem késett a jó 
példával s csak m agyarul ír ta  boltjára, hogy az »miv-, földleírás és liang-tár«. A báli 
meghívók, jegyek, táncrendek is kettős nyelvüekké lettek és am int Liszt Ferenc 
volt az első, ki hangversenyeire kizárólag magyarnyelvű jegyeket nyom ta tta to tt, 
úgy a Nemzeti Kaszinóban is az ő tiszteletére rendezett bálban táncoltak először 
a Kaszinó urai Magyart.

A társasági bálokon m ár korábban megjelent a m agyar tánc, m int a Kaszinó
belieken, de míg a többi tánchoz já tszo tt darabok címeit és szerzőjüket legtöbbször 
feljegyezték, addig a m agyar táncról csak annyit mondanak, hogy »Lassú magyar«, 
vagy »Magyar táncok«.

*

De térjünk  vissza a hét elektorhoz és képzeletünkben nézzünk végig egy 
társasági bált. A hét választófejedelmek nagy term ében százával égnek a viasz
gyertyák a nagy csillárokban s a fali gyertyatartókban, melyeknek tündéri fényét 
a szép aranykeretes tükrök verik vissza a divatos ruhákba öltözött kislányokra és 
az őket karukon vezető préselt derekú frakkba b u jta to tt, igen szépen bodorított 
hajú ifjakra. Egy néhány m agyarruhás fiatalember is látható, kik lázas izgato tt
ságukat leplezve teszik a szépet viruló táncosnőiknek, m ert hiszen ők fogják a m agyar 
táncot járni, ezt pedig ugyancsak nem lehet kaputrokkban tenni. A terem oldalán 
levő emelvényen m ár együtt vannak az előkelő dám ák és urak, jönnek még mindig 
újabb vendégek s az előtérben még o tt nyújtogatja a nyakát egy csomó ifjú, akik 
még várva várnak valakit, aki végre is m am ája kíséretében a lépcső alján feltűnik. 
Megérkezik a védőnő s m ia la tt elfoglalja helyét és fogadja a tisztelgőket, fölhangzanak 
a bejáró fölötti erkélyen elhelyezett zenekarban Prónay Gábor Lassú m agyarjának 
hangjai, am elyeket az ifjú a védőnő tiszteletére szerzett.

Ennek elhangzása u tán  m ár készülődnek a fiatal párok, hogy a lassú, %-es 
ütem ű Landlert lejtsék. Zenéjét Sziller József Péter írta, kiről nem tudunk többet, 
m inthogy minden táncdarabján  hozzáteszi, hogy »pesti fi«.

U tána gyorsabb ütem ű ném et tánc, egy keringő következik. Játsszák H unyady 
Keresztelő János : Ofner Carneval Walzer-jének számait. Mint ajánlást olvashatjuk 
a ko tta  címlapján, hogy Aufgeführt im Königl. Landhaus-Saale u. in  mehreren 
hochadeligen Gesellschafts Bällen in Ofen. K iadta Lichtl Károly Pesten. H unyady igen 
jeles hegedűs hírében állott. Szerette a csákányt, mely a m últ században kedvelt 
tilinkóféle hangszer volt. H unyady nemcsak ném et tánczenét, hanem m agyarokat 
is írt, azután variációkat. Orvos volt, utóbb Pesten városi főorvos. H ázában komoly 
kamarazene folyt s a legjobb zenészek találkoztak nála. Volkmann R óbert is baráti 
körébe tartozott.

Nagyon szerették az Ecossaise-t is járni, különösen Schubert Ferencnek, 
a nagy bécsi zeneszerzőnek Ecossaisét, am it Pest részére ír t s am it a kóta címlapján 
igazol, ahol ezt olvassuk : Galoppe und Ecossaisen für das Pianoforte aufgeführt in  
den Gesellschafts Bällen im Saale zu den 7 Churfürsten in Pest im  Carneval 1826. Op. 49 
K iadta Bécsben Diabellí és Pesten Lichtl Károly. E  táncok annyira kedveltek voltak 
nálunk, hogy még jogtalan u tánnyom atot is csináltak belőlük s Müller szépmív- 
árust em iatt be is perelte a pesti kiadó.

Majd ismét magyar tánc következett : lassú és friss. Zenéjét ír ta  : Sárközy. 
() nem volt cigány, (pedig de kívánkozik e név után, hogy »bandája«). Igen képzett és 
igen előkelő úr volt, nem kisebb h ivatalt tö ltö tt be, m int az alnádorét. Lassú m agyarját 
nem já rta  az egész közönség. E zt tudni kellett. E z t a m agyarruhás ifjak járták , 
ki-ki párjával. Nézték is, irigyelték is őket az egész teremben s volt a tánc végén 
nagy tapsolás és éljenzés.

U tána újból keringőhöz állottak a párok. Most egy fiatal jogász muzsikája 
következett, melyet barátainak írt. Hranilovich X avér Ferenc : Zierde von Pest-nek 
hívta keringőjét s ezzel az újonnan felépített városi redutépületben (mely a Vigadó
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helyén állott s a színházhoz tám aszkodott) ta r to tt  első Jurista-bálnak akart emléket 
állítani, am elyet barátainak  ajánlott. Szerzőnk a pozsegai főispánnak fia. Igen tehet
séges fiatal ember. Tánczenén kívül változatokat ír t fuvolára. Korán, 21 éves korában 
halt meg, 1834 első napjainak egyikén.

Forgós tánc, de a keringőnél valamivel lassúbb a Mazurka, m elyet úgy a 
lengyel-magyar barátság, m int a tánc kedvessége honosított meg nálunk. Tomala, 
a fáradhatatlan  adaptáló, ebben eredetit nyújt, am it a Polonaise, Quadrille und 
M azur . . . Bearbeitet und für die Gesellschaftsbälle im  Ofen und Pesth 1825 gewidmet 
című kótájában Mazure (Originel) jelzéssel hangsúlyozottan ki is emel.

E zt m egint keringő követi. Fancsali Jóob Zsigmond írta. Címe : Lust der 
Schönen. (Aufgeführt in  den Ungarischen National u. Handelsstands Casino Gesell
schafts Bällen im  fasching 1831. (Pest. C. Lichtl). H ódolat a szépnem előtt. Úgy nézem, 
— bizonyítani nem tudom  — hogy szerzőnk azonos a Nemzeti Színház későbbi tenoris- 
tájával, ki fiatal korában egyetemi tanulm ányai m ellett zenét is tan u lt s utóbb 
a művészi pályára lépett.

De a fiatalságnak valami gyorsabb táncra is van szüksége. I t t  van a páros 
ütemű, gyorsmenetű galopp. Tomala: Dudás-galoppjára fogják járni. E zt az igen 
sikerült, M átray Gábor szerint »tüdő rontó táncdarab«-ot Tomala szintén m agyar 
népdalokból á tv e t tém ákból kovácsolta össze. Főnevezetessége az volt, hogy m agát 
a dudás-tém át egy m agyar dudás fú jta  a városi táncteremben. Ennek szerepel
tetése Tomala ötlete volt, ki nagy ambícióval vállalta a reduttbeli bálok tánczenéjének 
összeállítását.

A bál tetőfokán áll. A terem ben a hőség óriási, úgyhogy a viaszgyertyák 
olvadt fölöslege, m int nyári zápor u tán  az eresz, csendesen csepeg a bálozókra 
A fiatalok persze ezt észre se veszik de ha a m am ák vagy papák egyike kapott egy 
ily nem k ívánt kottilon-rendjelet, úgy a jogos felháborodás csak az illendőség paran
csolta kínmosolyban vagy magyaros bajúszbadörmögésben nyerhetett kifejezést. 
De a legnagyobb bosszúságot is elfelejteti Lanner Pesther Walzerja. E  nagyon sok 
számból álló keringőt nem is táncolta minden pár egyszuszra végig, hanem kis 
frissítőért átnéztek a szomszédos termekbe, hol a papák a fehér asztalok körül nem 
mandulás tej és limonádé m ellett várták  a hazamenetel idejét.

Végefelé közeledik a bál s a m agyar párok ism ét felállottak, hogy Sárköv  
Kázm ér M agyarjaira já rják  a táncot. De m ost m ár a frakkos fiatalság sem marad 
puszta szemlélő. H am ar elleste a járás m ódját s a frissben jól, rosszul, de igaz szívvel 
já rták  kisasszonyaikkal a m agyart, kivilágos virradatig.

ISOZ KÄLMÄN d k .

V ID É K I Z E N E É L E T

Debrecen. Március hó 6-án este ta rto tta  a Máv. filharmonikus együttes e 
szezonbeli I II . hangversenyét a Bika-szálló nagytermében a legteljesebb sikerrel. 
Az est külön értéke Amit, hogy ez estén került bem utatásra Ábrányi Emil 
karnagy »Trianon« c. 3 részből álló szimfonikus költeménye. A nagy készültséggel, 
meleg invencióval m egalkotott, a Nemzet összeroskadását, éledő reményét és 
m indent átvilágító törhetetlen hitét, megszólaltató mű a Máv. filharmonikusok 
nagy szeretettel szolgált előadásában elementárisán ha to tt. A term et zsúfolásig 
megtöltő közönség hosszan és melegen ünnepelte a szerzőt. Az est vendégművésze 
Molnár Anna hárfaművésznő volt. Pierné G. »hárfaversenyét« já tszo tta  zenekari 
kísérettel, brilliáns technikával, k iforro tt művészettel. A zenekar még Volhmann 
F -dur szerenádját és bevezetésül Weber »Euryanthe« ny itányát ad ta  elő finoman, 
plasztikus kidolgozottsággal. A hangverseny végén hálás szeretettel ünnepelték l 
zenekar önzetlen művészi m unkáját és Ábrányi karnagyot, a nagy lelkesedéssel 
betan íto tt m űvek népszerű dirigensét.

Szeged. A Városi Zeneiskola e hó 19-iki hangversenyén a kamarazene-tanszak 
növendékei szerepeltek kitűnő eredménnyel. Belle Ferenc dr., Kollár Pál és Körffv 
bűidre tanárok növendékei jóleső precizitással szólaltatták meg Mozart F-dur, 
Beethoven »Kreutzer« és Franck Cézár hegedű-zongora szonátáit. E  műsorszámok
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között Witzenetz Jolán és Domonkos K álm án énekesnövendékek Schubert-, Pergolese- 
és M ozart-áriákat és duetteket ad tak  elő. M esterüket, Hilberi Jan k á t, valam int 
a kam arazene-tanszak vezető tan árá t, Fiedler W altert egész este tün te tő  tapsokkal 
ünnepelte a kitünően sikerült hangverseny közönsége.

Nagykanizsa. Az 1932-es év a hangversenyek szám ában nem hozott változást, 
de az eddigi koncertek, úgy nívóban, m int program jukban meglepetést keltettek, 
így  a József-Szanatórium február 7-i hangversenyén a Városi Zeneiskola tanáraiból 
alakult kam arazenetársaság (F . Pásztor Irm a, L. Weber M argit és F. Garai Margit) 
Schubert В-dur zongoratrióját já tszo tta  alapos kidolgozásban és plasztikus előadásban. 
E  hangversenyen m uta tkozo tt be Vannay János zeneiskolai igazgató vezetése a la tt 
működő Városi Nőikar is, mely finom és lendületes előadásban Siklós-, Hollósy- és 
Uawwav-kompoziciókat adott elő igen nagy sikerrel. Honti Ilona zeneiskolai tanárnő  
zongoraszámaiban A Ibeniz-, Siklós- és Vannay-opuszokat já tszo tt megérdemelt sikerrel. 
Gy. Prága y Zsófia értékes hanganyagú és muzikális éneke és Barlay E d ith  nagy 
tehetségre valló szavalata egészítették ki a sikerült est m űsorát. — Igen szép 
sikere volt a március 12-én rendezett zenei estnek, melyen Mendelsohn d-moll 
zongoratrióját, Händel zongora-hegedű szonátáját já tszo tta  a nagykanizsai Városi 
Zeneiskola tanáraiból alakult trió-együttes. Flittner Rózsi ku ltú rá lt nemes 
előadásában kerültek bem utatásra H aydn skót népdalai, valam int L. Weber M argit 
és Vannay J ános közreműködésével Carissimi, Rubinstein és Mendelssohn duettjei. 
Érdekes kísérlet volt a március 1 -i növendékhangverseny, melynek m űsorát kizáróan 
olasz kom ponisták — Sartorio, Bossi, Casella, Scarlatti, Martini, Corelli, Leonardo, 
Toselli, Zanella, Catalani és M artucci — zongora- és hegedűműveiből állíto tta  össze 
a Városi Zeneiskola fáradhatatlan  lelkesedéssel és hozzáértéssel dolgozó nagyképzett
ségű igazgatója : Vannay János. — Em lítsük meg végül, hogy e hó 13-án, vasárnap 
délután a Zrínyi Miklós Irodalm i és Művészeti K ör a Goethe-centennárium alkalmából 
ünnepélyes liceális előadást rendezett. Magas Mihály, a kegyesrendi reálgimnázium 
igazgatója mélyen szántó, tartalm as előadásban ism ertette Goethe jelentőségét. 
Bölcsföldy .Sárika három Goethe-verset szavalt mély átérzéssel. Az Ipartestü leti 
Dalárda Parti Lajos karnagy vezetésével a »Hiszekegy«-et, a »Szózat«-ot, Siklós : 
»Száll a felhő« c. hangulatos kórusát és Parti Lajos átiratában  : Magyar népdalokat 
ado tt elő a Városháza díszterm ét zsúfolásig m egtöltő közönség elismerő tapsainak 
kíséretében.

tiyőr. Az újesztendő eddig lezajlott eseményeit az Izr. Ifjúsági Kultúregyesület 
férfikarának január 9-i szárnypróbálgatása vezette be. Fodor K álm án vezényelt. 
Ugyancsak ő vezette az Iparos Dalkör jól sikerült férfi- és vegyeskari estjét is január 
24-én. Nagyban emelte a hangverseny sikerét Helényi Gyula gordonkázása. Az Ének
és Zeneegylet január 14-én, vegyeskarának és vonószenekarának közreműködésével 
ta r to tt  hangversenyt. Volkmann-, Grieg-, Koessler-, Kerényi-, Török- és Boldis-művek 
kerültek előadásra. Vezényeltek Hermann László és dr. Boldis Dezső. Svéd Sándor, 
a m. kir. Opera nagy reményekre jogosító baritonistája, a Lloyd Kereskedelmi 
Testület február 7-i estjének volt a vendége. Hermann László kísérte zongorán. 
Stefániái Im re február 15-i nagysikerű zongorahangversenyét az Ének- és Zeneegylet 
rendezte. Ugyanezen egylet február 29-én és egyben az idei évadban imm ár 
negyedik kamarazenehangversenyének az ado tt külön érdekességet, hogy a Hermann— 
Gero—dr. Amon—Hefetry г-társaság eljátszotta Debussy vonósnégyesét és a győri trió
II. Szanyi Irm a, Hermann László, Helényi Gyula) előadta Dvorák »Dumky« zongorá

éi rvnasát. A zeneiskola március 2-án Bach műveiből rendezte jelen (86.) tanévének 
harm adik növendékhangversenyét. Ezen Hermann László, Opsitz Lnjza, H . Szanyi 
Inna, Faber Anna, Molnár M argit és Helényi Gyula tanárok növendékei tűn tek  ki 
nagyon jó iskolázottságukkal. A hangverseny m űsorát Erdős Béla : Bach János 
Sebestyén életét és m űveit magvas előadás keretében m éltató bevezetőszavai egészí
te tték  ki. — A március 8-iki és 17-iki növendékhangversenyek gazdag műsorán a 
magyar kom ponistákat Bartók, Bloch, Hubay, H orváth  G., Poldini, Radnai, Siklós 
és Zsolt képviselték.
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SZÍN H Á ZI H ÍREK
A párisi Nagyopera, az Opéra Comique 

és a Theatre Français sürgős szubvenciót 
követelnek a francia kormánytól. Rouché, 
a Nagyopera lem ondott igazgatója a 
színigazgatók ülésén elmondotta, hogy 
40 év ó ta semmit sem te ttek  a párisi 
opera modernizálása érdekében. így  pl. 
negyven év előtt a lakíto tták  á t a gáz
világítást villannyá, de a villanydrótok 
m a is a negyven év előtti állapotban 
vannak és em ia tt az Opera világítása a 
legkezdetlegesebb. Estéről-estére a leg
nagyobb gondot okoz, hogy az előadá
sokat megfelelő reflektorozás és fény
hatások m ellett ta rtsák  meg. A díszletek 
változtatása és általában a színpadi 
mechanizmus ép olyan primitív, m int 
negyven évvel ezelőtt. A bale tt tagjai 
táncszám  u tán  dideregve rohannak fel 
szűk lépcsőkön a negyedik emeletre és 
o tt csoportba verődve melegednek egy 
kis vaskályha mellett. H a egy színésznek 
melegvízre van szüksége, hogy lemossa 
magáról a színpadi festéket, akkor 
valakit le kell küldenie az Opera ház
mesteréhez, ahol félóráig ta rt, amíg 
gázon megmelegítenek egy liter vizet, 
leghihetetlenebb a párisi Opera nyomo
rában, hogy az épületben csak a közönség 
szám ára van toalett. H a a kormány 
nem teljesíti a színigazgatóknak az adók 
mérséklésére és szubvenció megszavaz- 
ta tására  vonatkozó kérését, akkor kény
telenek lesznek színházaikat bezárni, és 
tízezer polgár vesztené el kenyerét.

Németh Mária öthavi szerződést kö tö tt 
a berlini Városi Operával ; a bécsi áll. 
opera is közeledett a művésznőhöz : 
20 fellépésre szerződtette. H a megvalósul 
a bécsi opera londoni vendégszereplése, 
ebben a m agyar prim adonna is résztvesz.

Haydn-ünnep Rómában is volt : m ár
cius 19-én az »Évszakok« előadásával 
emlékeztek meg a nagy zeneszerző k é t
száz év előtti születéséről.

V EG Y ES HÍREK
• •••

Berény Henrik, a Párisban élő magyar 
zeneszerző e hó 21-én a Royal-szállóban 
hirtelen elhúnyt. 1871-ben született 
Kassán. Zenei tanulm ányait Budapesten 
végezte el, m ajd Párisba költözött, hol 
két pantom im je : »A kéz« és a »Hasis« 
szép sikert a ra to tt. Táncdarabokat és 
operetteket is írt, köztük a »Chou-Chou«-t 
és»A kulisszák mögött« c. zenés vígjátékot. 
Egy év előtt cigány szimfonikus zenekart 
alak íto tt és nagy sikerrel já rta  végig 
Európa metropolisait. Pesten azért járt, 
hogy zenekarát újjászervezze.

A varsói nemzetközi Chopin-pályázaton 
Ungar Imre m agyar és Uninski Arnold 
emigráns orosz zongoraművésznek 345 

ontot íté lt meg a hangversenybíráló 
izottság. Tekintettel, hogy a két művész

nek azonos volt a pontszáma, sors
húzással döntöttek afelett, hogy ki 
kapja az első díjat. A sors Uninskinak 
kedvezett, aki a köztársasági elnök 
5000 zlotys első d íját kapta, míg Ungar 
Im re a közoktatásügyi miniszter által 
felajánlott második d ijat nyerte el. 
Rentner Lajos és Herz Lili magyar 
zongoraművészek az 1500 zlotys hatodik 
és hetedik d íja t kapták.

Tizedik zeneünnepét ta rtja  az Inter
nationale Gesellschaft für neue M usik 
június 16-tól 22-ig Bécsben. Rendezősége 
18 országból 160 m űvet kapott előadás 
céljára; a bírálóbizottság 25-öt válasz
to tt  ki : Schönberg (filmzene), Haha (he- 
gedűhangverseny-darab), Kfenek, Mali- 
piero, Ed. Erdmann, Reinhold Beck 
művein kívül 12 új zeneszerzőt. A bécsi áll. 
opera a társaság tiszteletére elő fogja adni 
Janácek hátrahagyott m űvét : »Aus einem 
Totenhaus« és Alban Berg »Wozzeck«-jét.

Orgonára írt zeneműre hirdet pályáza
to t Párisban az Association des amis de 
l’orgue.

Budapest székesfőváros házinyomdája 1932 — 3302

C ) bérlet 1932 április 17-én, vasárnap délután 5 órakor C ) bérlet.

HAYDN CENTENÁRIS HANGVERSENY
K ö z r e m ű k ö d n e k :

BÂTHY ANNA ORSZÀGH TIVADAR SEBESTYÉN SÁNDOR DR
a m. kir. operaház tagja hegedűművész gordonkaművész
Műsoron : Áriák a »Teremtés« és az »Évszakok« c. oratóriumokból, Schottische 

Volkslieder, Hegedűverseny, D-moll gordonkaverseny, Búcsúszimfónia. 
Vezényel : BOR DEZSŐ karnagy
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H A Y D N  JÓ Z S E F
(.1732— 1809)

Minden kultúrnemzet széles e világon díszes és előkelő keretek között 
ünnepli Haydn József születésének kétszázadik évfordulóját. Minden 
komolyan számbavehető zenei intézmény hódol a halhatatlan zeneköltő 
korszakalkotó munkásságának, mely művészi alkotásaiban ma is élő és 
pompázó dísze az egyetemes zenekultúrának.

Vigasztaló érzés, hogy a mai, soha nem tapasztalt kiterjedésű gazda
sági depresszió idején az emberiség még rendelkezik azzal az idealizmussal, 
mely a Múlt diadalmas kultúrharcosainak emlékét a kegyelet és hála 
színes virágaival fonja körül és őszintén lelkesedni tud oly örökbecsű 
művek hallatára, melyeknek minden üteme a bensőséges érzések : a hit, 
a nyugodt kedély tiszta és derűs hangjaival üdíti fel a hallgatót.

Haydn művészi jelentőségét a zenetörténet kutató tudósai régen 
felismerték és megállapították. Egészen kétségtelen, hogy Haydn, a XYIII. 
század zenei klasszicizmusának pater familias-а, a kamara és szimfonikus 
zene formai és tartalmi kivirágoztatásának úttörő mestere, aki különösen 
az orkesztrális zene területén olyan új ösvényeket vágott, melyek csodá
latosan gazdag perspektívát nyitottak az utókor számára.

Haydn a serdülő ifjúság éveivel rendesen együtt járó küzdelmek után 
olyan életkörülmények közé jutott, melyek kiválóan alkalmasak voltak 
a nyugodt, elmélyedő munkálkodásra. Saját kijelentése szerint zenei 
egyéniségének kifejlődésére az hatott legelőnyösebben, hogy élénkebb 
zenei és kultúréletet élő, forgalmasabb városoktól távol töltvén életet, 
az idegen befolyás gyakran zavaró hatásától mentesen, mindent saját 
elgondolásaiból és tapasztalataiból kellett leszűrnie.

Hosszú kismartoni és eszterházai tartózkodása alatt nemcsak 
a művészi alkotásra talált bőséges alkalmat, hanem mint a természet
kutató tudós, aki laboratóriumában találja meg tudományos feltevéseire 
a bizonyítást, ő is abban a szerencsés helyzetben volt, hogy művészi kísér
letezéseinek eredményeit az állandóan rendelkezésére álló zenekarral elő
adatva, azoknak helytállóságáról azonnal meg is győződhetett. Ezzel 
Haydn részére lehetővé vált a művészetben és az alkotó munkában való 
folytonos, tudatos és szinte nyilvántartott előrehaladás ; az a folyamat, 
mely legalkalmasabb a lassú és céltudatos művészi fejlődés biztosítására.

Már Kismarton előtt és hasonló körülmények között volt alkalma 
Haydnnek a kamarazene-műfajok szerkezeti kérdéseivel foglalkozni. A Fürn- 
berg báró zeneszerető házában töltött idő termelte ki első vonósnégyeseit. 
Ezekben Haydn már eltért a kamarazene addig szokásos túlnyomóan 
koncertáló jellegétől s a négy hangszer paritásos kezelésére törekedett. 
Általában Haydn volt a hangszerek, művészi összműködésében találkozó 
alkalmazásának legjelentősebb előmozdítója ; előtte a zenekar túlnyomóan 
valamely vezetőszólam kíséretére volt kárhoztatva.

Külön tanulmány tárgya lehetne a fokról-fokra való fejlődést szolgáló 
számtalan kisebb-nagyobb reformjának felsorolása. Hosszú karmesteri 
működése közben a formaművészet kifejlesztésén kívül különösen a zene
kari széphangzás megalapozásán fáradozott. A hangszercsoportok váltakozó 
alkalmazása, a hangszínkeverés első kísérletei, a kamarazene és szimfónia
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négy tételre való tagolása, tartalmi elmélyítése és formai törvényszerűségének 
megállapítása nagyrészt Haydn művészi tevékenyéségének gyümölcse. 
.S midőn már szinte élete alkonyán, a londoni utazások alkalmával szerzett 
impulzust követve a »Teremtés« és »Az évszakok« című oratóriumait 
megírta, nemcsak a vokális-zene legelsőrangú mesterének bizonyult, de 
új életre keltette az oratórium nemes és előkelő műfaját.

Haydn művészi jelentősége, a második klasszicizmusnak alapjait 
megteremtő elhivatottsága, bizonyára kétségtelen. S az is fog maradni, 
dacára egyik-másik zenehisztórikus gáncsoskodásának, mert Haydn a 
géniuszasugallta elgondolásait időálló gránitsziklába véste: saját művei
ben keltette életre. A zenei kultúrvilág csak magát tiszteli meg, ha 
emlékét ünnepli ; hazánkban ez az ünneplés annál inkább helyénvaló, 
mert noha Haydn az osztrákföld szülötte volt, művészi alkotásainak 
túlnyomó része magyar földön virágzott ki istenáldotta leikéből.

vSZABADOS BÉLA

Harmincadik hangverseny — 1932 április 17-én — Karnagy: Bor Dezső 
G bérlet,

HAYDN CENTENÁRIS-HANGVERSENY
1. Szimfónia, Б -dur, 102. sz.
Kzt a m űvet H aydn második londoni tartózkodása a la tt írta. Koncepciója, 

tem atikájának kidolgozásmódja is a hatvan évet betö ltö tt mester teljes v ég eze tt
ségére vall.

Második tétele : Adagio. Kis szonátaforma, melynek kidolgozási része érdekes 
harmóniai fordulataival lep meg. A szokásos kis zenekarra m éretezett partitú rában  
meglepő, hogy a tétel folyamán a trom bitákra és az üstdobokra vonatkozóan szordi- 
nókat ír t elő Haydn. Rokokó-hangulatú rondóforma az utolsó tétel. Derűs epizód
jainak egyike erősen emlékeztet a Lerchen-quartett utolsó tételének melléktémájára. 
Szellemes a visszatérés előkészítése a fafúvók egyik kis motívumtöredékének ismétel
getésével.

2 a) Aria a »Teremtés« c. oratóriumból.

b) »Az évszakok« című oratórium ból: Hanne nyári áriája.

Recitativ :
Légy üdvöz most, sötét liget, hol százados tölgy a la tt hűs árnyékot nyú jt 

a lomb, hol karcsú nyárfán reszket most halk szóval a zöld levél! Mohlepte ú tján  
csörgedez a tiszta hűs patak, vidáman lengve o tt kering a tarka lepkeraj. A sok szép 
virág illatát lágy szellő hordja szét s zöldelő bokrok sűrűjéből a pásztor sípja szól.

Ária : Minden szív most ú jra ébred, 
minden vágy most ú jra éled!
Vérem frissen pezsdül ismét, 
frissen pezsdül, várva-vár 
és lelkemet boldog érzés hatja  át.

Az élet felderül, 
a szám kacajra áll, 
a szívem te ttre  vágy, 
m ert új erőt talált.

Énekli : Báthy Anna, a m. kir. Operaház tagja.
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3. Második hegedűverseny, G-dur. (Kadenciáit Országh T ivadar írta.)
Kilenc hegedűversenyt kom ponált H aydn, nagyrészüket kism artoni műkö

dése alatt. Jellegük a 18. század concerto-típusának felel meg. A hegedűszólam (mint 
Violino prinzipale) a vonószenekar tutti-részleteit felváltó szólóepizódokban lép 
előtérbe, erősen figuráit tem atikájával. A 19. század klasszikusainak hegedűverse
nyeinél tapasztalt hárm as tagolást i t t  is megtaláljuk, de a szonátaform át i t t  a 
brandenburgi koncertekből ism ert nagyívelésű háromszakaszos dalforma helyette
síti. Ugyancsak dalforma a bensőséges melegséggel á tita to tt C-dur adagio. Az allegro 
tipikus kétnegyedes rondóforma. Fő tém ájának annyira éles a profilja, hogy szinte 
csodálkozunk, m iért m ondott le benne H aydn-papa arról a lehetőségről, hogy egyik 
epizódjában fugato-yá képezze ki. Egyébként a rondók régi típusának megfelelően 
a rondótém át legtöbbször a tutti játsza, az epizódokat pedig a szólóhegedű. Bájos 
az az epizód, melyben a fő tém át moll hangnembe ü lte tte  á t a mester.

E lőadja : Országh T ivadar hegedűművész.

4. Gordonkaverseny (D-dur).
A nagy klasszikus mester versenyműve a gordonkaversenyek között első

helyen áll a literatúrában, m ert érzéseinek üde, kristálytiszta levegőjét, közvetlen, 
derűs világnézetét még senkinek sem sikerült túlszárnyalni. A virtuóz részek passagei 
sem üres technikát csillogtató menetek, hanem a mű tartalm ából logikusan követ
kező hevesebb lelki emóciók kifejezői.

A versenymű, m elyet F. A . Gevaert hangszerelésében szólaltatunk meg, 
három  részre oszlik. Az első : Allegro moderato, nyugodtabb, szélesebb m enetű tétel. 
Nagy zenekari bevezető u tán  halljuk a m agángordonkát a főtémával. A második 
rész : Adagio, tem atikus m agvát az első té tel főtém ájából m erítette. Nem túl hosszú 
rész, de annál változatosabb. A harmadik té tel (Allegro) szintén rokon az első tétellel, 
formailag pedig, valam int vidám, derűs világnézetével igen rokon Haydn szimfó
niáinak az utolsó tételeivel.

E lőadja : Dr. Sebestyén Sándor gordonkaművész.

5. Schottische Volkslieder :
a) Was sehen denn die Leute . . .
b) Mein Schatz, das ist ein freier Schütz,
c) Im  Schlummern, da kam  einst zu dir.
Énekli : Báthy Anna, a m. kir. Operaház tagja.

6. Búcsúszimfónia. I. Allegro assai. I I .  Adagio. I I I .  Menuetto. Allegretto.
IV . Finale Presto. V. Adagio.

Hogy tökéletesen megérthessük Haydn-пак ezt a szimfóniáját, föltétlenül 
szükséges ismernünk keletkezésének történetét. Esterházy herceg 1772-ben hirtelen 
elhatározta, hogy zenekarát, melynek tudvalévőén Haydn volt a karmestere, két 
hónappal a szokottnál tovább fogja nyári kastélyában visszatartani. H aydn elhatá
rozta, hogy zenészei nevében egy kérvényt nyú jt be a hercegnek, még pedig zenei 
hangokban! Ez a kérvény volt a »Búcsú szimfónia«. Első három tétele rendes, semmi 
eltérést sem m u ta t a szokásos H aydn szimfóniáktól, azonban a negyedik tétele már 
nincs oly szélesen tartva, m int a Mester Finale-i általában, hanem rövid visszatérés 
u tán  beletorkollik az ötödik tételbe az Adagio-ba. Már a negyedik tétel hangulatában 
ki van fejezve a zenészek elégedetlensége, nyugtalansága és elkeseredettsége a hercegi 
döntés m iatt. Az ötödik tételben pedig ez egészen a tettlegességig fajúi : 
úgy van megkomponálva a tétel, hogy a zenészek sorban egymás u tán  o tt hagy
hatják  helyeiket és eltávoznak a teremből. Először az első óboa és második kürt, 
azután szép sorban a fagót, második óboa, első kürt, gordon, gordonka, második 
hegedű, mélyhegedű, végül nagy nehezen az első hegedű fejezi be a kompozíciót, 
m intha azt mondanák : »Mi sem bírjuk tovább«. A herceg m egértette az eredeti 
kérvény tartalm át, kim ent az előszobába, ahol a zenészek várakoztak és mosolyogva 
tud tukra adta, hogy m ásnap utazhatnak.
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H Á R O M  K E R E S Z T M E T S Z E T

AMIKOR H A Y D N  M EGSZÜLETETT. . .

. . .  I II . Károly király uralkodott, aki a szatm ári béke becikkelyezése u tán  
sikeres felszabadító háborúkat kezdeményezett a török ellen.

. . .  II . Rákóczi Ferenc fejedelem Rodostóban élt számkivetésben.

. . . Mária Terézia — kinek trónralépésekor H aydn nyolc éves gyermek 
volt — Bécsben, Schönbrunnban nevelkedett ; a szépségéről híres tizenöt éves 
királyi hercegnő négy évvel később m ent férjhez Ferenc lotharingiai herceghez.

. . .  a 47 éves Bach J. Sebestyén kilenc éve m űködött a lipcsei Thomasschule- 
ban ; ekkor készühiek első töredékei a drezdai Hofkirche szám ára kom ponált 
grandiózus A-moll miséjének.

. . .  az ugyancsak 47 éves Händel Londonban vesződik egy olasz operatársulat 
újjászervezésével, közben előadatja Sosarme c. operáját és Eszter c. oratórium át 
fejezi be.

. . .  az ifjú Guck, az opera geniális reform átora még a kom otaui jezsuiták 
kolostorában tanul és a kápolna kórusában énekel.

. . . Scarlatti Domenico a 18. sz. zongorastílusának megalapítója a spanyol 
udvarban él, m int zenetanár és karmester.

. . .  a tizenöt éves Stam itz-ot a hangszeres zene, különösen a szimfónia 
korszakos jelentőségű m esterét, Deutsch-Brodban kántor édesatyja ta n ítja  hegedűre 
és orgonára.

AMIDŐN H A Y D N  A TEREM TÉST M EGÍRTA. . .

. . .  Ausztriában II. Ferenc császár a campofomiói békét kö tö tte  meg. 
.Szomorú napokat élt á t az osztrák császárság, melynek szabadságtipró vezetésében 
a rendőri kémrendszer le tt úrrá.

. . . Bonaparte Napóleon tábornok győzedelmes hadjáratai során meg
szüntette a velencei köztársaságot, melyet kárpótlásul Ausztriához csato ltato tt. 
Népszerűségének növekedését a párisi direktórium  tehetetlen féltékenységgel figyeli. 
Ugyanez év (1798) tavaszán száll partra  Toulonban 40.000 főnyi seregével, hogy 
Anglia ellenállását Egyiptom  megszállásával is megtörje.

. . . Goethe, a Faust halhatatlan poétája első olaszországi ú tjából visszatérve 
ismét az udvar kicsinyes életviszonyait igyekszik költői elhivatottságával össz
hangba hozni W eimarban.

. . .  a 28 éves Beethoven még Salieri-nél tanul drámai kompozíciót és befejezi 
három zongoraszonátáját, a c-rnollt, F-durt és D-durt (10. sz. mű).

. . . Cherubinit ekkor kezdik emlegetni Médea c. dalművének sikere kapcsán 
Párisban.

AMIKOR H A Y D N  ÖRÖKRE LEHÚNYTA SZEM EIT. . .

. . . Napoleon másodszor vonult be gránátosaival Bécsbe és Ferenc császár 
sehönbrunni kastélyában ü tö tte fel hadiszállását. Innen intézte — minden eredmény 
nélkül — a magyar nemzethez szóló proklamációját. H aydn 1809 m ájus 31-én halt 
meg, tíz nappal előtte zajlott le közvetlen közelében az aspemi csata, melyben a 
császár először életében szenvedett vereséget.

. . . megjelent Goethe W ahlverwandschaften c. nagysikerű regénye.

. . .  a 39 éves Beethoven, m int ragyogó üstökös világítja be a zenei világot. 
Hetedik szimfóniájának vázlatait veti papírra és az Erdődy grófi háznál talál meleg, 
megértő barátokra.

. . . Weber, a romantikus opera megalkotója Silvani c. operáját fejezte be, 
S tuttgartban, ahol a w ürttem bergi fejedelem lányát tan íto tta  zongorázni.

. . .  a tizenkét éves Schubert a bécsvárosi konviktus bennlakó növendéke 
és az udvari énekkar gyermekkórusának tagja, — m int 70 évvel azelőtt a kis 
Haydn József. ^ д
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M O Z A I K - S Z E M E K  H A Y D N  B I O G R Á F I Á J Á H O Z

Rohrau, jelentéktelen kis falu Alsóausztriában, a L ajta  mellett, a Bruck- 
K irályhida közötti országhatártól 10 kilom éternyire északra. Ma az egész kultúr- 

■ világ érdeklődésének középpontjába került. I t t  született H aydn József pontosan 
kétszáz évvel ezelőtt. A falu azóta alig fejlődött valam it, legfeljebb annyiban, hogy 
a bruck-hainburgi vasúti szárnyvonal szeli át. Egyik m ellékutcájában, a templom
térhez közel áll az az em léktáblával megjelölt kis parasztház, melyben a Mester 
m egszületett. K ár, hogy tulajdonosa — midőn a beomlással fenyegető régi te tő 
zetet ú jjáép ítte tte  — a homlokzat régi barokk stukkóit barbár módon megsemmisí
te tte . Ezzel, valam int a derűs kis gyümölcsöskert beépítésével teljesen m egbolygatta 
az épület régi hangulatát. Bécsi lapok leírása szerint azt a szobát, melyben Haydn 
először lá tta  meg a napvilágot, m a lom tárnak használják. Bizottság alakult, mely 
megfelelő tőke előteremtése u tán  régi metszetek nyomán ha jtja  végre a történelmi 
nevezetességű ház rekonstruálását.

*

Nyolc éves korától 16-ik életévének betöltéséig énekelt a kis H aydn József 
a bécsi Szent István-tem plom  gyermekkórusában. A kis parasztfiúnak előzőén semmi
féle rendszeres oktatásban nem volt része és Reutter-nek, a regens chorinak eleinte 
sok dolga volt azzal, hogy a neveletlen gyermeket jó m odorra szoktassa. De mikor 
meglepődve konsta tá lta  feltűnő m uzikalitását, sok mindent megbocsátott neki. 
H aydn »inas évei«-nek e derűs korából emeljük ki azt a legendát, mely arról szól, 
hogyan nyert el egyízben egy m aréknyi rózsavizes mézcukrot. Valami új esküvői 
szertartási éneket tanu ltak  be, egy udvari karnagy m űvét. A betanítást R eutter 
egyik helyettese végezte el. A kis H aydnnak sehogysem te tszett egy hang a közép
szólamok egyikében. Figyelm eztette is rá  a korrepetitort, de az sértő módon rendre - 
u tasíto tta  a gyermeket. Mikor az utolsó próbán R eutter vette á t a kompozíciót, 
a m ondott helyen megállt és k ijav íto tta  a becsúszott tollhibát. H aydn kis barátai 
erre rögtön közölték mesterükkel a próbák egyikén lejátszódott epizódot és R eutter 
eígy adott elégtételt a m egbántott kis énekesnek, hogy dicsérő szavak kíséretében 
nyú jto tt á t neki egy kis csomag cukrot.

*

Porporának, a jeles énektanárnak és term ékeny operakomponistának óráján 
tö rtén t. Az ifjií H aydn ült a cembalo előtt és egy elkényeztetett hányaveti énekes
növendék áriá ját kíséri. Egy ritm ikai hiba m iatt Porpora mester megállította növen
dékét, aki a h ibát m indenáron kísérőjére akarta  tolni. Porpora erre pulyka vörösen 
ugro tt fel : »Hallja maga zenetörpe, maga mer valakit tudatlanságának palástolására 
bem ártani ; még hozzá H aydn urat, a segédemet! H á t tud  maga Számozott basszust 
transzponálni? Tud szabadon fantáziáim? Tud-e kadenciákat és moduláló recita- 
tiveket rögtönözni? Takarodjék házamból, ne is lássam többé ! Ennek a fiatalembernek 
nevét egész Ausztria és Itália  fogja ismerni, amikor a magáét még a kakasok sem 
kukorékolják! . . .« Csak a sérte tt H aydn szerény közbelépése m entette meg a teno- 
ristajelöltet a temperam entum os olasz mester tettlegességétől.

*

Az Esterliázy-család fraknói ágazata — mely 1687-ben nyerte el a római 
szentbirodalmi hercegi rangot — mindenkor lelkes pártfogója volt a tudom ánynak 
és a művészeteknek. Szépművészeti Múzeumunk régi képtárának magva, csaknem 
500 festménv, a világhírű Esterházv-gyűjteményből került ki. A lapját Esterházy 
Pál herceg vetette meg a 17. században. Részt vett Buda ostrom ában és Bécs fel
mentésében és 1681-ben nádora is volt Magyarországnak. Harmonia Coelestis c., 
Bécsben nyom tato tt és egyházi kompozíciókat tartalm azó gyűjteménye a magyar 
zene történetének egvik legérdekesebb dokumentuma. Esterházy Pál Antal herceg 
nevéhez fűződik H aydn szerződtetése. Midőn Morzin gróf zenekara feloszlott H aydn 
állás nélkül maradván, második karmesternek szegődött a hercegi zenekar élére 
Werner Gregorius mellé, 1761 május elsején. Midőn a herceg alig egy év múlva meg
halt, testvére Miklós József herceg soproni főispán, tábornagy vezeti tovább a hercegi 
uradalom ügyeit. Átveszi a kismartoni zenekart és H aydn lesz a 30 tagú világhírű
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orkeszter vezetője. Közel harminc évig dolgozik szakadatlanul K ism artonban, m ajd 
Eszterliázán a bőkezű herceg haláláig 1790-ig. Fia, Antal herceg oszlatja fel a zenekart 
és nyugdíjaztatta a közel 60 éves Mestert, Й  Bécsbe költözött. Az egymással sokszor 
ellentmondó hírekből bizony m a m ár nehéz kihámozni az igazságot : megkülön
böztete tt helyzete volt-e egykor H aydnnak Esterházy udvartartásában, részesült-e 
személyi értékét és tekintélyét megillető bánásmódban, vagy igaznak kell-e elfogad
nunk biografusainak a »szolgai« és »lakáji« rangjára vonatkozó, de azért sokszor meg
cáfolt adatokat. E rre vonatkozóan érdekes az az anekdota, melyet a centenárium 
alkalm ával közöl egy bécsi zenelap. Esterházy herceg sokszor m eghívta asztalához 
H aydnt, kinek hírneve akkor m ár bejárta E urópát ; csak azokon a napokon terí
te ttek  neki egy oldalszobában, ha külföldi előkelő vendégek érkeztek a kism artoni 
kastélyba. Egy ízben két igen előkelő angol lord lá togatta meg a vendégszerető 
házigazdát. Mikor asztalhoz ülve H aydn u tán  érdeklődtek, a herceg sajnálkozva 
jelentette ki, hogy karmestere ma szobájában ebédel. A két angol erre m éltatlankodva 
fakadt ki : »Azért u taztunk  napokon á t a csatornán és egész Németországon keresztül 
hogy abban a megtiszteltetésben legyen részünk, hogy H aydnnal egy asztalnál 
üljünk!« Esterházy herceg erre megszégyenülve h iva tta  a Mestert.

*

A tiszteletadás és ünnepeltetés sok-sok megnyilatkozása közül emelj ük ki 
az 1809-iki epizódot. Napoleon megszállta Bécset és Schönbrunnba helyezte főhadi
szállását. A francia katonák zajos felvonulása nagyon idegesítette az agg komponistát. 
Midőn liírülvítték a császárnak, hogy az osztrák főváros egyik emeletes külvárosi 
házában él a francia fővárosban is sokszor bem utato tt vonósnég57esek és szimfóniák 
alkotója, Napoleon azonnal elrendelte, hogy a komponista háza előtt állandó dísz
őrség táborozzék. Ezzel a nemes gesztussal hódolt a császár a művészet koronázatlan 
királyának, ki ép úgy, m int ő, »alul« kezdte tüneményes pályafutását*

*

1809 május 31-én halt meg végelgyengülésben és a H undsturm er Friedhofban 
tem ették el. E  sír kert helyén ma a Haydn-park pompázik, melynek kaviccsal tele
h in te tt kanyargós ú tja in  külvárosi gyermekek kergetőznek. Tizenegy évvel később 
Esterházy Miklós herceg megbízottai néhány hivatalos egyén társaságában azzal 
a megbízatással jelentek meg egy ködös őszi reggelen, hogy H aydn földi m aradvá
nyait a kism artoni kápolnába vigyék át. A sír kibontásakor szörnyű felfedezést 
te ttek  : a holttetem  feje hiányzott. Esterházy, hogy a szenzációhajszolást elkerülje, 
a bizottság tag jait szigorú titok tartásra kötelezte, de egyben minden feltűnés nélkül 
nyomozást kezdett meg a kegyetlen hullacsonkítás ügyében. Csak évek m últán 
derü lt ki az igazság, midőn a herceg titkára  halálos ágyán meggyónt és bevallott 
mindent.

