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Budapest Székesfőváros 
Népművelési Bizottsága hangversenyei

a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével
♦ ♦♦

A  bérlet

Első hangverseny — 1935 október 13-án — Karnagy: Bor Dezső 
vasárnap délután 5 órakor

( K l a s s z i c i z m u s )

Közreműködnek : Moizer M argit operaénekesnő, Szende Magda hegedű- 
művésznő, R. Molnár Anna hárfaművésznő és Meiszner János fuvolaművész.

1. Beethoven (1770 Bonn — 1827 Bécs.) Egmont-nyitány. (1810.)
Goethe a ném etek halhata tlan  költője klasszikus tragédiában örökí

te tte  meg Egm ont Lam oral grófnak a világtörténelem  egyik legvitézebb 
katonájának emlékét, akit II . Fülöp álnok módon tőrbecsalt és megöletett. 
Az izgalmas jelenetekben bővelkedő szom orújáték Beethovent jelen nyitány 
megkoinponálására inspirálta, mely azóta Goethe darabjának bevezetéséül 
is .szolgál.

Eovagias, hősi, de egyben tragikus hangulat vonul végig a szonáta
formában m egkonstruált művön. Már a 24 ütem nyi lassú bevezetés sejteti 
velünk a hős tragikum át. De ez tetőfokát az expozíció visszatérésének záró
tém ájában éri el, hol a kürtök izgalmas ritm usa, a hegedűk felsikoltása, m ajd 
a fúvók misztikusan halk harmóniái érzékeltetik hősünk sorsának beteljese
dését. Beethoven mesterművének csodálatos formai ökonóm iáját, zenekarának 
heorikus fényét, örök időkön á t bám ulat és hódolatteljes alázat illeti. Wagner 
az Egm ont hatása a la tt határozta el, hogy komoly zenei stúdium okba kezd ; 
Brahm sot is az Egm ont inspirálta első szimfóniájának alaphangulatára. 
Lélegzetelállítóan tombol egy démonikus erő az expozíció visszatéréséig. 
Majd kiengesztelő apoteózis zárja le a költői szépségekben bővelkedő m ester
művét.

2. a) Haydn József (1732 R ohrau—1809 Bécs): Ariadne Naxosz szigetén. 
K an tá ta , mezzoszopránra zenekar kísérettel. (Ernst F rank átdolgozása).

Bécsben ír ta  60 éves korában H aydn mester ezt az alkalmi kompozíciót, 
melyet évekkel ezelőtt a H aydn-jubileum  alkalm ával jelenetezve (díszletekkel) 
is előadtak. Ariadne, Minos krétai királynak leánya belészeret Tlieseusba, 
a labirintusban tanyázó szörnynek, a M inotaurusnak legyőzőjébe. É jjel 
titokban Naxos-szigetére szöknek. De m ialatt Ariadne aludt, Theseus 
hűtlenül elhagyta és Athénbe vitorlázott el. Ariadne álmából felébredve, 
remegve, izgatottan k u ta tja  szerelmesét s epedve szólítja magához. 
Rémes kétségek, sejtelmek gyötrik. Majd kérleli az isteneket, adják vissza 
férjét s küldjenek enyhülést fájdalm ára. De hirtelen megpillantja a görög 
jelvényekkel vitorlázó hajót, m ajd Theseust is annak fedélzetén, am int 
a vitorlák feszítését irányítja. Fájdalm asan kiált fel és kérleli az isteneket, 
hagyják őt meghalni, m ert így, Theseus nélkül nem jelent néki semmit az élet. 
»Örök szent tenger, nyisd meg mélységedet számomra!« S kétségbeesésében 
a szirtekről a tajtékzó hullám okba veti m agát. Ariadne szólójának minden 
dram atikus fázisát mesterien aknázza ki H aydn ebben az olasz nagy áriák ’
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form ájára em lékeztető kompozíciójában. Megható hangokat ta lál Ariadne 
szerelmére (Largo e sostenuto), a vágyakozásra (ária), a tenger látképének 
m egrajzolására (andante), m ajd  egy dram atikusan fokozódó recitativóban 
arra a jelenetre, m ikor These üst m egpillantja, végül a szokásos s tre ttá ra  
(Presto), a halálvágy megérzékítésére.

b) Beethoven': In  quaesta tornba obscura.
Énekli : Moizer Margit operaénekesnő.

3. Mozart (1756 Salzburg— 1791 Bécs) : Versenymű hegedűre, Esz-dur. 
(Köchel-jegyz. : 268.)

A salzburgi hallhatatlan  Mester halála elő tt ké t esztendővel ír ta  jelen, 
hatodik hegedűversenyét. Ez is három tételes és szonáta-, dal-, valam int rondó- 
formák követik egym ást olykép, hogy csak a dalform ában ír t Adagio szólal meg 
ß-durban. Ez u tóbbit csak vonóskar kíséri, a szóló tételeket a szokásos kis 
zenekar, trom biták  és üstdob nélkül. Form ai elgondolásban ez a versenym ű 
sem különbözik semmiben Mozart többi k o n ce rtd arab ja itó l: i t t  is előrebocsátja 
a zenekar az expozíciót, a szólóhegedű variálva egészíti ki a tém ák periódusait, 
csak a szokásos kadenciákról mond le, az első és utolsó tételben. U tolérhetetlen 
melódiabőség árad m inden taktusából. Úgy énekelni a hangszer leikéből, 
bensőségesen, közvetlenül, nem tu d o tt senki, csak Mozart. Figyeljük meg e 
versenymű cantabile epizódjait, az első tétel m elléktém áját, vagy a lassú tétel 
főtém áját s meg fogjuk érteni, hogy ez az isteni sugallattól átszellem ült lángész 
mikép tu d ta  csodálatos lelke mélyében zsongó dallam ait a hegedű tónusára, 
hangterjedelm ére átv inni és technikai lehetőségeivel összhangba hozni.

E lőadja Szende Magda hegedűművésznő.

S z ü n e t.

4. Mozart (1 756 Salzburg— 1791 B écs): Versenymű fuvolára és hárfára 
C -dur, 299. mű.

Párizsi ú tján , huszonkét éves korában ism erkedett meg Mozart közelebb
ről a hárfával, a franciáknak a spinét m ellett legkedveltebb »nemzeti« hang
szerével. A kkoriban a hárfa ö t ok távát átfogó, diatonikus hangszer volt, 
melynek hú rja it nemcsak kam pókkal, de m ár 1720 ó ta pedálokkal lehete tt 
áthangolni. Valószínű, hogy M ozartot ez az utóbbi, akkor még nagyon kevéssé 
elterjed t típus insp irá lhatta  e versenyművének m egírására ; erre vall különösen 
az utolsó té tel egy-két epizódjának akkoriban merésznek és nehezen kivihetőnek 
ta r to tt  modulációja. (Félreértés elkerülésére meg kell jegyeznünk, hogy ez a 
m ozarti hárfa pedáljai csak egy fordulato t végeztek, így a hangszer minden 
egyes h ú rjá t a pedál lenyom ásával csak egy félhanggal m agasabbra tu d tá k  
átalak ítan i. A napjainkban használatos Erard-féle harpe á double mouvement 
csak a 19. század második évtizedében kezdte meg győzedelmes pályafutását).

A zenekari bevezetés az expozíciót, a kor szokása szerint, sürítve m u ta tja  
be. Csak ké t oboát, két k ü rtö t és vonószenekart hallunk. A szólóhárfa és a 
fuvola beléptekor kezdődik az expozíció megismétlése. Különösen bájos a 
melléktém a, melynek első m otívum ával M ozart egyik vonósnégyesében is 
találkozunk. A kidolgozási részben elég bonyolult liárfa-futam okkal ta lá l
kozunk, melyek sokszor hasonlítanak inkább egy zongora-, m int liárfa-szólamra. 
A kóda elő tt van a szokásos kvartszextliangzattal induló kadencia, melynek 
kidolgozását Mozart teljsen az előadókra bízta.

A második té tel (Andantino) kis szonáta forma, kidolgozás nélkül. 
Zárótételében trillás m otívum m al találkozunk, m elyet a fuvola és a hárfa 
felváltva intonálnalc. Az utolsó té tel (Rondo) ta lán  legkevésbbé áll közel a 
szólóhangszerek, főként a -hárfa- szelleméhez. Figurációs kísérete inkább
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cembalo-szerű, nem is hálás az előadónak. E zt a liárfaszólamot m ár meg
kísérelték átdolgozni, a liárfa mai technikai fejlettségéhez közelebb hozni, 
de valljuk be, ez a kísérlet nem sikerült, m ert m egfosztotta a m űvet rokokó
ízű bájától.

E lőadják : R. Molnár Anna hárfaművésznő és Meiszner János fuvola- 
művész.

5. Haydn József : C-dur szimfónia. 97, sz. (Breitkopf és H ärtel régi
sorozatában : 7. sz.)

Ünnepélyes hangulatit 13 ütemes Adagio vezeti be a vidám, % ütemes 
Vivace tem póban megkomponált első té telt. Szellemes, ötletes tém ák sorozata 
m indjárt a té tel főtém ája. Merész fordulatai között a legszembetűnőbb egyik 
gyors m odulációja C-durból A s^-dúrba, közvetlenül a melléktém ába való tor- 
kolása előtt. U tóbbinak ländleres lejtése több Haydn-szimfóniának sajátossága. 
A kidolgozástétel szellemes kontrapunktikájavai köti le figyelmünket. K ét ízben 
is egyesíti H aydn mester az expozíció különféle tém acsoportjának m otívum ait 
egymással, m ajd.egy új, nyolcadskálákban haladó ö tle te t állít a főtém a m arkáns 
félhangjegyeivel szembe ; ezzel az epizóddal modulál egyszersmind vissza a 
főhangnembe, hogy az expozíciót megismételhesse.

A második té tel ( Adagio ma non troppo) összetett, háromszakaszos dal
forma. Triójában (/-moll) a szokott komor mmore-hangulat vonul át, hogy a 
visszatért fődalforma vidám  variációs tizenhatod-figurái annál feltűnőbb 
kontraszto t szolgáltassanak.

Menuettoja stilizált tánc, mely nemcsak tem pójának élénkségével, 
de a 17. századbeli táncolt m enuettok nehézkes nyolcad-figuráinak mellőzésével 
ü t el eredeti m intáitól. Csak a trióban érezzük a régi m enuettok valódi lüktetését, 
bár i t t  is kísértenek m ár ländleres ritm ikai képletek. A rondószerű utolsó tétel 
(Presto assai) a rokokó-korszak megszokott kétnegyedes finálé-típusa. Második 
epizódjában (Zfs^-dur) szellemes átalakításokban hozza a rondófőtéinát. 
Nagyon ötletes egy váratlan  megállás a kóda közepén, melynél a komponista 
a főm otívum  végét m egnyujtja, m intha szórakozottan elábrándozna rajta .

*

Második hangverseny — 1935 október 27-én — Karnagy: Bor Dezső 
vasárnap délután 5 órakor

( R o m a n t i k u s o k  I.)
A  bérlet.

Közrem űködnek : Bárdos E d ith  zongoraművésznő és K. Saská Hilda 
operaénekesnő.

1. Weber Károly Mária (1786 E u tin— 1826 London) : Oberon — nyitány.
Weber, a zenei rom antika úttörője, a londoni Covent garden-színház igaz

gatóságának megbízásából kom ponálta meg az Oberon szövegkönyvét, 
Planche J .  m űvét. A bem utató előadás 1826. április 11 -én volt Londonban. 
H atalm as siker, melynek gyümölcsét azonban alig élvezhette a Mester, m ert 
két hónapra rá  — június 5-én — váratlanul meghalt.

A nyitány Oberonnak, a tündérek királyának és nejének, T itániának 
bűvös erdejébe varázsol m inket. A halk kürtszó, a fuvolák és klarinétek tova
suhanó staecatói tündérek vidám  já ték á t ecsetelik. Szabályos szonátaform ában 
megkomponált mű, melynek m elléktém ája Reziának, a^bagdadi kalifa leányá
nak áriájából készült, zárótém ája pedig a sokszor hallott Óceán- áriának stre ttá ja . 
Különösen szellemes a kidolgozás fugátója, mely a 18. század legnagyobb 
kontrapunktm estereinek is becsületére válnék. Ujongó fortisszimóban végződik 
a sejtelmes hangulatokkal indult mestermű.
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2. Schubert— Dohnányi : Moments musicaux. 94. mű.
A zongorairodalom egyik legnépszerűbb darabja, de m agának Schubert 

fenkólt inspirációjának egyik leggyönyörűbb term éke. Ma, 120 évvel megírásuk 
után , éppen olyan friss és üde m inden egyes darabja, m intha még nedves lenne 
eredeti kéziratukon a tin ta . Dohnányi — Schubert géniuszának átszellem ült 
tolmácsolója — felülm úlhatatlan billentésének pazar színeit ü lte tte  á t  a hat 
kis darab  igen stílusos, Schubert technikájában elgondolt hangszerelésébe.

A Moments musicaux — Schubert ezt a m űvét első kiadásában téves 
elírással »Moments musicals« címen je len tette meg! — egyes gyögyszemei a 
következők :

Moderato. %, C-dur ; összetett dalform a trióval.
Andantino. 9/g, A sz-dur ; kis rondóforma, két ismétlődő epizóddal.
Allegro moderato. %, /-m o ll; háromszakaszos, k ibőv íte tt ualforma.
Moderato. 2/4, cisz-m o ll; összetett dalform a trióval.
Allegro vivace. 2/4, /-moll ; háromszakaszos dalforma.
Allegretto. %, A sz-d u r; összetett dalforma.
3. a) Schubert : M argit a rokka mellett,

b) « Ave Maria,
c) « Türelmetlen,
d) Schumann : Szerelmi dal,
e) « Suleika dala.

Énekli : K. Saskó H ilda operaénekesnő.

S z ü n e t .

4. Mendelssohn—Bartholdy Félix (1809. H am burg— 1847 Lipcse:
g-moll zongoraverseny. 25. mű.

Három  versenym űvet ír t Mendelssohn. K e ttő t zongorára, egyet hegedűre. 
Mindegyik hű tükre a nagy rom antikus fölényes műveltségnek, csodálatos 
zenei adottságának, dallambőségének és imponáló form atudásának. E  verseny- 
m űvek a m aguk idegében —- a m últ század első felében — nagyon sokat köve
teltek az előadóm űvésztől; tö rténeti jelentőségük, hogy előfutói le ttek  a 
rom antikus koncertstílusnak.

Húsz éves korában ír ta  Mendelssohn a "-moll zongoraversenyt, egyik 
legragyogóbb alkotását. A fiatalság gondtalansága, egy nemes ábrándozó 
lélek közlékenysége, gondolatbőség, formaszépség ; ezekben nyilatkozik meg 
a fiatal mester zenei géniusza. H angulatban és formai beosztásában közel áll 
halhata tlan  hegedűversenyéhez. Mingy á r t első tételében a hegedű-koncert 
szentimentális hangja ü ti meg fülünket, de egy árnya la tta l komorabb, patéti- 
kusabb drapériával. Csak a dallamos m elléktém ában csillan fel egy halvány 
reménysugár. Az andante té tel i t t  is népdaleredetű. Gyönyörű az az epizód, 
melyben a vonósok mélyzengésű akkordjait a zongora íigurációi fonják körül. 
Az utolsó tételben a Szentivánéji álom kom ponistája szól hozzánk (Molto 
allegro), ham isítatlanul mendelssolini rom antika, mely tündérekkel benépesített 
holdsütötte erdők álomszerű hangulatá t varázsolja elénk. M int hegedűversenyé
ben, i t t  is -szerűen, megállás nélkül követi egym ást a három  tétel s az
összefüggő közjátékokban trom bita-jelzések h ív ják  fel a hallgató figyelmét 
a szólóhangszer belépésére.

Előadja : Bárdos E d ith  zongoraművésznő.

5. Schumann Róbert (1810 Zwickau —1856 Endenich) : I. szimfónia 
E-dur, 38. mű.

Menyasszonyának, Wieck K lárának írja  a 29 éves Schum ann : » . . .végre 
hallottam  Schubert isteni szim fóniáját, nem is tudod, milyen boldognak éreztem 
magam ennyi szépség hallatára. Nincs forróbb óhajtásom , m int az, hogy Te légy 
a feleségem s akkor én is tudok m ajd ilyen szim fóniákat írni . . .  !« Alig m últ
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el egy év és Schum ann m indkét kívánsága teljesült : 1840 őszén feleségül
vehette im ádott K lárá já t és egy félévvel később csaknem elkészült B-dur 
szimfóniájának vázlatával. B em utató előadása a Gewandhaus 1841. március 31. 
hangversenyén Mendelssohn vezényletével diadalm as sikert ara to tt.

Tavaszi rügyfakadás, boldogság, ujjongás árad e mű minden taktusából. 
T rom biták és kürtök derűs lieroldszózata intonál kihívóan egy kétütem es 
m otívum ot, m elyet az egész zenekar megismétel. Ebből az alapötletből fakad 
az Allegro-tétel nem esveretű főtém ája. A hegedűk staccato-futam ai szinte 
a tavaszi szellők lágy fuvallatá t ju tta tjá k  eszünkbe. Bájos a távolodó k ü r t
szózat elhalása u tán  belépő melléktém a a klarinét és fagót előadásában. 
A rövid expozíciót kom orabb hangú kidplgozás követi. Pár pillanatra szürke 
felhők vonnak fátyolt a nap sugarai elé. Érdekes az óboa mély tém ája, melyet 
a vonósok a főtém a ritm usával ellenpontoznak. H atásos fokozás készíti elő 
a főtéma, valam int az expozíció visszatérését. Rövid kóda zárja le a dallamos 
invenciózus té telt.

Második tétele (Larghetto) a hegedűk szélesen ömlő meleg énekével 
indul. Gyöngédség, mély átérzés fűti m inden egyes periódusát. A mellék
tém ában a fuvola és óboa veszi á t a dallam ot ; a vonósok hárfahangzású 
figurákkal, m ajd pizzicatokkal kísérik. Egy kérdő-formula u tán  tér vissza a 
főtéma. Gyönyörű a tétel befejezése : a puzónok halk, ünnepélyes harm óniákkal 
készítik elő az attacca céljait szolgáló félzáradékot.

Megállás nélkül következik az élettel, akarással teli Scherzo, melynek 
formai felépítése szinte beethoveni körvonalakat m uta t. T riója (/J-dur) egy 
érdekes m otívum  színesen harm onikus változata it hozza. Szellemes ötlete 
Schum annak, am int a da capo u tán , a trió m otívumából fejleszti ki a kóda 
szinkopás alapötletét.

Utolsó tétele (Allegro animato e grazioso) a gondtalan jókedv, könnyed 
életigenlés apoteózisa. Nemcsak a staccato figurákkal te líte tt főtéma, de még 
a kissé meudelssolmos melléktéma is bájos mozgékonyságával ad folytonos 
lük te tést a tételnek. Rövid kidolgozás u tán  tér vissza a szonátaszerű expozíció. 
K ódájában egy új, erősen hangsúlyozott tém a lép fel, titokzatos harm óniák 
aláfestésében. De rövidesen kiderül az ég és napsugaras B-dur harm óniák 
vetnek véget a pillanatnyi hangulatváltozásnak.

CHOPIN és LEOPARDI
A zene, a m uzikalitás sajátosan befolyásolja az érzelmi élet szerkezetének 

m enetét és ezért a legfontosabb szerepet já tsza egy lelkivilág analizálásában 
annak viszonya a zenéhez és állásfoglalása a zenével kapcsolatban.

Leibniz szerint a zene a lélek titkos szám tani művelete, melyben a lélek 
számol anélkül, hogy ennek tudatában  lenne. K an t a zenét csak a hangok 
m atem atikai jellegű összefüggése alapján helyezte a szépművészetek közé. 
Szerinte a zene egyszerű pitagorasi kombináció. Goncourt-t, Gautier-t, Fon- 
tenellet, Zolát pl. semmiféle intim  kapocs nem fűzte a zenéhez ; bár Zola 
elismerte a zenének mindennél nagyobb hatásá t és egyik kiáltványában egész 
himnusziasan ír a zenészekhez. Im ádták  a zenét s felolvadtak benne Musset, 
Shakespeare, Milton, Byron ; Szt. Ágostont a könnyekig m egindította. George 
Sand-ban, Lenauban megnevezhetetlen érzelmi kavarodást idézett elő. Mon- 
tegut-ben, Stendhal-ban az erkölcsi és szexuális egyensúlyt bolygatta meg. 
D ’Annunzio határta lan  m éretű zeneiségének pedig külön tanulm ányt lehetne 
szentelni. Hanslick közismert könyvében (»Vom Musikalisch-Schönen« 1854.) 
azt az esztétikát h irdette, hogy a zenében csak fizikailag élnek a hangok és 
ezeknek semmi érzelmi kifejezőerőt nem tu lajdoníto tt. Leopardi nem osztja 
ezt a nézetet. Az ő lelkivilágát ugyanaz tö ltö tte  el, ami Schiller, Schelling, 
Hegel, Lammenais, Beethoven, Gounod, Carlyle, Poe Edgar lelkét.
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Leopardi a zenét az érzés és a fantázia kritérium ai szerint m érte. A zene 
volt az a vonzalom, amely ő t a világgal és a term észettel egyesítette. O a világot 
inkább hallgatta, m in t szemlélte. A zene — írja  egyszer — lia nem is a leg
nagyobb szenvedélyein, de egyike azoknak ; m in t ahogy az is mindenki szám ára, 
akiben altruizm us van . . .« Ez; a szemlélet pedig minden írásából kisugárzik. 
Legközelebb áll hozzá Schopenhauer, aki rendkívül művészi lelkületű ember 
volt. Schopenhauer szerint a zenében a világegyetem kollektív létérzése és 
akaratérzése ju t kifejezésre ; a zene a végtelen hangja, a kozmikus idea érzelmi 
kifejeződése. A világ teste tö ltö tt zene. Szerinte a zenét, amely más és jobb 
világról beszél nekünk, távoli, elérhetetlen paradicsom ot tá r  fel, úgy tek in t
hetjük, m int minden földi nyomorúság enyhítőjét. A zene a m űvészetek 
között az, amely leginkább felel meg a pesszim isták érzelmi, hangulati és gon
dolatvilágának. Legkevésbbé im itál reáliát, benne tá ru l fel legérezhetőbbeu 
a titkos, okkult, vágyott világ, sőt érezteti az em berrel azt, ami u tán  benne 
a nostalgia fájdalm a sóvárog . . .

Leopardi a zenét és a női szépséget azonos esztétikai ténynek fogta fel. 
Minden lírai hangulatában ez a kettő  párosul.

»Raggio divino al mio pensiero apparvc,
Donna, la tua beltá. Simile effetto 
Fan la bellezza e i musicali accordi,
Ch’alto mistero d ’ignorali Elisi
Paion sovente rivelar . . .« (Aspasia.)

(»Mint mennyei fény, úgy jelenik meg nekem, Asszony, a te  szépséged. Mint 
a zene csodái, úgy ha t mindez, ami benned szép s ami ism eretlen Paradicsom 
mélységes titk a it tá rja  fel . . .«) *)

Ez Schumann, W agner, Berlioz, de főleg Chopin világa, akiknél az im á
d o tt nő víziója egybeolvadt a zene víziójával.

Chopin és Leopardi . . .  a géniusz világában találkoznak ők, a m inden
napi dolgok határain  fgliil, éljenek egymáshoz közel, vagy egymástól távol, 
egymástól messze eső időben. A kifejezés különbözősége nem távo lítja  és nem 
különíti el egymástól azokat, akiket a géniusz összehoz. Chopint és Leopardit 
azonos világérzésük állítja egymás mellé, egyenlő összetételű gondolatvilágon 
uralkodó azonos életérzésük.

Minden kornak m egvannak a m aga stilisztikája, frázisai, divatos színei 
stb. Ez az, ami d iv a tjá t veszti s akkor nevetségessé válik. Chopin és Leopardi 
a 19. század első felébe tartoznak  ugyan történelmileg, de művészileg minden 
korban modernek m aradnak, m ert a hum ánum nak bár egyszínű, de bizo
nyos kimerítő, abszolút kifejezését adják. A m últ század derekán te tőfokát 
ért pozitivista tudom ány a sa já t zsákutcájában a világháborúval szétkorhadt. 
A mai lélekben és generációban, ha látszólag nem is, de gyökerében a legnagyobb 
h it és idealizmus él, melynek örök értékére a szükséges em berfölötti küzdelmek 
és szenvedések árán jö tt rá. De más szemszögből is lá th a tju k  sajátos univer
zalitásukat : a m űvészettörténetben időszerűen változik az idealizmus és 
a realizmus, az objektivizm us és a szubjektivizm us, a klasszicizmis és a roman- 
ticizmus. H irtelen úgy tün te thetik , hogy ezt a disztinkciót naív iskolásság állítja 
fel. Lényegileg azonban ezek bizonyos ellentétes tendenciát rejtenek m agukban : 
az érzéki világ előszeretete, vagy az érzékfölöttibe való felemelkedés, az ön
magába merülő szemlélődés, vagy a külvilág irán ti figyelem. Chopin lés Leopardi 
lényegesen klasszikusok, csak költészetük szubjektivitása kiömlik a formák 
kontúrvonalaiból. A szubjektivitás pedig éppen az önzés ellentéte, m ert amíg 
pl. Pascal az »Én«-t liaissable-nak nevezi, ebben hiúsággal kérkedik és az 
egoizmus börtönében ta rt , addig Chopin és Leopardi felemelkednek sa já t 
énjükből és érzik á t az egyetemes fájdalm at. Schopenhauer pesszimizmusa

( *) Valamennyi fordítás saját szabad fordításom.)



8 A Z E N E

csak elmélkedik, Leopardi és Chopin élik ezt a lelki állapotot s Leopardi e 
tekintetben Byron és Schopenhauer a költői és filozófiai pesszimizmus között 
áll, Chopin pedig Monte ver de és W agner között. H a Heine századát a századok 
messiásának nevezte, mi néha elgondolkodunk azon, hogy a tudom ány haladása 
mennyi nyom orúságnak le tt az okozója. A tudom ányhoz fűződő hit mennyi 
keserű kiábránduláshoz vezetett. A pesszim isták pedig, amikor elátkozták 
a haladást, ugyanakkor m egszerettették az emberiséggel . . . Valami, a mai 
korhoz hasonló fásultság önti el Európát. Az empire-ből nem m arad t semmi 
lényeges és kivéve a víg Bécset, E urópa nem tud  sem szenvedni, sem örülni, 
sem élni, az életet a melankólia, a spleen szürke fátyola borítja be, amely alól 
senki sem tu d ja  m agát kivonni. »Ami volt az már nincs s ami lesz az még nincs.« 
m ondja Müsset. Chopinban és Leopardiban sziutetizálódik a kor gyötrelme, 
amely elvesztette a régi h ite t s mivel az ú ja t még nem ta lá lta  meg, a megsemmi
sülést keresi. S ők ketten  fejezik ki legerősebben ennek tragikum át. Nem 
tartoznak  sem az érzelmesekhez, sem a metafizikusokhoz. Az érzelmeseknél 
gazdagabbak gondolatban, a metafizikusoknál igazabbak a fájdalomban. 
Gondolatviláguk kom plexitásában nyeri azt, am it látszólag logikában veszít. 
Lírizmusuk erőben nyeri azt, ami esetleg sokszínűségből hiányzik. Művészetük 
szenvedélye és melankóliája, a velük hasonló sorsú szerencsétlen Shelleyre 
emlékeztet.

Azok szemében, akik olvasták Chopint és Leopardit, feltűnt-e az a 
m agától adódó, lényeges közösség, amely a két költőt egymás mellé állítja?! 
H a olvassuk Leopardinak nihilizáló, Chopinuak nostalgikusan lemondó világ
fájdalm át, úgy érezzük, hogy hatásuk a la tt nem válunk kisebbekké, sőt ez 
felemel bennünket. Mert a nagy géniuszok, am ikor a dolgok semmi m ivoltát 
fejezik ki s az életben csak a fájdalm at lá tják , akkor megvigasztalnak, melegí
tenek. Mind Chopinben, m ind Leopardiban két költő t ismerünk meg. Az egyik 
az ism ertebb, a tavasz hangulatvilágában ábrándozó érzések költője. Az élet
nek valami vigasztalóbb vízióját érezzük, melyben a »semmi«-nek ijesztő 
sötétsége ellen v ívo tt küzdelm et megtöri az örök áh ítatba felejtkező, csendes 
kontempláció, a túlvilág sejtelmes reménye . . .  A másik költőt kevésbbé 
ismerjük, pedig ez az igazibb, apokaliptikusabb erőveP fejezi ki az élet trag i
kum át, melynek igézete néha felvillan, m in t villámlásban az éjszaka borzalmai. 
Es ebbén a feltépett viharzásban ömlik szét a hum ánum  végtelen óceánja. 
Ez az igazi Chopin, ez a nagy Chopin. Talán nem oly ábrándos. De így emel
kedik isteni erővé, költőileg realisztikusabb és szétzúzóbban énekli az élet- 
a szerelem, az ölelés, a csók, a végtelen emberi szenvedések erejének tragikum át.

Kevesen vannak, akik egyéniségüket őszintébb erővel és szebb formában 
fejezték ki. Nem rom antikusok a szó mai értelmében, m ert nem is akartak  
azok lenni. Hiszen, m int elnevezett romantikusokból, hiányzik belőlük a tá r 
sadalmi kérdésekkel való foglalkozás. Meggyőződésük az volt, hogy m iért 
akarnók boldoggá tenni a társadalm at, amikor az egyén egyenként mind boldog
talan? Ez a jelző illető őket : modernek. Modernek voltak nyugtalanságukban. 
Szenvedések árán szakadtak el a m últtól és fájdalm as igazsággal építették 
ki sa já t törvényeik s szépségeik világát. Modernek, m ert büszkék voltak és 
szenvedéseikért felelősséget vállaltak.

Sohasem vigasztalták m agukat kozmikus hypotézisekkel. Szemükben 
a term észet és az ember céljai teljesen különbözők. A term észet és az ember 
idegenek egymástól s ebből az idegenségből származik minden fonákság és 
minden rossz. A lét kérdése egyenesen nem érdekelte őket. Végtelen szánalom 
élt bennük az emberiség irán t és ez mosollyá vált bennük, nem az ajak, 
hanem a szív mosolyává, amely Leopardinál keserű volt, Chopinnél fájdalmas. 
Az elégia, nem pedig az irónia volt m űvészetük sajátos hangulata, amely életük 
végső víziójában elboríto tta lelkűk egét. Ihletviláguk mélyén o tt az állandó 
küzdelem, a léleknek az ismeretlen boldogság utáni aggódó vágya és a nostal- 
giával tele kétségbeesés és mély fájdalom legyőzése között. És a retten tő  ön
tu d a t így szól a lélekhez : »te kis törmelék, mily merészségekről álmodozol



és megsemmisülsz abban, am it álm aid végső fényének látsz.« I t t  a hasonlóság 
és Leopardiban Chopint é rezzü k ; Chopin m intha Leopard it énekelné :

». . . arcano é tutto 
fuorché il nostro dolor . . .«

(minden oly rejtelmes, csak a fájdalm unk nem az).
E  két élet : a kor szöktetései, szenvedélyes sikolyai, drám ai exaltáltságai 

között egyszerűen eseménytelenül, belső fájdalom ban telik el. É le tük  kicsiny, 
jelentéktelen külső eseményekből tevődik össze, melyek belsőleg azonban 
igen heves visszhangok v á lto ttak  ki. K öltészetükben ezért a valóságok csak 
roppant finom ku ltú rá juk  rétegeinek lehántása u tán  érezzük meg. Minden 
nagy ember igazi élettörténete az első ellankadásnál, az első kétségbeesésnél 
veszi kezdetét. Chopiné és Leopardié o tt  kezdődik, am ikor az az érzésük, 
hogy feladják a harcot. Az életfájdalm at elhárító m inden kísérletük hiábavaló 
le tt, a szenvedés m arad t meg. Az aktív  boldogság halvány tüze is csak chiméra 
m arad t egész életükön át.

Boldogságuk nem volt aktív , m ert a serdülőkor tudatlanságán korán 
átestek. Még a vallás sem tu d o tt nekik m egnyugvást nyújtan i, a dogmák 
világa is ham ar szétesett bennük. A Gondviselés eszménye is az Okság hiábavaló 
keresésén hiúsult meg. így  m arad t meg bennük egyedül az érzés, amely minden 
dogm atikától független spiritualizm ussá vált. Beethoven metafizikusabb. 
A m egváltás felé való vergődés az ő világa s az élettől való elszakadás érzése 
nem tragikus nála. Beethovennél a túlvilág hite dogmák értelm ében él. Chopin 
és Leopardi kizárólag költők. A túlvilág m etafizikája csak hangulat náluk 
a múlandóság fájdalm ának végtelen szomorúságában. I t t  összegeződik egész 
érzésviláguk alapja, orgonapontja : az élet való, legnagyobb tragédiája az, hogy 
minden elmúlik. A szépség, ami m ost születik, holnap elmúlik, az álmok, melyek
nek a valósága ugyan sohasem lehete tt a mienk, szétfoszlanak. Az a végtelen 
boldogság, amely csak ábránd képében suhan el m ellettünk, m ú lttá  hull szét. 

». . . e pensar, ehe tutto il mondo pássá 
e quasi orma non lascia.«

(minden elmúlik s nyom ot sem hagy m aga u tán  . . .)
A term észet egyiküket sem vonzotta, m ert nem érezték benne azt a 

változatos szépséget, am i üdítően vigasztalja az em bert. A term észettel kap 
csolatban ne várjuk  Chopintől és Leoparditól Lucretius széles, hömpölygő 
him nuszát, Goethe panteintikus világérzését, Byron szélsőséges lángolását, 
W agner tragikus látom ásait, Beethoven izzó titkolódzását vagy Debussy 
légiességét. Inkább  M onteverde halvány visszhangját érezzük. Gondoljunk 
csak az »Orfeo«-ból a hírnők elbeszélésének csodaszép, szemérmes, tavaszi elégiá
já ra  . . .  in unó fiorito p rato  colle sue altre compagne giovan coglieiulo fiori 
e fam e gliirlanda alle sue chiome . . .« (messze, virágos réten társnőivel együtt 
virágot szednek és abból koszorút fűznek egymás hajába). Szám ukra a te r
mészet nem az volt, ami mások szám ára, teh á t m in t szépséggel tele formai 
gazdagság és változatosság, életmozgás, valami, amibe az ember odaadással 
mélyed el. Ez az érzéktelenség náluk nemcsak filozófiai kiábrándulás, hanem 
inkább bizonyos szellemi színvakság. (Leopardinak pl. roppant ku ltú rá ja  
ellenére nem volt érzéke a képzőművészetek iránt, Chopinre pedig nagyvónalú 
műveltsége ellenére sem volt hatással a költészet és pl. a drámairodalom.) 
Egyikük sem lá tta  a valóságot, a realitás teltségét, semmit, am i emberi kéz 
alkotása. Leopardi maga körül teljes ürességet érzett, am itől m egriadt. Chopin 
sa já t énje monológ társaságában olvadt fel.

Magánosok voltak a világon m ind a ketten. K ülönváltaknak érezték 
m agukat az emberektől, a világtól, s a term észet úgy tű n t nekik, m int valam i 
óriási sivatag, am elytől néha megijednek, de sohasem közelednek hozzá rajon
gással. A term észettel szemben akkor őszinték, akkor közelednek hozzá, 
amikor elpihent benne a zaj : éjszaka, m ikor minden hallgatásba merül s az 
ember fél hangosan beszélni. Az éjszaka szépségeinek szám ukra nincs semmi
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term észeti vonatkozási! vonzóereje. Az alkonyat elpihenését, az éjszaka csend
jé t úgy érezték, m int a világ legcsodálatosabb tünem ényét, amely az ism eret
lenség titkos varázsával tö ltö tte  el őket. T isztán a csend, az elpihenés, a magány, 
a félhomály ringató zsongását érezzük. S am ikor az éjszaka egészen elcsende
sedik, a képzeletben mindig a gyermekkor egy élményének emléke jelenik 
meg, m int valam i bölcsődal . . .

A hold, amely Byronnál a Colosseo antik  vízióját idézte fel, amely Verdi
nél gyilkosságok és mérgezések ti tk á t rejtegeti, amely W agnernál nagy világ
tragédiák történését kíséri végig, Leopardi és Chopin szám ára édes, elringató 
bölcső, lelkűk állandó reflexfénye. A hold szám ukra az ég végtelenségében 
egyedül bolyongó magános fájdalom , minden emberi szenvedést megértő 
simogató jóság. »Sappho utolsó éneke« szenvedélyesen ömlik egyik hangnemből 
a m ásikba : m intha csendes, nyáréji merengésnél Chopin muzsikálna. Keserű 
szemrehányás a világban szétömlő szépség elérhetetlenségéért. Vádolva 
kérdezik a sorsot s ekkor Leopardiban a halálra való elszántság fogamzik 
meg. Chopinben a lemondás zokogásba fakad. S a fájdalm as kiáltás, sóvárgó 
nostalgia lassan távolodva elömlik, eltűnik az éjszakában . . , gondoljunk a 
»Le ricordanze«-ra, ahol Leopardi leírja önm agát, am int egy gyertya 
sápadt fényénél figyeli a világ szívverését, amíg a szél feléje nem hozza a 
hajnali 3 óra ütését. Olyan, m int egy Nocturne.

» . . . viene il vento recando il suon deli’óra . . .«
(és a szél felém hozta az óra kongását.)

Vagy gondoljunk Chopin op. 45 prelüdjére ; m intha azt m ondaná : 
»te ember, te szeretsz, te dalolsz, te  álmodozol, boldog is tudsz lenni, de éjszakái
don megjelenik az örök kísértet, a sors és a h a lá l . . .«És az élet sötét örvényéből 
rémek tűnnek fel, boldogan szomorú jajk iáltás, am it a sors örök ritm usa szét
morzsol és elfojt . . . ú jra  dal, ú jra  boldogság, szétáradó öröm, amely lassan 
elgyengül és fájdalm as sóhajban elhal. »Infinita vanita del tu tto  . . .«

Leopardi 1820 m árcius 6-án így ír Giordaninak : » . . . aperte le finestre 
della m ia stanza, e vedendo un bel ciel puro, un bel raggio di Inna, e sentendo 
un aria tiepida . . .  mi si svegliarono alcune immagini antiche e mi párévá 
di sentire un moto nel cuore, onde mi posi a gridare come un forseunato, doman- 
dando misericordia alia na tu ra  . . .  e in quel momento dando unó sguardo 
alia mia condizione passata, . . .  mi agghiacciai dallo spavento« (szobám ablaka 
nyitva volt és a holdfényben kéklő tiszta  ég borult reám . . .  és éreztem a be
áradó éjszakai levegőt . . . régi emlékeim m erültek el és m eghatották sz ívem et. . 
szerettem  volna felsikoltani, m int egy őrült és kérni a term észetet, hogy könyö
rüljön ra jtam  . . .  de am int életem tűnő napjaira gondoltam, megdermesztett 
a rémület.«) Nem lialljuk-e ezekben a szavakban Chopin e-mol postlmmus 
Nocturne-jének jajszavát? Néha egy sugár fénylik á t szívükön : gyerm ek
koruk, amikor semmi fájdalom  nem gyötörte őket . . . akkor ezen a fény
sugáron á t megérezték a term észet létezését, melyet kétségbeesetten felidéztek, 
de amely, m int valami tovatűnő üdére távolodott s őket a magányban hagyta. 
A »Ricordanze«-ban Leopardi hallja a toronyóra lassú, fáradt ütését, am it 
a szél hoz feléje és elégikus emlékezésszerű nosztalgia fogja el :

» . . . era conforto
Questo suon, mi rimembra alle mié notti,
Quando, fanciullo, nella buia stanza 
Per assidui terrori io vigilava 
Sospirando il mattin . . .«

(Oly vigasztaló volt ez a kongás . . . m ert azokra az éjszakákra em lékeztetett, 
amikor, m int gyermek, a sötét szobában félve virasztottam  és vártam  a h a jn a lt ...)

M indkettőjük lírája egyetlen húron játszik, a m agány húrján, melyen 
Leopardinál a gyászos »semmi« Chopinnél a vigasztalan fájdalom szólal meg. 
Sohasem csendült meg monochord hangszeren az emberi szív ekkora mélysége.
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R itkán  szól egyetemes értelm ű szenvedélyekről. Egyéni érzések lírá ja hullám ai 
azonban szétáradnak és az élet legmélyebb költészetét csendítik meg. Ez 
Chopin és Leopardi lírá jának  legnagyobb értéke és örökké meg fogja őrizni 
sajátosságát.

Leopardi költészete a zenész költészete. Azonnal reagál a zenére s ez 
kivétel nélkül m indannyiszor elégikus emlékezés érzését váltja  ki belőle.

» . . .  ed alia tarda nőtte 
un canto che s ’udia per li sentieri 
lontanando morire a poco a poco 
gia similmente mi stringeva il cuore.

(. . . és az éjszaka mélyén távolodó és lassan-lassan elhaló ének hangzott idáig 
messziről . . . e z  az ének, valam ikor régen éppen igy h a to tta  meg szivemet), 
m intha Chopin H -dur nocturnejéből (Op. 62. No. I.) a ném a éjszaká
ban csendülő lágy, szomorúan hulló óraü tést hallanánk. Költeményeiben 
a sorok között különös megállásokat, szüneteket érzünk, melyekből kicsendül 
a zenei lényeg : a csend zenéje és szívverése, távoli, régi, magános, kopott 
kastély t körülvevő elhagyott kertek és bennük álmodó tavak  csendje. Néma 
kérdések ezek, melyek nem várnak feleletet. A dolgoknak ebben a csendjében, 
ezekben a szünetekben, ném a pillanatokban érezzük a világ visszhangját. 
Leopardi végtelen finom, szinte lefordíthatatlan  költészete az emberi szívverés 
Cliopini zenéje, amely am ikor keserűségével megráz, ugyanakkor meg is vígasz
tal. Ebben hasonlít annyira Chopinhez. Egyform án szomorú mind a kettő  
és egyformán szűzies. Mind a ketten  betegek, a szerelem viharzó erejét sohasem 
érezték és rendkívüli szellemi fölényük volt szám ukra a sors csapása.

M indketten lá tják , hogy a siker és a dicsőség m úlandó üresség és ahány
szor ez a fantazm a elborítja őket, szívük összeszorul és nem tud  megvígasz- 
talódni a sorsban. Felismerik, hogy a halál az egyedüli vígasztalás, de csak úgy, 
ha a szépség a női szépség inspirálja a halálérzelmet. A szerelem és a halál 
egvarcú ábrándja azonos inspirációból született bennük : a szépségkeresésből. 
Leopardi Consalvojának vágya ez : meghalni a szerelemben.

Szerelmük költészetét a k ritika inkább filológiai szempontból nézte, 
az időrajzi adatok egybevágóságát kereste és megfeledkezett a legfontosabb 
szempontról, a költészetről. Szerelmük regénye hasonló. K étszer szerettek, 
mindannyiszor szerencsétlenül. Szemérmességükben sohasem nyílt meg szívük 
senki számára. Chopin egyszer elszólta m agát : »/’a i, peut étre, pour mon málheur 
trouvé mon id éá l. . .« Ez a kulcsa egész világuknak. Szenvedés és ideál. Ez 
a tónusa életüknek. K étszer szerettek és oly mélyen, m int ta lán  senki ezen 
a földön. Szerelmük története egyoldalú volt, de annál égőbb és intenzívebb. 
Természetük fatalitásánál fogva nem tu d tak  szerelem nélkül élni. Leopardi 
férfikora elején tragikus tuda tában  volt annak, hogy soha nő nem fogja őt 
szeretni. Be kellett látnia, hogy szerelemre van kárhoztatva s egyetlen nő 
sem érezheti irán ta  azt a szenvedélyt, amely felemeli a férfit. S a végső le
m ondáskor a szerelem és a halál egyarcú látom ása jelenik meg neki. Chopin 
pedig nők im ádatátó l körülvéve sohasem tu d o tt felolvadni egy igaz szere
lemben. Egyszer fe lk iá lto tt: » . . . egy meleg tűzhely! m ily jó lenne o tt mele
gedni!« A tűzhely u tán i vágy vonzotta ő t ahhoz a női ideálhoz, akiért lemon
do tt volna a dicsőségről is : » . . . o tt, messze, hazám ban, csendes, fáktól
körü lvett helyen, o tt élnék békességben egyszerű falusiaktól körülvéve. S a 
gazdasági m unka u tán  a zongora m ellett felszállnék a művészet egébe . . .«

A fájdalom passzív prédái voltak és a Polonaise-Fantasie szomorú 
költeménye m indannak, ami az em bert a fájdalom  passzív prédájává vonja. 
A nőben az ifjúságot, a világ minden elérhetetlen szépségét im ádták. H iányzott 
belőlük a természetérzék, h iányzott Schubert, M ozart életderüje Liszt, vagy 
Berlioz misztikus tüze, W agner m etafizikája. Csak a szerelem életérzésében 
tu d tak  élni és alkotni, a világ többi része halo tt volt számukra. Leopardinak 
a családi dohos könyvtárban, Chopinnek hosszú magányos éjféli álmodozás
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óráiban megjelenik a nő hívó szépsége és m indkettőjük költészetében fausti 
szomorúsággal sír a nostalgia a nő u tán  és siratja  a hervadó fiatalságot. Chopin 
nem sír kitörő zokogással. A m elodrám a minden hangulata idegen számára. 
A könnyek nem viharzanak szemeiben, hanem úgy jelennek meg, m int lágy 
vigasztaló harm at. Gondoljunk csak a G-dur nocturne eláradó, csendes, el
ringató fájdalm ára.

. . .  Az ősz i t t  vau. A fárad t toronyóra késő éjszakai ütése kong, az üres 
kandallón keserűn süvít á t a szél. Kósza esőcseppek hullanak és száraz lehullott 
falevelek sodródnak az utakon. Az öreg tem etőn a sírhantok között zörgő 
csontvázak haláltáncot járnak. . . . Néha m intha úgy éreznők, hogy Chopinben 
és Leopardiban a vallásos érzésnek még m egm aradt kicsi szikrája küzd a 
»semmi« borzalmas tudatával. M intha a b-moll szonáta halálos vergődését 
hallanók, a rögtön bekövetkező vég az »elvégeztetett«, a »semmi« nyers, vad 
m arcangolását, am int belehalkul a végzet könyörtelenségén való vigasztalan 
meditációba. Ez pedig a halál mindenkori legmélyebb kontemplációja : a Marche 
Funébre. Beethovennél, W agnernél ez inkább hősi himnusszá dagad. Chopin
nél a m úlandóság elégiája sír . . . Egyszerre mennyei tisztasággal táru l szét 
a végtelen megbékülés víziója, melybe az örök refrén, a tem etők tom pa r it
musa kong bele xíjra : a sötétség, a fagyasztó hideg, a semmi, a fehér örvény. 
Eeopardi ijesztő, kozmikus örömtelen kísértete ez, az időtlen utolsó villanás.

. . . Az ünnepnek vége, a nagy játék  szétfoszlott, csak halvány vissz
hangja remeg. Az ének távolodik és lassan elhal. A költő meghúzódik a szoba 
sarkában s m in t virágzó bodzafabokor, gyermekkora tiszta álmai hajlanak 
vissza, amikor éppen így v irraszto tt. Szíve összeszorul, m ert valamikor ugyan
azt az elhaló éneket hallotta . Most a szerelmes asszony jelenik meg, m int egy 
nagy hófehér virág, remegve a közelgő halál fényében, mely eltakarta  előle 
mindig a világot s amely felé m ost epedve tá rja  szét karjait. Az idill költője 
a fájdalom, a szerelem és a halál költője le tt . . .  A recanatii öreg, dohos kas
tély és a fantom okkal és denevérekkel tele valdemosai chartreuse kísérteiéi, 
késő őszi, zivataros, nyirkos napok tem etői látomásai ugyanazok. Keserű 
ráeszmélés a végtelen egyedüllétre és a halál közeledésére. Á vihar elcsende
sedett s bennük meghalt az élet szépsége, m eghalt az a kis öröm, am it még 
szívük mélyén őriztek.

Or poserai per sempre,
Stanco mio cor. Peri l ’inganno estremo 
Ch’ eterno io mi credei. Peri. Ben sento,
In  női di cári inganni,
Non' ehe la speme, il desiderio é spento.
Fosa per sempre. Assai
Palpiiasti. Non val cosa nessuna
I  moíi tuoi, né di sospiri é degna
La terra. Amaro e noia
La vita, altro mai nulla ; e jango é il mondo.
T ’acqueta omai. Dispera
L ’ ultima volta. A l gener nostro il fato
Non dono ehe il morire. Omai disprezza
Te, la natura, il brutto
Potcr ehe, ascoso, a comun danno impera,
E  Vinfinita vanitá, del tutto. ( A se stesso.)

(Most pihenj el örökre fárad t szívem. E ltű n t az utolsó öröknek h itt ábránd. 
E ltűn t. Jól érzem, hogy bennünk nemcsak a remény, de a vágy is meghalt. 
Pihenj el örökre. Sokat dobogtál. Nincs semmi, am iért tovább dobogj, nincs 
semmi, ami u tán  vágyakozz. Keserű és üres az élet és ingovány a világ. Nyugodj 
meg h á t a kétségbeesésben. Szám unkra a sorstól egyéb nem ju to tt, m int meg
halni. Vesd meg, am it magad körül látsz, a term észetet, a sors hatalm át és 
minden dolog végtelen hiúságát.) >  SZITA OSZKÁR
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BECS ZENEI ÉLETE
Csaknem 20 éve annak, hogy S trauss Richard »Ariadne auf Naxos« 

című dalm űvének új átdolgozása bem utatásra került Béesben ; ez az átdolgozás 
Bécs szám ára készült s így joggal nevezhetjük »bécsi átdolgozás«-nak. Elég ha 
csak Jeritza, K urz és Lehm ann neveit em lítjük, — utóbbi akkor a ra tta  első 
bécsi sikerét — hogy fogalm at adjunk az akkori káprázatos előadásról. A m ester
nek ez a — Rózsalovag u tán  — legnépszerűbb operája, m ost új betanulásban 
és lij rendezésben került színre. Akkoriban újszerű volt, hogy a színpadot előre 
hozták, egészen a zenekarig, ahol úgyis csak kam arazenekar szám ára kellett 
a hely és a színpadot az orkeszterrel lépcsőkkel kapcsolták össze. így akarták  
az opera-buffa alacsonyabb rendű világát a magasabb rendű opera seriától 
elkülöníteni. A színpad előrésze m ost jóval kisebb le tt, lépcsők nincsenek, 
s m iután nem szolgálja többé azt a célt, hogy a szereplőket hozzánk közelebb 
hozza, fölösleges is. Az előjáték régebbi nagyterm ét egy prózai »hátsólépeső- 
miliő« helyettesíti, ez a színészek bejárata  az im provizált öltözőkből a kastély 
színházába. A művészi színpadi rendetlenség, melyet az új rendezést végző 
W allerstein annyira kedvel, m ost is u ralja a színpadot. A tulajdonképeni 
opera színpada pálmam otívumos, gazdag, aranyos barokk-keretet kapo tt ; 
a vígopera szereplői kétoldalt, függönyök mögül lépnek ki a színpadra, a háttér 
sziklája a végén stilizált kagylóvá változik át, ez rejti a szerelmeseket. A háttér 
oly sötét, hogy se a tengerről, se a kopár szigetről nem n y ú jt igazi képet. 
A drám ai indokolási! világítási effektusok elragadóak. E nnyit a rendezésről. 
Az új betanulás azonban, — m int az utóbbi időben oly gyakran — most is kissé 
kezdetleges, elnagyolt, hiszen Zerbinetta megszemélyesítője is az utolsó napokig 
bizonytalan volt. Kétségtelenül nyereség, hogy K ern asszony vállalhatta a szere
pet. A még mindig reprezentatív Vera Schwartz volt Ariadne, Kalenberg 
pedig, az egyetlen biztos pont a nagy tenorista-vándorlás közepette, énekelte 
Bacchust. A commedia deli’ arte férfi k v arte ttjé t Gallos, Markhoff, D uhan és 
az elnyűhetetlen Maiki énekelték. U tóbbi kettő  m arad t csak meg a régi, eredeti 
szereposztásból. Bár a női hárm ast remekül képviselték Bokor, Michalsky és 
W ith művésznők, mégsem hangzott úgy, m int kellett volna és érthetetlen módon 
meg volt rövidítve. Az ambiciózus és mindig megbízható K rips karm esternek 
sem volt könnyű dolga a zenekarral. Ebben csak a szólóhangok hallatszanak, 
s filharmonikusok szám ára íródott, kik azonban e pillanatban külföldön 
vendégszerepeinek. Új volt H adrabova asszony a kom ponista szerepében. 
Jó  pillanatai voltak, de magassága ta lán  érthető izgalm ában nagyon is ingadozott. 
Nem volt szabad Lehmann asszonyra s általában az első wieni előadásra gondolni.

*

A Hohe W arte nagy fu tballpályájá t, úgy m in t tizenegy évvel ezelőtt, 
több m int 30.000 nézőt befogadó óriás arénává a lak íto tták  át. Akkor Mascagni 
dirigálta az A idát s m ost is ezt az operát választották, mely inkább töm eg
jeleneteivel alkalm as ilyen óriás m éretű helyen való előadásra; zenekarának 
delikát finomsága és m ajdnem  szolisztikus hangszerelése még a szólamok, 
különösen a vonósok sokszorosítása dacára is csak veszíthet szépségéből. 
Az énekesek is csak részben állják meg helyüket, részben egyáltalán nem, a 
szokatlan környezetben. H a a szem meg is kap ja a m agáét a szédületes tömegek
ben, a tavaly  m ár Veronában használt kosztüm ök és díszletek tarkaságában, 
melyet m ost egy elefántos, tevés felvonulás gazdagít, a fülnek meg kell elégednie 
a kórusok és a zenekar dinam ikus felfokozásaival. A ta rkán  összehordott zenekar 
m agvát a Volksoper rutinos — számos kisegítőerővel kiegészített — muzsikusai 
teszik. H ála Sergio Falioni fölényes vezetésének, kényesebb hallgatóságot 
is kielégíthettek. Az együttest a híres Aureliano Pertile kivételével, — ki sem 
m int színész, sem m int énekes, nem volt megfelelő — legmagasabb dicsérettel 
illethetjük. E lisabeth Rethberg, az egyetlen nem olasz származású. Mellette 
Nimigíani m int Amneris és Morisani, Nava, valam int Pinza — a salzburgi
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ünnepi játékok im m ár neves Don Jü an ja  — ara ttak  sikert. Az Aidával felváltva 
adják a m ár sablonná vált összetételben a Parasztbecsületet és a Bajazzókat, 
melyek még külsőségekben sem adnak megfelelő anyagot a rendező — ezs 
esetben B artera és Saxida Sassi — számára. Részben kitűnő alakítást produkál
tak  Pam panini m int Nedda, Salagarai m int Róla, Barla-Castalletti, az énekesek : 
Masini m int Turiddu, Tagliabue m int Alfio, B attaglia m int Bajazzó és Borgioli 
m int Tonio. Az ünnepi játékok nagy látogatottságnak örvendenek. Nagy szánni 
közönség — mely inkább lá to tt, m int hallo tt — ünnepelte a közreműködők 
töm egét: a több m int 200 tagú kórust a 120 tagú balettet és az 1500 sta tisz tá t.

A bécsi koncertszezon zárás előtt még két érdekes eseménnyel szolgált. 
Az egyik Franz Drdla, néhányszáz opus term ékeny kom ponistájának szerzői 
estje volt. Hegedűre ír t szalonzenéjének nagy részét a hangszer kiváló ismerete 
és formai eleganciája te tte  népszerűvé. K öztük a lures Kubelik-szerenádot 
és azt a sok más bájos apróságot, melyekkel virtuózok ráadásként szoktak 
a publikum nak kedveskedni. Ezek közül néhányat Wolfgang Schneider lián 
(hegedű), Senta Benesch (gordonka) és Josef Kalenberg (ének) adtak elő a jelenlevő 
komponista tiszteletére, szép sikerrel. A szerző különben még egy komoly 
zongoratrió (g-moll, 240. mű) első bem utatójával is szerepelt és Rosé, Buxbaum, 
valam int Schulhof u rak  kiváló közreműködésével m ajdnem  olyan sikert ara to tt, 
m int közkedvelt könnyű szerzeményeivel.

A valaha Bécsben élő K u rt Overhoff, heidelbergi főzeneigazgató 
kedvéért, a valósággal trópusi meleg dacára is m egtelt a K oncerthaus terme. 
Schumann negyedik és Beethoven hetedik szimfóniájával frappáns F urt- 
wángler-kópiát nyú jto tt. M iután m intaképét nemcsak külsőségekben hanem 
komoly művészi elmélyedésben és alapos szakmabeli felkészültségben is követni 
akarta, az összbenyomás igen kedvező volt. A fiatal és mégis m ár nagyon tapasz
ta lt karm ester néhány év előtt »Myra« című operájával m ár jelentős sikert 
ara to tt. E zú tta l kis zenekarra ír t  m iniatűröket m u ta to tt be újdonságul, 
egy három nagyon is terjedelmes darabból álló szvitet, telve Eichendorf u tán 
érzésekkel. Egy imaszerű adagió, m ajd  egy Eichendorf »die Freier« című 
vígjátékához készült nyitány voltak műsoron. Igénytelen, jól hangszerelt, 
nem tú l ötletes, de kellemesen rom antikus és örvendetesen nem modern 
muzsika. Jó , hogy a fiatalok ú jra  rom antikusan éreznek és megvetik a »célszerű- 
ség«-et.

*
A zenei szezon végefelé néhány valóban felejthetetlen impressióval 

szolgált, melyek elsősorban Bruno W alter és Furtwängler személyéhez fűződ
nek. Bruno W alter operai vendégszereplése sajnos nem jö tt létre, ehelyett 
azonban bőven nyílt tere a koncert pódiumon. Grandiózus Messiása u tán  egy 
filharmonikus koncertet is vezényelt, melynek főszáma Händel hatalm as 
zenekarra és orgonára ír t koncertje u tán  Mahler harm adik szimfóniájának 
egy abszolút autentikus előadása volt. (E sorok írójának felejthetetlen élménye 
hogy a m űvet, bem utatóján, Mahler vezénylete a la tt hallhatta.) Szántho 
Enid, a Wieni Staatsoper női kara, a Hofmusikkapelle Sängerknaben kara 
szerepeltek nagy sikerrel.

Örömmel hallgattuk W alter B rúnót m int felülm úlhatatlan kísérőt 
is Rotte Rehmann ének estjén, k it Amerikából való visszatérése alkalmából 
lelkesen ünnepeltek. Először volt alkalm unk a nagy muzsikust m int szónokot 
hallani. Mélyen szántó előadást ta r to tt a »zenéről és erkölcsről«, szavait zenei 
illusztrációkkal is kísérte.

Az utolsó filharmonikus koncert ünnepélyesen örömteljes viszont
látás volt Furtwänglerrel, ki ezúttal Beethoven műsorral (Egmont-nyitány, 
5. és 6-ik szimfónia) ismételté meg sokszor m élta to tt mesteri teljesítményét. 
Ennél is hatalm asabb viszhangja volt a vezényletével előadott és művészi 
célszerűséggel m egrövidített Máthé-passiónak. Az összes szereplőket : Pelten- 
burgot és Szántho Enidet, a cem ballistát, Ehlerst az énekeseket, Patzakot, 
W atzket és Manowardát, Schiitzöt az orgonistát, a Gesellschaft der Musik-
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freunde énekegyesületét, a Wiener Sängerknaben-kart és a filharmonikusokat 
magával ragadta a karm ester művészi lendülete.

Hazai mesterdirigensünk W eingartner, örvendetesen kezébe vette 
az operai kórust és igen érdekes műsorral megérdemelt sikerhez ju tta tta . 
E lőadásra kerü lt Verdi ritkán hallo tt négy egyházi darabja, a 85-éves m ester 
utolsó műve.

A Konzertverein záróhangversenyén Reichwein vezényelte Bruckner 
nyolcadik szimfóniáját. A Ravag-Gesellscliaft der Musikfreunde együttes 
jelentős koncertciklusát is szép estével zárta  le. K abasta professzor vezényelt ; 
és Busch Beethoven hegedűversenyét já tszo tta , úgy ahogy ezt csak ő tud ja 
előadni. Bécsi tisztelői még egy alkalom mal ünnepelték, mikor is kvarte ttje  
Serkin pianista közreműködésével a pisztráng-ötös bűbájos előadásával remekelt. 
Állandó intézmény le tt a Brukner-alap koncertekből, mely az idén különösen 
ünnepélyes külsőségek között za jlo tt le; m iután ez a muzsikusok felsegélyezésére 
létesített alap m ost ünnepelte 20 éves fennállását. A nagyon tehetséges Guido 
Biukau vezényelte ezt az ünnepi hangversenyt. Ugyanekkor került első elő
adásra Binkau miseformában ír t és Innitzer hercegérseknek aján lo tt kórus
szimfóniája, mellyel ism ételt tanú  jelét ad ta  szim patikus és mesterkéletlen 
tehetségének. Rachm aninoff 2-ik zongorakoncertje, melyet az idén a szerző 
előadásában élesebb vonalúnak hallo ttunk — igen tehetséges előadóra ta lált 
a W eingartner-növeudék Alfréd K itchin személyében. A hangversenyt Eszter- 
liázy Ferenc grófnak, ez alkalom ra kom ponált minden külső fénnyel és csillo
gással elkápráztató ünnepi zenéje (3. mű) vezette be. Nagy sikerrel m űködtek 
közre R okyta és Elschnig művésznők, Dostal az orgonista és Dulian.

Az »Orchesterverein der Gesellschaft der Musikfreunde« kiváló nevelő
mesterének, Léimért professzornak 25 éves jubileum át fényes hangversennyel 
ünnepelte meg. I t t  is líja t hallottunk, Leopold Welleba 86. o p u szá t: 5. szimfóniá
já t. Értékes m unkája a komolyan küzdő, dolgozó Bruckneren nevelkedett 
művésznek. Még néhány koncertesemény érdemel megemlítést, így egy hang
verseny, am elyet a Volksoper kitűnő karm estere Weidlich vezényelt. Ezen az 
estén Wilhelm W inkler ú jra  brilliáns gordonkásnak bizonyult, Gina Van de 
Veck pedig, k it Volksoperi működése te t t  ism ertté, jólképzett] kellemes 
szopránját csillogtatta. Változatos műsorú estét n y ú jto tt A rthur Wolken 
a S taatsoper volt — hatalm as hangterjedelm ű — baritonistája. Zenei bizton
sággal és őszinte átéléssel énekelte végig program m ját. A svájci O thm ar 
Schock Eichendorf 24 versét és Lenau »Élégi a«-ját zenésítette meg kam ara
zenekarra és énekhangra. Kellemesen ism erkedtünk meg Loeffel berni kar
mesterrel és Stürzenegger zürichi bassbari ton istával, kik Scliök e meglehetősen 
borús hangulatú kompozícióját ad ták  elő. Dr. K anitz ö t év előtt szervezte meg 
és azóta remekül vezeti női kam arakórusát, mely m inden nehézséget könnyen 
legyőző koncert-érett szólistákból áll. Változatos műsoruk keretében, m int 
újdonságot Risk finoman rajzolt »Danaide«-ját, valam int Réti, Hasenöhrl és 
K arl Weigl választékosán finom és hatásos a capellakórusait hallottuk.

Wien, 1935. szept. havában.
DR. R. ST. HOFFMANN

M ISSA SOLEMNIS
A Nemzeti Színház új évadját egy »liturgikus drámá«-val ny ito tta  meg. 

Szerzője Ujházy György, fiatal, nagyon tehetséges író, kitől még sokat vár
hatunk a jövőben. Művében Beethoven halhata tlan  mestermüvének a hatalm as 
arányú D-dur misének színpadi képekben való megelevenítését tűzte ki célul 
maga elé. Bár az ö tle te t első pillanatban merésznek, kivihetetlennek gondolnánk, 
maga a gyönyörű előadás csaknem teljesen leszerelte aggályainkat.
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Az egyházi zenét nem is választo tták  el egykoron olyan áth idalhatatlan  
szakadékok az operától, a színpad világától. Tnlajdonkép a 17. század ora
tórium a nem volt más, m int a monodisztikus operastílusnak templomi rendel
tetésű m ellékhajtása. Gyökere a régi liturgikus misztériumokból, karácsony 
tá ján  és húsvétkor b em utato tt előadásokból táplálkozott. Róm ában 1600-ban 
a Cliiesa nova szentélyében já tszo tták  az oratórium  ú ttörő  mesterének 
Cavraliere-nek »Rappresentazione deli’ anim a e di corpo« című m űvét, mely 
az opera akkor ismert zenei eszközeit v itte  á t a templom színes üvegablakainak 
tom pavilágítású terébe. Ennek az oratórium nak színpada volt, melyen kosz
tüm ökben jelentek meg az Idő, az E let, az Öröm, a Lélek és a Világegyetem 
allegorikus alakjai. Egy évtizeddel később, olasz szövegű újszövetségi tö rté 
neteket, szentek legendáit já tszo tták  el operaszerűen. Csak amidőn a historicus, 
az elbeszélő jelenik meg Carissimi műveiben, aki a cselekményt recitativokban 
vetíti a néző képzeletébe, akkor vált fölöslegessé a szcénikaí előadás.

Oratóriumoknak, valam int miséknek — az újszövetség »vérontásnélküli 
áldozatának« —- napjainkban divatossá le tt színpadi beállítása tehát nem 
újítás, hanem a liturgikus szertartásoknak visszaállítása abba a talajba, 
melyből kifakadt, kisarjadt. A mise klasszikus szövegében benne él Jézus 
drám ája. A Napkeleti bölcsek Betlehem járása, Pál apostol gyönyörű szózata, 
m ajd Jézus hegyi beszéde, a világirodalom egyik legnagyobb remekműve, 
az Apostolok megható csoportképe harm onikusan illeszkedik Beethoven 
örökszép m uzsikájának rendjébe. N ém et A ntal nagy hozzáértéssel és áhitatos 
fantáziával varázsolta szentéllyé a színpadot.

Az előadás zenei része, főként a Dohnányi gondos vezetése a la tt játszó 
zenekar és a szólisták —- B áthy Anna, Basilides Mária, Székelyhidy Ferenc 
és K álm án Oszkár — eszményien tökéletesek voltak. A Palestrina-kórusról 
ezúttal kevesebb jó t m ondhatunk. Szopránistái nem tu d tak  megbirkózni 
a mű horribilis nehézségű szólamával, basszusát pedig a fugák egy-két exponált 
bevágásán kívül, egész este nem hallo ttuk  egy pillanatra sem. A színpadi kép 
összhatása jó volt, bár szívesebben lá ttu k  volna a vásári szentképolajnyom atokra 
emlékeztető tú lzo ttan  élénk, rikító tónusok helyett a trecento mestereinek 
le tom píto tt freskószíneit; ezek m isztikusabbá, álomszerűbbé te tték  volna a 
h á tté r  dram atikus cselekményét.

A PRÁGAI 
NEMZETKÖZI ZENEDNNEPÉLY

K ét nagy zenekari hangverseny, két ugyancsak tartalm as kam araest, 
egy operaelőadás és közben szinte naphosszat ta rtó  bizottsági ülések . . . 
N apirendjét illetően ebből állt a prágai nemzetközi zeneünnepély anyaga.
Sokrétű és jelentős anyag.

A zeneünnepély legfontosabb m ozzanatát mégis abban látjuk , hogy 
egyáltalán megvolt. Viszontagságos előzményei ismeretesek. K arlsbad (állítólag 
anyagi okok m iatt) lemondta, Prága vállalta, de az előkészületek szám ára m aradt 
túírövid idő m ia tt csakham ar szintén visszavonult. H elyette Moszkva lépett 
elő meghívással, Prága azonban felelősséget érzett — K arlsbad nevében is — 
és kettős kötelességének tudatában  minden erejét összeszedve, tekintélyes 
állami tám ogatással mégis megrendezte az Új Zene Nemzetközi Társasága 
X III . ünnepélyét.

Fontos, elvi jelentőségű erőpróba volt ez—mindazon áram latokkal szemben, 
amelyek elnyomni és elseperni igyekeznének m indent, ami m a még a megismerő 
haladás és haladó megismerés ügyét szolgálja és a művészek nemzetközi össze
fogásának és kölcsönös, vállvetett, testvéri kultúrm unkájának eszméjét hirdeti. 
Mert időközben m ár szájuk íze szerint való utódról, megfelelő szellemű
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ellenalakulatról is gondoskodtak — term észetesen R ichard Strauss elnöklete 
mellett. Vezénylete a la tt m ost rendezték m ásodik zeneünnepélyüket Vichy- 
ben : Prágával pontosan egy időben és párhuzam osan, tehát mintegy 
ellentüntetésül.

Ámde oda mégsem u tazo tt el 300 muzsikus és zenekritikus, m int Prágába. 
S m indenekelőtt nem olyan 300 muzsikus és zenekritikus, m in t amilyen 
P rágában összejött, hogy néhány napra, a nyáru tó  néhány napjára azokat a 
zeneszerzőket ju ttassa  szóhoz és hallgassa meg, akik a téli évad hónapjai a la tt 
érdemeikkel m egfordított arányban szerepelnek. S ta lán  valam ennyi belépőjegy 
sem kelt el o tt elővételben, ügy m int itt , ahol az érdeklődők töm egeit kellett 
az esti pénztáraktól eltessékelni.

Ebben az érdemeikhez m egfordított arányban szereplő szerzők között 
első helyen állt Arnold Schönberg m ondanivalókban bővelkedő és mesterien 
fölépített »Zenekari változatai«-val, továbbá Alban Berg «L u lu» című készülő 
operájából ízelítőül kivonatolt »5^ű«-jével. De m indkét m ű nemcsak ta rta lm á t 
illetően rendkívüli, hanem kivitel dolgában is rendkívül igényteljes. Sajnos, 
épp ennek a két reprezentatív  m űnek az előadásán érződött meg leginkább 
az előkészületek kényszerű rövidsége, a kellő részletpróbák hiánya.

M ajdnem minden zenekari darab  más és más karm ester vezénylete 
a la tt került előadásra és nem m indegyiknek akad t olyan zseniális értelmezője, 
m int Karl A madeus Hartmann szuggesztív hangulatú szimfonikus költeményének, 
a »Miserae«-nek, amely az elnyom ottak és üldözöttek lelkivilágát festi. A fiatal 
müncheni szerző m űvét dr. Hermann Scherchen valóban m egkapóan ta n íto tta  b e ; 
a torlódó rövid és sietős próbák alig jelentettek  akadály t számára. E gyarán t 
kiváló ráterm ettségével és gyakorlati tudásával ő vezényelte a zenekari hang
versenyek előadóművészeti szempontból is teljesen kielégítő m űsorszám át. 
Mellette még Václav Talich karm estert kell kiemelnünk, aki közreműködése 
során Pavel Borkovec zongoraversenyére szo rítk o zo tt; a csehszlovák származású 
szerző és a betegeskedő pompás dirigens m ellett feltűnően tehetséges fiatal 
csehszlovák zongoraművész, Rudolf F irkusny  szerepelt i t t  harm adiknak ; 
róla bizonyára hallunk m ajd még.

A zenekari reprodukciók átlagos színvonalánál arány talanu l emel- 
kedettebbnek m uta tkozo tt a kam aram űveké, ami új szerzemények első be
m utatásánál lényeges és ezért el nem hallgatható  körülmény. G yakorlati oka 
ennek, hogy a kam araegyüttesek csekélyebb létszám uk következtében 
könnyebben és gyakrabban ta lálkozhattak , többször és gondosabban 
próbálhattak .

Örömmel szám olhatunk be i t t  az U /. Magyar Vonósnégyes megérdemelt 
különsikerérői. Végh Sándor, Szervánszky Péter, Koromzay Dénes és Palotai 
Vilmos friss lendülettel és komoly hangszerkultúrával muzsikáló vonósegyüttese 
teljes h a tást b iztosíto tt az angol Alan Bush  és a m agyar Veress Sándor osztat
lanul meleg érdeklődéssel fogadott vonósnégy esni# vének. K alix Jenő és Frantisek 
Langer zongoraművészek virtuóz készséggel ad ták  elő Fidelio Finke két- 
zongorára ír t és különösen az I. tételben sikerült versenyművét. Em lítésre 
méltó még Gottfredo Petrassi és Luigi Dallapiccola a szokványos olasz stílusénál 
magvasabb hangzásra törekedő kísérletei m iatt. E lsőrendű volt végül Emma 
Rölz— Bezecny ; a karlsbadi hárfaművésznő e sorok írójának hárfaszonátá já t 
teljes átéléssel, kó ta nélkül m u ta tta  be.

Nagysikerű prágai ú tjá ra , amellyel ism ét csak a m agyar zeneművészet 
külföldi fényének erősbítéséliez já ru lt hozzá, állami segélyt kért — és nem kapott 
a nemrég m egalakult és m ost indulófélben levő Uj M agyar Vonósnégyes. 
E z t a tőle nálunk m egtagadott anyagi tám ogatást odakiinn az angoloktól 
kap ta  meg az együttes — az Új Zene Nemzetközi Társasága csehszlovák al
csoportjának közbenjárására . . .  A csehszlovák alcsoport fedezte a hárfa
szonáta előadójának utazási és tartózkodási költségeit is . . . Ami röviden 
annyit jelent, hogy a csehek »saját érdekeik ellen«, önzetlen áldozatkészséggel
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és kizáróan az objektív  művészi elvek szem előtt ta rtásával m ozdíto tták  elő 
és te tték  lehetővé ké t idegen m ű és egy idegen előadóművészesoport s ikeré t!

Leos Janácek szép operájának, a részünkről régebb alkalommal m ár 
részletesen m élta to tt »Jenu fádnak. előadásával ért véget a zeneünnepély, 
amelyen még a kiküldöttek  sokszor heves tanácskozásai váltak  nevezetessé. 
Hosszú v ita  iitán a spanyol Barcelona város meghívását fogadták el a lövő évre- 
Moszkvával szemben, m iután  sorrendben később jelentkezett. Mindenki érezte, 
m it je lent az új zene szerzői szám ára ez az évről-évre megismétlődő kongresszus, 
ez a nemzetközi keret, amelyben alkotásaikról, akarásukról beszámolhatnak. 
De átérezték azt is, hogy ez az egyszeri nyári alkalom szomorúan kevés és ezért 
hatásosabb, rendszeresebb téli tevékenységre serkentik helyi alcsoportjaikat.

Végül kiáltványt fogalm azott meg a delegátusok tanácsa s egyértelm ű 
nyom atékkai, bátran  jelentette ki, hogy nem száll pörbe semmiféle ellen
kezdeményezéssel. Végső megszövegezésében így szól :

»Korunk zenéjének ápolása egyet jelent az Új Zene Nemzetközi Társa
sága szám ára az élő értékek ápolásával és védelmével. M unkánk, segítségünk 
elsősorban azoké a művészeké, akik az ellenük fordult és őket elnyomni igyekező 
külvilág közepette nem tán torodnak  meg és tovább végzik feladataikat.

Ezért továbbra is k ita rtunk  álláspontunk m ellett és a művészi munka 
feltétlen szabadságát követeljük a

J EMNITZ SÁNDOR

BELFÖLDI HÍREK
A Zeneművészeti Főiskola tanévét 

fényes külsőségekkel ny ito tta  meg 
Dolmányi E rnő főigazgató. Az ünne
pélyt megelőző tanári értekezleten 
m u ta tta  be a testületnek két új 
tag já t : Rosthy A nnyt és Kresz 
Gézát. A nagyterem  pódium án a 
tanári kar foglalt helyet, csaknem 
teljes számban. A himnusz eléneklése 
u tán  Dolmányi lelkes beszédet intézett 
a növendékekhez: »Mikor az új 
tanév küszöbén a Zeneművészeti F ő
iskola növendékei először gyűltek 
össze, első szavam önökhöz a buzdítás 
szava. A főiskola növendékének lenni 
dísz és kitüntetés, erre mindenkinek 
méltónak kell m aradnia. Mindenkitől 
megkívánom úgy erkölcsi, m int tanu l
m ányi szempontból, hogy köteles
ségének teljes m értékben feleljen meg. 
A folyó tanév a zenei világ részére 
nevezetes évforduló, jubileumi esz
tendő, m ert most lesz 125 esztendeje 
annak, hogy Magyarország egyik örök 
büszkesége, Liszt Ferenc született és 
félszázada annak, hogy meghalt. Liszt 
Ferencre nemcsak m int magyarok 
lehetünk büszkék, nemcsak m int 
olyanok, akik zenei pályára igyekszünk 
hanem m int olyanok is, akik annak 
az intézetnek a növendékei, amelyet

hatvan évvel ezelőtt ő alapított és 
amely címében büszkén viseli nevét. 
Ez a név kötelességeket ró m ind
nyájunkra. Tartsuk szemünk előtt a 
nagy mester világhódító művészetét, 
emberi nagyságát, páratlan áldozat- 
készségét, m int követendő példát«. 
Végül bejelentette, hogy még egy 
ünnepe lesz az idén a Zeneművészeti 
Főiskolának. Ötven esztendeje, hogy 
H ubay J enő, örökös elnök, a Főiskola 
tanára. Ezt a nagyon ritka jubileum ot 
díszhangverseny keretében ünnepli 
meg a Főiskola, melyen a Mester 
reprezentáns alkotásai kerülnek elő
adásra. LTtána Dolmányi főigazgató 
m egnyitottnak jelentette ki a tanévet 
és felkérte Abonyi Géza és Vajlhó 
László dr. tanárokat székfoglaló elő
adásuk m egtartására. Előbbi »A m a
gyar élőszó szépmívelői«-ről ta rto tt 
előadásában történelm i visszapillan
tá s t n y ú jto tt a K un László idejében 
m űködött mimusoktól kezdve a 
mai időkig m űködött színészekről 
nyelvünk művelőiről. Fokozottan kell 
ügyelnünk a helyes kiejtésre, a szép 
m agyar beszédre és minden alkalm at 
meg kell ragadnunk a m agyar nyelv 
ápolására — fejezte be előadását. 
Vajthó László »A muzsikusok irodalmi 
műveltsége« című előadásában hang
súlyozta az irodalmi műveltség jelen
tőségét. Az általános irodalmi művelt-
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ség mindenkire kötelező, bánn i legyen 
is a hivatása. A muzsikusokat azonban 
a szövegek révén még közelebbről 
is érdekli az irodalom. Az Ady- 
ritm ust és az Ady-versformát például 
valószínűleg egy szakképzett muzsikus 
fogja teljesen megvilágosítani m ajd 
az esztétikusok előtt. A díszes ünnep
ség a Hiszekegy előadásával ért véget.

Liszt Ferenc halálának ötvenedik, 
születésének 125. évét ünnepli az 
1936. évben az egész kultúrvilág. 
A Liszt-emlékévet a Mester szülő
hazája különös fénnyel óhajtja  meg
ünnepelni. Az Irodalm i és Művészeti 
Tanács indítványára a hivatalos 
ünnepségek sorát m ár ez év október 
21-én kezdi meg és 1936 okt. 22-én zárja 
le. A rendezőbizottság ügyvezető igaz
gatójának Novágh Gyula népművelési 
felügyelőt nevezte ki, m unkájában 
egy ötös bizottság tám ogatja. Eddigi 
elgondolások szerint október 21-én 
Serédi J usztinián bíboros-liereegprí- 
más ünnepi misét m ondana a koronázó 
főtemplomban, mise a la tt pedig Liszt 
koronázó miséjét szólaltatnák meg. 
Mise u tán  az országgyűlés ünnepi 
ülést ta rtana, amelyen Liszt Ferenc 
emlékét és érdemeit törvénybe ik ta t
nák. Ugyanaznap délután az Országos 
Liszt Ferenc Társaság ta r t  ünnepi 
díszközgyűlést, amelyre meghívják 
a korm ányt és a társadalm i előkelő
ségeket, továbbá Raabe Pétert, a 
világhírű Liszt tudóst. F ste az Operá
ban lesz díszelőadás, amelynek kereté
ben Raabe Péter bemutatja Liszt Ferenc 
nálunk még nem hallott Hungária 
kantatéját. Másnap délelőtt 11 órakor 
a régi Zeneakadémia falán elhelyezett 
Liszt-em léktáblát koszorúzzák meg. 
A főváros a pesti Vigadóban emlék
táblával örökíti meg Liszt Ferenc 
emlékezetét. Az em léktáblát 22-én 
délelőtt leplezik le. Ugyanezen a 
napon ta rtja  díszülését Dohnányi 
Ernő főigazgató vezetése m ellett a 
Zeneművészeti Főiskola, este pedig 
ünnepi hangversenyt rendeznek a 
Zeneművészeti Főiskola nagyterm é
ben. Még a nyár folyamán felkérték 
a budapesti zenei alakulatokat és a 
vidéki városok polgármestereit, hogy 
a Liszt-évre vonatkozó program 
jukat minél előbb küldjék, meg.

A bizottság a program okat össze
egyezteti és ahol szükségét lá tja , 
o tt módosító javaslatokat tesz, hogy 
a hangversenyek műsorai Liszt Ferenc 
zenei alkotásait minél tökéletesebben 
felöleljék. M ájusra egy nemzetközi 
zeneügyi kongresszus rendezését, a 
júniusi hetekre és a Szent István- 
liétre pedig nagyszabású szabadtéri 
előadások rendezését tervezik. Ezen
kívül számos zenei ünnepséget rendez
nek a fővárosban és a vidéken. 
Javasolják, hogy írassanak egy vetí
te t t  képekkel és gramofonlemezekkel 
illusztrált Liszt Ferenc-m éltatást, 
am elyet a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium  több példányban készít
tetne el és ezek felhasználásával a 
törvényhatósági népművelési b izo tt
ságok kisebb helyiségekben is ta r th a t
nának Liszt-ünnepségeket.

KÜLFÖLDI HÍREK
Vichyben befejezték a zeneszerzők 

nemzetközi kongresszusát. H at fontos 
ponto t tá rgyaltak  le, ezek : 1. Az er
kölcsi jogok védelme és a plagizálások 
megszüntetése a zenei életben. 2. A zenei 
ok ta tás a középiskolákban. 3. A rádió
val kötendő szerződések. 4. Zenei 
múzeumok felállítása. 5. Nem zet
közi zenei könyvtárak megszervezése 
minden világvárosban. 6. Nemzetközi 
hangversenyek kiírása. Nagyszabású 
koncerttel fejezték be a kongresszust, 
amelyen Strauss R ichard nagy lel
kesedés m ellett dirigáltaSalome táncát. 
Több híres karm ester és zeneszerző 
is közrem űködött kívüle a koncerten.

A bayreuthi ünnepi játékok 1936- 
ban a m ár m ost k iadott hivatalos 
közlés szerint június 19-től 30-ig és 
augusztus 18-tól 31-ig tartanak . 
A három színrekerülő . Wagner-núí 
a »Lohengrin«, a »Parsifal« és »A nibe- 
lung gyűrűje« lesz. Zenei vezető : 
Furtwängler. Közrem űködők: Ma'no- 
warda, Max Lorenz, Maria Müller, 
Prohaska, Klose, Jannsen, Andrásén, 
Roswaenge, Burg, M artha Fux, Bockel- 
mann, Kremer, Wolf, K äthe Heiders
bach, Zimmermann és Frida Leider.
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Szabadtéri játékok láza tö r t  ki 
a nyáron Európában. A m ár em lített 
hazai kísérleteken kívül Veronában 
a Norma-1, Belliui operáját, Velen
cében a Campo San Trovason a 
Velencei kalmárt, Abbáziában egy 
Lehár-operettet, Breseiában a Tosca-t, 
Piacenzában a Rigoletto-1, U trecht- 
ben a Szentivánéji álmot, Doornban 
a Lancelot és Sanderein című zenés 
játékot, Zoppotban a Rienzi-1 és 
Augsburgban a Tosca-t já tszo tták  
szabad ég alatt.

A londoni operaévad legfontosabb
eseménye Deliusnak, a nemrég el- 
] nínyt kiváló angol zeneszerzőnek 
megszólaltatása lesz. B em utatják  
egyetlen operáját, a »Koanga«-t, 
am elyet műszaki nehézségek m ia tt 
még sehol sem ad tak  elő. Delius ezt 
a m űvét floridai narancsültetvényes 
korában írta . A szöveg egy néger 
rabszolga tragikus tö rténeté t meséli 
el. F elú jítja  Beecham A sevillai bor
bélyt, még pedig eredeti alakjában 
Rossini kézirata alapján. Angolnyelvű 
Wagner, Weber és Verdi előadások 
egészítik ki a játékrendet. A változatos 
zenekari hangversenyek során Doh- 
nányi Frnő, Szigeti József és Kilényi 
Kde m űködnek közre a m agyar 
művészek közül, továbbá a Lehner 
vonósnégyes, amely Beethoven-kvar- 
te tteke t já tszik h a t bérleti estén.

A bécsi filharmonikusok idei m ű
sorában Bizet egy négytételes szim
fóniája is szerepel, am elyet W ein
gartner Félix fedezett fel a párizsi 
Conservatoire könyvtárában. A »Car
men« kom ponistájának ezt a m űvét 
eddig csak egyszer já tszo tták  nyilvános 
előadásban : Bázelben, ugyancsak
W eingartner vezényletével.

Theodor Löwe dr. a régi N ém et
ország egyik leghíresebb színház- 
igazgatója 80 éves korában Borosz
lóban meghalt. Volt idő, mikor négy 
színházat is vezetett egyszerre. Ő volt 
az, ki 30 év előtt Strauss Richard 
»Salome«-ját m uta tta  be társulatával 
Budapesten, a Király-színházban. 
Fgy hétig já tszo tták  estéről-estére. 
Az azóta híressé le tt Julius Prüwer 
vezényelte a Lőwe-együttest és a 
boroszlói zenekart, két nagyszerű

énekesnő : T yra Larsen és Fanchette 
Verklink énekelte felváltva Salome 
szerepét és a budapesti előadásban 
tű n t fel először Jochanaan szerepében 
a kitűnő ném et b a r ito n is ta : Leo 
Schützendorf.

Karl Elmendorff vezényletével 
került színre a nyár végén Vichyben 
a Nibelungi trilógia, összefüggő elő
adásban, négy estén át. Az elegáns 
világfürdő közönsége lelkesen ünne
pelte a francia közreműködőket és 
a ném et karm estert.

Hegedűsök világversenyét tervezik 
Brüsszelben, 1937. tavaszára. Beneve
zés u tán  résztvehet benne minden 
hegedűművész, nemzetiségre való 
tek in te t nélkül, aki 30. életévét be
töltö tte . Igen magas díjakkal ju ta l
mazzák m ajd a győztest.

P Á L Y Á Z A T
A »Library of Congress« zenei

osztálya az »Elizabeth Sprague Coo- 
lidge«-díjra pályázatot hirdet. A pálya
díj 1000 (egyezer) dollár. Feltételei 
szerint a pályázaton csak vonós
hangszerekre íro tt (zongora nélküli) 
q u a rte tt kam arazenei m űvek vehet
nek részt. A kéziratot (partitúra és 
szólamok) névtelenül küldendők be 
a »Library of Congress« zenei osztály 
főnöke (chief of the M usik Division) 
címére Washington-ha, a zeneszerző 
teljes neve és címe lepecsételt boríték
ban mellékelendő. A pályázat ha tá r
ideje 1936. szeptember 30-a. A zsűri 
szótöbbséggel határoz. A bírálóbizott
ság csak olyan eredeti m űveket vesz 
figyelembe, amelyek közönség előtt 
még nem m u ta tta tta k  be és még nin
csenek kiadva. A nyertes zeneszerző 
művének partitú rá ja  a »Liberary of 
Conf gress« tulajdonában marad a 
kéziratgyűjtem ény gyarapítása céljá
ból. A Library fenntartja  magának 
egy évig a mű kizárólagos előadási 
jogát. A nyertes m űvet 1937 tavaszán 
fogják bem utatni a Library of Congress 
rendezte kamarazene-ünnepélyen.

B udapest székesfőváíos házinyomdája 1935 —  9479
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Budapest Székesfőváros 
Népművelési Bizottsága hangversenyei

a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével
♦ ♦ ♦

B  bérlet.
Harmadik hangverseny — 1935 november 7-én 

csütörtökön este 8 órai kezdettel 
Karnagy: ODD GRÜNER-HEGGE

N O R  V É G - H  A N G  V E  R S E N  Y
F ő v é d n ö k :

A RNE SCHEEL
norvég követ és meghatalmazott miniszter 

Közrem űködik : ROBERT RIEFLING zongoraművész.

Ősidők ó ta germán eredetű normannok voltak Norvégia lakói. Merész 
hajósoknak ismerik őket, kik bekalandozták az Atlanti-óceán partjait. A keresz
ténységet Szent Olaf a la tt vették  fel, aki Szent István  királyunknak volt kor
társa. A középkorban Norvégia függetlenségi harcait vívja Svédországgal 
szemben. 1815-ben perszonáluniót kö tö tt vele. Művészetét és tudományos 
életé t ekkor tu d ta  gyorsabb tem póban fejleszteni.

A Norvég népzene annyira jellegzetes, hogy — m iként a magyar is 
nem csak liazájabeli zeneköltőket inspirált, hanem idegeneket is. Népi 
táncai érdekesen hangsúlyozott originális ritm usaikkal és gyors tempóikkal 
tűnnek fel. Hangszereik közül egy hegedűszerű, rezonátorhúrokkal felszerelt 
vonós hangszer : a Hardangerfele említendő.

Középkori egyházi énekeik különféle gyűjteményben jelentek meg : 
az északi népek szomorú, borongós gregorián-dallamaira emlékeztetnek. 
Ezeknek, valam int a népzenének jellegzetes tem atikus anyagát legelőször 
Thrane dolgozza fel daljátékaiban. Ő t Kjerulf követte a nemzeti zene fel- 
tám asztásában ; dalai, zongoraművei és férfikórusai ma is igen elterjedtek. 
Világszerte ism ertté azonban Grieg dalai, zongora- és kamarazene művei, 
valam int igen népszerű zenekari szvitjei te tték  a norvég népizenét. De amíg 
nála minden lirikus hangulatképekbe olvadt, addig követői, főként Selmer 
Jo h an  és Svendsen a szimfonikus költemények epikus hangját ü tik  meg.

Egy újabb generáció m ár W agner zenedrámáinak hatása a la tt egyesíti 
a  norvég népzenei dallam készletet az újrom antika formanyelvével. Olsen
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operái és oratórium ai, Holter, Schjelderup szimfonikus művei, de főként a hazáján 
tú l is nagyon m éltányolt Sinding  tartalm as szimfóniái, ha form ájukban a m últ 
század m ásodik felének ném et m estereit követik is, egyéni hangjukkal, izzó 
fajiságukkal m agukra tu d ták  terelni Közép- és N yugateurópa muzsikusvilágá- 
nak figyelmét. Halvorsent és Borgströmöt alig ismerik a fjordok világán túl, 
pedig utóbbinak szimfonikus költeményei a legjobbak közé tartoznak, am it 
L iszt u tán  írtak.

A legifjabb nemzedéket a norvégeknél is az impresszionizmus te líte tte  
újabb formai ötletekkel, kifejezésmódokkal. Lie Sigurd, Cleve Halfdan, Alnaes 
Eyvind és Johansen D. Monrad a legismertebbek. Valen művein Reger ha tásá t 
érezzük, míg Saeverud és Kleven szimfóniáin a nemzeti elem kihangsúlyozásának 
a scliönbergi linearitással egyesítő iskolákét.

ODD GRÜNER-HEGGE 
karnagy

ROBERT RIEFEING 
zongoraművész

Odd Grüner-Hegge 1899-ben Oslo-ban született. P ályá já t m int zeneszerző 
1917-ben kezdte el. 1918-ban m int zongoraművész, 1927-ben pedig, az oslói 
Filharm onikus Társaság hangversenyén, m int dirigens m utatkozott be a 
közönségnek. 1933 ó ta az oslói Filharm onikusok és az oslói Nemzeti Színház 
karnagya. Sokszor szerepelt Európa nagyobb városaiban m int vendég
dirigens, legutoljára a berlini Filharm onikus Zenekar élén és több alkalommal 
képviselte Norvégiát nemzetközi zenei ünnepségeken.

Robert Rief ling zongoraművész ugyancsak Oslo-ban született 1911-ben. 
Zenei tanulm ányait Norvégiában és Németországban végezte. 1923-ban, 
tizenkétéves korában lépett fel először nyilvános hangversenyen s azóta 
számos önálló hangversenyt ado tt hazájában és Németországban. 1935. 
októberében egy nagy svédországi és finnországi hangversenykörúton v e tt részt.

*

/ /f
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1. Halvorsen Johan (1864 Stockholm—) : Norvég rapszódia, nagy 
zenekarra.

Halvorsen, ki Lipcsében és Stockholm ban képeztette ki m agát, hegedű- 
művésznek készült és m int hegedűs sikerrel hangversenyzett a nyolcvanas 
években Angliában és Németországban is, de később karm esteri pályára 
lépett és Oslóban m űködött, m int színházi- és koncert-dirigens. Rapszódiája 
poétalelkű, képzett muzsikusra vall. H árom  tém acsoportját érdekes form ába 
önti s az összekötő részek ötletes megszerkesztésével tu d ja  egységbe fogni 
m űvét. A táncszerű allegro graciosot mélabús Andante követi, (gordonka
szóló) ennek középtételéből alakul ki az allegro m oderato kétnegyedes figurája. 
S ikerült fokozással, hatásos stre ttáva l záródik a norvég népi dallam ok fel- 
használásával m egalkotott rapszódia.

2. Saeverud Harald (1897 Bergen —) : II. szimfónia.
A kom ponista Berlinben végezte tanulm ányait, m ajd Oslóban m u ta t

kozott be egy szimfonikus költeményével. E  három tételes c-moll szimfóniája 
formai felépítésében teljesen eltér a hagyományos klasszikus formáktól. Első 
tétele (Entrata drammatica) igen rövid fantázia, a második dalformában 
ta r to tt  andante és csak a harm adikban ( Sonata grande) találkozunk a fő- 
és melléktéma szimfonikus tagolásával. Minthogy a komponista semmiféle 
u ta lást nem ad vezérkönyvében a tételek költői ta rta lm ára  vonatkozóan, a 
hallgató fantáziája egészíti ki az érdekes m ű gondolatszövését. Nagyon érdekes 
az első tételben a folyton ismétlődő tizenhatod figura, valam int az óboa fá j
dalmas segélykiáltása. K itűnően szól a második tétel im itációkra felépített 
epizódja és a norvég népdalokra emlékeztető klarinétszóló aláfestése — a gor
donkákban pizzicato já tszo tt basso continuo — , végül az utolsó tétel tánc
szerű kétnegyedes főtém ája, a melléktéma (óboa-szóló) vonós kísérete és a 
szellemes visszavezető rész, hatalm as fortisszimójával.

S z ü n e t .

3. Grieg Edvard Hagerup (1843 Bergen— 1907 Bergen) : Zongoraverseny, 
a-moll, 16. mű.

E lőadja : R obert Riefling  zongoraművész.
H ans Bülow a norvégek nagy nemzeti zeneköltőjét Észak Chopin

jének nevezte el. Szellemes és találó ez a megjegyzés, Chopin és Grieg a kis 
form ákban jelentkező lírai hangulatoknak voltak a mesterei s am ellett m ind
ketten karakterisztikus nemzeti elemeket szőttek többnyire táncform ában 
kom ponált műveikbe, a lehetőségig kihasználva a tiszta faji jelleget úgy 
harmóniában, m int koloritban. Lelkűk mélyén Scliumannal, a harm adik nagy 
lírikussal m u ta ttak  rokonságot. Grieg tizenhatodik műve : egyetlen zongora- 
versenye s egyben legformásabb alkotása. H atalm as zongoramenet visz á t az 
1-ső tétel gazdagon instrum entált főtémájához, melyet a zongora vesz á t és 
fejleszt hatásos fokozással. Arabeszkszerű átvezetés u tán  a gordonkák lírikus 
m elléktém át hoznak, am elyet ismét a zongora fejleszt tovább. Néhány ütemes 
kidolgozás u tán  visszatér az expozíció s u tána halk hárfaimitációval kezdődik a 
kadencia, amely dübörgő fortisszimóban hozza a zárótémát. Mélabús Adagioba 
kezdenek a szordinált vonósok, ez a 2. tétel, voltaképen egy egyszerű kis dal. 
A bevezetés u tán  szabad improvizációszerűen lép fel a zongora, amelyet egy- 
egy hangszercsoport megszakít, de az első tém a csakhamar visszatér a teljes 
orkeszter pompájában, m ajd sejtelmesen elhaló akkordokkal. Allegro marcato 
a jelzése a 3. tételnek. Szerkezete : magasabb rondó-forma. Markáns főtém áját 
a zongora, u tána a zenekar m utatja  be. Rövid átvezetéssel ju tunk  a második 
témába, mire //-ban tér vissza a főtéma. U tána édes fuvoladallam csendül fel a 
vonósok trem olója fölött, mire ismét a főtéma, m ajd egy 3/4-es quasi Presto 
következik. Végül méltóságteljes Andante maestoso fejezi be a koncertet.
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4. Jensen Ludwig Irgens : Tema con variazioni. B-dur.
Népdalízű tém át variál a komponista. E lőbb a k larinét és fagót intonálja, 

m ajd a hegedűk és fuvolák kapcsolódnak bele. Az 1. variáció egy triolás kép
le tet sző a főm otívum ba, a m ásodik m ár szenvedélyesebb : tizenhatod figurát 
im itál szellemesen a komponista, végig minden hangszercsoporton át. A 3. 
variáció kétnegyedes könnyed, graciózus, nagy szerepe ju t i t t  a hárfának és 
a ce lestának ; középtételében a fafúvók élénk szextoláinak pergését a vonósok 
pizzicatoja tám ogatja. Gyors a tem pója a következő variációnak, ezt egy 
nyugodtabb középtétel váltja  fel. Az 5. variáció 0/8-os pontozott ritm ussal 
jelentkezik, míg az alia burla-ban szeszélyes tem póváltozást figyelhetünk meg. 
Nagyon hangulatos az andante espressivo (7. variáció) bánatos óboaszólójával. 
K ita rto tt üveghangokra ép ítette a kom ponista a következő variációt, melynek 
pasztorális tém áját a fuvola és a klarinét felváltva intőn ál ják. Háromnegyedes 
tánc a presto giocoso, mely közvetlenül vezet á t a tém a eredeti form ájához 
m indinkább közeledő 10. variációba (pesante). A következőkben a tem po 
folyton élénkebb lesz. A triolák előbb csak a vonósokban jelennek meg, később 
a fúvók szólamaiban. Igen színes a prestissimo-variáció, a hárfában és celestában 
elhelyezett triolás-figurációval. A mozgalmas résznek a rézfúvók masszív 
grave-ja  vet véget. Igen polifónikus és nagy szerkesztéstani tudásra vall a 
14. variáció, míg az utolsó, szabad fantázia keretében egyesíti az első variációk 
triolás és tizenhatodos képleteit.

*

Negyedik hangverseny — 1935 november 10-én — K arnagy: Bor Dezső
vasárnap délután 5 órai kezdettel

( R o m a n t i k u s o k  II.)
A  bérlet.

Közrem űködnek : Wagner Grete operaénekesnő és Zsigmondy Gábor 
zongoraművész.

1. Berlioz Hector (1803 C őteS t. André— 1869 P aris): W awerley. N yitány 
nagy zenekarra. 1. mű.

Ennek a sok érdességgel, bizonytalan, akadozó megm intázással teli 
nyitánynak keletkezése arra  az időre esik, mikor Berlioz szüleivel elkeseredett 
harcot fo ly ta to tt azért, hogy zenei pályára léphessen. E  m űvét 1827-ben ír ta  
meg ; akkor kórista volt egy operettszínházban, hogy éhen ne haljon, m iután 
szüleitől nem fogadott el anyagi tám ogatást. W alter Scott hasonló című, akkor 
divatos regényének elolvasása inspirálta a zeneköltőt e művének m egalkotá
sára. Larghettó ja a hősnő jellem rajzát tükrözteti, az Allegro vivace dacos 
főtém ája pedig a regény hősét karakterizálja. A kis szonátaform ában ír t 
nyitány, ha tem atikájában, harm óniáiban vérszegény is, érdekes dokum entum a 
annak, mennyi zenekari hangszínérzéke volt m ár ekkor, huszonnégy éves 
korában az ifjú Berlioznak. Különösen a klasszikus m in táka t követő kidolgozási 
részben tűnnek fel igen sok hangszerelő-ötletet eláruló epizódok.

2. Wagner Richárd (1813 Eeipzig — 1883 Venezia) : Siegfried-idyll.
A Luzern m elletti Tribschen egyik kastélyában lako tt W agner abban az

időben, amikor a »Mesterdalnokok«-at befejezte és L iszt Ferenc leányát, Cosimát 
nőül vette. F iának, Siegfriednek születése u tán , titokban  kom ponálta W agner 
ezt a finom lírájú, kam arazeneszerű m űvet Cosima asszony harm incadik 
születésnapjára. A titokban  kom ponált zenedarab első előadására is titokban 
készültek. Cosima asszony születésnapja 1870 december 25-én volt. W agner 
két p a rtitú rá t írt, a díszesebbet feleségének szánta, az eredetit december 4-én 
Hans Richternek adta, aki azonnal lem ásolta a szólam okat. A próbákat a régi
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városi színházban ta rto tták , a főpróba a H őtel du Lac-ban volt 24-én, szombaton 
délután. Másnap kora reggel becsempészték a verandalépcsőkre a hangszereket 
és kótaállványokat és %8-kor m egkezdődött az előadás. A felső lépcsőn Wagner, 
négy hegedűs és egy mély hegedűs, a középfokokon 2 kürtös, R ichter, m int 
trom bitás, a fuvolás és az oboista, alul 2 klarinétos, 1 fagótos, a gordonkás és 
nagybőgős. A hatás le írhatatlanul bensőséges volt. A »Treppen-Musik«-ot 
(így nevezték lépcsőházban tö rtén t bem utatása után) természetesen még aznap 
néhányszor megismételték. Az idill tem atikus anyagát a »Szigfrid« opera har
m adik felvonásának hatalm as duettjéből m erítette a Mester. Három  tém a
csoportban három  különböző hangulatú m otívum  csendül fel, előbb a vonósok
ban, aztán a fafúvókban, végül a kürtökben. Boszorkányos technikával kom bi
nálja  W agner a tém ákat előbb egymással, hogy aztán hatalm as fokozás u tán  
a zenekar tu ttijá b an  m ind a három  tém át egyszerre szólaltassa meg. Földön
tú li boldogság, megnyugvás árad a varázslatos, magasan fekvő harm óniákban 
kicsendülő kódúból, a gyönyörű m űvet betetőző elhaló E -dúr harmóniákból.

3. Wagner Richárd : T risztán és Izolda. — E lőjáték  és Izolda halála.
Iz o ld a : Wagner Grete
A szerelem apotheozisát W agner Richárd a »Trisztán és Izolda«-ban 

énekelte meg. M int ő maga m ondotta : »Úgy írtam  meg benne a szerelmet, 
m in t ahogy annak földöntúli hatalm át képzelem«. Az opera ta rta lm a annyira 
közismert, hogy szükségtelen vele részletesen foglalkoznunk. E lőjátéka — egyike 
a zeneirodalom gyöngyeinek — voltaképen egy nagy crescendo és decrescendo. 
H alkan szólal meg a gordonkákon az édes »vágymotívum«, amely lassú fokozás
sal ér el a szenvedély legizzóbb kitöréséig, hogy azután mindenről lemondva, 
visszatérjen a csöndes, ném a rezignációba. Minthogy ez a befejezés egymagában 
nem volna hatásos hangversenyszám, együtt szokták adni az opera utolsó 
jelenetével, amely »Isoldens Liebestod« címen ismeretes. Izolda haldokolva 
borul Trisztán holttestére. Égő fájdalom  tö r ki leikéből, de hangja elcsuklik . . . 
m ár nyílnak a találkozás kapui . . . »akiket a sors i t t  elválasztott, megdicsőülten 
lesznek egymáséi odafönn« — m ondja a szerző. S a komor au tépelődő gyászos 
dallam  fölött csakham ar úrrá lesz a földöntúli öröm szenvedélyes tém ája, amely 
feltartózhatatlan  fokozással, lélekzetfojtó mesteri modulációkkal emel föl a 
mennyei régiók misztikus magasságába, ahol himnusz-szerű étherikus m uzsiká
ban egyesül Trisztán és Izolda megdicsőült alakja.

S z ü n e t .

4. Berlioz Hector: A kalóz. N yitány nagy zenekarra. 21. mű.
Huszonnyolc éves korában kom ponálta Berlioz e ragyogó nyitányt,

mellyel Bülow a meiningeni udvari zenekarral lefo ly tato tt művészi kőrútján  
nagy diadalt a ra to tt. Bem utató előadásán Párisban, 1855 április 1-én nagyon 
mérsékelt sikert ért el. Bár Berlioz eredeti partitú rá jának  kéziratán semmiféle 
u tasítást nem találunk a mű tartalm ának  megjelölésére vonatkozóan, mégis 
valószínű, hogy Byron lord The Corsair c. eposzának hőse, Lord Conrad adott 
im pulzust e nyitány megírására. A tengeri kalózok viharos életét vetíti elénk 
a szerző. A mozgalmas vonós futam ok a tengerek hullámzását illusztrálják, 
míg a közbeiktatott adagio a vezérnek a nyugodt biztos élet utáni sóvárgását 
fejezi ki. K onstrukció dolgában a Corsaire felülmúlja a W awerley-t, de még 
nem közelíti meg a francia m ester két legsikerültebb alkotását, a Római 
karnevál-t és a Benvenuto Cellini-t.

5. Liszt Ferenc (1811 Doborján — 1886 Bayreuth) : Esz-dúr zongora- 
verseny.

Egyike Liszt Ferenc legnépszerűbb műveinek ez a versenymű, melyet a 
mester az ötvenes évek elején írt. 1855. február 17-én került bem utatásra 
W eimarban, Berlioz vezényletével, midőn a zongora-szólamot maga a mester
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já tszo tta . A versenym ű szakít a hagyom ányos klasszikus Concerto formával, 
elveti a részekre tagolást, valam int az első tétel tradicionális szonáta form áját, 
helyette attaccaszerűen követik egym ást dalform a és rondó tételek. A mű 
alapeszméje egy m arkáns főm otivum ból bonatkozik ki, m elyet legelőször a 
zenekar intonáf. E nnek kontrapunktikus ellentémái, m ajd diminuiciói bukkan
nak  föl a zongora jelentős technikát követelő szólam ában. Az adagio-ban előbb 
egy bensőséges kantiléna részt énekel a szólóhangszer, de ezt rövidesen fölváltja 
a zenekar zivataros trem olóitól kísért recitativó, mely geniálisan készíti elő a 
hum orral teli scherzot. Amikor a tündérek tánca szinte orgiává fajul, hirtelen 
kísérteties reminiszcencia gyanánt jelenik meg a főtém a, előbb a zongora
szólamban, m ajd az üst dob tom pa ritm izációjában, ezalatt azonban érdekes 
össze-visszaságban vonu lta tja  fel e lő ttünk Liszt az előző tételek epizód tém áit. 
H atalm as crescendo készíti elő az indulószerű utolsó té te lt és diadalm asan fejezi 
be a m űvet a dinam ikában és tem póban folyton fokozódó stretta-ha.n.

Előadja : Zsigmondy Gábor zongoraművész.

Zsigmondy Gábor 1886-ban, Budapesten született. Zenei tanulm ányait 
részben a bécsi konzervatórium ban, részben a budapesti Zeneművészeti Fő
iskolán végezte. A tanári oklevelet 1911-ben, a művészi oklevelet 1915-ben 
szerezte meg. 1911-től 1913-ig. m int a M agyar Trió tag ja  Ném etországban 
hangversenyezett s trió társaival : Telm ányi Emillel és Csuka Bélával együtt 
számos m agyar kam aram űvet m u ta to tt be a ném et közönségnek. 1914-ben 
a Fodor-zeneiskolában (mint Keéri Szántó Im re utóda), később a Nemzeti 
Zenedében tan íto tt. Ez idő a la tt sok önálló hangversenyt is ado tt A usztriá
ban, Németországban, Németalföldön, m ajd  1923 ó ta Am erikában. H ang
versenyeinek m űsorában a m agyar szerzők művei mindig helyet kap tak , 
sokszor m int első előadások. 1927-től a minneapolisi College of Music m űvész
képzőjének vezetője s ugyan itt a Rádió m űsorigazgatója volt. 1930 ó ta 
Budapesten él.