Egyik bécsi börtön intézője szenvedélyesen gyűjtö tte a nagy emberek kopo
nyáira vonatkozó mérési adatokat frenológiai ismereteinek kibővítésére. Midőn H aydn 
haláláról értesült, rögtön érintkezésbe lépett a herceg titkárával, k it m ár régebben 
ismert ; nagy bőbeszédűséggel vette rá, hogy segédkezzék neki az elhúnyt világ
hírű zeneköltő koponyájának megszerzésében. K etten együtt vesztegették meg 
a temető őrét, aki jelentős összegért hajlandó volt a borzalmas te tt  végrehajtására. 
Ez két héttel a temetési szertartás u tán  történt. A börtönfelügyelő előbb preparálta 
a  koponyát, aztán gondosan lemérte, le is rajzolta, m ajd visszaadta a hercegi u ra
dalom titkárának. Ez a titkár azonban nem szolgáltatta ki az ereklyét a titokban 
nyomozó közegeknek, hanem visszaadta a börtönfelügyelőnek, aki végrendeletében 
a bécsi »Gesellschaft der Musikfreunde« egyletnek hagyományozta. Eveken á t folyt 

tulajdonjogi per a Zenekedvelők egyesülete és a kism artoni hercegi ügyészség 
kozott a Haydn-relikviáért, míg most a bíróság előbbi javára döntött.

*

Esterházy Pál herceg, a nagy ősök ivadéka a kismartoni búcsújárótemp- 
lornban százezer schilling költséggel díszes mauzóleumot em eltetett. Ide helyezik 
á t június hó 1 Kén végső nyugalomra Haydn tetem ét.
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H À Y D N - K U L T U S Z  P E S T - B U D Á N

A művészi zene ápolása városi pallérozódottságot jelent. H a vidéki úriházak
ban találkozunk kamarazenével vagy operaelőadással, ez azt jelenti, hogy a gazdának 
lelki szüksége a művészi zene s hogy m ódjában áll ennek eleget tenni.

Pest és Buda lakossága am a rövid idő a latt, mely a város visszafoglalásától 
(1686) a 18-ik század végéig eltelt, nemcsak romjaiból épült fel, hanem a művelődés 
terén is nagy léptekkel halad t előre. A zenei művelődés történetének szempontjából 
igen nevezetes haladás a testvérvárosokban állandósuló színház. Pesten 1776-ban 
készült el a Rondella-beli színház, Budán pedig József, a kalapos király rendeletére 
1787-ben a Várszínház. A társulatok, m elyeke színházakban működtek, a színműveken 
kívül zenés darabokat, baletteket és operákat is adtak  elő.

H aydn művészetével nyilvános előadáson akkor találkozunk először, amikor 
Tuschl Sebestyén színházbérlő ide szerződtette Pozsonyból a gróf Erdödy János 
elhaltával gazdátlanná le tt Kum pf Hubert-féle színtársulatot, melynek operaegyüttese 
is volt. Ez utóbbi ha t női és nyolc férfiénekesből állott. E  tá rsu la t operai műsorából 
Budán 1789 június 5-én és harm adnapra Pesten, H aydn : La fedelta premiata 
(A m egjutalm azott hűség) c. m űvét ad ta elő. Egy hónappal később új Haydn-operával 
a La vera costanza (Az igazi állhatatosság) egészítette ki műsorát. E  műnél is Budáé 
volt az elsőség (július 7.) s a pesti közönség csak egy hóval később (augusztus 9.) 
élvezhette ezt az operát. Esztendőre gróf Unwerth Em ánuel le tt a színházbérlő, ki 
1790 husvétjától 1793 március végéig ta r tja  fenn passzióból a két színház társu latá t. 
Neki is van énekes személyzete s ő is ada t elő Haydn-m űveket. Mint új operát az 
A rm idát Budán 1791 június 8-án s egy hét m úlva (június 13.) Pesten adatja  s ta r ta tja  
az egész idényben műsoron. Azután sorra keríti a Ritter Roland der Starke c. operát. 
(1792 m ájus 31-én Budán, augusztus 23-án Pesten.) Unwerth u tóda Busch Jenő szintén 
színen ta rtja  az A rm idát s 1795-ben beállítja műsorába a Der Zerstreute című operát. 
Налтс1п operáinak kedveltségét m utatja , hogy ezek a gyakrabban adott darabokhoz 
tartoztak.

De nemcsak H aydn-operákat ad tak  elő a színházakban, hanem zenekari 
m űveket is. A drám ák előadásakor szokásban volt a szünetek a la tti zenélés s ez a 
felvonásközti muzsika ado tt alkalm at H aydn zenekari műveinek bem utatására. így  
a pesti 1795 július 21-iki színlap a következőkre hívja fel a közönség figyelm ét: 
»A felvonásközökben a zenekar személyzete H aydn József úrtól egy egészen új szin- 
fóniát fog előadni s a helybeli zeneértők megítélése alá bocsátani.« Ez azt teszi, hogy 
m ár m áskor is előadtak egy estén a felvonások előtt, tételenként elosztva, egy-egy 
Haydn-szimfóniát.

A 18-ik század végén a legnevesebb pesti könyvárus cég : Weingand és Köpf 
nyom ta to tt lajstrom aiban külön szakaszt szentel a zenének s m ár az 1784-iki könyv- 
jegyzékben o tt találjuk  hirdetve, H aydn : Trois synphonies-]á.t szólamokban. (Tehát 
használati anyag formájában.) Leyrer Józsefnek Í799 óta volt könyv- és hangjegy
kereskedése, mely 1805-ben a bécsi Kunst und Industrie Comptoir képviseletét is 
átvette. Leyrer nyom ta to tt katalógusai és hírlapi hirdetései tanúskodnak arról, 
hogy válogatott gazdag hangjegy anyagot ta r to tt  raktáron s ebben H aydn sok m űvét. 
Ez "nem csupán kereskedői élelmességet jelent, hanem azt is, hogy volt elég szép 
számban vevő, kiknek a k ínált hangjegyekre szükségük volt.

H aydn személyesen is já r t Budán, amikor Alexandra Pawlovna herceg
asszonynak, a nádor feleségének meghívására a Teremtés című oratórium át, alig egy 
évvel a bécsi bem utató u tán , betan íto tta  és József nádor nevenapjának előestéjén 
a nádori palotában az ünnepségre összesereglett vendégek előtt vezényelte. Nem 
csodálandó, hogy amikor röviddel e nevezetes eset után 1800 április 6-án a budai 
színházban és negyednapra a pestiben előadták, a nagyközönség m intaelőadást 
élvezett, m ert hiszen a zenészek és énekesek zöme az ünnepi előadáson is közre
m űködött s így őket, maga a mester tan íto tta  be.

A Négy évszak, H aydn másik nagy oratórium ának előadása sem vára to tt 
sokáig magára. 1812 február elején (9-én) nyílt meg az új nagy pesti K irályi Városi 
Színház s röviddel ezután, normanapi zenészeti akadém ia formájában, március 
29-én került bem utatóra e nagyszabású mű.

A templomokban is ham ar té rt hódíto tt H aydn zenéje. A budai várbeli 
plébánia templomban — am it magyarul M átyás-templomnak hívunk — 1802 január 
6-án »a híres zeneszerző H aydn József gyönyörű miséjét« já tszották  az istentisztelet 
folyamán. A K risztus hét szava a keresztfán is korán kerülhetett előadásra, hiszen
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iná r 1802-ben hirdette az itten i szépmívárus ennek kótáit. E  m ű előadásának első 
íro tt nvomára 1814-ben bukkanunk, amikor április 8-án Pesten az Egyetem i tem plom 
ban játszották  s a templom ajtajában a hadirokkantak felsegélyezésére árusíto tták  
szövegkönyvét. A Ferencesek tem plom ában 1835 nagypéntekjén 150 közreműködővel 
Braeuer Ferenc vezetése a la tt énekelték e művet, amelyet négy évvel később, ugyan
csak nagypénteken a M átyás templomban Adler György regens-chori ad a to tt elő.

Alig alakult meg a "Hangászegyesület, m ár műsorára tűzte a négy évszakot. 
E  mű annyira tetszett, hogy az Égi háború és záró fuga részét, önállóan ismételni 
kellett, közkívánatra, m űsorra tűzni. Úgyszintén a Hangászegylet volt az, mely 
1837 óta a H aydn szimfóniákat műsoron ta rto tta .

A kamarazene ápolása a zenei műveltség legérzékenyebb fokmérője. Mély- 
szántású zenei ku ltú ra van o tt, ahol a kamarazene virágzik. Az otthoni zeneművelés 
és annak szintje a megfigyelhetés határán  kívül esik, de úgy véljük, hogy össze
függésben áll a kamarahangversenyek látogatottságának mértékével. A hangjegy
kereskedők jegyzékei és a kölcsön "kótatárak lajstrom ai csak némi fényt vetnek a 
zenei közízlés irányára. Mindezeknél határozottabb képet adnak a nyilvános kam ara
zenei hangversenyek. Pesten az első kvartett-társaság, mely nyilvánosan játszott, az 
Urbany-négyes volt, mely 1813-ban négy kvartett-m atinét h irdete tt a »legjobb mesterek 
műveiből«. H a a szerzők nevét a hirdetés nem is sorolja fel, k izárt dolog, hogy abban 
H aydn ne le tt volna. A Táborszky-féle vonósnégyes társaság, amely a H ét választó- 
fejedelmek term ében ta rto tta  hangversenyeit, 1827-ben alakult meg. Első hang
versenyét H aydn vonósnégyessel kezdette meg s e mester művei az évek során ta r to tt 
hangversenyek műsorán o tt szerepelnek. Joachim pesti tanárának  Szervaczinszky 
S/.aniszlónak vonósnégyese 1834-ben alakul meg. Szervaczinszky is nagy tisztelője 
Haydn géniuszának s gyakran tűzi műsorra egy-egy vonósnégyesét. Végül a Nemzeti 
Kaszinó, mely 1834-ben létesíti a téli idény rendes vasárnapi »hangászati mulatságait« 
ezek legelsőjét H aydn B-dur vonósnégyesével av a tta tja  fel.

E  vázlatos felsorolásból is kiviláglik, hogy Pest-Buda közönsége m ár korán 
megismerkedett Haydn műveivel s hogy azokat mindenképen élvezni és méltányolni 
tud ta , igazolja, hogy mindenképen azon volt, hogy a nagy szerző m űveit sa ját 
művészeivel, önmaga gyönyörűségére szólaltassa meg. ISOZ KÁLMÁN DR.

H A Y D N  É S  A Z  O L A S Z  S E T T E C E N T O
A történelm i művészi szellem legabsztraktabb terem tő formája, a klasszicizmus, 

az egyetemes stílustörténelemben nem egy bizonyos dátum m al kezdődő és lezáródó 
századnak volt a művészi építőeszménye, hanem az ízléskorszakok bizonyos időszakos 
rázkódtatásaival szemben az évezredes, századonként visszatérő formakeresés men
talitása. A zenei klasszicizmus a stílusfejlődés egyik ilyen refrénikusan visszatérő 
korában bontakozik ki a reneszánsz nemrég kialakult világképéből. Palestrina stílusa 
beburkolózás a vallási dogmák misztériumába, azok időtlen értelmébe. Az olasz 
sei- és settecento klasszicizmusa a reneszánsztól feltám asztott művészi formákból 
szívja át a saját kidolgozható plasztikáját. H atározott formai kontúrokkal tűnik  
elő a transcendens világban tö ltö tt nagy álmából és a növekvő, táguló zenei formák 
forrongásában a saját — a valóság talajából növő — életének organikus ritm ikájá t 
mintázza meg. Ebben áll az olasz settecento zenetörténeti jelentősége és teljesen 
más szerkezeti képet kapunk a zenetörténet egyik lényeges fejezetéről, ha mentesen 
az eddigi szokványos előítéletektől, e kor nemcsak az olasz, hanem az egész egye
temes zenetörténetre való kihatásának a fontosságát helyezzük előtérbe vizsgáló
dásainkban.

Mert egyetlen újabb századot sem ismertek annyira félre és hanyagoltak el, 
m int az olasz Settecentot. S amennyiben tanulm ányozták is, lényegtelen össze
függéseiben keresték. így  néhány speciális szaktudós m agántém ája lett, akik azon
ban antiquár detailirozásnál többre nem ambicionálták. Nem veszik észre az olasz 
Settecento óriási érdemeit, am ellett olyan produkciókat követelnek tőle, amilyeneket 
viszont nem is adhatott. Ezért vált közhellyé, hogy ezt a századot a korrupció, az 
udvarolgatás, akadémiák, áriácskák és púdereskedés korának nevezzék. E  század 
komoly értéke tehát idegen szempontokból elhomályosított történelmi ködben úszik. 
Az olasz Settecentóról a figyelmet a korabeli angol és francia filozófia problémái 
vonták el, melyek a társadalm i boldogulás szempontjából tényleg nagyobb jelentő
séggel bírtak. De amíg más nemzetek a társadalm i átalakulások inspirációja a la tt
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filozofáltak, Itá lia  a művészi életben élte ki m agát. Olaszországban a X V III. század 
derekán készen állo tt az a művészet, amelyről az ókor nem is álmodott, a középkor 
ellégiesítette, a reneszánsz csak kezdetleges kiforrottságában m u ta tta  : a zene, az 
olasz Settecento par excellence művészete. Az egyetemes zenei klasszicizmus az olasz 
Settecento esztétikájából nyerte jellegét. Németország minden tá já t olasz zenészek 
gyarm atosíto tták  be és nincs nagyobb forma, melynek előző kísérletét ne lehessen 
megtalálni az olasz Settecento kezdetén.

A m últ századvégi ném et zenetörténészet a világot, mondhatni, végleges 
szempontokkal lá tta  el, melyeket elfogadtak és elkönyveltek. H aydn t a szimfónia 
történetének második szakaszába te tték  s a mannheimi iskolát és S tam itzot az első 
fejezetbe, m in t H aydnnak hivatalos egyedüli előfutárjait. Ebben a beállításban 
Riemannék teljesen kielégültek és m ajdnem  semmi, vagy legalább is nagyon kevés 
gondot fordíto ttak  arra, hogy a szimfonikus zene eredetét Olaszországban keressék 
és hogy kiemeljék azt a tárgyilagosan kim utatható  igazságot, hogy az instrum entális 
zene gyökerei a mannheimiek előtti kor olasz klasszicizmusába nyúlnak vissza. 
Ma m ár biztos kim utatással meg lehet találni az előző korokba visszavezető lánc
szemeket és H aydn értékét és történelm i karak terét m ásban fogjuk látni, nem pedig 
a kétes, meseszerű, a szimfóniát a semmiből előteremtő varázsló érthetetlen titok 
zatosságában. Mindezzel egy parány it sem csökken H aydn hallatlan kiválósága ; 
ellenkezően, az elfogult szem pontokat ellensúlyozó vizsgálódás konklúziója csak 
kollektivebb értelemben megerősíti azt, hogy Haydn a X V I I I . század egyik legeredetibb, 
legérdekesebb, legtüneményszerübb embere volt, aki ötven éven át az egész világot foglal
koztatta .

Nem lesz érdektelen, ha kim utatjuk, hogy H aydn t milyen esztétikai és stílus
beli kapcsolatok fűzték olasz elődeihez. A »szimfónia atyját« csak ritkán, céltudatosság 
híján e lv e te tt. megjegyzések világítják meg erről az oldalról. Pohl, a legnagyobb 
Haydn-biografus, csak futólag jegyzi meg (Joseph H aydn I. 1878, II. 1882 Leipzig, 
Breitkopf e t Härtel), hogy az 1762. évi Breitkopf et Hártel-katalógusban »ein Dutzend 
Italiener« is előfordul, köztük Galuppi, Locatelli, Vivaldi, Jommelli, Scarlatti, Martini. 
E nnyit mond Pohl. Mi teh á t e téren nagyrészt elsődleges értékű tám pontokra vagyunk 
utalva, melyeknek alapján mégis újabb oldalról sikerül m ajd megvilágítani H aydn 
történelm i karakterét, a kornak néhány fontosabb, vizsgálódásaink körébe vágó, 
H aydnnal kapcsolatos esztétikai problém áját és az olaszos jelleget H aydn oeuvrejében.

A mannheimiek az olaszok tanítványai voltak mindenben, m ert Itáliában 
kell keresnünk a zongoraszonáta kezdetleges alakját, a Simfonia da camera típusát, 
amely később a beethoveni szimfónia és k v arte tt kibontakozásához vezetett. E  két 
pont közé esik Haydn, aki sokkal szívósabb, öntudatosabb, önállóbb egyéniség 
volt, semhogy egy iskola kísérleti hagyományai kielégítették volna. Az autodidakta 
rettenetes ereje és szugesztív ön tudata egy egyetemesebb arányú korszakkal hozzák 
ő t viszonyba.

Ilyen értelm ű vizsgálódás első esztétikusa Amintore Galli volt, aki hatalm as 
Esztétikájában (A. Galli. »Estetica della musica«. Torino, Восса. 1900.) csupán 
a figyelmet hívja fel néhány szempontra és névre, néhány settecentobeli olasz szimfónis- 
tára. E  szempontok és nevek szélesebb történehni kidomborításában válik evidenssé 
H aydn szoros kapcsolata az olasz zenéhez. Amint m ondtuk, H aydn nem iskolából 
nő tt ki, hanem emberfölötti akaratta l tanu lt és az autodidakta szívósságával szerezte 
meg sa já t stílusát. A m odem  szimfonikus zene első teljes struk tú rá já t ő form álta 
meg, ezért egyik legfontosabb embere a modern zenetörténelemnek. De előtte három  
fontos korszak van, amelyeknek ő szükségszerű leszárm azottja : a görögöké, a velencei 
flamand iskola kora és főleg az olasz korai Settecento.

*

A hangszeres zene kultiválását Olaszországban a reneszánsz legkorábbi 
éveiben megtaláljuk. A kamarazenélés az úri társasélet elm aradhatatlan kelléke 
volt. (Domingone szerzetes gyakran emlegeti, hogy a gyönyörűséges szép Matild 
őrgrófné körül állandóan szólt a zene). A »cortigiano« jelleméhez hozzátartozott, 
hogy a kamarazenében élénk részt vegyen. Ez alól az uralkodók sem képeztek kivételt. 
Külföldön pedig nagy úr nem muzsikált sajátkezűleg. Csupán V III. Henrik és 
I. Miksa császár foglalkoztak zenével, m int »musices singularis amator«-ok. Ez utóbbi 
óhajára a bécsi egyetemen felvették a tananyagba a zenetudományt, melyben nagy súlyt 
fektettek az újabb olasz zenei fejlődés eredményeire. Hosszú listát lehetne felsorolni 
a különböző olasz hercegségek, grófságok stb. udvari zenekari koncertjeiről. Ezeket 
azonban alkalomszerűen űzték, úgyhogy nem igen lépték tú l a reneszánsz udvari
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élet határa it sem térben, sem időben. A XVI. század előtti hangszerek legnagyobb 
része nem internacionalizálódott s így nem igen élték tú l a középkor alkonyát. 
A reneszánsz tánchoz alkalm azott szimfonikus zenéjében többnyire egy szólóhangszer 
uralkodott. De a képzőművészet egyéb adatokat is szolgáltat : Giorgione néhány 
koncertképén a régi és az új zenekar közötti átm eneti idő leegyszerűsített zenekarát 
láthatjuk . Az olaszok találmánya, a számozott basszus követelt később xíj hang
szereket : ezeken épült fel a modern instrum entális zene. A számozott basszus rend
szerének a kidolgozása és a régi és új hangszerek átcserélődése közötti időre esik 
egy fontos tényező, amelyben m egtaláljuk a klasszikus szimfónia közvetlen kiinduló
pontjá t : a flamand kultusz és a velencei iskola korális zenéje. Az orgona uralm a 
az aimígy is szórványosan előforduló hangszereket kiszorította a templomok kórusaiból 
s ezek az ensemble stílusban való összeolvadás alkalm ától távol, nem tu d tak  szim
fonikus együttessé fejlődni. A XVI. század zenei profilja W illaert és társaiban dom 
borodik ki. A velenceiek zenéjének harmonikái szabadossága, korális technikája, 
a hangok szövedékének rendszere m ár nem a középkori tudákosság kifejlett m arad
ványa, hanem kiérezhető, hogy mennyire szimfónisták ezek a zenészek és öntudatlanul 
és a körülmények (bizonyos vallási előítélet) kényszerhatása m ia tt nem használtak 
hangszereket. A hangszerek polifon technikáját a XVI. századbeli velencei korális 
zenéből vették és később a X V II. század operája volt az a talaj, ahol önálló jellegben 
is érvényre ju tha to tt.

Tudvalevő, hogy a Settecento elején Lully ouverturejei uralkodtak Itáliában 
(a Lully előtti hangszereszene a tánczene szkematikus, divatszerű formáiban m erült k i). 
Lully kultusza azonban csak alkalomszerű visszatérése volt a reneszánsz olasz 
nyitányának, am it m ost Vinci, Pergolese, Leo fejlesztettek tovább. Az öreg Scarlatti 
volt az első, aki az ouverturet önállósította a színpaddal való összefüggésétől. A műfaj 
ezen új form ájában kap ta először a »Szimfónia« nevet. Ezzel az újítással Scarlatti 
u ta t ny ito tt Corelli, Perez, Porpora, Carcano, Bononcini stb. számára, akiknek »Szim
fóniáit« eleinte inkább eljátszott áriáknak lehetett volna nevezni ; csupán szopránra 
és számozott basszusra voltak írva és zenéjük a hegedűkíséret jellegét viselte magán.

A számozott basszus rendszerére ép ített szimfonikus zenében szükségszerűen 
a vonósoknak — m int gyorsmozgású kromatikus hangszereknek — ju to tt a legtöbb 
szavuk, ezek vették á t az urahnat. Ezekhez csatlakozott később a fúvók együttese, 
ami idővel annyi szimfonikus lehetőségre való alkalm at és hajlékonyságot kölcsönzött 
a zenekarnak. A sei- és settecentobeli olasz gárda, Palladini, Gasparini, Tartini, 
Jonnnelli érdeme, hogy a hangszeres polifóniát továbbfejlesztették olyan korban, 
amikor az olasz zene a gégeakrobaták szolgálatába szegődött és a figyelem az olasz 
opera felé irányult. Törekvésüket különben a velencei vokális szimfónia nagyban 
alátám asztotta s így számukra nem volt nehéz feladat, hogy a kórus ensemblejának 
m intájára több hangszert egyesítsenek polifónikusan. A számozott basszus harmonikái 
struktúráján  belül a hangszerek között bizonyos kontrapim ktikus, szabadabb, 
többnyire háromszólamú mozgékonyság jö tt létre és a hangszeres zene önállóbb 
karak tert nyert. Sőt a harm óniát kitöltő középhangszerek autonóm szerepet is kaptak. 
Mindez azonban még a skolasztikus fúgaszerűség struk tú rájá t követte, még divergens), 
szétszedhető egyéniségű szólamok összetételéből állott. ím e e rövid vázlatból látjuk, 
miként alakult ki a szimfónizmus minden lehetőségeire kész zenekar Itáliában, 
a settecento elején. H iányzott még az instrum entalitás iránti érzék, a zenekari 
inspiráció. Ennek a kifinomodása két névhez fűződik, Galuppi és Sanmartini nevéhez, 
akiknek döntő hatása volt a szimfónia kialakulására. Bennük összpontosul koruk 
minden ideális következménye és az ő szerepük közvetlen megelőző láncszeme H aydn 
klasszicizmusának.

Mysliveczek erre a felkiáltására »Sanmartiniben megtaláltam  H aydn stílusának 
apját«, H aydn tiltakozóan. válaszolt és hangoztatta, hogy csupán Phil. Em. Back 
hatásán esett keresztül. Ú jabb zenetörténeti kim utatások (Fausto Torrefranca : 
Le origiüi della simfonia. Riv. Mus. It. 1913— 14 ; La ereazione della sonata drairi- 
matica. Riv. Mus. It. 1910.) alapján azonban számtalan mű sorakozik fel Mysliveczek 
felkiáltásának igazolására.

A mamiheimieket Burney emelte ki nagy zenetörténetében (General H istory 
of Music 1776.), feltüntetvén érdemeiket : hogy feltalálói a szimfóniának. De hozzá
teszi, hogy Jommelli nyomain, és elismeri, hogy a mannlieimiek forradalmi reformja 
a fen tem lített olasz opera nyitányát szélesítette ki. Ezzel szemben történelmi előítélet 
hanyagolta el Sanmartinit, akinek kora és jelentősége többé nem legendaszerű, 
hanem evidens, teljes jogú helyet nyert a zenetörténeíemben, m int olyan, amelyre 
úgy nézünk, m int a modern szimfonikus zene alapjára és kiindulópontjára. Sanmartini
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(vele Galuppi) és H aydn összevetéséből fog kiviláglani, hogy az olasz Settecento 
klasszicizmusával mily szoros form atani és stílustani összefüggésben áll a finom, 
fesztelen Haydn.

Ma m ár készen áll H aydn összmunkássága, tizenhatezer lapra terjedő 24 kö te t
ben Valami rettenetes akarat és ön tudat élt Doctor H aydnban. Mindig tanult 
és m indent ta n u lt és a céltudatos akaraterő vezette minden tettében. Azt hinné az 
ember, hogy »pipaszó mellett« Írogatta zenéjét, minden nagyobb szellemi munka 
nélkül. Pedig mikor úgy érezte, hogy stílusa kiforrott, még inkább arra törekedett, 
hogy azt meggazdagítsa. Nem elégedett meg azzal, hogy korának minden klasszikus 
zenéjét felemésztette, hanem összegyűjtötte a legkülönbözőbb nemzetek zenéjét, 
azok hangnemeit, ritm usképleteit, a nyelvekhez simuló dallamvonalak sajátosságait. 
U krajna, Magyarország, Orosz-, Angol-, Német-, Olasz-, Spanyolország zenéjét mind 
átdolgozta. (M. Brenet: Joseph H aydn, sa vie, ses oeuvres. Paris, Alcan 1909.)

Már kora ifjúságától kezdve számos olasszal ta r to tt  fenn művészi és társadalm i 
ismeretséget, melyek közül néhány a legintimebb barátsággá fejlődött. Bécsi vándor
éveiben gyakran változta tta  lakását (örök legénysors tanulságos eseményei). így 
egyszer közvetlen szomszédságba került a század egyik legpazarabb, legtipikusabb 
olasz egyéniségével : Metastasio-val, akivel rövidesen összeismerkedett és össze
barátkozott. H aydn Metastasio fölött lako tt az emeleten. »Haydn wohnte im obersten 
Stockwerke, Metastasio unter ihm ; so, dass dieser die Schritte des K ünstlers durch 
die Dielen vernehmen konnte« (Rarajan »Aus Metastasios Hofleben« 107. 1.). Gyakran 
hosszú délutánokat tö ltö tt együtt a fiatal és az öreg legény és Metastasio tűzhányó 
szelleme on to tta  magából Itáliát. Egyébről nem társalogtak, m int az olasz szép
művészetekről, melyeknek esztétikája és általános alapigazságai teljesen á tita ttá k  
a fiatal zenészt, aki közben — m egtanult olaszul. Metastasio bevezette a fiatal H aydnt 
egy gazdag velencei nemes, Corner családjába. I t t  ismerte meg a Corner-család 
akkori vendégét, Porporát. A ház úrnőjének m egtetszett H aydn úri egyénisége. 
Haydn pedig roppant jól érezte m agát ebben az olasz környezetben és azon volt, 
hogy megnyerje Porpora szim pátiáját. Ez sikerült is neki annyira, hogy a különben 
rusztikus term észetű Porpora tanítványául fogadta őt. Vele kísértette a zongorán 
énektanítványait és magával is v itte  Mennersdorfba. H aydnnak Porporával való 
barátsága nagy hatással volt későbbi művészi fejlődésére, m ert i t t  tanu lta  meg az 
olasz belcanto lényegét és azt a tiszta, világos vonalvezetést és harmonizálást, ami 
egyik jellemző tulajdonsága le tt zenéjének. I t t  tanu lta  meg az olasz éneklést, a 
beícantónak írásban való kezelését. Parlandói és recitativói, amelyeket szintén 
jórészt Porporánál tanult, azért jóval kisebb értékűek Porporáéinál. Az Eszterházy- 
zenekar több tag ja olasz volt, köztük Antonio Rosetti, Niccolo Mestrino elsőhegedűsök, 
akikkel H aydn behatóan érintkezett. Házasélete e ltű rt keserűségeire pedig Boselh 
kisasszony társaságában keresett és ta lá lt vigaszt. Bőseili kisasszony sokáig élt 
Eszterházáu m int énekesnő. Az efféle barátság pedig tudjuk, nagy módosító hatással 
van olyan szellemre, aki mindig tanul.

Később Bécs hozza meg számára az alkalmat, hogy korának jelentékeny olasz 
művészeivel kö tö tt ismeretsége és barátsága révén közvetlen érintkezésbe kerüljön 
az olasz kultúrával. 1784 tá ján  összebarátkozott az élénk Paisiello-\al, aki akkor 
Szentpétervárról jö tt és Sarti-val, aki szintén K atalin  cárnő udvarában dirigált. 
Sartitól érdekes gyakorlatszerű já tékot tanu lt : vaktában leírt néhány hangot ; 
a közöttük levő ürességet azután kitöltötte, úgyhogy az egészből összefüggő vonal 
jöjjön ki (Caravaccio te tte  ezt a rajzolásban). Ez a játékszerű eljárás Sartinak fontos 
m űhelytitka lett, melvnek ki is használta jövedelmező lehetőségeit »komponálás 
néhány lecke árán« jelszóval. Ez Sartinál annyira szokássá vált, hogy művein meg is 
érzik a mester kéltség, az inspiráció hiánya.

Boccherini erős géniusza sokban tan íto tta  H aydnt. Boccherininek római 
tartózkodása u tán  Bécsben találkoztak és életük végéig ta rtó  szoros barátságot 
kötöttek. H aydn Boccherinitől főleg józan ízlést és doktrinaszerííséget tanult. 
Volt Boccheriniben jó adag barokk ekkleziasztikus gyengédség, ami lassú tételeiben 
nyilatkozik meg. Gondoljunk csak H aydn lassú tételeire, mennyire visszhangzik 
bennük Boccherini cantabilis egészséges ízletessége. Ez a két ember állott legközelebb 
egymáshoz szinte az egész zenetörténelemben. Nem ok nélkül m aradt Boccherinin 
a »Femme de Haydn« név.

A Settecento olasz ekkleziasztikussága rányom ta bélyegét H aydn egyházi 
zenéjére, amely az olasz egyházi barokk visszhangja. Miséi nagyrészt az olasz barokk 
egyházművészet zenéje. Lágy érzékiesség van bennük, velencei színek ragyogó
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ünnepélyessége. Méltóságteljes, de mindig hangsúlyozott, jelentőáégteljes mozgás, 
amely roppant ügyel a pompázatosságra és kimértségre.

Sokkal kollektivebb nyelvezetű H aydn az oratórium aiban. Ezeknek énekes 
részeinél nyugodtabb, kissé sötétes tónus érezhető, am it olaszoktól, főleg a nápolyiaktól 
tanult. A zenekart azonban spontán esztétikai okokból sohasem sötétíti el. A »Tóbiás« 
c. oratórium a olasz m intákon épült fel. A Sötétség és a Világosság szétválasztása 
után angyali kórus üdvözli a Világosságot. E zt a kórust olaszosan, »da capo« írta . 
Az olasz form atani követelmény kedvéért feláldozza a tartalm i szempontot. Ez 
szé tbom laszt ja  a kapo tt hangulati impressziót, m ert ú jra  élűiről kell kezdeni a Sötétség 
és Világosság szétválasztását. Melódiáin is érezni az olaszosságot. Oratórium aival 
kapcsolatban két nagyon érdekes és tanulságos adalék világítja meg H aydn t az 
általunk vizsgált szempontból. A term észet direkt im itálása a X V II. század olaszainak 
egyik jellemző sajátsága (gondoljunk csak Melani vagy Benedetto Marcello jó néhány 
munkájára). Egyáltalán nem kell tehát csodálkoznunk Beethoven hatodik szimfóniá
jának m adárutánzásán. A »Teremtés«-ben H aydn gyakran se jtte t onóm atopiát. 
Erre pedig az olaszok ébredtek rá a X V II. század közepén (az antik  görögöknél m ár 
Aristofanésnál igen gyakori). Először feltűnően Melani alkalm azta az »II podesta 
di Colonia« c. drám ájában.

De van a kifejezésnek más módja is, amikor oly impressziók kifejezéséről 
van szó, melyeknek eredeti liangbeli megnyilatkozása nincs meg a term észetben : 
a tá jak , a néma szépségek, melyeket nem lehet identikus hanggal reprezentálni. Ebben a 
hangulatiestésinódban, melyet Carpani imitazione indiretta-nak nevez, senki sem 
m últa felül a X V III. században az olaszokat. És H aydn a »Teremtés«-ben ezt tőlük 
tanulta. Van benne valami Sacchini mennyei derűjéből, komoly kantilénájából. 
Oondoljunk csak az É denkert leírására : egészen sacchinis.

H aydn és Metastasio között harmincnégy évnyi különbség ellenére lé trejö tt 
barátságból a fiatalabbra, a zenészre háram lott több tanulság és H aydn operái 
e tanulság termékei. K ülön kö te t kellene annak a megtárgyalásához, hogy Metastasio 
mennyire szellemi tartozéka le tt Bécsnek és ötven évi ottartózkodása a la tt (1730 
júliusától haláláig, 1782-ig) mégsem ő változott meg. A Settecento pszihéjéből 

valljuk be —, hiányzott a patriotizm us és a loyalitás s e kettő  M etastasioban 
sem volt meg. Ő, aki Catot, Themistoclést, Regulust szólaltatta meg, egyáltalán 
nem zav arta tta  m agát a közelgő politikai és társadalm i katasztrófával. M etastasio 
par excellence típusa aSettecentonak, amelyből a politikai ésvallási lelkesedés hiányzott. 
V régi életformák elkorhadtak és mindezek helyett tudományos és szociológiai 

utópisztika próbálta helyettesíteni a halo tt ideák hiábavaló kultuszát. Reform- 
eszmények, melyek közül a legfrivolabb és a legfélszegebb is nagyszerűen kicsengett. 
Mindez a kapkodásszerűség azonban teljesen hiányzott Metastasioból. Bár ő jóelőre 
lá tta  és jelezte a közelgő felfordulást, a század életfolyását, nem v e tt részt semmiféle 
mozgalomban ; nem is tö rődött velük, de nem is fájlalta azokat.

A század derekának Bécse végeredményben tűrhetetlen volt. Semmi, vagy 
ha igen, a legkorlátozottabb jellegzetes élet. Csupa háború, hol a franciák, hol az 
angolok ellen. A kultúra szempontjából ez nem m uta to tt sok biztatót. De fő, hogy az 
osztrák birodalom biztosan állott. Megszerezte magának azt a bizonyosságot, hogy 
ezentúl m ár bárm ikor talpra áll. Ez a város nem volt sem német, sem osztrák, sem 
magyar, sem szláv : álmodozó és közömbös. A század haldoklásán az agg Metastasio 
is meghalni készült emlékeivel. Lassan semmi keresnivalója nem volt a világon. 
\  dolgok lassan megváltoztak, a forradalomban titokzatos erők já tszottak  össze és 

mindenkin meglátszott az tíj különös élet. A bécsiek csak ekkor kezdtek ráeszmélni arra, 
hogy ők osztrákok.

Haydn operáit abból az esztétikából alkotta meg, amellyel őt Metastasio 
ita tta  át. Az opera szükségszerűen olasz produktum  volt. Csirájában megvan az olasz 
1i < Ívben és ezzel együtt az olasz kultúra impulzusaira fejlődött. A reneszánsz 
spanyol vagy angol tragédiája nem ta lá lt volna melegágyat Itáliában, m ert a zenei 
hajlékonyságra kényes nyelv birtokosa, az olasz nép inkább artisztikus gyönyört 
keresett a hang és beszéd produktum aiban. A Metastasio tökéletesítette opera nem 
klasszikus termék, m int Corneille, Racine, Algieri oeuvreje, amely a legprecízebb 
aristotelési recept szerint, az antik drám a m intájára épült — ellenben Shakespeare 
és Calderon alkotásainak az értelmében vett romantikus term ék volt. A scenikus 
mechanizmus az operát arra kényszerítette, hogy az akció-, hely- és időbeli egységet 
és konstrukciót figyelmen kívül hagyja. így  valami excentrikus látványossággá 
vált, melyben egymás hegyén-hátán sorakoznak az események. A műfajból végre
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is torzalak lett. Rom antikus szörny, válogato tt versek és eldalolt rímecskék keveréke, 
lírikus, dram atikus, metaforikus, ahogy tetszik és borzalmasan lapos. E  m űfaj
talanságnak ado tt valamiféle műfaji jelleget Metastasio. K iegyenlítette a zene és 
a szöveg nívóbeli viszonyát és m egterem tette a recitativo és az ária viszonyának 
határozott költői jellegét. E zért le tt  a X V III. század legnagyobb operalibrettistája.

H aydn operáinak Metastasio alapigazságai adtak  impulzust. Az Opera 
omnia katalógusa h a t olasz operát tü n te t fel : »Lo speziale«, keleties színeket kereső 
v íg já ték ; »L'infedeltá delusa« (burletta per musica 1773.); »Orlando paladino« 
(dramma eroi-comicol773.) ; »La pescatrice« ; »L’isola disabitata« (adták Bécsben 
1785-ben). E zt Metastasio szövegére írta , m elyet m ár Scarlatti, Jommelli, T raetta  
is megzenésítettek. Ez utóbbi opera átm eneti zsánert m u ta t az »Armida«-hoz (Bécs 
1797., Torino 1808.), amely »dramma eroico.« H aydn ezt a m űvét ta r to tta  a legsike
rültebbnek. Ezeket az apró kom édiákat és egyéb »pastorale italiana«-t (»Aids e 
Galatea« 1762. stb.) a bécsi császári színházban játszó korabeli olasz színtársulatot 
felvette a repertoirejába. H aydn operazenéje Piccini stílusában és általában olasz 
m intákon épül. K im érten ki van egyenlítve benne a recitativo és ária, a finale-k 
többtételesek, a zene bővelkedik a rövid rajzszerűségekben, szimetrikus allegro-ritmi- 
kában. A ném et Lied felé alakuló szerkezeti stílus irán t semmi érzéke nem volt. 
E zért operazenéje — bár a ném et zene tartozéka — teljesen más ízlés ú tján  já r  m int 
a ném et Singspiel. M esejátékaiban (23 színpadi m űvet írt) inkább a velenceiek szín
padi hagyom ányaira ta lá lhatna  a zenetörténész. Metastasio operája pedig a Sette- 
cento igazi artisztikus operája, melynek értékeit csak úgy ism erjük fel, ha a század 
zenei olasz virágkorát éppen olyan művészi tünem ény gyanánt nézzük, m int a rene
szánsz plasztikus kivirágzását. íg y  belátjuk, hogy az olaszok legnagyobb barokk aján
déka a világnak Scarlatti iskolájának (Napoli) és Galuppi és Sanm artini (Velence 
és Milano) zenei felsőbbségének két emberöltőre terjedő következményei : az opera 
és a szimfónia lett.

H aydn operái szolgai u tánza ta az olasz kom ponistáknak. A »dramma giocoso« 
m odorában dolgozott. Sokat tan u lt és v e tt á t a napoliaktól, különösen az opera 
buffa élénk stílusában. így  némileg eltávolodott a kontrapunktikus stílustól és egy
szerűbb, plasztikusabb form ákat v e tt át. A barokk derűje és öröme akadályozta 
meg abban, hogy a színház terén tartós, történelm i sikereket érjen el. Olasz modorban 
ír t  ugyan, de am int a zenekar megszólalt, elkalandozott a hagyományos teátrali- 
tásból és többé nem színházban, hanem  koncertterem ben éreztük m agunkat. Nem 
tu d ta  kellőképpen szétválasztani a színházban szükséges zenei alkalmatosságokat. 
Talán jó t te t t  volna neki egy olaszországi nagyobb utazás. Franciaországba nem 
kívánkozott. Párisban akkortá jt dühöngött a gluckisták és picinisták harca, amely
ben egyáltalán nem óhajto tt résztvenni. Egy nagyobb olaszországi utazás után 
azonban nagyon vágyott. Alkalma le tt volna rá bőven. Hiszen tiszteletbeli tagja 
volt a bolognai Accademia Filarm onicának és a modenai Societá Filarmonicának. 
Nápolyba, Velencébe, Milanóba meg is hívták ő t operaigazgatónak és felkérték, 
hogy komponáljon m ajd a színház számára. De kényelemszeretete és napjainak 
rendszeres programszerűsége ta r to tta  ő t vissza ettől a kirándulástól, amely a zene- 
tö rténet számára is nagy nyereséget je lentett volna. Ahol tehette, habzsolta az olasz 
zenét. Londonban legtanulságosabb élvezetei közé tartozo tt, hogy eljárt az ú. n. 
»concerts antiques«-okra. Ezeket egy társaság rendezte és céljuk az volt, hogy fel
idézzék és a feledéstől megóvják a régi olasz mesterek, Pergolese, Leo, Durante, 
Marcello, Scarlatti stb. műveit. 1787-ben a nápolyi király meghívta őt udvarához. 
Az olasz Settecento egyik fővárosa Nápoly volt és az öreg Scarlatti hatása még ta rto tt. 
(Jommelli, Sacchini.) Esterházy Miklós herceg halálakor úgy látszott, hogy a meg
hívásnak eleget is tehet. Ez zenekari technikájában és szimfonizmusában egyaránt 
kollektivebben éreztette volna hatását. A nápolyi zenekar m ind arányokban, mind 
a tagok műveltsége szempontjából akkor Európa első és legkitűnőbb zenekara volt. 
»Le premier orchestre de l ’Europe pour le nombre e t l ’intelligence des symphonistes 
est celui de Naples. Dans les musiques nombreuses en symphonistes, telles que celle 
d ’un opéra, c,est un soin q ’ui nest à négliger que la bonne distribution de l ’orchestre. 
On doit en grande partie à ce soin l ’effet étonnant de la Symphonie dans les Opéras 
d ’Italie . . .« írja J. J . Rousseau 1764-ben. I t t  H aydn mind szelleme, mind művészete 
szám ára a szabad artisztikuin szempontjából bizonyosan term ékenyítő otthonra 
ta lá lt volna. Sajnos, csak ígéret m aradt, hogy ha visszatér Londonból, leutazik 
Napoliba. Ő maga bevallotta többször, hogy ha egy-két évet tö ltö tt volna Itáliában, 
sokkal jobb szimfonista — és éppen olyan jó operista le tt volna.

*
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A Settecentobeli instrum entális zene minden terén m egtaláljuk az olaszokat 
és vissza kell mennünk 1730—40 tá jára  Itáliába és ennek a periódusnak a megvizs
gálása fogja velünk m egértetni a szonáta- és szimfóniaforma fejlődésének eszté
tikáját. És ebben a fejezetben válik elv itathatatlanná H aydn viszonya olasz elő
deihez. Olaszországban a Settecento szimfóniája azért nem fejlődött tovább, m ert 
az olasz opera ezt megakasztotta. A szimfonikus zene innen csaknem közvetítés 
nélkül áttorkollik Haydnhoz. E  fejezet érteti meg velünk a fenteinlített Sanm artini 
és Galuppi és velük egykori néhány kisebb olasz szimfonikus történeti fontosságát. 
Sanm artini és Galuppi zenéje tele van oly stilisztikai elemekkel, melyek az olasz 
szellem invencióját dicsőítik, de amelyek az em lített ok m ia tt a ném et művészetben 
érték el a legnagyobb esztétikai diadalt. Sanm artini és Galuppi szimfóniáit és szoná
tá it H aydn jól ismerte és nemcsak az esztétikai összehasonlítás, hanem rideg krono
lógiai adatok tanúskodnak am ellett, hogy tudásának és stílusának jórészét ezektől 
tanulta. Az akkor Ausztriához tartozó Lombardia milánói helytartója 1747—50-ig 
Harrach gróf volt. Ez hozta először Bécsbe Sanm artini zenéjét, amely ham arosan 
elterjedt a főúri házikoncertek programján. így  az Esterházy aknái is. Esterházy 
herceg pedig megbízta Castelli milánói bankárt, kérje fel Sanm artinit, hogy ez 8—8 
zeccliinóért komponáljon egy-egy művet, a herceg óhaja szerint havonta legalább 
kettő t, de ha lehet, többet is. Ezúton ism erkedett meg H aydn Sanm artini műveivel. 
Giulini és Galuppi művei is közismertek voltak az egész világon ; persze nagyrészt 
kéziratm ásolatokban. Giorgio Giulini több szimfóniájának kéziratát a darm stadti 
nagyhercegi könyvtár őrzi. Az egyik kézirat száma »Mus. 3035— 1.« és a dátum  
»10 settem bre 1754« mellett a származás is fel van tün te tve: »aus Ungarn.« Tehát 
a kézirat jó néhány évvel 1754 előtt forgott közkézen Magyarországon, valószínűleg 
Dunántúl, az Esterházy aknái. H aydn ekkor ugyan még azt sem tud ta , hol van 
Eszterháza, de ez a kis feljegyzés rávilágít az eszterházi hercegi udvari zene hagyo
mányos programjára.