6. Liszt Ferenc : Les Préludes — Szimfonikus költemény.
Liszt e legnépszerűbb szimfonikus költem ényének eredete — m aga a 

Mester tréfásan »Gartenmusik«-nak (kerti zenének) m ondta, m ert különböző 
jótékonycélú előadásokon szerepelt sokszor, szabadban ta r to tt  díszhangverse
nyeken — párisi tartózkodására nyúlik vissza. Akkoriban A ubray »Les quarte 
Eléments« c. költeménye foglalkoztatta, m elyet négytételes karm űvének szánt. 
De a költem ény jelentéktelensége és homályos szimbólumai idővel k iábrándí
to tták , úgyhogy a negyvenes évek közepén csalódottan te tte  félre. Hugo 
Viktortól sem kapo tt alkalm as verset. Az ötvenes évek elején ju to tt  kezébe 
Lam artin  »Méditations poétiques«-je, m elynek egy fejezete különösen meg
ragadta :

»Mi más az életünk, m int előjáték sora ahhoz az ism eretlen dalhoz, 
melynek első és ünnepélyes hang ját a halál ad ja meg? A szerelem a szív hajnali 
pirkadása. A boldogság gyönyörét azonban vihar zúgása szakítja meg, durva 
leheletével szétfoszlatja az illúziókat, halálos villám csapásával szétszaggatja 
o ltárát. 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 ö n b iza lm át............ «

Ez a gondolatmenete L iszt szimfonikus költem ényének ; teljes címe : 
»Az élet, a túlvilág praeludiuma« volt. 1853-ban kom ponálta, bem utató elő
adása 1854 február 23-án zajlo tt le a weimari udvari zenekar nyugdíjalapja 
javára  rendezett hangversenyen. L iszt Ferenc e műve szerkezetében a leg
tisztább, orkesztertechnikájában m intaszerű, m otivikus felépítésében szinte 
klasszikusan tagolt.
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Előbb az ifjú  tém áját halljuk ; félszegen és szégyenkezve jelenik meg 
elő ttünk az első A ndante-ban eleinte ügyetlenül, bizonytalanul lép az élet 
porondjára, de m ind energikusabban néz szembe az élet konfliktusaival. Az első 
poetikus 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 
gyülekeznek a sötét felhők. Tompán hangzik előbb a közeledő vihar dübör
gése, szél kerekedik, mely krom atikus bugásával szétfoszlatja a gyönyörű 
illúziókat. Az elemek tom bolása nem akar szűnni, az ifjú t egym ásután érik 
a sors kegyetlen csapása i; halljuk a k ínzott lelkének jajk iá ltását, az élet 
brutális erőszakossága befejezi pusztító m unkáját és kíméletlenül vonul 
keresztül a földretiport emberen.

kassánként elül a zivatar, bár zúgása még hallik a távolban. Könnyezve 
ébred ájultságából az ifjú és vigaszt keresve a term észet szépségeinek szemléle
tébe merül. Az A ndante pastorale bukolikus tém ái jelképezik a falusi harm o
nikus idilljét. E lőbb a kürt, m ajd  az óboa és a k larinét szövik tovább a pásztor
éneket. M ajd visszatér a boldogság tém ája, szimbolizálva, hogy a sorssujtóttá 
ember lelki egyensúlya helyreállt. De a nyugalom nem ta r t  soká. Megszólal a 
harci riadó, mely új te ttek  véghezvitelére sarkalja. H arcra készen áll a küzdők 
sorába. Ez az epizód a viharepizód szim m etrikus kiegészítője. A szerelmi 
tém ában m ost m ár nem érzelgős ábrándozás, hanem  egészséges akarat ny ila t
kozik meg. E lő ttünk  áll a hős, győzedelmes életösztöneivel. Es ezzel a harmonikus 
apoteózissal zárul a kolorisztikus szépségekben gazdag mű.

A HEGEDŰ PSZICHOLÓGIÁJA
Négyszáz éve annak, hogy az első, mai értelemben v e tt hegedűk elindul

tak  a ném et Gáspár Tieffenbrucker műhelyéből, hogy meghódítsák a világot.
A győzelem tökéletes volt : a »hangszerek királya« egy évszázad leforgása 

a la tt háttérbe szorította összes addigi versenytársait. A Cinquecento — az 
olasz aranykor gyermeke volt ez a hangszer, melynek bölcsőjénél egy Rafael, 
egy Leonardo, egy Michelangelo álm odott s a halhatatlanság o tt v ibrált a 
levegőben. Diadahnas térhódításával kapcsolatban azonban feltűnnek 
olyan körülmények is, melyek a hegedű és az ember viszonyára vonatkoznak 
s melyek a lélektan rejtettebb  ösvényein keresik m agyarázatát ennek a 
páratlan  sikernek.

A hegedű ugyanis megszűnik csupán (a »Sachlichkeit« értelmében véve) 
hangszer lenni. M űtárgy lesz belőle s m int ilyen, egyike a legbecsesebbeknek. 
Egy új művészet születik a Cinquecento alkonyán, mely a képfaragás és a 
muzsika sajátos összetétele : a hegedűépítés. Az Amati, Stainer, Stradivari és 
Ouarneri hegedűkkel együtt megjelennek a szenvedélyes gyűjtők is, kik 
— bár személy szerint sokszor nem is muzsikusok — fantasztikus összegeket 
fizetnek ki egy-egy remekbe készült példányért, mely Vénuszokat és Madonná
k a t hom ályosított el a bárok paloták termeiben, am int az okkerbarna komor 
csillogásával k itek in te tt az üvegbura alól. Rajongók emberi neveket adnak 
kedvenc hangszereiknek. A költők az emberi síráshoz és kacagáshoz hasonlítják 
az új hangot, a szakemberek pedig a hangszer egyes részeit »nyak«-nak, »lábí
nak »lélek«-nek (l’áme, Seele) nevezik el és ezzel szándéktalanul bár, de mégis 
még inkább elmélyítik azt a furcsa rokonságot, mely a hangszer és alkotója 
között fennáll. Egyik legérdekesebb példája a hegedű ilyen megszemélyesítésé-
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nek az a kis la tin  vers, mely Tieffenbrucker korából származik s mely modern 
m agyar versform ában így hangozhatna :

O tt éltem  én a rengetegben,
A gyilkos fejsze ölt meg engem.
Ameddig éltem ném a voltam,
Be édes m ost dalolni — holtan.

Valóban úgy látszik, m intha a hegedűt a sa já t képére alko tta  volna az 
ember. La Pucelle a neve S tradivári egyik remekművének és tényleg, e hang
szerek form ája a képzűművészét örök tém ájára, a női te s t form áira emlékez
tetnek. Egyre gyakrabban hallunk »szép« hegedűkről beszélni. H allunk a 
lakk »bűbájos csillogásáról«, karcsúságról és idomokról. A borostyánsárga 
lakkozású »patron allongé« csodálatos színeiről és formáiról szerelmes rajon
gással emlékeznek meg a gyűjtők.

*

A hegedű és az emberi lélek vonatkozásainak labirinthusában alaposab
ban körültekintve, egy zseniális és örökérvényű elmélet kerül előtérbe és siet 
segítségünkre : Spencer evolúciója. Ez a nagyvonalú és általános érvényű 
elmélet röviden abban a m egállapításban foglalható össze, hogy egy szervezet 
tökéletessége egyenes arányban áll annak differenciációjával és integrációjával. 
Más szavakkal : minél tagoltabb, ugyanakkor azonban minél egységesebb 
egy organizmus, annál magasabbrendű, annál tökéletesebb.

A spenceri gondolat egyik legszebb példája az emberi lélek elkülönböző- 
döttsége (differenciácio), lehelletfinom rétegeződése, m elyet mégis szoros 
egységben (integráció) ta r t  össze az egyéni karakter. Milyen végtelen az az 
érzelmi skála, mely a csöndes boldogságtól a tomboló kétségbeeséshez, a 
viharos jókedvtől a csüggedt apathiához vezet! Milyen végtelen az emberi 
kedély, — árnyalataiban milyen gazdag és milyen változatos! Ahány ado tt 
szituáció, annyi nüansz az idegéletben.

E zt a differenciált tökéletességet ta láljuk  meg a hegedűjáték kifejezés
beli lehetőségeiben. ». . . a legfinomabb hangok változatos árnyalásban pom páz
nak ra jta  a kifejezés gazdag fajaival, a fenségestől a gyermetegig, a komoly 
és hősiestől a leggyöngédebb vágyódásig.« (Dr. V ajda : A hegedű. Győr, 1902.) 
A széles, pathetikus détachék, pattogó martelék, gyöngyöző staccatok és 
spicactok, surranó saltatok, olvadozó legatok, viharos vagy fátyolszerű 
arpeggiok, suttogó flautatok és flageoletek, a kísérteties col legno, a szemfény
vesztő pizzicatok, az enervált sül la tastiera és a túlvilági sül ponticello csak 
alapszínek a hegedűjáték palettáján, melyeknek kombinációiban a zenei 
spectrum  minden elképzelhető árnyalata feltalálható.

A hegedűjátéknak e differenciációja m ellett azonban felfedezhetjük 
a másik követelmény érvényesülését is, az evolúció elmélet másik fogalmát, 
az integrációt. Ez nem egyéb, m int a hegedűk egyénisége. Pontosabban : 
az a sajátos jellemző, mely teljesen független az előadó művész egyéniségétől 
és melyen fjeiül a differenciált hegedűhang kifejezésre ju t. Ez az individuális
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megnyilatkozás szintén emberi vonás a hegedűben. Köztudomású, hogy ugyan
azon mester különböző hegedűi valamennyien bírnak egy speciális és csakis 
önm agukra jellemző sajátossággal.

Összevetve a hegedű és az emberi lélek eme közösségeit, azt látjuk, 
hogy ugyanazon lágy cantilena minden hegedűn és minden művész játékában 
más és más színekben ragyog fel előttünk és ez a különbség nem egyéb, m int 
hegedűk és emberek egyéniségének csodálatos és félreismerhetetlen bizonyítéka.

M intha az incarnált emberi lélek szólalna meg a pódiumon a m aga 
misztikus nyelvén, szólal meg egy Ouarneri hegedű egy nagy művész 
kezében. Az U nterbewust ködös nyelve ez, mely közelebb áll hozzánk, m int 
a legpontosabb gram m atikai megjelölések. » . . . minden gondolati elemtől 
m entnek látszik lenni és róla csak rendkívül határozatlan érzelmi nyelven 
szám olhatunk be.« (Jászi O. : Művészet és erkölcs. Bp., 1904.).

Bár általában az egész muzsikában nagy szerepet játszik ez a misztikus 
elem, fokozott jelentőségét a hegedűjátékban nem győzzük eléggé hangsúlyozni, 
mivel — m int lá tjuk  és lá tn i fogjuk — éppen a hegedűhang az a zenei kifejezési 
forma, mely az emberi lélek sokszor tuda tta lan  történéseivel egy megnevez
hetetlen és miszteriózus, de egyben elv ita thatatlan  közösséget árul el.

A verseknek is örök és hódító varázsát képezi ez a zenei kikölcsönzés, 
amikor is a ritmus, a rímek dallam a s a fogalmak »érzelmi mellékzöngéje« 
képezik a kompozíciót. A jel i t t  a fontos és nem a jelentés, m ert sokszor 
negatívumok, elhallgatások erőteljesebben hatnak, m int a kim ondott szó. 
Edgar Poe, Musset és Ady Endre költészete a legszebb példái és legmeggyőzőbb 
igazolása a szépségkifejezés e m agasabbrendű formájának.

*

Tovább haladva a hegedű lélektanának útjain, elérkezünk a hegedű
já ték  am a legemberibb jelenségéhez, mely problémáink megvilágítása céljából 
döntő jelentőségűnek látszik : a vibratohoz.

A vibrato s az általa felkeltett érzelmi hatás lényegének m agyarázatánál 
egy, a pszihologiának, illetve az esztétikának eddig, tudtunkkal, majdnem 
teljesen figyelmen kívül hagyott mozzanatáról, a tökéletlenség széphatásairól 
lesz szó.

Már egészen felületes megfigyelés következményekép feltűnik az a 
tény, hogy a m űalkotásba vagy reprodukcióba becsempészett bizonyos hibák, 
csuklások, sikertelenségek, félszegségek bizonyos körülmények között 
esztétikailag kedvezően hatnak  ; alaposabb vizsgálódás u tán  azonban nem kis 
csodálkozással állapíthatjuk  meg azt, hogy ezek a »hibák« minden m űalkotás
nak vagy egy negyedét töltik  ki.

Azt kérdjük most m ár : melyek a zenei formáknak és előadásnak ezen 
— a fentiekben vázolt — elemei?

Nézzük először is a disszonanciát, mely, min t tudjuk, a harmonizálás 
alapvető eleme. Mi is a disszonancia ?

I tt ,  sajnos, szembe kell szállnunk azzal az általánosan elfogadott állás
ponttal, mely a disszonanciának jogosultságát kizárólag abban látja, hogy az
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u tána következő konszonáns akkord él vezhe tőségét, a kontraszhatások 
törvényei alapján, fokozza.

Ebből a felfogásból logikusan az következne, hogy egym ást követő 
disszonanciák minden esetben művészietlenül, visszataszítóan hatnak. Vájjon 
így van-e ez a valóságban?

Mi, ezzel a felfogással szemben inkább vagyunk hajlandók arra, hogy 
a disszonanciát a harmonizálás egy öncélú elemének tekintsük, mely nem 
csupán kontraszthatások segítőeszköze, hanem  valam i szándékolt művészi 
félszegség, elcsuklás, mely életünk apró és nagy kudarcait van h ivatva szimboli
zálni. Hasonló szerepet já tszik például nézetünk szerint a form atan csonka 
periódusa, mely egy szépen indult akció csődjének ügyetlen tragikum ával 
hat, míg a morendók és ritardandok a reprodukcióban az elcsüggedés és a 
fáradtság emberi bélyegét hordják magukon. Ide tartozik  végül, de ta lán  
legelsősorban a vibrato, mely a hegedűhang legspeciálisabb jellemzője. Az 
előbb előadottak alapján nem lesz nehéz a vibrato lelki élményét rekonstruálni, 
ha fontolóra vesszük, hogy a vibrato nem egyéb, m int egy zenei hang eredeti 
rezgésszámának csökkentése és emelése : egy szám adat bizonytalanná tétele, 
teh á t valam i félszeg, valami ingadozó, valam i nem tökéletes. Az izgatottság, 
meghatódás, vagy a szenvedély által m egingatott emberi hang remegése ez, 
mely éppen a maga tökéletlen és emberies voltában az önm agunkra ismerés 
legnagyszerűbb művészi élményével h a t reánk.

Ami a vibrato tö rténeté t illeti, m inden okunk m egvan feltételezni, hogy 
az a hegedű születésével egykorú. Az első h íradást róla mindenesetre csak 
Eeopold Mozartnak, Wolfgang Amadeus aty jának  1756-ban megjelent hegedű
iskolájában találjuk. Az a lesújtó hang, mellyel Leopold M ozart a hegedű
játéknak ez effektusáról nyilatkozik, m ajd más pedagógusok és teoretikusok 
felette kedvezőtlen ítélete a vibrátora vonatkozólag ennek, a fentiekben ado tt 
anahzisére támaszkodva, könnyen megérthető.

Abban az atmoszférában ugyanis, mely annyira á t volt ita tv a  az egyház 
és a vallás szellemével, hogy a humanizmus, a renaissance és a X V III. század 
felvilágosodása is csak változó szerencsével győzte ellene a harcot, abban az 
atmoszférában az emberi term észet és az emberi szenvedélyek e spontán 
megnyilatkozása a hegedűhangban csak visszatetszést és megrovást v á lth a to tt 
ki. Próféták a naturalizm us előfuvallatát érezhették volna benne. M ert más 
volt ez a hang, m int a vatikáni eunuch-énekkarok hangm asszáinak hideg 
pompája, mely a m aga szenvedély télén fehérségével közelébb látszo tt állani 
az eszményekhez. Túlságosan leplezetlen és őszinte volt ez a hang ahhoz, 
hogy am a kor halálos íté letét elkerülhette volna.

De korunkban vájjon akad-e valaki, aki a vibrato létjogosultságát 
kétségbevonná ? Szentesítésével a fejlődés örök törvényei nagy lépéssel hozták 
egymáshoz közelébb az em bert és élő hangszerét, m ert valóban élt a hegedű 
és él még m a is. Forradalm akon és világégéseken keresztül sértetlenül vonult 
végig a századokon s ú tjában  Ady nagy dualizmusa, a Vér és Arany kísérte.

TORONYAY CSABA
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SAINT-SAÉNS
1835— 1935

Liszt Ferenc korszakalkotó lángelméjének hódol m ost az egész zeneileg 
m űvelt világ. H atalm as egyénisége kortársaira is hatással volt. Az ifjú zenész
nemzedék az ő példájá t követte, am ikor a rom antikus programmzenét, a 
szimfonikus költem ény m űform ájában tűzte ki a zenei kifejezés céljául. K ülö
nösen nagy hatással volt Liszt Ferenc Saint-Saéns Camille zeneszerzőre és 
zongoraművészre, kinek 100 éves születési évfordulóját ünnepli a francia 
nemzet. Annál csodálatosabb ez a hatás, m ert Saint-Saéns vérmérséklete és 
Ízlése szerint a klasszicizmus ta laján  állo tt : » . . . m ár életében klasszikussá 
vált«. A pici gyermek, k it 2 % éves korában zongorához ü lte ttek , alig volt 
ö t éves, mikor megismerte és megszerette M ozart »Don Juan«-jának partitú rá já t. 
A ném et klasszikus művészet tiszteletét lélegezte be, értelme kinyílásának 
első percétől kezdve. Klasszikus felfogás jellemzi legtöbb m űvét is. Első nyil
vános hangversenyén kizáróan Bach, Händel, Mozart és Beethoven m űveket 
já tszo tt és a párisi közönség elragadtatva jósol nagy jövőt az alig tizenegy 
esztenedős virtuóznak. Az édesanyja csodának h itte  és akarta. Nem volt csoda, 
nem volt káprázatos üstökös, m int Liszt Ferenc, de tisztán  ragyogó csillag, 
melynek fénye új táv la tokat v ilágíto tt meg. Egyetemleges értékű muzsikus volt.

Sokat tan u lt és rengeteget tu d o tt ez a világos szellemű művész. Mindent 
átfogó intelligenciája a tudás eszközeivel, a különböző stílusok teljes ismeretében 
form álta és csiszolta az anyagot. LIa Saint-Saéns élete folyását és műveit 
tanulm ányozzuk, mindenben m egtaláljuk a tökéletes világosság voltaire-i 
szeretetét, előkelő szellemét fantáziája hajlékonyságában, m érték tartást s a 
józan ész nyugalm át még a szenvedély megnyilvánulásában is.

É lete egyértelmű a m unkáival és a sikerrel, bár a sikert nem hajszolja 
s a kritika sem befolyásolja. » . . .  . műveim megalkotásával természetes 
funkciót hajtok  végre, m int ahogy az almafa alm át terem s így nem kell törőd
nöm azzal, hogy mások milyen vélem ényt alkotnak rólam«. Önbizalma mellett 
is azonban inkább félénk és szerény. H allatlan becsvágytól és energiától fű tö tt 
édesanyja levelei érdekesen világítják meg fiának tartózkodó term észetét. 
E  levelekben bátorítja , ostorozza, gúnyolja és m agasztalja : » . . .  . félénk
ségeddel fájdalm at okozol. Férfinak hittelek, de nem vagy más, m int egy ázott 
csirke! Megvetlek!« Máskor így í r :  »Fel a fejjel gyermekem, m utasd meg 
Beethoven zsenijét azoknak, kik nem érte tték  meg soha«. »Azért jö ttél a világra, 
hogy zenét teremts!«

Mint a párisi K onzervatórium  növendéke, orgonát Benoit-nál tanul. 
Mestere lesz a zongorának is, bár kerüli az üres csillogást, megtestesítője a 
tisz tu lt francia zongoratechnikának. Zeneszerzésben Halévy a mestere. Több 
d íja t nyer, de a híres »római díjat« nem neki ítélik. Ez nem keseríti el. Rövi
desen döntő sikert ér el első jelentékeny művével, egy szimfóniával. A párisi 
közönség csodálkozva lá tja , hogy az álnév a la tt rejtőző zeneszerző alig 17 
éves ifjú.

A fiatal Saint-Saéns m int Fauré tanítványa, m ajd utódja, a párisi 
Madelaine templom orgonistája lesz és nagy hírre tesz szert. Akárcsak a nagy 
Bach-lioz, messzi földről, még Németországból is tódulnak hozzá, hogy já téká t 
meghallhassák. Különösen a rögtönzésekben remekelt.

E rről az állásáról azonban Liszt tanácsára, ki m eghitt barátságába 
fogadta, lem ondott. Ekkor kezdődik — a 60-as évek végén — pályájának 
legragyogóbb korszaka. H angversenyutakat tesz, de m int zeneszerző is rend
kívüli sikert ér el. Most kezdődik felbecsülhetetlen tevékenysége és jelentősége 
a francia nemzeti zenekultúra megteremtésében is. Annak a mozgalomnak, 
melyet a tiszta zene kultusza m ellett, különösen a francia nemzeti muzsika 
érdekében indíto ttak , Saint-Saéns a leglelkesebb irányítója és vezére.
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1877-ben m egalapítja Bussine Romain-nel együtt a Nemzeti Zene
társaságot (Société N ational de Musique, tagjai Massenet, Lalo, F ranck Cesar, 
d ’Indy  s más kiválóságok voltak), melynek az volt a célja, hogy kivétel nélkül 
kizárólag francia, illetve élő francia zeneszerzők m űveit ad ják  elő. Ilym ódon 
hallatlanul elősegítették még nem ism ert kom ponisták érvényesülését. Új 
m űvek alkotására serkentették  őket. A közönség m egcsontosodott ízlését 
is felfrissítették és évekkel megelőzték a közvéleményt. Később szakadás 
á llo tt be a társaság együttm űködésében. A párisi zenei élet két másik vezére, 
F ranck  és d ’Indy keresztülviszik, hogy idegen szerzők m űveit is bem utassák. 
Ez elkedvetleníti Saint-Saéns-t és lemond az elnökségről. E zt megelőzően 
azonban Berlioz, de még sokkal inkább Liszt hatása a la tt, ragyogó sorát írja  
meg szimfonikus költeményeinek. A zenei gondolat szabad kötetlen  form ája 
új rom antikus irányba lendíti képzelő erejét. Megszületik a Phaéton, az Omphale 
rokkája m ellett a híres Haláltánc (Danse macabre), mely b izarr hangfestésével, 
fantasztikum ának új szerűségével óriási h a tást kelte tt, elsősorban N ém et
országban.

Egy régebben papírra  v e te tt opera tém ájá t is kidolgozza. A »Sámson 
és Delilát«. E  művében a dalmű és oratórium  egyesülnek. B em utatója különös
képen nem Franciaországban volt, hanem W eim arban (1877). Liszt Ferenc, 
az igaz tehetségek harcos pártfogója, tekintélyének egész súlyával kieszközölte, 
hogy o tt adják  először elő. Ő is rendezte, vezényelte s v itte  diadalra a darabot, 
m elyet a párisi Nagyoperában csak 15 év m últán hoztak színre. E  híressé vált 
operáján kívül Saint-Saéns számos operát írt, V III. Henrik, Dejanire, A Sárga 
hercegnő stb . M int operaíró is inkább a rendkívül finom részletekben, az elő
kelőén kezelt hangszerelésben remekelt. A drám ai feszültség zenei kifejezésének 
wagneri ereje és szenvedélye hiányzott belőle. Inkább választékos, m int magá- 
valsodró.

Saint-Saéns igen term ékeny zeneszerző volt. A legkülönbözőbb zenei 
m űfajok foglalkoztatták. Műveinek gazdag sorozatában ír t három  szimfóniát, 
melyek közül az utolsó g-moll orgonaszimfóniájában Liszt Ferencnek á llíto tt 
igazán nagyszabású emléket. K iegyensúlyozott szelleme kam arazeneműveiben 
sokszor egész kiválót a lk o to tt: F -dur zongorahármasa, gordonkaszonátája, 
zongoraötöse vérbeli klasszikus alkotások.

M int mestere a zongorának, ö t zongoraversenyt írt. Különösen a második
ban, a g-moll koncertben van nagyság és erő. Ugy anoly an hangszerszerűség j ellemzi 
gordonkára és hegedűre ír t  koncertm űveit. A brilliáns hatású  h-moll hegedű- 
verseny parádés darab ja a legjobb virtuózoknak. Az egyházi zene terén is 
sok k itűnőt te rem te tt s az archaikus stílus sok más műveiben is felbukkan. 
I r t  kan tá tákat, oratórium okat, misét. Nagyon érdekes a biblikus tárgyú 
Özönvíz és a görög stílusú Lira és hárfa című kórusa, melyben a hellén szellemét 
állítja szembe a kereszténnyel. Tömérdek zongora-, gordonka-, hegedűdarab és 
dal m arad t utána, nem egy állandó műsorszáma a pódiumoknak.

Saint-Saéns szünet nélkül dolgozott, mozgékony szellemét a művészetek 
egyéb ágai is foglalkoztatták. Zeneirodalmi és esztétikai m unkái igen értékesek, 
melyek, ha nem is vakmerő, de bátor és szabad szellem tanúságai, akinek 
kiegyensúlyozottságát nem zavarták  a zseni öngyötrő tépelődései. Muzsikája 
ezerszínű, ezerarcú, szinte jellemezhetetlen, de minden idegen hatás ellenére 
francia. Sokan eklektikusnak ta rtják . Műveinek címe is töm éntelen idegen 
hatásról tanúskodik. Korok, nemzetek, stílusok kaleidoszkopszerű képekben 
vonultak el előtte. I r t  algíri szvitet, perzsa hangulati!, arab, spanyol m otí
vum okkal fűszerezett darabokat, auvergne-i rapszódiát, dán, orosz capric- 
ciókat. Zenéjén nyom ot hagyott a görög tragédia, a reneszánsz, a 17. század 
táncform ái, a 18. század kö tö tt Bach-Händel stílusa. Rengeteget u tazo tt, 
csoda-e, ha e sok benyomás visszatükröződött egy érzékeny, fogékony muzsikus 
lelkében? És mégis elsősorban francia. F rancia a könnyedségben, mellyel 
tém áit kezeli, a vonalvezetés pontosságában, a zenei rajz, a színek tisztaságában,
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leleményének ötletes változatosságában. A felépítés biztossága m ellett a k i
vitel kényes pontosságában s a pátosz sokszor nagyszerű m egnyilvánulásában 
is. De Saint-Saens franciaságát nem csak egyéniségével, öröklött faji tu la jdon
ságaival bizonyította, hanem te ttekkel is m u ta tta , hogy igazi, nagv fia volt 
hazájának, aki mindég küzdö tt a nemzeti gondolatért s akinek emlékét m éltán 
dicsőíthetik. KÁLMÁN MÁRIA

A JUBILÄRIS LISZT-ESZTENDŐ
ünnepségei október 21-én a halhata tlan  m agyar Mester születési évfordulójának 
előestjén kezdődtek meg.

Hétfőn délelőtt ünnepélyes szentm isét celebráltak a budavári koronázó 
M átyás-templomban. A korm ányzót Hóman Bálint kultuszm iniszter helyet
tesítette . A kultuszkorm ány részéről még Madarász István  pápai prelátus 
és vitéz Haász A ladár dr., a művészeti osztály vezetője jelent meg, a korm ányt 
pedig Bornemisza Géza iparügyi miniszter képviselte. Sok tábornoki egyenruha 
és ragyogó tiszti imiformis villant fel a templomban. O tt volt a Zeneművészeti 
Főiskola teljes tanári kara is, továbbá a körünkben időző nagyhírű Liszt
ku tató , Raabe Péter.

Az ünnepi m isét Glattfelder Gyula Csanádi püspök pontifikálta fényes 
segédlettel, a püspöki mise szertartásm estere pedig Koudela Géza dr. volt. 
Istentisztelet a la tt a főtemplom ének- és zenekara Sugár Viktor karnagy 
vezetése m ellett m egszólaltatta Liszt 116-ik zsoltárát és Esztergomi miséjét. 
A jeles egvbevágóságú és finoman kidolgozott előadás magánszólamait Szabó 
Ilonka, Kisfaludy  Melanie, Laczó Is tván  és AI ally Győző énekelték. A mise 
zenei része egyébként Sugár V iktor harsonajeleivel kezdődött, m ajd Koudela 
Géza Ecce sacerdos ! című művére került a sor. A lélekbemarkolóan szép 
ünnepség a Himnussal végződött.

D élután ö t órakor az Országos Liszt Ferenc-Társaság ta r to tta  meg 
ünnepi díszközgyűlését. A zeneakadémiai diszgyűlésen igen előkelő és nagy
számú közönség jelent m e g ; elsősorban : Horthy Aliklósné, a kormányzó 
felesége, Auguszta és Magdolna királyi hercegnők, továbbá Tasnády Nagy 
András kultuszállam titkár, Colonna herceg olasz követ, valam int az osztrák, 
a ném et és a francia követségek képviselői, dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök, 
özv. Apponyi Albertné grófné, Hóman Bálintné, Tasnády Nagy Andrásné, 
Berzeviczy Albertné, a Zeneakadémia egész tanári kara és számosán a m agyar 
társadalm i előkelőségek sorából.

A díszközgyűlést gróf Zichy Jánosné elnöki m egnyitója vezette be* 
Az Országos Liszt Ferenc-Társaság elnöknője tömören vázolta a Liszt-Emlékév 
jelentőségét, rám u ta to tt Liszt Ferenc általános ku ltú rtö rténeti nagyságára, 
művei m aradandó értékére és az ünnepelt zenetitán emberi, férfias jellemére.

Dr. Tasnády Nagy András vallás- és közoktatásügyi állam titkár első
sorban kim entette az egyébirányú elfoglaltsága m ia tt távolm aradt Hóman 
Bálint kultuszm inisztert, m ajd  üdvözölte a megjelent notabilitásokat. Beszédé
ben kiemelte, hogy a m agyar történelem nek egyetlen korszaka sem m uta t fel 
annyi kitűnőséget, m int a 19. század. Liszt Ferenc irányt szabott a m agyar 
zeneművészet fejlődésének, szereplése korszakot jelent a m agyar zene
történelemben. É lte egy részét külföldön tö ltö tte , de amikor arról volt szó, 
hogy itthon  szükség van reá, egyetlen ellenvetés nélkül hazautazott és 
á tvette  a reánézve anyagi hátránnyal járó zeneakadémiai igazgatást.

Dr. Raabe Péter, a ném et birodalmi zenekamarák elnöke m ondott 
ezután hosszabb, ném etnyelvű tartalm as beszédet, amelyben foglalkozott 
Liszt Ferenc életével, m é lta tta  munkásságának és művészi alkotásainak
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egyetemes jelentőségét s általában — m int Liszt Ferenc egyik legalaposabb 
ismerője és a legteljesebb Liszt-monográfia szerzője — beható alapossággal 
ism ertette Liszt jellem ét és művészi nagyságát. A m agyar Liszt Ferenc — m on
do tta  — legnagyobb értéke és világraszóló hírnevű alakja m arad a világ zene
történelm ének !

Hubay Jenő, az Országos Liszt Ferenc-Társaság társelnöke lebilincselő 
előadásában személyes visszaemlékezéseiről számolt be Liszt Ferenccel kapcso
latban. Volt alkalm am  meggyőződni róla — m ondotta — hogy Liszt Ferenc 
valóban új alapokra fektette a m agyar zenekultúrát. Művei egytől-egyig 
hazafias, tüzes m agyar szivét igazolják. Amikor a m agyar Zeneakadémia 
vezetését átvette , többször ju to tt  nekem az a szerencse, hogy vele együtt, 
közös hangverseny keretében léphettem  a nyilvánosság elé. Ilyenkor köz
vetlen közelről figyelhettem  meg hallatlan  nagy tudását, v irtuóz m űvészetét 
s azt, hogy a nagyközönség egyformán mennyire lelkesedett érte, mennyire 
m agával tu d ta  ragadni hallgatóságát. Ilyenkor a nagy művész fehérfürtű  
oroszlánfeje m eghatottan  nézett fel az ő t ünneplő tömeg feje fölött, a végtelen 
messzeségbe . . .

Mind a négy beszédet osztatlan tetszéssel kísérte a díszközgyűlés előkelő 
publikum a. Az ünnepi megnyitóülés a Him nus hangjaival fejeződött be.

Este a K ultuszm inisztérium  ünnepi előadást rendezett az Operaházban. 
Horthy Miklós kormányzó családjával a díszpáholyban foglalt helyet. József 
királyi herceg és Auguszta királyi hercegasszony, továbbá József Ferenc királyi 
herceg és A nna  királyi hercegasszony rendes páholyukban ültek, míg velük 
szemben a miniszterelnöki páholyt Gömbös Gyula foglalta el feleségével. Az 
egyházi főméltóságokat Ravasz László reform átus és Raffay Sándor evangé
likus püspök képviselték a hangversenyen, az egyetem et pedig dr. Kornis 
Gyula nyugalm azott állam titkár. Jelen volt még a Zeneművészeti Főiskola 
tanári kara testületileg, a Nemzeti Zenede tanári kara és igen sokan társadalm i, 
művészeti és közéletünk kiválóságai közül. Zajos taps fogadta Raabe Pétert, 
aki a hangverseny bevezetéséül Liszt »Hungária« című szimfonikus költem ényét 
vezényelte el. A kiváló zenetudós kitűnő karm ester is. Pom pásan élezi 
ki a zenei hatásokat. Liszt »Ideálok« című szimfonikus költem ényét Dohndnyi 
Ernő dr. vezényelte el, m ajd  újból Raabe Péter lépett a karm esteri emelvényre, 
hogy bem utassa L iszt Ferencnek H ungária című k an tá tá já t, am elyet a nagy 
m agyar zenei lángelme 1848 áprilisában, alig pár héttel a márciusi napok u tán  
írt. Ennek a műnek a kéziratá t Raabe fedezte fel annakidején és ő is m u ta tta  
be ezt a k an tá tá t 1912 m ájus 5-én W eimarban. Liszt ebben az alko tásában  
érdekesen dolgozza fel a részben kuruc dalokból v e tt m agyar tém ákat. A mű 
m agánszólam ait Báthy Anna, Rössler Endre és Losonczy György énekelték. 
Az énekkar is alaposan k ite tt m agáért. A közönség lelkesen ünnepelte és a 
színpadra szólította a mű előadása u tán  a kiváló vendég-dirigenst, ak it tisztelői 
hatalm as babérkoszorúval leptek meg. Szünet u tán  a Szent Erzsébet legendája 
oratórium  ötödik és hatodik  képe került színre szcenirozottan. Báthy Anna és 
Losonczy György énekelték Erzsébet, illetőleg Frigyes szólam át, tökéletes 
m űvészettel. Az előadást Márkus László rendezte és Rékai N ándor karnagy 
vezényelte Liszt szellemében.

Kedden délben koszorúzták meg a régi A ndrássy-úti Zeneakadémia 
tavaly  felavato tt em léktábláját. A Hiszekegy el éneklése u tán  Wlassics Gyula 
báró állam titkár helyezte el a K ultuszm inisztérium  koszorúját. Majd dr. Isoz 
Kálm án tartalm as beszéd kíséretében te tte  a halhata tlan  Mester reliefje elé a 
Zeneművészeti Főiskola koszorúját. M orlin  Amadé a Magyar kir. Opera, 
dr. Németh A ntal a Nemzeti Színház, Rékai Miklós a Filharm óniai I ársaság, 
Noseda Károly a Nemzeti Zenede, Gessler Ödön a Fővárosi Felsőzenetanf oly amok 
hódolatát tolm ácsolta. Több zenei testü le t és a templomok karnagyainak 
kegyeletes aktusa u tán  az Egyetem i Énekkarok Vaszy V iktor vezényletével 
a H inm ust énekelték el.
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Egy órával később leplezték le Liszt 
Ferencnek a mellékelt ábrán fe ltün te te tt emlék
táb lá já t, a Vigadó első emeleti folyosóján.
Az előkelő közönség soraiban o tt lá ttu k  gróf 
Zichy Jánosnét, Hubay Jenőt, Ugrón G ábort és 
nejét, Wlassies Gyula bárót, Radbe Pétert,
Liber Endre alpolgárm estert és Németh K ároly 
tanácsnokot, Huszka  Jenőt, Tihamér Lajost, 
vitéz Haász A ladárt, Glatz Oszkárt, Terbócz 
Im rét, Csánky Dénest, M árkus Dezsőt, Hültl 
Dezsőt és a zenei világ számos kiválóságát.
Testületileg jelent meg a Zeneművészeti Fő
iskola tanári kara és igen sokan jö ttek  el a 
főváros vezető tisztviselői közül is. Az Egyetem i 
énekkarok Vaszy V iktor vezetése a la tt el
énekelték a H im nust, m ajd  Ugrón Gábor ünnepi 
beszédében Liszt szárm azását és pályafutását 
ism ertette. Meleg szavakkal m élta tta  m űvé
szetének jelentőségét és különösen hangsúlyozta 
Liszt m agyarságát. Közben leleplezték az 
em léktáblát, amely Beck Ö. Fülöp igen sikerült 
műve. A fehér m árvány em léktábláról Liszt 
szembenéz a közönséggel. A kiválóan sikerült 
arc a m ár öregedő Lisztet ábrázolja. A dom bor
mű a la tt felirat van, amely Liszt vigadóbeli 
szereplésének a dátum ait tartalm azza. Az
em léktáblát Liber Endre alpolgármester vette  Uszt em]éktábla a Fővárosi 
a t szép beszed kisereteben, amelyben Liszt vigadó első emeleti folyosóján. 
Ferenc pesti vonatkozásait emelte ki. Az ünnep- Beck ö . Fülöp műve.
séget az Egyetem i énekkarok kitűnő együttese 
zárta  le.

Este a Zeneművészeti Főiskola hódolt Liszt emlékezetének, dr. Isoz 
K álm án érdekes adatokkal fűszerezett ünnepi beszéd keretében jellemezte 
Liszt Ferencet, m int em bert és művészt. U tána Gáti József já tszo tta  el a Mester 
B. A .C . H. fan táziá já t és fugáját. Sohár Vilma a Mefisztó-keringő virtuóz 
eljátszásával tű n t fel. Ketter Ernő és Faragó Ibolyka a Concert patétique 
tolmácsolásával a ra ttak  zajos tapsokat. Liszt-dalokat is hallottunk : Tamás 
Hona, Hochstrasser Ilona és Ilosvay E szter kitűnő előadásában. A közönség 
a közreműködő m űvésznövendékeket viharos tapsokkal ünnepelte.

« h m S DfemXiGAftA 
iVTAHA 8E ELÖSídR 
T á l t ó l  tr.G?^aAM 
fltf OkATOKíVUÁl 
180$ AVG>*ffc
a m i m r e  w/ H k «*

B U T T Y K A Y  ÁKOS
(1871— 1935)

Közel negyven esztendeje annak, hogy a vigadói Filharmonikus hang
versenyek egyikén egy új m agyar komponista bontogatta szárnyait. Sokat 
Ígérő szvitjét — vonószenekarra és két kürtre — nemcsak a napi sajtó, hanem 
a nagyközönség is lelkesen ünnepelte. Sikerén felbuzdulva, egymás után írja 
meg B uttykay  cisz-moll és d-moll szimfóniáit, zenekarkíséretes zongorafantá
ziáját, m ajd szellemes scherzoját, és egy Liszt-hatású szimfonikus költeményt, 
az »Ünneprontók«-at. Közben a fővárosi kvartett-társaságok műsorain is 
felbukkant egy-egv nagyon sikerült kamarazene műve : vonósnégyese és 
hegedű-zongora-szonátája. Mindenki jogosan v árha tta  ezek után, hogy Buttykay
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a század elején virágzásnak indult m agyar szimfonikus irodalom fejlesztésében 
vezető szerepet fog vinni. De a sors máskép döntött. Az akkor divatos operett
kom ponisták nagy nemzetközi sikereinek lá ttá ra , ő t is elfogta a pénzszerzési 
láz s elfordulva eddigi diadalainak színterétől a könnyű múzsa felé kezdett 
orientálódni. Első operettje : »A bolygó görög«, még a szimfonikus B uttykay  
nagyszerű kvalitásaival győzött. Finom, ízléses dallamvezetése, nobilis tónusa, 
színes zenekari aláfestése őszinte sikert je len tett a szakértő muzsikusok 
szemében. De a népnek, az operettszínházak közönségének nem kellett ez a 
muzsika. B uttykay — első bukása u tán  — buzgón követte az igazgató, a rendező 
a karm ester és a színházi szakértők tanácsát : megkísérelte az operett nép
szerűbb hangjához való igazodást. »A csibészkirály«-lyal és az »Ezüstsirálv«-lyal 
m ár közelebb tu d o tt férkőzni a közönséghez, de — »slágereket« még mindig 
nem tu d o tt írni. Egy bizonyos népszerű hangnak eltalálása későbbi dolgaiban 
(»Olivia hercegnő«, »A császárné apródja«) .sem sikerűit. És ez volt a tragédiája. 
Mert amidőn vissza akart kanyarodni régi stílusához, elm últ két évtized, a 
háború u tán i művészi forradalm ak korszaka. Régi művei az újabb stílusok 
reflektorainak fényében m egfakultak, ő maga pedig keserűséggel és k iábrán
dulással telten, betegen, fárad tan  nem tu d o tt m ár az új szelek járásához 
igazodni.

Tizenöt éven á t tag ja volt a Zeneakadémia tanári testületének is. 
Zongora-inelléktanszakot ta n íto tt a zeneszerzési tanfolyamon. Lelkiismeretes 
komoly m unkásságát akkoriban ism ételten elismeréssel tü n te tték  ki.

H alála nagy vesztessége a m agyar zenekultúrának.
Nagy részvét m ellett tem ették  el a farkasréti tem etőben han to lt dísz

sírba. Temetésén a m agyar közélet számos kitűnősége jelent meg, köztük 
K orányi Frigyes ny. pénzügyminiszter, Huszka Jenő ny. min. tanácsos, 
K orányi Sándor egyetemi tanár, Makay M argit és a színházi világ sok reprezen
tánsa. Az egyházi szertartás után, m elyet az elhúnyt testvérbá ty ja celebrált, 
Siklós Albert lépett a ravatal elé és a Zeneművészeti Főiskola, valam int a Zene
szerzők Szövetkezete nevében búcsúzott elhúnyt kollégájától. U tána Radnai 
Miklós az Operaház, Földes Im re a Színpadi Szerzők Egyesülete és Dömötör 
Lajos a Filharmóniai Társaság nevében m ondott gyászbeszédet.

LISZT-ÜNNEPSÉGEK 
VIDÉKEN ÉS KÜLFÖLDÖN

Liszt Ferenc emlékének hódolnak Esztergomban, ahol a megyeháza 
dísztermében nagyszabású hangversenyt terveznek. Ez alkalommal emlék
táblával jelölik meg a bazilika karnagyi pódium át, hol Liszt Ferenc 1856. 
augusztus 31-én a bazilika felszentelésekor »Esztergomi m isét-jét vezényelte.

*

Sikerült Liszt-hang versenyt rendezett a soproni Liszt Ferenc Zene- 
egyesület a kaszinó dísztermében. E lőbb vitéz Simon Elem ér volt főispán 
m élta tta  Liszt egyéniségét, m ajd Gárdonyi Zoltán ism ertette Liszt költészetét. 
Végül Stefánia Im re já tszo tt L iszt-darabokat kongéniális felkészültséggel.

*
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A debreceni Csokonai-kör is hódol Liszt emlékezetének. A tervezett 
hangversenyen Papp K ároly dr. és Füredy  F. Gusztáv ism ertetik Liszt Ferenc 
m unkásságát. M. H ir Sári zongorajátéka fejezi be m ajd az ünnepséget.

*

Guy de Pourtalés, a jeles francia esztétikus Liszt Ferenc és W agner 
Richárd kölcsönhatásáról, egyéniségük kibontakozásáról és inspirációik forrá
sáról ta r to tt  előadást, m elyet Basilides M ária éneke illusztrált. A nagyszámú 
közönség lelkesen tapsolta meg fővárosmik vendégét.

*

Liszt Ferenc születésének évfordulóján Khuen-Héderváry gróf párisi 
m agyar követ rádióelőadást ta r to tt  a halhata tlan  m agyar zeneköltő francia- 
országi kapcsolatairól. Találóan ecsetelte a párisi irodalmi szalonok életét a 
m últ század harm incas és negyvenes éveiben, m ajd megkísérelte Liszt egyéni
ségét és zenetörténeti jelentőségét a francia közönség szemszögén á t megrajzolni.

*

Ugyancsak Liszt születésének évfordulóján ta r to tt  Rudnay Lajos bécsi 
m agyar követ előadást a bécsi rádióban, ism ertetve a magyarországi Liszt- 
iinnapségek gazdag program ját. Majd Lisztnek hazájához való viszonyait je- 
lemezte : » . . . Forradalm ár, diadalm as hős és s z e n t: l i s z t  művészetének e 
három  terem tő eszménye m agában a művészben testesült meg, aki m ind a 
három  alakban a legmagasabb csúcsokra ju to tt el. Művészi alkotóereje a m agyar 
népies dallam okat megnemesítette. A m agyar ritm us klasszikus form ákat 
köszönhet neki. A távol idegenben is m agyar melódiák fakadnak leikéből. 
H ungária nevű szimfóniái költeménye, a Magyar koronázó mise, az úgynevezett 
Esztergomi mise, a Szent Erzsébet-oratórium , m agyar népdalok szám talan 
á tira ta  és m agyar nagyságokról ír t zenei arcképei, amelyek csak m ost kerülnek 
kiadásra, m ind azt bizonyítják, hogy milyen mélyen gyökerezett a hazafias 
érzés ennek az éigynevezett világpolgárnak a lelkében. Liszt a világpolgár — bár
mily ellentmondásnak hangzik is — kiválóan é rte tt ahhoz, hogy egy nemzet 
öröm ét és szenvedését zenei nyelvre fordítsa le.«

*

Berlinben Haubert Kam il dr. a m agyar követség sajtóelőadója ta r to tt 
közel egyórás előadást Liszt Ferencről. Hangsúlyozta, hogy midőn Liszt a 
m agyar és ném et zeneművészetet egyesítette személyében, szinte missziót 
te ljesíte tt azzal, hogy a két birodalm at összehozza. Bnnek a sziszifuszi m unkának 
gyümölcse é re tt meg az utolsó három évtized világtörténelmi vonatkozásában. 
Előadása közben Strauss Johannes zongoraművész já tszo tt Liszt-kompoziciókat, 
bravúros fölénnyel.

BELFÖLDI HÍREK
Novacek Károly, a Magyar királyi 

Opera és a Filharm óniai Társaság 
magángordonkása négy évtizednyi 
művészi teljesítm ény u tán  váratlanul 
elhúnyt. Egyik legkitűnőbb faktora 
volt zenei életünknek. Fehértem plom 
ban született és korán zenei pályára 
lépett. E leinte m int katonakarm ester 
m űködött, m ajd később az operaház

zenekarához szerződött. Több m int 
három évtizeden á t já tszo tt az Opera
ház zenekarában s nyugdíjazása u tán  
továbbra is m egm aradt működő tag 
ként a Filharmóniai Társaságban, 
ahol a közeljövőben ünnepelték volna 
tagságának negyvenéves jubileum át. 
A legutolsó napokig m egtarto tta  teljes 
szellemi és testi frissességét. Váratlan 
elmúlása őszinte fájdalommal tölti 
el tisztelőinek és barátainak nagy 
seregét.
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KÜLFÖLDI HÍREK
Elmendorff Kari vezényli a ném et 

operastagione W agner-eiklusát spanyol 
és olaszországi kőrútján .

Graener rom antikus Pán-szvitjét 
F rankfurtban  m u ta tják  be.

J apán is belépett a szellemi tulaj dönt 
védő nemzetközi ligába. A védelmet 
a rádióra és gramofonlemezekre is 
kiterjesztette.

Németországban 7000 harmónikás 
egyesületet szám oltak össze. Ezen
kívül több m int 5000 az iskolai »száj
harm onika zenekarok« száma!

A varsói Chopin-intézet a lengyel 
Mester műveinek pontos katalógusát 
állítja egybe. A jegyzéket a különféle 
kiadm ányok és gramofonlemezek 
sta tisz tikájával egészíti ki.

»Perui legenda« a címe Henneberg 
svéd kom ponista legújabb dalm űvé
nek, mely F ritz  Tutenberg szövegére 
készült.

Aratókantátét ír t Armin Knab, 
szólóhangokra, énekkarra és zene
karra. Berlinben m u ta tják  be e hó 
végén.

»Kinder-Katechismus« címen írt 
W agner egy alkalm i m űvet nejének 
Cosimanak 36. születésnapjára. E zt 
az ismeretlen kis kompozíciót m u ta t
ták  be szeptember 30-án S tu ttg a rt
ban, W inifred W agner asszony enge
délyével.

Wolf-Ferrari befejezte Scampiello c. 
operáját. Szövegét Goldini egyik víg
játékából vette  át. A mű bem utatásá t 
a milánói Scala kö tö tte  le.

Wilhelm Mahler új vonósnégyesét 
az év végén m uta tják  be. Második 
tétele : variációk Purcell egyik tém á
jára .

Wagner Lohengrinjét 26 év előtt 
já tszo tták  u to ljára Bayreuthban. 1936 
nyarán ism ét m űsorra teszik. Az elő
adást Furtw ängler fogja vezényelni.

Dr. Hans Joachim Moser Schütznek 
két m o te ttá já t lelte meg egy 17. 
századbeli á capella-gyüjteményben.

Wolf űrt új zongoraversenye H anno
verben és D ortm undban kerül be
m utatásra .

Az idei »Strassburgi Zeneünnep« a
ném et klasszikus zene jegyében zajlik 
le.

A moszkvai Operaház bem utatja  
Szjevdov újorosz kom ponista »A 
revizor« című operáját, amelynek 
lib re ttó ja  Gogoly híres vígjátékából 
készült. A pétervári operaház pedig 
Prokofjev, a híres zongoraművész és 
zeneszerző új balettjére készül, a 
shakespearei »Romeo és Júliá«-ra.

A bécsi opera egyik legközelebbi 
újdonsága Salmhofer és Décsey 
operája: Az álombéli hölgy«. Az újdon
ság főszerepeit m agyar énekeseknek 
oszto tták  ki. A címszerepet Schwartz 
Vera énekli, a tenor főszerepet Godin 
Im re, a m agyar szárm azású jeles 
tenorista, akit nemrégiben szerződ
te te tt a bécsi pperaliáz, a másik 
szoprán főszerepet Bokor Margit, a 
bariton főszerepet pedig Svéd Sándor 
tanulja .

Beethoven két értékes kéziratát 
árverezik Berlinben az »Athén romjai« 
és az »István király« partitú rá it. 
M indkettőt a Mester a pesti Német 
színház m egnyitására komponálta.

Salzburgban télen is rendeznek majd 
ünnepi já tékokat. 1936 decemberében 
két prózai darabot m u ta tnak  be : 
Max Mellnek, a K risztus követése 
című passiójáték nagyhírű szerzőjé
nek ném et karácsonyi já ték á t és 
A postol-játékát. Mind a k e ttő t Rein
hard t rendezi. A zenei részben 
M ozart két operáját adják elő a 
állami operaház együttesével s a 
bécsi filharmonikusok rendeznek né
hány zenekari hangversenyt világ
hírű dirigensek vezényletével. Az elő
készítő m unkákat m ár megkezdték.

Gershwin-nek a Rhapsodie Blue 
világhírű szerzőjének »Porgy és Bess« 
c. am erikai népies operáját m u ta tták  
be Newyorkban, a Theatre Guild-ben. 
Az európai szemmel nézve naiv, értel
m etlen librettó  Heyword m unkája, 
míg a rendezést M amoulian, a híres 
filmrendező vállalta. A siker nem felelt 
meg egészen a várakozásnak.

Hans Pfitzner új gordonkaversenyét 
Gáspár Cassado játssza, Furtwängler 
vezényletével Ham burgban, a berlini 
Filharm onikusokkal.

Bach »Musikalisches Opfer«-jét a 
Mester r szülőházában Eisenachban 
játszák, I. N. David átdolgozá
sában.
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Strauss Richárdnak »A hallgatag 
asszony« c. operáját a ném et szín
padokon le tilto tták .

Korngold Erichet, a Violanta kom 
ponistájá t Amerikába szerződtették 
karm esternek.

»Wenn die Musik nicht wär« címen 
m u ta tták  be a Wolzogen regénye 
nyom án készült Liszt-filmet Wei
marban.

Alfano »Cyrano de Bergerac« című 
operáját a római K irályi Opera 
játékrendjébe ik ta tták .

A Metro-Goldwyn-Mayer filmgyár 
m egvette az összes olasz operák 
filmesítési jogát.

A moszkvai ünnepi színházi hét
október elsején Rim szki— Korzakov 
»Sadko« című operájának reprízével 
kezdődött, m űsorán csak bemutatók és 
felújítások szerepelnek. Zenei bem utató 
volt Sostakovics »Katharina Ismailova« 
című operája és Mojzejev és Oranszkij 
balettje, »A három  kövér ember« 
és zenés estnek szám ít Tairov produk
ciója is, az »Egyptomi éjszakák«, 
m ert a Shakespeare, Shaw  és Puskin  
egy-egy darabrészletéből összeállított 
m űvet elejétől végig Prokofjev zenéje 
kíséri. »Carmen« is előadásra került 
új felfogásban.

Gutheil-Schoder Mária, a bécsi régi 
udvari operaház híres művésznője 
61 éves korában meghalt. Mahler 
Gusztáv fedezte fel tehetségét. Alig 
volt a bécsi operaház m űsorán olyan 
dalmű, amelynek drám ai szoprán
szerepét ne énekelte volna. Egyik 
legemlékezetesebb sikerét a »Rózsa
lovag« Octavian szerepében a ra tta  és 
sokban neki köszönhető, hogy Strauss 
R ichardnak ez a remekműve Bécsben 
m indjárt oly á tü tő  sikert a ra to tt. 
Gutheil-Schoder Mária asszony nem 
csak m int operaénekesnő ír ta  be 
nevét az osztrák főváros zenei tö rté 
netébe, hanem m int énektanító és 
rendező is. Egész sereg fiatal teh e t
séget nevelt a legutóbbi évtizedben 
az énekesszínpadok számára, azon
kívül színpadi készségét és tudását 
nem egyszer m int rendező is haszno
síto tta .

P Á L Y Á Z A T
A Magyar Egyetemi és Főiskolai 

Hallgatók Országos Szövetsége orszá
gos zenem űpályázatot hirdet. A pályá
zaton résztvehet m inden 35 éven 
aluli zeneszerző, akinek egynél több 
m unkája nem jelent meg. A pályázat 
m agyar nóta, műdal és jazz-számokra 
terjed ki. A bírálóbizottság Huszka 
Jenő zeneszerző, miniszteri tanácsos 
vezetése a la tt a legkiválóbb m agyar 
zeneszerzőkből áll. A legjobb pálya- 
m űveket a MEFHOSZ díjazza, ki
adja és egy hangverseny keretében 
előadatja.

Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága 
hangversenyei a Pesti Vigadóban

„ A “ bérleti hangversenyek :
November 24. vasárnap d. u. 5 órakor
December 8. » » » 5 »
Január 5. » » » 5 »
Január 26. » » » 5 »

Február 9. vasárnap d. u .5 órakor 

Február 23. » » » 5 »
Március 8. » » * 5 »

Legközelebbi „ B “ bérleti hangverseny: 

November 20-án, szerdán este 8 órakor 

NÉMET* HANGVERSENY
Budapest székesfőváros házinyomdája 1935 — 10312



Fele lős  szerkesztő : F e le lős  kiadó :
S I K L Ó S  A L B E R T N O V Á G H  G Y U L A

S zerkesz tő ség : B ud ap est, V ., P a n n o n ia -u tca  14. K iad ó h iv a ta l: B u d ap est, IV., S zép-u . 5, fé lem . 2.
T e le fo n : 13-0-67 T e le fo n : 84-5-29

Budapes t
XVII. évfolyam, 3. szám 

1935 november 15.

T A R T A L O M
+

Hangversenymüsoraink ismertetése. — Kazacsay Tibor: 
A zenetanítás és a zeneiskolák helyzete a világháború után. 
— Radnai Miklós (1892—1935.) — S. A .: Kultúránk és a 
fővárosi zeneintézmények. —Könyvek-Kóták. —Külföldi hírek.

A  S zék esfő v á ro st N ép m ű velési B izo ttság  h iva ta lo s k iadványa
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Budapest Székesfőváros 
Népművelési Bizottsága hangversenyei 

a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével
@  bérlet.