Stam itz és a mannheimiek történeti érdeme, hogy az olasz barokk szimfó- 
nizrnus hatása a la tt impulzust ad tak  a ném et barokk világi zenének, amely az orgona
stílusba burkolódzott. A mannheimiek, Sanm artini és H aydn összevetéséből végle
gesen ki lehet m utatn i a kor esztétikai problém áját. E rre pedig néhány rövid krono
lógiai adat tanulságos tám asztákot nyújt. Sanm artini 1734-ben ír ta  első szimfó
niáját, amely Londonban jelent meg 1744-ben. A »British Museum« 1753-ból származó 
»catallogus symphoniarum«-a (melyet e sorok írója is alaposan átnézett) oly műveket 
sorol fel, melyek tehát még semmiféle iskolához nem tartoznak. Breitkopf & H aertel 
az 1762. évi katalógusának 21. lapján pedig tizenhét szimfónia tém áját közli, melyek 
szembeszökően jellegzetesek. Gluck 1737—41-ig tanítványa volt Sanm artininek 
s a m ester modus operandija megérzik a tanítvány szimfonikus zenéjén, (pl. Orfeo« 
előjáték.) A British Museum és a Breitkopf et Haertel katalógusainak szimfóniái 
Sanm artini főstílusát m uta tják  s e stílusbeliséget 1740 tá já ra  tehetjük. Ez a peri
ódus — Sanmartini, Galuppi, P latti — a cembalótól való lassú lelki eltávolodás átm eneti 
kora volt. A zeneszerző lelkében m ár a zongora, illetve a zenekar hangszínbeli sajá
tosságait hallotta. A seicento régi (preromantikus) olasz szonáta és szimfónia még 
cembalo-jellegű, a ném et klasszikus szonáta már zongorás sajátosságokat m utat. 
E kettő  közötti összefüggési különbségre még rátérünk. E  különbség pedig H aydnban 
hidalódik át.

Amint láttuk , a szimfónia kialakulásában egyrészt a velencei vokális szonáta 
já tszo tt közre. Form atanilag a színháztól önállósított ouverture ado tt impulzust. 
A nyitányban vagy más szimfonikus formában szinte program szerint váltakozó 
hangulatrészeknek, teljesen adéquat értelme van a szimfonikus tételek különböző 
karaktereinek a váltakozásával. Steffani színházi darabjaihoz ír t »ouverture«-őket 
később a szerző »Sonata da camera« címen adta ki. És H aydn »La chasse« c. szimfó
niája semmi más, m int a »La fedeltá premiata« c. színjátékából a I I I .  felvonáshoz 
irt előjáték. (Az ilyen altematívszerűség Mozartnál is előfordul.) Egy másik jelentős 
sarkponton a Sei- és Settecento hegedűkultusza (Locatelli, Vivaldi, Vitali, Corelli) 
erősítette meg a szonátát, illetve a szimfóniát. A hegedűsök művei a formai vonala
kat élezték ki és kiszélesítették a modulációk határait. (V. ö. Locatelli : »Contraste 
armonico« és »L’arte di nuova modulazione«.)

Az orcliestralitás terén Sanm artini legfigvelemreméltóbb kezdeményezése az, 
hogy ő hozta közhasználatba a mordenteket, a szinkópáit hangokat, melyeket, bár 
akkor már ismertek, de nem igen használtak. Csak össze kell hasonlítanunk Sanm artini 
műveit az előző korok műveivel. . . . Egy másik lényeges újítása, hogy a mély
hegedűknek önálló karaktert és szerepet ju tta to tt. Sőt egyik szimfóniájában a mély-
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hegedűket »divisi« jelzéssel több részre osztotta. Ez a felosztás azt jelenti, hogy leg
alább két-két mélyhegedű kellett minden csoportba és ezek számához arányítva 
egalább 35 tagú zenekar, teh á t teljes haydni orkeszter, ami a mannheimieknél jóval 

fejlettebb hangszerelési művészetre vall. Ily  fejlett ízlésű orkesztralitást tanu lt 
H aydn Sanm artinitől. M ert amíg 1756-ban a m annheim i városi zenekar vonós
együttese 20 hegedűből, 4 mélyhegedűből és 6 basszusból állott, (V. ö. F . W. Mar- 
purg : »Historisch-kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik« И . 567. 1.), addig 
1748-ban a milánói hercegi színház szimfonikus zenekara 22 hegedűt, 6 mélyhegedűt, 
7 basszust, továbbá 2 oboát, 2 íagotot, 5 rézfúvót (kürtök, trom biták) ölelt fel. 
(V. ö. »Bilancio reso dall’amministrazione del R. Ducal Teatro e ginochi annessi 
deli’ anno 1748.« — Milánói állami levéltár »Spett. publ.« cart 30—31Л

H aydnban megvolt az ú. n. Mondotta«. ; a stílusban és m ondanivalóban meg
nyilatkozó jellegzetesség, szorosabb értelemben véve a »vezetés.« A condotta a la tt 
az olasz főleg azt érti a zenében, hogy a szerző egy-egy felvett tém át hogy kezel a 
szimfonikus kidolgozás a latt, m iként form álja meg általa a té te lt úgy, hogy a tém a 
az egész tételen á t el ne veszítse uralkodó kontúrjait. E  tekintetben Paisiello, D urante, 
Galuppi és Sanm artini voltak nagy művészek. E zt a »condottá«-t H aydn ezektől 
tanulta. E zt m agától értetődőleg a gyakorlatban nem is alkalm azhatta máskép, 
minthogy a zenei gondolaton tovaépített vonalvezetést egy merész gesztussal fel
osztotta a különböző hangszercsoportok között. így  minden hangszercsoportot, sőt 
minden hangszert önálló, egyenrangú tényezővé av a to tt fel : ez az olasz építészet, 
főleg Palladio szelleme, akinél minden rész, minden tag  nélkülözhetetlen összefüggé
sében rejlik az építm ény összhangja és struktúrája.

Sanm artini és Galuppi volt az első, akiknél a szonátaforma a hangnemek 
szimetrikus elosztásában ju to tt érvényre. A londoni British Museum 1753. évi 
katalógusának II. szimfóniája (Sanmartinitől) I. tételében feltűnik, hogy a fő- és 
melléktéma között nincsen átvezető rész : a domináns megállásnál rögtön kapcso
lódik a melléktéma. Ugyanilyen az elrendezése H aydn I. szimfóniájának (melyet 
1759-ben írt). Sanm artininél a tém ák oly pazar gazdagsággal, a szimfóniákban oly 
szellemes zenekari elrendezéssel követik egymást, hogy bám ulatos. Nála ta láljuk  
meg először a kétszakaszos forma tökéletesen m egkonstruált a lakját a korai Settecento 
merően felismerhető kísérletei után.

*

Egész közvetlen kapcsolatok fűzték tehát H aydnt az olasz Settecento zenéjé
hez. Sanm artini forradalm ár volt. De nem ad a to tt meg neki nemzetének felkaroló 
érdeklődése, megértése, m éltánylása és követése. Mert ennek híján (fájdalom, ez 
mindég így van), minden lángész csak érdekességekkel tele im provizátom ak tűnik. 
H aydn és az olasz barokk összevetéséből világosan kitűnik a kor történelmi és eszté
tikai problém ája, melyet, kellő időbeli tá rla t híján maga Carpani sem lá to tt világo
san ; bár történelm i nevezetességű m ondatával teljesen rávilágít a kérdésre » . . .  se 
a questi pregi unito avesse il Sanmartini una p iù  profonda teória e ima maggiore 
applicazione, avrebbe avuto VItalia il suo Haydn, prima che lo avesse VAllemagnaл  
(Ha ugyanezen értékek Sanm artiniben mélyebb elméleti tudással párosultak volna 
s ha ezeket így nagyobb m értékben tu d ta  volna alkalmazni, Itá liának m ár jóval 
Németország előtt, meg le tt volna a maga Haydnja.) A barokk képviselői, Guglielmi, 
Paisiello, Cimarosa, még nincsenek tudatában  barokk m ivoltuknak s a barokkizálást 
egyszerűen hangulatnak, vidám ságnak nézik. Ez a barokk H aydnban ju to tt a teljes 
tudatosság erejére. Őbenne a tudományszerűség, az elegáncia és az ízlés egyesül ; 
ő nemes és vidám, tele van bájjal és erővel, benne a dallamosság a zenekar legnagyobb 
effektusaival egyesül. Stendhal hallatlan szellemesen jegyzi meg (»Vie de H aydn, 
Mozart e t Metastase«), hogy H aydn szimfonikus m űveit színpadi paysage-dekorációval 
kellene játszani. Ez nagyon érdekes próbaköve minden zenének. H aydn korában 
a konstruktív  színpad abszolút dekoratív törvényszerűsége megszűnt. És mégis : 
H aydn zenéjét nem lehetne elképzelni más dekorációval, m int a 17. század olasz 
architektonikusan prospektiv színpadával, Piranesi elgondolásában, aki minden 
önkénytől mentesen a barokkot román szolidításba tu d ta  lemérsékelni. »Haydn 
aura donc tonjours la première place parm i les peintres de paysage, il sera le Claude 
Lorrain de la musique.« (Stendhal i. m. 120. old., »Oeuvres complètes de Stendhal 
II .  kötet.).

H aydn témavilága néha nagy kontrasztokban él, m int pl. Caravaccio képeinek 
egyes részletei. Néha úgy látszik, m intha allegroAna\c, vagy presto-inak nem volna
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kezdőtémája, m intha valahonnan a közepéről kezdődnék. Ez a lehatárolatlan mozgás 
az olasz barokkra emlékeztet s rányom ja bélyegét egész hangszeres zenéjére : képzelet
szerű, romaneszk, sokszor disparat-vonalú mozgások egymáshozillesztése. Ariosto 
formavilága ez : szabadság, a figyelmet állandóan lekötő változatok. Barokk m elan
kóliája sohasem meztelen, sohasem kesergő, hanem erőben, energiában nyilatkozó 
derűs öröm.

Róm a, 1932. március.
SZITA OSZKÁR

H A Y D N  M A G Y A R  K Ö R E

Bécs zenei életének legvirágzóbb korszaka az a félszáz esztendő, amely a 
X V III. század utolsó és a X IX . század első negyedéből tevődött össze. A zene
kedvelő Habsburgok udvarában otthonos magyar, osztrák-német, cseh és lengyel 
főnemesség néhány orosz diplom atával együtt rendkívül élénk zenei szalont ta r to tt  
fönn s ezekben a szalonokban hallhatták  először Mozart, H aydn, Beethoven és Schubert 
sok új művének első előadását.

AZ ESTERHÁZYAK

H aydn m agyar köre a muzsikáló m agyar főurakból alakult ki, elsősorban 
természetesen az Esterházy hercegekből, akiket harminc esztendeig szolgált K is
m artonban és Eszterházán.

Az első Esterházy herceg, aki H aydnt szolgálatába fogadta : Antal, aki 
1711-től 1762-ig élt, tehát fiatalon halt meg. Mária Terézia tábornagya, később 
főkamarása, végül nápolyi követe. U tána öccse, M iklós, az első következett, aki 
szintén tábornagy és a m agyar testőrség kapitánya. Ő jóval hosszabb ideig élt, m int 
a báty ja : 1714-ben született és 1790-ben halt meg. Miklóst ismét Antal nevű szenior 
követte, az is tábornagy volt és főkam arás; 1738-tól 1794-ig élt. H aydn utolsó 
Esterházyja a második Miklós herceg (1765— 1833). Ő a család nagyértékű 
festmén}7- és metszetgyűjteményének s ásvány-, érem- és régiségtárának meg
alapítója.

Miklós herceg monumentális egyéniség : minden porcikájában herceg, nagy 
úr ; fejedelmi vagyonnak gazdája, aki tisztában van a vagyonnal járó kötelezettségekkel. 
Gyűjteményein kívül nagy szeretettel és áldozatkészséggel tám ogatta a művészeteket 
is. Állandó színházat ta r to tt  nagy, állandó zenekarral és gyakran változó szín- 
tá rsu la tta l és nagyon kedvelte az egyházi zenét, amelynek fejlődését jól honorált 
megrendeléseivel jelentős m értékben előmozdította. Az ő megbízásából írta  Beethoven 
a C-dur misét a hercegasszony nevenapjára 1807-ben. Nagy zenemű-gyűjteménye 
is volt : száznál több szimfonikus mű eredeti partitú rá ja  volt a tulajdonában, szám
talan kisebb terjedelmű zeneművel együtt, azonkívül sok muzeális értékű hangszer is.

Legemlékezetesebb eseménye az Esterházyéknál eltö ltö tt három évtizednek 
H aydnnak Nelson lorddal, a Napóleont leverő angol admirálissal való találkozása.

Nelson lord az abukiri tengeri ütközet után, amelyben kiheverhetetlen sebet 
ü tö tt Napoleon hatalm án, hosszabb utazást te t t  Európa franciaellenes országaiban 
és mindenhol viharos ünneplésben volt része. E lkerült Bécsbe is. O tt m eglátogatta 
ő t Esterházy Miklós herceg és meghívta Kismartonba. Az admirális természetesen 
örömmel fogadta a legelőkelőbb magyar főúr invitálását s a kíséretében levő Hamilton 
herceggel és a feleségével együtt 1800-ban, szeptember 6-án bevonult az ünnepi 
díszbe öltözött magyar kisvárosba.

A világhírre em elkedett tengeri hős néhány napot tö ltö tt K ism artonban 
s ezalatt nagyon m egbarátkozott Haydn-nal, aki két esztendővel azelőtt egyik leg
szebb miséjét (a Nelson-misét) neki dedikálta. Az ősz zeneszerző az együttlét örömére 
hódoló dalt komponált a lord tiszteletére, lady H am ilton kísérőnőjének, Milady 
Knight-nak a szövegére. Az admirális nagy hálával fogadta a lendületes dalt s a 
szerzőtől elkérte azt a tollat, amellyel írta. H aydn boldogan n yú jto tta  á t a kopott 
lúdtollat a hős tengerésznek, aki a szerény ajándékot megbecsülhetetlen ereklyévé 
ava tta  és rendkívül értékes aranyórájával viszonozta.

H aydn az 1807/8. év telén jelent meg uto ljára a nyilvánosság előtt, amikor 
az egyetem épületében a Teremtés-t  olasz nyelven, Salieri vezényletével előadták. 
A mester akkor m ár nagyon beteg, járni sem tud. Esterházyék a maguk fogatán



238 A Z E N E

vitték  el lakásáról az egyetemre és ők rendeztek neki igen meleg, színes és zajos 
fogadtatást. A nagybeteg zeneszerző m eghatottan ü lt helyén a legelőkelőbb hölgyektől 
körülvéve, bágyadtan, elhalón, de arcán a mindennel való megbékéltség szelíd 
vonásaival. A jelenet olyan megindító volt, hogy Esterházy Mária hercegnő meg
fe s te t te  Wigand Boldizsár miniatürfestővel. A m in iatűrt egy pompás arany
kazettára app likáltatta  és a m esternek ajándékozta. H aydn könnyezve vette  á t a 
drága emléket és féltve őrizte holta napjáig. H alála u tán  a többi hagyatékkal együtt 
ezt is elárverezték. A hercegnő visszavásárolta és évtizedekkel utóbb Liszt Ferencnek 
ajándékozta. Liszt kezéből Haslinger zeneműkiadó tulajdonába ju to tt, aki Bécs 
városa m úzeum ának ajándékozta. O tt őrzik m ost is.

H aydn t a barátságnak és a hálának ezer szála fűzte Esterházy ékhoz, de 
hozzájuk fűzte az is, hogy főbb m unkáinak számottevő része az ő környezetükben, 
K ism artonban és Eszterházán született meg. A zeneszerző nagyon sokat köszönhetett 
a hercegi családnak, de a család is őneki. Esterliázyékat úgyszólván magával v itte 
H aydn a halhatatlanságba.

A PP O N Y IA N T A L  GRÓF

A bécsi m agyar arisztokráciának egyik legértékesebb tag ja Apponyi Antal 
György gróf, akit Beethoven környezetéből is ismerünk. Nagy műveltségű ember 
s lelkes b ará tja  a tudom ányoknak, zenének és képzőművészetnek. Egyik meg
alapítója az osztrák zenebarátok egyesületének s nagy könyvtárnak és képgyűjte
ménynek tulajdonosa. H aydnnak jó b ará tja  és lelkes tám ogatója. Nagy része volt 
benne, hogy a zeneszerző a nyilvánosság elé ju th a to tt oratóriumaival. Apponyi gróf 
h a t k v arte tte t Íra to tt vele. K ét füzetben jelentek meg, az I. füzet Op. 73. számo
zással 1795-ben, a I I . op. 74. számozással 1796-ban. A kéziratok Apponyi gróf 
tulajdonából a berlini állami könyvtárba kerültek.

AZ ERDŐDY GRÓFOK

Beethovennek csak egy E rdődy család ta rto zo tt az ismerős köréhez : Mária 
grófné, Erdődy Péter gróf felesége a gyermekeivel. H aydn több tag já t ismerte ennek 
a fam íliának : Miklós, Nepomuki János, László és József grófokat.

László gróf közöttük a legjelentékenyebb. Pozsonyban lako tt s a hetvenes 
években H aydn ta n íto tta  a gyermekeit zongorára. Többnyire Bécsben, de időnkint 
Pozsonyban. Nagyon meg volt elégedve a mesterrel s ezt igazi nagyúri módon fejezte 
ki : egy pár szçp lovat és ugyancsak szép hin tó t ajándékozott neki. Első pillanatra 
nagyon m egörült H aydn az értékes és nagy gyakorlati hasznú ajándéknak, csak 
akkor nyú lt meg az arca, am ikor ráeszmélt, hogy a lovakat etetni is kell, meg kocsis 
is kell hozzájuk. Erre pedig nem te lle tt a jövedelméből. Rövid gondolkodás után 
levelet ír t Esterházy hercegnek. E lm ondta neki, hogy milyen szép ajándékot kapott 
és elpanaszolta, hogy nem tud ja  m it kezdjen vele? A herceg nem volt kicsinyes 
ember. Nyomban elrendelte, hogy a karm ester úrnak fizessenek lótartási átalányt 
s adjanak helyet a lovaknak meg a kocsinak.

H aydn ekkortól fogva liintón já rt Pozsonyba, ahol szívesen m eglátogatta 
minden alkalom mal a szép Peyer N anettet, Apponyi gróf szobaleányát . . .

Erdődy László gróf mecenási te tte i között minden időkre emlékezetes m arad 
az, hogy ö taníttatta Pleyel Ignácot, a világhírű francia zeneműkiadót és zongoragyárost, 
aki fiatal korában igen tehetséges és term ékeny zeneszerző volt.

Hogyan kerü lt össze a világszerte tisztelt és franciának ta r to tt  zenei nagyság 
a m agyar főiirral?

Pleyel Ignác osztrák származású volt. Bécs közelében született egy kis faluban, 
R uppertstalban, 1757-ben. Apja tan ító  volt, huszonnégy gyermek apja és Ignác volt 
a legfiatalabb közöttük. Anyja arisztokrata család leánya volt ; házassága m iatt 
k itagadták  a családból és megfosztották örökösödési jogától ; Ignác születésekor 
pedig gyermekágyban meghalt. A huszonnegyedik gyermek volt az egyetlen tehet
séges tagja a családnak. (így volt Schubert és Goldmark családjában is.) Tizenöt
esztendős korában, 1772-ben Erdődy László gróf jóindulatába aján lo tta valaki 
s a gróf m indjárt pártfogásába vette. Nagyon im ponált neki a fiú tehetsége és hatá
rozott jelleme ; ezt m u ta tja  az is, hogy a legkiválóbb mesterre, H aydnra bízta a 
tan ítását. Ö t esztendeig élt az ifjú mesterének a házánál és Erdődy gróf száz Lajos- 
aranyat fizetett érte évenként, azonkívül ő lá tta  el ruhával és minden egyébbel, 
amire szüksége volt. Amikor leteltek a tanulóévek, a  gróf kinevezte Pleyelt kar
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mesterének. Be az állást nem kellett elfoglalnia. A zenekart a régi vezető dirigálta 
tovább is ; Pleyelt kiküldte Erdődy gróf Olaszországba, hogy folytassa a tanu lást 
és világot lásson. A karm esteri kinevezéssel azt akarta  elérni a nagylelkű gróf, hogy 
az ifjú m ár m int bizonyos zenei pozició tulajdonosa, szerepelhessen az olasz zenei
világban.

Négy esztendőt tö ltö tt Pleyel Olaszországban, gond nélkül, szinte jólétben 
s ez a la tt nagyon sokat fejlődött zenei tekintetben és emberileg is. Közben a gróf 
b iztatására szétnézett megfelelő elhelyezkedés dolgában. Rövid időre visszatért, 
le szerződése hamarosan elszólította külföldre. És elindult azon az úton, amelyen 

m int zeneszerző, utóbb m int kiadó, végül pedig m int Európa legelőkelőbb és leg
vagyonosabb zongoragyárosa e lju to tt az elérhető legnagyobb zenei pozícióba. Ekkor 
azonban m ár alig tu d ta  valaki, bogy a nagy francia vállalat tulajdonosa nem francia 
s hogy nem franciáknak köszönheti szerencsés pályafutását. Nevét sok emlék őrzi 
m a is. K öztük a Salle Pleyel, Páris egyik legelőkelőbb hangversenyterme.

Erdődy József gróf szintén élénk összeköttetésben volt H aydnnal s az ő részére 
készült az a h a t kvarte tt, amelynek I I I .  darabja, a Götterhalte-variációs, a szerzőnek 
egykor legnépszerűbb kamarazenekompoziciója volt. Az E rdődy-kvartettek  az 
Apponyi-félékhez hasonlóan két füzetben jelentek meg, közvetlenül am azokat követő 
számozással ; az első három darab az Op. 75., a IV—-VI. darab Op. 76. jelzéssel 
jelent meg 1799 decemberében. Igen díszes kiállításban, H aydn arcképével. A m ár 
em lített G otterhalte-variációs k v arte tte t K ism artonban ad ták  elő elsőízben, 1796-ban, 
szeptember 28-án, a József nádor tiszteletére rendezett ünnepségen.

Erdődy Józsefnek nagyon szépen felszerelt színháza volt Galgóc várában, 
Xvitra vármegyében.

A harm adik Erdődy : Nepomuki János gróf Pozsonyban lako tt és palo tá já
ban jól berendezett színházat ta rto tt. Rendszerint jó társu latokat szerződtetett. 
H aydn egyik olasz operáját, a La vera costanza (Az igazi állhatatosság) cím űt ném et 
nyelven ő ad a tta  elő elsőízben, 1785-ben, h a t esztendővel az Eszterházon ta r to tt 
oíasznyelvű ősbem utató után.

Erdődy M ária Terézia (Erdődy Miklós gróf leánya) 1763-ban ta r to tta  esküvő
j é t  Bécsben, a Hofburg tükörterm ében Esterházy A ntal herceggel, Miklós herceg 
legidősebbik fiával. Az esketést Batthyány József gróf, kalocsai érsek végezte és 
H aydn erre az alkalom ra egy igen erős hatású pásztorjátékot írt. E zt az esküvőt 
követő családi ünnepségen ad ták  elő. A fiatal pár a rákövetkező napon a násznéppel 
együtt számos fogaton K ism artonba u tazott, ahol újabb ünnepségek következtek. 
I t t  az Acis és Galathea került színre, H aydnnak m a is sok színpadon szerepelő 
pásztor játéka.

Viczay Marianne grófné (született Grassalkovich) H aydn leghívebb hódolói 
közé tartozo tt. A sopronmegyei Nagylózs községben lakott, Nagycenk közelében, 
apja birtokán. H aydn három zongoratriót kom ponált neki.

Csáky Miklós gróf, kalocsai érsek, nagy zene- és színházbarát volt. A X V III. 
század hetvenes éveiben színházat ép ítte te tt és vándortársulatokat szerződtetett.

Csáky György gróf Pozsonyban lakott, ahol díszes kőszínháza volt. Mindig a 
leg  jobb társulatokat szerződtette és Miklós gróffal együtt nagyon ügyelt rá, hogy a 
műsoron H aydnt minél több operája reprezentálja. Mind a ketten nagy tisztelői 
é s  személyes ismerősei voltak a zeneszerzőnek.

Pálffy János gróf főispán és altábornagy, Pálffy József és Pálffy Teréz grófnő 
, intén Haydn magyar köréhez tartoztak  Zichy Istvánné grófnéval együtt, aki 

11 y őrből gyakran felutazott Bécsbe, hogy H aydn operáit s esetleg m agát a m estert is 
láthassa.

Zmeskáll Miklós, a bécsi magyar kancellária főtisztviselője, akit Beethoven 
s myezetéből ismerünk, H aydnnal is igen jó baráti viszonyt ta r to tt fenn. A kitűnő 

i irazenész ha t kvarte tte t kapott Haydntól. A kvarte ttek  két füzetben jelentek 
meg 1800-ban és 1801-ben. Zrneskállt gyakran lehetett lá tn i a Fehér hattyú vendéglő- 
I >en Haydn vagy Beethoven társaságában.

A kismartoni zenekarba 1800-ban H aydn ajánlatára fölvettek egy Lendvay 
Gábor nevű vadászkürtöst. Haydn nagy elismeréssel nyilatkozott róla Esterházy 
herceghez ír t ajánló levelében, m ert nagyon jó véleménnyel volt a tehetségéről.

Az i t t  em lített magyarokon kívül még meglehetősen sokan voltak többé- 
kevésbé m eghitt ismeretségben Haydnnal. Olyanok, akikről a nevükön kívül semmi 
egr ebet nem sikerült megtudnunk. SP'BESTYÉN E B E
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E G Y  N A G Y  E M B E R  G Á L Á B A N  É S  P O N G Y O L Á B A N

Az emberiség egyetemességének zengzetes nyelvén szólt hozzánk, hiszen amidőn 
Londonba való utazása előtt Mozart azt m ondta neki : »Kedves papa, minek megy 
maga a nagyvilágba, amikor nincs hozzá elég nevelése és aztán nyelveket sem beszél«, 
az öreg azt válaszolta : »Oh, fiam, az én nyelvemet az egész világon megértik.«
És igaza volt. A H aydn zenéjét minden időkben meg fogják érteni az emberek és 
ez a zene mindig meg fogja hatn i az embereket épen úgy azért, m ert ez a zene semmi 
egyéb, mint zene, vagy csak zene, ha jobban tetszik így, egy istenáldotta nagy költő 
megnyilatkozása zenében, egyszerűen, természetesen, minden cikornya, minden 
hatáskeresés, te h á t minden raffinement nélkül. Ez az, ami mindig u ta t talál az 
emberek szívéhez. Ő m egjárta a csendességben a maga ú tjá t, dolgozott és az ő zenéje 
bevonult a halhatatlanságba. Nem tülekedett ezért a halhatatlanságért, jö tt  ez 
magától, nem sokat tö rődött vele. Az igaz, elérte, am it elérhet ember a földön: a világ 
elismerését. És ez mégis csak a legboldogítóbb. Az effélével nem mindenki dicse
kedhetett még az ő korában sem. A Schöpfung egyik előadása alkalmával, 1808 m ár
cius 27-én, Bécsben, hallatlan ünneplésben volt része, ami ekkor nemcsak a 76 éves 
aggastyánnak szólt, hanem  a m ár világszerte ism ert és osztrák honfitársai által 
dédelgetett embernek, kiről ekkor m ár tu d ták  kortársai is, hogy nagy ember, minden 
időkre szóló nagy ember, tehát, aki korából ír ta  ki magát, késő idők számára. Tényleg 
a Schöpfung-o t még m a sem m últa felül semmiféle oratórium-zene. Jöhettek e téren 
nagy muzsikusok, m int Mendelssohn, Hiller, Spohr vagy Schumann, robusztus 
óriások, m int Berlioz, Liszt és követői, kik hatalm as zenekari apparátussal, a gondo
latok és a kifejezés merészségével káprázta tták  el a hallgatót, az ő egyszerűségét, 
friss naivitását, természetfestésének üde poézisét, a népiességig menő közvetlen
ségét, szerény kifejezésmódját, mindenekfölött azonban megható vallásosságát 
nem tud ták  meg se közelíteni. Az Oratórium nagymestere ő. Csak egy vetélytársa 
van e téren a világirodalomban. Händel. És ha Händel talán  monumentálisabb is, 
a Schöpfung nagy zárókórusában (Singt dem Herren alle Stimmen! D ankt ihm alle 
seine Werke!) H aydn is felér arra a magaslatra, amire az ember azt m ondhatja, ezt 
csak isteni sugallat m ondhatta tollába.

Nem hiába nyilatkozott H aydn : »Sohasem h a to tt engem á t a vallás annyira, 
m int mikor a Schöpfung-o t írtam . N aponta térdre borultam  az én Istenem előtt 
és arra kértem, adjon nekem erőt, hogy művemet szerencsésen befejezhessem.« 
És ez nem volt nála üres szóbeszéd. Vallásos volt. О igazán égi adom ánynak ta rto tta  
és vallo tta tehetségét, melyben nem volt semmi póz, úgy ad ta magát, m int ez néki 
adato tt, szívében hordta az isteni lángot, melynek melegén még késő idők emberei 
fognak sütkérezni.

Az oratórium on kívül főerőssége a vonósnégyes és a szimfónia. De ír t ő még 
egyebeket is, hozzá még szép számmal. Van i t t  20 zongorakoncert, 12 hegedű- és 
6 gordonkakoncert, 20 trió vonóshangszerekre, 12 hegedűszonáta, 33 zongoraszonáta, 
175 baritonra való darab, azonkívül töméntelen dal, kánon, énekeskvartett, mise, 
Tedeum, Offertorium, S taba t Mater, templomi ária, m otetta  és végül, de nem utolsó 
sorban, 24 daljáték, főleg a kism artoni Esterházy hercegi színház olasz énekesei és 
marionette-színháza számára. Ily  produktivitás ritkaság bármely művészetben. 
A szimfónia aty jának nevezték, de tulajdonképen az ő művészete szélesebb, mond
hatni beláthatatlan  területeken hömpölygött végig, erős hullám okat verve az egész 
úgynevezett klasszikus korszakra, melynek ő nemcsak időben, de M ozarttal és 
Beethovennel együtt tartalom ban is első hérosza.

És ennek az embernek, ennek a nagy Haydnnek, kiről Beethoven is elismerte, 
hogy nagy volt, milyen prim itív és milyen csöndességben lezajló volt a magánélete. 
Nincs ebben az életben semmi szenzáció. Olyan simán és minden nagyobb emóció 
nélkül folyt le, m int egy nyárspolgáré. Falujából R eutter udvari karmester és egy
házi karnagy pártfogásával 7 éves korában Bécsbe kerül, a Szt. István-templom 
énekkarába. I t t  énekel a jóhangú kis parasztfiú a székesegyház kórusában, bár rend
szeres zenei oktatásban nem részesül. Megismeri a hatalm as császárváros sokrétű 
zenei kultúráját, Ízelítőt kap m int templomi énekes a német és az olasz egyházi 
kompozíciókból, de ezenkívül a kórus másirányú, az udvari ünnepségeken való 
szereplésével kitárulnak előtte a világi zene kapui is. Ez időtől kerül szorosabb össze
köttetésbe Bécs zenei életével, közreműködik alkalmi zenekarokban is, melyek ép 
úgy művelték a magasabbrendű zenét, m int a népieset. Ez a népies muzsika külöi 
nősen át- meg á tjá rta  H aydn fogékony lelkületét, m eghódította képzeletét, való
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sággal m egejtette és ennek hatása dominál is későbbi műveiben. Amikor a hangja 
mutálni kezdett, kiteszik őt a kórusból az utcára és H aydn valósággal innen küz
dötte föl m agát nem az Esterházy hercegek udvari karmesterévé, hanem  sokkal 
többé, innen küzdötte föl m agát oda, ahol nevét később aranybetűkkel írták  be 
a történelem lapjaira. Nem volt neki semmi iskolázottsága, az élet volt a tanító- 
mestere és ez jobb iskola, m int minden egyetem. A közönséges ember szám ára van 
nevelés, a lángeszű ember számára nincs más, m int az, m it önmaga ad magának, 
így volt ez Haydnnél is. Harminc évig volt udvari karm ester K ism artonban, m ajd 
Esterházán. Három herceget szolgált, valósággal szolgált, m ert ez az udvari kar- 
mesterség nem volt valami mai fogalmak szerint való kényelmes pozíció számára. 
Minden nap meg kellett jelennie, még pedig előírásos livrében, ura előtt, hogy 
parancsait átvegye, milyen zenét szolgáljon fel ebédhez, vacsorához, udvari ünnep
ségekhez. Ezért m ondta róla Wagner, hogy »lakáj« volt. Amikor Esterházy Miklós 
herceg halála után, 1790-ben, Antal herceg feloszlatja az udvari zenekart, H aydn 
karmesteri címmel és nyugdíjjal líjra visszaköltözik Bécsbe és i t t  éri ő t egy Salamon 
nevű hangversenyvállaikozó meghívása, hogy menjen vele Londonba. H aydn két 
londoni ú tja  (1790— 92. és 1794—95.) sikereinek és művészi diadalainak csúcspontja. 
(1791-ben Oxfordban ünnepélyes keretek között doktorrá is avatják). A londoni 
kirándulás eredménye a 12 londoni szimfónia, főleg pedig a Teremtés chnű oratóriuma, 
melyet aztán még az Évszakok című oratórium a követett. H aydn 66, illetve 68 éves 
korában írta  e két nagy m űvét; a Schöpfung-o t 1800-ban Budán személyesen 
m u ta tta  be. London u tán  visszavonultan élt Bécsben, de ezidőben írja még 6 ünnepi 
nagymiséjét és a példátlanul népszerűvé le tt Gott erhalte-t, mellyel minden időkre 
beírta m agát az osztrák nép szívébe.

Volt Haydnnek felesége is, a liíres »infernális bestia«, m int ő nevezte szíve 
hölgyét, aki később »pokollá« te tte  életét. N aivitására és hiszékenységére jellemző, 
hogy tulajdonképen a felesége nővérét szerette, egy bécsi parókakészítő leányát, ez 
azonban zárdába vonult, mire a jószívű Haydn, a fodrász-apa rábeszélésére, ennek 
idősebb leányát vezette oltár elé.

Egy ember, különösen egy költőember születésére nézve sohasem közömbös, 
milyen levegőt szívott gyermekkorában, és milyen dalokat énekeltek bölcsője mellett. 
Haydn is bizonysága ennek az örök igazságnak. Egyéniségét a Kaiserlied-bői kiindulva 
lehet megérteni, mellyel nem zetét megajándékozta. A csöndes, szerény, alázatos 
Haydnben meg volt a hihetetlen erő, hogy egy egész nemzet érzelmeit gyűjtse fel 
magában, hogy aztán ezeknek az ő keresetlen dallam ában adjon kifejezést, mely 
aztán ismét betöltötte e nemzet összességének szívét. Az igazi lángelme nemzetének 
lelke, ő a foglalatja, hordozója és hirdetője azon érzéseknek, melyek a népet uralják. 
A nép szívedobbanása az ő ritmusa, a nép ethosza az ő melódiája és a maga harm ó
niáiba zárja ő, a költő, a nép jellemét. Haydn, az osztrák nép legnagyobb zene
költője, a nem iskolázott muzsikus, arra tan ít minket, hogy a lángész nem elkülönülés, 
hanem legmélvebb tudata  az emberi közösségnek.

FÜR EDY  F , GUSZTÁV

H A Y D N  V O N Ó S N É G Y E S E I

A köztudatban H aydn neve a joviális-pátriárkális »papa« jelzővel raktározódott 
el. -Haydn papa« a kedélyes humor, a jóságos, bölcs vallásos világszemlélet meg- 
zemélyesítője. A klasszikusok doyenje. Többé-kevésbbé jó am atőr kamarazene- 

egyesületeknek is állandó, szórakoztatóan gyönyörködtető mestere.
A klasszikus szentháromság, Haydn-Mozart-Beethoven tündöklő triászában 

azonban H aydn valóban az atya fogalmának megszemélyesítője. A tya a szó teremtő 
t imében : forrongásból, kísérletezésből kikristályosodott cselekvő erő. A modem 

vonósnégyes terem tő atyja.
Milyen eredőből fakadt, milyen tényezőkből tevődött ki a vonósnégyes műfaja, 

melynek ma is érvényes form áját H aydn zsenialitása term elte ki?
Négyszólamú ének, majd hangszeres zene m ár a XV. században használatos 

volt. K ét évszázaddal később a többszólamú hangszeres zene m ár teljes kifejlődését 
érte el az eredetileg táncdarabokból összeállított zenekari szvitben, partitában, 
két, három vagy több hangszerre ír t generálbasszus kísérettel ellátott szonátában, 
koncertoban. Kedveltek voltak a legkülönbözőbb összeállítású és számú hangszereken
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m egszólaltatott ünnepi, szórakoztató tánczenék, a divertimentók, szerenádok, 
kasszációk (a diákok utcai éjizenéje : »gassatim gehen«), overturák, szimfóniák stb. 
E  kisebb darabokból összeállított, szerkezeti és tartalm i egység nélkül való ciklus- 
zeneműveket legföljebb a közös hangnem fűzte össze. Idővel kialakult a vonós
hangszerekre ír t k v arte tt kezdetleges formája. Három  hangszer obiigát szólamokat 
játszott, a negyediket eleinte egyszerű számozott basszussal a cembalo, később 
a gordonka képviselte.

Ez az alakulat sem technikailag, sem tartalm ilag nem közelítette meg azt 
az ideális kvartettm egoldást, melynek hangszerösszeállítása — első és második 
hegedű, mélyhegedű és gordonka — a legkiegyensúlyozottabb, legegységesebb hang
hatást eredményezi. A vonósnégyes leglényegesebb tulajdonsága : m ind a négy 
hangszer egyenrangú szerepe, egymás kiegészítése, az egyes hangszerek egyéni jelleg
zetességének érvényesítése csak később bontakozott ki.

H aydn legelső kv arte ttje it az 1750— 1760-as években még a kasszációk, 
divertim entók m ódján ír ta  s annak is nevezte. Ezeket K arl Joseph von Eürnberg 
buzdítására és irán ta  való hálából alkotta. Igen gyorsan dolgozott. E  kvarte ttek  
többnyire ö t tételből állottak (Allegro, I. Menuetto, A ndante, II. Menuetto, Presto). 
Form ájuk még egész egyszerű, könnyen áttekinthető. A kidolgozási részben a tem atikus 
kifejlesztés kezdetleges, inkább a modulálás változatosságára törekszik. H aydnt 
jellemző szere te trem éltóan vidám  hangulat az uralkodó bennük. Úgy ezekben, m int 
az op. 9. és 17. jelzésű kvartettekben is, főleg az első és harmadik tételekben még 
nagyon dominál az első hegedű koncertáló szolisztikus, fejlettebb technikát igénylő 
stílusa, ami érthető, m ert erre az időre esik hegedűversenyeinek a komponálása is 
(Haydn használja pl. először kam arazenében a kettősfogást), a gordonka többnyire 
csak a basszus szerepét tö lti be.

Az allegrók és finálék mind nagyobb lélekzetűek,. a kidolgozási rész méreteiben 
is nagyobb szabású. A naiv divertim entónak magasabb művészi rangsorba való 
emelésére törekszik. Nem elégíti ki a zenének csupán szórakoztató célja. (3 a zenét 
az érzelmi élet, a világszemlélet elsőrendű kifejező eszközének érezte és különösen 
a kvarte ttben  nyilatkozott meg muzsikus tem peram entum a legtermészetesebben.

Haydn, a bécsi klasszikus iskola megalapítója, a szonátaforma megteremtője, 
az ellenpont tökéletes ismeretének vértezetében a formák kibővítését, bonyolultabb 
elképzelését valósíthatta meg. A tem atikus felépítés nagyobb arányú lesz, az egyes 
tételek szorosabb szerkezeti és hangulati egységbe kerülnek egymással. Kismartoni 
tartózkodása a la tt bőven volt ideje és alkalma a forradalmi kísérletekre. I t t  kristá
lyosodott ki benne a négytételes típus szükségszerűsége is. Az első m enüettét elveti 
(op. 20. No. 2.). A lassú tétel, mely eredetileg szonátaforma volt, érzelmes kantilena, 
melódiában gazdag románc-típus karak terét veszi föl (op. 17. No. 1.).

A háromrészes, teljes reprizű m enuetto »trió«-ja gyakran a legszellemesebb 
kontrapunkt-fajta, olykor kánon.

H aydn másik nagy erőssége a népies elem, mellyel kedélye és képzelete á t van 
itatva. A m enuetto nála gyakran nem más, m int jellegzetes Ländler, paraszttánc, 
H aydn szelleme által kifinom odott formában. A finálé a divertimentókban még rondo- 
formá. Később a kvarte ttek  utolsó tételét a bonyolult fugával való helyettesítéssel 
a divertim ento fölé emelte (op. 20. No. 2.).

Tíz évi szünet u tán  (1781) jelentek meg a vonósnégyes történetének korszak- 
alkotó opuszai (op. 33.), az úgynevezett orosz kvarte ttek  (Pál nagyhercegnek aján
lottak). E  »reform kvartettjei« egész modern elgondolással, más elvek szerint íródtak. 
H aydn így szól róluk : »ezeket egész ú jfajta módon írtam«.

A komponálási mód kísérletezései kész eredményekben szögeződtek le ezekben 
a kvartettekben, melyek »Gli Scherzi« elnevezést is kaptak, m ert a m enuettot Scherzo 
váltja  fel bennük. Igaz, hogy csak névleg, nem a lényegben. Csak Beethovennel 
formálódik á t a m enuetto valódi scherzová, ahol m ár csak a hagyományos három- . 
negyed-ütem emlékeztet a táncdallam  eredetre. Egész új formanj’elv, fejlett tematikus 
munka, bátor, szabad polifónia alakult ki ezekben a művekben. Az adagio bensőséges 
dallá tágul, friss képzelőerő szólal meg a hangszertípusok egyéni hangján. A következő 
m ár ére tt mesterművekben (op. 50.) a nálánál jóval fiatalabb Mozart neki ajánlott 
ha t vonósnégyesének hatása m utatkozik. (Ez a hatás egyébként kölcsönös.) »Mozart
hoz méltóan akartam  írni«, m ondja H aydn a zseni alázatával. Mint általában a 
klasszikusok, H aydn is sorozatosan egy hangulat hatása a la tt ír ta  kvartettje it. 
Nem érdektelen, hogy azoknak több m int kétharm ada dur-ban, egy harm a ia  
moll-ban van írva.
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K vartettje inek száma 77 (nem szigorúan kvartettstílusban ír t  műveivel együtt 
(Krisztus hét szava a keresztfán) 83-at írt). H aydn zsenije a term észetben gyökerezik, 
a nép ősi erejéből táplálkozik, ez term ékenyíti fantáziáját. Tipikus osztrák melódiák 
csendülnek fel lépten-nyomon. Nem egy kvartettjében találkozunk magyar, vagy 
legalább is magyaros motívummal, különösen az elégikus hangulatú tételekben 
(op. 33. Nr. 3. a finálé melléktémája, op. 54. Nr. 2. adagio, Nr. 3. largo, op. 20. Nr. 4. 
Allegretto alla zingarese). Szereti a természet hangjait, mozgását, m adárdalt, röpülést 
egy-egy motívumban érzékeltetni (op. 33. Nr. 3. Vogelquartett, op. 50. Nr. 1. Frosch
quartett, op. 64. Nr. 5. Lerchenquartett, op. 76. Nr. 4. első tétele angol rajongói 
szerint a »Napfelkeltét« jeleníti meg). A kvarte ttek  technikailag is mind igényesebbek 
(Tost nagykereskedőnek ajánlott széria), az op. 64. Nr. 5. presto tétele Paganini 
»Moto perpetuojának« szolgált volna mintául. Komponálási módja, az összjáték 
bonyolultsága, ritm usának sokfélesége, sziporkázó szellemessége tetőfokát éri a 
76—77. opusokban. A szintén hatos szériában Apponyi grófnak aján lo tt opuszok 
(1793) majd az 1797—99-ben k iadott E rdődy-kvartettekben. E  sorozat harm adik 
szám át a K aiserquartett a »Gott erhalte« tém ájára ír t  híres variációkkal előzőén 
József nádor látogatása alkalmával Esterházy Miklós herceg kism artoni kastélyában 
adták először elő.

Utolsó vonósnégyese befejezetlen m aradt, csak két középtételt, az A ndante 
graziosot és a M enuettot írha tta  m ár meg. H aydn megérezte, hogy ez nemcsak utolsó 
kvartettje , de utolsó szerzeménye is »A hattyúdal«. Nehezen szánta rá  m agát, hogy 
befejezetlenül kiadja 1806-ban. B arátai előtt »Az agg« című dal első soraival menti 
m agát ezért :

»Nincsen m ár erőm,
Beteg vagyok, s öreg«.

H a valakire, úgy H aydn vonósnégyeseire illik legjobban Goethe mondása : 
»A k v arte tt négy okos ember harmonikusan szellemes, egymást ösztönző eszmecseréje«. 
K vartettje inek azonban nemcsak hangszertechnikai és zeneszerzési bravúr
jában találjuk meg a legnagyobb értéket, hanem magasabb etikai jelentőségében. 
Amellett, hogy a népies elemet mintegy felmagasztosítja munkáiban, az oly sokszor 
hangoztato tt Haydn-féle humor is magasabb mértékkel mérendő, lnszen az alkotó 
kedv és az ajándékozás tiszta öröme szólal meg müveiben.

Több m int száz év táv latában  alkotásai nemhogy veszítettek volna közvetlen 
hatásukból, friss életerejükből és jelentőségükből, ellenkezőleg, világosan rajzolódik 
ki és csak m ost mérhető föl az ú t, a terem tő művészet beláthatatlan  perspektívájában, 
amely H aydntól Beethovenig vezetett.