Ötödik hangverseny — 1935 november 20-án, szerdán este 8 órai kezdettel

Vezényel:
H I L M A R  W E B E R

a I.eipziger-i Reichsender zeneigazgatója

N É M E T - H A N G V E R S E N Y
F ő v é d n ö k :

Hans Georg von Mackensen
német követ és meghatalmazott miniszter

Midőn a korai reneszánsz olasz és francia mesterei előkészítették a 
ta la jt a középkor im itáló á capella stílusa számára, olyan kiváló ném et mesterek 
jelennek meg a zene történetének porondján, m int Agricola, Adam von Fulda, 
H enrik Issak, H enrik Finch , Stolzer, Dietrich, Senfl, Leo Hasler és Eccard. 
Amíg ezekben az időkben németalföldi, angol, francia és olasz mesterek irány ít
ják  a vokális zene stílusváltozásait, addig a 17. század közepétől kezdődően 
az ú. n. generalbasszus-korszakban, a hangszerkíséretes többszólamú ének 
(kam araduett, kan táta) és a tiszta hangszeres zene (szonáta, szvit, versenymű, 
szimfónia) m űform ák kialakításával a ném etek veszik á t a vezetőszerepet. 
A Prätorius, Schütz és Hammer schmidt-triászt Froberger, Kerll, Pachelbel, 
Buxtehude és Scheidt egészítik ki. A 17. század végén születik meg minden 
idők legnagyobb zenei lángelméje : Bach János Sebestyén. Fiai közül Friede
mann, Karl Philipp Emanuel és Johann Christian ír ták  be nevüket arany 
betűkkel a zenetörténet évkönyvébe. Az oratórium , a passió és az egyházi 
k an tá ta  nagy mesterei közül Händel, Keiser, Mattheson és Graun neveit 
jegyezhetjük fel. Az opera korszakos reform átora Gluck is ném et volt, bár 
legnagyobb diadalait francia földön ara tta . Weber, Spohr, Marschner, Lortzing, 
Kreutzer, 'Lachner, Nicolai, Flotow, Cornelius és Meyerbeer a hősei a ném et 
nemzeti opera, a daljáték  és a nagy opera megteremtésének. Beethoven a szonáta 
és a szimfónia nagy poétája a R ajna mellől került B écsbe; szellemének 
örökösei a rom antikusok : Schumann, Mendelssohn, Gade, Raff,  Rheinberger, 
Volkmann,, Reinecke, Bruckner és Brahms.

Wagner géniusza terem ti meg a ném et zenedrám át. Max Schillings, 
Humperdinck, Strauss, Kienzl, d’Albert, Schrecker és Braunfels fejlesztik 
tovább formanyelvét, míg a Brahms után i szimfonikus irodalom és kamarazene 
olyan nevekkel dicsekedhetik, m m t Hans Pfitzner, Max Reger, Schönberg, Busoni, 
Scherchen és Paul Hindemith.

*
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H ilmar Friedrich Weber, az est 
vendégkarnagya, m ár 6 éves kora ó ta 
foglalkozik zenével. Először hegedülni, 
egy évvel később zongorázni, m ajd 
orgonát tanu lt. Tizenkét éves volt, am i
kor első nyilvános hangversenyét adta.
Gimnáziumi tanulm ányait befejezve, a 
leipzigi K onzervatórium ba iratkozott, 
ahol Max Regem éi és Stefan Krehlnél 
zeneszerzést, Josef Pem baum ál zongorát 
és H ans S ittnél hegedűt tanu lt. A bam- 
bergi Városi Színháznál betö ltö tt első 
karnagyi állása u tán  a koburgi Állami 
Színházhoz szerződött s am ikor a m a 
oly kitűnő leipzigi Filharm óniai Zene
kar megszervezésével bízták meg, régi 
vágya teljesült. Ennek a zenekarnak 
nagyszerű átszervezésével és technikai 
kifejlesztésével eg}mttjá r t a leipzigi Reich- 
sender igazgatói állásába való meghívása.
De nem csak hazájában, hanem  az utolsó 
évek ó ta m ár a külföldön is nagy sikerrel 
dirigál. Nagy elfoglaltsága ellenére ráér 
zeneszerzéssel is foglalkozni s kam ara- 
műveivel, dalaival és kórusaival hazájá
ban meleg elismerést ara t. Mi m agyarok 
különös örömmel fogadhatjuk H ilm ar W eber budapesti szereplését annál 
is inkább, m ert ő az, aki a leipzigi rádióban oly gyakran szó laltatja  
meg m agyar zeneszerzők m üveit.

*

1. Beethoven (1770 Bonn — 1827 Bécs) : I I I .  Leonora ny itán y  
(1806. 72. mű).

Beethoven egyetlen operájához, a »Fidelio«-hoz négy m egnyitó zenét 
k o m p o n á lt: három  »Leonóra-uvertürt« és egy »Fidelio«-nyitányt. K eletkezésük 
ideje nem azonos a számjelzéssel, így a műsoron szereplő »III-ik« tu la jd o n 
képen másodiknak született. A négy m egnyitó között ez a legm agasztosabb, 
legtökéletesebb Leonöra-nyitány, am elyet drám ai tömörségénél fogva m éltán  
illetnek a »szimfonikus költemény« díszítő jelzőjével. Alapeszméjét ism erjük 
az opera ta rta lm á b ó l: rövid bevezető Adagio illusztrálja Floresztán börtöni 
szenvedéseit és halálos vágyakozását m egszabadulása u tán . E  vigasztalan 
hangulatból tavaszi ragyogást! gordonkatém a visz á t az Allegro izgalm as 
lüktetésébe. A cselekmények forgatagában egyszerre csak felharsan a távolból 
a szabadulást jelző trom bitahang, mely u tán  gyönyörű fokozással érzékíti 
meg a hitvesi hűség diadalát és a kiszabadulás boldogságát Beethoven 
klasszikus muzsikája.

2. Brahms Johannes (1833 H am burg — 1897 Bécs) : Negyedik szim
fónia, e-moll (1885. 98. mű).

A tizenkilencedik század utolsó évtizedeiben keletkezett szimfonikus 
alkotások között csodálatos helyet foglal el Brahm s e-moll szimfóniája, m ert 
élénken bizonyítja, hogy a régies, archaisztikus fordulatok alkalm azásával 
is lehet grandiózus m űvet alkotni, ha meg van hozzá a kellő — invenció. E z a 
mű csúcspontja Brahms összművészetének. Szándékosan ragaszkodik benne 
a klasszikusok tradícióihoz, az elm últ századokban divatozó form anyelvhez 
és hangulatokhoz s ta lán  ezért hirdették  kortársai, hogy a zenetörténet három  
nagy B betűje közül (Bach—Beethoven—Brahms) az egyik ő t illeti.

HILMAR FRIEDRICH WEBER 
a Reipziger-i Reichsender zeneigazgatója
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A szimfónia alaphangulata — melancholikus, m int Brahms művei 
általában. Különösen jellemző ez a főtém ák balladaszerű hangjára, amely néha 
fellobbanó szenvedéllyel mesél rég le tűn t időkről. Niemann m ondja a műről : 
»Az ősznek hatalm as képe ez, az elmúlásnak archaikusán stilizált dala, amelyet 
az epikusok m ódjára fejezetekre oszt Brahm s és a négy tételben mélyen érző 
és gondolkozó lelkének minden v irágját koszorúba fonja.«

Az 1. tétel minden bevezetés nélkül a főtém ával kezdődik. Dallama 
zokogó könyörgéshez hasonló s ezt a panaszos hangulato t a sóhajszerű mellék
tém a sem enyhíti. Csak a záradékban hoznak a fafúvók és kürtök  élénkebb 
új tém át, de ez is elcsendesedik, az üstdob halkan pereg s az álomszerű hangu
la tban  a hegedűkön árnyszerű akkordok fu tnak  végig. Ilyen finoman archaizáló 
az expozíció kidolgozása is, m int ahogy a repríz sem hoz lényeges változásokat. 
A 2. tétel románcszerű Andante. Fríg skálán épült dallam a átszalad minden 
hangszercsoporton ; később a gordonkán páratlan  szellemességgel, harm onizált 
új tém a lép fel, am elyet a prímhegedtík ellenpontoznak. Ennek elhangzása 
u tán  a tém ák-az eredeti sorrendben ism étlődnek s végül rövid kódával zárul 
a tétel. A szokásos scherzo helyén egy trionélküli allegro giocoso áll, amely 
azonban csöppet sem m ondható tréfásnak, inkább démoni jellegű s megcáfolja 
az eddigi esztétikai szabályt, mely szerint a szimfónia harm adik tételének okvet
len scherzonak kell lennie. A benne ellentmondó hangulatok dacára is művészi 
tökéletesség és tem atikusán megindokolt formaszerkesztés jellemzi ezt a tételt. 
A befejező rész — egy passacaglia, amelynek energikus főtém ája a té te l folyamán 
32 variációban van feldolgozva. Brahms, a variációs művészet nagymestere 
i t t  ad ta legragyogóbb példájá t a tém aalakítás lehetőségeinek. E zt m egállapít
hatjuk  abból is, hogy az e—fisz— g—a—aisz—h—h— e hangokból álló vezér
tém a harm inckétszer jelenik meg, anélkül, hogy a hallgató a tém a jelenlétét 
bárhol is észrevenné, vagy inegúnná. Brahms kim eríthetetlen költői fantáziájá
nak örökéletű dokum entum a m arad a negyedik szimfónia.

3. Reger Max (1873 Brand— 1916 Lipcse) : Változatok Mozart egyik 
tém ája felett. 132. mű.

Reger a Brahm st követő utórom antikus korszak legkimagaslóbb egyéni
sége. A kon trapunk t egyik legnagyobb m esterének ta rtjá k  ; technikája nem 
lineáris, a m a zenéjének szemszögén át, hanem inkább tú lfű tö tt harmonikus 
kapcsolatokon nyugvó figuráció, mely vonalvezetésében szinte az impresszio
nizmushoz közeledik. Mozart A -dur szonátájának variációs tém ájához írt 
változatai híven tükrözik vissza a Reger-féle »felemás szerkesztés«-t, azt a 
bizonyos álpolifóniát, m elyet ellenlábasai annyit ostoroztak.

Az első variációban egy a fúvókban jelentkező trillás m otívum ot kapcsol 
össze a vonósok staccato hangzat felbontásával. A m ásodikban három tém a 
fu t egymással párhuzam osan : egy krom atikusán felfelétörő legato-dallam 
a felső szólamban, egy tizenhatod staccato-tém a a középsőben, m indkettőt 
egy basszus-téma alapozza meg. Közben a m ozarti tém a töredékeit halljuk 
a vonósok és fúvók között felosztva. Mozgékonyabb a harm adik (kétnegyedes) 
variáció, hol a fúvók harm óniáit könnyed hangismétlésre alap íto tt motívumok 
fonják körül. Pattogó daktilikus ritm usokat hallunk a negyedik variációban. 
K rom atikus lefelé haladó tercek és egy váltóhangszerű trioíás képlet a magva 
az ötödik variációnak. Lassú 4/8-os a hatodik variáció : a hegedűkben a mozarti 
dallam  körvonalait kapjuk, míg a fúvók felbontott hangzatokban lefelé 
száguldó trio lákat játszanak, egym ásnak felelgetve. A hetedik variációban 
a főtéma a gordonkákban és a kürtökben jelenik meg : a dallam ot az előbbihez 
hasonló figurák fonják körül. A fájdalmas, szordinált vonósokkal játszo tt 
nyolcadik variáció talán  a leghangulatosabb valamennyi között. Nagyon 
szépen hangzik a dram atikus tremoló-figura a középső vonóshangszerekeu. 
Az utolsó variáció végül szabályos fuga, hol a kissé indokolatlanul elnyújto tt 
fugatéma jelenik meg sorjában a vonósok szólamain, m ajd a fúvókéban (fagót,
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klarinét, fuvola, óboa) később, egy hatalm as fokozás te tőpon tján  a négy kürs 
játssza unisono a fugatém át. A szokásos tém atorlódás és megfordítás u tá t. 
befejezésül az eredeti m ozarti tém át a fugatém ával kom binálja Reger, hatáson 
kódájában.

S z ü n e t .

4. Wagner (1813 Lipcse ,— 1883 Velence) : A nürnbergi m esterdalnokok 
N yitány.

H a t éven keresztül dolgozott W agner e sokak ítélete szerint legtökéle
tesebb dalművén : 1862— 1868-ig Münchenben és a Luzern m elletti Triebsclien- 
ben. Bem utató előadása 1868 január 21-én volt M ünchenben. N yitányában igen 
ötletes szonátaform ában foglalta össze a Mester a dalm ű legfontosabb m otí
vum ait : a dalnokok bevonulását, W alter m esterdalát és Beckmesser kigúnyol- 
ta tásának  humoros figuráját.

Nagy ünnep van Nürnbergijén, a m esterdalnokok díszes öltözékben 
vonulnak ki a nép elé. Viszik a »Tabulaturát«, régi költői form a ősi törvényét. 
A m enetben lépdel a város egyetlen valóban népszerű férfialakja, H ans Sachs : 
a nép sa já t dalaival üdvözli a poétalelkű cipészt. A m ester szép leányának 
halk sóhajtása száll felénk, aki szerelmesét keresi a tömegben. Az ifjú, aki 
költő, de nem m esterdainok, u ta t tö r m agának a leányhoz a népen keresztül ; 
hangja, szíve, tek in te te  az örök szerelem dalá t susogja ideálja felé. A m esterek 
huncut, csínytevő inasai gyerekes pajzánságból m egzavarják a ké t szív meg
nyilatkozását : tolongás keletkezik. De akkor Hans Sachs, aki m egértette 
a szerelmesek dalát, segítőkézzel ragadja meg az ifjú dalnokot és kedvese 
m ellett á tad ja  neki sa já t helyét az ünnepi m enet élén. A nép lelkesen köszönti 
őket. A szerelmi dal a m esterdalokkal együtt csendül föl. >Üdv HansSachsnak!« 
harsogják mindenfelől.

*

Hatodik hangverseny — 1935 nov. 24-én — Karnagy: Ferencsik János

vasárnap délután 5 órai kezdettel

( Ú j a b b  m a g y a r  z e n e )
A  bérlet.

Közrem űködik : Heimlich Lajos zongoraművész.

1. Bartók Béla (1881. Nagyszentmiklós —) : Magyar parasztdalok.
1. Ballada. 2. Magyar népi táncok.
Népdalgvüjtem ényének tém áit dolgozza fel Bartók e két színes orkeszter- 

darabjában. A ballada lxétnegyedes dallal indul, variációi egym ásba kapcso
lódnak. Érdekes az a felfokozás, melynél puzónok intonálják a tém át a vonósok 
m egszakított tremolói és a fafúvók diatonikus futam ai közben.

A táncok tém áját előbb a vonósok unisono-jában halljuk, később a 
fafúvókban, m ajd a zenekar tu ttijában . Egy másik tém a jelenik m ost meg 
az óboa és fagót szólamában, m ajd szinkópás orgonapont fö lö tt a hegedűk
ben, m iala tt a fuvolák és klarinétok tizenhatod figurákkal fonják körül. Az 
előbbi tánctém át intonálja az óboa, u tána ismét az egész zenekar felel rá. 
Kissé szlávos a nagyon érdekes dór-tém a : előbb a hegedűkben, m ajd a vonó
sokban és a fúvók figuráit uniszonójában. Szellemes a % és 1 2/4 váltakozáson 
felépített tém a, előbb az angolkürtben, aztán a fuvola és basszusklarinét 
uniszonójában. Dudával kísért tánc hatásá t kelti a B orgonaponton felépített 
2/4-es tánc ( allegro), ennek tem atikus anyaga szolgáltatta a hatásos kódát is.
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2. Bartók Béla : Rapszódia zongorára és zenekarra. 1904. 1. mű.
H árom  ütemes zenekari bevezetés u tán  a zongora intonál egy nagyon 

határozo tt ritm usú tém át, m elyet a zenekari bevezetéssel együtt periodizálva 
ism étel meg a szerző. A zenekari bevezető motívumból bontakozik ki a főtéma. 
Egy oktáv-futam os átvezető rész készíti elő az epizód-tém át, ebben a fúvók 
im itálva lépnek be egymás u tán . A főtém a futólagos érintése u tán  ism ét egy 
új tém acsoport jelentkezik a zenekarban. E zt a zongora megismétli, m ajd 
érdekesen továbbszövi. A tem po mindig élénkebb lesz. A zongora tizenhatod 
figurái színesen fonják körül a zenekar különféle hangszerein jelentkező népi 
tánc-tém át. Midőn a zenekar tu tt i ja  is átveszi a dallam ot hirtelen felcsillan a 
bevezetés adagio-jának jellegzetes m otívum a. A k ü rt és a szóló zongora
duójával végződik halk D -durban kicsendülve a formaképzésben is bravúrosan 
felépített mű.

Előadja : Heimlich Lajos zongoraművész.

3. Kodály Zoltán (1882 Kecskem ét —) : H áry  János-szvit.
A H áry c. daljátékot 1926-ban m u ta tta  be az Operaház. E  daljátékból 

készítette a kom ponista a hattételes szvitet.
H áry  alakja Garay »Obsitosáénak egyik mulatságos figurája, a hencegő, 

szájhős, füllentő, aki vakm erő kalandjait adja elő.

A h a t té tel címe :
1. Kezdődik a mese. Prélude. Középlassú háromnegyedes tétel, mely 

sikerrel érzékíti meg az elbeszélő hang folyam atosságát.
2. Bécsi harangjáték. Ötletes ó ram ű -u tán za t; tö r t hárm asokra fel

ép íte tt m otívum át a fúvó- és ütőhangszerek egymással versenyezve szövik 
tovább , a harangok ostinato-tém.á]a felett.

3. Dal. H áry  és Örzse szerelmi duettjéből készült bensőséges lírikus 
epizód, a m agyar falu nyáresti hangulatának hangokba öntése.

4. Napóleon csatája. T rom biták és puzónok harci riadójára, humoros 
induló hangjai m ellett vonulnak fel az ellenfelek. A tréfás ötletek sorában 
a magas fafúvók trillái és a puzónok glisszandói a leghatásosabbak.

5. K özjáték. A szvit legnépszerűbb száma, középlassú verbunkos tánc 
dúr trióval. Da capo-ja u tán  két ütemes kóda.

6. A császári udvar bevonulása. Kétnegyedes induló, melynek pár
huzamos kvintekkel te líte tt humoros epizódját a főtéma visszatérése váltja  fel. 
N éhány ütemes fúvófanfár u tán  a főtémából modellált kóda (piú mosso) 
zárja le a kompozíciót.

Csak az első és utolsó tételben használ a szerző nagy zenekart. A m ásodik- 
ban csak magas fafúvók, harangjáték  és zongora, a harm adikban kis zenekar, 
a negyedikben csak fúvózenekar szerepel. Érdekes cigányos színt adnak a 3- 
és 5. tételnek a cimbalom futam ai és tremolói.

S z ü n e t .

4. Dohnányi Ernő : (1877 Pozsony) : Szvit (fisz-moll) 1908. 19. mű.
A kevésbbé term ékeny, de »nagy« kom ponistákat legtöbbször három fő 

tulajdonság je llem zi: 1. R itkán, csak az ihlet perceiben dolgoznak ; 2. rendesen 
nagyszabású dolgokat foglalnak egy ópusz szám alá és 3. a legkisebb részletek
ben is tökéletesen kicsiszolt művekkel állanak a nyilvánosság elé. Ebbe a ka te 
góriába tartozik  méltó büszkeségünk : Dohnányi Ernő. Művei nagyértékű, 
valóban »mesteri« alkotások. Műsorunkon szereplő első szvitjét (fisz-moll)
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harmincéves korában, a »Pierette fátyola« c. pantom im -m ai egyidőben írta . 
Azóta osztatlan sikerrel já r ta  be a világ minden koncertpódium át. Nagyszabású, 
jelentős kompozíció, am elyet — ha az első (variációs) té tel helyén szonáta
alakú té tel volna, — tökéletes szimfóniának nevezhetnénk, főként belső ta r ta l
m ánál és terjedelm énél fogva.

Bevezető tétele : Andante con variazioni. F őtém ája p ára tlan  ütem ű 
periódus, ez a szokatlan tagolás azonban inkább csak az elemzésnél tűn ik  fel, 
legkevésbbé a h a t változatban. Dolmányi variációs m űvészetére jellemző, 
hogy milyen szellemesen form álta á t a tém át az egyes változatokban. A szvit 
2. tétele egyszerű, áttetsző szerkezetű scherzo, am elyet elragadóvá tesz pompázó 
hum orral fűszerezett harmonizációja és finom orkesztrációja. A 3. té tel — 
Románc. Négy rövid, poétikus dallam  cseveg i t t  egymással különböző hang
szereken. Kezdi az óboa, fo ly ta tja  a m agángordonka : azután az angolkürt 
hoz egy tém át, mire a fuvolák és klarinétek felelnek. Később e tém ák töredékeit 
a szerző szellemesen kom binálja a klarinétén és gordonkán fellépő líj dallam mal, 
végül halk befejezést nyer a tétel. A finálé m agasabb form ájú rondo, három  
tém ával, nagy dinam ikus fokozással. A csaknem végletekig emelkedő crescendo 
azután  egyre halkuló akkordokba vész és reminiszcenciaként hozza az 1. té tel 
főtém áját, mire rövid, de pregnáns kóda ád hatalm as befejezést a műnek.

A ZENETANÍTÄS ÉS A ZENEISKOLÁK 
HELYZETE A VILÁGHÁBORÚ UTÁN

(MUTATVÁNY DR. MOLNÁR IM R E A »MAGYAR MUZSIKA« CÍMŰ
G Y ŰJTEM ÉN Y ES KÖNYVÉBŐL.)

Úgy a m agánzenetanítás, m int a zeneiskolák a háború előtti tíz évben 
— virágkorukat élték. U tóbbiakban nem volt ritkaság a nyolcszázas növendék
létszám  (Nemzeti Zenede és Fodor-iskola stb.), de a többi intézetekben sem 
ta rto zo tt a 200—300-as létszám  a ritkaságok közé. Ezek a számok a világ
háború u tán  sajnos, évről-évre csappantak a gazdasági leromlással kapcsolat
ban és ma, dacára annak, hogy a zenetanítás elsősorban a zeneiskolákra össz
pontosul, a legnagyobb zeneiskolák létszám a is csak 350 körül van.

Ez term észetesen nem vonatkozik a növendékek teljesítőképességére, 
m ert ha széjjel nézünk a világban, úgy azt fogjuk látni, hogy úgy bel-, m int 
külföldön sok kiváló zenészünk van, akik javarészt hazai pedagógusok kezei 
alól kerültek ki. A zeneiskolák előbb em líte tt virágkorszakában természetesen 
a tanárok helyzete is sokkal előnyösebb volt, úgy a tanítás, m int a meg
élhetés szempontjából. Volt k it tan ítan i s főleg volt alkalom a tan ítás ered
ményeinek érvényesítésére is. H angversenyek és színházak telve voltak 
és ju to tt  pénz kisebb tehetségű művészek hangversenyeinek látogatására is. 
A tanárok  m agánprakszisa is virágzott ezekben az idő k b en ; különösen a 
nevesebb professzoroknak volt nagyszámú m agánnövendéke, akik sokszor 
horribilis, magas honorárium okat is tu d ta k  fizetni.

Évente nagyszámú okleveles tan ár és művész hagyta el a Zeneművészeti 
Főiskola kapuját, akik javarészt el tu d ta k  helyezkedni, ki külföldön, ki bel
földön. A fejlődés eme nagyszerű p illanatában váratlanul k itö rt a világ
háború s innen kezdődik a zeneiskolák történetének az a fejezete, mely sajnos 
részükre is meghozta a gazdasági lerom lást, persze fokozatosan. Ebben a 
fokozatban azonban kiütköztek a hibák, más oldalról pedig átalaku lt az a 
világ is, amely az ifjúságot zenére tan íto tta . Elsősorban fokozatosan csökkent 
azoknak a száma, akik gyermekeiket szórakozás céljából neveltették  muzsikára 
s helyet ado tt azoknak, akik a zenét h ivatás céljából tanu lták . Es eltűnik a
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házi muzsika. Ez nagy kár, m ert ezáltal távolabb kerül a muzsika az egyéntől. 
A zene közélvezeti cikké válik és m ár nem annyira egyéni lelki szükséglet, 
m in t azelőtt volt. A szülők jövedelme m indinkább csökkenvén, a zenetanításra 
is kevesebb a lehetőség. Más mindennapi életszükségletek előbbre valók. 
Ezzel szemben előtérbe lép a sport, mely bizonyos m értékig (a művelése 
bárm ilyen helyes is különben) szintén elvonja az ifjúságot a zenetanulástól. 
Legtöbbet á r to tt azonban a zenetanulásnak a középosztály elszegényedése. 
A lateiner elem hangversenyre já r t  és operába és ta n ítta tta  gyermekét. Most 
ezt nem teheti. Egy egész típus m arad el egyszerre a zenetanulástól, helyette 
viszont nem jöhet egyszerre másik. Mégis érdekes jelenségeket észlelünk. 
A rádió szárnyain közelebb került a komoly muzsika az egyszerűbb nép
osztályokhoz is. Egészen érdekes megfigyelni, hogy m a m ár a nép legegy
szerűbb rétegeiben is hogyan használnak egészen komoly zenei szakkifejezé
seket. Ezek a jelenségek m ind a rádiónak köszönhetők s ennek tu la jdonítható  
az is, hogy az utóbbi években feltűnően sok egyszerűbb vidéki és pesti szülő 
gyermekei iratkoztak  be a zeneiskolákba. De mindennek dacára a pénztelenség 
következtében sajnos, állandóan apad a zeneiskolák növendéklétszáma. H ang
szerbeszerzésre sincsen pénz. Ennek következménye, hogy nagyobbrészt a 
könnyebben beszerezhető hangszereket kultiválják.

A zenei m agántanítás viszont szintén a m inim um ra korlátozódik. 
A szülők nem tud jak  m ár a magasabb m agánóra-díjakat megfizetni. Csak a 
legnagyobb mestereknek van még néhány magánnövendéke. Ennek követ
kezménye az, hogy azok a tanárok  is, akik eddig zeneiskolában nem tan íto ttak , 
m ost vállalnak katedrát. Ez kétségtelenül emelte a nívót, dacára a folytonos 
növendéklétszám csappanásnak. A zeneiskola olcsó és jó, teh á t azok a keve
sek, akik zenét tanulnak, zeneiskolákba iratkoznak. Viszont mindezeknek 
köszönhető az is, hogy a zeneiskolák valósággal versengenek abban, hogy 
plakátjaikra mentői kiválóbb és nevesebb m űvésztanárok kerüljenek. De 
előtérbe kerülnek ekkor más, eddig még nem annyira érezhető szociális kér
dések is. Elsősorban az úgynevezett kontárkérdés is. Diploma nélküli, sokszor 
alig, vagy sehogy sem képzett egyének tanítása, akik hangzatos reklámmal 
és nagyon olcsó tandíjakkal (melyekkel tan u lt ember alig konkurrálhat) »le- 
konkurrálják« a diplomásokat. A szülők egy része még mindig tájékozatlan. 
Nem tud ja , mi a különbség egy szakavatott kéz és egy félig képzett ember 
tan ítása  között. »Nem akarok gyermekemből művészt faragnia, halljuk lépten- 
nyomon s így kerül sokszor az arra nem h iva to tt kézbe a zenetanuló. Persze, 
i t t  nem azokról van szó, akik oklevéllel nem rendelkeznek ugyan, de tudnak. 
E  kérdés elbírálásánál tundiillik nem lehet egyoldalúan, vagy bürokratikusán 
ítélkezni. Sokszor nem fedi a tudatlanságot a diplomanélküliség. Bizonyos fokú 
amerikai szellem nélkülözhetetlen a művészetben. De csak bizonyos határig. 
A diploma m egállapít egy határozo tt tudásfokot, tehát bizonyos garancia. 
Törvényt hozni a kontárkérdésben igen nehéz, m ár csak azért is, m ert a kon
tá roka t ellenőrizni m ajdnem  lehetetlen volna. Tehát más úton kell keresni 
a megoldást. A vidék is nagyon szenved a kontároktól, egyik-másik vidéki 
sajtóorgánum  sokszor az utóbbiak pártján  van. Ez sajnálatos jelenség, m ert 
nem m ozdítja elő a zenekulLírát. Oda kellene azonban törekedni, hogy kivétel 
nélkül minden olyan intézetben, ahol csoportos tan ítás folyik, zenét is csak 
okleveles tanár taníthasson.

Más oldalról viszont elm aradnak a vidéki zeneiskolák eddigi állami 
szubvenciói is. Ez sajnos, természetes folyománya volt a gazdasági leépítésnek. 
Ennek következménye volt az, hogy a vidéki zeneiskolák m ost m ár egyedül 
a városok segítségére szorultak. Megértő polgármesterek nagy áldozatokat 
hoznak, a hazai zenekultúra érdekében. A zenei kontárok pedig összefogtak 
a zeneiskolák ellen. Szomorú tény, de létkérdésről van szó. Mégis a kultúrának 
terjeszkednie kell. Elsősorban a diplomásoknak kellene kenyérhez jutniok. 
Persze baj van a kottákkal is, a növendékek nem bírnak hangjegyet venni, 
egymástól írják le a ko ttá t. A tanár alig meri felírni növendékének az új



A Z E N E 49

k o tta  címét. Az antikvárium ok virulnak. Ennek következménye, hogy a 
kiadók szüneteltetik tevékenységüket, legfeljebb litografált példányú zene
m űvek jelennek meg a kottapiacon. Ez gáto lja a m agyar zeneszerzők és a 
m agyar zene továbbfejlődését. Circulus vitiosus. Mindezekből lá thatjuk , 
m ennyi bajjal kell a zeneiskoláknak m anapság megkiizdeniök.

A karatlanul is feltám ad a kérdés, — mik volnának a teendők a jövőre 
nézve? Nem könnyű a felelet.

Egy m egváltozhatatlan ténnyel kell számolni a zeneiskoláknak — a  
rossz gazdasági viszonyokkal. U gyanekkor azonban az új miniszteri rendeletek 
és az az akció, mely ríj zeneiskolák létesítésével (a vidéken) s ezzel kapcsolatban 
okleveles zenetanárok megélhetéshez való ju tta tásáv a l foglalkozik — segít
ségére sietnek úgy a diplomás tanároknak, m int a zeneiskoláknak. Igaz, hogy 
ez fokozatosan tö rténik  és nem antiszociálisán. Az új rendeletek m egtiltják, 
hogy az iskolák tanárai (polgári, gimáziumok, elemi iskolák) növendékeiket 
m agánúton zenére oktassák. Méltányos, hogy azok az okleveles zenetanárok 
taníthassanak, akik állás nélkül vannak, szemben azokkal az állásban lévő 
iskolai tanárokkal, akiknek legtöbbször zenei diplom ájuk sincsen.

A kontárkérdés megoldása pedig csakis fokozatosan történhetik , még 
pedig a kihalási rendszer alapján. Idős em bereket nem lehet egyik napról a 
m ásikra földönfutóvá tenni. De viszont kívánatos, hogy annak idején, mire 
ezek nyugalom ba vonulnak, m ár az új generáció foglalja el helyüket. A fiatalok 
pedig tanu ljanak  és szerezzenek diplom át. F iata l kontárnak  m ár nem szabad 
lennie. Jó  volna ezen valahogy segíteni. A vallás- és közoktatásügyi, valam int a 
kereskedelemügyi minisztérium vasúti és pénzbeli kedvezményének segít
ségével utazó tanári típus létesült. Okleveles zenetanárok és művészek hetenként 
kétszer leutaznak vidékre és o tt a zeneiskolákban ellátják  a tan ítást, olyan 
helyeken pedig, ahol zeneiskola nincsen, m agántan ítást végeznek. Pesten 
van a lakásuk, vidéken zenekultúrát terem tenek, tarsolyukban a fővárosi 
zenekultúra bázisával — és m ellette szerény jövedelm et szereznek m aguk
nak. Tipikusan jellemző a mai időkre ezen a pályán is, hogy a jövedelm üket 
több oldalról szerzik be az emberek.

Részben az utazó tanárokkal, m ásrészt a városok segítségével sikerült 
a vidéken több új zeneiskolát létesíteni. Ezek : Veszprém, Vác, Tata, Hatvan, 
Csepel, Budafok, Eger, Szentendre, Mezőtúr, Ócsa, Kalocsa, Vecsés, Gyöngyös, 
Salgótarján, Dunakeszi-A lag, Békésgyula, Szentes és több helyen még elő
készületben vannak zeneiskolák. A városok részben sa já t kezelésükbe veszik át, 
m ásrészt pénzzel, helyiséggel, fűtéssel, világítással lá tják  el a zeneiskolákat. 
Ilymódon terjed  a zenekultúra és megélhetéshez ju tn ak  okleveles tanárok 
és autom atikusan megoldás felé ju t a kontárkérdés is.

A gazdasági átalakulás m ellett a zenei d ivat, valam int a zene stílusa is 
átalakulóban van. A komoly zene rovására előtérbe lép a könnyű (tánc- és 
filmzene, jazz) ebből inkább meg lehet élni. Amerika d ik tá lja  a tem pót, a jazz 
tan ítása bekerül az iskolák tanrendjébe. D ivat, teh á t az iskolák ettől remélik 
fellendülésüket. A hangversenyterm ek mindig üresebbekké válnak. Érdekes 
megfigyelni, hogy tanulási szempontból a mai időkben mennyire előtérbe lép 
a zeneszerzés és az ének. M iután érvényesülési szempontból a zeneszerzés és 
az éneknek nagyobb tere van, e két tanszakot favorizálják a zeneiskolákban, 
szemben a többi —- hangszertanulással. Míg a zeneszerzők és énekesek érvényesü
lési területe a színpad, film, rádió, gramofon, a varieté és kabaré, szerzői 
tantiém ek és kottaeladás, addig a pódiumművészek szám ára m ár csak a rádió 
m arad t meg az igen gyéren lá togato tt hangversenyek mellett. Es am ióta a 
filmszínházak zenekarai a hangosfilm térhódítása m ia tt feloszlottak, szintén 
rengeteg hangszer játszó m arad t kenyér nélkül. Ez viszont különösen a liegedű- 
és gordonka-növendékek szám ának m egcsappanását eredményezte a zene
iskolákban.

Más oldalról, igaz, hogy dekadens, de ríj u takon járó zenét hallunk. 
A gépszerűen lüktető élet gépies ritm usú, némileg a jazzal rokon zenét termel.
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Az élet azonban rácáfol a kísérletezésekre; a gépiesen zakatoló, sokszor lélek
telen zene m ellett, inkább a nemzeti (folklorisztikus) zenének van sikere. 
N álunk elsősorban Dohnányi, Bartók, Kodály, külföldön E rnest Bloch, Ravel, 
Ciryl Scott, Stravinszky stb. e stílusnak művelői. A közönség az egzotikumot 
keresi és a szívet, am it lépten-nyomon nélkülöz, a sors és a háborús csapások köze
pette. Az új generáció pedig ú jra  szorgalmassá válik, de reális. A zeneiskolák, 
hogy el ne m aradjanak, idom ulnak az új követelményekhez. Bár m indent el
követnek lé tfenntartásuk érdekében, de gyökeresen csak úgy javulna meg a hely
zet, ha a fentebb em lített kontárkérdés m iham arább megoldást nyerne. Másrészt 
vissza kellene té rnünk  a házi muzsikához is. Mindenki maga is zenéljen, énekel
jen. A gépzene csak szórakoztat, káprázta t, a sajátmagazenélés felemel, lelkileg 
üd ít és nemesít. Gondoljunk csak vissza gyerm ekkorunkra. Apáink, anyáink 
egy-egy szép operaelőadás u tán  hazavitték  a zongorakivonatot; mily szép 
is volt o tthon a zongoránál ú jra  átélni a hallo ttakat. Ma ez, sajnos, nehezen 
keresztülvihető. Nincs pénz a ko ttá ra , de a zongorakivonatok is oly kom plikál
tak  és nehezek, hogy a laikus részére úgyszólván játszhatatlanok. Más, könnyebb 
zenéhez kell folyamodni. K am arazenét kell művelni. Vidéken pedig alakuljanak 
mennél nagyobb szám ban énekkarok és műkedvelő zenekarok. A zene nemcsak 
a k iválasztottaké, hanem  a népé is. Hogy mennyi k u ltú rá t terjeszt a térzene, 
az t lá tjuk  a fővárosi népművelési bizottság térzenekoncertjainak hatásából is. 
Novágh Gyula a bizottság fő titkárának  lelkes kezdeményezése nagyszerű 
eredményekkel jár. Az Iparcsarnok elő tt rendezett hangversenyeken m unkások 
és iparosokon kívül a nép legegyszerűbb gyermekei is áh íta tta l hallgatják 
Beethoven kilencedik szimfóniáját. Mily nagyszerű fejlődés ez! Ilymódon 
lehet hívőket szerezni a komoly zenének és növendékeket a zeneiskoláknak. 
Idetartozik  a rádió helyesen irány íto tt nevelőhatású propagandája is.

Sokan úgy vélik, hogy a tanrendnek, a mai igényeknek megfelelően, 
némi módosításon kellene átmennie. A gyermek ne »a Bachot« játssza, hanem 
a mű lelkét érezze. Már az iskolákban lehetne szóbeli és illusztráló előadásokkal 
előkészíteni az ifjúságot, az elkövetkezendő zenetanulásra. Lelkileg preparálni 
őket, hogy ne zenegépekké, hanem  a művészet tem plom ának igaz liívőivé 
váljanak. Stílusismeretek, a rokonművészetek ismertetése, kapcsolatban az 
általános műveltséggel, volna még ezen előadások tárgya.

A zenetanár pedig legyen a ty ja  növendékeinek, m int valam ikor, mikor 
a nagym esterek valósággal együtt éltek növendékeikkel és úgy művelték 
lelkűket.

M indinkább té r t kezd hódítani egy olyan felfogás, mely a tanrendet 
fakultatívabbá szeretné tenni. Eszerint más volna a tanrend olyanok részére, 
akik a zenét hivatásból tanu lják  és valamennyivel könnyebb azok részére, 
akik csak szórakozásból tanu lják  a zenét. Persze, ez a szelekció igen óvatos 
kézzel volna csak megejthető. Ez a fakultatív  tanrend a zeneiskolák részére 
bizonyos fokig gazdasági szempontból is fontos volna, m ert így kétségtelenül 
többen Íratnák be gyermekeiket az iskolákba, nem féltvén őket a csak hivatásra 
tanulók szám ára fontos nagyobb muukamegterheléstől. Eszerint a felfogás 
szerint általánosságban a vidék számára, a tanrendnek külön szempontokra 
is figyelemmel kellene lennie.

Nagyon kívánatos, hogy amennyire csak lehet, m agyar szerzők művei 
(magyar szellemű művek) kerüljenek a növendék kezébe. A háború utáni 
nemzeti összetartás érzése, a m agyar folklór kifejlődése, H ubay és Dohnányi 
mesterek fáradhatatlan  m unkálkodása hazai zenekultúránk érdekében, egyes 
zeneiskolák fokozottabban céltudatos m agyar tanrendje mind odahatottak , 
hogy az utóbbi időkben az idegen zenei elemek m indinkább kiküszöbölődtek 
a tanrendből. Természetesen nem gondolunk i t t  a m ár bevált és pótolhatatlan 
tanulm ányi művekre és a külföldi nagym esterek nélkülözhetetlen m ester
műveire. Jó  lenne továbbá (esetleg pályázat révén), ha a m agyar szerzők könnyű 
m agyar kam arazenét és pedagógiai m űveket írnának. A tananyagot pedig
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a mai követelm ényeknek megfelelően revidiálni lehetne és egy katasz tert 
készíteni a tanárok  részére.

Nagyon örvendetes, hogy m a m ár a legjobb erők m ennek a vidékre 
tan ítan i és pionir-m unkát végezni. Ez igen előnyös, m iután  a kultúrális szín
vonal az utolsó időkben roham osan fejlődik a vidéken. T ehát érdemes o tt 
dolgozni és új m unkalehetőségeket találni. Városaink megértő polgármesterei 
m indenütt a kezdeményezők segítségére sietnek.

Ezek a gondolatok m erülnek fel, ha a m agyar zenepedagógia jövőjébe 
tekintünk, persze, remélve, hogy a gazdasági helyzet is javulni fog. S m ost 
végezetül következzék egy  m in iatűr kis statisztika. N éhány szó a fővárosi 
és vidéki zeneiskolák jelenéről, számokban kifejezve.

M agyarországnak jelenleg összesen 82 fővárosi és 61 vidéki zeneiskolája, 
(tehát összesen) 143 államilag engedélyezett zeneiskolája van. Ebből 7 egyesületi 
zeneiskola (4 vidéki és 3 fővárosi) és a vidéken 11 városi zeneiskola, a többi 
tehát 125 magánzeneiskola. Ezek a szám adatok persze ingadozók, m iután 
évről-évre, sőt kisebb időközökben is, egyesek megszűntek, mások keletkeznek. 
Ebben a sta tisz tikában  nem szerepelnek a Zeneművészeti Főiskola, a székes- 
fővárosi felsőbb zeneiskola, valam int a szkv.-i iskolákhoz beosztott zene
tanfolyam ok. A vidéki zeneiskolák közül 10 részesül városi segélyben. A főváros 
legnagyobb zeneiskolái : a Zeneművészeti Főiskola, a Nemzeti Zenede, a 
Fodor Ernő magánzeneiskola, továbbá a Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskola, 
Postás Zenede, Budai Zeneakadémia, Steinitz-, Gräber-, Szekeres- stb. 
magánzeneiskolák. Legrégibbek ezek közül a Nemzeti Zenede, a Zeneművészeti 
Főiskola, a Budai Zeneakadémia és a Postás K ultúregyesület zeneiskolája. 
Vidéken háromféle iskolatípust ism erünk : Városi, egyesületi és m agánzene
iskolákat. A legrégibb vidéki zeneiskolák : a soproni 105 éves, a győri 90 éves, 
a debreceni 73 éves, a szegedi 70 éves m últra  tek in thetnek vissza. Legnagyobbak 
sorrendben : Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Székesfehérvár, Nagykanizsa, 
Győr, Sopron, Kecskem ét, Szombathely, Ú jpest, Baja, Szolnok, Kaposvár, 
Veszprém, Eger városi, illetőleg városilag segélyezett egyesületi zeneiskolák. 
Helyszűke m ia tt, sajnos, nem tudunk  az összes arra érdemes és nívós zene
intézetről megemlékezni. KAZACSAY TIB O R

R Á D N Á I  MIKLÓS
(1892— 1935)

Negyvenhárom éves korában h a lt meg váratlanul a Magyar kir. Opera
ház igazgatója.

Tüneményes karriert fu to tt be. Zeneakadémiai tanulm ányait alig húsz 
éves korában befejezvén, huszonhét éves korában m ár főiskolai tanár, harminc- 
három éves korában pedig operai igazgató : a kontinens legfiatalabb színházi 
direktora.

M int ta n á r t rajongva szerették kollégái és növendékei egyaránt. 
Azok a kvalitásai, melyek igazgatói pályafutása a la tt annyira segítségére 
voltak : erélye, k itartása , lelkiismeretes kötelességtudása, m unkájának sikerébe 
v e te tt hite, fanatizm usa m ár hatéves főiskolai tanársága a la tt is jelentkeztek. 
Igazgatói pályafutásának kezdetén ő m aga így védte sokszor túlridegnek 
m ondott á lláspontját : »Úgy tekintem  pozíciómat, m intha hadvezér lennék 
a kulturális küzdelmek fron tjának  egy szakaszán. Nem pengethetek lírikus 
húrokat, nem szabad pillanatra  sem elérzékenyednem. H a tudom , hogy egy 
fontos stratégiai ponto t kell elfoglalnom, mereven csak a k itűzö tt célra 
irányíthatom  figyelmemet és nem  szabad ellágyulnom arra a gondolatra,
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hogy annak elfoglalása véráldozatokba kerül és a kivívandó győzelemmel 
családokat boríthatok gyászba.«

Tíz esztendő a la tt valóban sokat dolgozott. M egmentette Operánkat 
a válságtól, helyreállította különféle m űvészcsoportjainak fegyelmét, bátor 
kézzel lefaragta a költségvetés fölöslegeit és av a to tt tervszerűséggel építette ki 
a színház klasszikus repertoárját, H ándeltől Verdiig. Szívós m unkájával 
járó  idegizgalmai, sajnos, gyenge, lerom lott fizikum át ham ar felőrölték. Korai 
halála nagy megdöbbenést k e lte tt a m agyar muzsikusvilágban.

Az Operaház előcsarnokából tem ették. Délszaki növényekkel övezett 
s koszorúkkal beboríto tt rav a ta lá t özvegye, édesanyja, mostohafia és rokonsága, 
az Operaház magánénekesei és a Zeneművészeti Főiskola tanári kara állo tták  
körül. Pontban tizenkét órakor felcsendült az Operaház félemeletén elhelyez
kedett zenekar hangszerein a Tristan és Izolda előjátéka, am elyet Rékai Nándor 
karnagy vezényelt. E zután  az Operaház férfikara és zenekara, továbbá 
Báthy Anna, Roubal Vilmos karigazgató vezényletével a Végzet hatalmú-nak 
barátkórusát ad ta elő. Néma megilletődéssel fogadta a közönség ezt a két 
megkapó és megható zeneszámot. Farkas Alberik plébános fényes papi segéd
le tte l kezdte meg ezután az egyházi szertartást, amely a la tt az Operaház 
férfikara a »Circum dederunt«-ot énekelte. Beszentelés u tán  a plébános és a 
közönség egy M iatyánkot és egy Üdvözlégvet m ondott az elhúnyt lelkiüdvéért. 
E zután  M árkus László főrendező, az Operaház igazgatóhelyettese m ondott 
m egható gyászbeszédet. »Búcsúzunk Radnai Miklóstól, aki vezérünk, barátunk, 
kollégánk még m a is. M indnyájunké R adnai Miklós. Az Operaház nagy és 
népes családja, minden karm ester, énekes, rendező, a zenekar, az ének- és 
tánckar minden művésze, az adm inisztráció tisztviselői, műszaki munkások, 
altisztek, nézőtér és segédszemélyzet, akinek nevében most beszélek, mind 
tudja, hogy ez a búcsú nem elválaszt, hanem örökre egyesít. A koporsóba 
nem egy élet zárult, csak egy élet árnyéka. A valóság i t t  m aradt velünk, 
tisztább és magasabb létezésben. R adnai Miklós műve a Magyar Opera, 
am it ő a bokrétaünnepig felemelt, am it nekünk kell befejeznünk és m egtarta
nunk az ő tervei szerint. Egy elbukott ország romjaiból épült egy feltámadó 
nem zet eszméletének első sugallatára, amely őbenne testesült, m int magyar 
k u ltú rá t terem tő akarat.«

U tána Dolmányi Ernő főigazgató helyett Keéri-Szántó Im re a Zene- 
művészeti Főiskola, dr. Németh A ntal igazgató a Nemzeti Színház, Fellner 
Alfréd az »Operabarátok Egyesülete« nevében búcsúzott el a halo tt baráttól.

E zután a zenekar Izolda halálát já tszo tta  és a közönség gyászmenetbe 
sorakozott. A székesfőváros adom ányozta díszsírhely előtt Farkas Alberik 
plébános újból m egáldotta a holttestet, az operaházi férfikar pedig Roubal 
Vilmos vezényletével H uber Károly »Flalálnak éjszakája« című kórusát ad ta elő. 
A szertartás u tán  elhantolták a koporsót és a gyászoló közönség szétoszlott.

Az Operaházban a gyász jeléül elm aradt a Denevér előadása és délután 
hat órakor Verdi Rekviem jét szólaltatták  meg meghívott közönség előtt. 
Az elmúlás dermesztő hangulatához illő csendben foglalta el helyét az elő
kelőségek feketébe öltözött serege. A félhomályba burkolt nézőtér lám páit 
fekete fátyollal vonták be és fekete drapéria boríto tta  az igazgatói páholyt is, 
amelynek közepére reflektorral m egvilágított, fekete fátyollal le takart fehér 
rózsacsokrot helyeztek. Az előadását Failoni vezényelte s a magánszólamokat 
Báthy Anna, Basilides Mária, Rosier Endre és Székely Mihály énekelték. 
A közönség m eghatottan hallgatta a megkapó szépségekkel te líte tt művet.
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KULTÚRÁNK 
ÉS A FŐVÁROSI ZENEINTÉZMÉNYEK

(EGY RÁDIÓELŐADÁS KIVONATA)

Alig egy-két évtizede annak, hogy a külföld is ráeszmélt fővárosunk 
term észeti és kulturális értékeire. Mi m agunk m ár jónéhány évtizede táv la tában  
figyeljük a term észeti kincsekkel gazdagon m egáldott főváros am erikai m éretű 
újjászületését, hiszen bálványozott B udapestünk szinte szemünk lá ttá ra  fej
lődött ragyogó világvárossá. Ragyogásának tu da tában  büszke elégtétellel 
vesszük tudom ásul, ha a közénk vetődő idegen hódoló ám ulattal te lik  meg 
világraszóló szépségeivel.

K ulturális életének fejlődési tem pója örvendetesen állandóan lépést 
ta r to tt  a város megújhodásával. K éptáraink, tudom ányos egyesüléseink 
tudom ányi és művészi főiskoláink, klinikáink, múzeum aink sorban 
megállják a versenyt Európa legelső kultúrcentrum ainak hasonló intéz
ményeivel. De zenei intézményeink sem m aradnak m ögöttük. Gyermekkoromban 
még ritkaságszám ba m ent, ha egy szezonban tíz zenekari hangversenyt regisz
trá ltak  a napilapok. Teregessük szét ezzel szemben m a reggeli újságunkat : 
Csaknem naponta hallhatunk  egy-egy orkeszter-koncertet és legalább is két 
szólóhangversenyt. Mennyi m unka, mennyi hősi küzdelem, k ita rtás, önzetlen 
lelkesedés kellett ahhoz, amíg idáig ju to ttunk . Egy zenekari hangverseny 
megrendezéséhez nemcsak vállalkozóra van szükség, aki a kiadásokat előlegezi 
az üzleti haszon reményében, ehhez képzett muzsikusokból álló rutinos gárdára 
aztán jó hangszerekre, alkalm as helyiségre, végül hozzáértő lelkes, m űvelt 
közönségre, mely nemcsak azért vá ltja  meg jegyét, hogy toa le ttjé t mutogassa, 
hanem lelki gyönyörűség, lelki szükséglet neki a hangverseny! Valóban 
szeretettel kell visszagondolnunk azokra a hősökre, bátor harcosokra, kik a 
ku ltú ra szolgálatában működő zenei intézm ényeinket egykor életre keltették  
és mai ragyogó szintjéig fejlesztették.

Egy rézkarc fekszik előttem  : a kétszázötven év előtti P e s t- B u d á t  
ábrázolja. 1690-ben készült. Négy esztendeje annak tehát, hogy B udavárát 
visszafoglalták a töröktől. 145 évig k ínozta a pogány sereg a gyötrődő m agyar
ságot. K ivonulásának ú tjá t  füstölgő romok, diiledező viskók, por, pernye, 
ham ú jelzik. A városban m arad t ném et, rác és m agyar kereskedők és kis
iparosok a legszerényebb körülm ények között tengették  életüket. A polgár
ságot, m int egykori híradásokból kiderül, vándorkomédiások, cirkuszok, 
bolhaszínházak és 2—3 szál cigány cincogása szórakoztatják. A rohamosan 
fejlődő város zenei élete a 18. század közepéig csaknem kizáróan a budavári 
török mecsetekből keresztény tem plom okká á ta lak íto tt istenházaiban ny ila t
kozott meg. Zenés miséket ta r to tta k  az év legfontosabb ünnepnapjain, főként 
a Nagy boldogasszonyról elnevezett koronázó tem plom ban, a m a Mátyás- 
tem plom nak m ondott gyönyörű rom án-gótikus dóm ban és a közel hatszáz 
éves helyőrségi templomban. A lakosság szám ának rohamos gyarapodásával 
lassankint nem egyházi zenét szolgáltató ném et, cseh és m orva muzsikusok 
szivárogtak be a szabad kir. várossá em elt ikervárosba. Céhrendszer-féle 
bruderschaftokba töm örültek. Lassankint megszűnt velük szemben az a közép
kori felfogás, hogy a muzsikusember nem egyenrangú a tisztes városi pol
gárral. Rendes polgári foglalkozásszámba megy a pénzért való muzsikálás 
és a közben polgárjogot nyert zenészek épolyan védelemben részesültek a tanács 
részéről, m int akárm elyik iparos és kereskedő. Buda tehetősebb polgárai 
a 18. század közepe tá ján  m ár szívesen ta n ítta tjá k  gyermekeiket hangszer
játszásra. Tanácsi határozat értelm ében a tan ítóknak  zenéhez is kellett érteniök. 
Elképzelhetjük, hogy ez a zenetanulás milyen szerény keretek között mozgott. 
De különféle tanácsi végzésekből kiderül, hogy a templomi vegyeskarokban 
éneklendő discant és altszólam okra zenei képességgel m egáldott, jóhangú
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fiukat képeztek k i ; a szegénysorsúak élelmezését és ruházkodását erre a célra 
gyű jtö tt alapból és a város részéről n y ú jto tt segélyekből fedezték. Az általános 
zeneoktatást engedéllyel végző zenetanítók névsorát a régi okm ányok egész 
halm aza őrizte meg az u tókor szám ára. A kadt köztük egy, aki Budán lakást 
bérelt és hangszereket szerzett be és csoportosan ta n íto tta  a beiratkozott 
növendékeket. Ez m ár zeneiskola szám ba m ent! Nase György nevű Sziléziából 
bevándorolt zenetanító nevéhez fűződik ennek az 1728-ban a lap íto tt első 
zeneiskolának m egnyitása. ✓

Nem lenne teljes e kor zenei életének rövidre fogott vázolása, ha a torony
zenéről megfeledkeznénk. Kedves középkori szokás volt, hogy a városi torony
őrök nemcsak tüzet és időt jeleztek, hanem  a nap bizonyos m eghatározott 
óráiban — délelőtt 11 -kor, esetleg délu tán  5-kor — egy-egy félórácskát muzsi
káltak. Felettesük a regenschori volt, ő gondoskodott a fúvóegyüttesre á tír t 
darabokról, valam int azok betanításáról is. A tem plom téren és a városháza 
környékén korzózó közönség épúgy leste a toronyzene megkezdését, m int 
ahogy m a is megvan a publikum a a várbeli őrségváltásnak és a katonai té r
zenének. A toronyzenélést csak I I . József, a kalapos király szüntette be.