KÁLMÁN MÁRIA

B E S Z Á M O L Ó
BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS NÉPM ŰVELÉSI BIZOTTSÁGA 

1931—32. (VI.) HANGVERSENYÉVADJÁRÓL 
A főváros Népművelési Bizottságának a Székesfővárosi Zenekar közre

működésével a Pesti Vigadóban 5 év a la tt rendezett 150 hangversenyének jóformán 
minden m ozzanatát felölelő, részletes beszámolót adtam  a m últ évben. Ez a beszámoló 
minden tárgyilagosan ítélkező ember előtt bizonysága lehet annak, hogy a főváros 
Népművelési Bizottsága a zenei műveltség terjesztése és mélyítése s a lélekformáló 
nemes szórakozási alkalom nyújtása érdekében m egindított olcsó hely áru s em ellett 
művészi színvonalon álló hangverseny akcióját tervszerű, k itartó  és nemes célhoz 
ülő áldozatkészséggel és lelkesedéssel igyekezett kiépíteni, úgyhogy mindazok a 
nehézségek, amelyekkel minden altruista mozgalomnak — legalább is kezdetben — 
számolnia kell, kiküszöböltessenek. E  nehézségek sorában talán  első helyen állt a 
nagyközönség természetszerű bizalmatlansága, amelyet eloszlatni és ezzel kapcsolat
ban a közönséget a hangversenyek látogatására szoktatni, nehéz feladat volt. De 
hogy ez a feladat sikerült, élénken dem onstrálja a hangverseny bérlők számának 
állandó, évről-évre való emelkedése. A súlyos közgazdasági viszonyok dacára a 
bérlet jegy váltók száma ez idén 855-ről 1042-re emelkedett.
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Az 1931—32. évi hangversenyé vadunkban, csakúgy, m int az előző esztendők
ben 30 hangverseny m egtartását h irdettük  s e 30 hangversenyt ismét három 
ciklusra bontottuk.

Az »A« ciklusban eredetileg csak a X IX . század hegedűversenyeit szándékoz
tunk  bem utatni. Tekintettel azonban arra, hogy az előadóművészek csak elvétve 
hajlandók olyan hangverseny betanulására, amelyek különben műsorukon nem igen 
szerepelnek, kénytelenek voltunk egyes tervbevett művek bem utatását elejteni. 
Bérlőinket e veszteségért kiváló szólisták és karnagyok közreműködésével k á r
pótoltuk. Az »A« ciklus keretében vezényeltek : Failoni Sergio, Fleischer Antal, 
a m. kir. Operaház neves karnagyai és Siklós Albert, a Zeneművészeti Főiskola jeles 
tanára. A szólisták közül Dohnányi Ernő m ellett Székely M ihályt em elhetjük ki.

A »B« ciklus keretében a H aydn centenáris hangversenyen kívül korális 
művek bem utatását ígértük. Úgy véljük, hogy e ciklus keretében többet adtunk 
közönségünknek, m int amennyire vállalkoztunk. November 1-én a Szent István- 
bazilika énekkarának közreműködésével Mozart : »Requiem«-jét, Szent Erzsébet 
halálának 700-ik évfordulója alkalm ával az Országos Katolikus Szövetség rende
zésében, a Palestrina-kórus és az Egyetemi Énekkarok közreműködésével Liszt : 
»Szent Erzsébet legendájáét, december 17-én a Palestrina-kórus önálló hangversenye 
keretében a katolikus liturgia-művészetből, továbbá a XV—X V II. század világi társas 
zenéjének egyik fajtájából, a  madrigálokból és m agyar zeneszerzőktől vegyes- és férfi
karra  feldolgozott karácsonyi énekekből ad tunk értékes szemelvényeket. Október 
11-én a Goudimel-énekkar és január 17-én pedig a budapesti Korái K am ara Társaság 
és a reform átus főgimnázium fiúkarával a protestáns egyházi zeneirodalomból nyúj
to ttunk  egy szép csokorra valót. Az iskolai énekkarok közül a Toldi Ferenc-utcai 
főreáliskola, a 4Szilágyi Erzsébet-leánylíceum, a Wesselényi-utcai, Koronaőr-utcai, 
H em ád-utcai és Tisza K álm án-téri polgári iskolák énekkarai szerepeltek figyelemre
méltó művészi teljesítménnyel s főként magyar zeneszerzők műveit m u ta tták  be. 
Az egész évi és a »B« ciklus bérleteseinek jegyeit jelentős anyagi áldozattal érvénye
síte ttük  a Hangversenyzenekarnak és Palestrina-kórusnak Nilius Rudolf vezénylete 
a la tt a Zeneakadémián h irdete tt Bach : János passió előadására. ,

A »C« ciklus keretében emlékeztünk meg Goethe halálának 100-ik évfordulójáról. 
H árom  operát m u ta ttu n k  be : Mascagni : »ParasztbecsüleH-ót, Weber : »Bűvös
vadászkát és Offenbachtól : »Eljegyzés lámpafénynél« c. vígoperáját. Amellett, hogy a 
fiatal énekművészek egész sorának adtunk alkalm at a bem utatkozásra, illusztris 
művészek is szép számmal szerepeltek e ciklus keretében. És pedig : Báthy Anna, 
Goda Gizella, Losonczy György, Némethy E lla és Tihanyi Vilma, a m. kir. Operaház 
tagjai, továbbá Hegyi Em ánuel zongoraművész és Országh T ivadar hegedűművész.

Az idei évadban Kárpáti Sándor : »Feltámadás« c. szimfonikus költeménye, 
Kenessey Jen ő : »Masirozás« c. zenei képe, továbbá Harmath A rthur, Kacsoh— 
Zsasskovszky és Vásárhelyi Zoltán egy-egy gyerm ekkarra ír t műve, m int »első előadás« 
kerültek bem utatásra. Számos olyan mű szerepelt műsorunkon, amelyek Budapesten 
először voltak hallhatók. Ezek közül kiemeljük: Casella : La Giara, Debussy : I/aprés- 
midi d ’un Faune, Recli : Voci déllé foresta c. művét. Ezenkívül a Népművelési Bizott
ság számos dalt és áriá t hangszereltetett Vaszy Viktorral nagy zenekarra.

Helyszűke m ia tt ez alkalommal el kell tekintenünk hangversenyműsoraink 
részletesebb ism ertetésétől és mindazoknak a művészeknek névszerint való fel
sorolásától, akik értékes művészetükkel hangversenyeink színvonalát önzetlenül 
emelték, továbbá am a fiatalabb művészgárda felsorolásától is, akik közreműködé
sükkel művészi jövőjüket alapozták meg. Minderről az alábbi kim utatás ad 
kimerítő tájékoztatást.
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SZIMFÓNIÁK:
BEETH O V EN  : V II. (А-dur) szimfónia.

V III. (F-dur) szimfónia. 
CSAJKOVSZKY : V. (e-moll) szimfónia. 
HAYDN : G-dur (oxfordi) szimfónia.

—  В -din szimfónia. (Adagio és Finale).
—  Búcsú-szimfónia.

MENDELSSOHN : I I I .  (Skót) szimfónia. 
P E R É N Y I : I I . (G-dur) szimfónia. 
VOLKMANN : I. (d-moll) szimfónia.

SZIMFONIKUS KÖLTEMÉNYEK:
KÁRPÁ TI SÁNDOR : Feltám adás. (Bem utató

előadás).
LISZT FER EN C  : Les Preludes.

— Hungária.
—  Tasso. Lam ento e Triompho.

STRAUSS RICHA RD : Don Juan.

SZVITEK:
BUTTYKAY Á K O S: M agyar szvit.
CASELLA A. : L a Giara (A nagy korsó). B uda

pesten először.
C H A R PEN T IER  G. : Im pressions d ’Italie. 
DOHNÁNYI ERN Ő  : R uralia hungarica.

RAPSZÓDIA:
BRAHMS : Rapszódia. (Pethő Im réné, E gye

tem i Énekkarok).

KISEBB ZENEKARI MÜVEK:
CSAJKOVSZKY : Capriccio Italien.
DEBUSSY : L ’aprés-midi d ’un Faune. (Buda

pesten először).
D E LIB E S : Naila-Interm ezzo.
HUBAY JEN Ő  : Balletzene az »Álarc« című 

operából.
K EN ESSEY  JEN Ő  : Masirozás (Zenekép, Be

m utató  előadás).
LIADOV : Kikimora.
—  Elvarázsolt tó.

MÁRKUS LILY  : Koboldok. (Scherzo. N agy
zenekarra először).

MOSONYI M IHÁLY : Gyászhangok Széchenyi 
halálára.

OFFENBACH : Barcarola.
RADÓ ALADÁR : Falu végén ku rta  kocsma. 
RECLI G IU LIA  : Voci della foresta. (Buda

pesten először).
SIKLÓS A LB ER T : K oráielőjáték, fantázia 

és fuga.
/  \D O R  JEN Ő  : K am arakoncert zongorával. 

(Gergely László).

NYITÁNYOK:
BERLIOZ : Római karnevál. N yitány. 
BEETHOVEN : Egm ont-nyitány,
--■ H ázavatás-nyitány.

István  király-nyitány.
CSAJKOVSZKY : 1812. ünnepi nyitány. 
GAJÁRY ISTVÁN : Argyrus-nyitány. 
GOLDMARK KÁROLY : Sakuntala-nyitány. 
MOZART : Don Juan.

—  Figaro házasága .
—  A színigazgató.
—  Szöktetés a  szerályból.
— Varázsfuvola.

N IC O L A I: W indsori víg nők.
ROSSINI : Sevillai borbély.
—  Teli Vilmos.

SCHUMANN : Manfred.
SIKLÓS A LB ER T : B áthory  E rzsébet.

—  V ígjáték-nyitány.
STRAUSS JÁNOS : D enevér-nyitány.
THOMAS : Mignon-nyitány.
VASZY V IK T O R : V ígjáték-nyitány.
W AGNER : Tannhäuser.
W E B E R  : Bűvös vadász. (2)

—  Oberon. (2)

ZONGORAVERSENYEK:
CHO PIN : E-moll zongoraverseny. H erz L ily .
CSAJKOVSZKY : В -moll zongoraverseny. Da- 

mokos László.
LISZT FER EN C  : А-dur zongoraverseny. M. 

H ir Sári.
—  Esz-dur zongoraverseny. Dohnányi E rnő dr.

RACHM ANINOFF : E-moll zongoraverseny.
K eleti Lily.

SCHUMANN : А-moll zongoraverseny. Vincze- 
K rausz Ilonka.

W EB ER  : F-moll zongoraverseny. Hegy 
Emánuel.

HEGEDŰVERSENYEK:
BEETH O V EN  : D-dur hegedűverseny. Molnár 

Alice.
BRAHMS : Hegedűverseny. Dullien K lára.
CO R ELLI: La folia. В. Szabó Margit.
CSAJKOVSZKY : D -dur hegedűverseny. Gál 

Marcell.
DOHNÁNYI ERNŐ : D-moll hegedűverseny. 

Végh Sándor.
GOLDMARK KÁROLY : А-moll hegedűver

seny. K álm án Mária.
HAYDN: G-dur hegedűverseny. Országh T ivadar.
HUBAY JEN Ő  : Csárdajelenet. Hullámzó B ala

ton. Zsurka Péter.
—  Mazurka. Zsurka Péter.

JOACHIM JÓ ZSEF : D-moll versenym ű m agyar 
stílben. Koromzay Dénes.

LALO : Symphonie Espagnole. Zippernovszky 
Fülöpke.

MENDELSSOHN : E-moll hegedűverseny. Fel- 
vinczi Takács Alice.

PAGANINI : D-dur hegedűverseny. Szent- 
györgyi László.

SAINT-SAËNS : А-moll hegedűverseny. Fehér 
Ilonka.

GORDONKAVERSENYEK:
DOHNÁNYI ERNŐ : D-dur gordonkaverseny. 

Vincze László.
HAYDN : D-dur gordonkaverseny. Dr. Sebes

tyén Sándor.
P O P P E R  DÁVID : E-moll gordonkaverseny. 

Palotai Vilmos.

KETTŐS VERSENY:
BRAHMS : K ettősverseny hegedűre és gordon

kára. B anda M árton és dr. Sebestyén Sándor.

ORATÓRIUMOK:
BACH J . S. : János passió. Budapesti H ang

versenyzenekar, Palestrina Kórus, B áthy 
Anna, Elek Szidónia, Laurisin Lajos és 
dr. Győri Pál.
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BERETVÁ S HUGÓ : Részletek Assisi Szent 
Ferenc-oratórium ból. Dullien E lla  és dr. F a 
ragó Ferenc.

RISZT FER EN C  : Szent Erzsébet legendája. 
Szabó Rujza, N ém ethy Ella, Maleczky Oszkár, 
Csóka Béla és a z ' Egyetem i Énekkarok, 
Palestrina K órus.

OPERÁK:
MASCAGNI : Parasztbecsület (részletek). Bertók 

Ferike, Budai Mária, Kiss Erzsi, Pál Jenő 
és Vinkovich Rászló.

O FFEN B A CH  : Eljegyzés lám pafénynél. Bertók 
Ferike, E lek Szidi, D arvas Ibolya, Somló 
József.

W E B E R  : Bűvös vadász (részletek). Im re Vince, 
K ováts I lo n k a ,, Rakner Hona, Rigeti Dezső 
és az Egyetem i É nekkarok.

ÁRIÁK, DALOK:
NŐI ÉNEK:
BACH : Ich h a tte  viel Bekümmemiss. 21. Can

ta te . S. Gefvay Erzsi.
B E ET H O V E N  : Ah! Perfido. B á thy  Anna.

—  Mailied. T ihanyi Vilma. (Zenekarral először). 
B IZET : Carmen. Micáela áriája. Diósy E dith ,

dr. Eyssen Tibom é.
CSAJKÓVSZKY : N ur wer die Sehnsucht kennt.

Pethő Im réné. (Zenekarral először.) 
DERR’ACOUA : Villanella. B artók  Ferike. 
GRLTCK : Orpheus-ária. V áry K lára. 
GORDMARK K. : Sába királynője. K erti jele

net. N ém ethy Ella.
GOUNOD : F aust. Ékszerária. T ihanyi Vilma. 
HAREVY : Zsidőnő. Románc. S. Szathm áry 

Margit. ,
HAYDN : Ária a »Teremtés« c. oratórium ból. 

B á thy  Anna. ,
•— Á ria az »Évszakok« c. oratórium ból. 

B á thy  Anna.
—  W as sehen denn die Reute. B áthy  Anna.
-— Mein Schatz, das ist ein freier Schütz.

B áthy  Anna.
—  Im  Schum m ern da kam  einst zu dier. 

B áthy  Anna.
H Á N D ÉR  : R arghetto. Diósy E dith .

—  Allegro ária  (Erwach!) a  »Messiás«-ból. 
Diósy E dith .

RAVOTTA : Valahol messze. Dr. Eyssen 
Tibom é.

—  H onnan jön a  fény. Sebők Stefi.
RISZT FER EN C  : H a  álmom mély. Dr. Eyssen 

Tibom é.
MOZART : Szöktetés a  szerályból. Constanza 

áriája . Goda Gizella.
—  Titus. Ária. B udai Mária.
-— Varázsfuvola. É j királynője. M aróthy 

(Sefcsik) Magda, K . Saskó Hilda. 
OFÉENBA CH : Barcarola. Babadal. K . Saskó 

Hilda.
PROCH : Variációk. Miklóssv Irén.
PUCCINI : Pillangókisasszony. Ária. Pálffy 

álária.
—  Tosca im ája. N ém ethy Ella.

ROSSINI : Semiramis ária. M aróthy (Sefcsik) 
Magda.

—  Sevillai borbély. Rosina áriája. K. Saskó 
Hilda. Goda Gizella.

SAINT-SAËNS : Sámson és Delila-ária. Váry 
K lára.

SC H U B E R T : Aller Seelen (Ritanei). S. Gervay 
Erzsi.

—  Ave Maria. S. Gervay Erzsi.
—  Erlkönig. Pethő Im réné.

SCHUMANN : Riebeslied. T ihanyi Vilma.
(Zenekarral először.)

r — Suleika. T ihanyi Vilma. (Zenekarral 
először.)

STRAUSS JÁ N O S: Denevér. Adél áriája 
K. Saskó Hilda.

STRAUSS R ICH A RD  : Ariadne Naxos szigetén.
Bravur-ária. Berger E dit.

SZABADOS BÉRA : Pillangó keringő. Sebők 
Stefi.

THOMAS : H am let. Ophelia áriája. Miklóssy 
Irén.^

V A IK Ó  ISTVÁN : Cseresznyevirágünnep.
Pálffy Mária. (Budapesten először.)

V E R D Í : Aida. N ilusparti ária. Déry Margit.
—  Aida. Térj vissza győztesen.'

S. Szathm áry Margit.
— Rigoletto. Gilda áriája. B ertók Ferike.
—  Trubadour. Azucena áriája. Budai álária. 

W A G N ER : Bolygó hollandi. Senta ballada.
B áthy Anna.

W E B E R  : Bűvös vadász. A gátha áriája. 
Déry Margit.

—  Oberon. Óceán-ária. Szegfi E d it. 

FÉ RFIÉNE K:

B IZ ET  : Carmen. Virág-ária. Vági (Weinek) 
Ödön.

— Carmen. Escamillo áriá ja . Rosonczy 
György, Tibor Zoltán.

CR EálEN T KÁRORY : Trilby. Billy áriája. 
Rózsy Hugó.

GOUNOD ; Faust. Cavatina. Vági (Weinek) 
Ödön.

—  F aust. Szerenád. Rosonczy György.
—  F aust. V alentin im ája. Dr. Faragó Ferenc. 

H A REVY : Zsidőnő. Brogni áriája. Székely
Mihály.

RÉONCAVARRÓ : Bajazzok. Prolog. Dr. Erdőss 
Árpád.

MOZART : Don Juan. Bordal. Kővágó Rajos.
—  Don Juan . Reporello áriája. Rigeti Dezső.
—  Figaro házassága. Alm aviva ária. Tibor 

Zoltán.
—  Figaro házassága. Figaro áriája. Kővágó 

Rajos.
RO SSIN I : Sevillai borbély. Basilio áriája. 

Székely Mihály.
-— Sevillai borbély. Figaro belépője. Kővágó 

Rajos. ,
THOMAS : H am let. Bordal. Dr. Erdoss Árpád. 
V E R D I : E rnani-ária. Rigeti Dezső.
W AGNER : W alkür— Sigmund tavaszi dala. 

Rózsy Hugó.

DUETTEK:
MOZART : Figaro házassága. Saskó Hilda, 

Kővágó Rajos.
—  Varázsfuvola. .Saskó Hilda, Kővágó Rajos. 

PUCCINI : Pillangókisasszony. Pálffy Mária,
Budai Mária.

ROSSINI : Sevillai borbély. I. duettje. Saskó 
Hilda, Kővágó Rajos.

SAINT-SAËNS : Sámson és Delila. Ném ethy 
Ella, Rosonczy György.

THOMAS : H am let. M aróthy (Sefcsik) Magda, 
Tibor Zoltán.

V E R D I : Aida. Déry M argit, dr. Erdőss Árpád.

ÉNEKKAR:
BACH J . S. : Áldás, béke zengjen. Budapesti 

K orai-K am ara Társaság.
— Vigadozz, örvendj Budapesti K orái-K am ara 

Társaság.
— W einen, Klagen. Budapesti K orál-K am ara 

Társaság.
BARÁZS ÁRPÁD : Mi nem felejtünk. Hernád- 

utcai fiú és Tisza K álm án-téri polgári iskolák 
egyesített énekkara.

BÁRDOS RAJOS : K yrie elejszon. Palesztrina 
Kórus.

—  H uszárnóta. W esselényi-utcai polgári fiú 
iskola énekkara.
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BODON PÁ L: E lkiáltom  m agam at. Wesselényi- 
utcai polgári fiúiskola énekkara.

- Ángyom asszony kertje. W esselényi-utcai 
polgári fiúiskola énekkara.

B U X TEH U D E D. : Benned bízom Uram.
Budapesti K orál-K ainara Társaság. 

CALDARA A. : K arácsonyi kánon. Palestrina 
Kórus.

DEÁK-BÁRDOS-GYÖRGY : Dicsőség légyen. 
Palestrina Kórus.

DEMÉNY DEZSŐ : A szíves házigazda meg a 
finom vendégek. Szilágyi E rzsébet I.eány- 
lyceum énekkara és a H ernád-utcai fiú- és 
a' Tisza K álm án-téri leány polgári iskola 
egyesített énekkara.

— Áz én bundám . H ernád-u tcai polgári fiú
iskola énekkara.

— Ez a kislány. Toldy Ferenc főreál énekkara. 
Karácsonyi ének. Palestrina Kórus. 
Offertorium a »Szegedi Misé«-ből. Szilágyi

Erzsébet Leánylyceum  énekkara.
Rétes sütőcské. K oronaőr-utcai polgári 

leányiskola énekkara.
— Sárga a  liba bögye. Toldy Ferenc főreál 

énekkara.
ERŐDI ERNŐ : Szülőföldem. H ernád-utcai 

polgári fiú- és Tisza K álm án-téri polgári 
leányiskola egyesített énekkara.

GRAFF KÁLMÁN : In  dulci jubilo. Palestrina 
Kórus.

G l'M PELTZH A IM ER : É n  Istenem . Goudimel 
Énekkar.

Dicsérd U radat. Goudimel É nekkar.
HANS LEO H A SLER : Táncdal. Palestrina 

Kórus.
HARMAT A R T H U R : K iha jto ttam  én ludam at. 

Koronaőr-utcai polgári leányiskola énekkara. 
(Bemutató előadás.)

HÄNDEL : H alleluja a Messiás«-ból. Goudimel 
Énekkar.

JACOBUS GALLUS : M iatvánk. Palestrina 
Kórus.

KACSÓH-ZSASSKOVSZKY : Iluska dala. 
Koronaőr-utcai polgári leányiskola énekkara. 
(Bemutató előadás.)

K ERÉN Y I GYÖRGY : Kirje, kirje kisdedecske. 
Palestrina Kórus.

K ERTÉSZ GYULA : A kisded Jézuska. 
Palestrina Kórus.

KODÁLY ZÁLTÁN : A süket sógor. H ernád- 
utcai polgári fiúiskola énekkara.

— Gólya nóta. Szilágyi Erzsébet leánylyceum  
énekkara, W esselényi-utcai polgári fiúiskola 
énekkara.

Isten kovácsa. K oronaőr-utcai polgári leány
iskola énekkara.

KODÁLY ZOLTÁN : Lengyel László já ték . 
D am janich-utcai polgári fiú és Tisza Kálm án- 
téri polgári leányiskola egyesített énekkara.

—  Tánc nóta. Szilágyi Erzsébet leánylyceum  
énekkara.

—  T úró t eszik a cigány. W esselényi-utcai 
polgári fiúiskola énekkara.

— Villő. K oronaőr-utcai polgári leányiskola és 
W esselényi-utcai polgári fiúiskola egyesített 
énekkara'

K U H N A U  : M otett. Goudimel É nekkar.
LISZT FER EN C  : Soldaten-Lied. D eutscher 

M ännerchor.
MAYER HELM UND : É bredj szivem : Toldy 

Ferenc főreáliskola énekkara.
M ENDELSSOHN : Lauda te pueri. Szilágyi 

Erzsébet leánylyceum  énekkara.
—  X L IL  zsoltár. Goudimel É nekkar.

M O N TEV ER D I C. : A hajnal. Palestrina K órus.
MOZART : Requiem. Szent Is tv án  Bazilika

Énekkara.
N E SL E R  : E sti dal. Toldy Ferenc főreáliskola

ORLANDO DI LASSO : Jub ila te  Deo. Palestrina 
Kórus.

-— A visszhang. Palestrina Kórus.
PR A ETO R IU S : Egy rózsa nyílt ki szépen. 

Goudimel Énekkar.
R H E IN B E R G E R  : K yrie és Sanctus az A-dur 

miséből. Szilágyi "E rzsébet leánylyceum  
énekkara.

ST E IN E R  REZSŐ : Hullám zó Balaton. — 
Sajdiridom. H ernád-utcai polgári fiúiskola 
énekkel i*ci

STRAUSS JÁ NOS : Polka. Toldy Ferenc főreál
iskola énekkara.

SZTOJANOVITS JE N Ő  : Ave m aris Stella. 
Szilágyi E rzsébet leánylyceum  énekkara.

V Á SÁ R H ELY I ZOLTÁN: Szedem szép rózsáját. 
Szilágyi E rzsébet leánylyceum  énekkara.

—  Szánt a babám . K oronaőr-utcai polgári 
leányiskola énekkara. (Bem utató előadás.)

W E R N E R  H E IN R IC H  : Heidenröslein. D eut
scher Männerchor.

Z EL TE R  KÁROLY FR IG Y E S  : Bundeslied. 
D eutscher M ännerchor.

ZÖLD KÁROLY : Derül, borul. Toldy Ferenc 
főreáliskola énekkara.

ZSASSKOVSZKY JÓ ZSEF : Pásztordal. Pale
s trin a  Kórus.

VONÓSNÉGYES:
CSAJKOATSZKY : D-moll vonósnégyes. W ald- 

bauer-K erpely vonósnégyes.
MOZART : D -dur vonósnégyes. W aldbauer - 

K erpely vonósnégyes.

Szerző (magyar) mű (magyar)
Szimfóniák ..................................... 6 2 9 2
Szimfonikus költemény ............. 3 2 5 4
Szvitek ........................................... 4 2 4 2
Rapszódia .................................... ___ 1 — 1 — .
Kisebb zenekari m ű v e k ........... 13 7 14 7
N v itá n y o k ..................................... 15 5 24 5
Zongoraversenyek........................ 6 1 7 2
H egedűversenvek........................ ___  13 4 14 5
Gordonkaversenvek .................... . . . . 3 2 3 2
K ettős verseny .......................... ___  1 — 1 —
O rató riu m o k ................................ ___  3 2 3 2
O p e rá k ........................................... ___  3 :-- 3 —
Áriák, d a lo k ................................ 31 6 71 7
Énekkar ....................................... 38 18 18 34
V onósnégves................................ ___  2 — 2 —

Összesen . . . . . .. . .  142 52 219 72
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Amint e kim utatásokból kitűnik, a főváros Népművelési Bizottsága az adott 
lehetőségek határain  belül tőle telhetőén m indent elkövetett, hogy

a) a magyar zeneszerzőknek minél több helyet biztosítson műsorai keretében ;
b) em ellett bem utassa az egyetemes zeneirodalom legszebb term ékeit ;
c) a m agyar előadóművészek kiválóságai sorából minden évben újabb egyé

neket nyerjen meg a mozgalom részére ;
d) alkalm at nyújtson a tehetséges fiatal előadóművészeknek és karnagyoknak 

a bem utatkozásra s így k itűzö tt céljait ez évben is hűen szolgálta.

NOVÁGH GYULA

*

III.

B R U N SV 1K  TERÉZ
(Befejezés)

Naplójegyzetek, mikben más zeneköltők nevét említi.

M . 2. 1812.
(11.) Czerny ein schöner liebenswürdiger Manyi, seine Gesprächc u. i'icck's 

Phantasie die er kennen lernte. E in  grosser Musiker.

J . 25. 22. (Febr. 1842.) Dienstag.
(40.) Den ganzen Tag in  Ofen drüben im Schloss ; die glänzende Andacht für  

die Erzherzogin. 1000 Lichter, das schöne Mozart’sehe Requiem ! Die Erzherzogin Maro 
klein und gross, der Erzherzog Stephan —

J . 25. 23. Mittwoch (Febr. 1842.)
(40.) Der kleine Rubinstein, ein sinniges K in d 1) — wie leicht sich die kleine 

Hand bewegt über die Tasten, wie viel Gefühl für sein A lter!
24. Donnerstag.
(41.) ..........Den kleinen Anton Rubinstein gehört, 11 jähriger Virtuose, der

Seele nach. Abends Sidi., Quartette. Beethoven, Spohr, Onslow Quartett, alles klassisch 
u. eben so vorgetragen. Das macht doch Vergnügen. Vollendet nicht läppisch, nicht 
gespielt die M usik, und dann wieder Rubinstein u. seine Bachische Fuge, ohne Noten, 
halbe Stunde lang, verstanden jeden T on ! Oh Wunder !

J . 27. 1843— 45. 26-ten Juni. Martonväsdr.
Diese Tage Gäste : Klopstein und ihre Mutter und der Bischof von Raab. Viel 

M usik ; nähmlich 4 Händige Klavier sacken, sehr schön : Onslow, Schubert und Hummel.2)

J . 28.
(28.) 8-ten. L iszt im Concert. Wie wehe thut es einen vorzüglichen M ann, So 

gut Clavier spielen zu hören ! die tiefen und so häufigen Complimente machen gegn was 
für ein Publikum auf den Gallerien. Überraschend sein Spiel, aber immer gleich.

(32.) 11. M ai früh M (arton) Vásár. (1846.) Die neuen Anlagen, eine neue 
Welt in der Wildniss. Was es lohnend ist, Saamenkörner streuen, kann man sehen. 
Der Gärtner, der Ordner, führte mich in  lrmaliget ; so entstehen neue Namen, so culti- 
viert sich das Vaterland, eine Wüste vor 50 Jahren, in M (arton) V(dsdr), kein Baum, 
kaum ein Haus auf 8000 Joch ! so hatten die Türken in  der Nähe der H (au)ptstadt . 
gehaust ! M ein Grossvater kaufte den Grund ohne Instruction, nur Heerden, Thiere, 
waren darauf. Eine Generation ! * *)

*) R ubinsten Anton (1829— 1894), szül. Podoliában, íbiszt u tán  a  legnagyobb zongoravirtuóz, 
aki 1842-ben Pesten hangversenyezett. A fenti feljegyzésből látszik, hogy a Brunsvik Ferenc zene
kedvelő családja lá tta  vendégül. Febr. 23. és 24-én 1842.

*) Onslow Georges, francia, de angol szárm azású zeneszerző. (1784—1852.) Különösen híres 
kamarazeneszerzeményei révén.

Hummel, Joh . Nép. pozsonyi születésű zongoraművész és zeneszerző. Az líszterházy-zene
karban egy ideig H aydn utóda, m ajd W eim arban udvari karm ester ; sokat hangversenyzett külfölden.

Klopstein tábornok özvegye gyakori vendég Brunsvik Ferencéknél.
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Von 12 bis 4 Uhr mit L iszt, sehr geistreich, sehr caustisch, wie man es erwarten 
konnte, bon genre, ein wenig roué, aber mehr gemüthlich, voll Anekdoten, die er 6— 12 
Jahre lang weiss, amusante, rasch, schnell. Alles ging sehr gut, nicht besser möglich. 
Naturschönheiten liebt er nicht ; die gewöhnlichen kl (einen) Freuden der colleges. 3 mal 
gespielt himmlisch Beethoven op. 106. Cardinalprimas dedicierte grosse S(onate) u. 
4 händig mit Sidy, sie auf die Probe (Victoria u. Wellington) ; entsetzlich schwer, hat 
sich gut gehalten. Alles, was er geworden, wäre er gross. Voll W itz u. Schlag auf Schlag. 
Das Tellurium war ganz unverstanden — es ist nicht controliert — man muss an A r  ago 
schreiben, an Humbold, er trug sich dazu an. Nädasdy Julie hat recht : Was V. Sváb 
sagt, es ist eine Prophezeiung. Die nächste Generation wird es ausarbeiten u. die dritte 
erst gemessen. L iszt schien recht zufrieden, wollte nicht fort. Ich hab, schon den Credit 
d'être en retard и. das ist gut, bequem, niemand nim m t’s mehr übel. Den Gey sa beredete er, 
seinen componierten »magyar« zu spielen. Jouez donc, si c‘ est mal cela ne durera pas 
longtemps. Besides Sidy hat Marie und ich ihm Interesse eingeflösst, jedes auf ganz 
verschiedene Weise, comme de raison. Eine Landparthie, das ist viel für mich« toilette 
machte er im Gebüsch gleich vom Wagen aus, sein valet de chambre и. sein Secretär 
begleiteten ihn. M an war äusserst aimable и. ungezwungen.

(33.) 15. M ai. L iszt auf dem Dampfboot Johann. Sidy Franz, u. Marie u. 
Geysa gute Gesellschaft. M me Richter seelisch half m ir in der Nacht die sehr unangenehm 
war, Pepi krank. A tkinson Bogovic, der Bruder der Lukinacz.. Table d ’hote m it 16 Per
sonen um 4 Uhr. Honderű etc. in ’s Liszt Cabine vorgelcsen Michelet u. Commentar 
darüber, jeden Wortes, Zeile, Satzes. So freundlich u. gutmüthig ist Liszt, wie ein König 
gesinnt. 3000 fl. vertheilte er an Arme in Pesth, es ist ihm gar nichts geblieben. Belőni 
ein lieber Mensch. Liszt war sehr heiter. Cataplasme Sacrifice köstlich ! de pensées 
élastiques. Im  concert vom 13-ten színházba (n) übertraff er sich selbst, den Robert, das 
Búcsú, den Rákóczy, die Orgie von Rossini, deliciös. Das Dampfschiff wartete auf mich
denn es brach etwas u. wir kamen um  % nach 7 in  der allerletzten Secunde.......................
Ich schlief ohne Platz, (24 Frauen in der Cabine) noch köstlich 6 Stunden. Nouvelles 
impressions a 6 heures du matin. Joseph Örményi, seine beiden Töchter Claudine u. 
Agathe u. eine Französin stiegen inGönyű aus. Liszt aimable mit ihnen. Schlechtes Wetter, 
Regen, Sturm, Kälte, auch heute nachdem die erste Frühstunde, schön war.*) Liszt les 
matinées pour lui ; er ist traurig über sein Geschäft einem Publikum gefallen zu müssen ! 
nicht von Dauer ! — schreibt Oper — das Libretto schon 3 Jahre : wenn es ausgepfiffen 
wird, so geht er nach Amerika. Er findet es sonderbar von dort wider zurückzu kommen 
nach Europa — N iky Kiss forderte ihn auf auch für politische Gegenstände fortan zu 
leben, grosser Geist mehr.

J . 28. 15-ten.
( 79.) Franz Liszts Biographie von Schelling 54 Stuttgart 44 ist die sonderbarste 

Zusammenstellung u. doch interessant, aber eine schwülstige, sarkastische Sprache, *)

*) Midőn Lisztre vonatkozóan eddig nem  ism ert ad a to t közlünk, egyúttal igyekeztünk ezt 
az adato t az ism ertekkel egybehangzásba hozni. Somssich Andor Liszt életrajzában a  szoros kronológia 
nem egészen dom borodik ki, azért teh á t a  Honderű és az Ungar idevonatkozó szám ait v e ttük  tek in
tetbe : érkezését Somssich april 28-ára teszi »egy szerdai napra«. Ezzel szemben az U ngar ezt jelenti :
1 üenstag den 5, Mai. (Tehát m áj. 1. péntek és april 28. kedden le tt  volna.) Bei Gelegenheit der Serenade 
am 29. dargebracht. Liszt tehát apr. 29-én érkezett, csakugyan egy szerdai napon. Első hangversenyét 
pedig april 10-án ad ta . H onderű : Tavasz hó 28. H eti szemle. Liszt első hangversenyét holnapután 
idandja délben a  redoute terem ben, teh á t april 30-án. T ovábbá : H onderű : Tavasz u tó  3. H eti 
szemle : Múlt csütörtöki hangversenye (azaz april 30.). A következő napokra így alakul Liszt programja- 
Honderű : H eti szemle. Tavasz utó 3. (tehát egy vasárnap) : Múlt pénteken (tehát m ájus 1 -én Károlyiné 
mnepe a  Szép Juhásznénál) Liszt nem volt jelen. Másnap szom baton Liszt a  L ánchidat lá to g a tta  

»-.-te báró Orczy—W enckheim -estélyén vett részt, azaz máj. 2-án. Ilyenform án a m áj. 1. szabad 
v< >it és ígv nincs semmi nehézség arra  nézve, hogy Liszt Brunsvik Ferencéknél le tt volna akár egy 
)h den, akár egy vacsorán, am elyen Br. Teréz is részt vett. Nehezebb a  helyzet Br. Teréz 8-iki fel- 

ч zésének verifiálásában. Ő azt írja am 8. Liszt im Concert, holo tt erre vonatkozólag nincs ellen
en Kiadás a nevezett forrásokban, hogy Liszt csak m áj. 6. és m áj. 8. ad o tt hangversenyt a  Nemzeti 
' / 0  házban és így Br. Teréznél elég gyakori dátum tévedést tehetünk fel. Ami m ár m ost a M arton- 

. ,m a  te tt k irándulást illeti, nincs nehézség, hogy Liszt e k irándulását még zsúfolt program jába 
h -illeszthessük. Vasárnap, máj. 10-én délben ta r to tta  hangversenyét a Nőegylet javára. E z t úgy 
I I louderű, m int az Ungar pontosan kimondja. Honderű, H eti szemle, Tavasz u tó  12. : A nagy művész 
л lefolyt héten a m últkor em lítetteken kívül 3 hangversenyt ado tt, m ind jótékony célra. Szerdán 6. a 
conservatorium, szombaton 9. a polgárhad. nyugd., vasárnap a nőegylet javára. A két elsőt a  Nemzeti 
Színházban, a  3-ikat a  redouteban délben. Múlt pénteken Schodelnénál. (tehát 8-án), holnap (tehát 
13-án) utolsó hangv. Tegnap (tehát 11-én) búcsúestély a  Városerdőben. Ez a  bem u ta to tt vázlat, 
számbavéve a Br. Teréz feljegyzéseiben m ondottakat, »12—4«-ig és azt »j’ai le crédit d ’etre en retard« 
teljesen valószínűvé teszi, hogy Liszt Ferenc elm eheteit Br.-ékhoz, hiszen M artonvásár csak 30 kilo
méterre van Pesttől. A Honderűben ad o tt leírás is a  nyugvó nap bearanyozó sugarairól szól, am i 
meglehetős késői időre vall, m ert hiszen m ájusban a  nap m ár későn nyugszik, s ígv feltehető, hogy 
J,iszt — der nicht fort wollte — későn bár, de el tu d o tt érkezni a bucsúestélyre. *
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eigentlich ein barbarischer Periodenbau, kaum durchzukommen. Einige schöne bemer- 
kungen z. Die Psyche wie die Physis erkennen ein Gesetz an, das wir Rhytmus nennen 
u. das die Axe ist, um welche sich alle Geschichte dreht.

J . 31. 1852—53. 4. septó 52.57.
Dem Liszt gab man in Ungarn einen Säbel für sein geniales Spiel In  London 

gaben die Damen dem Székely4) eine schön gebundene Bibel in Goldschnitt. Schwert 
u. Bibel charakterisieren die Nationen mehr als die Zeit.

*) Székely Im re zongoraművész és zeneszerző (1823*— 1887). Már gyerm ekkorában bem u ta t
kozott a  Nem zeti Kaszinó kangászati m ulatságain (1836), a 40-es évek elején a  Teleki-család zene 
tan ára  volt Gyomron. 1846-ban Erdélybe u tazo tt és onnan külföldre m ent, Parisba és Eondonba, 
hol hosszabb ideig tartózkodott. Visszatérve Pestre, pedagógiai m unkásságot fe jte tt ki. s a  Nemzeti 
Zenede zongorakiművelési osztályának nagyrabecsült tanára  volt.

CZEKE M ARIANNE Dk.

SZÍNHÁZI HÍREK
A londoni Covent Garden színház, h ir

de te tt takarékoskodása ellenére, ném et 
évadot fog ta rtan i m ájus 9-étől június 
З-äig, mégpedig W agner-ciklust. A Boly
gó Hollandi, Tannhäuser, a Nürnbergi 
Mesterdalnokok, a Nibelung-trilogia és 
Tristan és Isolde kerülnek színre, angol 
és ném et művészek közreműködésével ; 
többek közt Lotte Lehmann, Frieda 
Leider, Maria Olszewska, H erbert Janssen, 
Lauritz, Melchior, a nagyváradi születésű 
Friedrich Schorr lépnek fel, Thomas 
Beecham és a berlini A lbert Heger 
karnaggyal élükön.

A newyorki Metropolitan Opera hír
szerint 550.000 dollár deficittel küzd s 
legközelebb beszünteti működését.

Eugen d ’Albert, a m ult hónapban 
elhúnyt francia nevű, angolországi szüle
tésű ném et zongoraművész olasz földbe 
kívánt tem etkezni : A Lugano m elletti 
Morcote falucskában. Nagyszámú csa
ládja teljesítette a nagy művész óhajtását. 
D ’Albert egyébiránt elkészült utolsó ope
rájával ; a »Mister Wu« című darabnak 
csak hangszerelése nincs befejezve, de 
kegyeletes kéz ezzel máris foglalkozik, 
hogy a mű a jövő évadban elindulhasson 
— világkörüli útjára.

Mascagni első sikere egy daljáték volt : 
>In Filando« (a fonóban). 1881 február 
9-én szülővárosában, Livomóban. Ebből 
utóbb egész operát írt, hősnőjéről 
»Pinotta« címmel ; partitú rá já t, m int 
fiatal albérlő, lakásadójánál hagyta zálog
ban. Viszontagságai között megfeled
kezett róla, míg tavaly a mű valahogyan 
előkerült ; Mascagni boldogan állapíto tta 
meg, hogy előadható, semmit sem kell 
ra jta  változtatni. Persze nem a milánói 
Scala mértéke szerint . . . Most elő is 
ad ták  San Remo Casiwo-színházában. 
Közönségének nagyon te tszett — a »nagy 
sajtó« azonban alig ír róla.

Drezda operája és közönsége a legelő
kelőbbek egyike, értjük  művészet, ízlés, 
meg színvonal tekintetében ; esodálni- 
való tehát, hogy egykori nagy karmes
terük, E rnst V. Schuch, nem tu d o tt meg
kedvelteim  o tt két Verdi-operát : »Don 
Carlos«-t, majd »Otelló«-t A mostani 
kitűnő karnagynak, F ritz Baselinak mind 
a kettő t sikerült diadalra vinnie, nem 
rég az »Otello«-t, most pedig a Schiller 
szomorú játékából ír t »Don Carlos«-t ; a 
ném et közönség jól ismeri klasszikusát 
s ezért a szöveget gyengéllette (nincs 
»A végzet hatalma« m ódjára átdolgozva), 
de a partitú ra  gazdagságú, zseniális 
intuíciója, monumentális stílje ellenáll
hata tlan  s többször hallva, ifjabb szép
ségekkel teljes. K itűnő előadásban, kettős 
szereposztásban érvényesült ; a régi Nép
operánkból ism ert Plaschke volt a sötét- 
lelkű Fülöp Károly, nejét a szépéneldí 
Ursuleac asszony után a még különb, 
m ert ábrázoló művészetével is kiváló 
Bokor Margit adta ; Posa m árkit Burg, 
m ajd meggyőzőbben Schäffler énekelte ; 
a címszerepben Tina Pattiéra nem volt 
egyenletes ; annál megragadóbb volt 
Eboli hercegnő szerepében a színház leg
nagyobb művésznője : M arta Fuchs — 
aki a napokban rég nem lá to tt ideális 
K undry is volt a »Parsifal«-ban.

A zoppoti erdei (nyílt) színház az idei 
nyárra »Lohengrin«-t és »A hegyek alján«-t 
tűzte műsorára.

Salzburg nyári ünnepi játékain a bécsi 
opera fog uralkodni : Leo Wallerstein 
rendezésével, Clemens Krauss dirigálja 
Richard Strauss »Frau ohne Schatten« 
és »Rosenkavalier« operáin kívül a »Cosi 
fan tutte«-t és a »Figaros Hochzeit «-et ; 
maga Strauss a »Fidelio«-t. Hans helfen  s 
berlini intendáns először fog szerepelni 
Salzburgban : »Oberon«-t átdolgozza és 
rendezi. K arnagya Bruno Walter lesz. 
K ari Heinz Martin rendezi a »Zauber
flöte« és »Orpheus und Eurydike«-nek 
előadásait ; ezeken a drezdai Fritz Busch 
dirigál.

4 »
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HANGVERSENYHÍREK
Alfredo Casella új zenekari szvitje : 

»Puppazzetti« (torz rajzolj) a bécsi fil
harmóniai hangversenyen nagy sikert 
aratott. Az ötletes, fényesen hangszerelt 
mű minden francia befolyás m ellett is 
olasz jellegű. Clemens Krauss dirigálta.

Gottfried Müller: ezt a nevet úgy lá t
szik, meg kell jegyeznünk. Viselője még- 
csak 17 éves, serdülő ifjú, de a drezdai 
opera nagy zeneigazgatója, F ritz  Busch 
máris kitűzte színházában a fiatal zene
szerzőnek egy m űvét : a »90. zsoltár«-t ; 
az énekkari szólamokat a tanítói ének
egyesület, a zenekariakat a filharmónia 
szolgáltatja.

Haydn születésének 200. évfordulóját
a nagy zeneköltő hazája, Ausztria, méltón 
ünnepelte meg. K orm ány és városok, 
zenei intézetek és testületek k ite ttek  
magukért. Bécs város kiállítást rendezett 
történelmi múzeumában, am elyet ez 
alkalomra a nemzeti könyvtár és a zene
kereskedők egyesülete is számos Haydn- 
emlékkel gazdagított : a mester cem- 
balója, zeneműtára, müveinek partitú rá i, 
végrendelete az egész kort megelevenítik. 
Az osztrák köztársaság kétscliillinges 
pénzt veretett nagy szülöttjének kép
masával. A Schubert-Bund ny ito tta  meg 
Bécsben az ünneplések sorát : a Maria- 
hilf-külváros templomában, — amely előtt 
áll Haydn szobra,— előadta az ünnepelt 
zeneköltőnek »Die sieben W orte am 
Kreuze« című fenséges, áhitatos kántáté- 
ját, mindegyik szakasza elő tt dr. P iffl 
bíbornok-érsek, a katonatisztből le tt pap 
mondott bevezető m agyarázatot. Más
nap, március 31-én, a Konzerthausban, 
meghívott előkelőségek hallgatták  a Sing- 
verein és a Singakademie áhitatos bevezető 
karénekét Clemens Krauss dirigálásával, 
majd a köztársasági elnök szónoklatát 
(Haydn születése óta mennyire meg
változott Európa képe, de az ő művészete 
ma is »lebenswarm, heiter und klar, wie 
am ersten Tag«) ; a közoktatásügyi 
miniszter beszéde után a filharmonikusok, 
vonósai eljátszották a néphimnuszt, 
Haydn egyik dicsőségét. — Rohrau 
falucskában az elnök H aydn szülőházán 
emléktáblát leplezett le, Piffl bíboros 
miséje után a zeneköltő szobránál az 
állam koszorúját te tték  le. — Vasárnap, 
április 3-án K ism artonban (ahol az 
1 Esterházy-hercegeket 30 évig gyönyörköd
tette Haydn), a kisebbik templomban 
elférő meghívott vendégsereg előtt a bécsi 
opera énekkara a Nelson-tengernagy 
tiszteletére ír t Haydn-misét ad ta  elő,

Louis Ditz bécsi orgonaművész kíséreté
vel. D élután a nagyobb, Szent M árton- 
tem plóm ban fényes hangverseny volt, 
a nagy zeneköltő műveiből.

A Goethe- és Haydn-év többi ünnepéltjei.
Friedrich Kuhlau  (szül. 1786 szeptember 
11-én, m eghalt 1832 március 11-én) 
először ism ertette meg a kontinensen az 
északibb népek (dán stb.) zenéjét. 
Kamarazenem űvei ta rtják  fenn nevét. 
— Muzio Clementi (született 1752-ben, 
más forrás szerint m ár 1746-ban ; meg
halt 1832 március 10-én) : főleg Beetho
venre is h a to tt szonátái és zongora
iskolájának felsőbb tanfolyam a, a Gradus 
ad Parnassum , teszik nevét m aradan
dóvá. — 75 éves le tt H ans Bülow özvegye, 
leánynevén Marie Schanzer, egykor a 
meiningeni udvari színház drám ai m ű
vésznője ; nagy férjének méltó emléket 
állíto tt azzal, hogy írói m űveit és leveleit 
nyolc kötetben kiadta, Berlinben él s 
m ostanában a szűkölködő zenészek javára 
lakásán hetenként magasszínvonalú hang
versenyt rendez. — 70 éves le tt a »Romeo 
és Jú lia  falun« című opera és sok más 
nagyszabású zenemű költője, Frederick 
Delius ; m egvakultán Franciaországban 
él ; Wilhelm Kienzl-nek pedig, a »Don 
Quichotte«, »A bibliás ember« stb. operák 
szerzőjének 75. születésnapját a m ult 
hónapban Bécsben fényesen ünnepelték 
meg. — H atvan  éves le tt az opera
házunkban is lá to tt »Psyche« tánc
költemény érdemes zeneszerzője, Paul 
Juon. Orosz születésű, de 1897 ó ta 
Berlinben él : az állami zenei főiskola 
tanára.

V EG Y ES HÍREK
Rankl németországi énekkam agy egy 

berlini estilapban ír ta  meg, hogy a 
hangverseny nem arra való, hogy 
élvezetet nyújtson, hanem, hogy — forra
dalm ak eszméjét és hangulatát terjessze! 
R ankl ismert kommunista s egy elv
társa neki aján lo tt néhány egyenesen 
lázító szövegű karéneket, amelyeket nem 
á ta lo tt egy bécsi kiadócég közrebocsátani, 
a bécsi »Universal-Edition«. Ez a vállalat 
a haladás jelszavával indult ú tnak  m in t
egy 30 éve s am ellett, hogy Breitkopf-, 
Litolff-, Peters- stb. sorozatokkal verse
nyezve a klasszikusokat terjesztette, 
kiadta Bruckner és Mahler szimfóniáit, 
R ichard Strauss kisebb-nagyobb m űveit, 
m ajd Schönberg és iskolája szerzemé
nyeit ; de új abban, halljuk, odáig sülyedt, 
hogy Szovjetoroszország állami kiadó- 
hivatalának fiókja, métely terjesztő je lett;
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»munkások karénekei« árta tlan  címe a la tt 
egész sor zeneileg értéktelen, szöveg 
dolgában költőietlen, vezéreikkízű, dem a
gógirányú énekszámokat hoz forgalomba.

Richard Specht meghalt. Jeles zenei 
író volt ; tartalm as és szellemes könyve
ket ír t Johann  és Richard Straussról, 
Brahmsról — akiknek bará tja  is volt — 
s Beethovenről. Egy időben a »Der 
Merker« című irodalmi és művészeti 
érdekű folyóiratot szerkesztette és napi
lapok zenekritikusa volt. 62 évet élt.

Ehnn Berta meghalt. Pesten született, 
de egyetlen, késői vendégszereplésen 
kívül, ötéves kora u tán  többé nem volt 
köze hozzánk : a híres bécsi konzervató
riumon tan u lt énekelni, m ajd Andriessen 
asszonynál ; 19 éves korában ( 1864-ben) 
szép szopránja és ham vas szőkesége H än
del »Belsassar« című oratórium ában fel
tűnést kelte tt s egym ásután szerződ
te tték  Linz, Graz, Nürnberg színházai ; 
persze, m int kezdőt, csak mellékszere
pekre ; de mikor az »Afrikai nő« cím
szereplője megbetegedett, Ehnn Berta 
»beugrott« helyére s olyan sikert ara to tt, 
hogy a »Faust«-ban szám ára kiosztott 
Siebel helyett Gretclien szerepét kapta 
és m egm aradt prim adonnának. Nüm - 
bergből S tu ttga rtba  került a fiatal énekes
nő, m ajd Párisba m ent pár hónapra 
Pauline Viardot-Garciához ; a világhírű 
mesternő aztán olyan szép »mezza 
voce«-t fejlesztett ki, hogy Ehnn Berta 
éppen erről le tt híressé. í 867 nyarán a 
bécsi operánál vendégszerepeit s aztán 
i t t  a legfényesebb művészek egyenrangú 
társnője gyanánt 1885-ig tündökölt. 
Dicsőségének teljében, m int Sand kapitány 
neje vonult vissza Neulengbach közelébe, 
Aschberg nevű birtokára, ahol , m ost a 
86 éves m atróna befejezte életét. О kreálta 
Bécsben »Az afrikai nő«, »Romeo és 
Julia«, »Carmen« és Liszt »Szt. Erzsébet 
legendája« címszerepét ; főbb szerepei 
még : Cherubin, Elsa Senta, Erzsébet, 
Eva, Sieglinde. — Leánya : Berta Held- 
Sand hangverseny énekesnő.

Idegen művészek kitiltása a legújabb 
divat : Angol-, Dán-, Finn-, Lett- és 
Svédország állíto ttak  határzára t a más- 
nemzetbeli zenészek elé. A berlini D eut
scher Musikverband m ost szemük elé 
állítja, hogy a sokkal rosszabb anyagi 
viszonyok közt tengődő Németország 
mennyivel nagylelkűbb : nem tiltja  ki 
határai közül az o tt működő 2000 kül
földi zenészt, pedig ezidőszerint 40.000 
ném et zenész van m unka nélkül.

Günther Ramin, a lipcsei zeneakadémia 
orgonatanára elnyerte a berlini zenei fő
iskola ugyané tanszékét.

KÓTÁK— KÖNYVEK
ФФФФ

A Fővárosi Könyvtár a néhány év élőt 
közzétett kitűnő Beethoven- és Schubert 
bibliográfiái u tán  most, a Haydn-bicente 
nárium  alkalm ával, a Haydn-irodalon 
rendszeres összegyűjtésével lepte m e 
a muzsikus világot. A kitűnően meg 
szerkesztett, ízléses füzet előbb az össze 
H aydn-életrajzokat sorolja fel, m ajd . 
bécsi mester életének egyes periódusai 
tárgyaló hírlapi cikkeket, röpiratokat 
népszerű ism ertetőket összegezi ; közi 
továbbá H aydn levelezését, végül szemlél 
tető  csoportosításban m indazt a sok-sol 
ism ertetést, b írálatot, esztétikai mélta 
tást, am it hangszeres és vokális kompo 
zícióiról írtak  össze. K ár, hogy enne! 
az értékes és gazdag anyagnak gyűjtésé 
m ár február második felében zárták le 
minthogy március 31-én, H aydn születés 
napján jelentették meg ; így az 1932-e 
Haydn-év tekintélyes irodalma teljesei 
kiszorult belőle. A 78 oldalas k ö n y  
szerkesztésének sikerében Enyvvári Jem 
igazgató és Koch Lajos könyvtári fel 
ügyelő méltán osztozkodhatnak.

Magyar református kántorkönyv a cím
annak a 124 oldalas, vaskos könyvnek 
m elyet a Magyar Református Ének 
vezérek Egyesülete adott ki Hodossy Bél; 
tanítóképzőintézeti igazgató szerkesztésé 
ben. Régi óhaja teljesült ezzel a magyai 
reform átus társadalom nak, m ert e soi 
jószándékkal és lelkesedéssel létrehozotl 
mű végre egységet terem t az isten 
tisztelet ének-zenei részében, kiküszöböl 
onnan minden dilettáns modorosságot é; 
áttekin tő  tájékoztató t nyújt az isten 
tiszteleteknél felhasznált zsoltárok éj 
dicséretek sorában. Örvendetes, hog^ 
a szerkesztőbizottság, mely a legkitűnőbí 
reform átus zenészekkel végeztette el ; 
harmonizálás nehéz m unkáját, a sokfél 
stílű és értékű dolgozatot céltudato 
m unkával közös nevezőre tu d ta  hozni 
Legsikerültebbek Szabados Béla és Sikló 
Albert főiskolai tanárok, továbbá Árok 
háty  Béla, Hídvégi Gábor, Hodossy Béla 
Istók  László, Makláry Lajos és Sarud’ 
O ttó feldolgozásai ; az egyéni ambíciótó 
sokszor tú lfű tö tt elő- és utó játékokat 
valam int egy-két jelentéktelen szépség 
hibát talán egy újabb kiadás lesz hivatv: 
a jövőben korrigálni. Igen praktiku 
a vidéki kántorság számára ír t tartalm a 
bevezető is. Hodossy Béla lelkes é 
önzetlen m unkájának szép term ését a leg 
nagyobb örömmel üdvözöljük.

Budapest székesfőváros házinyomdája 1932 — 3574
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E G R E S S I  B É N I
A m últ század közepén zenei életünk egy szeretetreméltó fiatal ember m agyar 

dalaira le tt figyelmessé, amely dalok újszerűségükkel, szívhez szóló mivoltukkal 
váltak  ki. Szerzőjük Egressi Béni, a Nemzeti Színház dalszínésze volt. Öccse Egressi 
Gábornak, a nagy drám ai művésznek s mind ketten  fiai Egressi Galambos Pál 
reform átus lelkésznek, ki széphangú szónok és muzsikát szerető, több hangszeren 
játszó ember volt. A fiúk két idősebbjére — hiszen hatan  voltak gyerekek — összes 
apai örökségül, kire a szónoki beszéd, kire a muzsika szeretete m aradt. Egressi Béni 
korán ju to tt árvaságra s m int konviktusi diák végezte tanulm ányait Patakon. Zenét 
rendszeresen nem tanu lhato tt, m ert a szülői házban is, annak csak elemeivel ismer
kedhetett meg, s lényegében naturalista m aradt, ki füle u tán  indult és emlékezetére 
tám aszkodott. Úgy vélem, hogy túloz aki azt állítja, hogy pályája kezdetén még 
a kó tá t sem ismerte, hiszen diák korában a többszólamú kántusban kellett énekelnie. 
Bizonyos, hogy önképzésben nagy szorgalmat fe jte tt ki s hogy utólag még sokat 
tanult, de hogy zeneelméleti ismeretei nem voltak mélyen szántók, az is igaz. Iskolái 
végeztével két évig tanítóskodott, de amikor 1834-ben vagy 1835-ben báty ját, ki 
ezidőtájt m ár a színi pályán m űködött, m eglátogatta, k itörtek Béniből rom antikus 
lelkének művészi hajlam ai és o tt m arad t a társulatnál. A régi időkben mindenki 
pályájá t a közlegénységen kezdette s úgy v itte feljebb, amikor is kitudódott, hogy 
vájjon a szerencse istenasszonya a közlegény borjújába rejtette-e a m arsallbotot 
vagy sem? Egressi Bénivel szemben Fortuna asszony nem volt túlságosan bőkezű, 
a marsallbotról, némi jószerencséről és erős fizikumról teljesen megfeledkezett s 
e helyett szép hangot, dalolásra te rm ett rom antikus lelkületet, sok jó igyekezetét, 
szeretetreméltóságot és bohém kedélyt rako tt tarsolyába, gondolván : m agyar 
ember megél a jég hátán  is, ám lássuk, hogy lá t Béni dolgához a pusztaságban . . .  ! 
A m agyar színjátszó társaságok m ár közel negyven éve a pusztaságban vándorló 
szolgái voltak a m agyar nyelvnek és a nemzeti pallérozódásnak. E  színtársulatok 
a művészi énekszó jogosultságának is hirdetői voltak . . . kis erővel, nagy szán
dékkal. Egy ily vándor színtársulatnál kezdette Egressi Béni színi pályáját köz
legény sorban m int karénekes, ki a társulati közjó érdekében ha kellett díszletet 
to lt, lám pát gyújto tt, színlapot írt, m uzsikált, kis szerepekben kisegített. Mindent 
csinált, am it a szükség kívánt, de sohasem tévesztette szem elől a legmagasabb célt : 
első énekessé lenni. S amikor a kassai színtársulat Budán m űködött Egressi Béni 
magas bariton szerepeket énekelt. Például 1835-ben a K iliánt a Bűbájos vadászból 
(értsd a Freischützöt), esztendőre a F igarót a Sevillai borbélyban. E  felléptéről ír ta  
a Honművész, hogy »Ha magas baritonját, melynek alsóbb hangjai a felsőbbeknél 
gyengébbek, folyvásti tanulása által mívelendi, lágy és csengő zengzetűvé teheti 
s a vidor szeszélyre adja m agát, hasonló szerepekben, mindig kedvezői eg lépend 
fel.« Magas bariton ját úgy látszik mások tanácsára vagy, m ert fogva ta rto tta  lelkét 
a nagy tenor szerepek óhajto tt nagydicsősége tenorra srófolta fel, s ezt alighanem 
énekmester nélkül, hiszen eddigi pályáján is tanítóm ester nélkül haladt, ami — 
a lappangó betegségen felül — hozzájárult hangjának megromlásához. Stéger Ferenc 
a nagv m agyar tenor, kinek A bujdosó című hangulatos dalát írta  Egressi, így 
emlékszik meg róla : »Egressi Béninek kicsiny, nem is erős tenorhangja volt, de 
valami utólérhetetlenül benső, szívhez szóló timbre-rel. «(L. Fábó : Erkel Em lék
könyv. 196. 1.) A nemzeti színház — pontosabban a Pesti Magyar Színház — meg
alakulásakor az első szerződtetett társulatnak Egressi Béni is tagja volt. Másfél
évre szerződtették havi 60 váltóforint fizetéssel, ami valami gondtalan megélhetést 
még nem jelentett. Olaszország mágikus erővel vonzotta Bénit, hol reménye szerint 
egészségét m egtatarozhatja és egyúttal éneket is tanulhat. Tanulni vágyott, hiszen 
Gábor bátyjától, kivel a legjobb testvéri viszonyban állott, csak a tanulni, fejlődni 
vágyás példáját lá tta . Mekkora lelkesedés, mily nagy reménykedés s mily gyermeki 
naivság kellett ahhoz, hogy lapos erszénnyel vágjon neki Olaszországnak. Igaz, 
hogy ez időben Felsőolaszország osztrák kézen volt s hogy a nagy városokban magyar 
ezredek állomásoztak. Egressi Béni esetleg arra is szám íthatott, hogy a magyar 
tisztikarokban pártfogókra fog találni s esetleg rögtönzött hangversenyekkel segíthet 
helyzetén. Ki tud ja  így volt-e, másként volt-e? m ert olaszországi útjáról vajmi 
keveset tudunk. Legjobb esetben az enyhe klím a erősítő hatással lehetett szerveze
tére — m it koplalásai mindenesetre lényegesen ellensúlyoztak — aztán meg jól 
m egtanult olaszul, ami szövegfordítói munkásságában nagy hasznára lett, végül 
sokat lá to tt és hallott, ami művészi látókörét növelte. Mikorra haza vergődött, m ár 
nála jobb énekesek szolgálták .a m agyar énekes színpadot s ő a karban foglalt
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helyet, meg kartanítóskodott s apróbb tenorszerepeket is énekelt. Például 1847-ben 
a Lammermoori Lucia Norm annját. H a az elsőrendű énekes álmáról le is kellett 
mondania, nem veszítette el jó kedélyét s m int aíéle vérbeli m agyar vadzseni, 
más téren is buzgólkodott. Mindenek "előtt tömérdek olasz operaszöveget fordíto tt 
m agyarra s eközben kedvet kapott arra, hogy maga is írjon librettó t. A Tündérlak 
u tán  megírta a Báthori Máriát. Ez lényegében Dugonics Andrásnak, kedvelt öt fel- 
vonásos szomorú történetének operai szövegkönyvvé való átdolgozása. Ebben Egressi 
az opera lírai követelményeinek megfelelő rövidítéseket, m ódosításokat végzett, 
az énekes színpad minden követelményét szem előtt ta rto tta  s a zenei hatás elő
mozdítására alkalmas jeleneteket ta lá lt ki. Verselése ügyes és változatos. Zenéjét 
Erkel Ferenc írta  s e művel ny ito tta  meg operaírói tevékenységét 1840-ben. U gyan
csak Egressi Béni volt, aki a H unyadi László és a Bánk Bán szövegkönyvét Erkel 
részére írta.

Mind e tevékenység m ellett zeneszerzői hivatásának is áldozott. Am int m ár 
em lítettük az akkori hazai viszonyaink s Egressi szegénysége voltak okai, hogy 
rendszeres zenei oktatásban nem részesült. Mint a nyelvek tanulásában, úgy a 
zeneszerzés mesterségbeli részében is saját kenyerére volt utalva. H a nincs is írás
beli bizonyítékunk róla, bizonyos, hogy zongorázni annyira am ennyire szüksége 
volt reá, tudott. Kedélyének melegsége s dallamleleményessége csakham ar arra  
vitték, hogy a baráti kör részére ír t táncnótákat, énekeket közrebocsássa. W agner 
József és Treiehlinger József pesti szépmívárusok vetekedtek egymással, hogy 
Egressi műveinek kiadóiként szerepelhessenek. Egressi mozgékony szelleme nem 
elégedett meg azzal, hogy zongorára letéve jelenjenek meg táncai, nótái. 
Azoknak szélesebb körben való elterjedését kívánta, de egyúttal élt-halt a m agyar 
zenéért annak összességében s azért úgy lá tta  jónak, "hogy a legjobb cigány
zenészekből egy népzene-társaságot alakítson, melyet ő tan ít s mely pallérozot
takban fog játszani, m int általában akkor szokásban volt, hol a dallam játszó 
prímást, kevéssé szabályozottan kísérték a többiek. Zeneszerzői tevékenységét 
mind magasabbra sarkalta s m ár egy-egy, a népdalfogalmával rokon rövid műdalon 
felül, nagyobb arányú, több szakaszra tagolódó dalt is írt. Egressi Béni annak 
dacára, hogy énekes volt, lényegében hangszeres zenét írt. Úgylátszik zongora 
m ellett komponált. Amikor a hangszeren erős ritmusok, melizmák tulajdon
képpen a dallam kiemelését szolgálják, ez az énekelt muzsikában, főleg a mai 
fülre, zavaróan, idegenül hat. De legyünk igazságosak, Egressi korában ezelőtt 
80— 100 esztendővel a szívbéli érzelem őszinteségéhez az is tartozo tt, hogy úgy 
rebegjék a vallomást, teszem : szeherehetlehek, a szíívem a tihééééd. Ezen a hibán 
Egressi dalainál könnyen segíthetünk, ha a melizmákat a kísérő hangszerre bízzuk 
s csupán a dallam gerincét énekeljük. Ugyancsak e kor hangulatának tüköré az 
a nehány szentimentális dal, amik édeskés langy hangulatukkal Egressi egyéb 
munkáitól bár elütök, de amiket természeteseknek kell találnunk oly embernél, 
ki tömérdek lágy olasz melódiát hallott vagy maga is énekelt. Érdekes még azt is 
megfigyelnünk, hogy Egressi, ha melizmákat bőven is használt s azoktól alig tu d o tt 
menekülni, azon dalait, melyeket koloratúr-énekesnőknek ajánlott, mégsem díszí
te tte  fel futam okkal, trillákkal s hasonló kötelező szépítésekkel, noha ezek akkor 
a művészi éneklésnek elengedhetetlen kellékei voltak. Igen helyesen ösztönszerűleg 
te tt különbséget áriák és szerény dalok között s az előbbinek díszes köntösével 
nem te tte  felismerhetetlenné az utóbbit. Petőfi költeményre elsőnek Egressi ír t 
zenét. A Pesti Divatlap 1844 szeptember 4-iki számában jelenti, hogy az »Ezrivel 
terem a fán a meggy« kezdetű dalra Egressi »igen helyes melódiát készített«. E nnek 
kótája sajnos eddig ismeretlen.

Amikor 1843-ban B artay András a Szózat megzenésítésére pályázato t ír t 
ki, Egressi Béni volt a nyertes. E  mű is elsősorban hangszeres zene s patetikus 
kiállításában, erőteljes ritm ikájában gyujtóhatású. Énekelt form ájában a ritm us 
jelentéktelen enyhítésével s a melizmák kiküszöbölésével — m int ezt több revideált 
kiadás is igazolja — az eredeti jellemének sérelme nélkül, pompásan érvényesül. 
Л Szózat erőtelj ességét s azt, hogy szereztetésének idején valami merész ú jítást 
jelentett, bizonyítja, hogy elterjedése lassúbb ütemű volt, m int Egressi népdalaié. 
Hogy Egressi Béni bízott magában, m int zeneszerzőben, igazolja, hogy 1846-ban, 
amikor Liszt Ferenc diadalmas hangverseny kőrútján  másodszor jö t t  hazájába, 
egy »Isten hozott« című, Lisztnek ajánlott szerzeménnyel fogadta világhírű honfi
társát. E  darab annyira m egtetszett Lisztnek, hogy tém áit a 10-ik Rapszódiájában 
dolgozta fel s e m űvet Egressinek dedikáltan nyom atta ki. De a Szózat zenéjének 
eredeti ereje sem kerülte el Liszt figyelmét s a Himnusz-Szózat című zenekari művében.
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a Himnusz imaszerű szárnyalását a Szózat tüzelő zenei m ondataival viszi lelkesítő 
befejezéshez. Sőt, mi több, a Szózatból vett dallam töredékeket, jellegzetesen magyar 
kifejezésekként, több későbbi művében fel is használt, m iként ezt dr. Gárdonyi 
Zoltán Liszt m agyar stílussajátságairól (Die ung. Stileigentümlichkeiten in den mus 
W erken F. Liszts.) a m ult évben megjelent dolgozatában ki is m utatta .

Az 1848-as események Egressit is magával ragadják s Szerdahelyivel együtt 
megzenésítik Petőfi . Talpra m agyarját. Ez W agner József pesti szépmívárusnál 
nyom tatásban meg is jelent. A mű hangszerelését — m iután ehhez a szerzőkénél 
nagyobb tudású ember kellett — Erkel Ferenc végezte. (Ennek eredeti 
vezérkönyvét a Nemzeti Színház régi, félrelökött kótaanyagában Herczeg Sándor, 
az Operaház főkönyvtárosa fedezte fel.)

Mint vérbeli rom antikus Egressi Béni nem elégszik meg azzal, hogy a m agyar
ságért csak a zene s a színpad mezején szolgáljon, hanem mikor a toborzó nem m int 
balettzene, hanem m int a való élet hívó szózata zendült fel, beállott honvédnek, 
hogy hazájának fegyverrel is szolgáljon. Amikor erről a lépéséről jóakaró öreg bará tjá t 
Szentpéterv Zsigmondot, a Nemzeti Színház nagytekintélyű művészét értesíti, arra 
is kéri, hogy esetleges visszatértéig őrizze meg kis vagyonkáját, ami ágyneműből, 
fehérneműből és két rend ruhából állott. Szerény kis holmi, ami legjobban m utatja , 
hogy jó Béninket nem vetette  fel a pénz s amennyi neki ez illanó holmiból ju to tt, 
azzal se igen tu d o tt bánni. A kápolnai csatában megsebesült, megsántul s m int 
ilyen keres gyógyulást egy barátjánál Ónodon. I t t  sem tö ltö tte  tétlenül idejét s a 
zsoltáros könyv dallam ainak harm onizálásával foglalkozik. Tette ezt elsősorban 
azért, m ert tapasztalatból jól tud ta , hogy liitsorsosainak kántorai, kik lehetőleg 
még kevesebbet tanu ltak  m uzsikát m int ő, mily kegyetlen harm óniákat tudnak 
elővarázsolni a zsoltárok kíséretében. Lehet, hogy m int sánta, beteges ember azt 
is maga előtt lá tta , hogy m int volt honvéd esetleg nem is kerülhet vissza a színházhoz 
s így csendes visszavonultságot jelen thete tt részére, ha valamely szerény eklézsiában 
m int kán tor fog működni. De i t t  is jobbat, többet akart az átlagnál. Úgy látszik 
sebéből idejekorán gyógyult fel, úgyhogy szerencséjére Komáromba került s itt 
K lapka kapitulációjakor ő is mennlevelet kapott. V isszatérhetett a Nemzeti Szín
házhoz, hol fo ly ta tta  kartan ító i munkásságát. Napjai azonban meg voltak számlálva 
s ő a szó szoros értelmében lázban és lázasan dolgozott még két évig, míg a Párka 
szárazbetegség képében 1851 július 15-ikén az ábrándvilág nom ádjaként bekóborolt 
37 éves életének fonalát el nem szakította. Életének ez utolsó szakaszából valók 
a zongorára ír t Komáromi utóhangok is, am it a mai nemzedék m int Klapka-indulót 
Thaly K álm ánnak jóval később ír t szövegével oly szívesen énekel s legtöbbször 
nem tudja, ki is ír ta  a zenéjét?, m int ez az Ereszkedik le a felhő . . . Juhász legény, 
szegény juhász legény . . . vagy a Télen nyáron pusztán az én lakásom . . . kezdetű 
dalokkal megesik. Azért népdal, hogy ne is akarjuk tudni ki írta, m ert oly term é
szetesen fakadt, m int ahogy a virág kinő a réten, Isten ingyen kegyelméből.

Egressi dalainak, nótáinak elterjedését nemcsak a barnazenészek játékának, 
nem csak a népszínművek sikerének, La Grange asszony vagy Hollósi Kornélia 
művészetének — kik a nekik aján lo tt dalokat m int betéteket énekelték a Nemzeti 
Színház színpadján — köszönhetjük, hanem amaz eredetiségnek és közvetlenségnek, 
mely belőlük árad s mely a m agyar lélekben ezerszeres visszhangra talált. Ez Egressi 
Béninek elhervadhatatlan érdeme.

ISOZ KALMAN

A  S Z E G E D I  F O G A D A L M I  T E M P L O M
K A R O R G O N Á J A

Mikor a Fogadalmi templom a katasztrofális szegedi árvíz után félszázaddal 
felépült és annak felszentelése országraszóló ünnepélyes keretek között m egtörtént, 
a templom egyik legnagyobb műkincsét képező hatalm as orgonából, mely az eredeti 
elgondolás szerint 166 valóságos játékkal Európa második legnagyobb templom
orgonája lenne, még csak a főorgona és a kupolatávrnű volt kész. Azóta alig egy 
esztendő m últ el, de — hála az illetékes tényezők fáradhatatlan buzgólkodásának — 
a további m unka a rendkívüli nehéz gazdasági viszonyok ellenére sem állt meg 
s ennek köszönhető, hogy időközben elkészült a karorgona, vagy szentélyorgona is, 
melyet m ár á t is adtak  rendeltetésének. Erről a karorgonáról óhajtanék az alábbiak
ban egvet-mást elmondani.



A Z E N E 257

Mindenekelőtt egy általános megjegyzést bocsátók előre. Külföldön egyál
talában nem ritkaság, hogy egy székesegyházban két orgonát állítanak fel. Van egy 
nagvorgona, mely m ár méreteinél fogva arra h ivato tt, hogy hangjával az egész 
templomot betöltse és sok regiszterével alkalmas legyen szebbnél-szebb hangszínek 
keverésére s ezáltal azt a fenséges, lélekemelő hangulatot, melyet a hívekben egy 
székesegyház architektúrája és az abban végbemenő liturgikus ceremóniák ébresz
tenek, zenei részről felfokozza. Van azután ezenkívül egy kisebb orgona, melynek 
az a hivatása, hogy a hétköznapi istentiszteletek és kisebb szertartások alkalm ával 
szólaljon meg. Ezzel a céllal épült a szegedi Fogadalmi templom kisebb orgonája, 
az úgynevezett karorgona is, melynek sípjai a szentélyben jobb- és baloldalon, a két 
nagy páholy feletti trifoliumok mögött vaunak elhelyezve, helyesebben elrejtve, 
amennyiben ennek az orgonának nincsenek homlokzatsípjai (prospektusa), így a 
szemlélő nem is lá tja s nem is tudja, hogy a szentélyben levő páholyok feletti t r i
foliumok mögött is van egy orgona. A karorgona játszóasztala a templom földszint
jén nyert igen szerencsés elhelyezést, ugyanis a játszóasztaltól az orgonista vagy 
a kántor a főoltáron kívül három mellékoltárra is igen jól rálát.

Sokan önkénytelenül felvetik a kérdést : »Ugyan mi ü ja t hozhat a Fogadalmi 
templom immár világhírű nagy orgonája m ellett egy második, kisebb?« Abból, am it 
a karorgona céljáról és rendeltetéséről fentebb m ondottunk, teljesen érthetővé válik 
annak létjogosultsága még abban az esetben is, ha nem hozna semmi újat. Azonban 
a szegedi Fogadalmi templom orgonáinak tervezője, Geyer József tanár, különös 
gonddal já rt el a két orgona játékainak és azok intonációjának megválasztásánál 
és művészi feladatát olyan jól sikerült megoldania, hogy annak ellenére, hogy a 
Fogadalmi templom nagyorgonája valósággal kim eríthetetlen kincsesbányája a 
szebbnél szebb hangszíneknek és liangszínkeverési lehetőségeknek, mégis a karorgona 
nem csupán kisebb másolata a nagynak, hanem úgy a játékok szempontjából, m int 
egyéb tekintetben is attól eltérő s így szinte azt m ondhatnék, csak ú ja t hoz.

Az egész orgona klasszikus barokk diszpozíciót kapott. K ét manuálon és 
pedálon 32 játék  van elhelyezve. Nagyon messzire vezetne, ha ezek mindegyikéről 
külön akarnék írni, azért csak egyes játékokat emelek ki. Az I. m anuálon (főmű) 
egy 16’ já ték  mellett két 8’ já ték  van, melyek közül az Olasz principál nemes hang
jával különösen kitűnik. A felsőhangok sora szépen ki van építve, négylábas játékok 
mellett 22/3’-as kvint és 2 lábas Tibia aperta sorakozik. A Ripieno nevű m ixtúra 
a teljes orgona hangjában is kitűnően érvényesül, azonfelül detailregisztrációban 
s igen jól használható. A főmű regiszterei mellett van elhelyezve a »Cimbelkerék« 

nevű regiszter is, mely szintén egy különlegessége ennek az orgonának. A Cimbel
kerék lényegében négy különböző hangú kis harang, melyeket egy autom atikusan 
forgó kerékre szerelt kalapácsok szólaltatnak meg. H a a regisztert kinyitjuk, a kerék 
forgásba jön, a kis harangok megszólalnak és mindaddig csengenek, míg a regisztert 
nyitva tartjuk . (A Cimbelkerék tehát nem a billentyűkkel szólaltatható meg.) Mivel 
a harangocskák semleges hangúak, bármilyen akkordba beleillenek, akárcsak a zene
karban a triangulum. A Cimbelkerék, kellő helyen alkalmazva, csodálatos hatást 
vált ki a hallgatóságból. A II. manuálon (redőnymű) 8’ és 4’-as játékok m ellett 22/3’-as 
•j tint játék, kétlábas fuvola, tercfuvola, U/3’-as superquint és Г -as játék  is van, továbbá 
egy nyolclábas trombita. Igen színes a nyolclábas Keraulophon, szépen sikerült az 
Unda maris nevű lebegő játék. Az I. manuál 8’-as Olasz principáljának párja a redőny
műben a 4’-as Olasz oktáv, mely m ellett egy finom 4’-as Csucsosfödött van. Érdekes 
hangszínt ad a Csucsosfödött 4’, Tercfuvola 13/5’ és Flageolet Г együttese; staccato 
játékban úgy hat, m intha távoli csengetvűszót, vagy méginkább xylophont hallanánk, 
holott kizárólag sípok szólnak. A Canpana nevű regiszter mély harangokat szólaltat 
meg, melyek azonban még nincsenek beszerelve. Új még a karorgonában az úgy
nevezett »osztott pedál«. Ennek a lényege az, hogy a pedálbillentyűzet két részre 

m osztva s minden egyes pedáljáték két regiszterrel nyitható, az egyik billen- 
lizet alsó, a másik a felső fele számára nyitja az illető játékot. így  lehetővé 

Ilik, hogy magán a pedálon egyidőben két különböző játékot lehessen egymás m ellett 
megszólaltatni, tehát például a billentyűzet alsó felén mély basszus szól, míg ugyan
akkor a felső részén egy egészen más jellegű és erősségű játékkal valamilyen meló
diát lehet kiemelni. Ez az osztott pedál a játékok még fokozottabb kihasználását, 
keverését és szembeállítását teszi lehetővé. Játékösszeállítás szempontjából is igen 
érdekesen diszponálta Geyer József a pedált, egyetlen 16 lábas ajakjáték mellett 
8 lábas, 5’/з lábas, 4 lábas, 2 lábas játékot találunk, valam int egy 16 lábas nyelv
játékot.
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A játszóasztal úgy teclmikai kivitel és külső kiállítás, m int berendezés, 
kezelhe tőség és áttekinthetőség szempontjából valóságos remekmű. Az összes 
regiszterek a II. m anuál felett egy vonalban nyertek elhelyezést, éspedig balról jobbra 
a pedál, a főmű, végül a redőnymű regiszterei és a redőnvm ű tremoloja. A regisz
terek  felett vannak az egysoros osztott szabad preparáció gombjai. Az első m anuál 
a la tt a következő nyomógombok vannak : I —Sub II., I+ S u p e r II, K upolák henger
ben el, Henger el, Kéziregisztráció hengerben el, Nyelvek el, Főregisztrációrögzítő a 
szabad preparáció számára, Tutti. A többi játszó technikai segítőeszköz m int láb
em eltyű nyert elhelyezést. A pedál felett van középen a Regisztercrescendo (mint 
henger), ettől jobbra a II. m anuál redőnyét nyitó billenőlap, továbbá az egyes bil
lentyűzetek, valam int az egész orgona preparációbevezetői s végül a T utti. A hen
gertől balra a norm álkupolák (I +  II, P +  I, P +  II), valam int a kiváltók (Man. 
16 el, Pedál 16 el, Pedál el). A játszó technikai segítőeszközöknek ez a példásan 
célszerű csoportosítása, illetve elhelyezése könnyen áttekinthetővé teszi az egész 
játszóasztalt. Az egész orgona technikai kivitele igen jól sikerült és dicséretére 
válik az építő Angster József és F ia pécsi cégnek. A szerkezet elektropneum atikus 
konstrukció, mely kitűnő precizióval működik, annak ellenére, hogy a játszóasztalt 
a sípokkal 50, sőt helyenként 100 méteres kábelek kötik össze.

A karorgona hangja igen szépen érvényesük a templomban, tu ttija  betölti 
a  hatalm as székesegyházat, annak ellenére, hogy a sípok, m int em lítettem , a szen
télyben vannak kétoldalt beépítve és a karorgonának a templom hatalm as méretei
hez viszonyítva aránylag kevés já téka van.

Ma a Fogadalmi templom karorgonája a nagyorgonától teljesen független, 
különálló mű, mely azonban, m int lá ttuk , nem kisebb másolata a nagyorgonának, 
hanem attó l eltérő jellegű hangzás szempontjából, így azt a legszerencsésebben 
kiegészíti, ami különösen akkor fog majd érvényre jutni, ha a karorgona be lesz 
kapcsolva a nagy játékasztalba s így a központi nagy játszóasztalról a székesegyház 
egész síprengetege szólaltatható m ajd meg. ANTOS К  4 1 MÁN

P A S T I C C I O

Öreg-ifjú művészek — m ert örök-ifjúnak mégsem m ondhatjuk — szép számmal 
akadnak a színpadon és a hangversenyteremben. Július Lieben, a »Rajna kincse« 
utolérhetetlen Mime-je, Budapesten is énekelt 1883-ban, amikor Neumann Angelo 
tá rsu la ta  száz előadásban egész Európával megismertette a Nibelung-trilógiát ; 
Lieben m ost 75 éves, s noha rég visszavonult a magánéletbe, még jó erőben s tenor
jának  is teljes birtokában van, úgyhogy háromnegyed-százados jubileum ára a berlini 
opera fel akarja léptetni. De a nálunk já rt Ludwig Wüllner is 74 éves, a télen három 
fényes Schubert-estet rendezett Berlinben ; Robert Philipp  pedig 70-ik születése 
napján, m int a »Carmen« Don Jose-ja méltán a ra to tt tapsokat. Albert Niemann, a 
nagy W agner-tenor, 84 éves korában (Schiller »Wallenstein«-jében) nagy hatással 
énekelte a harci dalt : »Wohlauf, Kam eraden aufs Pferd . . .« És nemrég hallottuk 
M attia Baítistini-t, aki — m int Lehmann is -— 70 éves koráig állandóan énekelt; 
a mi Szentgyörgyi Istvánunk  két-három  évvel ezelőtt 88 éves korában, m int »Csikós« 
az asztalon táncolt és nótázott. A francia D ’éjazet, Jndic és Mistmguctte asszonyok 
példáját követi a most is hangversenykörúton levő Ivette Guilbert.

*

A 17. század főúri asszonyainak érdekes játékszere a serinette. Kis doboz
alakú ajaksípokkal elláto tt verkli (kintorna), melyet éneklő madarak, főként a p in ty
félék családjába tartozó pirókok (Dompfaffe, Pyrrhula) betanítására használtak. 
A hangszert a kalitka elé helyezték és forgantvúja segítségével eljátszottak ra jta  
sokszor egym ásután 6— 10 füttydallam ot addig, míg a m adár utánozta és megtanulta. 
A lipcsei hangszermúzeum egyik serinettején a verkli tetején kitöm ött m adarak vannak, 
hogy a m adárdal illúziója még nagyobb legyen.

*
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Kína hangszerinventárjának egyik legfurcsább példánya az a pár éneklő 
golyó, ami a bécsi m űtörténeti múzeumban látható. Ebben a két teljesen zárt aranyo
zott bronzgolyóbisban erős rúgókon elhelyezett fémnyelv rezeg. H a a golyókkal 
játszom, zümmögő kellemes hangot hallok, a rúgok vibrációja pedig olyan hatást 
kelt, m int a villamos áram bizsergése. Ilyen golyók öntése érdekes technikai feladat, 
épen ezért a középkori »csodakamrák« kedvelt leltári darabja volt mindig. R ajzát 
m ár Praetorius »Syntagma musicumv-a is közli (1618) Singekugel néven. Joest szerint 
(»Allerlei Spielzeug«) távol keleti hazájában erotikus célokat szolgált.

H A N G V E R S E N Y K R Ó N I K A

Budapest, 1932 június 15.
Mozgalmas hangversenyévadunk finisében is a zenekari hangversenyek voltak 

túlsúlyban. A mérleg serpenyőjét persze a Budapesti Hangversenyzenekar nyom ta 
le, hiszen tudjuk, hogy ez a legfiatalabb orkeszterünk másfél év a la tt 60 hang
versenyen szerepelt! Kezdetnek igazán impozáns szám.

Az évad egyik legszebb élményét kétségtelenül a Filharmonikus zenekar 
szolgáltatta : Haydn halhatatlan  Terem tését adván elő Dolinányi Ernő bravúros 
vezetésével. Nemes arányaiban bontakozott ki pálcája a la tt H aydn mesterműve ; 
klasszikus szépségei a legapróbb részletekig gondos, lelkiismeretes kidolgozásban 
érvényesültek. Báthy Anna, dr. Székelyhidy Ferenc és Kálmán Oszkár stílusos együttese 
és a Palestrina-kórus lendületes fegyelmezettsége jólesően egészítették ki filhar
monikusaink tökéletes összjátékát. Szép hangverseny volt, méltó az örökké élő 
Mester születésének kétszázadik jubileumához.

Bach János Sebestyén »János-passzió«-ját is hallottuk nagypénteken Nilius  
Rudolf interpretálásában. Bár Laurisin, Székelyhidy helyett ugrott be, kényes 
szólamát mégis a nála megszokott muzikalitással énekelte le. Sokat birkózott Báthy 
Anna áriáinak ingadozó tempóival, de még Elek Szidi sem találta el a fenséges 
mű igazi hangját. Egyes karrészletek azonban bőven kárpótoltak a szólórészletek 
fogyatékosságáért.

Händel Messiását, az oratórium-irodalom egyik legmagasztosabb csúcs
pontjá t Heger Róbert, a bécsi Opera karnagya vezényelte. Sikerrel fogta egybe a m ű
remek szédítő arányait, részletmunkára azonban úgy látszik, nem m aradt elég ideje. 
E rre vezethetők vissza a kórusrészletekben megfigyelt apró szépséghibák, intonációs 
zavarok és ingadozások. Bodó Erzsi, Basilides Mária, Rosier Endre és Szemere Á rpád 
feladatuk m agaslatán állottak. Különösen szépek voltak a szoprán- és altáriák.

Működésének negyedszázados évfordulója alkalmából a Budapesti Ének- és 
Zenekaregyesület Lichtenberg Emil vezényletével Beethoven »Missa solemnis«-ét 
tűzte műsorra, igen gondosan kidolgozott, ideális lelkesedéstől á tfű tö tt élvezetes 
előadásban Báthy, Basilides, Székelyhidy és Kálmán elsőrendű kvarte ttje  tökélete
sen egyesült a kitünően betan íto tt énekkar szárnyaló hangkomplexumával. Lichtenberg 
elnök-karnagyot közreműködőivel együtt tombolva ünnepelte a jubileumi koncert 
előkelő közönsége.

Stravinszky Zsoltárszimfóniája Honegger Dávid királya mellett az utolsó tíz 
esztendő vokális irodalmának egyik legjelentékenyebb termése. Érdekes egyéni 
nyelvezetét első hallásra talán nehezen érti meg a hangversenylátogatók átlaga, 
de ha ismételten belemélyed a partitú ra igen ötletes technikájának m űhelytitkaiba, 
nagyon sok re jte tt szépséget bányászhat ki belőle önmagának. Bárdos Lajos gondos, 
elmélyedő vezetésével a Palestrina-kórus valóban remekelt. H aydn m ár kissé meg
fakult Nelson-miséjének műsorra tűzését a jubiláris alkalom eléggé indokolta.

K ét mélységesen szép BacA-kantátát hallottunk a Budapesti Ének- és Zenekar
egyesület záróhangversenyén. Az az áhítatos alázat, mellyel Lichtenberg karnagy a 
nagy klasszikusok vokális műveihez közeledik, m ár magában rejti az elm aradhatatlan 
siker csiráját. A magas színvonalú hangversenynek egyik legnagyobb meglepetése 
azonban Korányi Frigyes énekkarra zenekarra és tenorszóióra ír t »Szent Ferenc 
himnusza« volt. Magyarország pénzügyminiszteréről régóta tudjuk, hogy nem minden
napos adottsággal és készültséggel mélyedt el a zeneköltés titkaiba. W aldbauréktől 
hallott egészséges, formás, jól hangzó vonósnégyese u tán  ezzel a kan tátával Korányi 
a  magyar komponista-gárda előkelő rangsorába került. Meleg szívvel, sok-sok érzéssel,
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invenciózus dallam-bőséggel komponál. A lkotásmódján szinte kiérzik, hogy számára 
a komponálás öröm, üdülés és a súlyos gondoktól való menekülés. A hangversenyen 
egybegyült díszes, előkelő közönség Horthy Miklós kormányzóval együtt szeretettel 
ünnepelte. A színes, változatos műsor befejező számában, Schubert »Mirjam diadal
éneke« c. karm űvében Sándor Erzsi v itte  nagy énekkultúrával a szopránszólót.

A franciák m a élő legnagyobb mestere, Ravel, európai kőrútján  nálunk is 
bekopogtatott. Műsorának minden egyes száma az éter hullámain keresztül m ár 
több ízben ju to tt el hozzánk különféle európai rádióállomásokból, így nem szolgált 
sok meglepetéssel. »Tombeau de Couperin« c. zenekari szvitjét m ár évekkel ezelőtt 
m éltattuk  e hasábokon, ép úgy népszerű boleróját, m elyet a télen filharmonikusaink 
Dohnányi vezetésével sokkal lendületesebben játszottak. Érdekesen hangzott a nem 
mindig »szalonképes« tém ákból szőtt keringője és lelkes hatást vá lto tt ki három- 
tételes zongoraversenye is, melyet Long M arguerita já tszo tt bravúrosan. A műsor 
utolsó száma — Musszorgszki sokszor hallott »Tableaux d 'une exposition« c. sorozatos 
zongoradarabjainak pompázó zenekari köntösbe öltöztetése — nem nagyon illett 
a többi eredeti kompozició mellé. Ravel maga csak zongoraversenyét dirigálta, 
szerényen, legegyszerűsített gesztusokkal, a műsor többi szám át Fali bécsi kar
mester, nem sok szuggesztív erővel, fékentarto tt temperam entum mal.