Pest szabad királyi város fejlődéstörténetében jelentős változást idézett 
elő I II . Károly. Pestre helyeztette a hétszemélyes és a királyi táb lá t. Később 
Pestre kerül az Egyetem, felépül a központi Papnevelde is. A városi lakosság 
kultúrszükséglete az egym ásra következő generációk műveltségi grádusának 
gyarapodásával egyre növekszik. M inthogy a zenés színielőadások, daljátékok, 
dalm űvek megértéséhez kevesebb zenei képzettség kell, m int hangversenyek 
élvezéséhez, természetes, hogy a színház nálunk is megelőzte a hangverseny
életet. Magyar színjátszó tá rsu la t Budán, a helytartó tanács engedélyével 
1790 őszén ta r to tt  először előadást, de a fennm aradt okmányokból színlapokból 
és más dokum entum okból kiviláglik, hogy a pestbudai polgár a Kumpf-, gróf 
Unwert- és a Busch-féle társu latok  előadásai révén m egism erkedhetett Cima- 
rosa, D ittersdorf, Grétry, H aydn, Mozart, Paésiello, Salieri és Süssmayer 
akkoriban európaszerte népszerű operáival. Budán kerü lt színre a 18. század 
utolsó évtizedében az első m agyar opera is : Chndy karm ester dal já téka 
vagy ta lán  énekes vígjátéka : »Pikkó herceg és Perzsi Jutka.« Bár zenei anyaga 
elveszett, egykori ismertetésekből kiviláglik, hogy énekszámai közül ke ttő t 
magyar nó tára daloltak. A budai előadás nagy sikere ind íto tta  a társu lat vezető
ségét arra, hogy a darabot a pesti rondellában is megismételjék. Ez a rondella 
egy régi parti erődítm énynek fennm aradt bástyatornya, a mai Mária Valéria- 
u tca és a Régiposta-utca sarkán állo tt, 1771-ben a lak íto tták  á t színházzá. 
A m agyar színjátszás és a m agyar dalm ű történetének e kegyeletes szent helyét 
1815-ben bon to tták  le.

A 19. század elején sokszor tö rtén tek  kísérletek, hogy ének és zenekari 
tá rsu la t szerveztessék a klasszikus oratórium  és szimfonikus irodalom ápolására. 
Ezek a jóakaratú  szervezkedések azonban m ár keletkezésük pillanatában 
megrekedtek. Pest— Buda gazdasági életének fellendülésével egy lelkes kis 
társaság mégis elérkezettnek lá tta  az időt arra, hogy álm ait megvalósítsa és 
a bécsi 1812-ben létesült Gesellschaft der M usikfreunde m in tájára m egalakítja 
a Pest-budai Hangászegyesületet. Schedius Lajos egyetemi tanár, a pesti zene
rajongók egykor legnépszerűbb őse vette  kezébe az egyesület vezetését. Amint 
sikerült az alapszabályokat a helytartótanáccsal elfogadtatnia, 1836 őszén 
rögtön megkezdhette hangversenyek rendezését. Mikor lá tták , hogy képzett 
énekesek h íjján  nem tudnak  megbirkózni Händel, H aydn, Mozart és Beethoven 
nagyobb karműveivel, elhatározták, hogy külön énekiskolát szerveznek meg. 
Liszt Ferenc, ki akkor Pesten já rt, azonnal vállalkozott arra, hogy a felállí
tandó Nemzeti Conseruatorium javára  hangversenyt ad. Az 1840 január 2-án 
rendezett konzert jövedelme : 1377 forint le tt a további szervezkedések alap
tőkéje. Mátray Gábor, az írj igazgató, nagy lelkesedéssel ind íto tta  meg az új 
iskolát. 1851-ben már, m int Pest-budai Hangászegyleti Zenede a főváros legnép
szerűbb zeneiskolája volt. Tanszakait évről-évre egészítették ki, úgyhogy



A Z E N E 55

midőn a kiegyezés évében 1867-ben nevét Nemzeti Zenedére v á lto z ta tta  meg, 
tanári karában R idley-K ohnet, H uber K árolyt, a híres hegedűpedagógusokat, 
Them  K árolyt, a k itűnő kom ponistát és Szűk L ipót gordonkam űvészt ta lá ljuk  
meg. A Nemzeti Zenede, a m agyar főváros legrégibb zenei tanintézete, néhány 
év m úlva ünnepli fennállásának centennárium át. Bár a világháború u tán i 
gazdasági bajok ezt a k itűnő tan in tézetet is a legsúlyosabb létfenntartási 
gondok lejtőjére taszíto tták , mégis hihető, hogy a Nemzeti Zenede várható  
szanálásával meg fogják tudni m enteni ezt a k itűnő kultú rtényezőt a végleges 
széteséstől. (Vége következik.)

KÖNYVEK—KÓTÁK
Gárdonyi Zoltán: Magyar szvit, ifjúsági vonósegyüttesre. (Magyar

kórus kiadása.) Németországból indult ki négv-öt év elő tt az az egészséges 
mozgalom, mely a gépzenélés túltengésének (rádió, gramofon) ellensúlyozására 
a házi muzsikálás fejlesztését tűzi ki célul, hinnék megterem tésére rá  kell 
szoktatni az ifjúságot az együttes m uzsikálásra, hogy később is kedvet kapjon 
a legnemesebb irodalom  : a kamarazene ápolására. A középiskolák keretében 
könnven m egvalósítható a vonószenekar já ték  feltám asztása. Szándékosan 
nem írjuk  : megteremtése m ert három-négy évtizeddel ezelőtt még műiden 
fővárosi gimnáziumnak és reálnak meg volt a m aga növendékzenekara. Ennek az 
intézm énynek életbeléptetését csak egy sajnálatos jelenség gáto lja : igen 
kicsi a literaturája. Mozart éji zenéjén, Volkmann, Fuchs és E lgar szerenád
jain kívül alig volt vonószenekari mű, mellyel érdemes le tt volna behatóbban 
foglalkozni. A hazai irodalomban pedig Bloch, Herzfeld és Major vonós szvit
jein, szerenádjain kívül alig volt említésre érdemes m unka. Hézagot pótol 
Gárdonyi kísérlete, aki népdaltém ák felhasználásával megkomponált négy
tételes szvitjében érdekes ú tm utatással szolgál követőinek, hogyan lehet a 
problém át úgy megoldani, hogy akkor, m időn áttetsző form ákban, lineárisan 
polifon köntösben könnyen érthető dallam okat dolgoz fel, a szólamok nehéz
ségi foka nem terjed  tú l a középiskolás növendékek átlagos zenei készültségén. 
Legsikerültebb a két középső tétel, de tetszeni fog az ifjúságnak a Grieg- 
táncokra emlékeztető negyedik is. A szolid zenei készültségről és ízlésről tanús
kodó kiadványt igen melegen ajánljuk az ifjúsági zene irán t érdeklődők fi
gyelmébe.

*

Ráth-Véghné Zipernovszky Mária és Dobó Sándor Magyar Hegedű
iskolájának harm adik kötete fekszik előttünk. (Szerzők kiadása. Rózsavölgyi 
és társa bizománya.) Ezzel le is zárult a hegedűiskola. Megelégedéssel állapí
to ttuk  meg, hogy ez a kö te t még gondosabban készült, m int az előző kettő  ; 
m ert a hatalm as anyag takarékos, könnyen áttekinthető  csoportosítása az 
előadási darabok (főként népdalok) praktikus megválasztása és a hangjegyek 
közé ik ta to tt szöveg tömörsége valóban kitűnő pedagógiai segédeszközzé 
avatják. Sikerültek a kö te t végére illesztett két-hegedűs átiratok : Dobó 
Sándor, H uber Károly, Egressy Béni, Dohnányi Ernő, Grieg és H ubay Jenő 
művei.



56 A Z E N E

KÜLFÖLDI HÍREK
Cherubini százhetvenöt év előtt 

született F  irenzében. V el encében tan u lt 
Sárii-nál s m ár első kísérleteivel fel
tűnést keltett. Eleinte egyházzenei 
muzsikát írt, m ajd húszéves korában 
színre került első operája, amely 
ism ertté te tte  a nevét. Huszonnyolc 
éves volt mindössze, amidőn már, 
m in t világhírő zeneszerző és művész 
állandóan Párizsban telepedett le. 
Sok operát ír t s ezek közül nem egy, 
például a Vízhordó, m a is élő muzsika. 
A napóleoni idők a la tt Cherubini 
hosszabb európai körú tra  indul, m ajd 
később ismét visszatér Párizsba. 
1808-ban negyvennyolc éves korában 
írta  meg hatalm as F-dur miséjét, 
amellyel ism ét visszatért az egyházi 
zenéhez. Számos mise, egyházzenei 
karm ű, továbbá m otetta  és újabb 
opera következett. K orának egyik 
legnagyobb zeneszerzője volt, aki m int 
zenetanár is óriási jelentőségre te tt  
szert, m ert 1816-tól kezdve, amikor 
a Conservatoire zeneszerzéstanára lett, 
igen nagyra emelte ezt a kiváló 
m űintézetet. Cherubini 1842-ben halt 
meg Párizsban.

Isidore de Lara »A fehér vitorlás« 
szerzője 77 éves korában Párizsban 
meghalt. E  m űvét két év előtt 
Pesten is já tszo tták , m egliívott közön
ség előtt.

Jankó-rendszerű zongorát á llíto ttak
a bécsi Musikvereinssaal-ban, melyen 
W alter Rehberg tanár sa já t zongora- 
versenyét játssza az Akademischer 
Orchesterverein egyik hangversenyének 
keretében. Vezényel : Ferdinand 
Grossmann.

Friedmann Bach »Sinfonie«-ját Carl 
Schuricht sa já t áthangszerelésében 
adja elő Wiesbadenben.

Verdi hátrahagyott levelezését és 
kompozíció vázlatait Alessandro Luzio 
dolgozta fel az olasz kir. Akadémia 
megbízásából. A vaskos, kétkötetes 
mű 143 levelet és 83 más ira to t 
közöl, megfelelő magyarázó szöveggel.

A berlini állami Opera első ú jdon
sága egy táncjáték, Nagy Frigyes 
korából.

Bach I. S. végrendeletében egy
serlegről is szólott, melyet a Mester 
Erzsébet leányára hagyományozott. 
A serleget akkoriban 15 tallérra és 
4 garasra értékelték. Egy Bacli- 
ku ta tó  m ost m egtalálta a gazdag 
díszítésű serleget Wiesbadenben. 
Talpazatán Bachnak kótákkal kísért 
ajánló sorai olvashatók.

A Cigánybáró Strauss János operettje 
ötven év előtt került Bécsben színre. 
Szövege Jókai regény u tán  készült.

A nürnbergi Operában az első 
széksorokat nagyothallók számára 
megfelelő készülékekkel szerelték fel.

Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága 
hangversenyei a Pesti Vigadóban

December
január
Január

„ A “ bérleti hangversenyek :
8. vasárnap d. u. 5 órakor
5. » » » 5 »

26. » » » 5 »

Február 9. vasárnap d. u. 5 órakor

Február 23. » » » 5 »

Március 8. » » » 5 »

Legközelebbi „ B “ bérleti hangversenyek
1936

Január 14. kedd j j  Március 3. kedd
Február 4. « |l Március 31. «

A hangversenyek este 8 órakor kezdődnek.

Budapest székesfőváros házinyomdája 1935 —  10799



Fele lős  szerkesztő : F e le lős  kiadó :
S I K L Ó S  A L B E R T N O V Á G H  G Y U L Ar+->

S zerkesztő ség ; B u d ap est, V ., P a n n o n ia -u tca  14. K iad ó h iv a ta l: B u d ap est, IV ., S zép-u . 5, fé lem . 2.
T e le fo n : 13-0-67 T e le fo n : 84-5-29

Budapes t
XVII. évfolyam, 4. szám 

1935 december 1.

T A R T A L O M
+

Hangversenyműsoraink ismertetése. — Sebestyén E de: Liszt 
Ferenc Londonban. — S. A .: Kultúránk és a fővárosi zene
intézmények. (Befejező közlemény.) — dr. R. St, Hoffmann 
(Wien): Bécs zenei élete. — A magyar rádió (1925—1935). — 

Pasticcio. — Belföldi hírek. — Külföldi hírek.
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Budapest Székesfőváros 
Népművelési Bizottsága hangversenyei 

a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével
A  bérlet.

Hetedik hangverseny — 1935 december 8-án — Karnagy: Bor Dezső 

vasárnap délután 5 órai kezdettel

Közrem űködnek : B. Berták Ferike operaénekesnő és Pázmán György 
zongoraművész.

1. Wolf-Ferrari Ermanno (1876. Velence —) : Susanne titka, nyitány.
W olf-Ferrari Münchenben végezte zenei tanulm ányait Rheinbergernél.

Első sikerét egy biblikus színjátékával (La Sulamita) a ra tta . Európa szín- 
igazgatóinak figyelmét legelőször A madonna ékszere című verisztikus zene
drám ájával vonta m agára (1908). Később a köimyedhangú graciózus vígopera- 
stílus felé orientálódott. Főkép a nálunk is bem utato tt Négy házsártos és a 
Susanne titka című dalművei hódíto tták  meg a közönséget. U tóbbinak nyitánya 
— mesterien felépített szonatina-forma, rövid visszavezető tétellel — szelleme
sen készíti elő, ötletesen sziporkázó tem atikájával és folyam atosan gördülő 
ham isítatlan vígjátékhangjával a bájos egyfelvonásos hangulatát, melyben 
a féltékenyen gyanakvó, szimatoló férj hűtlenséggel gyanúsítja ifjú hitvesét, 
míg a félreértés k id e rü l: a szalonban terjengő cigarettafüstöt Susanne eregette 
s csak a dohányzást titko lta  férje előtt.

2. Donizetti Gaetano (1797. Bergamo — 1848. u. o.) : Lucia di Lammer- 
moor —  Ária.

É n ek li: B. Berták Ferike operaénekesnő.

3. Chopin Frédéric (1810. Zelazowa Wola — 1849. Paris) : F-moll 
zongoraverseny. 21. mű.

A halhatatlan lengyel zeneköltő két zongoraversenyt írt. Szinte alig 
tudjuk elhinni, hogy húsz éves korában már készen állott mindakettő. Röviddel 
utána még 1830-ban maga személyesen mutatja be azokat. Chopin ekkor már 
kész művész v o lt . . . Mester, a zongora lánglelkű poétája, aki gazdag lelkének 
ezer és ezer hullámzását, fantáziájának csapongó gondolatait határtalan 
őszinteséggel tudta kifejezésre juttatni. Szinte egybeforrott hangszerével. 
Nem is csodálkozhat mik ezen, ha meggondoljuk, hogy később sem írt soha 
olyan művet, amelyben zongora ne szerepelne.

Az F-moll zongoraverseny egyenrangú társa Chopin másik koncertjének 
az E-moll-nak. Az első té te l: Maestoso, széles zenekari bevezetés után lép 
be a szóló. A második té te l: Larghetto egy mélyérzésű művész intim vallomása ; 
a harmadik : Allegro vivace, lendületes befejező tétele a műnek.

Előadja : Pázmán György zongoraművész.

S z ü n e t
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4. Rimszkij-Korzakov Nikoláj : (1844. Tichvin — 1908. Eubenszk) :
Selierezáde — Szimfonikus szvit. 35. mű. 1888.

Az első orosz szimfónia szerzője, Rimszkij-Korzakov fiatal korában 
tengerésztiszti pályán m űködött és csak Musszorgszki, Cui és Balakirev rábeszé
lésére vonult 1873-ban nyugalomba, m iután nyolc évvel előbb m egírta első 
szimfóniáját. Mint a szentpétervári konzervatórium  tan ára  14 operát, három 
szimfóniát és két ny itány t kom ponált, nevét azonban hét szimfonikus prog- 
rammzene műve te tte  híressé. A programmzene kissé szabadabb formáival és 
földolgozási lehetőségeivel sokkal jobban megfelelt nyugtalan egyéniségének 
és csapongó képzeletének, m int a klasszikusok merevebb szerkezetű szim
fóniája. E  hét műve között legtöbb előadást az eredeti ötletességgel és sok 
helyü tt túlzó hangszínezéssel megírt Seherezáde-ja  érte meg.

A p artitú ra  élére Rim szkij-Korzakov a következő program m ot ír ta  : 
»Sahriar szultán, meggyőződvén az asszonyok hamisságáról és hűtlenségéről, 
megesküdött, hogy minden feleségét nászéje u tán  megöleti. Seherezáde szultána 
azonban m egm entette életét azzal, hogy ezeregy éjszakán keresztül a szultán 
érdeklődését lebilincselve — meséket m ondott. K íváncsiságának hatása a la tt 
a szultán napról-napra halogatta a halálos íté let végrehajtását s végül te l
jesen lem ondott kegyetlen elhatározásáról. Sok csodás mesét m ondot Sehere
záde a szultánnak. Elbeszéléseit versekből és népdalokból v e tt idézetekkel 
úgy élénkítette, hogy az egyik mesehős a m ásiknak ad ta  á t a szót.«

E  programmon kívül m ind a négy tételnek egy-egy mesétől v e tt címe
is van.

I. A tenger és Szindbad hajója.
I I . Kalender herceg története.

I I I .  Mese a hercegről és hercegkisasszonyról.
IV. A bagdadi ünnep. A tenger. Szindbad hajója szétzúzódik a sziklán, 

amelyen egy ércharcos áll.
A m űvön ké t főtém a húzódik végig. Az egyik a szultán erőteljes m otí

vuma, am elyet a mű elején a zenekar unisono játszik, a másik Sehere
záde lágy m otívum a, amely közvetlenül u tána  a szólóhegedűn hangzik fel 
hárfakísérettel. E  két tém a szövi á t m ind a négy té telt, ami a m űvet egységessé 
teszi. A szerző az egyes tételekben nem az illető mese ta rta lm á t akarja  kife
jezni, hanem azt a változást, amely a szultán lelkében végbemegy, am int fokról- 
fokra megenyhülvén, eláll vérszomjas szándékától.

Az első tételben a ké t főmotívum u tán  halljuk a tenger hullám zását 
(a mélyebb vonósokon), am it Szindbad hajós kalandos történetének zenei 
feldolgozása követ. Közben felhangzik Seherezáde, m ajd  erős forte-ban a 
szultán m otívum a : a veszedelem még nem m ult el, a szultán lelkében még 
erős a kegyetlen elhatározás. A szultána tovább szövi a' mese fonalát, nem 
mond le a harcról, am it a tétel végén felhangzó dacos fuvola-szóló jellemez.

A második tételt Seherezáde m otívum a (hegedűszóló) ny itja  meg s 
azután humoros hangon festi K alender herceg alak já t, előbb a fagót, m ajd 
az óboa. A tém át egyik hangszer a másiktól veszi á t és variációkban m u ta tja  
be. Közben harsonán és trom bitán  hangzik fel a szultán-m otívum , de m ár 
nem a régi kegyetlen hangulatban.

A harmadik tétel bájos Andantino, amely két tém ából alakul. Az elsőt 
a vonósok hozzák. H. Riemann  szerint ez a hercegnőt jellemzi, aki »rózsalugas
ban ülve várja  szerelmesét, a herceget s a lugas lom bjait susogva rezegteti 
a tavaszi szellő«. (Klarinét-, fuvola- és hegedű-futamok.) A herceg megjele
nését a klarinétszóló vázolja. E  tém a mély poézissal m egírt k itűnő feldolgozásá
ban felváltva hallik a fafúvók és vonósok együttese. A tétel közepén fellép 
Seherezáde m otívum a ; a szultán nem zavarja az elbeszélést.

A negyedik tétel a szultán-m otívum  heves kitöréseivel kezdődik. M iután 
a hangulat enyhül, kezdődik a bagdadi ünnep meséje (fuvola). E  monoton
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kíséretéi keleties tém a u tán  az előző három  tétel tém áinak szellemes feldolgo
zása következik, m ajd egy poétikus intermezzo u tán  a bagdadi ünnep hatalm as 
akkordjai hangzanak. A szultána fo ly ta tja  a mesét a hajóról, amely szétzúzódik 
a szirten (erős tam -tam  ütés). Csendesen hallatszik ezután a szultán és Szindbad 
motnrnma : a szultán m egbékült s a hegedűk éteri magasságú hangjaival 
zárul a poétikus kompozíció. (S. L .)

LISZT FERENC LONDONBAN
Tizenhárom esztendős volt T iszt Ferenc, amikor elsőízben jelent meg 

Párisban a nyilvánosság előtt, 1824-ben, március 8-án. A francia főváros közön
sége még nagyobb lelkesedéssel ünnepelte, m int bécsi rajongói, de a siker 
rózsáihoz több tövist is kapo tt és sokkal hegyesebbeket is, m int a császárváros
ban. Alig té rt magához a sok ünneplés izgalmától, máris éreznie kellett az ellen
séges mozgolódás csúnya megnyilvánulásait. Apja napról-napra tucatjával 
kapo tt becsmérlő és fenyegető leveleket, amelyek ta rta lm át egészen nem is 
titko lhatta  el a fia elő tt s ez nemcsak a siker nagy örömét ron to tta  el, hanem 
nyugtalan íto tta  is őket.

Nem tud ták , m it tegyenek : m aradjanak-e Párisban, az ellenséges tám a
dások állandó kereszttüzében, vagy más városban, más országban telepedje
nek le ?

A kínos zavarból Erard Sebestyén, a világhírű zongoragyáros segítette 
ki őket, aki akkor hozta forgalomba ja v íto tt m echanikájú verseny zongoráját. 
E rard, akinek Londonban is volt gyártelepe, m eghívta az ifjú m űvészt és az 
ap já t Londonba, hogy a kis Ferenc m utassa be az új zongorát London muzsiku
sainak és zenei közönségének.

E rard  és vendégei m ájus vége felé érkeztek Londonba. Ferenc elsőíz
ben nem nyilvános hangversenyen lépett a közönség elé, hanem a »Royal 
Society of Musicians« ünnepi közgyűlésén, június 5-én. A zenei világ parlam entje 
a legnagyobb ám ulattal hallgatta a vézna fiúcska művészi produkcióját s a leg
tekintélyesebb újság, a Morning Post ezt ír ta  ró la :

»Master Liszt, egy magyar ifjú,  E rard  jav íto tt mechanikájú verseny
zongoráján igen nagy erővel és ragyogó tónussal játszott. Játékát nem is tudjuk 
igazságosan megítélni ; előadásmódját, ízlését, zsenijét és bám ulatram éltó 
rögtönzéseit nem is lehet szóval érzékeltetni. Csak az alkothat fogalm at a já téká
ról, aki maga is hallotta.«

A későbbi, egészen nyilvános hangversenyt így jelentette be közönségé
nek a Morning Post :

New Argyll Rooms.

»Master Liszt, tizenkét éves, Magyarországon született fiú tu d a tja  a 
városi és köznemességgel, hogy hangversenyét ma, 1824-ben, június 21-én 
ta rtja , pont 8 % órai kezdettel. Ez alkalommal E rard  szabadalm azott új zongorá
ján  Hummel versenym űvét és Winckhler variációit adja elő, azonkívül rögtö
nözni fog föladott tém ákra, amelyeket bárkitől elfogad. . . Jegyek fél guineaért 
Master Lisztnél kaphatók, G reat M arlborough-Street 9. szám alatt.«

A hangversenyről ezt ír ta  a Morning Post :
»Noha hétfőn az Operában Pasta G iuditta ünnepi jutalom játéka volt, 

Lipót herceg pedig nagy fogadóestét rendezett, a kis Liszt Ferenc hangversenyét 
mégis sokan hallgatták végig. A muzsikusok közül jelen vo ltak : dem enti, Cramer, 
Ries, Neate, Kalkbrenner és Potter, akik gyakran tapsoltak Master Lisztnek a

A rögtönzések részletezése u tán  kijelenti a kritikus, hogy valamennyi 
a legfényesebben sikerült.

A nagy siker hírére IV. György k irály  meghívta a fiatal művészt Wind- 
sorba, hogy meghallgassa sokat m agasztalt já tékát. Ferenc minden elfogódott-
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ság nélkül forgolódott a királyi udvar fényes helyiségeiben s a király kérdéseire 
is higgadtan és értelmesen felelt. Amikor befejezte já téká t, a király, aki igen 
jó muzsikus volt m aga is, ezt m ondta környezetének :

— Ilyen pompás játékot még nem hallottam. Ez a fiú  fölülmúlja a leg
nagyobb zongoraművészeket, nemcsak előadásával, hanem gondolatainak gazdag
ságával is.

A »Windsor Express« így számolt be az udvari hangversenyről :
»Liszt Ferencet, a fiatal zongoraművészt csütörtökön m u ta tta  be az 

udvarnak Esterházy herceg W indsorban. A művész az est folyam án Händel 
és Mozart több darab já t já tszo tta  zongorán, olyan nagy művészettel, hogy a király 
és valamennyi jelenlevő hosszas tapssal tüntette ki.«

Londonból a legkellemesebb hírekkel kedveskedett Liszt Adám Czernynek, 
Ferenc bécsi mesterének. A hosszú beszámolóban a többi közt ezt ír ta  :

». . . Amikor Londonba megérkeztünk, sokkal több nehézséggel kellett 
megküzdenünk, m in t Párisban. Egyrészt azért, m ert későn érkeztünk, a szezon 
vége felé, másrészt pedig azért, mivel az itteni művészek semmit sem te ttek  az 
érdekünkben. . . J únius 2 1 -én ad tuk  első hangversenyünket s még ugyanazon 
az estén m ásikat is, azonkívül egyik színházban is szerepeltünk.

Bár rettenetesen sok kiadásunk volt, végül mégis m arad t 90 font, ami 
ezüst húszasokban 720 forintot tesz ki. E  hangverseny hatása nemcsak Franzl 
hírnevére volt fontos, hanem anyagi szempontból is. Egyre-m ásra m eghívtak 
bennünket estélyekre s ezzel is kerestünk 172 fontot, ezüst húszasokban 
1376 forintot. . . Tegnapelőtt abban a legmagasabb kegyben részesültünk, 
hogy a király Őfelségének bem utattak  bennünket nyári kastélyában, W ind
sorban. F ranzl csak egyedül já tszo tt, még pedig két óránál tovább.

Éjszakán á t W indsorban m aradtunk. Másnap reggel őfelsége egyik 
kam arása ú tján  ism ét kifejezte legnagyobb megelégedését és ötven fontról 
szóló utalványt adott át. Holnap Manchesterbe utazunk, ahol F ranzl a színház
ban fog játszani augusztus 2-án és 4-én. E zért száz fontot fizetnek.«

A következő esztendőben, 1825-ben ism ét megjelent Liszt Ferenc 
Londonban és Manchesterben. Most m ár m int jó ismerőst és m egalapozott 
hírű művészt fogadták a tizennégy esztendős ifjú t és a hangversenyterm en 
kívül a társaságokban is ünnepelték.

Harm adszor 1827-ben szerepelt Liszt Ferenc Londonban. Ezen a hang
versenyen, am elyet szintén a New Argyll-teremben ta rto ttak , kívüle mások 
is közreműködtek. Liszt kéziratból já tszo tta  el sa já t zongoraversenyét zenekari 
kísérettel, azután föladott tém ákra változatokat rögtönzött, végül a Rule 
Britannia-ra kom ponált variációkat ad ta elő, am it a közönség tomboló te t
széssel fogadott.

*

E  viharos sikerű szereplés u tán  tizenhárom  esztendeig nem ju to tt 
hozzá Liszt, hogy ism ét meglátogassa angol híveit. Csak 1840-ben, m ár m int 
meglett férfiú és európai hírű művész. A filharmonikusok hangversenyén szere
pelt, am elyet Sir H enry Bishop v ezén y e lt; ez volt az egyik hangversenye, 
a m ásodikat valamivel később rendezte s i t t  ad ta elő első ízben a Hexameront, 
a zongorairodalomnak ezt az excentrikus ritkaságát.

Ősszel csatlakozott egy vegyes művésztársasághoz, amely Anglia déli 
részébe indult körú tra  ; innen visszatért Londonba, de ősszel m egint o tthagyta 
a fővárost és ugyanazzal a társasággal elutazott Anglia, Írország és Skócia 
nagyvárosaiba.

Ez a társaság, m int em lítettem , vegyes v o l t ; abban a tekintetben, 
hogy nem csupán muzsikusokból állt, hanem színészekből is, akik túlnyomó 
részben vidám énekes színdarabokat ad tak  elő. Hogy milyen stílusban dolgoz
tak , m u ta tja  az előzetes reklám, amellyel Liszt Ferenc szereplését bejelentették 
és jellemezték.
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Liszt Ferenc előadásai.
Vándorolunk a világban, olyan sok csoda között, hogy érzékeink 

közömbössé válnak a legcsodálatosabb dolgok irán t is. A fény és az élet, az 
óceán, az erdő, a gyenge pacsirta röpte és trillázása m ár jelentéktelen köznapi 
eseménnyé váltak  s csak egy másvilágról idecsöppent óriás, egy tigrisszélidítő, 
egy új Niagara, egy új repülő lény, am elyet még nem osztályozott az ornito
lógia, tu d ja  eltom pult érzékeinket fölrázni, hogy ráeszméljünk, m int csodára. 
A csodák közé tartozik M r. Liszt is, a zongora Polyphemosa, a zenei vadság aurora 
borealisa, a meny dörgő harmóniák Niagarája. Az ő já tékának gyorsasága, az ő 
ereje, az ő gyöngédsége, Briareus-kezű akkordjai és az a rendkívüli hangterje
delem, am elyet ő a zongorából elővarázsol : minden részletükben olyan sajátos 
filozófiát képviselnek, amelynek megfejtése és m agyarázata a filozófuson kívül 
mindenki m ást bám ulatba ejtene.

*

E  különös művészi vállalkozás u tán , amelybe a torz komikumhoz való 
fiatalkori vonzódása sodorta bele Lisztet, hosszú évtizedekig, 1886-ig nem lépett 
a művész angol területre. Május 3-án érkezett Londonba, ahol végtelen hódo
la tta l és szeretettel fogadták és ünnepelték. Victoria királynő több ízben meg
h ív ta szűkebbkörű társaságba, néhányszor a welszi herceg, a későbbi V II. 
Edward k irály  is, közben pedig a legelőkelőbb arisztokraták és a legtekintélye
sebb művészek lá ttá k  vendégül. Zajos, fárasztó, de mégis kedves heteket tö ltö tt 
Londonban s amikor ú tnak  indult a kontinensre, néhány rajongó híve elkísérte 
Calaisig.

Liszt ezzel búcsúzott el tőlük :
— Ha élek még húsz évig, mégegyszer eljövök Angliába !
A végzet m ásként akarta. A fejedelmi művész két hónappal később, 

július 31-én, m ás birodalomba utazo tt, amely sokkal nagyobb még az óriási 
b rit birodalomnál is . . . .

SEBESTYÉN ED E

KULTÚRÁNK 
ÉS A FŐVÁROSI ZENEINTÉZMÉNYEK

(EGY RÁDIÓELŐADÁS KIVONATA)

Gyermekkori legszentebb emlékeim közé tartozik  az az áh itat, melyet 
akkor éreztem, ha a Kerepesi-út és Múzeum-körút sarkán állo tt Nemzeti Színház 
előtt elhaladtam . A múzsa e szent hajléka, m elyet 1837 nyarán ava ttak  fel, 
a m agyar zene történetében is jelentős szerepet já tszott. Bartay András a színház 
nagykoncepciójú egyik bérlője nemcsak egy 1843-ban h irdetett pályázattal 
term elte ki az első népszínm űvet : Szigligeti Ede »Szökött katoná«-ját, hanem 
ő hozta ki az első nagyszabású m agyar operát Erkel Ferenc »Hunyadi László«-j á t 
is, amely a bem utató előadásán soha nem v á rt viharos sikert ara to tt. B artay 
céltudatos pályázati hirdetm ényeinek eredménye gyönyörű nemzeti imánknak, 
a Himnusznak, valam int Egressy Szózatának megzenésítése is. A Pesti ném et 
színház színpadán kívül csak a Nemzeti Színház színpadáról ism erhette meg 
a főváros közönsége félévszázadon á t a külföldi és hazai operatermés legszebb 
hajtásait : Mozart, Beethoven, Lortzing, Weber, Marschner, W agner, Bellini, 
Donizetti, Rossini, Verdi, valam int B artay, Doppler, Erkel, Huber, Them , 
Császár és Sárosi dalműveit. A mai generáció el sem tu d ja  képzelni, hogy m it 
je lentett például a Haynau-korszakban a forradalom utáni üldözések és meg
alázások szomorú idejében a H unyadi László előadása, midőn a »Meghalt 
a cselszövő« kórust a közönség tüntetőén együtt énekelte a színpaddal és viha
ros tapsok közepette ötször egym ásután is elénekeltette. A hatóság tehetetlen
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volt a közönség dacos viselkedésével szemben. A cenzúra óvatos szigorát mi 
sem jellemzi jobban, m int hogy Doppler Ferenc »Benyovszky«-ját csak A fanázia 
néven engedték előadni, így akarták  félrevezetni a színliázlátoatókat, akik 
m agyar dalm űveknél mindig zsúfolásig tö ltö tték  meg a színház nézőterét. 
Ennek a Nemzeti Színháznak zenekarából alakult meg 1853 őszén a Doppler
testvérek ösztönzésére Erkel Ferenc vezetésével a »Filharmóniai Társulat«, 
m ely 1853 novem ber 20-án ta r to tta  meg bem utatkozó hangversenyét a Nemzeti 
Múzeum főrendiházi üléstermében. 1868-ban m ár az akkor elkészült Vigadóba 
költözött á t a Társulat, mely Erkel Sándor vezetésével évtizedek során pára tlan  
népszerűségre te t t  szert a főváros zenei életében vezetőszerepet já tszo tt bér
leti hangversenyeivel. U tóda Kerner Is tván  pára tlan  dirigensi művészetével 
gyönyörködtette 19 éven á t a főváros hangversenylátogató közönségét. K erner 
elnök-karnagyságának idejére esik a P'ilharmóniai T ársulat ötvenéves fennállá
sának ünnepsége is, melyen Apponyi A lbert gróf, a felejthetetlen zenerajongó 
politikus m ondott ünnepi beszédet. A világháború u tán  a sajnálatosan beteges
kedő K ernért Dohnányi E rnő v á lto tta  fel a tá rsu la t elnökkarnagyi díszes 
pozíciójában. A T ársulat fennálásának háromnegyedszázados évfordulóját 
a Filharm onikusok 1928 őszén ülték  meg. Eddig 85 m agyar kom ponistának 
közel 250 m űvét m u ta ttá k  be. H angversenyeik száma m a m ár közel já r  a 
kilencszázhoz.

Az elm últ 1934-es év jubiláris esztendője volt a M agyar kir. Operaház
nak. A Sugár-úti reneszánsz p a lo tá t 1884 szeptem ber 27-én av a tták  fel fényes 
külsőségek között lezajlott díszelőadás keretében, melyen I. Ferenc József 
király  is megjelent, a Habsburg-család, a korm ány és a külföldi állam ok 
képviselőinek élén. Ybl Miklós műrem ekében a legutóbbi átalakítások eredmé
nyeként 1175 személy fér el. Ö t ven éves működésének jelentős m érlege: 
több m int 400 opera és ballet, több m in t tizenkétezer előadásban ! Ezredik 
előadását az Operaház 1889 őszén ta r to tta  meg, az ötezrediket 1909 novem ber 
14-én. Fel nem m érhető az az érték, am it mai m egcsonkítottságunkban is 
jelent a nem zetnek az Opera, bár költségvetését sokszor m inősítették luxusnak, 
felesleges pazarlásnak. De bárm ilyen áldozatot is hozunk fenntartására, nem 
szabad elfelejtenünk, hogy az Operaház term elte ki ö t évtizede a la tt az t a 
névsort, mely a m agyar zene és a m agyar dalm ű fejlődésével szorosan egybe
kapcsolódott. Zenekara m a a legelsőknek egyike Európában. Énekesgárdá
jának m ár nem  működő, részint elhúnyt m agyar tagjai sorából em eljük ki 
a következő n e v e k e t: Ábrányiné Wein Margitot, Sz. Bárdossy Ilonát, Pewny 
Irén t, Diósyné H andl B ertát, Hilgermann L aurát, Haselbeck Olgát, Kaczér 
M argitot, Krammer Terézt, Maleczky Vilmosnét, Medek A nnát, Rotter Gizellát, 
Szamosi E lzát, Szilágyi A rabellát, Szoyer Ilonát, Várady M argitot, Vasquez 
I tá lia  grófnét, Arányi Dezsőt, Beck Vilmost, Dalnoki Bénit és V iktort, Erdős 
R ichárdot, Gábor Józsefet, Hajós Zsigmondot, Hegedűs Ferencet, Kornay 
R ichárdot, Környei Bélát, Láng Fülöpöt, M ihályi Ferencet, Ney D ávidot, 
Odry Lehelt, Szemere Á rpádot, Szendrői Lajost, Takács M ihályt, Várady 
Sándort és Veres Sándort. A régi gárda karm esterei és rendezői közül rögzítsük 
le a következő n é v s o r t: Erkel Ferenc, Erkel Sándor, Káldy Gyula, Máder 
Rezső, Kerner István , Benkő Henrik, Szikla  Adolf, Szabados Károly, Alszeghy 
K álm án, Vidor Dezső és M ihályi Ferenc. Végül em lítsük meg, hogy Mahler 
Gusztáv és Nikisch  A rtur is az Opera kötelékébe ta rto z tak  a m últ század 
kilencvenes éveinek elején.

Sok parlam enti v ita  előzte meg a Zeneművészeti Főiskola megterem tését. 
Ma m ár hihetetlenül hangzik, de akadtak  bizony a hetvenes évek elején 
képviselők, kik az idegen m uzsika rendszeres ok ta tásátó l féltették  a m agyar 
zenét, első sorban persze a cigány já tszo tta  népies műzene fennmar adását. 
Mikor végül sikerült az aggodalm akat eloszlatni, a legigénytelenebb keretek 
között nyílt meg Liszt Ferenc elnökigazgató lakásán 1875 novemberében 
a haltéri Zeneakadémia. A kétemeletes sárga ház, mely tan ú ja  volt az első 
tanári kar — Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Volkmann R óbert és Ábrányi Kornél —
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pedagógiai működésének, m ár a nyolcvanas évek közepén esett áldozatul 
a városszabályozási terveknek. A m egnyitás évében még csak 38 főnyi növendék
sereg lá togatta , de m ár négy év m úlva 90 volt a beiratkozott hallgatók száma. 
A kultuszm inisztérium  1879-ben, hogy a növendéksereg rohamos szaporulatával 
a tanórák  szám át is megfelelően növelhesse, kibérelte az A ndrássy-út és 
V örösm arty-utca sarkán nemrégiben em léktáblával megjelölt reneszánsz
palotát. Ebben a hangversenyek céljait szolgáló dísztermen és a szükséges 
tanterm eken kívül, az első emeleten négyszobást lakást b iz tosíthato tt Liszt 
Ferenc szám ára és egy m ásikat, a m ásodik emeleten Erkel Ferenc számára. 
Liszt Ferenc az igazgatói teendőkön kívül a zongoratanszak legfelsőbb osztá
lyaival is foglalkozott. Aggházy Károly, Gobbi Henrik, Szendy Árpád és 
Thomán Is tván  voltak  a korszak legismertebb és legnépszerűbb Liszt növen
dékei. Azon nem kell csodálkoznunk, ismerve a Mester hallatlan  népszerűségét 
és világhírnevét, hogy csaknem m inden m agasabb osztályú zeneakadémiai 
növendék egykoron L iszt-tanítványnak m ondotta m agát és m a m ár nagyon 
nehéz hitelesen m egállapítani a valóságos növendékek pontos lis táját. Liszt 
halála u tán  Mihalovich Ödön vette  á t  a Zeneakadémia igazgatását. E ttő l 
kezdve a világháború kitöréséig soha nem álm odott fénykorát élte á t az intézet. 
A jelen század elején tanári karának  sorában a következő nevek díszlenek : 
Chován K álm án, Szendy Árpád, Thomán István , Bloch József, Hubay Jenő, 
Herzfeld Viktor, Popper Dávid, Koessler János, Pauli R ichárd, Erkel Gyula 
és Maleczky Vilmosné. Midőn a Zeneakadémia 1907-ben a mai K irály-utcai 
zenepalotába költözik át, növendékeinek létszám a a hatszázat is meghaladja. 
1919-től 1934 nyaráig a kultuszm inisztérium  Hubay Jenő főigazgatót állíto tta  
a háborít befejeztével újabb lendülettel virágzó intézet élére. 1934 nyara óta 
Dohnányi Ernő főigazgató ta r t ja  kezében a világhírűvé le tt pedagógiai főiskola 
korm ánykerekét. Álig lehetséges néhány m ondatban szűkreszabott keretekben 
m éltatni a Zeneművészeti Főiskola h a t évtizedes működésének hatását. 
Talán elégséges, ha m egemlítjük, hogy a zongora tanszakok külföldön is 
m éltányolt pedagógusok sorát term elték ki, ellátva az ország valamennyi 
zeneiskoláját európai látkörű  kiváló tanárokkal, hogy a hegedű-tanszakon, 
főként H ubay főigazgató páratlan  pedagógiai tevékenységének eredményeként, 
nemcsak olyan világm árkás nevek, művészek nyerték kiképeztetésüket, m int 
Geyer Stefánia, Kresz Géza, L inz  M árta, Szigeti József, Telmányi Emil, Vecsey 
Ferenc és Zathureczky Ede, hanem  ugyanakkor annyi elsőrendű orkeszter- 
hegedűs hagyta el az intézetet, hogy, ebből a hatalm as gárdából három-négy 
kitűnő zenekar anyaga is kitelt. Énekes növendékei közül hosszú névsort 
kellene ideik tatnunk és ha le akarnók írni a legnagyobb elméleti pedagógusnak, 
Koessler Jánosnak növendékei névsorát, akkor elő kellene számlálnunk a mai 
m agyar zeneszerzőgárdát, a zenés színházak karmestereivel és korrepetitoraival 
együtt. Végül a Főiskola fúvótanszakának sok évtizedes nagyszerű tevékeny
ségét mi sem jelzi jobban, m int az a tény, hogy a néhány két évtizeddel ezelőtt 
m űködött ném et és cseh fúvógárdát m a m ár magyar fiatalok szorították ki.

A Főiskola pedagógiai sikere a négy éve alakult Hangversenyzenekar 
és a Budapesti szimfonikus zenekar is. E  két orkeszter vonóskaráról elkényez
te te t t külföldi dirigensek is a legnagyobb elragadtatás hangján emlékeznek 
meg. Bérleti hangversenyeik érdekes új színt kölcsönöznek a főváros zenei 
életének. Velük párhuzam osan a Népművelési Bizottság égisze a la tt működő, 
Bor Dezső karnagy alap íto tta  Székesfővárosi Zenekar egészíti ki hathatósan 
vasárnap délutáni hangversenyeivel a legszélesebb néprétegek zenei nevelését.

Magyar kam arazeneegyesületek m ár a m últ század elején alakultak. 
A sok névtelen kvarte tt-tá rsu la t m ellett az Lbüawy-kvartett az első, melyről 
egykori lapokban olvashatunk. 1813-ban alakult meg. A Huber-, Spiller- és 
Krancsevics-’k.Yaxtettok. m ellett a legendás Hubay—-Popper vonósnégyes az 
első, mely világviszonylatban is a legkiválóbb kam araegyüttesek között foglalt 
helyet. Nagyszerű presztízsét emelte, hogy Brahms sok kam aram üvének 
ősbem utatójára is a H ubay-kvarte tte t szemelte ki. A nemes kamarazene
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m egkedveltetésében a Grünfeld— Bürger, Kemény— Schiffer és a Waldhauer— 
Kerpely-k v a rte tt missziót te ljesített. Ú jabban a Lehner- és a i?<k/z-kvartettek 
külföldön is sok h írt és dicsőséget szereztek a nagyon fejlett és sokra ta r to tt  
m agyar kam arazene-kultusznak.

Nem volna teljes a m ost vázolt kultúrkép, ha nem emlékeznénk meg 
a főváros és a vidék kitűnő városi és magánzeneiskoláiról, elsősorban a Gessler 
Ödön vezette és jelentős pedagógiai sikerrel m űködő Székesfővárosi Felsőbb Zene
tanfolyamról, az Országos Dalosszövetség vezetése m ellett m űködő dalárdákról 
és m indazokról az egyesületekről, m elyek hivatásos és műkedvelő énekeseket 
töm örítenék a vokális zene ápolására, köztük a kitűnő Palestrina-kórust, 
a Magyar nők karegyesületét és a Székesfővárosi Énekkart. Zenei intézm énynek 
tek in thetjük  végül az utolsó évtized legcsodálatosabb ta lálm ányát a rádiót is, 
tervszerű zenei előadásával hangverseny- és opera-közvetítéseivel m a m ár 
vezetőszerepet tö lt be a főváros zenei életében. S. A .

BECS ZENEI ÉLETE
Dicséretre méltó igyekezettel próbálta W eingartner igazgató az opera 

egyhangú m űsorát változatosabbá tenni. Lortzing »Cár és ács«-át, valam int 
Nicolai »Windsori víg nők« című operáját, a ném et játékopera e két m ester
m űvét új rendezésben és betanulásban, felfrissítve hozta színre. M indkét m űvet 
maga vezényelte és m egadta mindegyiknek azt a m esterkéletlen frisseséget 
és — sokszor tú lzo tt — vígjátéktem pót, melynek W eingartner szinte korlátlan 
mestere. Csuklóinak rugalm as könnyedsége mindig újból ám ulatba ejt. A »Cár«-t 
D uhan okos rendezése v itte  sikerre, ízléssel ta rtv a  m agát a m ár beváltakhoz. 
W allerstein ötletes rendezése em lékeztet a tavaly  oly sokat m élta to tt Fal- 
staff-ra. Egyszerű, jelzett, olcsó díszletekkel és rekvizitumokkal, s végre egyszer 
-— igazán jólesően— a m ár elcsépelt forgószínpad nélkül, szellemes és humoros 
hatások sorozatát érte el. Azonban nem érthetünk egyet a dram aturgiai vál
toztatásokkal, melyek — ta lán  technikai okokból — a harm adik felvonás 
első jelenetét a második felvonás ragyogó fináléjához kapcsolták s ezzel úgy 
annak, m int a felvonásvégnek hatásá t sajnálatosan gyöngítették. A játékrend 
szükséges élénkítése szorosan összefügg az együttes felfrissítésével is. Hofm ann 
az új első basszista, m int Falstaff jól érvényesíthette énektudását és jelentékeny 
hanganyagát — m int előzőleg m ár Hans Sachs szerepében is. Sajnos m indkét 
esetben nagyon éreztük a humor hiányát. A Lortzing opera együgyű, ravasz 
polgármester szerepébe, a prágai Julius G uttm ann ugro tt be — m int már 
annyiszor — igen Idtűnő sikerrel. Ginrot já tszo tta  a cárt, méltóságteljes meleg
séggel.

*

A vendégek közül Enzio Pinza — m int Mefisztó és Don J uan — v álto tt 
ki elragadtatást. U tóbbi szerepben m a kétségtelenül versenytárs nélkül áll. 
A hangversenyteremben is nem m indennapi tehetségű művésznek bizonyult. 
Jeritza Mária egyetlen egyszer lépett fel, m int Tosca, egy más alkalommal 
pedig a rádióban az amerikai adók koncertjén hallottuk. Tisztelőinek nagy 
seregét újból elbűvölte művészi kifejező képességének ellenálhatatlanságával, 
némely tisztán énekbeli hiányosság ellenére is.
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Egy másik rádiókoncertben a vezénylő karm ester, az Amerikában m ár 
híres Toscanini-növendék dr. Orm ándy Jenő kelte tt feltűnést. Igen érdekes 
újdonságot is hozott, Zádor Jenőnek, az ism ert és becsült m agyar zeneszerzőnek 
négytételes zenekari szvitjét, új balletjéből a »Gépember«-ből. A második tétel 
virtuóz scherzo, a harm adik dallamos valcer-intermezzo, a negyedik pedig 
groteszk-hatásos géptánc, Honegger »Pacific«-jének szellemében. Zádor 
ú jra bebizonyította, hogy brilliánsan és fantázia-dúsan uralkodik a modern 
zenekar minden lehetősége fölött.

*
Ünnepi estéket je lent a zenebarátok számára, ha Furtwängler, a m ester

dirigens egy szezonban hétszer gyönyörködteti hallgatóit az operában és a 
hangversenyteremben. Különösen, hogy az újonnan rendezett és betan íto tt 
Tannhäuser is szerepelt műsorán. De az igazat megvallva, a zenekari in ter
pretálás m inden nagy koncepciója és — természetesen — kifogástalansága 
m ellett is — még többet vártunk. Feltűnően lassú tem pók ebből az erotikusán 
rom antikus műből m ajdnem  oratórium ot csináltak, szinte egy második avató 
ünnepi játékot, ami éppen a földi és színpadi örömökben bővelkedő szenve
délyek rovására ment. Az előadás sokat veszített a berlini Gotthelf P istor 
több m int indiszponált Tannhäusere következtében. Szerepének nehézségeivel 
csak a legnagyobb erőfeszítések árán tu d o tt megbirkózni. B áthy Anna (Budapest) 
ízléses, de kissé szór d inált Erzsébet, igazán m agával ragadó kifejező erő nélkül; 
Thorberg művésznő szép, bár néha lebegő hangja Vénusz szerepében, Hofmann 
méltóságteljes, de igazi melegséget nélkülöző őrgrófja és Svéd Sándor rend
kívülien szép és jól iskolázott érzéki varázsú hangja voltak erősségei az előadás
nak. Új ember dr. H erbert Graf volt frankfurti játékm ester. F iatal és friss 
tehetsége ezúttal is feltűnt. Különösen a felvonásvégek, a vadászjelenet élénk 
mozgalmassága és a második Finale tömegeinek csoportosítása és felkorbá
csolása sikerültek kitünően. A párisi á tira to t játszották , melyet W agner az 
egyedül érvényesnek nyilvánított. A »Vénusz-barlang« jelenetben lehetőség 
szerint az előíráshoz ta rto ttá k  m agukat úgy, hogy a mitológiai alakok közül 
nem hiányzott Európa a bikán és Léda a hattyúval sem ; Wagnernek más, 
könnyebben kielégíthető kívánságait azonban figyelmen kívül hagyták. Mért 
nem in tegethetett kalapjával a pásztorfiú a tovább vonuló zarándokok után? 
Miért nem sie thetett Erzsébet az őrgróf elébe, hogy keblére boruljon? Miért 
cserélték fel a szerelem istennőjének pompás fekhelyét kemény és rideg óriás
kagylóval? Es végül m iért ta rtják  a dalnokversenyt a Wagneri tradiciók ellenére 
késő este, fáklyák és gyér világítású gyertyák mellett, holott utóbbi egyenesen 
anakronizmus. Elég belső ok is szól am ellett, hogy ezt az ünnepséget nem 
ta rto tták  ilyen késői időben. S ha — W agner előírásait követve — az 
őrgrófot az előtér jobboldalára ültetik, elkerülhető le tt volna, hogy az énekesek 
kivétel nélkül mind h á ta t fordítsanak neki éneklés közben. A kosztümök 
m inden színpompájuk; m ellett legalább is szokatlanul hato ttak . Az első és 
harm adik kép túlstilizált és kissé józan képeibe a fény és színeffektusok hoztak 
hangulatot, sokszor rendkívül poétikus benyom ást keltve. Furtw änglert lel
kesen ünnepelték, de ta lán  még ennél is jobban az első filharmonikus koncerten. 
E z a hangverseny a Haydn-üstdobszimfónia bűbájos előadásával kezdődött.
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F oly tatódo tt egy grandiózus Coriolán-nyitánnyal és mély benyom ást kelte tt a 
hetedik Bruekner-szimfónia utolér he tétlenül impozáns előadásával. A m ű 
felépítése és formai összefoglalása — a különben kedvelt szétdaraboló generál
pauzák nélkül — eltün te tték  a kompozíció sokszor m egvita to tt hiányosságait. 
A brilhánsan já tszo tt remek adagio egy »első« karm esterrel muzsikáló »első« 
zenekar csúcsteljesítménye volt.

A Furtwángler-ümiepség (méltán nevezhetjük így e kiváló muzsikus 
operai és hangverseny term i vendégszereplését) befejezése a Deutsches Requiem 
élményszerű előadása volt. K özrem űködtek: az ezúttal önm agát felülmúló 
Sing verein, a Wiener Simfoniker kitűnő zenekara és a kiváló szólisták : Jo  
Vincent és Svéd Sándor.

*
A szezon elején a tu rnékra induló hírességek ad ták  búcsú-hangverse

nyüket. így  H uberm ann is, ki ezúttal először m u ta tta  be új művészképzőjének 
néhány kiválasztott növendékét.

Mesteri tudásával, m odernebb feladatokban —  m int Resphigi és 
Szymanovszky —  valam int Schubert és Chopin m űvek sa já t átdolgozásaival 
ezúttal is lenyűgözte hallgatóságát.

Most ad ta  első hangversenyét a rádióból és lemezekről m ár régóta 
ism ert és csodált E rna Sack, a fenomenális koloratura énekesnő. Komoly Mozart 
m űsorral kezdte, m ajd vidám  olasz mesterek opera-bravúrjai u tán  a hang
verseny második részében egészen a könnyű, sőt a legkönnyebb múzsákig 
ju to tt el. Az első részt K abasta professzor, a m ásodikat Schönherr karm ester 
kísérte. Feladata nem volt könnyű, de koloraturájának példátlan hajlékonysága 
és a különben elérhetetlen négy vonalas C-ig terjedő magasság ennél a fölöt
tébb szimpatikus művésznőnél természetes, m agától értetődő dolgok.

Önálló estélyén szenzáció erejével h a to tt Brailowszky orosz pianista. 
A Schumann-fantázia, Mussorgsky m ulatságos kiállítási képei s különösen 
pompás Chopin-interpretációi keltettek  nagy hatást.

*
Örvendetes jelenség ezekben a kevéssé örvendetes időkben, hogy mégis 

mindig akadnak lelkesedők és idealisták, akik olyan művészi vállakózáshoz 
— m int egy zenei stúdió felállítása — elegendő idővel, bátorsággal, áldozat- 
készséggel és vállalkozó szellemmel rendelkeznek. Ennek a m űvészetért 
lelkesedő körnek vezetője, Paul Csonka, új ember. A Stúdió céljárd egy opera- 
vándorszínpad felállítását tűz ték  ki. M űsorukat kevés, de különösen jól elő
készített előadásokból állítják össze. Már a nyáron Svájcban szép sikerrel 
kezdték meg m űködésüket s m ost Bécsben a schönbrunni Schlosstheaterben 
a »Cosi fan tutte« volt első bem utatkozásuk. K arm esterük, a kitűnő és szent 
lelkesedéssel muzsikáló Alberto Erede gyújtó  vezénylete m ellett igen elismerésre 
m éltót produkáltak. Elsősorban kell kiemelnünk, hogy együttesük nívója 
igen magas, stílusban és jellemzésben nincs hiány, s hogy komoly és lelkiisme
retes m unka nyilvánult meg nemcsak zenekarban és rendezésben, de a szólisták 
működésében is. Kétségtelen, hogy a tűzpróbát k iáltották s hogy a legszebb 
sikert jósolhatjuk továbbra is a »Musikstudio«-nak.

Wien. 1935. nov. DR. R. ST. HOFFM ANN
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A MAGYAR RÁDIÓ
FENNÁLLÁSÁNAK TÍZÉV ES JUBILEUM ÁT Ü N N EPLI

DECEM BER ELSŐ H ETÉB EN .

Midőn Londonban 1922 tavaszán m egalakult a British Broadcasting 
Company, melynek leadásait m agyar am atőrök m ár 1923 elején tu d ták  venni, 
nálunk a rádióleadás még csak a kísérletezésnél ta rto tt. Csepelen háromkilo- 
w attos energiával ado tt a m agyar posta morzejelzéseket és gramofónműsort. 
H ivatalosan a közben m egalakult Magyar Rádió és Telefonhírmondó Rt. csak 
1925 december elsején kezdte meg m űsoroknak és híreknek rendszeres le
adását. A stúdió helyisége a Rákóczi-út 22. számú bérház legfelső emeletén 
volt. Szőts Ernő, a három  éve elhunyt felejthetetlen direktor volt a vállalat 
ügyvezető-igazgatója. Mellette művészi tanácsadóként Kern Aurél zenekritikus 
m űködött. Polgár Tiboron a rádió legelső és tíz év óta megszakítás nélkül 
működő kiváló, sokoldalú karm esterén kívül még hét főnyi személyzet lá tta  
el akkoriban a szpikeri, mérnöki és adm inisztratív teendőket.

Csakhamar egy nagyobb állomás szükségessége jelentkezett s rövidesen 
a stúdió földfeletti drótvonalát egy 2 0  kilo w attos energiájú gépterembe vezetik 
át. H ét év u tán  odáig fejlődött a Magyar Rádió technikai berendezése, hogy 
Budapest I. 549'5 hullámhosszon 120 kilow att energiát sugároz ki, míg Buda
pest TI. 834'5 hullámhosszon 18 kilow attot. Fokozatos népszerűségének jellem
zésére jegyezzük fel, hogy míg 1925 decemberében 17.072 az előfizetők száma, 
addig 1935 novemberében ez a szám 346.970-re szaporodott fel.

Szeretettel köszöntjük a rádió vezetőségét a jubileum alkalmából és 
kívánjuk, hogy a műsor nívójának fokozatos feljavításával, a m agyar vidék 
intenzívebb bekapcsolásával, előfizetőinek szám át a következő decennium 
végén az angol, ném et és amerikai rádiók hallgatóinak arányszám ára fokoz
hassa fel.

PA STIC CIO
W agner egyik dalműszövegvázlatát. ta lálták  meg a nyáron a párisi 

Nagyopera könyvtárában. A kézirat 1842 március 5-ről van keltezve. A 29 éves 
W agner életének egyik legtragikusabb korszaka! »Bolygó hollandi«-ján dolgozik, 
de ugyanekkor zongorakivonatokat, á tira tokat készít éhbérért párisi kiadók
nak. Megismerkedik Dessauer Józseffel, több sikeres opera (Domingo, Oberon, 
Paquita) szerzőjével, aki azonnal felkéri, hogy kétszáz frank azonnali átszolgál- 
ta tásával szemben szállítson neki alkalmas, hatásos operalibrettót. W agner egy 
E. T. A. Hoffmann-novella tém áját ajánlotta, ami Dessauer tetszését azonnal 
meg is nyerte. A szövegvázlat címe volt : »Die Bergwerke zu Falum. Még m ielőtt 
részletes kidolgozásába fogott, bem utatta  az Opera adm inisztratív igazgatójának, 
Seurrieznek. Ez azonban m indkét szerző figyelmét arra h ív ta fel, hogy a tervezett 
második felvonás díszlete — a bánya belseje — oly tömérdek pénzbe kerül,
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hogy em iatt nem  vállalkozhatik a m ű előadására. Hosszas tárgyalás u tán  
határozták  el, hogy a szövegtervezetet W agner nem dolgozza ki librettóvá, 
íg y  csak vázlat m arad t az egyébként kitűnő téma.

*

Londoni jelentések szerint két, eddig ismeretlen Berger kompozíciót 
ta lá ltak , valami vidéki társulatnál. E rről a Frances Bergerről kevesen tudják , 
hogy Wagner nagy angol ellenfele volt. Kilencvenkilenc éves korában. Londonban 
halt meg 1933 áprilisának végén. Osztrák származású, híres zongoraművész, 
aki London zenei életében 75 éven á t v itt  fontos szerepet. Mint Moscheles 
kedvenc tan ítványa, mindvégig a szigorú klasszikus hagyom ányok törhetetlen 
előharcosa volt, aki nemcsak Wagner szerzeményeit tek in te tte  »agyalágyult 
gágogásnak«, de még Chopin irányzatá t sem tu d ta  m indenben m agáévá tenni. 
Tizenöt éven á t Dickens m eghitt bará tja , negyven évig ta n íto tt a 
zeneakadémia zongoramesteri iskolájában. H alála elő tt csak három 
évvel vonult nyugalomba. Legkedveltebb alkotásai közé tartozik  a Wilkie 
Collins két színművéhez ír t  kísérőzenéje, am elyet Dickens különösen nagyra- 
becsült.

*

A berlini porosz Állami Köny vtár egyik legféltettebb kincse az értékben 
és anyagban is felbecsülhetetlen jelentőségű Zenemúzeum. Ez a világ legnagyobb 
zenekönyvtára. Sok-sok emelet magas és több százezer kö te tet foglal magában. 
Igazgatója : dr. Wolf professzor, örömmel m ondta nekem látogatásom  alkal
m ával : — Az egész világ zenebirodalmából a legnagyobb zeneritkaságokat
és a legteljesebb anyagot őrizzük. Minden idők és népek feljegyzéseiből és 
alkotásaiból gyű jtö ttük  össze a hatalm as m atériát. A legkezdetlegesebb indián 
daloktól a mai jazzig, a rövid életű divatos utcai slágerektől az örökbecsű 
operakompozíciókig, m ind i t t  vannak a polcainkon és szekrényeinkben. 
Nemcsak zenei művek, hanem könyvek, dolgozatok a zenéről, zene
költők életrajzai és feljegyzései, levelezések, tervek, színpadi képek, első 
operaszínlapok és k ritikák  is. De ami a legérdekesebbé teszi, jóval értékesebbé, 
m int a washingtoni, párisi, londoni, bécsi, müncheni, ugyancsak világhírű 
múzeumokat, az a leghíresebb klasszikusok sajátkezű feljegyzései, partitúrái, 
levelei, önvallomásai. Ezekbe a legféltettebben őrzött term ekbe csak kivételesen, 
külön engedéllyel lehet bejutni. M intha valam i nagy bank páncélszekrényei 
között járnánk. Hatalm as, szürke, egymás mellé állíto tt nagy páncélszekrények
ben őrzik a legritkább zenei kincseket. Mozartnak m ajdnem  minden szerzeményét 
hétéves korától haláláig. Beethoven és Bach feljegyzései és ko ttá i tíz nagy 
trezort töltenek meg. Pénzértékekben is felbecsülhetetlen ritkaságok. De a 
klasszikus m ellett a m odem ek kéziratai : Liszt, Reger, Hindemith, Bruckner. 
Üvegszekrényekben híres szerzemények első kiadásai : Bach »Máté passiója«, 
Beethoven «Kilencedikje«, Mozart jegyzetei a »Varázsfuvolához« Schubert dalai, 
Nagy Frigyes levelei. És a kéziratokon, feljegyzéseken, naplójegyzeteken, 
leveleken, kótalapokon a világhírességek egyéni kezevonásai, Beethoven 
sebtiben odavetett, szeles és kúsza sorai, a vonalak alig jelzik a b e tű k e t;
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Bach gondos, egyenletes tiszta k ó ta fe je i; Schumann nőies, vékony v o n ása i; 
Mozart felvázolt kótái szinte táncolnak, olyan kecsesek és légien könnyedék. 
Régi, elkoptato tt, foszladozó nótáskönyvek, a X I. századból fába faragott 
dalsorok és 1601-ből az első nyom ta to tt opera: »I/Euridice«. A könyvtár 
legnagyobb részét három  emelet magasságban üvegtetős, óriási teremben 
a zenére vonatkozó nyom tatványok, könyvek, folyóiratok foglalják el. Ennek a 
résznek évi gyarapodása körülbelül 15.000 új kötet. K ik használják ezt a könyv
tá ra t?  Énekesnők, akik nem tudnak  dönteni ú jabb műsoruk f e le t t ; zene
kiadók, akiknek teljesen elfogytak régebbi kiadásaik és m ost ú jra  k iadják ő k e t ; 
zeneszerzők plágium ügyekben; karm esterek, akik az eredeti partitú ráka t 
tanu lm ányozzák; korszerű képanyag-gyűjtők, akik az eredeti kótákban 
böngésznek. Évente 18—20.000 a látogatók száma a világ minden tájáról, 
akik tiszta olvasótermek, széles m unkaasztalok m ellett dolgoznak. A mecénások 
ugyan a mai nehéz időkben egyre fogynak, de még mindig akadnak lelkes 
zenebarátok, akik jelentős összegekkel tám ogatják  a világ legnagyobb zene
múzeum át. N yáry László

BELFÖLDI HÍREK
A m. kir. Opera elárvult igazgatói 

székének betöltése körül két héten á t 
izgalmas viták, tülekedések folytak. 
M int felborított m éhkas : zúgott, k a 
vargóit minden az épület folyosóján, 
próbaterm eiben. A felszínre v e te tt 
kombinációk között azonban csak egy 
névnek volt olyan varázsa, hogy emlí
tésénél a színház m inden egyes ta g já t 
a biztonság és a jövőbe v e te tt h it meg
nyugtató érzése h a to tta  á t ; ez a név 
az Opera világhírű főrendezőjének, 
Márkus Lászlónak neve volt. Annál 
örvendetesebb, hogy dr. Hóm an Bálint 
kultuszminiszter, átérezvén a közvéle
ménynek Márkus személye irán t nap- 
ról-napra növekedő bizalm át, ő t bízta 
meg R adnai örökségének átvételével. 
Működése egyelőre nem jelent válto
zást a színház belső életében, hiszen 
az új direktor egyelőre alig tehet mást, 
m int hogy végrehajtja elődjének írás
ban és szerződésekben lefektetett intéz
kedéseit. A m eghatározott m unkarend 
keretén belül Márkus Lászlónak azon
ban m ódja lesz arra  is, hogy művészi 
meggyőződéseit, egyéni elgondolásait 
érvényesítse, különösen a szereposztá
sok okos és igazságos végrehajtása 
körül. Az a nagy, őszinte, osztatlan 
öröm és lelkesedés, mellyel Márkus 
László igazgatóságát a zenei közvéle

mény, az ország mnzsikusgárdáj a, vala
m int a m. kir. Operaház sokszázfőnyi 
serege fogadta, a legfényesebb jövő 
kilátásait vetíti a m agyar zenekultúra 
fejlődésének ügyét szívén viselő m in
den m űvelt ember leikébe.

»Az infánsnő születésnapjáét, R adnai 
Miklós pantom im jét az Opera igaz
gatósága műsorra tűzte.

Huber Károly a m agyar zenetörté
net egyik kimagasló hérosza; ötven 
éve, hogy Budapesten, m int a Zene- 
akadém ia tanára, elhúnyt. 1828-ban 
született Varjason és az aradi Zene
dében végezte tanulm ányait. Mint 
egész kivételes tehetségű hegedűmű
vész került tizenhat éves korában a 
pesti Nemzeti Színház prímhegedűsi 
székébe. Rövid bécsi szereplés u tán  
ism ét a Nemzeti Színházhoz kerül, 
előbb m int hangversenymester, m ajd 
m int m ásodkam agy. Heroikus küz
delmek u tán  v ív ta ki 1866-ban a 
»Lohengrin« színrehozatalát, megelőz
vén Angliát, Olasz- és Franciaországot. 
Missziót te ljesített vonósnégyes-társu
la tával is, megismertetvén a klasszikus 
és rom antikus mesterek alkotásait a 
pesti közönséggel. Mint pedagógust 
messzi földön jól ismerték. A Nemzeti 
Zenedét, m ajd a Zeneakadémiát a 
t anulni vágyók imponáló serege láto
gatta, hogy ú tm u ta tást nyerjen a 
hegedű játék magasabbrendű techni
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kájában. Népszerű hegedűiskolája 
több kiadást ért meg. H alálának fél
százados évfordulóján, december 19-én 
műveiből egybeállított hangverseny 
lesz, melyen világhírű fia, a m agyar 
zeneélet nesztora, dr. H ubay Jenő 
örökös elnök mond emlékbeszédet.

KÜLFÖLDI HÍREK
Cortot Alfréd, a kitűnő francia zon

goraművész, aki a becsületrend p a
rancsnoki keresztjét kapta, ez év 
folyamán Londonban és Párisban 
több előadást ta r to tt  Liszt Ferencről, 
»mmden idők egyik legnagyobb, 
m agyar születésű zenei lángelméjéről«. 
A kultuszm iniszter Cortot Alfrédet, 
Dolmányi E rnő főigazgató előterjesz
tésére a Zeneművészeti Főiskola tisz 
teletben tanárává nevezte ki.

Jehudi Menuchim, aki m ost tö ltö tte  
be tizennyolcadik életévét, egyelőre 
visszavonul a nyilvános szerepléstől. 
K ét évig nem akar a hangverseny
dobogóra lépni. E z t az időt tanu lásra 
és egészségének ápolására fordítja.

Az amerikai közmunkatanács elha
tározta, hogy a m unkanélküli zené
szekből zene- és énekkarokat alakít, 
melyek ingyenes hangversenyeket ad 
nak a munkanélkülieknek. A* zenészek 
fejenként ezer dollárt kapnak hathav i 
foglalkoztatásukért.

Respighi Ottorino, »A láng« szerzője, 
új dalm űvet fejezett be Lucrezia címen. 
Szövegét Cl. Guastalla írta . 1936 ta v a
szán kerül színre a római királyi Opera
házban.

Henrich Hermann ném et zeneszerző 
Beatrice-jét K arlsruhe m u ta tja  be. A 
m ű szövegírója Schiller, »Die B raut 
von Messina« című drám ájából vette 
librettó jának tém áját.

A milánói Scala felvette játék- 
rendjébe Strauss R ichárd »Hallgatag 
asszony« című operáját.

Wagner »Tündérek« című ifjú
kori dalm űvét tűzte m űsorára az 
újonnan épült berlini Reichsvolksoper.

Cembalokoncertet ír t Wolfgang F o rt
ner, mely Baselben kerül bem utatóra.

Egk W erner »Zaubergeige« című 
dalm űvét az antwerpeni Opera 
m u ta tja  be.

Christus resurgens címen ír t  kan 
tá tá t  K ari Berberich tanár. A m ün
cheni dóm kar előadásában nagy siker
rel ad ták  elő.

»Der Mensch lebt und besteht«
a címe H ans Chewin— Petit nyolc- 
szólamú m otettjének, m elyet Drezdá- 
ben m uta tnak  be.

Paderevszky, a nagy lengyel zon
goraművész, e hó elején tö ltö tte  be 
75. életévét. K arrierje Bécsből indult 
ki, ahol Leschetitzky tan ítványa volt. 
Több m int negyven éven á t világszerte 
— különösen Amerikában — ünnepel
ték, főkép m int utolérhetetlen Chopin- 
játékost. Később a politikára ad ta 
m agát és ő t választo tták  meg 1919-ben 
az új lengyel köztársaság első elnökévé. 
1920 ó ta m ár csak jótékonycélra lép 
fel hangversenyen és m ost Morges-ban, 
a genfi tó  partján  él.

A Bösendorfer címen ír t  vígjátékot 
A. Friedm ann ném et író a világhírű 
bécsi zongoragyárosról.

Az Intercontinental Studio a nem zet
közi új népi zene és tánc összegyűjté
sére nyelvterületenként levezetendő 
népdalpályázatot ír t ki. A pályázat 
1935 december 5-én já r  le. Pályázati 
ism ertetést az In tercontinental Studio 
közép- és keleteurópai ügyvezetőségé
től : Budapest, IX ., B akáts-tér 6 . cím
ről postai ú ton (válaszbélyeggel) kell 
kérni.

Grieg özvegye, ki m ost tö ltö tte  be 
kilencvenedik életévét, újságírók kéré
sére elm ondotta, hogy szülei nem 
akarták  hozzáadni a norvég zene leg
nagyobb poétájához. Mikor később 
Kopenhágába kerültek, Liszt Ferenc 
egy levele ado tt nekik rem ényt. A 
nagy m agyar zeneszerző ön tö tt bátor
ságot a norvég muzsikusba, főképpen 
azzal, hogy levelében azt ír ta  neki, 
hogy nem szabad megalkudni. Riszt
nek annyira te tszett Grieg zenéje és 
olyan tehetségesnek ta rto tta , hogy ő 
szerzett szám ára norvég állami tám o
gatást. Az agg úrinőt születésnapja 
alkalmából, levelek és táv iratok  özöné
vel halm ozták el.
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Mozart második fiának, W olfgang 
Amadeusnak (megh. 1844-ben Karls- 
badban) a lembergi Cácilia-egylet k a r
m esterének egy vokális m űvét ad ták  
elő Salzburgban. A tudással megírt 
j ólhangzó kompozíció sokszor mendels- 
sohni reminiszcenciákat m utato tt.

A milánói Scala Espla spanyol zene
költő »A szép pásztorleány« című 
lírikus dalm űvét és Wolf-Ferrari »Scam
pi enno«-j á t tűzte műsorra.

Enesco »Oedipus«-ára készül a párisi 
Nagyopera. Másik újdonsága Ad. 
Piriou »Le R ouet d ’Amor« című dal
műve.

A génuai Teatro Carlo Felice »Mali- 
piero« m ost befejezett Julius  Caesar 
című dalm űvét m u ta tja  be a tél 
folyamán.

Az antwerpeni Koninklijke Vlaamsche 
Opera D ’Albert »Mareike von Nym- 
wegen« című dalművének bem utató 
előadását készíti elő. Új betanulásban 
kerül még színre Strauss »Ariadne«-ja 
és Lortzing »Vadorzó«-ja.

Volkmar Wilhelm orgonaművész és 
zeneigazgató szobrát leplezték le 
Kasselben. K itűnő orgonaiskoláját ma 
is használják Németországban.

Alfano m ost fedezi be Piccini Pene
lope című dalművének átdolgozását. 
Piccini, Gluck ellenfele, ezzel a művé
vel a ra tta  egyetlen őszinte diadalát, 
1785-ben, Párisban.

Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága 
hangversenyei a Pesti Vigadóban

„ A “ bérleti hangversenyek:
Január
Január
Február

5. vasárnap d. u. 5 órakor
26. » » » 5 »
9. » » » 5 »

Február 23. vasárnap d. u. 5 órakor 
Március 8. » » » 5 »

Legközelebbi „ B “ bérleti hangversenyek
1936

Január 14. kedd Március 3. kedd
Február 4. « Március 31. «

A hangversenyek este 8 órakor kezdődnek.

Salter Norbert, az egykor híres 
impresszárió Budapesten elhunyt. É v
tizedeken á t ő volt a newyorki Metro- 
politánnak egyedüli európai megbí
zottja. Pazar lakása volt Berlinben 
s szalonjában a legelőkelőbb művészek 
ad tak  egymásnak találkozót. O v itte 
k i többek között J eritza M áriát és 
K iepurát is Amerikába s az utóbbinak 
egész nagyszerű pályafutását ő készí
te tte  elő. Pompás ítélőképességgel 
lá tta  meg a kezdőkben is azokat a 
tulajdonságokat, amelyek a nagy 
karrierre engednek következtetni.

A Karenina Annának, H ubay nagy
sikerű dalművének bécsi bem utatójára 
nagyban készül az osztrák főváros 
állami operaháza. A m agyar dalmű 
előadásának zenei részét maga Wein
gartner Félix igazgató készíti elő és 
ő is fogja a darabot vezényelni. A 
rendezést W allerstein főrendező vál
la lta magára.

Antik Cymbala-t ta lá ltak  a legújabb 
római ásatások alkalmával. Ez a 
Cymbala két, középen v á jt réztányér, 
felfelé hajló peremmel. A hangszert 
hosszú összekötözött pálcákra erősí
te tték , hogy a játszónak egyik keze 
szabad legyen, ezzel ugyanis közben 
valami fúvóhangszeren játszott, am int 
az régi vázákon és épületek dombor
m űvein látható. Ilyen réztányérokkal 
még a középkor m iniatűrjein is 
találkozunk.

Budapest székesfőváros házinyomdája 1935 —  12018
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ATYÁMRÓL
HALÁLÁNAK FÉLSZÁZADOS ÉVFORDULÓJÁN

1935 DECEMBER 19--ÉN
í r t a :  Dr. HUB AY JENŐ

Nagy meghatottsággal gondolok vissza néhai édesatyámra. Neki köszönöm 
változatos és eseményekben oly gazdag életemet. Ő volt első tanítómesterem s neki 
köszönöm, hogy bejuthattam a zeneművészet nagyszerű kincsesházába, melyben 
a zene misztériumai feltárultak előttem, amelyek ma is lebilincselik lelkemet.

Rövid vázát óhajtom nyújtani hallgatóimnak atyám élettörténetéről. Huber 
Károly, ki élete végén magyarosítani akarta nevét és utolsó szerzeményeit már 
a Hubay Károly névvel jelezte, Varjason Temes megyében született 1828-ban s 
fia volt az ottani néptanítónak. Minthogy már gyermekkorában feltűnően megnyil
vánult a zene iránti hajlama, 8 éves korában vitte őt apja Aradra. Ott iskoláz
tatta, egyszersmind az ottani Conservatóriumba Íratta be, hol első zenei kiképezte- 
tését nyerte ; Händel János tanította hegedülni. M ár 12 éves korában oly nagy hala
dást tanúsítóit, hogy Bécsbe küldték tanulmányainak befejezése végett. Édesapja 
időközben meghalt és mint teljesen vagyontalan fiú  Pesten keresett és talált alkal
mazást m int hegedűs a Nemzeti Színházban. 1851-ben ismét Bécsbe ment, hol a 
Hofoperntheater első hegedűse volt egy évig. Azonban Pestre visszatért, mert egy 
előkelő pesti család leányához, S  z  e v e r a Lujzához gyengéd szálak fűzték. 1853-ban 
feleségül vette őt s e frigyből származott három gyermeke : Károly, Jenő, és Aranka. 
Károly a legidősebb, az ügyvédi pályára lépett, később a Harmónia zeneműkiadó
részvénytársaságot alapította. Aranka, a legfiatalabbik, dr. Ferenczi Zoltán, 
az ismert tudós, Eötvös, Petőfi és Deák életrajzírójának felesége lett. 1854-ben 
a Doppler testvérekkel, kik a Nemzeti Színház karmesterei s egyszersmind kitűnő 
fuvolaművészek is voltak, külföldi hangversenykörútra indult s Londonba is el
jutottak. Mindenütt nagy sikereket arattak, főképen a magyar fantáziáikkal. M ikor 
visszatértek a fővárosba, Doppler Ferenc elhagyta állását, mert a bécsi Operaházhoz 
hívták balettdirektornak. A tyám akkor került a karmesteri székbe, ugyanakkor 
egy hegedűtanári állást is vállalt a Nemzeti Zenedében. Quartett-társulatot is 
alapított a klasszikus zene ápolására. Hangversenyein Volkmann Róbert összes 
quartettjeit kéziratból adta elő. Volkmann Negyedik Vonósnégyesét — e moll-ban — 
mely tán a legjelentékenyebb s legszebb, atyámnak dedikálta. M int zeneszerző is 
sikereket aratott. 1858-ban szinrekerült első 3 felvonásos operája a »Székely leányv., 
ezt követte 1860-ban a »Víg cimborák« című operája. Minthogy befolyása a Nemzeti 
Színháznál folyton gyarapodott, sikerült neki a rendkívüli nehézségek és végnélküli 
fondorlatok dacára — a bécsi operát megelőzve — Wagner Lohengrinjét 1866-ban 
színre hozni. Teljes győzelmet aratott. A sajtó magasztalta, a közönség ujjongott 
s úgy ünnepelte, mintha ő lett volna szerzője Lohengrinnek. Wagner Richárd a 
következő levelet intézte hozzá :

Igen nagyrabecsült Karnagy Ur !
Becses levele nagy örömmel töltött el. Általa először tudom meg 

határozottan, kinek köszönhetem t>Lohengrim<.-em nagy sikerét Pesten. 
Fogadja legbensöbb köszönelrmet mindazért, amit Ön tett és amiről most

r  i
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értesít. Üdvözölje zenekarának kedves tagjait és nevezetesen az Ön által 
említett kitűnő művészeket, kiknek szintén kérem legszivélyesebb köszö- 
netemet tolmácsolni.

Önnel együtt bizonyára b á t o r í t ó n a k  és f o n t o s n a k  tartom 
»Lohengrim-em sikerét Pesten.

Ha a Nemzeti Színház tisztelt Intendantur áj a folytatni akarja 
műveim bemutatását a magyar közönségnek, az volna célszerű tanácsom, 
hogy most már »Rienzi« kerüljön színre, mely legalább a külső siker tekin
tetében, leginkább biztosíthatná a várt er\dményt.

Végül még arra kérem, hogy Mosonyi barátomnak, kit Ön minden 
esetre elérhet, legszivélyesebb üdvözleteimet jelentse és kérem hallgatásomat 
az ő baráti levelére egyelőre azon biztosítással kimenteni, hogy én — ahogy 
a körülmények megkívánták és ahogy azóta ő is megtudta — egy üzleti választ 
fölöslegesnek tartottam : azonkívül a levélírás nekem éppen most igen terhes.

Legmelegebb köszönetem ismételt kifejezésével maradok nagyra
becsüléssel lekötelezettje

Richard Wagner
Luzern, 1866. december 14.

Nemsokára e nagy művészi esemény után a k a r  n a g y i  c í m m e l  
tüntették ki atyámat. A  »karnagy« szó akkor még használatlan volt s tulajdonképen 
e címmel jelezni akarták, hogy a karnagy az e l  s ö karmester s így első karmestere 
leit a Nemzeti Színháznak. Erkel Ferenc igazgatója volt az operának s csak ritkáit 
dirigált. 1872-ben atyám megvált a Nemzeti Színháztól s a Nemzeti Zenedének 
szentelte egész tevékenységét m int karmester és tanár. Ez intézet nagyarányú fel
lendülése az ő nevéhez fűződik. 1869-ben az orsz. dalszövetség megválasztotta orsz. 
karnagyának. A dalszövetség kétévenként nagy dalosünnepélyeket rendezett a nagy 
vidéki városokban több ezer dalos közreműködésével. E  nagyjelentőségű ünnepélyek 
összelőadásait Erkel Ferenc és atyám vezényelték. 1875-ben Rákosi Jenő felkérésére 
ki a Népszínház igazgatója volt, a megnyitó előadásra egyfelvonásos operát írt. 
Címe : a »Király csókja«, mely Ferenc József uralkodó jelenlétében aratott nagy 
sikert. 1881-ben Liszt Ferenc előterjesztésére kinevezték a Zeneakadémia hegedű
tanárának. E z állást csak egy évig tölthette be, mert 1885-ben utolérte a halál. M int 
zeneszerző is igen nagy tevékenységet fejtett ki. Hátramaradt művei között megenilí- 
tendők »Az udvari bála egyfelvonásos opera, egyházi művek, fantáziák hegedűre 
és gordonkára, a Szózatra irt változatok vonósnégyesre, melodrámák, dalok, stb. 
De kimagasló jelentőségűek az ő karművei. Több m int 100 férfinégyest irt, részint 
zenekarkísérettel, melyek még ma is a régi Magyarország területén levő összes magyar 
dalárdák állandó műsorszámait képezik. Különösen kiemelendők : Édes lánykám, 
A szent honért, Szabadságdal, Királyinduló, Nemzeti Zászló, Őseink emléke, 
Fohász, Erzsébet királynő, Harmonia dicséneke, stb.

Nem szeretnék visszaélni olvasóim türelmével, azonban engedjék meg nekem 
hogy még néhány gyermekkori emléket idézzek fel róla. A tyám  magastermetű, 
érdekesfejű férfi volt, a szíve jó és a gondolkozása a legnemesebb. M indig csak ideális 
célokért küzdött, amit sokszor tettekkel is bizonyított. Például a Wagner zenéje ér
dekéből kifejtett nagy küzdelmével. Rendkívüli tevékenység jellemezte. Nagy hazafi
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volt s rajongással szerette hazáját. Összes szerzeményeiben kifejezésre ju t hazafias 
érzése. Férfinégyeseihez kivétel nélkül hazafias költeményeket használt. Tanít
ványai rendkívül ragaszkodtak hozzá. Ő szerette a társaságot. Szerette a baráti 
kört. Rendkívül jó sakk- és dominójátékos volt s szívesen áldozott néhány órát e 
szórakozásnak. A sakkban veszedelmes ellenfelet talált Erkel Ferencben, ki a sakk- 
játék nagy mesterének volt elismerve. A tyám  nagy elfoglaltsága miatt csak keveset 
foglalkozhatott gyermekeivel. Ha színházból éjjel hazajött, vacsora után vagy kom
ponált vagy a reábízott operák partitúráit tanulmányozta. A z ő dolgozószobájából, 
a nagy éjjeli csendben, jól kihangzott zongorája s ha az megszólalt, azonnal fel
ébredtem. Ilyenkor kezdődtek az én koncertjeim . . . Csendesen hallgattam, nehogy 
észrevegyék, hogy nem alszom. Gyönyörben úsztam, mintha az angyalok — kikről 
édesanyám mesélt — énekeltek volna az égben. Még ma is csodálkozom, hogy 4—5 
éves koromban olyan maradandó benyomásokat volt képes a zene belőlem kiváltani, 
hogy még ma is emlékemben vannak. Örvendtem, ha atyám magyar szerzeményeket 
játszott, mert azokat nagyon szerettem ; valószínűleg azért, mert édesanyám sokszor 
magyar népdalokkal altatott el. 5 éves koromban igazi hegedűt kaptam s ha atyám 
ráért, 10— 15 percig tanított. M ikor e rövid leckék véget értek, egyedül próbálgattam 
valamit elérni. A tyám  mint pedagógus rendkívül türelmes volt. Nagy tudásával 
könnyen átsegítette tanítványait a nehéz dolgokon. Hegedűiskolát is írt, mely több 
hegedűsnemzedéknek bibliája volt. A nyarat rendesen egy svábhegyi villában töl
töttük. Persze akkor hangos volt nyaralónk a muzsikától. A Nemzeti Színház 
énekművészei sűrűn látogatták atyámat és délelőttönként átvették vele szerepeiket. 
Estefelé aztán kamarazenei előadások voltak, melyeken későbben én is részt vettem. 
M inden vasárnap nagy baráti ebéd volt nálunk. Legtöbbnyire az akkori zenész- 
korifeusok voltak hivatalosak. Nem ritkán láttuk vendégül Erkel Ferencet Gyula 
fiával, Volkmann Róbertét, id. Ábrányit, Zimayt, Ridleyt és másokat. Vidám 
borozás közben sokféle közösen átélt epizódokról emlékeztek meg / így például többek 
között arról is, hogy a Nemzeti Színház zeneművészei milyen hősiesen vették ki 
részüket a szabadságharcból. Ugyanis mikor Hentzi generális Pestet bombáztatta, 
majdnem az egész zenekar élükön a karmesterekkel, teljes katonai felszereléssel 
Cinkotára lettek kivezényelve, hogy ott m int »hátvéd« őrt álljanak. Budavár bevétele 
előtti éjjel foglalták el a posztot. De úgy megunták a hosszú várakozást, hogy csak
hamar kvaterkázni és ferblizni kezdtek. így telt el az éjjel, de ők büszkék voltak rá, 
hogy megvédték a hazát. . .

Minthogy már 14 éves koromban Berlinbe kerültem s Joachim tanítványa 
lettem, 19 éves koromban Liszt ajánlóleveleivel Parisba mentem, alig 23 éves korom
ban Vieuxtemps állását foglaltam el a brüsszeli kir. Conservatóriumban, atyámmal 
már csak levélileg tartottam fenn az összeköttetést s csak néha-néha nyáron talál
koztunk. 1885 karácsony előtt hívtak sürgönyileg atyám betegágyához. M ár csak 
halva láttam őt viszont. Csak kíméletből nem közölték velem a teljes valót. Szív
roham ölte meg néhány perc alatt. Áldom drága emlékét s mindazok, kik ismerték s 
visszaemlékeznek reá, tudják, milyen szeretetreméltó embert vesztett a társadalom. 
A magyar zeneművészetet is nagy veszteség érte. Nem reám tartozik az ö érdemeit 
zenetörténeti szempontból méltatni, kétségtelen azonban, hogy a Liszt-Erkel zenei 
korszaknak egyik legkimagaslóbb alakja volt.
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Budapest Székesfőváros 
Népművelési Bizottsága hangversenyei

a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével
♦ ♦♦

A  bérlet.

Nyolcadik hangverseny — 1936 január 5-én — Karnagy: Fleischer Antal
vasárnap délután 5 órai kezdettel

(Újabb francia zene)
K özrem űködik: Tutsek Piroska, a m. kir. Operaház művésznője.

1. Ferroüd Pierre Octave (1900. Lyon): F o u le s— Zenekari kép. (1924. 
Budapesten először.)

A kom ponista a legifjabb francia generáció igen tehetséges tagja. 
Szülővárosában, m ajd  Strassburgban tanu lt. Eleinte mesterének, Schmitt 
F lorentnek hatása a la tt állott, később Debussy és S travinszky m űveinek tan u l
m ányozása irány íto tta  stílusát. Legelső nagyobb sikerét A u  Pare Monceau 
című szimfonikus költeményével a ra tta . Egy hallétjét (Le Por eher) és egy 
vígoperáját (Chirurgie) is já tszo tták  az utolsó évtizedben, szép sikerrel. Foules 
című zenekari képében a nagyváros életének mozgalmasságát, lük te tő  r i t 
m usát, tömegének zúgó, zavaros kavargását ecseteli, a kolorista Stravinszky 
palettájáról ellesett ta rka , rikító  színekkel. P artitú rá jához nem írt részletező 
tájékozta tó t, de a kis rondó-forma körvonalaiban ta r to tt  érdekes dinam ikával 
felépített kompozíció folyton változó képhatásaival érdekesen term ékenyítheti 
meg a hallgató fantáziáját.

2. Ravel Maurice (1875. Ciboure —) : Seherezáde —- H árom  költem ény 
énekhangra és zenekarra. (1903. Budapesten először.)

Ravelnek, a franciák legnagyobb élő zeneköltőjének neve nem isme
retlen nálunk. Az Operában já tszo tt bájos »Pásztorórá«-ja (IPhetire espagnole) 
és nagyon népszerű bolero-ja  révén a legszélesebb rétegek is jól ismerik virtuóz 
orkeszterszíneit és kedves, gaménes zenei hum orát. Seherezáde c. három 
zenekarkíséretes, Klingsor verseire kom ponált dalának mindegyike más és 
más hangulato t rögzít meg. Az elsőben a költő suttogó rajongással m agasztalja 
Ázsiát, a misztikus sejtelmes világrészt, tengereinek ritm ikus hullám zását, 
sivatagjainak végtelenségét, m inaretjeinek napfényben ragyogó karcsúságát. 
Hogy Ravel e tájképek zenekari aláfestésében a legpazarabb színekben ragyog- 
ta tja  orkeszterét — a tem atikus anyagot arab, perzsa és mongol népdaltöre
dékek szo lgáltatták ' — és hogy a versnek egyetlen m ozzanatát sem hagyja 
kiaknázatlanul, az szinte természetes nála.

A második dalban, a »Varázsfuvolá«-ban (La Flúte enchantée) persze 
egy versenyműszerűen szólisztikus fuvolaszólam vonul á t az egész rövid kom 
pozíción. Áz éj varázsát ecseteli a vonósok ponticello trem olója ; nyugtalanság, 
álmatlanság gyötri a költőt. Szerelmese játszik messze fuvolán, hangjai m int 
perzselő csókfoszlányok áradnak felé.

A harm adik dal (IPindifferent) panaszos sóhaj, egy röpke hangulat : 
a leányos arcú idegen if jiá, bárliogv kérleli a költő, közönbösen távozik, küszöbé
től búcsút intve feléje.

Énekli : Tutsek Piroska, a m. kir. Operaház művésznője.
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3. Dukas Paul (1865 Páris—) : A bűvészinas —- Scherzo.
Dukas a mai francia kom ponista-gárda egyik legképzettebb, leginven- 

ciózusabb tagja. A világhírű Conservatoire zeneszerzés-tanára. Fiatalkori 
műveiben Bizet és Massenet hatása a la tt áll, később — főkép a  M aeterlinck 
szövegére íro tt »Ariane et Barbe-Bleu« c. hangulatos, bűbájosán szép operájá
ban — m ár Debussy stílusához közeledik. Jelen scherzoját 1897-ben, C-dur 
szim fóniájának á tü tő  sikere u tán  írta . A szellemes hanghatásokkal te líte tt 
p a rtitú ra  szinte ütem ről-ütem re követi Goethe humoros, groteszk balladáját. 
Zenekari hanghatások irán t fogékony olvasóim figyeljék meg, milyen ötletesen 
alkalm azza Dukas a vonós hangszerek és a hárfa misztikus üveghangjait, a 
kis fuvola éles stakkatóit, a fagótok, de különösen a kontrafagót mély regisz
te ré t és az ütőhangszerek pazar ritm usorgiáját.

Alig húzta ki lábát a bűvészmester titokzatos műhelyéből, amikor 
inasa elm ondja a bűvös igéket, hogy mesterének csudálatos szellemidézéseit 
u tánacsinálja. A szellemek elő is bújnak és olyan garázdálkodást visznek végbe, 
hogy rövid idő a la tt vízzel árasztanak el m indent, törnek, zúznak ; a szeren
csétlen inas h a já t tépi, de nem tu d ja  megfékezni az elszabadult koboldokat. 
Végre a legválságosabb pillanatban, mikor m ár minden a fejetetején áll, meg
jelenik a m ester, aki pár erélyes szóval, kemény gesztussal rendet terem t a 
zűrzavarban .

S z ü n e t

4. Franck César (1822 Idege— 1890 P áris)  : D-moll szimfónia.
Kedves tan ítványa és részben szellemi örököse Vincent d ’Indy  írja 

róla, hogy a szimfonikus művészet az ő iskolájával született meg Franciaország
ban. W agner és Liszt hatása érzik minden m unkáján, ez azonban nem jelenti 
epigón voltát, hanem  magasan szárnyaló lelkének kongenialitását a két titánnal. 
F ranck maga is az ú ja t akarja, hiszen szimfóniája is három tételes, az egyes 
tételeknek pedig közös a tem atikája. Bz az újszerű beállítása a szimfóniának 
bem utató ja alkalm ával nagy feltűnést keltett.

I . Lento. Allegro non troppo. A főtéma elégikus hangú sóhaj, amely 
m indinkább fokozódva, hatalm as crescendón vezet az allegroba, melynek 
panaszos ereje pár tak tu s u tán  hirtelen megtorpan. F o jto tt hangulatrí átvezető 
tém a vezet rövid allegroval a melléktémához, mely gyönyörű szép vonós 
kantiléna. M ajdnem hirtelen, m int »deus ex machina« tö r elő a zárótém a titán i 
hangtömege, hatalm as erejével átfogja az egész expozíciót. A feldolgozási 
részben is a panaszos hang az uralkodó. Bgy démonikus crescendo után jön a 
visszatérés, mely szabályosan idézi az összes tém ákat. Rövid kóda.

I I .  Allegretto. H angulat tekintetében ez a tétel rokonvonásokat m u ta t 
Mendelssohn A-dur szimfóniájának lassú tételével. Régi szép idők, homályos 
em lékfosziányok, .sejtelmes tündéri tá jak  u tán  való vágyakozás sír az angol
k ü rt dallam ában. Egy másik dallam ot a hegedűk intonálnak, ezt a fafúvók 
akasztják  meg. Az u tána következő rész teljesen misztikus hangulatú. Ebben 
az átszellem ült köntösben té r azután az angolkíirt-tém a vissza, hozzá csatla
kozik rövidesen a basszusklarinét, k ü rt és fuvola is. A té tel befejező részében 
van  valami transcendentális nyugalom.

I I I .  Allegro non troppo. Vidám, bizakodó hangulat szól ki a gordonka 
dallam ából, m int mikor az ember erejének teljes tuda tában  vág neki az útnak. 
Az egész expozícióban nyom a sincs az előző tételek komor hangulatának. 
A feldolgozási rész és visszatérés geniálisan van kombinálva. A különböző 
tételek tem atikus anyaga is egészen új köntösbe vonul fel. De mindezeken 
á ttö r a főtéma örömtől sugárzó arca, démoni erővel fejezvén be ezt a hata l
mas alkotást.
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A SZERELMETLENSÉG ZENESZERZŐJE
Földolgozott életrajzi anyagával mélyen m egható kis könyv jelent 

meg a Herder & Co. könyvkiadóvállalat kiadásában, Freiburg im  Breisgau- 
ban. Szerzője, Fritz Grüninger m ár a címlapon jelzi, hogy Anton Bruckner 
életét i t t  »a népnek m ondja el«, vagyis népszerűén ism erteti az ugyancsak 
élhetetlen Schubert u tán , sorban, legkiválóbb osztrák zeneszerző megrázóan 
különös halk és magányos élettörténetét. Célja : szélesebb rétegek megértő 
szeretetébe ajánlani ezt az alázatosság ú tjá n  k iteljesedett egyéniséget, a tehe
te tlen  szerénységében naggyá le tt embert.

Regényes elbeszélés ez, anélkül, hogy beleszőtt valótlanságokkal 
erőszakoltan ta rk ítan á  az események csendesen csörgedező m enetét. Csupán 
a h á tté r  megfestése, a környezet és az abba tartozó mellékalakok gondos 
jellemzése, a lelkimozzanatok fö lkutatása és k ihán tása gazdagabb és rész
letesebb m in t más hasonló műveknél. H a nem csalódunk, ennek a m eghitten 
körülményes előadásmódnak okát az életrajzi anyag szűkös voltában keres
hetjük. A szerző érezte, hogy az események szokásos taglalásával egy-két 
n yom ta to tt oldalon végére érne ennek a külső változatosságot jóform án 
teljesen nélkülöző pályafutásnak.

Szinte azt m ondhatnók, hogy ebben az élettörténetben az a fontos, 
am i benne nem v á lt történéssé. S még az, hogy miért nem v ált történéssé.

A vidéki orgonista

Anton Bruckner 1824 szeptem ber 4-én szü letett Felső-Ausztria egyik 
falujában, Ansfeldenben. N agyatyja., a ty ja  falusi tan ító  ; a templomi orgonista 
teendőit is nekik kellett ellátniok. így  a zene kezdettől fogva nagy szerepet 
visz életében és tehetségének korán nyílik alkalm a a jelentkezésre. Alig m últ 
tizennégyéves, m ár ő helyetteskedik az orgonapadon tüdővészes haldokló 
a ty jáért. Szinte m agátólértetődően lép a hagyom ányos családi pályára, de 
W indhag furcsa külsejű, félszeg segédtanítója m inden szabad idejét zenei 
tanulm ányokra fordítja.

Mint segédorgonista kerül vissza a Szent Flórián apátság híres orgonája 
mellé, amely impozáns méreteivel és csaknem fényűző fölszerelésével második 
helyen állo tt akkor Ausztria összes orgonái között. A kis Bruckner-fiút a ty ja  
halála u tán  i t t  a templomi gyermekkórusba vették  föl kellemesen csengő 
hangja és ösztönösen helyes énekmodora m iatt. M int kórustag, iskolai és 
hangszeroktatásban részesül, de zenei tanulm ányai sohasem válnak rend
szeressé. Voltaképpen mindvégig a m aga mestere, autod idakta m aradt. Az 
apátság falai m ögött nem hall m ást, sőt kótából sem ismer meg egyebet egyházi 
muzsikánál. S ajá t szerzői kezdőkísérletei term észetesen kivétel nélkül ebben az 
irányban mozognak. Ezenkívül csupán a falu zenéjéről, népi muzsikáról tud. 
Odahaza eleget hegedült táncra — mellékkeresetül.

Aloysia Bogner

Huszonnegyedik évétől harm inchatéves koráig m arad t Bruckner 
— eleinte m in t segéd-, később, m int életfogytiglan kinevezett főorgonista — 
Szent F lóriánban. N apjai egyformán telnek : tanu l és ta n ít . . . Bezzeg m ásként 
képzelte el életét eleinte, am ikor családalapításról ábrándozott és azzal a 
reménnyel á lta tta  m agát, hogy Aloysia, az apátság főtanítójának, Bognernek 
leánya nem u tasítja  vissza, ha kezét megkéri. Hiszen a leányka kedves játszó
pajtása volt s úgy szeretett vele két hangra énekelni! . . . Ámde Aloysia csak 
baráti vonzalm at érez irán ta  és nem akar felesége lenni. Tőle kapja élete első 
kosarát, amely nem m arad t utolsó. Háromszor volt szerelmes életében és 
m indhárom  esetben viszonzatlanul . . .
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L inz

Mély fájdalm ában a zenéhez menekül és misét komponál a vigaszra 
vágyó Bruckner. S misét komponál Linzben, m int a dóm beérkezett orgonistája 
is, aki a templomkórus egyik kékszemű altistájába, G ärtner pékmester Mária 
nevű leányába szeretett bele. Linz püspökségének dómorgonista pályázatán 
csak hosszas rábeszélés és nógatás u tán  v e tt r é s z t ; hiszen m ár-m ár beletörődött 
az apátsági élet nyugodt egyformaságába és végérvényesen leszámolt jövőjével. 
De bensőséges já téka győz ; szabad rögtönzésére osztatlan dicséret hallatszik és a 
tekintélyes állást neki ítélik oda.

M áriát a művészetével szeretné meghódítani : azzal, amiben biztosnak 
érzi m agát. Muzsikában akarja  kifejezni előtte érzelmeit és két barátnőjével 
együtt meghívja a leányt, jöjjön el a tem plom ba és hallgassa meg szám ára 
rögtönzött orgonaábrándját. Bruckner mélyen elmerül já tékába s valóban 
elábrándozik ; csak xígy ömlenek feléje a zenei gondolatok, csak úgy kergetik 
egym ást szebbnél szebb ötletei, hiszen annyi elmondanivalója van és telt 
szívén oly jó könnyíteni . . . Ámde amire elévüléséből magához té r és ki- 
józanultan körültekint, — egyedül van ; a három  leányka türelmesen hallgatta 
egyideig, azután elúnta a hosszadalmas hangversenyt és kuncogva elosont . . . 
Negyvenkétéves, am ikor utolsó házassági a ján la tá t a tizenhétéves Josefine 
Lang u tasítja  vissza. B ánatában ezúttal m ár nem egyházi szerzemény, hanem 
forradalm ian újszerű, hatalm as zenekari szimfónia vigasztalja meg.

Bruckner a zeneszerző ugyanis időközben gyökeres átalakuláson ment 
keresztül.

Wagm r
1864-ben új karm ester kerül Linz város színházához. O tto K itzler 

átlagos képzettségen fölül álló vidéki karm ester és Bruckner ham arosan meg
érzi, hogy a sors i t t  olyanvalakivel hozta össze, akinél o ltha ta tlan  tudás
szom ját csillapíthatja . . . Addig Simon Secliterliez, a zeneelmélet hírneves 
szigorú tanárához u tazga to tt föl a bécsi Konzervatórium ba, hasznos, de 
rendszertelenül v e tt leckeórákért. Most sem rest és imm ár deresedé fejjel 
szegődik tan ítványkén t O tto K itzler mellé, aki őt — Mozart, Beethoven és 
Schubert vezérkönyvei nyom án — a hangszerelés ismereteibe ava tja  be. Való
ban, Bruckner csak negyvenéves korában tan u lt meg hangszerelni s az elért 
eredm ényt virtuózán kezelt, remekül szóló zenekara bizonyítja.

De egyik nap új kö te t fekszik a tanár zongoráján: W agner »Tannhäuser<<- 
p a r ti tú rá ja 1 Bruckner ám ul-bámul : »Lám, ez a W agner meg m erte kockáztatni 
m indazt a merész szabályellenességet, amire magam is régóta vágyódva 
gondolok s amihez eddig nem volt bátorságom!«

W agner hatása a la tt egy csapásra szabadítja ki m agát a gátlások 
nyomasztó préséből. Ez a nap éíetreszólóan döntővé válik további fejlődésére 
nézve. W agner nyom dokaiban indul tovább és megindító odaadással csüng 
ezentúl a »mesterek mesterén«.

Első siker
Johann Herbeck, az értékes karm ester és a bécsi operaház későbbi 

igazgatója 1867-ben a Konzervatórium nak Sechter halálával megüresedett 
tanszékébe h ivatja  meg Brucknert, aki ezzel végre megfelelő viszonyok közé 
kerül s m int feltűnően eredményes tanár és megkapó orgonaművész csak
ham ar európaszerte ism ertté válik. Kedvenc növendékei sorából egymás u tán  
lépnek elő a következő nemzedék legragyobóbb nevű karmesterei : Gustav 
Mahler, Franz Schalk, August Göllerich, Ferdinand Löwe, Felix Mottl, Karl 
Muck és Nikisch A rtúr, továbbá Flugo Wolf, a korszak nagyjelentőségű dal
szerzője. Az orgonaművészt Németországba, majd Angliába és Francia- 
országba hívják sikeres hangveresenykörútra. 1875 ó ta egyetemi tanár ‘ 
1891-ben tiszteletbeli doktor címmel tü jiteti ki a bécsi egvetein.

ő C m S > K
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De a zeneszerző még mindig süket fülekre talál. Alig van hozzám érkető 
komponista, akit ily lassan, vonakodva és későn ism ertek volna el. Nyolc 
szimfóniát ír t és a befejezetlen IX . szimfónia záró tételeinek vázlatai között 
érte u tó i őt a halál, 1896 október 1 1-én. V annak közöttük, am elyeknek első 
bem utatására 10— 15 évig és még tovább kellett várnia s az V. és IX . szim
fóniáját sohasem hallhatta . Sokáig a m ár megszólaltak sem értek  el többet 
egy-két előadásnál. A II . és I I I .  szimfóniát m aga vezényelte először, a 
»romantikus« IV .-et R ichter J ános, a »tragikus« V .-et -— halála u tán  — 1899-ben 
G ustav Mahler ; a V II.-e t Nikisch A rtúr m u ta tta  be 1884-beu első döntő 
sikerrel, a V III .-at H erm ann Levi, Münchenben.

Pedig elsősorban a szimfóniáinak sorsa feküdt a szívén ; vázlatok 
kötegeivel érkezett meg nyár elején Szent F lóriánba és ősszel rendszerint 
egy-két befejezett tétellel u tazo tt el onnan. Óvatosan, lassan dolgozott 
kevés, de csupa nagyszabású m űvet hagyott há tra  . . .  A III . szim fóniáját 
nagy izgalomban bekért engedéllyel W agnernek a ján lo tta , aki őszintén szerette 
és becsülte őt.

A z alázatos

»Bruckner«, fordult hozzá egyízben W agner. »Megvallom, eddig kétel
kedtem  abban, hogy Beethoven IX . szim fóniája u tán  van-e még remény 
ennek a m űfajnak további fejlődésére. Maga, Bruckner, tá g íto tt Beethoven 
form áin és új tartalom m al tö ltö tte  meg azokat.« — A m egszólított csillogó 
szemekkel, m eghatottan  p illan to tt föl szeretett mesterére, akinek jelenlétében 
a világ m inden kincséért sem lehete tt volna ő t leülésre bírni. »Maga, Bruckner, 
a trom b itá t egészen új és nemes szerepkörrel ajándékozta meg s egészen új 
és az eddigieknél nemesebb föladatok elé á llíto tta  a többi rézfúvóliangszerek 
csoportját is.«

Csakis W agnertől tű r t  el efféle k itün tető  m élta tást. Másoktól haragosan 
kikérte magának, hogy személyét Beethoven géniuszával együtt említsék. 
A szelíden mosolygó félénk emberke ilyenkor goromba tu d o tt lenni, fölugrott 
és bőszen eltávozott.

W agner halálának hírére Bruckner elájult. »Mesterem, Téged kellett 
elveszítenem! Most egészen elhagyott vagyok, — egészen elhagyott.« Folyton 
csak ezt ismételgette, am ikor magához té r t ; fejét tenyerébe hajtva , vigasz
talanul zokogott az egyetem folyosóján.

»Nagy barátom , hozzátartozóim  m ind elhúnytak, m ost m ár csak ti 
m arad tatok  nekem, kedves fiaim«, így szólt később a katedráról az egyetemi 
ifjúsághoz, amelynek atyai pártfogója volt. Milyen önzetlenül örült, am ikor 
Hugo Wolf egyik karm űvét, az ő szimfóniájával együtt tűzték  m űsorra Berlin
ben! Nem ism ert féltékenységet, kicsinyes becsvágyat . . . H ogyan fá jt neki, 
amikor Brahm s egyszer m aró gúnnyal kérdezte tőle : »Mi az, Ön szim fóniákat 
is komponál?« T anítványai körében csak szomorúan jegyezte meg erre : 
»Miért b án t ő engem? É n elismerem műveinek komoly becsét, de nem tehetek 
erről —- saját dolgaim nekem valahogyan mégis kedvesebbek.«

*

Alázatos volt — szinte m ár a magabiztos művészegyéniség fogalmán 
túlm enő értelemben. A lélektan »infantilizmus«-nak nevezi az állapotot, amikor 
valaki változatlanul gyermetegnek m egmaradó kedéllyel halad keresztül az 
élet különböző korszakain ; am ikor ez a gyermeteg kedély nem férfiasodik 
önállóvá és nem tesz szert az öregkor átfogó leszűrtségére, hanem  a maga 
serdületlen m ivoltában vénül el, m in t a bimbó, amely sokáig m ozdulatlanul 
ül az ágon és végül elfonnyad, anélkül, hogy szirm ait bárm ikor is teljesen 
kiteregette volna. S végső értelem ben talán  ezt az infantilizm ust bizonyítja 
asszonyi ölelések nélkül, szerelmetlenül lepergett élete is, amelybe viharzóbb 
erejű férfiség soha bele nem nyugodott volna.
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Jóságos, rom latlan lélek Bruckner lelke, — de gyermeteg lélek. Tám aszra 
volt szüksége és sorsát, zenetörténelm i helyzetét pecsételte meg az a körülmény, 
hogy tám aszát forradalm ár lángelmében választo tta  meg. Ez ő t is forradalmö- 
síto tta . Viszont csakis így -— csakis így — oldhatta  meg művészi feladatát : 
csakis így o lvaszthatta  össze az örökbe kap o tt osztrák zenei hagyom ányokat, 
elsősorban az osztrák népi zene hagyom ányait kora leglialadottabb akarásaival, 
hogy m aradandó becsű em léket állítson e két alkotó elem egymást meg
term ékenyítő összetalálkozásának.

JEM N ITZ SÁNDOR

LISZT DALAIBÓL
B O R O S  R E Z S Ő  műfordításai

A fordító minden jogát fönntartja. 
A rádióval szemben kézirat

I.

Óh mily megfoghatatlan az 
Es muss ein W underbares sein

0 . v. Redwitz

Óh mily m egfoghatatlan az, 
ha egybeforr két lélek!
Á tértve minden dobbanást, 
egymás szívében élnek, 
a kedv, a bánat, az üdv, a gyász 
/:szívükben egybeolvad:/' 
az első csóktól mindhalálig 
/:csak szerelemről szólnak.:/

II.

Hol él ő ? — Wo weilt er?
Rellstab

Hol él ő? Beli rémséges, fagylepte tá j!
Az ágya? A | szirten, hol bőszen zúg az j ár. i.)
Min fárad? Úgy véli, az üdvre talál.
Mit érez? H onáért a | szíve, a szí—ve | fáj.
Te felhő, köszöntsed a | bősz helyeken!
Óh altasd, te | szellő, szép álma le]gven!
Te ] csalfa, te j csalfa üdv, óh | csókold meg ho—mlojkát!
En hívom, | én hívom’: j  óh térj meg, úgy j  vá—r szép hajzád,

úgy vár szép hajzád!

1.) Vágj- : »Hol szunnyad?«. . .  stb. — »bőszen«: a harmadik negyedkotta 
fölbontásával (— v>>).
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ill .