Weisbach karm esteri pálcája a la tt szólalt meg végre ismét Mahler költői 
szépségekben bővelkedő V. szimfóniája. Különösen szép volt az első tétel, a komor, 
de furcsa epizódokkal te líte tt gyászinduló, melynek szándékos finom iróniáját 
kitünően éreztette Weisbach a tem póknak rubato-szerű kezelésével.

Zeneművészeti Főiskolánk legújabban kinevezett »tiszteletbeli tanára« Kleiber 
Erich, k itün tetését abban a nobilis formában köszönte meg, hogy a Főiskola orkesz- 
terének javára ünnepi keretben értékes m űsort dirigált végig. Főként Liszt » F au st
jának és Berlioz Rákóczi-indulójának lendületes, szuggesztív vezénylésével a ra to tt 
fretikus sikert. Dukas »Bűvészinasá«-ban a hangversenyzenekar fúvói kissé ingadozva, 
bizonytalanul követték Kleiber m estert, a nekik d ik tá lt szédítő tempóban.

Zsolt Nándor állt a zenekar élén azon a sikerült hangversenyen, melyen 
ismét felcsendültek Hubay Chaconne-feldolgozásának változatai. E  mű szépségeit 
m ár a m últkor m éltattuk . Kodály vonósnégyesének lassú tétele a teljes vonószenekar 
túlsók hanggal m egszólaltatott előadásában úgy hato tt, m int egy halk szerenád — 
megafónon keresztül. A zeneszerző-karnagy 15 évvel ezelőtt kom ponált szimfóniája 
azonban m a is őszinte tetszést v á lto tt ki a hallgatóságból. Szentgyörgyi szédítő 
technikáját csillogtatta Hubay egyik csárdajelenetében.

A Székesfővárosi Zenekar legutóbbi hangversenyein Bor Dezső és Fleischer 
Antal jelentek meg a karm esteri dobogón. Bor Dezső karnagy sikerült interpretálásá
ban hallottuk Csajkovszky »Capriccio Italien«-jét, Liszt »Tasso«-ját és Haydn két 
szimfóniáját a F -d ú rt és a fisz-moMt. Fleischer A ntal az »István király« nyitánnyal, 
Mendelssohn skót-szimfóniájával a ra to tt megérdemelten zajos tapsokat. A bem utato tt 
újdonságok közül emeljük ki Recli Giulia »Voci della foresta« c. színesen hangszerelt 
zenei képét, melynek a főváros legelőkelőbb társaságából adódott közönségében 
igen jelentős sikere volt. Az utolsó négy hangverseny közreműködői sorában első
sorban Dohnányit említsük meg, ki Liszt Fsz-dur versenyművét csodálatos elmélye
déssel és technikai bravúrral játszotta. Keleti Lili, Országh Tivadar, Végh Sándor, 
Fehér Ilonka és Sebestyén Sándor is bőven rászolgáltak a közönség elismerő ovációjára 
Báthy Anna a Haydn-centenáris hangverseny külső fényét emelte közreműködésével 
— H aydn oratóriumaiból énekelt két áriát és a skót népdalokat ad ta elő tökélete
sen — Székely Mihály pedig Halevy és Rossini dalműveinek gyönyörűen énekelt 
áriáival hódíto tta meg közönségét.

*

Még a tavalyi vizsgaelőadás előkelő nívóját is felülmúlta a Magyar kir Opera 
színpadán a hó elején ta r to tt vizsgaelőadás, melyen Ligeti Dezső, Perényi Gabriella,
/ igner Márta, Tasnády Mária, Rajnoga Klára, Fuchs Alice, Miklóssy Irén és Lichtmann 

Ilona tűn tek  fel, kultú rá lt énekművészetükkel és biztató színpadijáték tudásukkal. 
Juruup Ada, Gaál József és Szigeti S. is sikerrel illeszkedtek bele a nyolc operarészlet
ből választékos ízléssel összeállított műsorba. Unger Ernő tanár nagy rutinnal és fölé
nyes biztonsággal irányíto tta  az előadást, melyen nagy sikere volt Szemere Á rpád
nak, az operai gyakorlat idén kinevezett játékvezetőjének is. A közönség meleg 
szeretettel ünnepelte a legifjabb operai művészgenerációt.

Komoly m unka eredményéről számolt be a Nemzeti Zenede is ; ezúttal a 
Főiskola kam araterm ében ta rto tta  meg vizsgaelőadását. M ihályi Ferenc, M. Medea
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\nna, Molnár Imre, Noseda Károly és Roóthy Anna tanárok növendékei léptek a 
rivalda elé Meyerbeer, Verdi, Massenet, W agner és Puccini operáinak kilenc jelene
tében. A közönség igen jó hangulatban tapsolta végig az egész műsort. Nagy sikerük 
volt Bárdos Ilonának, dr. Eyssen Tibom énak, Rituper Gizellának, Bogár Ilonának, 
ily ;ö Amáliának, Kazda Editnek és Wessely Ilonának A férfiénekesek közül Erdős 
Árpádnak, Szabó Lajosnak és Herz Mihálynak jósolhatunk szép jövőt. Pető Im re 
tanár vezényelte az előadást körültekintő gondossággal.

A Zeneművészeti Főiskola karnagyképző tanszakának kilenc növendéke 
vizsgázott e hó 10-én az intézet hangversenyterm ében, zsúfolt ház előtt. Igazi, 
vérbeli karmesteri ráterm ettséget csak dr. Kozáky Istvánban, Pállos Marcellben és 
Siegmann Pálban fedezhettünk fel. M indannyian a tempók helyes megérzéséről 
a kényesebb recitativók biztos kézbentartásáról és a mesterségüknél nélkülözhetetlen 
higgadt lélekjelenlétükről te ttek  tanúságot. Muzikálisan oldották meg feladatukat 
Dötsch Zoltán, Sefcsik László, Szalay Lajos, Herr Zoltán és Vikár Sándor is. Unger 
tanár h ivato tt pedagógiai készségét bizonyította a kitünően sikerült koncert.

Eleischer Antal karnagyképző tanfolyam án, a Nemzeti Zenede zenekari hang
versenyén D ’Isoz István, Varga Pál, Pless László, Schützer János és Montag Vilmos 
vezényeltek igen jeles képzettséggel Mozart, Lalo, Lortzing, W agner és W eingartner 
műveket. D ’Isoz zongorára és zenekarra ír t fantáziája tehetséges, sok reményre 
jogosító ifjú alkotása; ha m ajd okul e művének formai és hanghatásbeli .szertelen
ségein, még sok életképes kompozíciót várhatunk tőle. Eleischer karnagy céltudatos 
művészi m unkájának eredményét a Vigadó nagyterm ét betöltő közönség is felismerte 
és elismerően honorálta.

Raimondi Mina, Wachtel László és Barabás Lidia H ubay mesternek művész
képzős növendékei. Ez ma olyan fémjelzés, hogy felér bármilyen szuperlativuszokból 
összerótt kritikával. F eladatukat m indhárm an tökéletesen oldották meg. Legnagyobb 
sikere talán Barabás Lídiának volt, ki elragadó tem peram entum m al já tszo tta  világ
hírű mesterének harm adik versenyművét.

Dohnányi Ernő művészképzős növendékeinek meghallgatása közben megint 
csak csodálkozással állapíthattuk  meg, hogy milyen gazdag ez a szerencsés ország 
igazi nagy tehetségekben. Fischer Anny és Földes Bandi világjáró érett művészek 
készültségével lepték meg hallgatóságukat. Csak egészen kivételes zseniknek ada to tt 
meg. hogy az in terpretált mű eszményi ta rta lm át és a hangszer ad ta technikai bravúrt 
olvan ideális egyensúlyba tud ják  hozni, m int ez a két művészcsemete. Petri Endre 
Liszt Esz-dur koncertjével a ra to tt elismerő tapsokat. Dohnányi, a mesteriskola 
ünnepelt tanára legszebb pedagógiai sikerei közé sorozhatja idei növendékanyagának 
bem utatkozását.

Három igen tehetséges zongoraművész növendéket hallottunk a Budapesti 
Hangversenyzenekar egyik estjén : Biró Sárit, Barta K lárit és Lászlóffy Margitot. 
Hármuk közül talán utóbbi a legizmosabb tehetség. Saint-Saëns zongoraversenyét 
játszotta fölényes virtuozitással és olyan elmélyedéssel, hogy további fejlődését 
éber figyelemmel fogjuk követni. Stefániái Imre, a három nagykészültségű pianista 
tanára maga vezényelte az egész műsort, biztos kézzel, szembetűnő karm esteri és 
pedagógiai adottsággal.

Ugyancsak a Vigadó nagytermében zajlott le a Székesfővárosi felsőbb Zene
iskola hangversenye. A kitünően vezetett intézet jeles tanárainak : Gulden Jenőnek, 
Horusitzky Zoltánnak, Sauerwald Gézának, Duret Cecilnek, Woititz M argitnak és 
Babits Vilmának teljes elismeréssel kell adóznunk a közreműködők ízléses, szabatos 
játékáért. Az akadémiai osztály növendékei közül Geszler György, Földes Ilonka 
és Hídvégi Irm a tűntek  ki. Külön dicséret illeti a vonószenekart Händel »Concerto 
grosso«-jának stílusos egybevágó eljátszásáért. T) 1 H

SZÍNHÁZI HÍREK
A milánói Scala iíjdonsága Arrigo 

Pedrollo »Tavasz Firenzében« című víg
operája. Boccaccio szellemében írta  szö
vegét Mario Glusabberti, zenéje pedig 
Verdi »Falstaff«-jának stíljét követi. 
Szép sikert aratott.

Riga színháza, ahol Wagner egészen 
fiatal korában volt karmester —- sínyli 
a mostoha időket és segítséget kér : a 
társadalom tám ogatását óhajtja, nehogy 
be kelljen szüntetni egész működését.

»Hoffmann«-opera régi újdonság : 
zeneköltője Guido Laccetti 1912-ben 
Nápoly városának díját nyerte el vele, 
a mű akkoriban nagy sikert ara to tt,
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de a csakham ar k itö rt világháború 
m ia tt el nem terjedhetett — elfeledték. 
Most a San-Carlo-operaház fölelevení
te tte  ; ta rta lm a az Offenbach-iélének 
Antonia-felvonását bővíti ki. Zenéje 
természetesen nem ism erhette a Casella— 
P izzetti—Malipiero-féle modernizmust, de 
dallamossága egyéni, a közönség nagy 
örömmel fogadta

»Das Herz«, a m a legnagyobb ném et 
zeneszerzőnek ta r to tt H ans Pfitzner misz
tikus tárgyú operája Berlin, München, 
Wiesbaden és Prága u tán  Bécsben került 
színre s az állami operaház közönségének 
őszinte nagy tetszését v ív ta  ki. A kritika 
véleménye azonban nem volt egyöntetű.

Signor Bruschino« (magyarul leg
inkább »Mérges úr«) című 12Ó éves vig- 
operát m u ta ttak  be Wiesbadenben. 
Rossini ír ta  nem sokkal a »Sevillai 
borbély« előtt, amelynek minden zenei 
erénye megvan m ár ebben az operában 
is. A szöveg erényei jóval szerényebb 
m éretűek s kár, hogy nem dolgozták 
á t a mai igényeknek megfelelően. 
De a közönség így is jól m ulato tt a 
Goldoni-szerű vígjátéki fordulatokon.

Kurt Weill, a »Háromgarasos opera« 
szatirikus zeneszerzője, K aspar Neher 
szövegére »Die Bürgschaft« (Kezesség) 
című tragikom ikus operát írt. A Herder - 
féle »Der afrikanische Richterspruch« 
mesét ez a szöveg kegyetlen történések logi
kátlan  sorozatává te tte  ; Weill m unkája 
nagyon kifejező, egyébként politonális, 
de olykor igazi zeneszámok tarkítják , 
amelyekből ráism erhetni a fönn idézett 
groteszk szerzőjére. A berlini Städtische 
Oper közönsége a változatos m űvet 
kedvezőbben fogadta, m int a kritika.

D ’Albert utolsó kész operáj a : »Sirocco«, 
a jövő évadban a berlini állami opera
házban fog színre kerülni. Színhelye 
Algír, hősnője Rouquine démoni alak, 
Carmenszerű, a végzet is így teljesedik be 
ra jta : egy őrülten szerelmes idegenlégió
beli katona szívenszúrja.

Richard Strauss »Elektra«-ja szinte egy- 
időben a ra to tt diadalt Milanóban, ahol 
a m últ hónapban legelőször m u ta tták  be 
és a párisi nagyoperában, ahol hosszú 
évekig pihentették. Ez elismerten leg
drám aibb műve a mesternek. Budapesten 
túlsötét tartalm a m ia tt nem tudo tt 
gyökeret verni.

A milánói Scala Genfben m ár három 
ízben vendégszerepeit, természetesen fé
nyes sikerrel ; m ost március elején ismét 
felkeresték énekesei : Tina Paggi (mint 
Rosina és Gilda), Bruna Rasa (Tosca), 
Dino Borgiolo (Almaviva), Angelo M in-

ghetti (Cavaradossa), Enrico de Fran- 
ceschi (Rigoletto), Mario Stabile (Scarpia 
és P'igaro), Fernando Autori (Basilio), 
Enrico M olinari (Angelotti), Vittorio 
Balbo (dr. Bartolo) — azonban a helybeli 
Orchestre Romano közreműködésével. 
A rturo Lucon dirigálta Cimarosa »II mat- 
rimonio segreto«-ját és a »Sevillai bor- 
bély«-t, a nálánál kitűnőbb Edmondo de 
Vecchi pedig »Toscá«-t és »Rigoletto«-t.

»Andromaché«. Ilyen című operát foga
do tt el a berlini állami operaház elő
adásra. A műről persze még nem mond
hatni semmit, de szöveg- és zeneszerzőjé
ről annál érdekesebbet. H erbert Windt : 
szegény parasztfiú volt ; nagy zenei tehet
séget érzett magában, berlini konzerva
tórium ba iratkozott, azonban csak
ham ar kitört a háború s ő zenei tanu l
m ányait a hátizsákjában v itt könyvek
ből fo ly ta tta  ; császárvadász volt s a 
304. sz. magaslaton egész ezredéből egy
maga m aradt életben — 150 apró fadarab
bal testében s egy kaviccsal a nyakában ; 
a szilánkokat szerencsésen kioperálták, 
de a kavics m a is hozzáférhetetlen . . . 
W indt nyomorban él, de lehetőleg a 
zenének ; először Richard Dehmelnek 
»Gesang über dem W asser«-j éré ír t kar
énekét ad ták  elő Aachenben, majd Erich 
Kleiber dirigálta Berlinben »Arbeit« című 
szimfóniáját, ennek előadására a város 
legszélső határáról gyalog jö tt be, m ert 
nem volt pénze villamosvasútra . . . .  
Sátorban, deszkakunyhóban lakott, míg 
m egismerkedett Hans Heinz Ewers-szel, 
akinek sikerült módot nyújtani rá, hogy 
W indt nyugodtan élhessen m unkájának : 
az »Andromaché«-terv megvalósításának

»Az örömhez« ezt a címet nemcsak 
Schiller liíres költeménye viseli, melyet 
költője kántáténak szánt és Beethoven 
remekül á tkö ltö tt a IX . szimfóniába ; 
Mascagni ír t két kán tá té t 18 éves korá
ban, melyek megszerezték szülővárosában 
Livornoban hírnevét s ráb írták  Flo- 
restan de Dardenel grófot arra, hogy a 
fiatal zeneköltőt ösztöndíjjal Milanóba 
küldje tanulm ányainak befejezésére ; az 
egyik kán táténak  címe épen »Az örömhez« 
volt ; a másiké : »A fonóban (In filenda)«; 
ezt bővítette ki Mascagni még akkor- 
tá jban  kétfelvonásos idilli operává s 
hősnőjéről »Pirotta« címmel lá tta  el.

Kurt Weill azok közzé a modern zene
szerzők közé tartozik, akiknek műveitől 
nagyon sokan — s épen zeneértők -  
m egtagadják a »zene« elnevezést. Ez 
évben »Aufstieg und Fall der S tad t 
Mahagonny« c. brutális tárgyú operáját 
Weill jónak lá tta  átdolgozni ; egy külön 
egyesület: »Wiener Operproduktion« nevű,
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ennek előadásával m utatkozott be — 
persze sem az állami, sem a népopera 
házában, hanem a Raim und-Theater- 
ben. A ritm us túltengésére alapított, 
egyébiránt jellemző zene te tszett annak 
a közönségnek, mely eleve azzal az 
elhatározással kereste fel Weill m űvét, 
hogy sikerre segíti. Az előadás jelentős 
művészi teljesítmény volt.

Walther von der Vogelweide’ a közép
kori német trubadúr, imm ár nemcsak 
a zene- és az irodalom történet hőse, 
hanem egy operáé is : szövegét és zené
jé t Wilhelm Licht karm ester írta, aki 
művét szép sikerre v itte  Heilbronnban.

Érdekes »Mesterdalnok<(-előadás volt a 
nemrég feltám adt bécsi Volksoperben : 
Európa első drámai színházának, a 
Burgtheaternek egyik művésze, Franz 
Höbling, m int énekes lépett fel s Hans 
Sachs szerepében sikert is ara to tt. A 
magyar olvasó^ az is érdekli, hogy 
lovag Stolzing szerepét a nálunk mindig 
szívesen lá to tt H ubert Leuer adta.

Rossini operáit is kezdik feltámasztani. 
A »Hamupipőke« tavalyi sikerén buz- 
dulliattak fel, hogy a koloraturás cím
szerepéről híres »Semiramis«-t átdolgoz
ták  — főleg gyarló szövege m ia tt — és 
a tavasszal színre hozták Rostockban. 
A közönség tetszéssel fogadta.

London zenés színházai német sikerek
kel dolgoznak. A Covent-Garden a 
'Mesterdalnokokkal« ny ito tta  meg sze
zonját, W agner-ciklusában számos első
rangú ném et művésszel. A His M ajesty’s 
Theatre Millöckernek »Dubarry« c. régi 
operettjével csinál te lt házakat, az 
Adelplii Theatre pedig R einhardt szen
zációs rendezésű »Szép Heléná«-jával 
(Offenbach mesteroperettjével) tölti meg 
pénztárát. E zt is, látványosság dolgá
ban — ami E rnst Stern ném et rendező 
fantáziájának dicsérete — felülmúlja a 
Johann Strauss zenéjével teletűzdelt 
»Casanova« revü a Coliseumban ; drá- 
m aiatlan, unalmas szövegét Eric Chvrell 
írta.

80 éves színpadi jubileumát még aligha 
ülte meg valaki. Most ilyen művész is 
akadt. Berlinben, hol Emil Burwig már 
6 éves korában le tt a balletkar tagja. 
A világhírű Taglioni-nál tanu lt 1863-ban 
»porosz királyi táncos«, azóta 40 éven á t 
szinte mindennap fellépett, m int magán
táncos ; arany jubileuma óta nyugdíjat 
élvez, de a legutóbbi évekig a »Marie 
Seebach-Schule« vezetője volt s az áll. 
színházak kötelékében a ritm ikus mozgás 
művészetének, a vívásnak és panto- 
mimikának tanára.

Krenek operája : »Orpheus und Eury
dike.« Kokoschka festőművész és költő, 
szimbolikus drám át írt az ősi Orpheus- 
mondából, egybekapcsolta az Apuleius- 
ból ism ert Ámor és Psyche regény esemé
nyeivel ; gondolatköltészetét a színpad 
festői hatásaival tám aszto tta  alá, világért 
sem gondolt zenei hatásokra — nála 
egészen mellékes az, hogy Orpheus : 
lantos volt . . . E rnst Krenek — a modern 
zenében fontosak az évszámok! — 1920- 
ban olvasta Kokoschke drám áját, 1922-re 
elkészült zenéjével, (pedigSchubert legyen, 
aki akármilyen szövegre tudjon úgy fel
gyűlni, hogy műve m aradandó legyen!), 
operája csak 1925-ben, Kasselben került 
bem utatásra ; ekkor azonban m ár más 
irányt vett a hiperm odern zene táborának 
ízlése, a darab nem tetszett, nem is ad ták  
elő m ásutt. Most a berlini rádió (Rund
funk) te tt  vele kísérletet, tehát a szemlél
tető  színpad nélkül — ami az ilyen ki
agyalt zenének halála.

Haydn egyik rég elfelejtett operáját 
dolgozta á t Lothar M . »Die W elt auf 
dem Monde« címen. A boroszlói bem utató 
nagyon tetszett.

Mozart »Apollo és Hiacint« c. dalm űvét 
melyet a 1767-ben tehát 11 éves korában 
kom ponált az ünnepelt csodagyermek, 
Schleifer K ari és M ann  E rika átdolgo
zásában nagy sikerrel m u ta tták  be 
Kölnben.

Érdekes kísérletet te tt  a darm stadti 
Landestheater, kettő t is : az egyik volt 
az angol H enry Purcell ( 1658—95)
fiatalkori m esteroperájának, a »Dido és 
Aeneas«-nak, hang verseny jellegű előadása 
kam ara zenekarral ; értékes mű és 
nagyon te tszett ; a másik próbálkozás 
a filmnek színpadra vitele, hogy így a 
mozgóképszínházak ne versenyezhessenek 
a színházzal ; ez a győzelem azonban nem 
látszik biztosítottnak. Ugyanis a szín
pad egyik felén álltak az énekesek, míg 
a másik félen a vetíte tt mozgóképek 
állíto tták  szemünk elé a zenekari kísé
rettel énekelt két kán táté  tá rgyát ; 
az elsőnek címe megtévesztő : »Der Tag 
des Herrn« ; egy nyárspolgárnak egy
napi élményeiről szól, víg, groteszk — 
tehetséges ember műve ; a másik 
kán táte  : »Tempo der Zeit«, a mai életet 
festi, szerzője Hanns Eisler, Schönberg- 
tanítvány, zenéje ötletes, sok helyen 
jazz-szerű, hűvösen hagy ; képei : táncos 
pantomim-sorozat.

A milánói Scala újdonsága. »Palla de 
Mozzi« volt, Gino Marinuzzi történelm i 
operája. Hőse, de Mazzi, a XV. század 
jellegzetes condottiere-je, Giovanni Me
dici fekete bandájának vezetője, sorsát
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az te tte  tragikussá, hogy fia Signorello 
megszabadít egy foglyot (Medici hívét), 
m ert ennek leányát Anna Biancát sze
reti ; az apa még saját fia irán t is kér
lelhetetlenül szigorú ; Signorellot halálra 
ítéli árulásáért — de lelki tusája kétség- 
beesésé fajul s de Mazzi megöli m agát. 
Hatásos szövegéhez méltó a zene 
(Gionuhino Forzano) is : Marinuzzinak 
drám ai ereje is van, nemcsak dallam 
alkotó képzelete ; szerepei kitűnően 
énekellietők — nem csoda, ha a Scala 
elsőrangú személyzete az új m űvét 
diadalra vitte.

A bécsi áll. opera jövő évada érdekes 
újdonságokat ígér : »Spuk im Schloss« 
(Oscar Wilde »Canterville-i kísértet«-éből) 
a cseh-német K ricka műve ; »Der arme 
Matrose«, Darius M ilhaud  egyfelvonásos 
rém drám áj a ; »Der J ahrm arkt von Soro- 
tscliinsky«, Muszorgszki operája ; végül 
»Der Bettler Namenlos«, Robert Heger- 
nek, a bécsi opera karnagyának műve : 
hőse a Trójából fölismeretlenúl hazatért 
Odússzeúsz.

Szerb operaújdonság te tszett Belgrád- 
ban : »Morana« a népéletből v e tt mű, 
szerzője Golewatz teletűzdelte népi dalla
mokkal, táncokkal, felvonulásokkal.

»Ariadne auf Naxos« m ár Richard 
Strauss előtt, 300 év a latt, számos operá
nak szolgált tárgyul. A csehországi ném et 
Georg Benda (1722—95) is feldolgozta; 
ezt a m űvét m ost előadták Aussigban, 
együtt a körülbelül egykorú Pergolese- 
féle »Der getreue Musikmeister« című 
vígoperával. Érdemes volt.

Májusi ünnepi játékokat rendezett Paul 
Bekker intendáns Wiesbadenben ; meg
nyitóul a »Die grosse Katharina« opera 
szolgált, Bernhard Shaw drám ájából 
szöveggé K onrad M arii és Siegfried 
Trebitsch írták, zenéjét Ignaz Lilien. 
Inkább lírai részei tetszettek.

Drámai művészek mint operaénekesek. 
A bécsi Volksoperben Lehár komoly 
zenéjű »Friederike«-jének címszerepét 
Berlin Bajor Gizije : K äthe Dorsch 
kreálta ; »beszéde : zene, éneke : szívhez 
szóló beszéd«, írja a kritika. A bécsi 
Burgszínház hősszerelmese pedig, Franz 
Köbling, Párisban a »Tosca« Marióját 
énekelte s nagy elismerést a ra to tt ; a 
címszerepben a magyar Gyenge Anna 
(Mme Roselle) hódított.

Francesco Ciléa Mascagnival együtt 
tű n t fel : az 1889-iki milánói pályázaton 
a pályadíjnyertes »Parasztbecsület« mel
le tt az ő »Ta Tilda« című egyfelvonásosa 
dicséretet nyert és — kiadást. Három 
évvel később nagy sikert a ra to tt a híres 
francia drámából írt »Adriane Lacouvreur«

című nagy operája ; ezt a Scala tavaly 
felú jíto tta s azóta a legnagyobb pénztári 
sikere. A 66 éves boldog szerző a kon
zervatórium  igazgatója Nápolyban, hol 
m ost »Glória« című új műve a címének 
megfelelő dicsőséget szerzett a San Carlo 
operaházban : friss invenció, drámai erő 
és tudás egyaránt értékei a késői alko
tásnak.

»Mozart auf der Reise nach Prag«
m agyarul is megjelent híres novellája 
egy kedves ném et poétának és regény
írónak, E duard Mörike-nek. Elég ügyes 
daljátékot írtak  m ost belőle, zenéjét 
Mozart műveiből Norbert Gissgold állí
to tta  össze. Berlinben m u ta tták  be. 
K ritika és közönség kedvezően fogadta.

A newyorki Metropolitan Opera annyira 
megérzi az egész világon elharapódzott 
gazdasági válságot, hogy egyaránt csők 
kentette tagjainak nagy létszám át, más
részt az ismét szerződtetni ó hajto tt tagok
nak az eddiginél sokkal csekélyebb díja
zást ajánlott fel ; s te tte  ezt olyan rideg 
modorban, hogy pl. Gigli felháborodva 
fordított h á ta t a fényesmultú intézetnek. 
Kívüle még 27 magánénekes nem ú jíto tta 
meg o tt szerződését, köztük olyan híres
ségek, m int Maria Jeritza és Rosa Pon- 
selle szopránisták, Lorenz tenor, Bohnen 
és Andresen basszisták. Pedig Jeritza 
ősszel ism ét áthajózik Amerikába : a 
National Broadcasting Company, a leg
nagyobb rádiótársaság és liangverseny- 
rendező cég szerződtette.

Janácek, az aggkorában sikerekhez ju 
to tt  morva zeneszerző egyik tanítványa : 
Oswald Chlubna, »Nura« című lírai operát 
ír t Oszip Dymownak nálunk is já tszott 
színművéből, a »Nju«-ból. A két férfi 
közt vergődő hősnő története Brünnben 
nagy sikert hozott a fiatal zeneszerzőnek, 
aki szövegét is maga írta.

Goethe kedves zeneszerzője volt Johann 
Friedrich Reichardt, ki az ő »Claudia von 
Villa Bella«-jából operát írt. E zt a m űvet 
m ost dr. J. Müller-Blattau egyetemi tanár 
Königsbergben némileg átdolgozta s elő
adatta . A még mindig elég üde zene na
gyon tetszett.

Graz ünnepi operaelőadásai június 
2-án kezdődtek, jórészt a bécsi állami 
opera művészeinek felléptével, Clemens 
K rauss vezénylete a latt : »Nürnbergi 
mesterdalnokok« (Stolzing : F ritz Wolff, 
E va : Elisabeth Schumann), Turandot« 
(Németh Mária), Fri derike «(Käthe Dorsch, 
Alfred Piccaver) ; de *Carmen«-t a milánói 
A rturo Tucon dirigálja (Maria Olszewska, 
Armand Tokatyan), Schreker is személye
sen a maga »Der Schatzgräber« c. operáját.

í
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Borodin orosz zeneszerzőnek sok elve
szettnek h itt kéziratát, így »Igor herceg« 
című opera eredeti p artitú rá já t is, meg
találta a leningrádi városi könyvtárban 
Lamm  orosz zenekritikus.

Ernestine Schumann-Heink, Európa és 
Amerika legnagyobb operaházainak hosz- 
szú évtizedeken át ünnepelt alténekes
nője, most búcsúzott el a színpadtól 
New-Yorkban. A B ayreuthban is sokáig 
m űködött nagy művésznő m ost 71 éves.

»Don Carlos« Verdi operája. K ét alak
ban is m egtette volt európai körútját, 
de m indenütt csak rövid ideig vendéges
kedett. Most Franz Werfel, a Verdi- 
rajongó költő, néhány más opera u tán  
ennek szövegét is átdolgozta, drám aibbá 
te tte  — s a  sok szépséggel ékes zenei 
alkotás most a bécsi operában — nagy 
sikert ara to tt, amihez W allerstein ren
dezése és az előadás lényegesen hozzá
járult.

Fritz Kreisler a világhírű hegedű- 
művész operettm uzsikát komponált. K ét 
hőse Ferenc József és Erzsébet királyné. 
Az operett a jövő szezon második 
felében kerül színre a Theater an der 
Wienben.

D’Albert Jenő a nemrég elhúnyt zene
szerző félbemnaradt operáját, amelynek 
»Mr. Wu« a címe, Blech Leó főzeneigazgató 
fejezi be a zeneszerző jegyzetei alapján. 
Bem utató előadást őszre tervezik.

Az új ember a címe annak az operának, 
melynek szövegkönyvét Bert Brecht írta  
— a »Koldusopera« librettistája, zenéjét 
pedig -Eisler komponálta. Valószínű, 
hogy a berlini Staatsoperben kerül színre.

Az arany cipő, Csajkovszky operája 
kerül őszkör bem utatóra Berlinben.
Szövegkönyvét Burkhard dolgozta át.

Rimszky-Korszakov operáját : »Mozart 
és Salieri«-t W ürzburgban kedvezőtlenül 
fogadták. Meséje azon a híresztelésen 
alapul, hogy Salieri, Olaszország X V III. 
századbeli komponistája féltékenységből 
meg akarta mérgezni Mozartot. Rimszkv 
Korszakov reménytelen munkába fogott, 

mikor ezt a szövegkönyvet megzenésí
tette. A zene eléggé színes és melodikus 
í - , de a szövegkönyv rendkívül deprimáló.

Susanne Brindejont-Ofîenbach a neve 
egy fiatal énekesnőnek, ki most Párisban 
lépett színpadra. Unokája Offenbachnak, 
a nagy zeneköltőnek. Sokáig énekelt 
vidéken kórusban, később kisebb szerepe
ket kapott. Sikere volt és talán leg
közelebb Reinhard rendezésében ő fogja 
kreálni a Szép Heléna címszerepét.

HANGVERSENYHÍREK
Goethe-Zelter ünneplést rendezett e hó 

23-án Berlinben a Z entra l-Institu t für 
Erziehung und Unterricht«. A most 
száz éve elköltözött Goethe u tán  két 
hónappal halt meg b ará tja  Carl Friedrich 
Zelter (1758 dec. 11.— 1832. máj. 15.) 
zeneszerző és zenepedagógus, ki teh e t
sége és heves kultúraszom ja révén egy
szerű kőművesből építőmester, szilárd
jellemű tekintélyes férfiú és képzett 
zenész le tt, sőt kiérdemelte oly nagy 
szellem őszinte barátságát, minő Goethe 
volt ; érdekes levélváltásuk évtizedeken 
á t ta rto tt. Az idézett ünnepi ülésen 
Arnold Schering ta r to tt  előadást.

Zöllner Henrik »Columbus« c. karm űvét 
Newyorkban á tü tő  sikerrel m u ta tták  be.

Malipiero a Treviso m elletti Asoloban 
fekvő b irtokán-ú j hegedűversenyt feje
zett be.

Sjelderup »Frühlingsreigen« címen új 
táncszvitet fejezett be.

Lendvai Ervin Goethe szövegére írt 
»Kozmikus kantátá«-ját a frankfurti 
dalosszövetségi versenyen m u ta tták  be.

Richard Strauss is dirigált rádióba.
Berlinben m ájus elsején. S ajá t »Don 
Juan« c. szimfonikus költem ényét vezé
nyelte. Az autentikus tempókból némely 
karm ester tanu lhato tt.

Antik szépség, wagneri és hipermodern 
zene Klingsor csodakertje szomszédsá
gában. W agner régen m egírta a »Parsifal« 
szövegét, sőt zenéjével is elkészült már, 
m ikor 1880 tavaszán Délolaszországban, 
a salernoi öbölre néző Amalfiba érkezve, 
a városka fölött emelkedő hegyen, R avel
ben megpillantva a varázslatos szépségű 
tá ja t, felkiáltott : felfedeztem Klingsor 
kertjét! A Villa Rufolo magasáról nézve, 
írja minden utazó azóta is, a valószínűt
lenségig gyönyörű a kilátás ; a diís 
növényzet, a tenger, a tornyok, az alko- 
nyi ég színjátéka . . . maga W agner is 
fájó szívvel vágyott mindig oda vissza. 
A m últ hónapban az ő emlékére odahoz
ták  a nápolyi San Carlo opera zenekarát s 
a szabadban W agner-versenyt rendeztek : 
»A bolygó hollandi«, a »Tristan« és »Par
sifal« bevezetőzenéjét adták  elő, közben 
még a Siegfried-gyászzenét. Az olasz 
trónörökös és számos előkelőség a látni- 
és liallanivalóktól egyaránt el volt bűvöl
ve. Amalfi közelében azonban pusztaság 
terül el : a malária egykor k iirto tta  "a 
lakosságot ; a síkságból azonban ki
emelkedik az antik  görög építészet két 
remeke : egy bazilika, és távolabb, de
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vele szemben, N eptun temploma : közöt
tük  3000 ember fér el, akik előtt antik  
színdarabokat já tszo ttak  : Héródásztól a 
»Vargát«, Theokritosztól idilleket (»Szerel
mes beszélgetés«, »A vándor«) ; Aisz- 
külosz »Agememnón«-jának karait éne
kelték Pizzetti új zenéjével, Smolkowa 
táncosnő pedig Casella szerzeményeire 
táncolt. Az előadásoknál mélyebb hatást 
te tt  — keretük.

Századik filharmonikus hangverseny — 
Tokióban. Egy japáni herceg : kitűnően 
képzett zeneszerző és elsőrangú karnagy, 
Hidem amaro Konoje, alap íto tta  és vezeti 
nagy zenekarát ; kéthetenként ad elő 
csupa japáni zenészből álló testületével 
európai zenét, magas színvonalú elő
adásban. A februárban ta r to tt  századik 
hangversenyen sa já t nagy Koronázási 
K án tá té já t is dirigálta ; az est első száma 
Beethoven VII. szimfóniája volt. Tudni 
kell, hogy az európai zenét J apánban 
félszázad a la tt tanu lták  megismerni és 
szeretni ; kultiválják az összes irányokat, 
Bach ép úgy műsoron van, m int Mahler, 
R. Strauss, H indem ith és Honegger. 
A »Nikon Szeinenkan Hall« hangverseny- 
terem közönségében sokan olvassák a 
partitú rá t.

Weimarban m ind a tíz szinfóniáját elő
adják Brucknérnék a Hender-templom- 
ban, június 17-étől július 9-éig.

A londoni Covent Garden Opera »Tann- 
háuser«-nek egész Németországba rádión 
közvetített fényes előadásával fejezte be 
W agner-ciklusát. Hosszú évek óta állan
dóan a párisi átdolgozásban hozta színre 
ezt a művet, m ost végre visszatért a stíl- 
szerűbb eredeti formához.

200 hegedűs, 500 énekes jelentkezett a 
jún. 5.— 19-iki bécsi nemzetközi versenyre. 
K öztük legfiatalabb egy bolgár kisfiú : 
az 5 éves Vaszko Abadieff, Szófiából. 
A nagyszámú bírálók között a m. kir. 
Zeneművészeti Főiskolából Hilgermann 
Laura nevét olvassuk a nagyversenyen 
ítélkezők közt és Hubay Jenőét a szű- 
kebb körű, döntő versenyek bizottságá
ban. A legmagasabb díj úgy az ének-, 
m int a hegedűszakon 5000 Schilling 
(4000 pengő) ; összesen 20.000 Schilling 
d íja t adnak ki, a d íjat nem nyerő nagyobb 
tehetségeket oklevéllel tün te tik  ki. A 
A díjnyertesek nyilvános hangversenyen 
fogják bem utatni képességüket.

Ünnepi Haydn-hangverseny Sopronban. 
A soproni Liszt Ferenc Zeneegyesület 
legutóbbi hangversenyével vett rész a 
Haydn-iinnepek sorában, amikor a nagy 
mester nevezetes Oxford-szimfóniáját és 
a Négy évszak (tavaszi) karénekét zene
karkísérettel adták  elő. Ugyanezen alka

lommal Marcsek Tiborné jelesen interpre
tá lta  Beethoven Esz-dur zongoraverse
nyét zenekarkísérettel. A gondos betaní
tás és kitűnő minden árnyalatra ügyelő, 
a m űvek szellemét visszatükröző előadás 
az Egyesület fiatal karnagyának dr. 
Gárdonyi Zoltáimak érdeme, ki nagy 
muzikalitásával és tudásával szol
gálja az egyesület művészi törekvéseit. 
Dr. Gárdonyinak külön dicséretére szol
gál, hogy a d ivatnak be nem hódolva, 
a közreműködőknek adja még a jeleket 
és nem a hallgatóság ám ulatba ejtésére 
végez csodálatos karmesteri látványossági 
m uta tványokat.

Velence nemzetközi zeneünnepre ké
szül ; i t t  szept. 8-án dirigálni fog a 
Philadelphiában működő Reiner Frigye
sünk, akiről m ost olvassuk, hogy az olasz 
király az »Uffiziale della corona« címmel 
tü n te tte  ki.

Hauser Emil, a Budapesti Vonós
négyes alapítója és első hegedűse 
m int a Berliner Tageblatt írja — ezentúl 
csak régi zenealkotásait akarja kulti- 
válni : cemóa/o-kísérettel.

A berlini filharmóniai zenekar, élén 
Wilhelm Furtwänglerrel, nagy körutat 
te t t  ; Párisban Weber, Brahms, Wagner 
és Ravel műveivel a ra to tt diadalt. Utolsó 
állomásán, Milanóban, Beethoven V. 
szinf óniája le tt volna utolsó száma, de 
olyan frénétikus taps viharzott fel, hogy 
meg kellett hálálni ráadással : a »Mester
dalnokok« megnyitójával.

Zádor Jenő Bécsben élő honfitársunk
nak Sinfonia Technika c. zenekari művét 
Párisban nagy sikerrel játszották.

VEG YES HÍREK
A Liszt-alapította »Allgemeiner D eut

scher Musikverein« magvas em lékiratot 
in tézett a ném et államok kormányaihoz 
és képviselőihez a kultúra és a hum anitás 
nevében tiltakozva zenei intézmények 
(iskolák, operaházak, zenekarok) gyen
gítése ellen.

Zarándoklás Betlehembe : Pensylvániá- 
ban. Ami W agner művészetének Bay
reuth : az Joh. Seb. Bachnak az amerikai 
Betlehem, Pensylvániának N ortham pton 
kerületében, a Lehigh folyó mellett. 
A város még nincs kétszáz éves ; Herren- 
liuter-felekezetűek alapíto tták  ; egyete
mének szép parkjában van a régi Mora- 
vian-templom, előtte tágas, gyepes té r
ség, i t t  áll minden május hó bizonyos 
napjain az ájtatos nép és hallgatja a 
torony zenészek, harsonások korálját, 
hogy azután az 1500 lelket befogadó

■HB
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templomban Fred Wolle orgonajátéká
ban s jó énekesek és hegedűsök tolmácso
lásában épüljön Bach kántátéin, miséin 
stb. Az orgonaművész kezdeményezte a 
rendszeres Bach-kultuszt s 25 év a la tt 
olyan népszerűvé tu d ta  tenni, hogy 
messze földről a legkülönbözőbb osztály
hoz tartozó emberek zarándokolnak a 
szép zeneünnepre s a jegyek elővételben 
kelnek el.

Karg-Elert Szigfridet a nálunk is já rt
jeles orgonaművészt a pittsburgi Carnagie- 
Institut orgonatanárnak hívta meg.

A hellerau-laxenburgi ritmikus torna- 
és táncintézet ezidei nyári kurzusát 
június 6. és szept. 3-ika között ta rtja  meg.

Párisban »Société Mozart« alakult a 
mester műveinek behatóbb propagálására.

Bécsben a Tonkünstlerorchester-Verein
fel akar oszlani, 25 évi eredményes, 
sőt dicsőséges működés után. A m ost 
lefolyt évadban nem kisebb kar
nagyok dirigálták műsorát, m int Bruno 
Walter, Klemperer, Weingartner és Knap- 
pertsbusch, mégis fedezetlenül m aradtak  
még »rezsi«-költségei is. 1500 bérlőre volna 
szüksége, hogy tovább is fennállhasson.

Berlinben megszűnt a Sinfonie-Orchester 
25 évi szép tevékenység után. E rnst 
Kunwald volt állandó karnagya, sok 
gramofonlemez őrzi érdemes emléküket. 
Búcsúhangversenyük Beethoven-est volt.

50 éves lett a berlini zeneműkereskedők 
egyesülete ; jubiláló ülését R. Wagner 
születésenapján, május 22-én ta rto tta  
a Breitkopf-teremben.

Liszt Ferenc kiadatlan oláh rapszódiáját 
fedezte fel dr. Octavian Beu, nagyszebeni 
születésű követségi titkár, a weimari 
nagyhercegség áll. levéltárában. 25 nyom
ta to tt lapra terjed s Joachim Raffnak, 
a kiváló zongoraművésznek kezeírása, aki 
1845-ben rövid ideig Liszt mellett titkári 
teendőket végzett. Liszt azonban csak 
1846 végén és 1847 elején u tazgato tt 
Oláhországban (Románia csak 1871 óta 
van) s o tt jegyezhette fel ama táncdalla
mokat, amelyeket rapszódiává egyesített, 
de kiadásra, nem m éltatott. Kívánatos, 
hogy ezt a m űvet valamely kiadócég 
közkinccsé tegye.

50 eves lett a Klindworth-Scharwenka- 
konzervatórium, Berlin zenei életének 
egyik jelentéken}r tényezője. Alapítói : 
a lengyel Xaver Scharwenka és a Liszt
tanítvány Karl K lindworth (Siegfried 
Wagner apósa) mintegy 10— 15 éve meg
haltak, de az ő szellemük tovább él a 
virágzó intézetben. Jubileum ára Hugo 
Leiclitentritt megírta az iskola tö rténetét ; 
a jubiláló hangversenyt az »Euryanthe«-

ouverture ny ito tta  meg : Robitschek igaz
gató dirigálta ; m ajd Mayer-Mahr neves 
zongoraművész, az intézetnek 40 év óta 
tanára, ta r to tt  előadást Philipp és X aver 
Scliarwenkáról és Klindwortliról ; a kon
zervatórium  növendékéből a berlini 
opera nagyhírű baritonjává le tt Alexander 
K ipnis  énekelt, végül felzendült Beethoven 
V II. szinfóniája.

95.000 schilling deficit : ez az elmúlt 
hangversenyszezon szomorú eredménye 
a bécsi »Gesellschaft der Musikfreunde« 
pénztárában. Az általános gazdasági 
leromlás m ia tt az egyesület term eit nem 
sokszor vették  bérbe ; sa já t hangver
senyei sem voltak eléggé látogatottak , 
viszont olyan nagyszabású hangversenye
ket, m int például Mahler V III. szinfóniája 
erkölcsi kötelesség volt ta rtan i, pedig 
i t t  a nagy zenekar és hét magánénekes 
m ia tt két zsúfolt estén összesen 32.000 
schilling ráfizetés előrelátható volt : a 
helyárakat emelni ugyancsak az általános 
elszegényedés m ia tt nem lehetett. Ehhez 
já ru lt a homlokzat és a fűtőkészülék:- 
javítás tetem es költsége és Bécs város 
szubvenciójának felére csökkenése — s 
még az a kilátás, hogy a jövő évad 
cseppet sem lesz rózsásabb . . .

Chopin te tem ét a Varsói Chopin-bizott- 
ság haza akarja hozatni a párisi Pere 
Lachaise temetőből vagy K rakkóba, vagy 
Varsóba.

Karl Stiegler, a k ü rt legnagyobb 
művésze, a bécsi Hochschule tanára, a 
bécsi áll. opera és filharmóniai zene
kar tagja, epekőoperáció után , 40 
éves korában meghalt. A bécsi sajtó 
külön cikket szentel a m esternek (»der 
imsterbliche Hornist« stb. címek alatt) : 
kiemelik, hogy milyen csengő volt nagy, 
basszus C-je »A bűvös vadász« ouverture- 
ében, milyen kifogástalan volt já téka a 
»Faust«-ouverture egyik nagyon kényes 
pontján, milyen gyöngéd és meleg 
Schubert »Auf dem Strome«-jában, epedő 
a »Tristan«-ban, légies a »Szent Iván-éji 
áloin«-ban, üde élettől harsogó a »Sieg- 
fried«-ben, bám ulatos virtuóz Mozart 
k ü rt ötösében . . . egyszóval : páratlan  
művész, nagy veszteség ; kitűnő tanár is 
volt, aki számos méltó tan ítvány t nevelt.

Egy új »régi mester«. A zenetörténet 
eddig keveset tu d o tt a württem bergi 
születésű J ohann August Sixt-tol, akinek 
dalait, vallásos karait, zongora- és hegedű
szonátáit az ő korában nem karolták fel : 
1812 tá ján  halt meg, kora nem érte tte  
meg, m ert ő m ár akkor rom antikus volt, 
Beethoven és Schubert szellemével rokon. 
A svejci Erich Fischer érdemes fiatal 
zene-etnológus, ráakadt az ő dalaira s
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egy ciklusba fűzve, »Sixt und Bettina« 
c. a la tt nyilvánosan bem utatta  s olyan 
nagy sikert szerzett az elhúnyt mester
nek, hogy a németországi és svejci éneke
sek két kézzel kapnak a dalciklus után. 
Fischer ú jra ki akarja adatni Sixt összes 
szerzeményeit : megismerésükkel nyerni 
fog a zenei világ.

A harcos modernséget képviselő »Gesell
schaft für neue Musik« idénre három 
napos gyűlést h irdetett gazdag műsorral, 
Ham burgba, június elejére. Május utolsó 
hetében minden okadatolás nélkül a 
gyülekezés elm aradását jelentette be. 
Az »új zene« irán t elfogult kritikusok is 
m induntalan elismerik, panaszolják, hogy 
a közönségnek nincs érzéke az új u taka t 
kereső kompozíciók irán t ; ez lehet oka 
az idézett Gesellschaft visszavonulásának.

Ahol Haydn meghalt : a bécsi Haydn- 
gasse 19 sz. házában, jún. 1-jén a 
Schubertbund nevű hírneves dalegyesü
let em lékünnepet rendezett. Az elnöki 
beszéd után  H ans Duhan, az áll. opera 
nálunk is já rt művésze, meleg bariton
ján az ünnepelt nagy zeneköltő »Trauer
gesang«-j á t énekelte, zongorán, azaz hogy 
H aydn spinettjén kísérte Viktor Keldor- 
fer a Schubertbund tiszteletbeli kar
nagya, aki azután eljátszotta az osztrák 
néphim nuszt — tudvalevőleg H aydn 
m üvét, — míg az erre írt változatokat 
az Arnold Rosé, Paul Fischer, Erwin 
Dengler, F ritz Buxbaum  vonósnégyes 
ad ta  elő. Végül H aydnnek »Der Greis« с. 
vegyeskara zendült fel, Keldorfer cembalo 
kíséretével.

Beethoven anyjának sírját ta lálták  meg 
Bonnban, Sternthor környékén egy öreg 
bonni polgár adatai alapján. Eddig nem 
tu d tak  ráakadni, m ert azon a helyen, 
hol a feljegyzések szerint a sírnak lennie 
kellett, egy M atari nevű olasz pap 
term éskőlappal leborított sírja fekszik, 
de az a bonni aggastyán, aki most 
nyom ra vezetett, emlékezni tudo tt rá, 
hogy szüleinek elbeszélése szerint közvet
lenül Beethoven anyjának sírja mellé 
tem ették az olasz papot. Most felásták 
a megjelölt sírhelyet és meg is ta lálták  
Beethoven anyjának teljesen elkorhadt 
koporsójában a kisterm etű m atróna 
csontvázát. Bonn városa a sír fölé 
gyönyörű emlékkövet emelt.

Sittard Alfréd balesete Szegeden. Ami
kor a Szegedi Fogadalmi-templom óriás 
méretezésű orgonáján S ittard  hangver
senyezni ment, a jtó t tévesztett s »egy 
olyan szobába ny ito tt be, mely még 
építés a la tt áll« s másfélméteres mély
ségbe zuhanva súlyosan megsérült. E 
szomorú esetről a napilapok híradása

alapján megemlékezvén, mélységesen fáj
laljuk, hogy e nagyhírnevű művészt 
nálunk ily baleset érhette s őszinte 
szívvel kívánjuk és reméljük mielőbbi 
teljes felépülését. Nem hallgathatjuk el 
azonban azt a kérdést, m iért hagynak 
valakit idegen helyen kíséret nélkül 
járn i s főleg, m iért nem ta rtják  zárva 
annak a szobának a jta já t, mely ilyen 
veszedelmes formában áll építés alatt?

P Á L Y Á Z A T
♦ ♦ ♦

Brunsvik Teréz-pályadíj. A kormányzó 
úr őfőméltósága által jóváhagyott 
350—0/262— 1930. számú vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszteri rendelettel rend
szeresített állami zenei pályázatok közül 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a következő pályázatokat h ir
deti :

a) egy 800 pengős díj kíséretnélküli 
férfikar kompozícióra ;

b) egy 800 pengős díj kíséretnélküli 
nőikar kompozícióra ;

c) egy 800 pengős díj kíséretnélküli 
vegyeskar kompozícióra ;

d) egy 800 pengős díj kíséretnélküli 
gyerm ekkar kompozícióra ;

e) egy 800 pengős díj kíséretnélküli 
ifjúsági vegyeskar kompozícióra ;

f) két 500 pengős díj műdalra.
A szöveget a zeneszerző szabadon 

választhatja, de a szöveg alkalmas volta 
éppen úgy elbíráitatik, m int a zenei rész.
A pályázaton csak magyar költeményekre 
vagy a m agyar népköltészet alkotásaira 
szerzett kompozíciók vétetnek figyelembe.
A pályaművel együtt a szöveg külön le- j 
írva is benyújtandó.

Pályam űvek 1933. évi április hó 15-ig 
nyújtandók be az Országos Magyar 
Királyi Zeneművészeti Főiskola titkári 
hivatalába. A pályázatok titkosak, tehát 
a pályam űvek jeligével látandók el és a 
szerző nevét és lakását rejtő lepecsételt 
jeligés levélben adandók be. Csak magyar 
zeneszerzők vehetnek részt, a nyilvános
ság előtt még be nem m uta to tt és még 
meg nem jelent művekkel.

A pályadíj egyedül a zeneszerzőnek 
ítéltetik  oda, a szövegíró szerzői joga 
tehát kizárólag a zeneszerzőt terheli és' 
kötelezi. A pályázat titkossága nem ter
jed ki a szövegre, tehát a szövegíró neve 
a pályam űvön feltüntethető. Első elő
adását illetően a pályázat eredményének 
kihirdetése időpontjától szám ított egy 
éven belül a m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter jogosult intézkedni.

Budapest szekesfovaros házinyomdája 1932 — 5859
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A  F I A T A L  H Ä N D E L  É S  K Ö R E
Ma, midőn egyremásra elevenítik fel Händel m űveit, minden zenekedvelőt 

érdekelni fogja a fiatal Händelnek és körének története, amely szorosan összekap
csolódik annak a műintézetnek történetével, amely lehetővé te tte  Händel első művének 
előadását. A »hamburgi opera« volt ez a színház ; hatvan  éven á t központja Észak- 
nyugati-Németország zenei életének. A tizenhatodik század második felében tudni
illik Dél- és Középnémetország fejedelmi udvarai kizárólag az olasz művészetet és 
az olasz művészeket favorizálták, de a ham burgi opera karaktere kifejezetten ném et 
volt.

A virágzó ném et kereskedőváros tanácsa 1678-ban dekrétum m al határozta el, 
hogy a »Gänsemarkt«-on, teh á t igen kedvező helyen, színházat építtet. Scott Gerhard 
jurista volt a színház első impresszáriója, aztán dr. Lütgen, és Reinken János Ádám, 
Szent K atalin  tem plom ának híres orgonistája.1)

A színház egy bibliai tárgyú darabbal nyílt meg, címe : »Az ember teremtése, 
bűnbeesése és megtisztulása« volt. E zt követte »Orente, avagy az elveszett és meg
ta lá lt kándiai herceg«. M indkét operát Thiele komponálta. A szöveget Hehnenhorst 
írta, aki hevesen védte a polgárság jogait az egyház túlkapásaival szemben. M unka
társa volt még van Bóstel, a későbbi polgármester.

Helmenhorst nagy nyom atékkai jelentette ki, hogy az előadások »illendő 
módon lesznek felszerelve« s hogy a kosztümök »a jó erkölcs kívánalm ainak feltétlenül 
megfelelnek«, a szereplőknek pedig m egtiltatott, hogy túlsókat vegyenek be a jóból, 
nehogy valamelyikük részegségében a színpadról leguruljon. A színjátszási engedély 
tudniillik nem a világi hatóságok dolga volt. A rostoki és wittenbergai egyetemektől 
kellett a darabok felől szakértői véleményt bekérni, de ezek vizsgálata rendszerint 
kedvezően ü tö tt ki. A teológusok kijelentették, hogy a szereplőknek megengedtetik, 
hogy az áldozáshoz járuljanak, ami eddigelé vitás volt.

így  a derék ham burgi polgárok m inden lelkiismeretfurdalás nélkül látogathatták  
az előadásokat. Diákok, zenetanítók és dilettáns énekesek ajánlkoztak, hogy közre
m űködnek és jó családból való hajadonok léptek fel, m int énekesnők. Szóval : ez a 
»hamburgi opera« egy igazi népopera volt ! A kiállítás igen fényes volt ; a kosztümök 
modelljei Párisból kerültek és kiváló gondot fordíto ttak  a kosztümök korhűségére, 
így  például Salamon temploma 15.000 m árkába került. A darabok tém akörét több
nyire a görög vagy római mitológiából vették, s érdekes, hogy alig akadt víg tárgyú 
közöttük, viszont a legsötétebb tragédiában is volt egy-egy buffó-szerep.

K ét valóban elsőrangú zeneszerző neve kapcsolódik elválaszthatatlanul amaz 
idő zenei történetével, a fiatal Händel személyével és művével és a ham burgi opera 
történetével össze. Kusser, aki Pozsonyban, született, ahol a ty ja  neves énekes és 
komponista volt, energikus organizátor és a művészi személyzet kiváló nevelője volt. 
N yugtalan művészvére vándorlásra késztette ; Németország majdnem minden 
nagyobb városát m eglátogatva útjában, o tt megismerkedett sok olasz művésszel 
és műveikkel. Később Párisba ment, ahol főleg Lullyt tanulm ányozta. Ném et
országba visszatérve, nevét franciásan »Cousser«-nek írta. Bár a franciák erősen 
befolyásolták, mégis inkább olaszos volt a stílusa. Az ő ajánlatára került színre 
két olasz zeneszerző : Pallavicini és Gianetti egy-egy darabja, még pedig olasz 
szöveggel, ami azért említendő meg, m ert ekkor énekeltek első ízben Hamburgban 
olaszul.

»Erindo« című operáját igazgatásának ideje a la tt ad ták  elő s 1697-ig volt m ű
soron. Aztán tanulm ányok céljából először Itáliába, majd Angliába költözött, 
ahol 1727-ben meghalt.

Neki köszönhető, hogy színre került Ham burgban a zseniális hannoveri 
karmesternek, Steffaninak több operája. Ezek szövege is olasz volt, de a német 
szöveg kísérte. (»I rivali concordi«, azaz »Atalanta« 1698-ban.)

Érdemes Steffanival foglalkozni, akinek művei ism ertették meg Délnémet- 
országgal az olasz »bel canto«-t. Úgy a hamburgi első német opera, m in t amaz idők 
német operaszerzői igen sokat köszönhetnek Steffaninak. Stefíani, aki Gastelfranco 
Yenetoban született 1653-ban és Szent Mark templomában m inistrált, annyira 
m egtetszett a ném et Tattenbach grófnak, hogy Münchenben neveltette és m int 
nagyreményű ifjút, a választófejedelem különös kegyébe ajánlotta. Steffani tanu l
mányai befejezése céljából 1672-ben Róm ába utazott, ahonnan két esztendő m últán 
Bajorországba visszatérve, 1675-ben udvari orgonistává nevezték ki. Később

*) K in d n er  : A z  e lső  á lla n d ó  néni'
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matem atika, filozófia és teológia tanulására vetette m agát s 1680-ban pappá avatták . 
1678 és 79 között Párisban élt. A következő években lépett először Münchenben 
a nyilvánosság elé, m int zeneszerző. »Márk Aurél« című operáját számos opera 
követte, melyek közül »Servius Tullius« nevét híressé tette . 1688-ban az újonnan 
épült hannoveri opera karmestere volt. I t t  egész sor operát írt, melyek szöveg
írója Манго nevű abbé, egy finom tollú literátus volt. Steffani később a híres 
Leibnitz tanítványa le tt s diplomáciai szolgálatba lépett. A pápa 1708— 1709-ben, 
mikor Steffani Róm ában tartózkodott, nagyon k itün te tte  s püspökké nevezte ki. 
I tt ,  Rómában ismerte meg Steffani a fiatal Händel-t s melegen aján lo tta  a hanno- 
veriaknak m int utódját. Diplomáciai minőségben még számos utazást te t t  s 1728-ban 
Majna melleti F rankfurtban váratlanul elhúnyt.

Egyházi kompozícióinak nagyrésze életének második felébe esik. D uettjei 
és dalai (két énekhangra és continuora) semmiben sem hasonlítanak operáihoz. 
Nemes vokális stílusukról (Steffani kiváló énekes is volt) tanúskodik k iválasztott 
műveinek új kiadása »Denkmäler der Tonkunst in Bayern«. A lkotásainak kristály- 
tisztasága és gyönyörű struk túrája  nem csupán a fiatal Handelt inspirálták erősen, 
hanem egy másik zeneszerzőt is, akit az akkori idők M ozartjának neveznek. Keisev 
volt ez, amaz idők legfényesebb tehetségű komponistája, aki Weissenfels környékén, 
ama szász-türingiai területen született, amely annyi nagy zeneszerzőt, n nn t például 
a Bach-csalddot, Händelt, Telemannt, Schubertét, Wagnert ad ta Németországnak s a 
zenei világnak.

Az 1675-ben született Reiser épúgy m int fiatalabb zeneszerzőtársai, Händel, 
Mattheson és Telemann nem csupán zenei, hanem univerzális műveltséggel bírt. 
A lipcsei egyetemen végezte tanulm ányait. Már aty ja  is neves zeneszerző volt.

Reiser körülbelül 120 operát írt, de ezek közül 80 vagy 90 elveszett 2) 1694-től 
1734-ig állandóan a ham burgi opera számára dolgozott, amelynek egyideig direktora 
és impresszáriója is volt. Nagy könnyedséggel on to tt magából kiapadhatlan 
vénával évente 4— 5 operát. Műveit melódiagazdagság és drámai koncepció 
jellemzik. Mestere volt a zenekari hanghatásoknak s a dalforma változatos alak
zatainak. Már »Adone« című operájában, amely legrégibb szerzeményei közül való, 
kifejezésre ju t egyéni stílusa és graciózus elevensége.3) H am burgban ír ta  a »Da capo,
. . . Ária . . . R ecita tiv . . . Dialog . . . Ugyanaz a dal változó szöveggel. . .  « című 
dalsorozatot ; a duett : »Komm lassí’ mich Dich umarmen« leírhatatlanul szép.4) 
A másik két duett arról tanúskodik, hogy Keiser alaposan tanulm ányozta S tefanit 
és pedig nagy haszonnal. Első operái közül megemlítendők : »Claudio«, »Giano« 
és »Marinello«, »Almira« (1706-ban) egységességében és hatalm as kifejező erejében 
a fiatal Händel m űveit felülmúlja. Későbbi operái közül »Jodelet« említendő még meg 
(1726) m int egyetlen víg operája.

Míg eleinte csakis ném et szövegre írt, később a ném et szövegbe olasz és 
francia szövegű arie ttákat csiísztatott. be ; így például »A megcsalt Ariadné«-ben. 
A komoly operának bizonyos komikus színezetet adott, hogy az előadás közben 
papírszeletkék lebbentek a közönség közé, amelyek egyik oldalán e szavak voltak 
nyom tatva : »Kupidé) óva inti a kevélyszívű dámákat« míg a másik oldalon ugyan
csak a szerelem Istene in ti a megjelent hölgyeket, hogy »ne legyenek elbizakodók, 
nehogy Ariadne sorsára kerüljenek«.

Reiser a színpad praktikusa volt, Mattheson ellenben a teória mestere.5) 
Mattheson, egy előkelő hamburgi patricius-család sarja, fiatalkorában énekművész 
volt. A kor legkiválóbb zenészének ta rto tták . Nyolc operája közül csak kettő  
került színre : »Porsenna« 1702-ben és »Kleopatra« 1710-ben. Érdekes, hogy Mattheson 
egy »Boris Godunoff« című operát is szerzett, amelynek szövegét is maga írta, de 
ezt az operáját nem fejezte be. Igen értékesek esztétikai-történeti értekezései, 
amelyek a »Musikalischer Patriot« című folyóiratban lá ttak  napvilágot. »Diadalkapu« 
vimű gyűjteményén, amely 148 neves zenész biográfiáját foglalja össze, huszonöt 
évig dolgozott. E  mű szintén igen értékes.

A hamburgi opera prominens tagjai a tizennyolcadik század első éveiben 
majdnem kivétel nélkül fiatalok voltak. Különösen rajongott a publikum  Conradi 
I myasszonyért, aki egy drezdai borbély leánya volt. Rendkívül hanganyaga és 
bájos megjelenése oly híressé tették , hogy Bordoni Faustinahoz, a drezdai színház

'■) H u g o  L eich en tr itt  Händel 1924 B er lin -S tu ttg a r t D e u tsch e  V er la g sa n sta lt .
J) Chrysander (G. P .) Händel L eip z ig  B re itk o p f u . H ärte l
4) Chrysander : A llgem ein e  M u sik zeitu n g  1878.
L) Chrysander : A llgem ein e  D e u tsch e  B iograp h ien  V o l. 15 L eip z ig  B re itk o p f u . H ä r te l.
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primadonnájához hasonlították. Összes szerepeit hallás u tán  tanu lta  be, m ert a 
hangjegyeket nem ismerte. Berlinben is gyakran fellépett egyes ünnepi alkalomból. 
Gróf Gruzevskivel kö tö tt házassága vete tt véget színpadi karriérjének.

Keiser nagyszabású koncerteket rendezett a tél folyamán sok művész közre
működésével. A koncertet rendesen opulens vacsora követte. Keiser nagy lábon 
élt, két lakájt ta r to tt  és feltűnő eleganciával öltözködött, iigv hogy, bár igen jól 
keresett, adóságokba verte m agát, sőt egyideig eltűn t Hamburgból. De szeretetre
méltó lénye és nagy művészi érdemei annyi jóbaráto t szerzettek neki, hogy mikor 
egy ham burgi patricius-család leányát feleségül vette, visszatérhetett Hamburgba, 
ahol elfoglalta régi állását.

Mattheson akkor még távol állott, későbbi életéveinek szigorú pietizmusától : 
fiatal, könnyűvérű gavallér m ódjára élt, ép úgy, m int a fiatal Händel. A két elvál- 
hata tlan  jó bará t azonban egyszer alaposan összekoccant. Ez az összekoccanás a 
Mattheson operájának »K leopátrádnak első előadása előtt tö rtén t. Mattheson maga 
énekelte Antonins szerepét, amely félórával a finálé előtt befejeződött, m iután 
Antonius meghal. Mattheson inakacsúl követelte, hogy — m iután a színpadon m eg
halt — a finálét dirigálja. Händel erről hallani se akart, mire M attheson őt fülön 
fogta és a cembalo mellől, ahol Händel a kíséretet já tszotta, el akarta  taszítani. 
E rre m indketten kardot rán to ttak  s a piactéren rögtöni párviadalra került a sor, 
de szerencsére M attheson pengéje Händel egy nagy kabátgom bján lepattan t s a két 
jó bará to t Keiser még ugyanazon este kibékítette.

Mattheson 1705-ben végleg búcsút m ondott a színpadnak, s jogi tanulm á
nyoknak szentelte m agát. Később m int Niedersachsen követe Angliában élt, ahol 
1718 kezdve a ketedrális karm estere volt. Nyolcvankét évet élt ez a zseniális zenész, 
akinek annyi csodálója és annyi ellensége volt.6) Későbbi éveiben teljesen elvesztette 
hallását.7)

Händel 1706-ban tanulm ányai befejezése céljából Itáliába utazott. Első 
operája »Almira« erősen em lékeztet Keiserre.

A közönség azonban lassan-lassan m egúnta a komoly vagy tragikus operát. 
1721-ben került előadásra Telemann a »A türelmes Szókratész« című operája. 
Telemarni először v itte  bele e műbe a buffőelemet, am it a közönség nagy elragad
tatással fogadott. Telemann olasz és francia m intára még számos víg intermezzot 
írt. 1735-ből származik »Don Ouichotte«-ja. Operái közül nyolc m aradt fenn; a 
drám ai elem ezekben oly kevéssé dominál, hogy életrajzírója, Ottzenn se tud  vele 
m it kezdeni.8) A darab gyönyörű áriákat és meglepően modern kórusokat tartalm az 
(Sokrates, 11 -ik felvonása).

Telemann zsenialitása azonban főleg oratórium aiban és drám ai kantetéjaiban 
ju t kifejezésre. Alig volt tizenkét éves, mikor komponálni kezdett és több m int 
nyolcvan esztendős volt, mikor két legjobb operáját, »Ino«-t és az »ítélet napja«-t 
írta. 1767-ben, nyolcvanhat esztendős korában halt meg s úgyszólván élete utolsó 
percéig dolgozott vas szorgalommal. M unkájának összege óriási volt ; míg egyrészt 
az opera direktora volt, a város ö t legnagyobb tem plom át lá tta  el állandóan kompozí
cióival ; az iskolai zenetanítást vezette ; dirigense volt az állandó nyilvános, koncer
teknek és 1728-től kezdve kiadója az első ném et zenei folyóiratnak.9) Életében 
általános elismerésnek örvendett, de később túlnagy termékenysége rossz hírbe hozta. 
Romain Rolland nagy búzgósággal harcol Telemann rehabilitációjáért.10)

1734-ben ad a to tt elő »Circe« című operája, de ebben csak néhány árietta 
valóban az ő szerzeménye, a többi rész más zeneszerzők müveiből foldoztatott össze. 
A »Neuberin« még egyszer előadta sorozatosan Keiser operáit. Keisert 1739-ben 
bekövetkezett halálakor a legszélesebb körben gyászolták. Mattheson versbeszedett 
búcsúztatóval sira tta  m eghalt barátját.

1740-ben aztán H am burgba is bevonult a diadalmas olasz opera s korlátlanul 
uralkodott o tt, amíg fel nem tű n t Gluck és a csodálatos ném et lángelme : Mozart.

LIPA  EH REN S 
B arta Irén  fordítása (Berlin)

*) Voigt Y ierte lja h rssch r ift 1890 V erze ich n is  d er  erh a lten en  W erk e  K eiser.
7) W ilh e lm  Guttmann, n e v e s  H â n d el-én ek es  a  K e iser  m ű v ein ek  fe le le v en íté sé t k íván ja .
8) O ttze n n , T elem a n n  a ls  O p em k o m p o n ist , B er lin  1902, k é t  fü ggelék k el.
“) F ü g g e lék  O ttze n n  m ű v éh ez .

10) R o m a in  R o lla n d : V o y a g e  m u sica l a u  p a y s  d u  p assé , R u tta l & R öhring (n ém et ford ítás.
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M A G Y A R  Z E N E I  M Ű F O R D Í T Á S

Már a költői műfordítás maga voltakép m egoldhatatlan probléma. A két 
nyelv egymásnak idegen szó- és hanganyaga, szerkezete, az egym ást keresztező 
tartalm i, ritm ikai és stílusbeli követelmények és nehézségek tömege, az árnyalatok 
kényessége és csak a költő érzékeinek megnyilvánuló szám talan im ponderábilia 
mindig többé-kevésbé hiú erőlködéssé teszik a műfordító költő törekvését, hogy az 
eredetinek a másik nyelvben tartalm ilag és muzsikában, hangulatban, ritm usban 
és belső lelki m otilitásban hű mását, tükörképét alkossa meg. Nagyon tanulságosak 
erről a tárgyról kitűnő műfordító költőink (Babits, Kosztolányi) m űhelytitkokat 
táró vallomásai. Az eredmény mindig csak több-kevesebb megközelítés lehet, hol 
ennek, hol am annak, hol a »tartalomnak«, hol a spontán szórendnek, hol a hangulat, 
az árnyalat hűségének, hol a természetes folyamatosságnak, hol a zeneiségnek 
rovására.A műfordító mindig »meghamisítja« az eredetit.

Mennyire sokszorozódnak ezek a nehézségek, ha ennek a tükörképnek m ind
ezeken felül még egy megadott, m ásíthatatlan ritm ikájú, határozott tagozódású, 
jellemző lejtésű melódia keretében kell megjelennie. Azaz, ha megzenésített szöveget, 
kvalitásaival együtt olyan más nyelvű ekvivalenssel kell pótolnunk, melynek a 
melódiához úgy kell simulnia, m intha eredetileg reá írták  volna a dallam ot. Való
sággal elszédít az egymás ellen ágaskodó követelmények hálózata, — aki meg
próbálta, beszélhet róla. Világos, hogy aminek a költői műfordítás sem tud  soha 
százszázalékosan megfelelni, azokat a követelményeket a zenei műfordítás, más, 
még sürgetőbb parancsok nyomása alatt, csak sokkal korlátoltabban elégítheti ki.

A költői műfordítás legfőbb törekvése a költői hatás keltése : minél nagyobb 
fantáziabeli, hangulatbeli hűség, minél tökéletesebb s az eredetivel rokonabb művészi 
forma — verselés és nyelv — segítségével.

A zenei műfordításnak ennél még sokkal szorosabbra cövekelt ú tja  és célja, 
kívülről származó megkötöttsége van. Adjon mindazokból, am ennyit csak lehet, minél 
többet, — de mindezek fölött, sőt előtt : az eredeti szöveget elemenkint kell minél 
hűbben vagy minél analógabb gondolatfunkciók segítségével s ■—- anélkül, hogy a 
magyar nyelv természetes szórendjét, a hangsúly törvényeit s a m ondat értelm ét 
csorbítaná -— az énekhez : ritmikához, melódiavonalhoz, tagozódáshoz időbelileg, 
súlyban, hangulatban minél tökéletesebben simulva, átültetnie.

Tudvalevő, hogy a m últ század zeneköltői m ár szavakra és gondolatelemekhez 
írták a dallamot, képzetkapcsolatok szótestének akarnak a zenével m integy mélységi 

érzelmi — dimenziót adni, lelki mozgásokat tolmácsolni a hangok szim bolikájával,— 
nem m int a régi mesterek, akiknél (még Bach és jórészt Mozart korában is) a melódia 
még aránylag önálló életet élt, a szerzők egész sereg strófát húztak ugyanarra a 
dallamra, sőt magánál a dallam megalkotásánál sem gondoltak nagyon sokat az egyes 
verssorok képzetanyagának vagy érzelmi velejárójának lehető kifejezésével.

A modern szerzőnek beláthatatlan lehetőségei vannak a költői szövegben 
foglalt képzetek, lelki mozgalmak és érzelmi feszültségek sugalmazására és érzékel
tetésére ; a hangfestésnek, a szimbolikának, az analógiáknak, a szintézisnek jórészt 
ösztönös, hogy divatos szóval szóljunk : »tudatalatti« erői diktálják neki a dallam 
szövést. Modern szerzőnél valahogy minden szó és képzet szervesen összeforrt az 
őt hordozó és tolmácsoló melódia-hanggal vagy hangcsoporttal. Tehetünk-e há t 
ítültetéskor egészen más jelentőségű, más funkciójú és érzelmi átita to ttságú  szót 
és fogalmat a helyébe, anélkül, hogy a dallam ot is kiforgatnánk értelméből?

így  hát éppen nem elég, ha az új szöveg szavai a legtökéletesebben egybe
vágnak az énekkangok ritmusával és nagyjában a ta rta lm at is tolmácsoíják. 
\ z  eszményi énekszöveg-átköltés az volna, amely am ellett, hogy a természetes 
hangsúly és szórend iránt való érzékünket nem sérti, az eredeti szöveget szinte 
zotagról-szótagra tudná követni a magyarban. Ehhez járulna még az a ritkán meg

valósítható igyekezetünk, hogy magában a hangzásban is lehetőleg közel m aradjunk 
az eredetihez. S ekkor még a szavak, hangok énekelhetőségének és jóhangzásának 
sajátos feltételeiről nem is szóltunk.

Hogy a dallam újabbkori zeneköltőknél mennyire a szövegben foglalt kép
zeteknek és lelki mozgalomnak szülötte, azt inkább érezzük, semhogy pontosan be 
tudnánk számolni róla. Hogy a dallam emelkedése a léleknek is valami lendületét, 
íöltom yosulását fejezheti ki, míg lehanyatlása lelki aláomlást : az szinte vérünkben
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van, nem is tudunk  róla. H ivatkozhatnánk a krom atikus hangfűzések gyöngéd, 
simogató vagy fájdalm as természetére, némely késleltetés és váltóhang kéjesen édes, 
mások tragikus és sajgó színezetére, a kvart- és kvintlépések férfias, aktív, »tettrekész« 
jellegére és még sok másra.

A dallam m ellett a ritm ika és tempó ábrázoló és kifejező term észete még 
inkább nyilvánvaló.1) Hogy a szaggatottság, a gyorsulás vagy a vontato ttság , az 
akadozás stb. mennyire m ind lelkünk, sőt fizikumunk »ritmusát« ábrázolják, az 
egészen ösztönösen él bennünk : egyikünk sem ju t addig, hogy eszével is »észrevegye«. 
Hiszen alig kétkedhetünk benne, hogy a ritm ika jelensége voltakép testünk állandó, 
egyenletes legfőbb belső életfunkcióinak, a szívverésnek és lélekzésnek a »színezett« 
képe, sőt, hogy ebben kell keresnünk egyáltalában a zene eredetét és ősi lényegét is.

K önnyű elgondolni, hogy a szám talan, egym ást keresztező követelmény 
közepette (csak a rítnelés nehézségére gondoljunk, vagy az idegen szórendre s hozzá 
szigorú ritm ikai megkötöttségünkre) milyen szinte lehetetlen feladat a szövegbeli 
képzetet, az eredeti tudatelem eket »megtakarítani«, vagy valami hasonlóval pótolni. 
A lényeges azonban a gondolatnak, képzetnek, lelki attitűdének a színezete, valami 
belső dinam ikája. Sokszor nagyon hasonló hatást érhetünk el egészen más szóval 
és képzettel is, ha a vele keletkező kapcsolatban valami analóg funkció, rokon érzelmi 
potenciális energia ju t neki. Brahms híres »Immer leiser« dalának (Hermann Lingg 
verse) ebben a sorában :

Eine andre wirst du küssen
az érzelmileg legerősebben á tita to tt szónál, a fájdalm as váddal teli s üteméire ju tó  
andre-nál veti ez a dallam frázis egyetlen, lankadtan felcsapodó hullám át, hogy 
aztán ernyedten ereszkedjen alá. A szövevényes rímelés arra kényszerítette a fordítót, 
hogy némileg m ást és többet mondjon, m int a költő, de az egész sor eredeti jelentő
ségének és hangulatának megóvásával. A dallam csúcspontra jutó, érzelmileg nyom a
tékos szót más szó pótolja, de analóg hatást keltő :

Ajkam forróbbal cseréled.
Minthogy semmikép sem lehet meghagyni (csak a ritm ika és szórend m iatt 

sem) az eredeti k ép z e te t2), olyan szóval kellett helyettesíteni, amely a keletkező 
m ondatban épúgy m agában hordja a szenvedély, panasz, vád, féltékenység, tehetetlen 
elhanyatlás amaz érzelmi feszültségét, m int az eredeti szöveg megfelelő szava.

Bár szó és gondolat szerint m ást mond az új sor, mégis kielégítőn helyettesíti 
az eredetit, m ert ugyanazt a hangulatot kelti és ugyanazt a funkciót teljesíti a vers 
felépítésében.

Műfordítók jól tudják, mennyire megvannak a strófák és sorok érzékeny 
és döntő pontjai, am elyeket m integy előre kell biztosítani, olykor akár a többi, 
kevésbé kényes rész rovására is. Még fontosabb ez a dalfordításnál, hol nem terhel
hetem és módosíthatom a hangsúlyt és frazírozást úgy, m int az (olvasott vagy elő
adott) versnél.

I t t  az értelemre, hangulatra kényes elemek szorosan helyhez is vannak kötve 
és ritm ikai testük szigorúan elénk szabva. Tessék betölteni ezt a pontosan tagolt 
ű r t úgy, hogy valam ennyi »fogós« föltételt kielégítsük! I t t  a fordítónak igazán tojás
táncot kell járnia. Sokszor valóban egy bonyolult keresztrejtvény megfejtéséhez 
hasonlít a munka, mely — száz próbálkozás és az egymásra u ta lt szavak ide-oda 
tologatása u tán  — a »megoldáshoz«, a legkielégítőbb fogalmazáshoz vezet. Legyőz
hetetlen nehézségek adódhatnak (pl. rímelésben, ritm ikában, mondatszerkesztésben). 
Egy kis hangsúlvbicsaklás, ritm ikus sérelem, ügyetlenül beékelt szótag, félszeg 
jelző, lapos kifejezés, triviális szókapcsolás, kétértelműség könnyen nevetségessé 
teheti az egész alkotást.

Minden igényünket kielégíteni sohasem sikerül. Inkább szenvedje meg mégis 
a szószerinti hűség és főleg a versforma (a tulajdonképen csak lappangó, eredeti 
— emelkedő vagy ereszkedő — versritmus, valam int a rímelés), esetleg a nyelv 
eleganciája és stiláris szépségek, (szóval az eredetinek tisztán költői, művészi kvalitásai, 
melyek a megzenésítésben úgysem érvényesülnek többé) ; de vigyázzunk, hogy a

l ) U g y a n it t  k e llen e  e m líten ü n k  a  d in a m ik á t is, d e  ez az én ek n él a n n y ira  a  s z ö v e g  m e n e té t  
k ö v e ti ,  h o g y  a fo rd ító n a k  sem m i k ü lön  g o n d o t n én i okoz.

') M ilyen  h ib á s  v o ln a  p ld . e ffé le  m eg o ld á s : »Másé | lesz a  c só k o d  akkor,« ah o l a  s e m m it
m o n d ó  »lesz«’ ju tn a  ü tem éire  és a d a lla m  h u llám csú csára .
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tartalm i analógiát, a tagolást, a hangsúlyt, a zenei ritm ikát, a m agyar szórendet, 
a mondat egyensúlyát, valam int a hangnlat-színezetet se sértsük, m ert tönkreteszünk 
vele minden művészi hatást és nemcsak m eghamisítjuk, hanem el is torzítjuk a 
műalkotást.

Megkövetelik az eredetihez elemenkint való sím ulást pl. a gyakran szereplő 
töredékes ismétlések is. Ez sokszor újabb, — egyébként »fölösleges« — szigorított 
megkötöttséget és nehézséget tám aszt, főként a tagolásban és értelmi egy be vágásban. 
Yiíágos, hogy nem ism ételhetünk mellékes, nyom atéktalan elemeket, sallangokat, 
közömbös névmásokat vagy kötőszókat, sem m agukban értelmetlen, kifejezéstelen 
szókat, vagy épen véletlenül egymás mellé torlódott m ondatrészeket. De nem pótol
hatjuk az eredetitől független, más szerepű elemekkel sem, a melódia szimbolikus 
értelmére vonatkozó felismerésünk alapján. Más szóval : i t t  az eredetihez való szoros 
értelmi ragaszkodás (vagy legalább az em lített »funkcionális« analógia) szigorított 
parancs.

Mahler Gusztáv Lied von der Erde-je utolsó költeményének, a búcsúzásnak 
végszavaiból : » Allüberall and ewig blauen licht die Fernen\ Ewig /«, az »Ewig« / szót 
megismételheti. Ábrányi Em ilünk fordítása, inkább akusztikus rokonságot szolgálva 
s a tartalm i ragaszkodást meglehetősen elhanyagolva, a »forró, fényes É le t . . .Élet« 
szavakkal s az »Élet« ismétlésével zárja le a szöveget. Ezzel ta rta lm at, hangulatot 
s a melódia szimbolikus értelm ét elég önkényesen ham isítja meg. E zt persze oly 
kiváló mesternél, m int Ábrányi, csak az eredetivel összevetve vehetjük észre.

A vatott m űfordítóknál a muzikális tagolásban nem is találunk hibát, de a 
tartalm i sim ulást gyakran annál önkényesebben veszik.

Ismeretes, hogy a tagozódásnál keletkező hibák milyen förtelmes hatásúak 
lehetnek. Dilettánsoknak i t t  tág  terük van a rombolásra és bizony nem egyszer 
jeles művészek ajkáról is hallhatjuk az »átköltés« e torzszülötteit.

Különösen figyelnie kell a fordítónak a nagyon expresszív, nyomatékos 
m egnyujtott, »festő« hangokra : ezeknek az érzelemterhelte hangoknak az eredeti 
képzetet kell tohnácsolniok, megfelelő vagy szorosan »analóg« s érzelem átitatta 
szóval kell egyesülniük. H a ez a képzet elsikkad tőle és a fordító m ást csempész 
bele, nemcsak eltorzítja, hanem könnyen komikussá is teszi az éneket. Szükség 
esetén átveheti szerepét más szó, sőt másféle mondatrész is : ha rokonhangulat 
színezetű, ha analóg funkciót teljesít.

Mint a liangnyujtások, úgy voltakép a hangmegtörések (melodizált szótagok) 
is csak érzelem átitatta, hangulatos, jelentős szókra ju thatnak . Nemigen fogja a 
zeneköltő a névelőt, a hangsúlytalan névmást, a viszonyszót (vagy éppen ragot, 
névutót a magyarban) hanghaj Irtással melodizálni. Persze, vannak kivételek is 
ebből. Pl. Bvahms-nóX is akadnak melodizált »im« és »die« szók (Liebestreu, op. 3, 
No. 1.). így  a m agyarban is megengedhetjük indokolt esetben, az »a, az én, te« 
melodikus megtörését, de ha raggal, képzővel, névutóval tennénk meg, nevetségessé 
válnánk. Ez legfeljebb akkor képzelhető el, ha a szótagmelodizálás (meghajlítás) 
következetesen végig van vezetve a szövegen vagy legalább egy során ( Schubert-nél pl. 
A u f dem Wasser zu singen-ben, Brahms : Schön war, das ich dir weihte: op. 95. dalban).

Persze az operaáriák és a régi klasszikusok koloraturáinak idevágó jólismert 
példái nem fognak sem fejtörést okozni, m ár csak a szöveg csenevész, művészietlen 
volta folytán sem.

A tartalm i sim ulást nehezíti, sőt lépten-nyomon lehetetlenné is teszi a két 
nyelv eltérő alkata (elsősorban ném et és m agyarra gondolok, de elm ondhatjuk 
bármelyik két nyelvről, még rokonnyelvekről is), főként 1. különböző (s gyakran 
szigorúan szabott) szórendjük, 2. a szinonim szavak eltérő hossza és ritm usa ; még 
inkább az összetett mondatrészeknél, rágós alakoknál, kifejezéseknél ; 3. a rímelés 
kényszere és fogós nehézségei.

Súlyos mondatrész helyére, az ütem  nyomatékos részeire, nem tehetek be 
kötőszót, névmást, sőt színtelen, közömbös jelzőt, nyom atéktalan igét sem. A fordító 
kikeresi a sor egy-két sarokpontját, értelmi főhangsúlyát ; oda neki is — lehetőleg 
az analóg — nyomatékos mondatrészeket kell tennie. Brahms dalaiban a nyomatékos 
mondatelemek mindig szigorúan ütemélen állnak. E zt követnünk kell minden 
igyekezettel (olykor a rímmel való küzdelem gátol meg ebben).

Néha az üteméi kötelező nyom atékánál szinte még kényesebb és fontosabbnak 
érzik a melódiának egy-egy szembeszökő lépése, főleg a jellegzetesebb — és persze
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»szimbolikus« színezetű — emelkedések, ugrások. H irtelen erős emelkedésnél a felső 
hangra többnyire csak (jelentősebb) új szó köszönthet be. H a csak nem alkalmaz
hatunk  véletlenül oly szót, melynél az »emelkedés« lehetősége mintegy bennelappang 
m ár a szó értelmében és hangulatában. Főleg indulattól feszülő, »lendületes«, patétikus, 
erős m otilitású szók lehetnek ezek. Ilyenkor maga a szó »fölugorhat« a fölsőbb hang- 
régóba ; m ondjuk effélék: »remény«, »gyönyört«, »mindhiába«; ez pl. a tehetetlen 
feltornyosodást (és visszazulianást) érzékítve :

»mindhiába lüvsz szelíden« (Hugo Wolf : Verborgenheit 2. sora).

Amint a »fölugró«, a m egnyujtott s rendszerint a nyomatékos hangjegyekre 
sem ju th a t közömbös szó(tag), úgy alig tehetünk viszont a többinél rövidebb, gyorsuló 
szótagokra (főként, ha viszonylag hangsúlytalanok) »fontos«, újatm ondó szót, még 
eredetibben festő jelzőt is alig.

így  h á t az értelm i hangsúly majdnem oly szorosan köti meg kezünk, m int 
az adott zenei ritm ika. S i t t  tudatosabban szemügyre kell vennünk az értelmi és 
muzikális lüktetés — m ásként hangsúlyos és időmértékes ritm ika — egymással 
vetélkedő összejátszását. Egyáltalában : időmérték vagy a beszédhangsúly lüktetése 
alapján fordítjuk-e h á t a külföldi énekszövegeket ?

Ami fülünk és szemünk szám ára adva van, az fellebbezhetetlen parancs : 
a zene elénk szabott ritm ikája. A m últ század derekán még nem is töprengtek sokat 
operafordítóink értelmi tagolódáson és hangsúlyon. Sokszor »ráhibáztak« a term é
szetes tagolódásra, de ez nem volt tudatos náluk. A prokrusztes ágyba gyömöszölt 
szók, a tagolódás kibicsakló torzai megszokott »közkinccsé«, az operaélvezet elmarad- 
hatatlannak  érzett, m ajd szinte zamatos (?) velejáróivá lettek és sokszor a maguk 
képére form álták az eredeti vokális m űveket is. A fordító és a m űvelt zeneélvező 
előtt csak az időmértékes ritm us princípiuma és az akusztikus ritm ikai egybevágás 
követelménye lebegett, míg később kiváló költőink és m űfordítóink (Ábrányi, Radó, 
Csiky Gergely) nem kezdtek operaszövegekkel foglalkozni. Végre nyilvánvaló lett 
az addigi nyelvgyalázás kontársága.

Be kell látnunk, hogy a helyes ú t és mód csak a két ritm ikai elvnek óvatos és 
raffinált, m ondhatnám  ravasz kombinációja lehet. A m agyar nyelv ősi természetének 
csak a hangsúly-lüktetés felel meg. Ez a m agyar hangsúlyos verselés, hosszú, jobbára 
három-, négyszótagú, úgyszólván mindig »ereszkedő« természetű ütemeivel, merőben 
idegen a rövid ütemű, emelkedő-ereszkedő nyugati (és antik) ritm ikát él, akár szótag- 
iiosszúságon, akár beszédnyomatékon alapszik is ez. így  természetesen arra sem 
gondolhatunk, hogy a ném et hangsúlyos trochaeusokat, daktylusokat, vagy éppen 
emelkedő lüktetéseket m agyar nyomatékos ütemekkel pótoljuk valamikép.

A tisztán időmértékes m etrika a m agyar költészetben eredetileg a nyelv alap- 
természetének idegen princípium, de ügyesen becsempészett és tökéletesen meg
honosodott, nélkülözhetetlen formáló eszköz lett, amely az értelmi hangsúly elvét, 
költészetünk egy nagy területén, látszólag ki-, valójában inkább csak erőseü h á t
térbe szorította s tudatta lanná, ösztönszerűvé tette . (Ám ennek hatóerejét — Sík 
Sándor meglepő megállapításai alapján — végig k im utathatjuk  »időmértékes« 
klasszikusainknál is.) Az időmérték becsempészett, a természetes nyom atékkai 
alternáló, konkurráló és részben »lappangó« jellege abból is nyilvánvaló, hogy az 
időmértékes verset máskép olvassuk, ha lüktetését akarjuk éreztetni és máskép, 
ha az érzelmi és gondolati ta rta lm a t ta rtju k  szem előtt. Az értelmes előadás értelmi 
hangsúlyozása m ögött a szótagritm ika lüktetése valósággal tudatta lan , észrevétlen 
csak a költő és teoretikus követi nyomon. (A sorok ily ritmikai kétértelműsége a nyugati 
nyelvek számára ismeretlen és érthetetlen.)

A kétféle ritm ikai elv lappangó vetélkedést nyomon követhetjük mind a 
két verselésmód jegyében keletkezett termékeknél. Jól tudjuk, hogy az ősi hangsúlyos 
ütemekben is mennyi szerepe van a szótagok hosszának. Az időmértékes versek latens 
ritm ikai kétértékűségére m ár utaltunk. Részben a lüktetés ily szövevényes labilitása 
és »ösztönössége« te tte  lehetővé korunkban az úgynevezett »szabadversek« föltalá
lását, hol a két alternáló ritmuselv foszlányainak m eghatározhatatlan konglomerátuma 
bár nem ad szabályos ismétlődést, de mégis elhiteti az olvasóval, hogy ritm ust hall.