Napból egy fényes kévét 
Nimm einen Strahl der Sonne

Napból egy fényes kévét 
és vedd egy csillagét, 
az E tn a  lángpatakja 
e|m észtő tű z le h é t: 
s megjládd, mi fényt vet rám  
s meleget | ád és üdvösséget 
s látod, mi | szívem mélyén 
halálra gyújt s föl éget.

IV.

A hegyeken néma, nagy csönd 
Über allen Gipfeln ist Ruh

A hegyeken | néma, nagy J csönd, 
lomb sűrű j sá tráb a’ \ fönt 
nincs semmi nesz.
A kis m adár j fészkén 5 m ind í hall— Igát.
Várj csak, | várj, |/:v á rj csak, j  várj,:/ /:holnap:/
tán  te is | bé— |kén le— | he tsz, 2
holnap I békén te j is, 5 t e— | is.
/:várj csak, I várj,:/
holnap I békén | leszesz 7  te  j is. 3

Egy bús fenyő áll árván 
Ein Fichtenbaum  steh t einsam

Egy bús fenyő áll árván 
az északi hegytetőn.
Oly álmos! befödi jéggel 
és hóval a szél sűrűn.
Az álm a egy messzi pálmafa, 
mely távol Dél honán 
árván és szótlan gyászol 
az izzó bérc falán. '

2. ) >>te is« : az utolsó negyedkotta fölbontásával.
3. ) Két negyed összevonásával s egy félkotta fölbontásával.

Rellstab

Goethe

V.

Heine

MicA:. JmLAkL •. é:
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HELYES-E A ZENETANÍTÁS 
MAI IRÁNYA?

A zene annyira integráns része az ember lényének, bogy akkor is k iha jt, 
ha nem művelik. De míg vadon tenyészve csenevész m arad, telve gyommal 
és korcshajtásokkal, addig művelve művelésének mértéke nem kevesebbet 
jelent, m int lelki jólétünknek a fokát. Mi lehet h á t a művelésénél fontosabb, 
művelésének helyes irányánál kívánatosabb? Vájjon megfelel-e céljának 
művelésének mai iránya?

A zenét megfelelően művelni annyit tesz : Minél jobb zenét, minél 
nagyobb terjedelemben, minél jobban és minél aktívabban művelni.

A zene akkor jó, ha hat, nemcsak érzéki meg formai szépségével, de 
költői tartalm ával is. H a csak az »érzékileg kellemes« dominál benne, érzéki 
ingerré süllyed. Az érzéki szépségen felül a formai szépség iránti fogékonyságot 
kifejleszteni a zenetanítás feladata, a költői tartalom  iránti érzéket pedig a 
jó zene rendszeres művelése terem ti meg.

A zene művelésének terjedelme akkor megfelelő, ha művelése nemcsak 
intenzív, de extenzív is. H a az arra  alkalm atlanok kevés kivételével a maga 
m ódja szerint mindenki műveli és ha a zene a kedély állandó táplálására szolgál. 
Ma a zene hivatásos és dilettáns művelői m elleit a teljesen műveletlen nagy 
tömeg a zenének csak passzív részese. A zenekultúra irányítása akkor állna 
hivatása magaslatán, ha az volna a célkitűzése, bogy többé-kevésbé zeneileg 
mindenki m űvelt legyen. Ennek a megvalósítása nem utópia. Az általános 
iskolai kötelezettség keretében nagyobb nehézség nélkül megvalósítható, ha 
a zenekultúra irányítása á t van hatva ennek a jelentőségétől. Nem hangszer- 
tanítás i t t  a követelmény, az ének éppen oly értékes orgánuma a zenének, 
m int a hangszer. Előfeltétel e célra az »iskolai zenetanítás« tudom ányának 
olyan kiépítése, m int azt például Németországban a »Schulmusik« művelése 
m utatja .

A zene művelése akkor jó, ha a törekvés arra irányul, hogy annak benső 
lényegét ju ttassa érvényre, külső effektusok vagy személyes érvényesülések 
helyett —- és ha ennek a törekvésnek eleget is tu d  tenni! A művelés történhet 
töm egkultúrában és m agaskultúrában, hangversenyteremben és otthon, 
produkcióra és zenei élvezetre. A töm egkultúra — otthon — zenei élvezetre : 
a zene kultúrpalotájának az alapja, a m agaskultúra —- otthon — zenei élvezetre : 
a palota törzse, dereka, a m agaskultúra — hangversenyteremben — produk
cióra : a palota díszítő, koronázó része. Sohasem szabad elfelejteni, hogy a 
koronázó rész csak az alapon és törzsön nyugodhat, koronázó részt alap és törzs 
nélkül építeni akarni : értéktelen szemfényvesztés. Ez azt jelenti, hog)' a 
zeneművelés otthona otthon és nem a hangversenyteremben van, hogy a 
zenében nem az előadási produkció, hanem a mű az elsődleges. Előadást és 
m űvet nem lehet ugyan egymástól széjjelválasztani, de a m ű szépségét zavar
talanul érvényre ju tta tó  előadásnál különb előadás csak dísze a műnek, — ha 
kivételes művészi előadás rávilágít m ár ism ert műnek rejtve m aradt szépségeire, 
ez a szépség csak csepp a mű szépségének tengerében, — ha pedig önálló életet
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él az előadási produkció és a maga szépségeit a m űtől függetlenül érvényesíti, 
akkor ezzel a m űvet és vele a zene lényegét eltorzítja.

A zene aktív  művelése abból áll, bogy nemcsak hallgatjuk, de ének
karokban, zenekarokban stb. produktive is műveljük. Nem úgy, hogy hallgató 
m ár senkisem m arad. Hanem  hogy mindenki produktive és receptíve műveli 
a zenét, egyszer így, máskor úgy ; a hivatásosak többet produktive, a nem 
hivatásosak többet receptíve.

Ezekután az a kérdés, hogy m iként lehet a zene m ost ism ertetett m űve
lésére a társadalm at nevelni, képezni?

Az természetes, hogy a zenei nevelés ellátására csak a hivatásos zenészek 
alkalm asak és hogy ebből a munkából a kontárokat ki kell zárni. A hivatásosak 
közül is csak a pedagógiailag megfelelően képzettek alkalm asak. Jó  tanításhoz 
még a zenei, technikai és általános pedagógiai készültség sem elég. Ezeken 
felül még a tananyag pedagógiailag önálló feldolgozásához szükséges képességgel 
is kell bírni. A tan ítás csak akkor áll hivatása m agaslatán, ha anyagát a tanító  
pedagógiailag előzetesen m ár úgy feldolgozta, m int egy alapos instruktiv  
kiadást. A pedagógiai képesítő vizsgálaton a legfontosabb tárgynak kellene 
lenni annak, hogy a jelölt megfelelő művet, zárt helyen, záros határidőn belül, 
m iként tud  pedagógiailag feldolgozni, részletes ismertetésével annak, hogy azt 
m iként tanítaná.

Az is természetes, hogy a nagy tömegre kiterjedő zenetanításhoz kétféle 
pedagógiai képesítés tartozik  : egy tanítói a töm egkultúrához és egy tanári 
a magaskultúrához. Mint az általános nevelés terén. H a a pedagógiai kiképzés 
egységes, m int például nálunk, akkor olyan színvonalat terem t, mely az ala- 
csonyabbfokú tanításhoz a pedagógiai tudás rovására kelleténél magasabb, 
a magasabbfokú tanításhoz ellenben a művészi képzettség rovására alacsonyabb. 
Az elemi zenetanításhoz a könnyebb zeneirodalom pedagógiai feldolgozásához 
szükséges készség kell, ennek eléréséhez pedig nem Bach fúgákon, Beethoven 
szonátákon, Paganini, Liszt és Chopin etűdökön vezet az út.

A zene művelésének előfeltételei : hallás és ritmusérzék, teelmikai és 
előadói készség, jó lapról olvasás és gyakorlottság a zenei együttesben, irodalmi 
ism eret és érzék a m űvek stílusa meg zenei tartalm a iránt. Valamennyi kell, 
m ert bármelyik hiányzik, a zene művelése m ár labilis, hiányos lesz. Mégse 
került még a tanítási gyakorlatban olyan pedagógiai koncepció kivitelre, 
mely e feltételeket a tanítás egész területén m egterem tette volna. E  tekintetben 
a mai tan  terv  sem eredményesebb, m int a 40 év előtti, a tudom ányosan ana
litikus-szintetikus módszer sem, m int a Pestalozzi-féle szemléltetés, a »játszva 
tanítás« sem, m int a spártai tanítási mód.

A zene tanterve 40 év előtt az volt (sok helyen még m ost is az), hogy a 
tanuló friss egym ásutánban halad t végig az irodalmon, az előadásnál csak az 
alapvető zenei és technikai követelményeknek kellett eleget tenni, a művek 
voltak a központban, nem a produkció, részletes kidolgozásra a tanév folyamán 
csak 1— 2 mű került, koncerten pedig csak a kiváló tehetségek szerepeltek. 
A növendékek így megismerték az irodalm at, eleven kapcsolatba kerültek 
a művekkel, lapról olvasásban és zenei együttesben otthonosak lettek, játékuk
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azonban felületes, elnagyolt, előadói készségük fejletlen m aradt (az átlag- 
tannlóról van szó) és kóta nélkül alig tud tak  valam it produkálni. A mai ta n 
tervben visszahatásként ezzel szemben a produkció van a központban, és a 
művek, az irodalomismeret meg lapról olvasás a háttérben. A tanulónak 
minden évben aránylag oly nagy etűdökből, Bachokból, szonátákból és néhánv 
előadási darabból álló anyagot kell produkeió-szerűen kidolgozni (és lehetőleg 
többször koncerten szerepelni), hogy az átlagos tehetség ezeken kívül máshoz 
m ár alig-alig ju t. (Folytatása következik)

VIDÉKI ZEN EÉLET
A Pécsi Zenekedvelők Egyesülete december havában ünnepelte meg 

fennállásának negyvenedik évfordulóját. 1895 februárjában ta r to tta  első 
összejövetelét és március 10-én a belügyminisztérium jóváhagyott a lap 
szabályaival ta r to tta  alakuló közgyűlését, melyen Kardos K álm án főispánt 
elnöknek, Opris P étert és jánosi Engel Józsefet alelnököknek választo tták  meg. 
Dr. Bors Em il le tt tiszteletbeli, Löhr Vilmos pedig működő karm ester. Most a 
jubileum  évében dr. Ángyán  János nyilv. rendes tanár elnöksége a la tt dr. Sík 
Lajos igazgató és Vadas Gábor titk á r  vezetésével működik az agilis Egyesület, 
melynek karnagya Várhalmi Oszkár, országos hírnévre te t t  szert a vidéki 
zenekulüira ápolása körül k ife jte tt igen nívós működésével. Az Egyesület 
agilitását a következő k im utatás jellemzi. Negyven év a la tt tizenkét m agyar 
szerző ju to tt szóhoz, 25 művével. A nagy hangversenyek (zenekari koncertek 
száma 80 volt ; ezenkívül szám talan kisebb (kamarazenei, házi) hangversenyt 
rendeztek. Ünnepi hangversenyén Várhalmi Oszkár vezetésével 37 tagú vonós- 
és 21 tagú fúvó- (illetve ütő-) hangszerből álló zenekar já tszo tta  a Hnbay, 
Dohnányi, Bartók, Weiner, Siklós, Kodály és Zádor műveiből összeállított 
műsort. Az előkelő közönség lelkesen ünnepelte a népszerű kitűnő karm estert, 
zenekarával együtt.

Sopron. A soproni Liszt Ferenc Zeneegyesület meghívására nagyszabású, 
önálló Liszt-zongoraestet ado tt Sopronban Stefániái Im re. A hangverseny 
előtt vitéz dr. Simon Elem ér v. főispán em elkedett szavakkal ny ito tta  meg 
a soproni Liszt-évet. A műsor élén a A-moll szonáta állott, m ajd a Funerailles, 
a 3. Liebestraum  és a 10. m agyar rapszódia, szünet u tán  pedig a Cantique 
d ’amour, továbbá Paganini e-dur Capricciójának első á tira ta  és a Rákóczi- 
induló első feldolgozása következett. A soproni közönség hálásan ismerte el, 
hogy Stefániái já téka nemcsak bám ulatos virtuozitásával ragadta el, hanem 
sokoldalúságával és elmélyedésével. Az első két szám között Gárdonyi Zoltán 
dr., a Sopronban élő neves m agyar L iszt-kutató és az o ttani zeneegyesület 
karnagya ta r to tt  előadást, melyben a műsoron lévő Liszt-szerzemények alapján 
szólott Liszt művészetéről és jelleméről. — A Liszt-emlékév folyamán a soproni 
Liszt Ferenc Zeneegyesület második hangversenyén Liszt alkotásai közül elő
adásra került a »Fantázia m agyar népdalok felett« zongorára és zenekarra, 
továbbá a »Boldogságok« a Krisztus-oratórium ból bariton szólóra, vegyes
karra és orgonára, valam int dalok zongorakísérettel. A »Fantázia« zongora
szólóját dr. Hernfeld Pálné ad ta elő bravúros lendülettel, a bariton szólót és 
a dalokat pedig dr. Lorenzi Pál énekelte stílusosan. A műsor keretét Beethoven 
»Coriolan-nvitány«-a és »V. szimfóniája« ad ták  meg. A zene- és énekkar betan í
tását és vezénylését dr. Gárdonyi Zoltán egyesületi karnagy végezte. Örvendetes 
jelenség, hogy az énekkar teljes egészében, a zenekar pedig, négy fúvós kivé
telével, kizárólag soproni erőkből állott. A soproni Zeneegyesület ezzel a
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hangversennyel is tanü jelét ad ta  annak, hogy a Liszt-em lékévet valóban 
a nagy m agyar zeneszerző emlékéhez m éltó módon ünnepli meg.

Nagykanizsa. K ét tanári és két növendékhangversenyt rendezett 
Yannay János, a Városi Zeneiskola kitűnő direktora. Előbbinek változatos 
m űsorán főként Liszt művei szerepeltek. Ezeket Honfi Ilona és Kerekes Irén 
játszo tták , fejlett stílusérzékkel. A többi számokban Garai M argit, Pásztor 
Irm a és az intézet ríj hegedűtanára : Drávái Lajos tűn tek  ki, Barbarits Lajos 
»A m uzsika világtalanjai« címen ta r to tt  érdekes előadást.

BELFÖLDI HÍREK
Huber-Hubay K ároly halálának fél

százados évfordulóján a Magyar kir. 
Opera kegyeletes ünnepséggel adózott 
a kiváló m agyar muzsikus emlékének. 
Előbb Siklós A lbert m ondott lendü
letes, tartalm as emlékbeszédet, mél
ta tv a  a kiváló hegedű-pedagógus, k a r
nagy és zeneszerző érdemeit. U tána 
Roubal karigazgató vezetésével Haiber- 
H ubay »Fohász« című m eghatóan 
szép kórusát ad ta  elő az Opera férfi
kara. — Ugyanakkor este a budapesti 
Rádió is rendezett emlékestet, melyen 
Zsasskovszky József vezetésével a Pol
gári Dalkör énekelt h a t férfikórust 
stílusosan, igen jó intonációval. Az 
emlékbeszédet, — m elyet lapunk 
elején egész terjedelmében közlünk — 
dr. Hubay Jenő személvesen olvasta 
fel.

Báró Korányi Frigyes dr. volt minisz
ter, a m agyar politika, a m agyar pénz
ügy és a m agyar ku ltú ra egyik európai 
hírű büszkesége, karácsony napján  
hatvanhatéves korában hirtelen el- 
liúnyt. A gazdasági élet realitása 
m ellett ifjú korától kezdve vonzódott 
a költészet és a zene álom világa felé. 
Őszinte lelkes rajongója volt a m űvé
szeti szépségeknek. Midőn a politiká
tól visszavonult, önfeledten ad ta á t 
m agát régi vágyai beteljesülésének : 
a komponálásnak. K an tá tá já t, melyet 
a Karegyesület m u ta to tt be L ichten
berg vezetésével és vonósnégyesét, m e
lyet egyik H ubay-zenedélutánon és a 
W aldbauer-K erpely-kvartett kam ar a- 
estjén já tszo ttak  szép sikerrel, rész
letesen m élta ttuk  akkoriban lapunk 
hasábjain. Utolsó m űvét, egy nagyobb 
dimenziójú zsoltárt, m ár nem fejez
hette  be. H alálával a m agyar zenei 
élet egyik agilis, végtelenül rokon
szenves fak to rát vesztette el.

Hannover György a Hangverseny- 
zenekar kitűnő titk á ra  és hangverseny
mestere, H ubay m ester egyik leg
kitűnőbb művésznövendéke tragikus 
körülm ények között h án y t el. A lat
tom os betegség végzett három  nap 
a la tt a közszeretetben állott, szim
patikus művésszel. Igen sokat dol
gozott, hajszolt életet élt, hogy fenn
ta rtsa  m agát. Szerénysége és köteles
ségtudása m intaszerű volt. Azok közé 
a kevesek közé ta rtozo tt, akiknek 
idealizm usát nem ro n to tta  meg a 
m indennapos robot-m unka. Tem eté
sén a zenésztársadalom őszinte rész
véte m eghatóan ny ilatkozott meg. 
Aznap este, W eingartner Városi szín
házi hangversenyén a karm estertől 
balra  eső helyét üresen hagyták  és a 
koncertm esteri székre gyászkoszorút 
helyeztek el. Emlékére Beethoven 
Eroica j ának gyászinduló j á t j á tszo tták . 
Ném a m egilletődött csend követte ezt 
az »első« szám ot; m indenki H annoverre 
gondolt, ak it legszebb életkorában 
ragadott el a halál m űvésztársai 
köréből.

A Petőfi Társaság a Liszt Ferenc- 
emlékév alkalm ából ünnepi ülést ren
dezett, melyen dr. H ubay Jenő nagy
szabású előadást ta r to tt  az ötven év 
előtt elhúnyt Mesterről. Visszapillan
tá s t vetve a nagy m agyar zenei láng
elme életére és pályafutására, felidézte 
vele kapcsolatos emlékeit. Különösen 
Liszt Ferenc m agyarságát dom borí
to tta  ki és kérte a Petőfi Társaságot, 
hogy tegye m agáévá azt a lelkes 
akciót, amely Liszt Ferenc ham vainak 
hazahozatala érdekében megindult.

Bartók Béla nyerte el a K isfaludy 
Társaság 1929— 34. évben bem utato tt 
legkiválóbb kompozíció jutalm azására 
szánt Greguss-díjat. Lapzártakor 
értesülünk, kogy a kiváló professzor a 
Társasághoz in tézett levelében vissza
u tasíto tta  a k itün tetést.
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KÜLFÖLDI HÍREK
Sosztakovics Dim itrij ifjú orosz 

kom ponista »Lady M acbeth falun« c. 
operáját m u ta tta  be a pozsonyi cseh
szlovák operatársulat D rasar igazga
tásával.

Esterházy Ferenc gróf »Szerelmes
levél« c. dalm űvét (Fóthy János szö
vege) a bécsi állam i Opera m u ta tja  be.

Gerswin George, a híres amerikai 
kom ponista Porgy and Bess c. operá
já t a Theatre Guild hozza színre New- 
yorkhan.

Nápolyban a San Carlo - színház 
Ascanio fiatal olasz zeneköltő »Baldo« 
c. dalm űvét m u ta tja  be. Azonkívül 
műsoron vaunak Respighi (»Az el
m erült harang«), Mascagni (»Nero«) és 
Rcfice (»Cecilia«) operái, továbbá két 
ballet : Sport tini »Fernando Cortez«-e 
és Mangiagalli »Aranyfűzfá«-ja.

Anderson néger énekesnő a salz
burgi dómban énekel a nyáron az 
ünnepi játékok keretében.

Szimfonikus fantázia Frescobaldi egy 
témájára a címe K ari Höller írj zene
kari művének, m elyet Hannoverben 
m utatnak  be.

Stuttgartban Monteverdi »Orfeo«-ját 
m u ta tják  be, Leonhardt tanár átdol
gozásában.

Monjuszko »Halka«-ját és Lortzing 
>>A kisváros«-át ú jítják  fel az erfurti 
városi színházban, Hensel-Haerdrich 
rendezésében.

Paulus Ákos tanár, gordonkamű
vész, a kassai Városi Zeneiskola k i
tűnő tanára  53 éves korában v á ra t
lanul elliúnyt. H alála osztatlan rész
véte t k e lte tt a város magyarsága és 
zeneiskolai kollegáinak körében.

Szerkesztői üzenetek
♦♦♦

Érdeklődő. A közölt név pszeudonim. 
Valódi nevét nincs jogunk közölni. Méltóz- 
tassék a Zeneszerzők Egyesületének igaz
gatóságához fordulni.

Dr. R. J. Nem »pletyka«. A Magyar 
Nemzeti Múzeum kézirattárában van egy 
kótapapírlap Liszt kézírásával, melyből 
kiviláglik, hogy a Mesternek valóban 
szándékában volt egy hegedűversenyt írni 
Reményi Ede számára. A kéziraton olvas
ható : »Concerto pour Reményi ■— 24
Janvier 60. Wey mar.«

B. G. Keszthely. A kontár-kérdés rendezése 
most van folyamatban. Megnyugtathatom, 
a készülő törvényjavaslat nem ölv kegyetlen, 
mint a levélben vázolt rémhírek terjesztik.

Károlyi. Olyan szaxofónról, melyet levelé
ben emut —-' a hangszer, toldócsövet záró 
mechanizmussal pillanatok alatt Esz-bar; 
tonról E-tenorra váltható át — nincs 
tudomásom. Kivitelezése nem képtelenség, 
hiszen a veutilktirtnél és a basszuspuzonnál 
már évtizedek óta használatos ugyanazon 
hangszeren két-három-féle hangolás egye
sítése.

Zeneiskola. Minthogy Liszt Ferencnek 
73 zongorakíséretes dala maradt ránk és 
6 dala orgona-, vagy harinónium-kísérettel, 
felesleges »mindig ugyanazt a 8— 10 dalt« 
énekeltetni Elismerem, hogy sok baj van 
magyar fordításukkal, de ép ezen akar 
A Zene is segíteni, mikor e dalok magyar 
fordításának "közlesét kezdi meg jelen 
számában.

Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága 
hangversenyei a Pesti Vigadóban

„ A “ bérleti hangversenyek:
Január 26. vasárnap d. u. 5 órakor Február 23. vasárnap d. u. 5 órakor
Február 9. » » » 5 » Március 8. » » » 5 »

Legközelebbi „ B “ bérleti hangversenyek
1936

Február 4. kedd Március 3. kedd
Február 18. v. 19. | Március 31. «

A hangversenyek este 8 órakor kezdődnek.

Budapest székesfőváros házinyomdája 193G —  129



Fele lős  szerkesztő : F e le lős  kiadó :
S I K L Ó S  A L B E R T N O V Á G H  G Y U L A

r*-*
S zerkesz tő ség : B ud ap est, V ., P an n o n ia -u tc a  14. K iad ó h iv a ta l: B u d ap est, IV ., S zép-u . 5, fé lem . 2.

T e le fo n : 13-0-67 T e le fo n : 84-5-29

Budapes t
XVII. évfolyam, 6. szám 

1936 január 15.

T A R T A L O M
+

Hangversenyműsoraink ismertetése. — Dr. R. St. Hoffmann 
(Wien): Bécs zenei élete. — Boros Rezső: Liszt dalaiból, (II.) 
— Kálmán György: Helyes-e a zenetanítás mai iránya ? 

(Befejezés.) — Külföldi hírek.

A  S zék esfő v á ro si N ép m ű velési B izo ttság  h iva ta lo s k iad ván ya
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Budapest Székesfőváros 
Népművelési Bizottsága hangversenyei

a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével
♦ ♦♦

A  bérlet.

Kilencedik hangverseny — 1936 január 26-án — Karnagy: Bor Dezső 
vasárnap délután 5 órai kezdettel

(Újabb német zene)
Közrem űködik : Basilides Mária, a magy. kir. Operaház örökös tagja 

és Herz Lili zongoraművésznő.
1. Bruckner Anton (1824 Ansfelden— 1896 Bécs) : N yitány — G-moll.
A m a is sokat v ita to tt osztrák szimfonikus mester hagyatékában ta lá lt

nyitány eredeti kéz iratá t Bécs városi könyvtára őrzi. E  mű keletkezési idejét 
Bruckner biográfusai a hatvanas évek elejére teszik, teh á t arra  az időpontra, 
m ikor az autodidakta Bruckner komponálási technikájának fogyatékosságait, 
38 éves korában, K itzlernél pótolta. A nagyon is szabályos szonátaform ában 
felépített m ű magán viseli Bruckner m inden erényét és gyengéjét. Monu
m entálisán indul, de félszegen egymás mellé rakosgatott tém asoraiban fel
aprózódik. D ram atikus főtémához egészen naiv m elléktém át kapcsol, a kidol
gozási té tel pedig nem szerves, egységes tartozéka az expozíciónak, hanem 
olyan, m int egy gyermek önfeledt já téka árta lm atlan  tém akockákkal. Érdekes 
megfigyelni, hogyan kacérkodik benne W agner Rienzijének és Tannháuserének 
orkesztráció jávaí; későbbi szimfonikus műveiben leplezetlenül W agner 
lenyűgöző hatása alá kerül.

2. a) Mahler Gusztáv (1860 K alischt—-1911 Bécs): Adagietto az V. 
szimfóniából hárfára és vonószenekarra.

Czs.z-moll szim fóniáját 1904-ben fejezte be Mahler. Ez a műve m ár maga 
m ögött hagyta a m últ század zenei rom antikájá t és a zenei expresszionizmus 
felé hajlik. Különösen áll ez a szimfónia első tételére. Az Adagietto igen egyszerű 
eszközökkel él. Csak húroshangszereket —- vonószenekart és hárfát — szerepeltet 
benne a komponista. A dallam  nemes vonala a hegedűk és a gordonkák szólamá
ban hullámzik végig, a hárfa pedig tö rt hangzatokkal, arpeggiókkal élénkíti 
néha a harm óniák m ozdulatlan merevségét. Mesteri a háromszakaszos dal
form ában (A-B-A) ír t  té tel középtétele, valam int a Ges.?-durból £ -duron át 
E -durba visszavezető epizódrész.

b) Bruckner Anton: Andante (a Mester hagyatékában ta lá lt f-inoll 
szimfóniából).

Nem a Mester utolsó éveiből m arad t ránk ez a töredék, hanem a 39 
éves kom ponista am a életkorszakából, midőn a bécsi férfikaregyesület veze
tését vállalja. Bruckner szimfóniáinak kétségtelenül az őszinte, mélységesen 
vallásos áh íta tta l te líte tt lassú tételei, valam int scherzoi a legértékesebb tételei. 
Különösen adagioiban ü tö tt meg a hallgató lelkiiletében erősen rezonáló 
h a n g o t; ezt nemes tém áinak közvetlenségével, nyelvezetének folyam atos
ságával érte el. Ebben az Andante molto sostenuto-ban is feltűnő a két tém a
csoportnak beethoveni kapcsolásmódja, valam int a zajos, élénkebb g-moll 
középtételnek a főtéma visszatérésébe való áthidalása. Hangulatos kóda 
zárja le a szép kompozíciót. '

.  I  W T  AKAD. ; . . .. .
v /  /T - é



A Z E N E 91

3. Mahler Gusztáv : Lieder eines fahrenden Gesellen.
Mahler, a m ult század végének Brahm s u tán  legnagyobb szimfonikusa, 

zenekarkíséretes dalaiban is újszerű, egyéni kifejező eszközöket keresett. 
Csodálatos hűséggel festi bennük az ifjú vándor életkedvét, örömét, fájdalm át. 
A term észet minden szépsége kél életre Mahler zenekarának pazar színeiben. 
Megelevenednek a fák, a nyájasan integető lombok, a suttogó bokrok és a 
lassan vonuló fellegek. E gyü tt énekelnek a vándorral a m adarak, együtt 
szom orkodnak vele a távoli harangok és a halálvárásnak idegtépő lelki fe
szültségében is részt vesz a lenyugvó nap sápadt fényében úszó tá jkép  m elan
kóliája.

E lőadja : Basilides Mária, a m. kir. Operaház örökös tagja.
S z ü n e t .

4. Strauss Richárd (1864 München—) : Burleszk zongorára és nagy- 
zenekarra.

A m a is ünnepelt ném et kom ponista ebben a fiatalkori művében még 
nem hajszolja a nagy dim enziókat, a Burleszk áttetsző, világos szerkezete, 
tém áinak keresetlen egyszerűsége és a kidolgozás természetessége teljesen 
hiányzanak a mester későbbi műveiből. Az igazi Strauss R ichardot csak a 
harm óniák újszerűsége, modulációinak gyors és meglepő fordulatai és a káp 
rázatos hangszerelés sejtetik  velünk.

A Burleszk szerkezete : nagy szimfonikus scherzo, alaphangulata k i
csapongó jókedv, közeli rokona Schum ann K arneval-jának és Faschingschwank- 
jának. A zongorának brilliáns szerep ju t a zenekar m ellett, m inden tém át 
virtuóz ékesítéssel szólaltat meg s am ellett nagy szerepe van a feldolgozásban ; 
különösen csillogóan ha t a quasi Cadenza-réw. S trauss ezt a m űvét d'Albert-nek 
aján lo tta , aki 1890-ben Eisenachban m u ta tta  be szerző vezénylete alatt. 
Budapesten Backhaus já tszo tta  először 1907 január 23-án a filharmonikusokkal.

E lőadja : Herz Lili zongoraművésznő.
5. Strauss Richárd : Don Ju an  — Szimfonikus költem ény.
A ném et zenének m a is egyik legkimagaslóbb, legegyénibb reprezentánsa, 

az úgynevezett zenei naturalizm usnak geniális m egterem tője : Strauss R ichard 
az 1888-ban ír t  »Don Juan« c. szimfonikus költeményével kezdte meg nagy 
zenekari alkotásainak rendkívül fényes sorozatát.

A műsoron szereplő »Don Juan« program m ját Lenau d ram atizált költe
ménye inspirálta, amelynek három  versszakát szerzőnk a m ű élére írta . E  szerint 
Don Jü a n t forró vágy emészti olyan asszony után , aki egymaga kárpótolná 
a többiért együttvéve. A llhatatlanul, mohó vággyal habzsolja a m ám ort, 
de hiába rohan tovább új és ú jabb győzelemre, az Ideált sehol sem találja. 
H asztalan küzdelmében kifárad és úno tt lélekkel kívánja a halált, amely 
csakham ar u tói is éri.

A szimfonikus formában m egoldott zenei feldolgozásban könnyen 
ráism erünk a bám ulatos közvetlenséggel m egérzékített eseményekre : az élve
zetek v iharát ecsetelő bevezető tak tusok  u tán  a Don Jü a n t karakterizáló 
kürt-tém ára, a néhány pillanatra felbukkanó, Zerlina szerelmét felidéző falusi 
hangulatra, a szőke grófnő előkelő zenei jellemzésére és a mesterien festett 
nagy szerelmi jelenetre (Annával). Mindmegannyi fényes dokum entum a Strauss 
gazdag lírájának és plasztikus témaérzékének, ragyogó fan táziája azonban 
hangszerelésében csillog legkáprázatosabban. Az álarcosbál bacchanáliája, 
amelyet később lecsendesít a pezsgő m ám ora és a hős áldozatainak egy 24 
taktusos orgonapont fölött egym ásután jelentkező m otívum ai u tán  ú jra  fel
harsan a Don Juan-tém a. Azután jön a tem etőjelenet, a párbaj és a liárfa- 
glisszandóval jelzett gyilkos golyó vet véget a komédiának. Nagy csönd u tán  
halk záradék fejezi be a m űvet, Strauss Richárdnak huszonnégyesztendős 
korában páratlan  drám ai erővel m egírt remekét.

*
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B  bérlet.

Tizedik hangverseny — 1936 február 4-én, kedden este 8 órai kezdettel

OSZTRÁK-HANGVERSENY
az osztrák követség védnökségével 

V ezényel:

NILIUS RUDOLF
a bécsi Zeneakadémia tanára, karnagy 

K özrem űködik:

JOCKL FRITZI
kam araénekesnö

Igen súlyos akadályokba ütközik a ném et zenének törzsek szerinti 
tagolása, m ert északnémet eredetű m esterek sokszor délnémet, osztrák 
irányokhoz csatlakoztak, de még a porosz, rajnavidéki, bajor, osztrák stílus
területek  is nehezen határo lhatok  el. I. lápo t, M ária Terézia és I I . József 
császárok uralkodása a la tt bontakozik ki az északnémet zenétől különváltan 
a szimfonikus zene terén csodálatos virágzásnak induló szorosabb értelemben 
v e tt osztrák zene, melynek H aydn József (1732— 1809), Mozart (1756— 1791), 
Schubert (1797— 1828), Bruckner (1824— 1896) és Mahler (1860— 1911)  ̂ a 
legnagyobb mesterei. A szimfóniának két halhata tlan  újjáterem tője : 
Beethoven és Brahms, bár életük nagyrészét Bécsben tö ltö tték  el és stílusukban 
is a bécsi szimfonikus irályhoz állo ttak  közelebb, nem szám ítanak osztrák 
zeneköltőknek. Az osztrák szimfonikusokhoz tartoznak  még : Weigl K ari, 
M arx Joseph, Moser és Salmhofer, valam int Schönberg, a lineáris kam ara
szimfónia bátor úttörője.

Stájerország, K arin tia  és Tirol csodálatos term észetű szépségekben 
gazdag völgyei évszázadok ó ta hangosak a hegyvidéki parasztság táncdalaitól. 
Ezek a 18. század folyam án szivárognak á t a műzenébe. Főként a Ländler 
és a Walzer term ékenvítették  meg a délnémet zeneköltők alkotóerejét. 
Lanner (1801 — 1843), S trauss János (1804— 1849), Labitzky (1862— 1881), 
Gungl (1810— 1889) és ifj. S trauss János (1825— 1899) bűbájos, gazdag inven- 
ciójú keringői m a m ár a tánczene klasszikus term ékeinek szám ítanak.

1. Haydn (1732 R ohrau— 1809 Bécs) : 13. szimfónia — G-dúr.
H aydn Mester e ritkán  já tszo tt alkotása »soproni ko rszak jáb an  kelet

kezett. Szerkezetében és tem atikus anyagának mélységében még mögötte 
van a londoni utazással egyidőben kom ponált műveknek, de főkép a főtéma 
és melléktém a hangulatának, dinam ikájának szembeállításában m ár elénk 
tá r ja  H aydn fejlődésének egyre emelkedő vonalát. Tanulságos az első tétel 
kidolgozási része, merész modulációival (G —  A sz  — / — d — F  — a — e — G) 
és ötletes kódájával. Largo-ja  lassú m enuetto  benyom ását kelti. Néhány, 
H avdn-nál szokatlan orkeszterszín-vegyületre (óboa és gordonka nyolcad- 
párhuzam ai, a hegedű és a magas fekvésű gordonka unisono-ja) hívom fel a 
hallgató figyelmét. Az utolsó té tel rondóforma, mely mozgalmas kétnegyedes 
ritm ikájában  semmiben sem különbözik H aydn többi hasonló szerkezetű 
fináléitól.

2. Mozart (1756 Salzburg— 1791 Wien) : II re pastore — Ária.
E lőadja : Jockl F ritzi kamaraénekesnő.
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3. Schubert (1797 L ichtenthal—1828 W ien): Rozam unda — N yitány.
A zenei rom antika nagy m esterének ez az érdekes ny itánya eredetileg

a  »Varázshárfa« című —- időközben feledésbe m ent — melodrámához készült. 
Amikor a Theater an der Wien 1823-ban felkérte Schubertét, hogy kom ponáljon 
Ghézy Helmine Bécsben élő lengyel írónő »Ciprusi Rozamunda« c. drám ájához 
kísérőzenét, a mester, hogy megmentse a V arázshárfa gyönyörű m uzsikáját, 
újból felhasználta a ny itány t és két közzenét, rom áncokat, kórusokat és ballet - 
zenét ír t  hozzá. így  szü letett meg a Rozam unda zenéje, am elynek egy-egy 
részlete azóta gyakran szerepel koncertműsorokon. A nyitány  finom, művészi 
kezek alkotása. Első felében gyöngéd, holdfényes, m isztikus, befejező részében 
hatalm as, lendületes. Nagyszerű tém áinak mesteri kidolgozása tündöklőén 
pom pázik a zenekar erőteljes effektusaiban.

S z ü n e t .

4. Strauss Johann (idősebb, 1804 Wien— 1849 u. o.) : Radetzky-induló.
5. Strauss Joseph (1793 Brünn— 1866 Karlsruhe) : Falusi fecskék — 

Keringő.
E lőadja : Jockl F ritzi kam araénekesnő.
6 . Strauss Johann (ifjabb, 1825 W ien— 1899 u. o.) :

a) Indigo — N yitány.
b) Perpetuum  mobile.
c) Pizzicato polka.

7. Strauss Johann (ifjabb) : Tavaszi hangok — Keringő.
E lőadja : Jockl F ritzi kam araénekesnő.
8 . Strauss Johann (ifjabb) : K ék D una — Keringő.

BÉCS ZENEI ÉLETE
Ünnepi találkozót ad tak  egymásnak a két legnépszerűbb hangszer 

mesterei. Huberm ann, a mesterhegedűs, m int mindig m ost is elkápráz tato tt 
a  Beethoven versenyművel és Mozart G-dur koncertjével. Nem kisebb művész, 
m int Bruno W alter vezette minden sajátos finomságával a zenekart egy bájos 
M ozart D ivertim ento interpretálásánál. Az ére tt m űvészt követő fiatalok 
közül Odnoposoff a S taatsoper ifjú koncertmestere kerü lt bám ulatosan merész 
lendülettel a legelső sorba, a pompás, széphangzású és hegedűszerű, m ost 
ritkán  hallható Goldmark-verseny kitűnő előadásával. A Ravag-Gesellschaft 
der Musikfreunde legutóbbi rendezésében m űsorra került művet, a szimfoniku
sok kisérték K abasta vezényletével. A sokoldalú és buzgó karm ester igazán 
csillogó teljesítm ényt nyú jto tt Ravel mindig gyujtóhatású  Bolerojának és 
Stravinszky hatásos Petruschka-szvitjének vezérkönyv nélküli előadásával. 
Persze ennek a m űnek szüksége van a színpadi képre (melyhez íródott), hogy 
teljes h a tást érjen el. A zongorát m indjárt három elsőrangú művész képviselte. 
Sauer —- igen örvendetesen — nem válto tta  be azt a fenyegetését, hogy vissza
vonul. Ő és Felix W eingartner, ketten  a még é’ő három  Tiszt-növendék közül 
(a harm adik Rosenthal) egyesülve a bécsi filharmonikusokkal és a Mánner- 
gesangvereinnal (szólista : Maiki) impozáns emlékünnepélyt rendeztek m este
rüknek 125 éves születési és elkövetkező ötvenedik halálozási napjának forduló
jára. A nagy úttörő  »Des Prélude«-je, A-dur zongora versenye és Faust-szimfó- 
niája így igazán reprezentatív előadásban hangzott el.

A másik pianista, az am erikaivá le tt Josef Hofmann a filharmonikusok
kal já tszo tt az angol Sidney Beer vezénylete alatt. Kifogástalan és kultu rá lt 
technikájához szó sem férhet, de Beethoven Es-dur concertjéből hiányzott a
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hősi jellemvonás. A harm adik zongorista, a jobban elmélyülő Backhaus m a 
kétségtelenül elérhetetlen Beethoven játékos. Érdeklődést kelte tt H aydn két 
göttweigi szonátájának előadásával, a H aydn-kutató  E rnst F ritz  Schmid új 
kiadásában.

*

Dr. Perntner oktatásügyi állam titkár muzsikusokat, művészeket és írókat 
h ívott meg m inisztérium ának szép, régi fogadótermébe, hogy az o tt rendezett 
hangversenyen ifjú muzsikus jelöltek ú tjá t egyengesse a nyilvánosság felé, 
ami m a nehezebb, m int valaha. Ú jdonságokat ad tak  elő. Szerzők és előadók 
— egy kivételével — m indnyájan a S taatsakadem ie utolsó éves növendékei. 
Dr. Pfrogner zongora-vázlatait já tszotta. Változatos, pianistának hálás d ara
bok, Samohyl, Fuchs, R um polt és Brabec előadásában a különösen tehetséges 
R obert W agner ügyes, kitűnően hangzó vonós-négyesének második és harm adik 
tételét hallottuk, Ludwig U raynak egy népdal tém ájára, különösképen két 
hegedűre írt, jól kidolgozott variációit Streng és K erry adták  elő. Az em lítettek 
Josef Marx tanár növendékei. Springer professzor növendékének, Franz Wieder- 
spergernek három finoman átérze tt dalát Trude Munda énekelte a szerző 
kíséretével. Elég erősen em lékeztetnek Marxra, a modern dal mesterére, aki 
m int tanár is nagy befolyást gyakorol az ifjúságra.

Az egyetlen nem akadém ista Hagenbucher, W eingartner növendéke, 
nagy tehetség ígérete. Liszt F aust keringőjét já tszo tta  magas virtuozitással és a 
tiszteletrem éltó Mester jól h a to tt ebben az ifjú környezetben, mely sok tehet
séggel és am it külön is meg kell jegyeznünk, a nagy mesterek hagyom ányainak 
tiszteletbentartásával dolgozik. Semmi m indenáron való hatásvadászat, 
semmi kilengés, semmi blöff, hanem  becsületes tudás és természetes akarás : 
ez az örvendetes összbenyomása ennek a hangversenynek, melynek remélhetőleg 
számos folytatása lesz.

A S taatsoper já ték tervét két új betanulás élénkíti. »Az afrikai nő« tíz 
év előtti reprize u tán  az akkori »új rendezés« realisztikusan himbálózó hajójá
val, m int a legtöbb felújítás m ár megint régen letűnt. Most Piccaver kedvéért 
és a hallgatók örömére ism ét elővették, remélhetőleg nem tú l rövid időre. 
Az első előadáson a megbetegedett m űvészt a prágai énekes, Baum helyettesí
tette. Nemcsak m int az előadás megmentője, hanem tudatos, kvalitásos alakítá
sával is megérdemelte sikerét. Mikor aztán később ünnepelt lírai tenoristánkat 
hallottuk ebben a számára új szerepben, örömmel csodáltuk ennek a ritka 
orgánum nak töretlen csengését és ére tt művészi alkalmazását. Az opera m űsorá
nak másik kimagasló eseménye Furtw ängler u tán  Bruno W alter vendégszerep
lése. A sokat em legetett salzburgi előadás u tán  új betanulásban került színre 
Gluck »Orpheus és Eurydike«-je, melyet m int ismeretes Bécs számára írtak  á t 
az eredetileg »olasz átdolgozás« alapján, ebből készült később Párizs szám ára 
a »francia változat«. Á hitatos este volt, mely magán viselte Bruno W alter 
egyedülálló, m agát a műremeknek teljesen alárendelő művészegyéniségének 
bélyegét.

Magas művészi intencióit szerencsésen egészítették ki az oly fontos 
táncszerű megoldások, melyekben Margarete W allmann ballettm esternő ismét 
bám ulatosat produkált.

*

Bécset valóban elkényeztetik. A koncert-teremben is követte F urt- 
wänglert Bruno W alter. Ő sem elégedett meg Staatsoperi széleskörű vendég
dirigensi tevékenységével. A hangversenyteremben is lenyűgöz genialításával. 
Először a filharmonikus koncerten hallottuk s i t t  külön köszönet illeti, ríj dolgok 
felkarolásáért. A lures zenekar m ár sokszor dicséretesen szerepelt gordonkása 
W ilhelm Jerger, igen tetszetős, finoman tagolt, hatásosan dolgozott és örven
detesen áttekinthető zenekari P artitával ju to tt szóhoz és sikerhez. Ünnepélyes 
bevezetés Händel stílusában, egy örvénylő Tarantella, egy kissé gyengébb
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Andante Pavane-stílusban és egy brilliáns zárórész adják a négy kitűnően 
hangzó tételt. Újdonság volt még ezen a koncerten Rachm aninoff harm adik 
(D-moll) zongoraversenye és W ladimir Horovitz, az igazán pom pás előadó, ki 
nem ismer technikai nehézségeket és megnyer színes, változatos billentésével. 
A versenymű maga Csajkovszky és Saint-Saens között ingadozik, oroszosán 
elégikus és ázsiai vadságú ötlete szerény anélkül, hogy meggyőző lenne, de a 
hangszer szám ára rendkívül hálás. Egyedül Bruno W alter gondolt Mahler 
huszonötödik halálozási évfordulójára. Érzéssel és odaadással em lékezett meg a 
mesterről a megkapó első szimfónia mélyenszántó interpretálásával. Szokatlanul 
nagy előadótömeget u ra lt az ünnepelt dirigens Schönberg »Gurrelieder«-jeinek 
pompás előadásánál. A Schubertbund, a Singakademie kórusai, a Bruckner-kar, 
a Szimfonikusok hatalm asan m egerősített zenekara, valam int a szólisták : 
Hilde Konetzni és Thorborg, a budapesti Rosier, W ernigk és Lorenzi, K litsch 
m int beszélő, egyesültek erre az alkalomra. R itkán — sőt évek óta egyáltalán 
nem — hangzott el Schönbergnek ez a reprezentáns műve szülővárosában. 
Bizonyos, hogy ilyen tökéletesnek — a szerző intencióit h iánytalanul követve 
még akkor sem hallo ttuk  e m űvet — , mikor a szerző, — ki különben nem valami 
jó karm ester — maga vezényelte azt el az operaházban.

M int harm adik karm estert a kiváló Toscaninit üdvözölhettük, ki a 
filharmonikusok közönségét az Eroica és a Tannliáuser-nyitány és Bacchanal 
bám ulatram éltó előadásával k áp ráz ta tta  el. Mindkét m űvet hallo tták  persze 
m ár Bécsben, sőt igen kérdéses, hogy utóbbi helyén van-e a hangversenyterem 
ben? Toscanini műsorai általában idegenül hatnak. így  ezúttal még egy dél
vidéki újdonsággal is szolgált : Castelnuovo—Tedesco Shakespeare Téli regé
jéhez ír t nyitányával. Szerző nevét m ár Macchiavelli u tán  ír t »Mandragola« 
c. operája és »Bacchus Toscanában« c. kórusos ballettje révén ismerjük. Inkább 
Toscanára, m int Shakespeare »Csehország«-jára em lékeztet ez a kompozíciója 
is, mely inkább a hangzásban, m int dallam ban és tem atikában vall élénkebb 
elképzelésre. E llentétül az északi, 70 éves finn mesternek, Sibeliusnak, — ki 
tanulóéveinek egy részét Bécsben tö ltö tte  — »Saga« c. Balladeske-jét hozta. 
Eleven hangérzék jellemzi a m űvet, melybe népies m otívum ok idegen jellem
vonásokat kevernek. Mindenesetre tú l hosszéira sikerült. A ta rk a  műsor befejezé
séül, a minden virtuóz zenekar változatlanul parádés d a ra b já t: Berlioz Rákóczi- 
indulóját játszották.

Toscanini egyedülálló, m esteri teljesítménye épen ilyen nagyszerűen 
érvényesült Brahms Deutsches Requiem-jének remek interpretálásánál ; 
a filharmonikusok és a S taatsoper kórusának ragyogó közreműködésével. 
A két remek szólista : Báthy Anna és Svéd Sándor, m indketten budapestiek. 
Előzőleg szinte fölöslegesen Brahms »Tragikus nyitány«-a (nem tú l erős kom 
pozíció) és Mozart »Szabadköművesi gyászzenéje« m ent ; utóbbi a Staatsoper 
pótolhatatlan  nagy basszistája Richard Mayr emlékére, k it hosszú szenvedés 
u tán  gyűrt le alattom os betegsége és k it Toscanini velünk együtt csodált 
Beethoven kilencedikében.

*

Hosszabb szünet u tán  lá togato tt el Casals hozzánk, elragadtatást 
keltve Beethoven, Couperin és Schumann kevésbé ismert, népies hangú darab
jaival és Röntgen-variációival egy angol tém a felett. Egy gordonkára ír t Bach 
szvittel magányos magasságokba emelkedett.

Marian Anderson a néger énekesnő, kétszer tö ltö tte  meg hallgatósággal 
a nagy term et. Valóban csodálatraméltó, nemcsak pompás orgánum ának 
mesteri kezelésében, hanem abban is ahogy átéli s kifejezésre ju tta tja  a számára 
idegen kultúrák  termékeit. A vidám  és drám aian tem peram entum os régiókban 
tehetségének határai m utatkoznak, de alig tudná valaki így elénekelni 
Schubert »Tod und das Mädchen« és »Nacht und Träume« c. dalait vagy meg
rázó erejű néger Spirituáliait.

DR. R  ST. HOFFMANN
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(dolce)

(Bento)

(poco rit.)

LISZT DALAIBÓL
B O R O S  R E Z S Ő  műfordításai

A fordító minden jogát fönntartja 
A rádióval szemben kézirat

VI.

Reggel fölkelek s megkérdem 
Morgens steh’ ich auf und frage

Heine

Reggel fölkelek s megkérdem :
Jő-e rózsám ma?
Este lerogyok s megértem :
Nem jön ő soha.

Jön  az éj és nincsen álmom, 1.)
szemem tűzben ég 
s ú tam  álmodozva járom , 
ha k iny ílt az ég.
Ú tam  álmodozva járom , 
ha—- kinyi—It a—z | ég, 
á—lmo|do—zva j járom , 
ha kinyílt az | ég.

V II.

Jó  volna elmúlni 
Ich möchte hingehn

G. Herwegh

Jó  volna | elmúl|—ni, m int az | alkony|pír 
vagy m int az j égnek bukó fényesjsége.
Mily enyhe-lágyán fogna á t a sír :
elvérzejnék a | Vé—gtelen | ölé— |be. 2.)

Szép volna | elmúl|— ni, m in t a [ lángo|ló, 
az ékes | csillag, míg nincs csorba j  fényén ; 
oly | könnyen, halkan | vo—Ina jó 
ojszolni szét a ! m ennybolt tündér J ké—kjjén.

Szép vón’ elmúlni | illat leheként, 
mi kehelymélyből | föl magasba vágyik 
s a légnek m ám or ülte szárnyain 3.)
m int tö m jén  száll az | Ú rnak zsám olyáig.

1. ) VAR. Puha ágyban nincsen álmom, szívem | bánatban | ég,
2. ) VAR. a | Végtelen >  ö]lé---|be.
3. ) hímporülte szárnyain.
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E ltűnni I úgy, m in t a | harm at cseppje | száll,
m ihelyt a | hajnal tüze | é—ri a j kertben ;
óh bár föl linná, m int | ő t a napsu|gár,
az >  Űr is | boldogtalan | árva lelkem! 4.)

Óh bár elhalnék,
elhalnék, m int a pendülés,
m it hárfa húrja  halkan fölrepített
s míg [ ném a lön a | gyakorló földi | érc,
m int | összhang | é—r az I Ú r szivében | véget.

Nem lehet | elmúl|—nod, m in t a | rő t sugár, 
sem csillag |módra halkan ködbe j ve—szned, 
vi|rággal könnyű véget sohse várj, 
a hajnal|p ír nem | issza föl | á—rva | lelked.

M ert el fogsz tűnni | s nem emlékeznek | rád, 
ám  addig | átok, | száz gyötrelem | ér el ; 
m ert enyhe | véget | csak a >  Természet I á—-d, 
bús > ember\szívedet | <  kín  tépi | széj |je l!

V III.

Kéjben és kínban 
Freudvoll und leidvoll

Goethe

K éjben és kínban 
ha | szív e—Íme— |rül, 
várni és vágyni 
oly | végte—le— |n ü l;
/: zengni az Égre, 
m ajd  jobb vón’ a Vég; :/ 
boldog a ! szív, 
melyben | sze—relem | ég, 
/:boldog a | szív, :/ 
melyben j sze—relem | ég. 4 5 6

5. )

6 .  )

4. ) csüggeteg, elfáradt lelkem.
5. ) égni és félni.
6 . ) VAR., /rengeni | Égig, majd | elmúlni (^pusztulni) jobb ; :/

/:boldog a | szív,:/ hogyha | vá—gyban do|bog:/
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ix.
Mignon dala 
Mignons Eied

Goethe

O tt éltem, liol j ny it a citromág, 
na|rancs p irúl a | sű—rű  — lombon át.
K ék égbül kél az j enyhe, könnyű szél, 
a | m irtusz hallgat j s égre nyú— 1 a baj bér.
/:Mondd, m erre van?:/
Mondd, m erre van? A vágy, /:a vágy:/ 7.)
csak oda | hí, szerette jó—ba|rá t!

A vágy, /:a vágy:/
(appassionato) úgy j h í e tá jra , sze— jrelmem, 

úgy | hí, te  kedves jó ba|rát!

O tt | v ár a ház s a | lenge oszlojpok, 
ben t csupa | fé—-nv, a csarnok m ind rajgyog, 
és m árványszobrok | állnak, nézve rám  : 
m it te ttek  | véled, szegény kis le|ány ?
/:Mondd, merre van?:/
Mondd, merre van? A vágy, /:a vágy:/ 
csak oda | vonz, te szíves, hű  ba— jr á t !

A vágy, /:a vágy:/
(appassionato) úgy | hí e tá jra , kedves | védőm, 

úgy | hí, te szíves jó h a j rá t!

S a bércet nézd, mely | fellegekbe ér!
E lvéti bennök ú tjá t  az öszjvér.
Bősz | sárkány lakja a | sziklaodvakat, 8 .)
leszáll a szírt j s rá  zuhatag ' j  szajkad. 9.)

7. ) VAR. a refrainre :
Mondd, merre van? Tojvább, /:tovább, :/ 
míg oda|értünk, kedves jó— hajrát!

Tovább, /:tovább, :/
te|véled oda, sze— jrelmem, 
te|véled, kedves jó ba|rát!

A  2. v e r s s z a k b a n  : » . . . .  .szíves hű ba— [rát!«
........ »te|véled oda, kedves | védőm,
te|véled, szíves, hű ba|rát!«

8 . ) »lakja a« E  E  E  ; (odva)k a t E  .

9. ) »sza-« 7  E  |-»kad<' E  .
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Mondd, m erre van? Mondd, m erre vár?
(a tempo) Hol van a ház ? Hol van a tá j ?

Merre a | hegy? Mo—ndd hát, hol le|lem ?
A vágy, /:a vágy:/ 10.)

(dolce) Csak oda | hí — , óh jö jj, atyám , ve|lünk !
A vágy, /:a vágy:/

(un poco stringendo) csak | a------ rra  hí—v, a— |pácskám !
(pocorali.) Óh ! jö jj, a tyá—m, vé—lünk o|da !
(languido) óh induljunk o |da!
(accel.) atyám , ne késsünk | hát, óh jö jj velem! 1 1 .)
(rit.) s oltalmazom te, | szerette kedve|sem !

10. ) VAR. (1. fönt) Tovább, /:tovább:/
(dolce) visz még az | li—tunk, jöjj, atyám, ve|lünk!

Tovább, /:tovább:/
(un p. str.) visz| mé------g az ú—t, a— Ipácskám! stb.

11. ) »jöjj velem«: a félkotta —u fölbontásával.

HELYES-E A ZENETANÍTÁS 
MAI IRÁNYA?