Nincs hátra  más szám unkra a zenei m űfordításnál sem, m int a »lehetetlenség«, 
hogy két úrnak egyszerre szolgáljunk. Az »időmértékes« ritm ika kottafejekbe 
leszögezve előttünk. H a a szöveget csak a hangjegyek »időmértékére« szabjuk rá, vagy
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ha a versbeli tisztán szótagritm ika a zenei jegyekké jegecedik előttünk : a természetes 
akcentust végleg agyonütöttük. így  a m últ századi operafordításoknál. Természetes, 
hogy intelligens énekes ilyenkor is azon fog iparkodni, hogy kidom borítsa az értelmi 
tagolódást, a természetes nyom atékot, de ez az erőfeszítés többnyire kudarcot fog 
vallani a zenei ütem  és a zenei súlyviszonyok szigorú megszabottságán (különösen, 
ha ezeket még — m int a legtöbbször — tám ogató zenei szólamok és kíséret is alá
húzzák), vagy legfeljebb a zenei iktus és a gúzsbatört értelm i tagolódás kínos, 
bukdácsoló oscillálására fog vezetni.

Képzett zeneköltőink rég megszabadultak attó l a tévedéstől, hogy az idő
mértékes versritm ust tegyék az énekszólam ütemezésének alapjává is. De m it 
kezdjünk a nyugateurópai énekszövegekkel, melyek ritm ikájá t — emelkedő vagy 
ereszkedő, rövid versütemeivel és szabadabb frazeológiai tagolódásával — annyira 
nem pótolhatják az ősi m agyar hangsúlyos, hosszú ütemek!

Egyszerre kell tehát megfelelnünk énekszöveg átültetésénél a zene ritm usának 
s a természetes nyom atéknak is. Ez oly feladat, am it csak kedvező esetben sikerül 
teljesíteni. Gyakran meg kell kerülnünk a kettős parancsot. A zenei ritm ikával 
szemben szabadabb a kezünk, ha több az egyenlő ta rtam ú  hangjegy egymás m ögött ; 
ilyenkor a verslábak lüktetése (jambus, trochaeus) visszanyerheti eredeti jogait. 
A beszéd tagolódását is megpróbáljuk kijátszani bizonyos alkalm as pontokon, alkal
mas (többnyire jambikus lüktetésű) szavaknak hangsúlytalanról hangsúlyos részre 
való »átkötésével«. Emennek sok kényes csínja-bínja van.

A cél természetesen az, hogy a beszédnyomaték eltolódása »ne verődjék  
észre«, hogy a figyelem elsikoljék fölötte. Leginkább a verssorok, illetve m ondatok 
»szélső« tagjait sikerül (ha ezek 1— 2 szótagú »csonkok«) a szomszéd szótaghoz »átkötni«, 
azaz egy szóvá dolgozni. Gondolok egyrészt a gyakori k u rta  »auftakt«-okra : ha ezeket 
mindig önálló és nyom atéktalan rövid szócskával akarjuk kitölteni, mely mindig 
nyomatékos fő-szót előzzön meg : teméntelen galibánk lesz vele. Ellenben óvatosan 
átköthetünk« i t t  olyan szót, amely ritm ikailag a legpontosabban simul a kottához 

es értelmében vagy funkciójában valami m otilitás »crescendo«, erősebb indulat vagy 
legalább festő jelleg érződik. Lehet ez kötőszó, határozószó is, vagy például mozgást, 
hangot jelentő ige vagy melléknév, ritkábban főnév. Rendszerint rövidről hosszúra 
ugrik á t a hang, szóval jambikus lüktetésű az á tk ö tö tt szó. Ilyenkor a hosszú második 
szótag mintegy magába szívja az elsőnek természetes nyom atékét is. Fontos azonban, 
hogy a rákövetkező szótagok is szorosan sim uljanak a kottához, m ert egyébként 
a zökkenő menthetetlen.

Hosszabb sorok persze maguktól válnak cezúráikkal két vagy három részre 
s ezek »szélein« megint szerepelhet, ha szükséges, ilyen óvatos átkötés súlytalan 
ütemvégről iktusra. Sor vagy gondolati egység közepén — de különösen az össze
te ttebb  ütem közepén — nem tanácsos próbálkozni vele, m ert o tt kerül a figyelem 
gyújtópontjába s az ütem  szigorú egyensúlytörvényeivel nem tudván  mérkőzni, 
többnyire kínos döccenőt okozna. Ilyen helyen legfeljebb akkor »köthetünk át«, 
ha a dallam nak valami markáns ugrása m integy ellenkező cézurát hoz létre s emerről 
eltereli a figyelmet. Például Hugo Wolf Verborgenheit-jének ezt a sorát : »Oft bin 
ich mir kaum  bewusst« — ahol az első ö t hang mind f, a »kaum« u tán  azonban 
felugrik c-re — megengedhetőnek ta rto ttam , hogy e szavakkal pótoljam  : Olykor 
észre sem veszem« stb. Könnyű a németnek, teheti a »kaum«-ot üteméire, hiszen 
trochaeusról van szó! Magyarban a hangsúlyos »sem« csak úgy csúszik el, hogy az 
u tána hirtelen felugró melódia a zeneileg »hangsúlytalan« »veszem«-nek is ad valam i 
megtévesztő, látszólagos nyom atékot (különösen ilyen esetben, ha a hirtelen felszökő 
da!lám odafent megmarad 2—3 szótagon á t ugyanazon a hangon.).

Az auftakt-okon kívül az esetleg »csonka« utolsó ütem ek szótagja vagy szó- 
• jai is könnyen egyesülhetnek előző ütemvégi szótagokkal.

Ilyen, a föntiekben körülírt, szóátkötésekkel próbálkoztam  például Brahms
F eldeinsamkeit-jéban :

»A sűrű fű su- I sogva bebo- rít« 
vagy alább :

»A ! fellegraj fe- j héren, neszte- len 
su- I han fönt el« stb.
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Az »Immer leiser wird mein Schlummer «-ban :
»Nem si- et le senki- sem,

serke- | nek és | könnyek oinla- | nak.«
(A melódia egy-egy hirtelen lépésre bekövetkező »egyhangon« maradó jambikus 

ké t szótag — a »nem siet« és »senkisem« szavaknál — it t  is hozzásegít egy-egy látszó
lagos nyom atékhoz s így alkalomhoz is, hogy a szókezdetet az üteméiről előbbre toljuk.)

A »Der Tod, das ist die kühle Nachh-Ъап :
»Ha- j Iái, te  néma, hűvös Éj !
Az É let : | Nappal, fülle- teg.«
Összetett szókat persze könnyebben m egtörhetünk ütemvonallal.
További veszélye az ilyen szóátvonásnak, hogy a szóra középütt beköszöntő 

zenei ütem hangsúly esetleg m agában komikusán ható szócsonkot ta lál o tt, olyat, 
amelyhez más értelm et is lehetne fűzni, vagy groteszkül hangzik ; de legrosszabb 
volna, ha rag vagy éppen egyetlen mássalhangzóhoz tapadó rag vagy képző tolódna 
üteméire (effélék : »-gában«, »-góra«, »-ményes« stb.). Ez a csonk leginkább tőszó
csonk lehet, olyan, amely néha — csodálkozás, túlzás, ecsetelés vagy izgatottság 
esetén — a beszédben is m egnyúlhatik és némi »rendkívüli« nyom atékot kaphat 
(például »sö-Zé/ben«, »fe-AeVen«), Nem ajánlatos ellenben a szóátkötés, ha az üteméli 
hang különösebben elnyú jto tt (érzelemfestő) ko tta , m ert erre m ár igazán bajos 
lenne valamely szó második, harm adik tag já t énekeltetnünk.

Melódia (frázis) utolsó hangjára, még ha ütemélen van is (csonka ütem), 
kerülhet rag is, akárm i : az m ár csak afféle zárópont (például Der Tod das ist . . . 
második sora végén : »fülle- teg«). *

Még néhány útjelző elvet a »hangzást« illetőleg. Az emberi hang sajátos 
természetéből folyik az az ism ert megállapítás, hogy a magas nyelvállással képzett 
vokálisok (u, ü, i) rosszabbul énekelhetők, fárasztóbbak és nem olyan zengők, m int 
a méllyel létrejövő о, a á, e, é ö. Mássalhangzóknál a torlódásra, főleg a zöngétlen 
explozívák nyelvbotlató ütközésére (k +  t, k-f-p, t + p  stb.) kell ügyelnünk.

H a tehetjük, utánozzuk az eredetit hangzásban is, legalább vokálisaiban. 
Ezzel hatalm as lépéssel közeledtünk ahhoz a célunkhoz, hogy az eredetinek valamiféle 
tükörképét alkossuk meg.

A kottában  adott ritm ustól eltérhetünk, sőt gyakran el is kell térnünk, ahol 
sok az egyenlő hosszú ko tta  egymás u tán , főleg, ha egyazon hangon szólnak. Ilyenkor 
az eredeti (emelkedő, ereszkedő) verslüktetés törjön elő, m ert folytonos egyhangú 
spondaeust (vagy pirichiust) nem bír el a fül s nem is érzi ritm usnak. Ilyenkor maguk 
a  hangjegyértékek is önkéntelen követik a szövegritmikát. Nem is kell félnünk a 
zenemű ily észrevétlen, spontán és lényegtelen módosításától. De sőt, hitem  szerint, 
valamivel tovább is m ehetünk s ahol a m agyar szöveg egészsége megköveteli, nem 
kell visszariadnunk egy kis ritm ikai m egnyújtástól, pontozástól (о.) a következő 
hang rovására, sőt ha szükség van rá, némi hang jegy aprózás (ritmikai megtörés) 
is elsiklik. Jogosult lehet, indokolt esetben, csekély és észrevétlen (!) »kiegészítés«, 
lianghozzátoldás is, például valamely figuránál, ha az előzményekből és a kíséretből 
önként adódik s a m agyar szövegen segíthetünk vele. Brahms : A m  Sonntag Morgen- 
jének utolsó sorában :

»s titkon a szörnyű kínban fuldo- koltam.«
jogosultnak éreztem — egy előző rokon, analóg tizenhatodos figura és az egybevágó 
zongorakíséret alapján — az ű vokálisra még egy tizenhatodos fisz-hangnak a betoldá
sát, a szövegsor épsége javára. Néha majdnem  arra kell gondolnunk, nem valami 
zenei szabadságban, ritm ikus »átdolgozást lehetőségben találnánk-e meg indo- 
germán nyelvű vokális m űvek szövegei egészséges átültetésének talányos kulcsát, 
olyan féle szabadságban, amellyel például Bartók Béla dalszövegeinek ava to tt ném et 
fordítója kezelte a zeneköltő hangjegyeit, olyképen nyú jtva és módosítva őket, 
hogy egy ép és költői ném et Ady-szöveg hordozóivá lehettek. Külön kottasort 
kellett írni a ném et fordításhoz, de a m űalkotás lelkét éppen ez úton-módon m entették 
meg egy prokuszteszágv gyötrelmeitől.

BOROS REZSŐ
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V I D É K I  Z E N E É L E T

Debrecen. A MÁV filharmonikus zenekar m ájus hó végén ta r to tt  szezónzáró 
hangversenyével kilencedik évadját rekesztette be. Városunk e nagyszerűen működő 
kultúrtényezőjére most, a jubiláris 10. év küszöbén, joggal lehetünk büszkék. A kez
det nehézségein túlvergődve, ma m ár megerősödve és meggyarapodva, e kitűnően 
vezetett filharmonikus zenekar a legkomolyabb feladatokra h ivato tt. Ábrányi Emil. 
a pesti Opera egvkori igazgatója lelkesedéssel, önzetlen ambícióval nevelte, fejlesz
te tte zenekarát. Verdi, Mozart, Sibelius, Järnefelt művei szerepeltek a legutóbbi 
igen sikerült koncert gazdag műsorán. Az egybevágó, gonddal kidolgozott előadás 
minden tételét lelkesen tapsolta meg a Bika-szálló dísztermében egybegyült közön
ség. Örvendetes, hogy soraikba ma m ár olyán társadalm i rétegek is szivárognak be, 
melyek eddig közönnyel fogadtak minden klasszikus muzsikát. Hangos ováció 
középpontjába került az est vendége : Báthy Anna, a M kir. Opera tagja , ki lenyűgöző 
művészetével m ár az első ütem ek u tán  m eghódította közönségét. Az elm últ évek 
fokozódó sikerei bizalommal töltenek el filharmonikus zenekarunk jövőjének sorsa 
tekintetében.

Győr. Csonka-Magyarország vidéki zeneiskoláinak tekintélyes sorában a 86. 
tanévet befejező Győri Ének- és Zeneegylet városilag segélyezett zeneiskolája tíz 
kitűnően sikerült igen magas színvonalú hangversenyt rendezett az 1931/32-es 
tanévben. A legutolsó három hangverseny gazdag m űsorán Hermann László, Helényi 
Gyula, Halmos László, Metzker Károly, H. Szanyi Irm a, Opitz Lujza, Faber Anna 
és Molnár Margit növendékei léptek dobogóra. Játékukból jóleső megelégedéssel 
állapíthattuk meg a kitűnően vezetett intézet pedagógiai szervezettségének jelentős 
színvonalát. Bár minden hangversenyen örvendetes százalékarányban ju to ttak  szóhoz 
a magyar komponisták, az utolsó (10.) hangverseny m űsorát Hermann igazgató 
kizárólag magyar szerzők műveiből állíto tta össze. Hubay, Zsolt, Hermann I.. és 
Kodálv hegedűdarabjai, Popper gordonkaművei, Bartók, Poldini, Siklós, Radnai, 
Molnár és Weiner zongoradarabjai színes változatosságukkal joggal szoríto tták  ki 
az utóbbi években a külföldi hasonló célzatú irodalmat.

Miskolc. Haydn születésének kétszázadik évfordulója az egész zenei világ 
ünnepe. Részt kért ebből az ünnepből Miskolc városa is, amikor a »Miskolc városi 
Hubay Jenő zeneiskola« zenekarából kisarjadzott 50 tagú »71 Liskolci Hangverseny- 
zenekar« Koller Ferenc zeneiskolai igazgató-karnagy vezetése m ellett nagy és fényes 
zenekari est keretében előadta az oxfordi G-dur szimfóniát. A nagy esti hangversenyt 
megelőzően a középiskolai tanulóifjúság részére ta r to tt  főpróbán dr. Vaientényi 
Gáspár tanár esztétikailag m éltatta Haydn zenetörténelmi jelentőségét, m unkásságát 
s kiváló szakértelemmel taglalta az előadott szimfónia egyes tételeit. A műsoron 
szerepelt még Liszt magyar fantáziája, melyet Thurzó N . Lászlóné zongoraművésznő, 
a zeneiskola táanárnője adott elő művészi értelmezéssel, ragyogó technikával és 
Rákos Arnold zeneiskolai h. igazgató Memento című háromtételes elégikus költeménye. 
I', mű lenyűgöző szépsége, de különösen I II . tétele, »A megdicsőülés himnuszá«-nak 
meleg invenciója, bravúros hangszerelése, lendülete, elragadta a hallgatóságot. 
A zenepalota dísztermét zsúfolásig megtöltő előkelő közönség az egész est folyamán 
melegen ünnepelte Koller Ferenc igazgatót, m int a miskolci zenei élet fellendítőjének 
legjelentősebb faktorát, a zenekar művészi teljesítményét, valam int Thurzó N. 
Lászlónál és Rákos Amoldot. A zenekari hangversenyt egyébként hasonló nagy sikerrel 
ismételték meg a Diósgyőri Vasgyárban.

Nagykanizsa. H aydn emlékének hódolt az a nagyon nívós hangverseny, 
melyet a Nagykanizsai Városi Zeneiskola tanári kara rendezett a szezon végén. 
Vannay János igazgató, aki fáradhatatlanul dolgozik a vidéki zeneélet fejlesztése 
ölekében, tartalm as bevezető konferálás keretében ism ertette H aydn stílusának 

hatását századunk zenei irályainak kialakulására. Ugyancsak Vannay igazgató 
ezényelte a Városi Női-kar előadásában kitűnően m egszólaltatott két Haydn- 

kórust. L. Weber Margit, F. Pásztor Irm a, F. Garai Margit és Honti Ilona előadásá
ban hallottuk a nagy osztrák mester G-dur hegedű-zongora szonátáját és E-moll 
zongoratrióját — tökéletes, stílusos kidolgozásban. Flittner Rózsi skót népdaloknak 
és a »Teremtés« egyik áriájának bensőséges, nagy énekkulturával való megszólalta
tásával a ra to tt zajos tapsokat. A város hatodik évfolyamát betö ltö tt zeneiskolájá
nak évadzáró növendékhangversenyét kizáróan m agyar szerzők műveiből állította 
össze Vannay igazgató. A gazdag műsorból emeljük ki Szabados, König és Hollósy
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dalait, Dohnányi, Radnai, Siklós, Bartók, Kazacsay, Poldini, Gessler és Horváth A. 
zongoradarabjait, végül Bloch, Hubay, Vannay, Kőszegi és Gajáry liegedűkompo- 
zicióit. A zeneiskola nagyterm ét zsúfolásig megtöltő közönség lelkes ovációval ju ta l
m azta a kitűnő tanári kart, odaadó, nagysikerű munkásságáért.

Szeged. H a egy pillantást vetünk az elmúlt évad zenei eseményeire, m ár felületes 
áttekintés u tán  is meg kell állapítanunk, hogy a gazdasági és kulturális szempontból 
egyaránt rendkívül nehéz viszonyok ellenére Szegeden intenzív és eseményekben 
gazdag zenei élet folyik, am it annál inkább értékelni kell, m ert Szegedet, az ország 
második városát a trianoni békeszerződés igen nehéz helyzetbe hozta. Igaz ugyan, 
hogy a Kolozsvárról m enekült Ferenc József tudom ányegyetem  ennek a városnak 
falai közt ta lá lt új otthonra, ami óriási, szinte felbecsülhetetlen kulturális nyereséget 
jelent ; ugyanakkor azonban Szeged határváros lett, melynek normális, egészséges 
vérkeringését a délfelé és keletfelé ágazó ütőerek erőszakos eímetszése csaknem katasz
trofálisan érin tette és új, igen nehéz gazdasági problémák elé állította. Hogy csak egy 
példát említsek, a zenét tanulók száma megcsappant. Kevesebb le tt azáltal, hogy az 
elszakított területekről elm aradtak a növendékek, de megfogyott közvetve is, am eny- 
nyíben sok szegedi iparos és kereskedő, akik anyagilag megérezték elszakított terü let
ről való vásárlóik elm aradását, kénytelen volt lemondani arról, hogy gyermekét 
zeneileg továbbképeztesse. A nehéz gazdasági viszonyok m indenütt megtizedelték 
a koncertterm ek publikum át. Szegeden, a fentebb em líte ttt oknál fogva különösen 
visszatükrözte a hangversenyterm ek képe a súlyos gazdasági válságot. H a m ind
ezeket a körülm ényeket figyelembe vesszük, jóleső megnyugvással kell megállapíta
nunk, hogy Szeged intenzív küzdelmet folytat azért, hogy a nehéz viszonyok ellenére 
kulturális javait zenei téren is megmentse, sőt továbbfejlessze.

Most pedig vegyük sorra a zenei élet egyes területeit.
Szeged legnagyobb zenei nevezetességénél kell kezdenünk, a Fogadalmi 

templom világhírű orgonájánál. A Fogadalmi templomban havonta rendszeresen 
orgonahangversenyeket ta rtanak , melyeken hazai és külföldi orgonaművészek szólal
ta tják  meg a hatalm as hangszert. Az elmúlt évadban az orgonahangversenyek sorát 
Prof. Franz Schütz, a bécsi Zeneművészeti Főiskola kiváló tanára ny ito tta  meg, 
október 9-én ta r to tt hangversenyével, melyet a budapesti rádió is közvetített. Novem
berben e sorok írója ado tt orgonahangversenyt, mely alkalommal először já tszo tta  
Liszt Ferenc két — eredetileg zongorára írt — legendáját (Szent Ferenc a m adaraknak 
prédikál és Szent Ferenc a hullámokon jár), melyeket a Fogadalmi templom orgoná
jára ír t át, ahol a progranmizenei m űvek színbeli aláfestésére, a hullámzó tenger 
illusztrálására, valam int a m adarak csicsergésének ecsetelésére nagyszerű lehetőségek 
nyíltak. A következő művész Németh István volt, a pozsonyi székesegyház orgonistája, 
kinek hangversenyét szintén közvetítette a rádió. Mikor a kemény tél beköszöntött, 
az orgonahangversenyek sorozatában kényszerű szünet állo tt be, mivel a Fogadalmi 
templom fűtőberendezése még nem készült el. Májusban volt a legközelebbi hang
verseny, melyen Zalánfy Aladár, a budapesti Zeneművészeti Főiskola kitűnő orgona
tanára tartalm as, komoly m űsort já tszo tt végig. Júniusi szezonzáró hangversenyre 
Prof. Alfred Sittard, a ham burgi Szent Mihály-templom orgonistája látogatott el 
Szegedre, hogy értékes művészetét a kitűnő hangszeren ju ttassa érvényre. Sajnálatos 
baleset akadályozta meg ebben : közvetlenül a hangverseny előtt oly szerencsétlenül 
esett el, hogy nem ta rth a tta  meg koncertjét. Helyette, tekintettel a rádióközvetítésre, 
cikkíró adott rögtönzött orgonahangversenyt. S ittard  professzor felépülése után, 
július 2-án szerzett felejthetetlen estét a szegedieknek. Ezeken az orgonahangverse
nyeken kívül számos orgonabem utató volt ; minden filléres vonat utasainak, azon
kívül Szegedre érkező vendégeknek, iskoláknak és más kiránduló csoportoknak 
alkalm uk nyílt, hogy a Fogadalmi Templom orgonájában gyönyörködjenek.

A szegedi »Harmónia« hangversenyrendező vállalat fáradozásának köszönhető, 
hogy a lefolyt szezonban Szegeden több vendégművészt hallhattunk. A hangverseny- 
sorozatot ősszel Dohnányi mester zongoraestje vezette be, hallottuk még többek között 
Zathureczky Edét, Szigeti Józsefet, Ada Sárit, Kubeliket. Egy jótékonycélú hang
versenyen Stefániái Im re kiforrott művészetét élveztük, ki m űsorát Liszt műveiből 
állíto tta  össze.

A zeneileg m űveltebb közönség magasabb igényeit m últ nyárig a Szegedi 
Filharmonikus Zenekar elégítette ki, mely Fichtner Sándor zeneszerző, karnagy veze
tése a la tt évről-évre rendszeres hangversenysorozatot rendezett, magas művészi 
színvonalon álló műsorokkal. A m últ nyáron beállott gazdasági összeomlás ezt a 
kitűnő testületet sem kímélte meg ; anyagiak híjján fiiharmonikusaink sem kezdr 
hették  meg a szezont, azonban mégsem voltunk kénytelenek nélkülözni a zenekari



A Z E N E 281

hangversenyeket, m ert akadtak  az ügynek pártfogói és támogatói, akik életrehívták 
a Szegedi Szimfonikus Zenekart, mely négy hangversenyt adott ez évadban, k a r
nagyának, Fichtner Sándornak vezényletével. Ezeken a hangversenyeken több 
újdonság is szerepelt, miknek országos bem utatója volt a szegedi előadás. Szegedi 
szólisták is szerepeltek, így dr. Baranyi János zongoraművész, továbbá Dr. Belle 
Ferenc hegedűművész, Kollár Pál zongoraművész (mindketten a Városi Zeneiskola 
tanárai).

Szeged zenei életében tevékenyen résztvesznek a város területén működő 
különböző dalárdák és énekkarok. Mindegyik testület évenkint önálló hangverseny 
keretén belül m utatja  be a közönségnek fejlődését. A dalárdák által rendezett hang
versenyek közül kiemelkedett a Szegedi D alárda hatvanéves jubileumi díszhang
versenye, melyen Liszt Ferenc egyik leggrandiózusabb műve, a »Szent Erzsébet 
legendája« című oratórium  került előadásra e cikk írójának vezényletével. A jubiláló 
testület 80 tagú vegyeskarán kívül a Szegedi Polgári Dalárda 60 tagú férfikara is 
szerepelt, továbbá a Szegedi szimfonikus Zenekar. A magánszólamokat szegedi m űvé
szek, részben a Szegedi Dalárda tagjai énekelték : Erzsébet nehéz, de hálás szerepét 
T. Szent-Tamási Alma hang verseny énekesnő, ki erre az alkalom ra az oratórium  
szövegét mesterien újrafordította, Zsófiát Felsmann Emilia oki. étiektanám ő, Lajost 
Kapossy Gyula, a többi magánszerepeket Piukovich József és Rótt Nándor. Ezt 
a díszhangversenyt szintén közvetítette a budapesti rádió, m iáltal dicséretes módon 
alkalm at n y ú jto tt a szegedieknek arra, hogy zenei készültségüket az egész világ előtt 
bemutassák. Április 10-én Szeged legrégibb dalegyesülete, a Szegedi Polgári Dalárda 
rendezett jólsikerült hangversenyt, melynek fényét nagyban emelte nagybaconi 
Bardócz Margit hegedűművésznő értékes közreműködése. E rre a hangversenyre el
látogatott Szegedre az Országos Magyar Dalosszövetség ügyvezető elnöke, F rühw irth  
Mátyás országgyűlési képviselő is. Az em lített dalárdákon kívül a vasutasok »Hazánk« 
dalköre, a dohánygyári »Honszeretet« dalkör (vegyeskar), az ifjúiparosokból álló 
»Szegedi Visszhang Dalkör« és a református énekkar szerepel sűrűn a hangverseny- 
dobogón, részben önálló hangversenyek keretein belül, részben pedig közreműködik 
különféle alkalmakkor. így  a Fogadalmi Templomban rendezett orgonahangverse
nyeken több ízben szerepelt a Szegedi Vokálkar, továbbá a Fogadalmi Templom 
énekkara és a Szegedi Dalárda vegyeskara. A Szegedi Katolikus Kör által rendezett 
ú. n. ádventi kultúrdélutánokon a Szegedi Polgári Dalárda, a Honszeretet dalkör, 
a Hazánk dalkör, a Szegedi Vokálkar és a Szegedi Dalárda vegyeskara is közremű
ködött. Ezeken a kultúrdélutánokon fővárosi művészek — nagybaconi Bardócz 
Margit liegedűművésznő és Szollás Magda zongoraművésznő — játékában is gyönyör
ködtünk, egyik alkalommal pedig H arm at A rtúr főiskolai tanárnak  értékes előadását 
hallgattuk régi magyar egyházi énekeinkről.

Szegeden sok jónevű művész él, kinek nevével gyakran találkozunk hangver
senyek és előadások, továbbá a rádió műsorain. Az énekszólisták közül Cholnoky 
Margit, Felsmann Emilia, Ocskayné Hilbert Janka, T. Szent Tamási Alma, Kapossy 
Gyula, Kertész Lajos és Ocskay Kornél, a hangszer játszó művészek közül dr. Bara
nyai János (zongora), dr. Belle Ferenc (hegedű), Erdélyi János (hegedű), Kertészné 
Kain  K ató (zongora), Kollár Pál (zongora) és Telbisz István (gordonka) nevét em lítjük 
meg.

Tevékeny részt vesz Szeged zenei életének fejlesztésében a városi zeneiskola, 
mely Köriig Péter zeneszerzőnek, az intézet igazgatójának vezetése a la tt m ind nagyobb 
mértékben fejlődik és az idei évadban is 8 nyilvános hangversenyen számolt be m un
kásságáról. A közönség szívesen látogatja a zeneiskola hangversenyeit, melyek úgy 
műsorösszeállítás, m int a nyú jto tt produkció szempontjából határozottan  emelkedő 
vonalat m utatnak. Az idei évnek kétségkívül legértékesebb hangversenye az a kam ara- 
est volt, melyen Fiedler W alter professzornak, a kamarazene tanárának  növendékei 
m utatták  be képességeiket. Ez a koncert bármely fővárosi intézetnek dicséretére 
v;ilt volna. Az intézet egyébként ezidén ünnepelte fennállásának ötvenéves fordulóját, 
mely alkalommal szintén igen nívós hangversenyt ta rto tt, melyen az intézet énekkara 
is közreműködött. Érdekes ú jjítást vezetett be O. H ilbert Janka, a magánénekes- 
'.anszak tanára. Növendékeivel a Városi Színház színpadán előadatta Offenbachnak 
bájos »Fortunio Dalá«-t. Ez volt a Szegedi Városi Zeneiskola első színpadi estje, 
mely igen örvendetes haladás és további ilyenirányú m unkára búzdít.

Ézzel elérkeztünk a színpadi zene birodalmába. Szegeden egészen a m últ 
évig a Városi Színházban évenként átlag 25—30 operaelőadást ta rto ttak . Tekintettel 
arra, hogy opera-apparátus fenntartása viszonylag igen költséges volt, ezzel 
szemben a produkció márcsak a kevésszámú jó énekes m iatt is a kívánatos
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magas színvonalat elérni nem tud ta , lem ondtak az állandó operaelőadásokról és inkább 
a pesti Operaliáz vendégjátékát vették  kombinációba. Az első vendégszereplés janu
árban meg is történt. A pesti Operaliáz teljes felszereléssel, 40 tagú zenekarral le
u tazo tt Szegedre és három  operát ado tt elő (Turandot, A Tenor és Massenet Manon-ja), 
telt házak mellett. Felejthetetlen élmény m arad a jelenvoltak számára a pesti művé
szek minden szempontból értékes, magasszínvonalú produkciója. Szeretnők remélni, 
hogy az Operaliáz még többször gyönyörködtetni fogja a szegedieket. A Szegedi 
Városi Színház a zenés műfajok közül kizárólag az operettet kultiválja, főleg az új 
jazzoperetteket, melyek m ellett dicsérettel kell megemlékezni egy-egv régebbi értékes 
műnek felújításáról, így pl. a Denevér reprízéről.

Beszámolónk nem volna teljes, ha a hangversenydobogó és színpad m ellett 
nem említenénék meg az egyházi zenét, mely Szegeden gondos, szeretetteljes ápolásban 
részesül. Kisebb templomokban is találunk vegyeskarokat, melyek alkalmilag szép 
készültséggel emelik az istentisztelet fényét. A Fogadalmi Templomban állandó, 
jó erőkből álló énekkar működik, azonkívül évenként 25 zenekari misét adnak elő, 
köztük nagyszabású műveket. íg y  pl. ezévben tóbbízben előadásra kerü lt König 
Péter Szegedi Miséje, Csornák Elemér vezényletével. A Fogadalmi Templom felszen
telésének első évfordulóján a Szegedi Dalárda vegyeskara Cholnoky Margit, Felsmann 
Emilia, Kertész Lajos és Kapossy Gyula magánénekesek közreműködésével, cikkíró 
vezénylete a la tt előadta Dolmányi Ernő pályadíjnyertes Szegedi Miséjét, m it ezúttal 
is közvetített a rádió.

Az évad utolsó zenei eseménye az Országos Magyar Dalosszövetség IX. (szegedi) 
kerületének dalosversenye volt, m elyet Makón ta rto ttak  július 3-án. Ezen a verse
nyen a két legnehezebb csoportban Szeged vitte el a pálm át : a férfikari nehéz műdal- 
csoportban a szegedi »Hazánk« dalkör kap ta az első díjat, melynek Magyar Rezső 
tanár a karnagya, ki ugyancsak sok érdemet szerzett a szegedi dalosügy fejlesztése 
körül ; a nehéz vegyeskari csoportban a Szegedi Dalárda vegyeskara le tt első.

Antos Kálmán
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V EG Y ES H ÍREK
Gobbi Alajos, a Nemzeti Zenede ny. 

főigazgatója, 90 éves korában elhúnyt. 
A régi muzsikusvilág igen népszerű 
»Gobbi-bácsi«-ja még az elm últ tavasszal 
is korát meghazudtoló elevenséggel v e tt 
részt úgy a hegedűtanár-vizsgálóbizottság 
ülésein, m int az Országos Dalosszövetség 
művészi bizottságának konferenciáin. 
Érdeklődése mindenre k iterjed t és józan 
éleslátásának sok esetben adta, még a 
legutóbbi időkben is, bizonyítékát. Olasz 
hegedűművészcsaládból szárm azott. Déd
apja is hangversenymestere volt egy 
felsőolaszországi staggione társaságnak. 
1842 december 20-án született Pesten. 
Minthogy m ár ötéves korában tanujelét 
adta nagy muzikalitásának, előbb otthon 
tan íto tták  hegedülni, m ajd a Nemzeti 
Zenedébe Íra tták  be, hol oly kiváló 
mesterek osztályainak dísze volt éveken 
át, m int H uber Károly és Ridley-Kolme. 
Zeneszerzéstannal is foglalkozott és 
Them  Károly — a negyvenes évek végén 
több sikeres opera és népszínmű nagy
tudású kom ponistája — a húszéves 
Gobbinak nagy jövőt jósolt egy vonós
négyesének bem utatása alkalmával. Még 
nem tö ltö tte be harmincadik életévét,

midőn a Nemzeti Zenede megbízza az 
előkészítőosztályok vezetésével. K itűnő 
pedagógusnak bizonyult, de a kezdő 
liegedűsgenerációval való lélekölő munka 
nem elégítette ki ambícióját. 1863-ban 
beül a Nemzeti Színház zenekarába, hol 
nemsokára a hangversenymesteri pultig 
küzdi fel magát. 1885-ben az Opera 
zenekarának egyik primadonnája. A 
nyolcvanas évek végén nyugdíj az ta tta  
m agát és a Nemzeti Zenede zenekarának 
élére kerül. E ttő l kezdve állandóan növek
szik népszerűsége. Nagy pedagógiai ado tt
ságával, szorgalmával, önzetlen lelkese
déssel és fegyelmező készségével pár 
esztendő a la tt olyan nívóra emelte zene
karát, hogy a Zenede zenekari hang
versenyei komoly tényezői lettek a 
főváros zenei életének. A kilencvenes 
években Gobbi tűzte ki állandóan m ű
sorára Schubert, Brahms, Liszt szim
fóniáit, oly időkben, mikor ezeket még 
hosszadalmasnak és unalmasnak bélye
gezte meg a napisajtó. B'elkarolta a 
m agyar kom ponistákat is. 1901-ben az 
intézet igazgatói székét foglalta el. 
Helyéről a forradalmak ala tt távozott. 
H alálát az egykori növendékek belátha 
ta tlan  serege gyászolja. A magyar zene
kultúra pedig hálával őrzi emlékét», 
nagyszerű pedagógiai eredményeiért.
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Temetésén testületileg vettek  részt : 
a Nemzeti Zenede, a Zeneművészeti 
Főiskola, a Dalosszövetség, az Opera, 
a Zenészek Nyugdíjintézete. Dalokkal 
közreműködött az operaházi férfikar és 
a Dalosszövetség egyesített énekkara 
Szegő Sándor országos karnagy vezeté
sével. A gyászszertartás u tán  a ravata- 
lazó csarnok előtt felállított koporsó 
mellett három beszéd hangzott el : Melly 
Béla, a Nemzeti Zenede alelnöke a 
Zenede nevében, a Zeneművészeti Fő
iskola nevében Siklós Albert és a Dalos
szövetség nevében Purébl Győző búcsúz
ta ttá k  el az elhúnytat.

Dámit András, a m. kir. Opera és 
a Filharmóniai Társulat tagja, a Zene- 
művészeti Főiskola tanára  váratlanul 
48 éves korában elhúnyt. Nagyzsámon 
született 1884 aug. 14-én. Tanára Böhme, 
korán felfedezte benne a h iva to tt trom 
bitaművészt. Nvugdíjbavonulásával Dá- 
m itot, kedvenc növendékét ajánlotta 
utódjáúl. így  került D ám it még egészen 
fiatalon 1908 őszén a Zeneakadémia 
trom bita-tanszakának katedrájára. Fény
korában egyike volt hangszere leg
ideálisabb mesterének. Olyan meleg, 
lágy és mégis érces hangot, biztos magas
ságot ritkán hallani, m int az övé. 
K itűnő pedagógus is volt, aki nagy 
ambícióval nevelte áz utóbbi két év
tized trombitás-generációját. Temetésén 
a Zeneművészeti Főiskola nevében Siklós 
Albert, a Filharmóniai Társaság nevében 
pedig Temesváry J ános búcsúztatta meleg 
szavakkal a magyar zenekúltúra derék 
harcosát.

Psenyeczky Nagy Zoltánt, a Debreceni 
Városi Zeneiskola érdemes igazgatóját 
vasárnap (31-én) kísérte utolsó ú tjá ra  
a város zenei társadalm a. 1873-ban 
született Debrecenben. Tanulm ányait 
szülővárosában kezdte meg, m ajd Buda
pesten fejezte be. Koessler és Thomán 
növendéke volt a zeneakadémián 1894—- 
1899. Egyidejig m int tanítóképezdei 
tanár m űködött és 1915-ben telepedett 
meg Debrecenben, hol a Zeneiskola 
átszervezésével bízták meg. Mint zene
szerző zongoradarabjaival, dalaival és 
férfikórusaival a ra to tt sikert. í r t  egy 
operettet is (M urányi Vénusz) , valam int 
nehány igen jól bevált zeneelméleti 
tankönyvet és karénekiskolát kezdők 
számára.

Sztára József egyházi zeneszerző és 
karnagy, Kalocsán hetvenöt éves korá
ban hirtelen elhúnyt. 1857-ben született. 
Húszéves korában Párisba költözött, 
hol orgonaművészi és egyházzenei tanu l

m ányait fejezte be. Bruckernél is tanu lt 
Bécsben. 1883-ban honvágya haza h a j
to tta  és Kalocsán telepedett meg, hol a 
Tanítóképzőn zeneelméletet és karéneket 
tan íto tt. 1924-ben a párisi egyházzenei 
díj nyertese lett. Kompozíciói szolid kép
zettségű, áliitatos inspirációjú muzsikus 
alkotásai. Mint pedagógust a növendékek 
tekintélyes tábora gyászolja.

Dötsch Károly az Országos Cecilia 
Egyesület alelnöke 63 éves korában halt 
meg Budapesten. Az elhúnytnak különö
sen nagy érdemei voltak a m agyar 
dalosügy felvirágoztatása körül ; 35 éven 
á t vezette a Budapesti Férfidalegyletet 
és tíz év ó ta országos társkarnagya volt 
a Magyar Dalosszövetség budapesti kerü
letének. R észvett a katolikus K án to r
szövetség alapításában is. Érdem ei el
ismeréseid a szövetség díszelnökül válasz
to tta  meg és a Szentszék a »Pro Ecclesia 
et Pontifice« érdemkereszttel tü n te tte  ki.

Kubelik a világhírű hegedűs anyagi 
zavarokkal küzd, ho lo tt nagybirtokos 
és villája van Abbáziában. De azért ő 
sem kívánja, hogy két keze valamely 
baleset útján  m unkaképtelen legyen —- 
pedig jobb kezét 829.000, balját 111.000 
francra biztosíto tta . . . I t t  m egem líthet
jük, hogy a lengyelek még mindig 
nagy zongoraművésze, Paderewski u. a. 
amerikai biztosítótársaságnál 8,700.000 
francra biztosíto tta két kezét ; biztosítási 
díja évente 250.000 franc.

Schrecker új operát fejezett be. Címe : 
A genfi kovács. Októberben kerül színre 
a berlini Staatsoperben.

Sopronban H aydn »Teremtését« szabad
téri ünnepi játékok keretében adják elő 
augusztus 14-én és 15-én.

Jones császár, O’Neill híres drám ája 
Louis Grünbaum kísérőzenéjével kerül 
bem utatóra a newyorki Metropolitanben.

PÁLYÁ ZA TI H ÍREK
• •••

Az Országos Magyar Dalosszövetség
az alant felsorolt vegyescsoportok részére 
a jelen hirdetm ényben foglalt feltételek 
m ellett hét pályázatot hirdet.

Férfikari pályázatok.
I. Nehéz műdalcsoport részére : Miután 

ezen verseny győztese a királydíjra 
pályázni jogosult, ennek megfelelő nehéz
ségű, 6—40 percig tartó , komoly vagy 
derűs szövegre ír t férfikar kompozí
cióra.
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II. Könnyebb műdalcsoport vészére : 
Középnehézségű, 4—8 percig ta rtó  férfi
kar kompozícióra vagy megfelelő nehéz
ségű népdalfeldolgozásra.

I II . Nehezebb népdalcsoport részére : 
Népdal vagy népdalok művészi feldol
gozására.

IV. Könnyebb népdalcsoport részére : 
Népdal vagy népdalok feldolgozására, 
azonban a könnyen énekelhetőség szem- 
m eltar fásával.

A csoportok sorrendje egyszersmind 
a  művek nehézségi fokát is jelenti.

V. Kormányzói díjcsoport részére : Köze
pes nehézségű, legfeljebb 6 percig ta rtó  
férfikari népdalfeldolgozásra.

Vegyeskari pályázatok.
VI. Nehéz vegyeskari csoport részére : 

Az I. számú férfikari pályázat m in tá
já ra 6— 10 percig tartó , komoly vagy 
derűs szövegre ír t nehéz vegyeskari 
kompozícióra.

V II. Könnyebb vegyeskari csoport ré
szére : Középnehézségű, 4—8 percig tartó , 
vegyeskari népdalfeídogozásra.

A pályadíjak a következők :
Nehéz m ű d a lra ........................ 300 P
Könnyebb m ű d a lra ...............  240 «
Nehezebb népdalra.................  200 «
Könnyebb népdalra .............  160 «
Kormányzói díj c s o p o rt......... 240 «
Nehezebb vegyeskarra ......... 200 «
Könnyebb v egyeskarra ......... 160 «
Abban az esetben, ha a beküldött 

pályázatok között megfelelő értékű művek 
nem volnának, a bírálóbizottság a d íjat 
nem adja ki.

Magánénekszólamok mellőzendők.
Az összes pályázatokon csak nyilvá

nosan eddig még elő nem ado tt művek 
vehetnek részt. Mind a hét díjnyertes 
mű az Országos Magyar Dalosszövetség 
1933. évben Budapesten tartandó  Orszá
gos Dalosversenyén, m int k ö tö tt verseny
kar kerül bem utatásra. A pályázat titkos, 
tehát az idegen kézzel íro tt és jeligés 
levéllel elláto tt pályam űvek vezérkönyv 
alakban leírva 1932. évi október hó 
1 -én déli 1 óráig az Országos Magyar 
Dalosszövetség elnökségének (Budapest, 
VI., Reáltanoda-utca 7.) átadandók, 
illetőleg címére vidéken ezen időpontig 
feladandók. A pályadíjat nyert szerző 
köteles a szólamokat az eredmény 
kihirdetésének napjától szám ított 8 na
pon belül pótlólag beküldeni. A »Kor
mányzói díj «-csoportban pályadíjat nyert 
mű szerzője köteles a pályázat eldőlte 
u tán 8 nappal a pályadíjat nyert kórus

vezérkönyvét vegyeskarra is átírni és 
a fentem lített határidőn belül a Szövet
ségnek beszolgáltatni. A beküldött mü
veket a Szövetség művészi bizottsága 
részéről delegált zsűri fogja megvizsgálni.

Könyves Károly pályadíjat nyert Bala
toni Himnusz«-a szövegére írandó ünnepi 
hangulatú, négy' szólamú férfikarra, 1932. 
augusztus hó 15-én lejáró határidővel 
hirdet pályázatot a m agyar királyi vallás- 
és közoktatásügyei miniszter. A bíráló 
bizottság, melynek tagjai Harmat Artúr, 
Koudela Géza, Siklós Albert, Szegő Sándor 
és Sztára Sándor — a pály'ázat eredmé- 
ny'ét augusztus hó 20-án hirdeti ki. 
A" legjobbnak íté lt pályam ű 300 pengő 
jutalom ban részesül. Ä szöveg az írók 
Gazdasági Egyesülete helyiségében (Buda
pest, V III., Eszterházy-utca 4.) délelőtt 
9—11 óra között átvehető. K ívánatra a 
szöveget az írók  Gazdasági Egyesülete 
posta ú tján  is elküldi, megadott címre. 
A pályam űvek jeligével, legkésőbb 1932. 
augusztus hó 15-én délelőtt 12 óráig, a 
külső borítékon Balatoni Himnusz-pályá
zat jelzéssel, a Magyar Dalosszövetség 
helyiségébe (Budapest, IV., Reáltanoda
utca 7.) küldendők el.

KÓTÁK—K ÖN YVE K

A Magyar Kórus legújabb száma most 
jelent meg két-háromszólamú magyar 
miseénekekkel, mely'ek úgy az egynemű, 
m int a vegyeskaroknak kitűnő any'agot 
adnak az egydiázi ének műveléséhez. 
A könnyen betanítható  és művészi letéte
ket Brantl Ernő, Vízi János, Kertész 
Gyula és Bárdos Lajos írták. Néhány 
klasszikus vegyreskari m otettán  kívül 
(Mozart, Arcadelt művei) még az ország
szerte egyrre többfelé énekelt gregorián 
M issa de A ngelis misének orgonakíséretét 
is tartalm azza az értékes kargyüjtemény. 
A harmóniumon is játszható praktikus 
kíséretet Halmos László győri székes- 
egyházi karnagy írta. A szokottnál gazda
gabb szövegrész az Országos Magyar 
Cecilia Egyesület esztergomi vándor- 
gyűléséről ad tudósítást, melyből az 
egy'házi zene művelésére alakult egyesü
letnek sokoldalú úttörő munkásságáról 
kapunk lelkesítő képet, teljes egészében 
közli dr. Serédi Jusztinián bíbornok- 
hercegprímás feltünéstkeltő szózatát is az 
egy'házi zenével szemben való kötelessé
gekről.

Budapest székesfőváros házinyomdája 1932 -- Ö8!I4
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