(Befejezés) i

Nézzük csak meg közelebbről, hogy a mai tantervűnkkel minő ered
m ényt érünk el. Gyerünk szemlére egy a mai zenepedagógiában teljesen jára tlan  
zeneértővel akárm elyik jó zeneiskolába. Tegyük fel, hogy ezt a zeneértőt 
dolga egy bizonyos nap bizonyos órájában pontosan és rendszeresen elviszi 
a tanév elejétől kezdve a zeneiskola egyik tanterm e előtt és akaratlan  is hallja, 
hogy odabent mi történik. Azon a helyen abban az órában éppen egy Beethoven 
zongorakoncertet tanulnak. Az első órán az első tétel expozíciója kerül sorra, 
rövidesen annak is csak a legeleje. Az első órán zeneértő csodálkozik, m iként 
lehet ilyen kaliberű növendéknek ezt a koncertet adni és el sem tu d ja  képzelni, 
hogy ez a tanuló ezt a koncertet valaha is tűrhetően fogja tudni. Néhány óra 
múlva zeneértőre még nagyobb meglepetés vár. Igaz, hogy még mindig csak 
az első tém ánál ta rtanak , de a tanuló já tékára rá sem lehet ismerni. A betanítás 
hangról-hangra folyik, türelmes, eddig el nem képzelt lassú folyam atban. 
Új, kéttaktusos motívum következik. Értelm etlen, hangja nyers, hangszíne 
teljesen más, m int ami kell és olyan technikával, mely erre a feladatra alkal
m atlannak látszik. De a tanár a m otívum  jellegét néhány szóval jellemzi, 
eljátsza, elénekli, megmondja, hogy a tanuló a lába hegyétől a feje búbjáig 
minden porcikájával mit csináljon, és néhányszori ismétlés u tán  mintegy 
varázsütésre a 2 tak tus megváltozik : értelmes, széphangú, kifejező hangszínű 
lesz és technikai kivitele könnyed, biztos. A tanításnak ezen a lehetőségén 
elbámul. Kíváncsian várja  m ost m ár, hogy mi lesz ebből gyakorlás után a 
következő órán. A követlező órán az a bizonyos 2 tak tus először majdnem
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olyan rossz, m int legelőször volt, de m ost m ár ham ar rendbe jön a dolog és 
így halad tovább. Egy hónap múlva m ár csak azon tűnődik a zeneértő, hogy 
mikor lesz ebből a kész koncert, ha még mindig csak az első tétel expozíció
jánál ta rt. A ta n á rt ez nem izgatja, ő tud ja , hogy csak az első tételről van szó 
és az is csak márciusban kerül produkcióra. Három  hónap u tán  a kadencia 
kerül sorra. Most még határozottabb  zeneértőnek az az érzése, hogy a tanuló 
ezt sohasem fogja tudni és még nagyobb a csodálkozása a további egy hónapi 
m unka eredményén. A szenzáció azonban az, am ikor március elején koncerten 
tényleg meg is hallgatja. Igen rendes növendék-produkciót kap. A Beethoven- 
koncertet muzikálisan, szép hangon, megfelelő hangszínekkel, biztos technikai 
kivitelben hallja. Igaz, hogy a kelleténél lassúbb tempóban, iskolásán, kissé 
von ta to ttan .

Ez a mai tan  terv megvalósításának a képe átlagos növendék eseten. Már 
a tan ítás első évének ez a képe. Első pillanattól kezdve a zenei és technikai 
készségek kellő fejlesztése helyett olyan minél gyorsabb produkcióra irányul a 
tanítás, melynek elérése csak a leírt módon lehetséges. Miként vezethetne 
ez a zene önálló művelésének képességéhez?

A zenetanításnak akkor volna legkönnyebb a feladata, ha szem léltetéssel: 
előjátszással vagy előénekléssel célt érne. Sajnos, az előjátszása vagy elő- 
éneklése annak, hogy valam it hogyan kell játszani vagy énekelni, egyedül 
m agában éppen oly kevéssé vezet eredményhez, m int a puszta elemzés, m agya
rázat. Az átlagos növendék hiába hallja és látja , hogy valam it m iként kell 
játszani, attó l még (ha megfelelő fokon van is) hozzá sem tud  fogni. Elemezni 
kell neki azt, am it hallo tt és lá to tt, hogy célhoz érjünk. Ezért fejlődött ki 
napjainkban az analitikus-szintetikus eljárás oly virtuóz fokra. Csak az a baj, 
hogy mindig akad tanuló, akinek az elemzés addigi sora még nem elegendő, 
i t t  olyan ú tra  léptünk, melynek sehol sincsen vége. Erre m ondja Dohnányi 
Cramer etűdjei előszavában, hogy a m agyarázatot a »nem tehetséges növendék 
inkább félreérti.«

A »játszva tanítás« még mindig tetszetős jelszó, a régi spártai, kemény 
fegyelemmel szigorú tréninget és nagy erőkifejtést követelő tanítási móddal 
szemben. Milyen volt a spártai módszer? Sauer féljegyése jellemzi ezt mesteréről, 
Rubinstein Miklósról, »Mein Welt« című könyvében. Négy napi éjjel-nappali 
útazás u tán  Ham burgból Moszkvába érve, gyűrötten, kim erültén a pálya
udvarról egyenesen Rubinsteinhez megy jelentkezni. Rubinstein rögtön zon
gorához ülteti. H iábavaló minden tiltakozás és hivatkozás kimerültségre és 
készületlenségre. »Semmi kifogás, fáradság ellen az akarat és képesség a leg
jobb orvosszerek.« Sauer rosszul játszik, kondícióját a kényszer csak még 
rosszabb!tóttá. Rubinstein gúnyosan rászól : »Maga az a híres, kit oly tehet
ségesnek mondanak? Mégegyszer meghallgatom, ha sokkal különbet nem m utat, 
hozzám nem jöhet.« Mikor felvette, az első óra nem ju to tt tú l egy Bach praelu- 
dium második taktusán. Egy kötőjel mellőzése m ia tt a mester azzal kergette 
el a zongorától, hogy ne merjen ilyen játékkal mégegyszer a szeme elé kerülni, 
így  m ent ez heteken keresztül minden órán. Sohasem ju to tt tú l a praeludiuni 
néhány taktusán, egvszer egy nkcpntns _raáakor egy ujjrakás stb. m iatt. Sauer

I
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ezután úgy nekifeküdt a m unkának, hogy néhány keserves hónap u tán  az 
elsők közé került.

Semmi sem természetesebb, m int a 20. században tám ad t nagy vissza
hatás az ilyen tan ítási móddal szemben. Átlagos növendék nem bír el ily erős 
kezelést. Túlfeszíti erejét, m inimumra csökkenti tanulási kedvét, elriasztja 
és sokszor a valódi értéket is elfojtja benne az ilyen bánásmód. így  tám ad t az 
ellenkező véglet : a »játszva tanítás.«

A »játszva tanítás«-nál a tan ítás képe pont az ellenkezője a Sauer— 
Rubinstein képnek. A tan ítás i t t  minden hibát elnéz és jav ítását m agára 
vállalja a növendékkel való együtt-gyakorlással. Hangról-liangra ta n ítja  be 
az anyagot, am elyet a lehető legökonómikusabban és legérdekkeltőbben állít 
össze és csoportosít. Az instruk tiv  kiadások szájba rágják a frazírozást, 
dinam ikát, ujjrakást, artikulációt, pedált, még a trillák, ékesítések és kadenciák 
ritm usát is, a tan ítás pedig pontosan m egm utatja nemcsak m inden hang 
biztos és h iánytalan képzésének a m ódját, de azt is, hogy színét és jellegét 
m iként kell megadni. A spártai módszer a növendékből izzasztotta ki a tőle 
telhető képességet, a »játszva tanítás« a pedagógiából. Tanulságos i t t  azzal 
az eredménnyel foglalkozni, m elyet ez a tan ítás a lassú tempóban való tanítással 
elért. Aki nem ismeri, nem próbálta, el sem tu d ja  képzelni, hogy ezzel a m ód
szerrel a já téknak  milyen biztonságát, folyam atosságát, liangról-liangra való- 
csiszoltságát lehet biztosítani. Erről az oldalról nézve ez csodaszer és a lélektan 
am a tételén alapszik, hogy a tanulásnál a jó képzettársítás megterem tése az 
alap és ehhez a tanulásnak az a lassúbb tem pója szükséges, mely ezt lehetővé 
teszi. Igaz, hogy átlagos növendéknél ez a lassú tem pó oly lassú, hogy egy 
nagyobb szonátatétel egyszeri végigjátszása m ajd egy óráig ta rt, — de ha a 
tanító  ezt vele türelemmel végigcsinálja és hangról-hangra m indent megfelelően 
beállít, m ajd ezt annyiszor ismétli, míg a növendék így m egtanulja, akkor 
biztosan célhoz ér. Sajnos, nagy ára van ennek. R oppant feladatot ró a tanítóra, 
nagyobb osztálynak ily módon való ellátásáról szó sem lehet, a növendéktől 
is rengeteg időt igényel és így csak kis anyag feldolgozására ju th a t sor. Még 
nagyobb baj, hogy ennél a tanulásnál a növendék csak a mű zenei struktúrájáról 
és technikai kiviteléről tesz szert jó képzettársításra, zenei tartalm áról, művészi 
jellegéről ellenben nem, m ert a lassú tempó ezeket teljesen eltorzítja. És nem 
fejlődhetik ki az így tanu lt növendéknek a tempó-érzéke sem, m ert csak liangról- 
liangra van a műről tiszta képe, de az egészről nem, a fáktól nem lá tja  az erdőt. 
Minthogy pedig a tempó adja meg a zene jellegét, a tem póban kell a zenei 
gondolatoknak elmerülniük, hogy összefüggő egészet adjanak (mint Tóth 
Árpád mondja) — ilyen tanulásnál a já ték  jellege még jó tem póban is vontato tt, 
nem él, nem szárnyal. És ami a legfőbb : a zene önálló műveléséhez ezen az 
ütőn sem lehet eljutni.

Hol keressük ezekután a tanítás célravezető módszerét, m indent kielégítő 
tervét? Vonjuk le az előadottakból folyó következéseket.

Nemcsak a tan ítás követelm énye sokféle, a tanuló lelki alkata is sok 
tényezőkből tevődik össze. Fegyelem is kell neki, szabadság is, vezetés is, 
önállóság is, szellemének művelése, de produkció is, szemléltetés és elemzés,
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alaposság és változatosság, erőkifejtés és já ték  is. Egyik sem mértéktelenül, 
egy bizonyos összhangban mind. Mindezeknek egy tan ítási eszközzel nem lehet 
eleget tenni. A tanítási eszközök egész zenekarát kell alkalmazni, hogy a tanítás 
minden követelménye és a tanuló lelki alkatának minden tényezője érvényesül
hessen. A tan ítás alapvető dolgaiban a fegyelmet kell érvényre ju tta tn i, a 
mellékes dolgokban viszont hadd elégüljön ki a tanuló szabadság vágya és 
játékos kedve, — meg kell hiánytalanul adni azokat a kellékeket a tanulónak, 
melyekkel feladatát nehézség nélkül elvégezheti, a feladat elvégzésénél azonban 
biztosítani kell önállóságát. A zene önm agáért való művelésének kell a tanítás 
középpontjába kerülni, de tere t kell engedni a produkciónak is, — a tanulás 
menete friss, eleven legyen, mégis alapos és nem erőfeszítő. A szemléltetést 
pedig az elemzéssel, az erőkifejtést a játékkal, az alaposságot a változatossággal 
úgy kell egyesíteni, hogy a tanítás követelményeiből ne kelljen engedni.

Lehetséges-ez? Csak egy módon lehetséges : a Pestalozzi által kezde
m ényezett és a zenetanításban Kovács Sándor által k ifejtett indirekt tanítással. 
És pedig a tehetséges és átlagos növendék-típus tanításának teljes különválasz
tásával.

Az indirekt tanítás lényege, hogy a súlyt a zene műveléséhez szükséges 
képességek fejlesztésére helyezi és anyagtanulásra meg produkcióra csak abban 
a m értékben tér, melyben az hiánytalanul, könnyen és friss egym ásutánban 
m ehet végbe. Ezzel valóban biztosítja a zene követelményeinek a teljesítését, 
az anyagtanulás könnyedségét és elevenségét; biztosítja, hogy a növendék 
nem foglalkozik nem neki való, magasabb fokú művel és nem keletkezik 
divergencia a produkció meg a zene jó művelése, a produkció meg a képesség 
közt; pontosan megállapítja a növendék tehetségének a m értékét és elvégzi 
autom atikusan a szelekciót a tehetséges és átlagos típus közt úgy, hogy a 
tanulás egészséges mederben folyhasson. Igaz, hogy ebben az esetben a tanuló 
külső produkció dolgában nem ju t magasabb fokra, m int ami tehetségének 
megfelel, de önálló lesz, minden fokon viszonylag befejezett egészet ád és így 
a valódi zenekultúrának egy bizonyos fokát képviseli. H a az átlagos típus 
nem is fog arra a fokra feljutni, melyen m ost látszólag van, tudása a mainál 
azért is sokkal értékesebb lesz, m ert fogékonyabb lesz a magasabbfokú zene
értésre, m int ma. A tehetségesnek viszont, ki a fejlődési fokokon gyorsabban 
haladva keresztül magasabb fokra ju t, más célkitűzés felel meg : ő való a 
zene hivatásszerű művelésére, nála dom inálhat a produkció, tantervének 
tan ítása menetének tehát ehhez kell igazodni. A két típus tanításának össze
keverése a zenetanítás hiányainak egyik forrása.

Befejezésül nem hagyható megemlítés nélkül, hogy abban a pillanatban, 
amelyikben a zenekultúra irányítása arra az ú tra  lép, melyen a zene művelése 
jelentőségének megfelelő m értékben történhet, a zenetanítás eredményének 
fokozására még két határtalan lehetőség áll rendelkezésre.

Egyik lehetőség a 6  éves korig terjedő csecsemő és kis gyermek-kornak 
megfelelő kihasználása (nem művelése!) Ez ma még a nevelésnek ismeretlen 
és parlagon lévő területe, pedig egyik időszak sem sorsdöntőbb az ember 
életében, m int éppen ez. Amit tehetségnek, hajlam nak nevezünk, annak
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nagy része ebben az időszakban keletkezik. A tehetségnek csak nyers anyagát 
hozza magával a világra a gyermek, a form áját i t t  kapja, és pedig formájának 
a magvát éppen ebben az időszakban. Az alapism ereteit az elemiben szerzi 
a  gyermek, de az ehhez szükséges alapképességeit a csecsemő és kis gyerm ek
korban annak alapján, hogy m it lá t és hall maga körül. Nem valami tan ítás
félével megterhelni, hanem a lelki alkat kialakulásának úgyis fe ltartózta t
hata tlan  folyam atát jótékonyan irányítani a nevelés feladata ebben az időszak
ban. Hogy a gyermekből akusztikus, vizuális avagy m otorikus típus lesz-e, 
fegyelmezett avagy fegyelmezetlen, az éppen úgy ebben az időszakban dől el, 
m int az, hogy spanyol lesz-e az anyanyelve, avagy magyar.

A második lehetőség az általános tanítás m enetének olyan generális 
változása, mely felszabadítja a tanu lókat mai képtelen lekötöttségükből és 
túlterhelésükből és ezzel a zene művelésére igen sokkal több időt és erőt ju tta t. 
É ppen nem szükségszerű az a tan  terv, mely azért fogja be reggeltől-estig 
terjedő m unkába a fejlődésben levő gyermeket, m ert attó l fél, hogy ha nem 
ta n ít annyiféle ism eretet, am ennyit csak lehet, akkor valami fontos tan ítást 
elm ulaszt. Nem lehet kétséges ezzel szemben, hogy az embernek csak alap
ismeretekre, szakismeretre és csak olyan képességekre van szüksége, melyekkel 
testét-lelkét művelheti. Minden olyan ism eretnek a tanítása, mely nem esik 
az ember életének közvetlen körébe, felesleges, m ert úgyis úgy elpárolog, 
m intha sohasem tanu lta  volna. 8  elemi m egadhatja az alapismereteket, 8  szak- 
tanfolyam  pedig sokkal különben, m int eddig, a szakismeretet, az ekként 
felszabaduló idő és erő azután kellő m értékben a lelki élet, teh á t a zene m űve
lésére fordítva nem képzelt m értékben fokozná az eredményt.

KÁLMÁN GYÖRGY

KÜLFÖLDI HÍREK
Lamond Frédéric a skót eredetű, 

Németországban élő kiváló zongora- 
művész december közepén ünnepelte 
művészi pályafutásának ötvenedik év
fordulóját. A m agyarbarát művész
nek, Liszt Ferenc egykori ta n ítv á 
nyának jubileumi koncertjén a m agyar 
kir. követség babérkoszorút n y ú jto tt 
át. Lamond, aki az angol sajtóban 
megjelent nyilatkozatában Liszt m a
gyarsága m ellett kardoskodott, meleg
hangú levélben köszönte meg a m agyar 
korm ány figyelmét. Sorait e m ondat
ta l végzi : »Különösen az ind íto tt 
meg, hogy ez alkalom mal arra  az 
időre emlékeztem vissza, midőn még 
Liszt mester növendéke voltam  ; az 
a korszak, m elyet az önök szép 
hazájának e nagy fiával éltem át, 
legszebb emléke pályafutásomnak.«

»Der Eulenspiegel« a címe Stieber 
H ans »zenei játék«-ának, m elyet e hó 
közepén m u ta t be a lipcsei Neues 
Theater. Szövegét is a kom ponista 
írta .

A newyorki Metropolitan a kanadai 
Edw ard Johnson vezetésével kezdi 
évadát. Egyetlen újdonsága : Gian- 
nini »Lucedia«-ja.

Wagner Siegfried nálunk is já tszo tt 
»Bárenháuter«-jét Lübeckben hozzák 
színre, fiának, W ielandnak díszle- 
tezésében.

Mozart m ost felfedezett ballet-diver- 
tissement-já t  »Die Liebesprobe« c. 
m u ta tják  be Baselben, Karlsruheben 
és Münchenben.

Az egyiptomi kormány pályázatot 
hirdet egyiptomi nemzeti himnuszra. 
Az 50 arany font d íja t a nyertes 
szövegíró és" a zeneszerző egymás 
között osztják meg.
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Partiíurophon néven szabadalm az
ta to tt  Jörg Mager egy ötm anuálos 
elektroncsövekből szerkesztett orgo
nát, mety a zenekar hangszereit 
csalódásig tökéletesen utánozza. A 
rezgésszámok korlátlan  elektromos 
fokozásával hangterjedelm e szinte 
végtelen és hangszóróval való kom bi
nációi a legszélsőbb dinam ikai vég
leteket teszik lehetővé. Különösen 
a színpad-m ögötti zenében (orgona, 
Parsifal-harangok, harsonák, stb.) lá t
ják  biztosítva jövőjét.

A jazz-zene m ost ünnepli keletkezé
sének huszonötödik évfordulóját. 1910 
december 8 -án m uzsikált először egy 
new-yorki jazz-zenekar, H andy ope
rettkom ponista vezetésével. A furcsa 
hangszereket és a zenekar sajátságo
sán groteszk hangszínét eleinte derü lt
ség fogadta ; a bem utatkozással leg
inkább a vicclapok foglalkoztak. De 
m ár két év m úlva B ert Feldmann 
am erikai zeneműkiadó m egjelentette 
az első jazz-kótát. A háború kissé 
visszavetette a jazz fe jlődésé t; az 
1920-as években végleg győzedelmes
kedett az ú jfa jta  zenekar és száműzte 
minden táncterem ből a szalonzenét és 
a cigénv m uzsikát. Ekkor tű n t fel 
Irving Berlin, a kántorgyerekből le tt 
jazz-komponista, aki kizárólag jazz- 
zenekar szám ára kom ponált m űveket. 
New-Yorkban Jack  Hylton elnöklésé
vel bizottság alakult a jazz jubileumi 
évének méltó megünneplésére.

Sibelius J. Ch. finn zeneköltő a m últ 
hó elején tö ltö tte  be hetvenedik élet
évét. Az ősz m estert ez alkalom mal a 
világ minden tá j áról érkezett szerencse- 
k ívánatokkal halm ozták el. H azája 
nagyszabású ünnepség keretében vette 
ki részét a világhírű kom ponista 
iránti szeretetének és hódolatának 
bem utatásával. December 8 -án a hel- 
sinkii árum intavásárcsarnokban h é t
ezer főnyi hallgatóság jelenlétében ün
nepi hangverseny volt, melyen jelen 
volt a korm ány valam ennyi tagja, az 
államfő és a diplomáciai testület. Az
nap délután a ném et követ a Göthe- 
érm et, a legnagyobb ném et művészeti 
k itün tetést, dr. K ail József m agyar 
követségi titk á r  pedig dr. Dohnányi 
E rnő üdvözlőlevelét és a Zeneművé
szeti Főiskola hatalm as, nemzetiszínű 
szalaggal d íszített babérkoszorúját 
n y ú jto tta  á t a m agyar zenészvilág 
szeretetteljes gratulációit tolmácsolva. 
Sibelius m eghatottan  köszönte meg a 
»magyar testvér nemzet« figyelmét.

»Introitus und Hymnus« címen m u
ta t ta  be a s tu ttg arti énekkar K am in
sky új m űvét, mely Bruckner két 
nagyszabású vokális alkotásával együtt 
igen nagy sikert ara to tt.

Ducasse Roger-t a párisi konzerva
tórium  elm élettanárának h ív ta meg.

Janacek »Jenufa« című dalm űvét 
több ném et operaszínház ik ta tta  m ű
sorába.

Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága 
hangversenyei a Pesti Vigadóban

„ A “ bérleti hangversenyek:

F e b r u á r  9 . - é n ,  v a s á r n a p  d é l u t á n  5  ó r a k o r  
M á r c i u s  1 . - é n ,  , ,  , ,  5  , ,
M á r c i u s  8 . - á n ,  , ,  , ,  5  „

Legközelebbi „ B “ bérleti hangversenyek

F e b r u á r  1 8 . - á n ,  k e d d e n  e s t e  8  ó r a k o r  
M á r c i u s  3 . - á n ,  „  , ,  8  „
M á r c i u s  3 1 . - é n ,  , ,  , ,  8  , ,

Budapest székesfőváros házinyomdája 1936 —  749
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1936 február 1.

T A R T A L O M
+

Hangversenyműsoraink ismertetése. (Régi magyar muzsika.)
— Kenesey Sándor: Vázlatok egy Schumann-portréhoz. (I.)
— Hangversenykrónika. (Dr. L. H.) — Belföldi hirek. —

Külföldi hírek.

A  S zék esfő v á ro si N ép m ű velési B izo ttság  h iv a ta lo s k iad ván ya
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Budapest Székesfőváros 
Népművelési Bizottsága hangversenyei 

a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével
A  bérlet.

Tizenegyedik hangverseny — 1936 február 9-én, vasárnap délután
5 órai kezdettel

RÉGI MAGYAR MUZSIKA
Biblikus és históriás énekek, magyar táncok Siklós Albert 

zenekari átdolgozásában

V ezényel:
S I K L Ó S  A L B E R T
a Zeneművészeti Főiskola tanára

K özrem űködnek : dr. Palló Imre, a M. Kir. Operaház örökös tagja és 
dr. Imre Vince operaénekes.

1. Régi m agyar táncok (1520— 1800)
2. a) Kisfaludy Sándor: Ongarese (1822—23)

b) Kisfaludy Sándor : Magyar inszurrekciós induló (1809)
c) Csermák Antal : Palotás

3. A kolozsvári Hof greif-gyűjtemény hat biblikus és históriás éneke.
Bem utató előadás.
E lőadja : Dr. Imre Vince operaénekes.

a) Az Illyés prófétáról és Ackáb királyról való história (Csükei István)
b) Az drága és istenfélő vitéz Gedeonról szép história (Batizi András)
c) Jerem iás próféta siralmas panaszolkodása (Névtelen)
d) Az Holofernes és Ju d it asszony históriája (Sztárai Miirály)
e) Az igaz keresztyénveknek kevés számokról, háborúságokról és 

győzelmekről (Sztárai Mihály)
f)  Az szent Tóbiásnak egész históriája (Székel Balázs)

4. Bihari-szvit. (Bihari Sándor négy művének zenekari feldolgozása)
I. Húsz talléros verbunkos.

II. Hatvágás-verbunkos.
I II . Rekviem fia halálára.
IV. H adik óbester nótája. —- - - - - — -—

S Z Ü N E T

Myí. &o!Ls
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5. Tinódi Lantos Sebestyén >>Króniká«-jának nyolc éneke.
Előadja : Dr. Palló Imre, a M. Kir. Operaház örökös tagja.

a) János király testam entum a
b) Szegedi veszödelöm
c) Az Vég Tem esvárban Eosonczi haláláról
d) Eger vár viadaláról való ének
e) Egri históriának sum m ája
f)  Budai Ali basa históriája
g) Dávid királról
h) Szitnya, Léva, Csábrág és M urány várának  megvevése.

6. A lőcsei tabulaturás-könyv táncai. (1660 körül.) Bem utató előadás.
7. Magyar induló (18. sz. katonadalok feldolgozása).

*

1919 őszén H ubay Jenő főigazgató úr felkérésére vállaltam  a magyar 
zene történetének előadását. Az akkori nagyon szegényes, 4— 5 íro tt oldalra 
terjedő tananyag alapos bővítésre, kiegészítésre szorult. Végig k u ta tta m  a 
főváros és részben a vidék m úzeum ait, hogy a régi m agyar zene íro tt és 
nyom ta to tt tem atik á já t összegyűjtve, előadásaim közben be is m utathassam  
hallgatóim nak. E za la tt Íródtak részint azok a propaganda-cikkek, am elye
ke t a trianoni gyászos napokban a külügym inisztérium  fo rd ítta to tt le ném et, 
francia, olasz, finn, stb . nyelvre, részint az a zenetörténeti jegyzet, melyből 
1927 ó ta készültek el főiskolai hallgatóim . A nyaggyűjtés közben, a sok gyönyörű 
dallam  hallatára, felébredt bennem a kom ponista, aki lelkesedéssel fogott 
hozzá az ősi históriás énekek, régi táncok feldolgozásához. Az első kísérletet 
— 1920-iki szerzői estéimen bem uta to tt K ájoni-szvitem et — zenekari á tü lte té 
sek hosszú sora követte. Közülük válogattam  ki e hangversenym űsor anyagát.

5. A .
*

Régi magyar táncok (1520— 1800).
E  cím a la tt tizenkét tánco t foglaltam  össze. Valamennyien külön függet

lenek egymástól és egy régi rádióelőadásnak illusztráló anyagát szolgáltatták. 
E zért is vonulnak fel a hallgató elő tt kronologikus sorrendben.

Bár kétségtelen, hogy a m agyarság sajátos népi táncai m ár abban a 
történelem  előtti fátyo lboríto tta korban is virágzottak, midőn még a m agyar 
nem zet nem szerepel a világtörténelem  színpadán, a legrégibb ko ttával le
jegyzett táncunk mégis mindössze négyszáz éves. Őseredetű, öntudatlan  
életösztönök sugallják a testmozgások és taglejtések kom binációit úgy az 
embernél, m in t az állatnál. Eredetileg nem is volt m ás célja, m int hogy han
gulatokat, egyéni indulatokat, örömet, szeretetet, gyászt, haragot és gyűlöletet 
fejezzen ki. Ezekhez csatlakoztak később bizonyos szimbolikus jelentőségű 
mozdulatok, melyeknek pusztán az volt a rendeltetésük, hogy olyan elvont 
képzeteket vigyenek közelebb a prim itív lelkű ősemberhez, melyek szellemi képes
ségét fölülmúlták. így  alakultak  ki a vallási cerem óniákat kísérő ősi táncok. 
Harcos népek között a hadi táncoknak, fegyvertáncoknak van nagy jelen
tősége. Ezek részint kirobbanásai a harcosok erőfeleslegének, részint p á r
viadal-szimbólumok, melyek sokszor fa ju ltak  el verekedésé. Egyik fajtájuk  
az a hangulattánc, m elyet a küzdők győzelmi m ám orukban járnak. Eckehard 
krónikája is ilyesféle táncot ír le, ism ertetvén a honfoglalás u tán  portyázó 
magyarok Szent galleni kalandját. Egykori krónikáink a további, századokban 
is sűrűn állapítják meg, hogy a m agyarság szívesen hódolt a tánc örömeinek. 
Szent István  és Szent László királyaink halála u tán  minden nemesnek, nem-
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telennek, szegénynek, gazdagnak három  évre tilto ttá k  el a sípolást, dobolást, 
hegedűlést, a táncot és minden m ulatozást. M egállapítható, hogy az ország 
sorsának balrafordultával, gazdasági leromlással, a királyi udvar, valam int a 
nemesség elszegényedésével karöltve já r t  az esztelen tánckedv és a kicsapon
gásig fajuló dorbézolás. A tizenharm adik század végén pl. mindig sűrűbben 
jelennek meg olyan egyházi rendeletek, melyek trágár nótázásokat és erkölcs
telen táncokat ostoroznak. Ugyanez a jelenség ism étlődik meg kétszáz évvel 
később a Jagellók korában, midőn a török vészes előrenyomulásával együtt 
valóságos táncdűh szállta meg az ország lakosságát. A tragikus sorsú II. 
hajós király nevelője, Brandenburgi György őrgróf írja  1519-ben, teh á t hét 
esztendővel a mohácsi katasztrófa előtt, hogy Buda várában, a farsangi 
hetekben egy éj jel se szünetelt a kora délelőtti g ta rtó  duhaj tánc és énekkel 
fűszerezett hangos énekszó, m indebben maga a király is jelentősen kivette a 
részét. »Püspökök és világi méltóságok nyargaltak  arannyal és ezüsttel ékesen 
Budavár utcáin  és a főúri résztvevőket kürtösök h ív ták  lakomára.« O ldalakat 
töltene ki m indazoknak a zsinati végzéseknek felsorolása, melyek az elfajúlt 
tánckedvet korholják.

Több m in t félszáz különféle táncnak tud juk  nevét a középkorból. 
Zenéjüket nem ism erjük, koreográfiájukat csak fogyatékosán egykorú ismer
tetésekből. Nagyrészük külföldi tánc volt, de a m agyarokat zam atos régi 
nevük áru lja  el. Legtöbbször a róka, süveges, kopogós, lapockás, menyegzős, 
pajkos, juhász, cicke, dobogós táncokat emlegetik. Keletkezési idejükre vonat
kozó önkényes m egállapításait a m últ század zeneíróinak persze óvatosan 
kell elbírálnunk.

Ne csodálkozzunk azon, hogy ha a tizenhatodik század elejéig semmi 
sem m arad t ránk  mindabból, am it a honfoglalás óta hegedősök, igricek, lan
tosok, tru fá torok  énekeltek és nem ism erjük azoknak a táncoknak dallam át 
sem, melyekre az Arpádházi és Vegyesházi királyok korában lejtettek . K ó tát 
írni akkoriban csak az egyházatyák tud tak , akik természetesen egyházi dal
lamokon kívül nem ta rto tta k  m ást érdemesnek lejegyezni, legkevésbbé azokat 
a m elódiákat, melyekre híveik a szerintük erkölcsrontó népi táncokat járták . 
Annál meglepőbb, hogy a legrégibb m agyar daltöredék, melyet ta lán  táncszónak 
is ta rth a tu n k , vagyis olyan táncnak, m elynek ritm usát párütem es szöveges 
dal szolgáltatta, ép egy tudós szerzetes kezeírása. Egy kéziratos breviárium nak 
könyvtáblájára, m elyet m a a gyulafehérvári püspöki könyvtárban őriznek, 
jegyezte fel 1520 körül gótikus korálliangjegyekkel Pominoczky Fülöp m inorita
pap  ezt a kis táncos m ondókát, mely a m agyar táncok sorozatát bevezeti. 
Szövege : »Bátya, bátya, mely az ú t Becskerekére? Uram, uram , ez az ú t 
Becskerekére.« Ez a négy hangból szerkesztett kis nóta teh á t a legrégibb ism ert 
táncdallam  és a m agyar zene legősibb kótás emléke.

Ü tána több m int százesztendő m úlva jelenik csak meg a m agyar zene 
történetének lá thatárán  az első magyarországi kódex, kézírásos táncdalokkal. 
De a közbülső időszakot sem fedi homály, csak a külföld felé kell irányítani 
figyelmünket, hogy a m agyar táncdalok fejlődési vonalát követhessük. Egészen 
elkülönített érdekes fejezete a m agyar zene történetének, a külföldi ú. n. 
tabu la tu rás gyűjtem ények sora. T abulaturának neveztek a középkorban egy 
akkor szokásos hangjegyírást, melynél a mai kótarendszer helyett az orgonán, 
lanton vagy spinéten játszandó hangokat betűkkel és számokkal jelölték meg. 
Körülbelől tízre tehetők a külföldi gyűjtem ények m agyar vonatkozású táncai. 
N agyrészüket a tizenhatodik században kó ttázták  le. Legtöbbször Ungaresca, 
Ongaro, Ballo Ongaro, Chorea H ungarica, Ungarischer Tanz a nevük. Olasz
országban és Németországban jelentek meg. Eredeti m agyarságuk zam ata 
persze sokat veszített a külföldi táncok m in tájára tö rtén t átírások következ
tében, de még ígv is felism erhetjük m agyarságukat bizonyos tipikus dallam 
fordulatokban. Egyik form ájuknál egy nyolcütemes dallam  variáció követi 
egym ást, olykép, hogy ezek a változatok addig halm ozódtak egymásra, míg 
a táncosok kívánták. A másiknál különféle kétütem es dalform ák ismétlődnek
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páronként, néha visszatérve egy-egy előbbi kis m otívum ra. E  táncok különös 
szerkezetéről m aguk győződhetnek meg hallgatóim , ha a sorozat 2. és 3. szám ait 
figyelemmel kísérik. Egyikük Paix  Jakab  launingeni orgonaművész á tira tában  
jelent meg »Ungarescha« címen egy 1583-iki orgona tabu latu rás könyvben. 
Egy-egy m otívum nak ismételgetésével sorozatosan, képzett táncform ulára 
kitűnő példa az a m agyar tánc, m elyet Nörmiger Ágost 1598-ban keltezett 
tabu latu rás gyűjtem ényéből vettem  ki. Címe : »Ungarischer Aufzug«. Triója 
egy pára tlan  ü tem ű utótánc, inkább szlávos zam atú.

Mindezek a tabu la tu rás írásm óddal m egörökített táncok előfutói a 
híres hajdútáncnak, m elyet nem csak hazai költőink dicsőítenek a tizen
hetedik század folyamán, hanem hazánkban já r t  külföldiek is. Dudaszóra 
guggolva, körben forogva, fegyverrel kezűkben rop ták  e kor zsoldos katonái, 
a vitéz hajdúk, kiknek hőste tte it számos nó ta örökítette meg. Valószínű, 
hogy a két legrégibb hajdú tánc a drezdai királyi könyvtárban  őrzött gyűj
temény. Sajnos egyikben sem fedezhetünk fel m agyar faji vonást, m indkettő  
inkább szlávos jellegű. K áldy Gyula gyűjtem ényéből való az erdélyi hajdú
tánc nóta, mely szerinte 1704-ben keletkezett, midőn Rákóczi csapatai a 
dunántúlon is győzelmet ara ttak .

H a kronologikus rendben akarom követni a tánc fejlődését, régi kéz
iratos kódexekben kell lapozgatnom, melynek szerzője érdemesnek ta lá lta  
néhány korabeli táncdallam  feljegyzését. Megbecsülhetetlen forrásm űve a 
m agyar zene történetének a »Kájoni-kódex«, m elyet a csíksomlyói íerenc- 
rendíek őriznek. A kódex keletkezési ideje 1634— 1671 évek közé esik. Szer
zőik Kájoni János, Seregély M átyás és Tusnádi Bálint virginálra, a zongora 
egyik ősére képzelték el a leírt táncokat, míg a hozzáírt prim itív  basszust 
continuo szólamnak tek inthetjük . A feldolgozott három tánc között az elsőnek 
címe : »Pajkos tánc«, a másodiké »Nyíri tánc«, a harm adiké »Apor Lázár tánca«.

Ezeket a régi táncokat csak a férfiak já rták  egyedül délceg testta rtássa l 
csípőre te t t  kézzel. A táncoknak lassú volt a jellege. Nőket, ta lán  külföldi 
m in tára csak a nemesi osztály vont először bele a táncba. Valószínű, hogy 
ezzel a páros tánccal tagolódott a tizenhetedik század folyam án zenei beosztásá
ban is két szakaszra: lassúra és frissre. Hiszen a táncm ozdulatok, m int egy 
régi gúny versben olvashatjuk a régi higgadt, öntudatos fegyvertáncból udvar
lássá, nőhódítássá alakultak  át, ami a sarkantyú  összeverésén, a bokázón, 
kar és lábvetésen kívül feltételezi a nő forgatását, eg3Tik oldalról a m ásikra 
való áttevését, illegetését és pergetését. K öltők ír ták  meg hangzatos rigmusok
ban, regényírók örökítették meg színes leírásokban, etnográfusok dolgozták 
fel tudom ányosan, lefestették, lefén)’képezték, sőt az utolsó évtizedben mozgó
fényképen is m egörökítették m indazokat a vidékenként egymástól eltérően 
kialakult szokásokat, társasjátékokat, m ókákat, táncforinuíákat, m iket év
százados tradicíók rögzítettek. Bizonyos lakodalm i, keresztelői, halo ttitori 
szertartások szinte el sem választhatók a hozzájuk kapcsolt alkalm i táncoktól.

E  táncok szinte kim eríthetetlen tárházából csak egyet-kettőt idézek 
a sorozatban, főként olyanokat, melyeknek zenéjében jellegzetes kadenciák, 
érdekes m otívum  szerkezetek m utatkoznak.

Egyike a legrégibb és legtöbbet em legetett népi táncoknak a »kállai 
kettős«. Valószínű, hogy Nagykállón, Szabolcsmegyében keletkezett. Páros 
szólótánc, m elyet — szakértők állítása szerint — nem a falusi parasztság, hanem 
a városi polgárság kreált. Szöveges népdalra le jte tték , strófánkint meg
állap íto tt, nemzedékről-nemzedékre átöröklött szabályok szerint. Még a 
záradék kibővítésénél alkalm azott hümmögés~ refrénszerű pizzicato-inak vál
tozatos dinam ikája és hangsúlyozása is tradiciószerűen változatlan évszázadok 
óta. D allam ának hangsori szerkezete is arra  enged következtetni, hogy m ár 
a 16. sz.-ban énekelték és táncolták. Befejező nyolc (triószerű) ütem ében a 
férfi táncosok mókás játékokkal szórakoztatták  partnereiket.

A m agyar hangszeres zenére valam ennyi eddig felsorolt táncfajta  
közül kétségkívül a 18. sz. utolsó két évtizedében kijegecesedett verbunkos-
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tánc h a to tt a legjobban. S tílusát a hajdú tánc m ár éreztette ugyan, de a hé t
éves háború folyam án nyeri el végső önálló karak terét, hogy megtermékenyítse 
a 19. század m agyar hangszeres zenéjét. József császár és Mária Terézia 
háborúinak katonaanyagát m in t egykorú leírásokból tudjuk, verbuválással 
terem tették  elő. Faluról-falura já r t  a sorozóbizottság, hogy a fiatalságot etetéssel 
ita tással és rábeszéléssel nyerje meg a katonai életnek. B ort hozatnak, cigányt 
kerítenek és hangos m ulatozásba fognak, csakham ar köréjük gyülekezik a 
falu apraja-nagyja. Biztos szemmel választják  ki a »tauglich« fiatalokat, le
ü lte tik  m aguk közé és a következő p illanatban m ár csákó van a legény fején, 
kard  az oldalán és m ár viszik is tovább m agukkal verbuváló ú tjukra . Gvadányi, 
Csokonai és Jókai költői leírása m ellett Magyarországon já r t  külföldiek napló- 
jegyzetei, rézkarcok, rajzok tá jékozta tnak  a 140 év előtti verbunkos lényegéről. 
Míg a hajdú tánco t dudaszó kisérte, addig a verbunkos zene leglényegesebb 
ism ertetői : hegedűtechnikára felépített figurációi, pontozott kóták  gyakori 
alkalm azása, egy bizonyos záradék típus, a verbunkos-kadencia alkalm azása 
és triolás akkord-felbontások halmozása. A jelen sorozatban két verbunkost 
m utatok  be hallgatóim nak egyik rövid dalform ában megszerkesztett katona
tánc, míg a m ásik több szakaszból összerótt dalform asorozat, mely szinte 
típussá fejlődött ki a század első ké t évtizedében. Ez a verbunkos a lipcsei 
Allgemeine Musikalische Zeitung 1800-ik évfolyam ának 35. szám ában jelent 
meg, valószínűen a pozsonyi kitűnő tanár, Klein  H enrik cikkének melléklete
ként. Azért is érdekes ez a táncsorozat, m ert a külföld ta lán  ép ennek révén 
ism erkedett meg a m agyar katona-tánc stílusának zamatos sajátságaival.

*

Kisfaludy Sándor (1772 Sümeg — 1844 u. o.) művei.
A m agyar költőket, főként a lírikusokat m indenkor érdekelte a muzsika. 

Talán a lelkűkben rezonáló népi dallamokon kívül a zene ritm usának vizsgálata 
hozta kapcsolatba költési technikájukat a zenével. Csaknem valamennyi lírai 
költőnk (P. H orváth  Ádám, Csokonai, Kisfaludi Sándor, Petőfi, Arany) é rte tt 
a lantveréshez, lehetséges, hogy a »fortepiano-játék«-hoz is.

Kisfaludy, aki I. Ferenc bécsi udvarának testőrségében szolgált, m ajd 
francia hadifogságban sínylődött, kalandos élete folyamán megismerkedett a 
ném et, az olasz és a francia irodalommal, valam int a századfordulói zenével.Egyik 
barátnője, Pepi grófné, kihez a kesergő szerelem legszebb dalait írta, kitűnően 
zongorázott. I t t  ism erhette meg Kisfaludy H aydn és Mozart instrum entális 
műveit, valam int a 18. század végének dal és opera-ária termését. A kompo
nálást maga is megkísérelte. Nem tudjuk, hogy fentm aradt kompozícióin 
kívül kisérletezett-e másféle m űfajjal is, de zongorára ír t két »magyar«-ja 
és inszurrekciós indulója bár egyszerű, néhol kissé ügyetlen harmonizációjával 
elárulja a felületesen képzett műkedvelőt, zam atos magyarságával, egész
séges formaképzésével megérdemli, hogy kissé átgyúrva és megfésülve ki
emeljük régi gyűjtem ények porlepte rekeszeiből.

Az inszurrekciós induló a Nemzeti Zenede könyvtárában őrzött kéz
ira t keltezete szerint 1809 tavaszán készült. Kisfaludy, aki Sümegen gazdál
kodott, falusi m agányában értesült arról, hogy Napoleon hadai győzedelmesen 
közelednek Magyarország felé. E  hírre lázas siettséggel szervezték meg a 
nemesi felkelést, m ert égető szükség volt katona viselt tisztekre. Kisfaludy 
lovas őrnagyi ranggal le tt József nádor hadsegéde, ki a költőt a háború be
fejezése u tán  az inszurrekció történetének megírásával bízta meg.

Az »Aurora«-ban 1822-ben és 1823-ban jelent meg Kisfaludy két 
»Ongarese«-je. E  lassú verbunkos-ízű indulóknak egyesített feldolgozását 
kettős trió kom binált form ájában hallhatja az olvasó.

*
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Csermák Antal (1774 Csehország ? — 1822 Veszprém).

Csermák életéről vajm i keveset tudunk. Idegenből szárm azott hozzánk, 
de annyira összeforrt a magyarsággal, hogy joggal m ondhatjuk m agyar zene
költőnek. K ora fiatalságában Pozsonyban és Pesten karm esterkedett, de 
egy boldogtalan szerelmi história okozta elkeseredésében ivásra ad ta  m agát. 
Elméje elborult, testileg m egtört és 1822-ben halt meg a veszprémi közkór
házban. Hegedűjátékáról egykori tudósítások csodákat regélnek. Művei : 
hallgatók, verbunkosok, m agyar táncok. A palotás a verbunkos zenének úri, 
társas formája, a »Honművész« szerint a népi eredetű új tánco t »az egész palota 
táncolta«, innen ered elnevezése.

A kolozsvári Hofgreff-gyüjtemény énekei.

Tizenhét lústóriás éneket foglal m agában a K olozsvárott 1552 körül 
k iadott Hofgreff-gyűjtemény. Minthogy a ránk  m arad t hiányos példányból 
nem lehet eredeti címét megállapítani, kiadójának nevével jelölik meg az 
értékes gyűjtem ényt. E  bibliai példákkal te líte tt énekek szerzői: Farkas András, 
Csükei István, Dézsi András, Kákonyi Péter, Székel Balázs, Szkárosi H orvát 
András, Sztárai Mihály. Négy dallam szerzője ismeretlen. Legalacsonyabb 
évszámmal (1538) Farkas András »Cronica«-ja szerepel, a legmagasabbal, 
(1552) Sztárai Mihály dallam a ; »Az Holofernes és Ju d it asszony históriája«. 
A gyűjtem ény komponistái közül, egyedül Sztárai Mihálynak a polemikus 
irányú protestáns m agyar iskolai drám a megterem tőjének zenei készültségé
ről vannak adataink. M int ferencrendi szerzetes lá togatta  a páduai egyetemet, 
hol lan tjá tékot és hegedűt is tanu lt. 1545 körül a bar anyamegyei Laskó község
ben lelkész, hol m ár a h itú jítás igéit hirdeti. Feljegyezték róla, hogy zsoltárait 
m aga énekelte és kísérte hegedűn. Zenei készültsége nemcsak dallam ainak 
vonalvezetésén, hanem biblikus költeményeinek és zsoltárfordításainak gondos 
ritm ikáján is megérzik.

A Hofgreff-gyüjtemény dallam ainak feldolgozásánál arra  törekedtem , 
hogy mindegyik dallam énekszólamát más-más hangulattal, más kísérettel, 
más hangszerelési effektussal tám asszam  alá, de ügyeltem arra, hogy h ar
monizációjukban gondosan alkalm azkodjam a korabeli egyházi hangnemek 
(dór, frig, mixolid, stb.) hanghordozásához. így  Csükei István  »Illyés prófé
táról és Achab királyról« szóló énekét (1542) nyugodt m enetű m otívum 
ellenpont kíséri, biztosítván a krónikás biblikus elbeszélő hangját. Batizi 
Andrásnak »A drága és istenfélő vitéz Gedeonról« való elbeszélését (1540) 
m ár élénkebb, harciasabb motívum -képlet tám asztja alá, ecsetelvén a pogány 
népek sűrű tám adását. »Jeremiás próféta siralmas panaszkodását«, ismeretlen 
szerző gyönyörű dallam át csak egy óboa fájdalmas dallam a és a hárfa 
arpeggioi tám ogatják. Csak a dallam végén lépnek be a vonósok, a strófákat 
átlüdaló motívumokkal. »Holofernes és Ju d it asszony históriáját«, Sztárai 
Mihály m űvét (1552) úgy dolgoztam fel, hogy a dallam ot az énekes, m int 
egykoron recitálva adja elő, a kétütem es m otívum ok közé azonban viharos 
futam okat ékeltem, így szinte balladaszerű izgalmasságot v ittem  bele. »Ahas- 
verus király s az istenfélő Eszter királyné« történetének színes leírását —- 
ellentétképen halk vonós tremolokkal és hárfa-hangzatokkal ecseteltem és az 
utolsóban : a »Szent Tóbiás egész históriájáéban, Székel Balázs 1546-ban 
kom ponált gyönyörű énekén egyetlen zenekari m otívum  vonul végig ; ez köti 
össze egymással az ének négysoros strófáit is.

*
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Bihari János (1764 Nagyabony — 1827 Pest).
Bihari János volt a m agyar verbunkos-zene legkiválóbb művelője. 

Magáról a verbunkosról m űsorunk első számával kapcsolatosan m ár részlete
sebben szólottám. A cigányszármazású Bihari igen rom antikus életrajzát 
röviden a következőkben foglalhatom össze :

Ifjúkorát Dunaszerdahelyen töltötte. Csak a m últ század legelején 
m ent fel Pestre, hol m egalapítván híres bandáját, előbb a Paradicsom-szálló
ban, m ajd a K ét pisztolyban és a Beleznayban muzsikál. Megfordult Pozsony
ban és Bécsben is. I t t  — K áldy szerint — Beethoven is hallgatta játékát. 
Já tékának  lenyűgöző ha tásá t egykorú forrásm űvek ecsetelik. Minthogy Bihari 
maga nem ismerte a kótát, dallam ait mások jegyezték le. A m últ század huszas 
éveinek közepétől kezdve lefelé hanyatlik  művészi pályája. Liszt Ferenc 
1822. tá ján  hallo tta Biharit, kiről rajongó jelzők kíséretében emlékezik meg. 
1825-ben Gyöngyös közelében fölborul kocsija és eltöri karját. Tragikus életét 
szomorú m agányban fejezi be 1827 tavaszán. A házat, melyben kilehelte 
lelkét — a Kinizsi- és Lónyay-utca sarkán — ma em léktábla jelöli.

*

Tinódi Lantos Sebestyén (1510 körül Tinód, Baranya m. — 1556 Sárvár).
A középkor világi zenéjének az énekmondók voltak a legfontosabb 

képviselői hazánkban. Régi okleveleken, okmányokon, tö rténeti művekben 
leggyakrabban joculator, regős, (Regus) igric, kobzos, (Kobzus) énekes, hegedős, 
(Hegedes, Hegedews) és lantos (Laltlius, Lawthus, Lanthos) néven szerepelnek. 
H a mellőzzük Thuróczy krónikájának valószínűtlen feltevését, hogy a 12— 13. 
század énekmondóinak őseit az augsburgi ütközetből m enekült gyászmagyarok
ban kell keresnünk, a középkori énekmondókról a reánk m aradt gyér adatok 
alapján a következő kép alakul ki.

Minthogy dallamaikból semmi sem m aradt ránk, szövegeikből talán 
csak azok a latin nyelven m egírt kivonatok, m iket krónikásaink közölnek, 
egyedül azokra a rövid híradásokra tám aszkodhatunk, mikkel elég sűrűn 
találkozunk a 13. század elejétől kezdve levéltáraink elsárgult pergamentjein. 
»Énekesek kasztjáéról, »énekmondó rendéről emlékeznek meg történet 
kutatóink. Ennek kútforrásainkban nyom át sem leljük. De Anonymus »Gesta 
H ungarorum éjának idevonatkozó följ egy zéseiből, egyházi tilalmakból, és az 
énekmondókkal kapcsolatos birtokügyletekből kiviláglik, hogy jelentőségük, 
a m agyar zene történetében igen nagy, hiszen ők voltak egyedüli terjesztői 
a magyarság honfoglaláskori epikus énekeinek, ők m entették á t a középkorba 
hagyom ány form ájában az őskori m agyar dallamkincset. Előadásmódjukról, 
társadalm i helyzetükről csak következtetéseket vonhatunk le ; az igric, regős, 
hegedős, énekes, lantos, kobzos nevekből joggal következtethetjük, hogy az 
Árpádházi királyok korában — egész a 14. század elejéig — ezek az ének
mondók előadásaikat húros hangszerekkel (lant, koboz) kísérték. Társadalmi 
helyzetük a 13. században jobb volt, m int egy-két évszázaddal később, hiszen 
az oklevelek királyi joculatorokat is emlegetnek, a pozsonymegyei joculatorok- 
ról pedig azt olvassuk, hogy a vár udvarnépei közé tartoztak . Számos helység
név igazolja, hogy birtokosaik egykoron énekmondók voltak. (Igricy, Igris- 
telek, Igrechi, Igricfalva.) De névszerint is ismerünk e korszak énekmondói 
közül nehányat. Chiper (Csiper) joculator a legrégibb közöttük, neve egy 
1253. oklevélen szerepel. Későbbi donációs okmányokon találkozunk még 
Szombat, Hamzu, Mikó, Énekes Lőrinc, Johannes dictus Kobzos neveivel.

Az Árpád dinasztia kihalásával a 14. század elején az énekmondók 
epikus költemények elmondásával szórakoztatják a királyi udvart, ez a regős 
m ár amolvan deáknak indult, literatus-em ber lehetett. Ilyet hallhato tt Galeotto 
is, mikor Mátyás udvari életét ism ertetve megemlíti : . . . .  »vannak dalosai és
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zenészei, kik cithara kíséret m ellett éneklik a m agyar hősök viselt dolgait. 
Szerelmi dalokat ritkábban hallottam , de annál több harci d a lt törökök elleni 
csatákról«. Ezek a regősök, m int egy Nagy Lajos korabeli okmán}Ton olvasható, 
ta lán  nem is azonosíthatók a régi hagyom ányokat őrző énekmondók típusával. 
M int a conbibator név m utatja , inkább az volt a hivatásuk, hogy gazdáikat 
valam int ennek vendégeit ivás közben regöléssel, dallal szórakoztassák. A 
régi énekmondók elszegényedését több ok irat bizonyítja ; birtokaik gazdát 
cserélnek, idegen kézre jutnak. Érdekes jelenség, hogy sokan közülök, a kor 
divatjának, mondhatnók, muzsikus keresletének engedve, h iva tást változta t
nak és az énekmondást mellőzve, instrum entalistáknak főként fúvóhang
szert játszóknak — csapnak fel. Síposokat, fisztulátorokat, gajdosokat, trom 
bitásokat és kürtösöket emlegetnek a 15. század oklevelei. Ezek a fúvós jocu- 
latorok otthonosak voltak úgy a fejedelmi udvarokban, m int a városi polgár
ságban és közülük kerülhettek ki a későbbi századok főúri zenekarainak 
muzsikusai.

A 13. században, az igric szó csak helységnevekben jelenik meg. Későbbi 
okleveleken m ár a joculátor megjelölést helyettesíti. Sok körülmény szól 
azonban am ellett, hogy igricnek a Vegyesházi királyok korában inkább m ár 
csak a vásári komédiásokat, kóklereket, kócevöket nevezték. Az »igricség« 
teh á t sokkal alacsonyabb rendű m ulattató , m int a regős, liegedes, lantos, 
sípos, vagy akár a conbibator is. Nem kell csodálkoznunk így a papságnak 
az igricekkel szemben tanúsíto tt türelmetlenségén sem. A Virginia-kódex, 
m elyet a 16. század elején m ásolt egy franciskánus barát, hallással elkövetett 
bűnnek vallja az énekmondás örömest való hallgatását. Az Egyetemi könyvtár 
Nádor-kódexe (1508) a nyelv huszonnégy bűne közé sorozza az igricséget. 
Az esztergomi érseki könyvtárban őrzött Nagyszombati-kódex, melyet isme
retlen kéz m ásolt 1512. és 1513. között, az igric-beszédről m int parázna, rú t 
beszédről nyilatkozik. Még szigorúbb a Budapesti glosszák latin  kódexe, mely 
a síposokat egyházi tilalom mal sújtja, m egtagadván tőlük K risztus testének 
vételét.

Sajnos az énekmondók, hegedősök, lantosok dallamaiból semmi sem 
m arad t ránk. De az irodalom történet a históriás énekek, sirató énekek és apró 
alkalmi dalok szövegeinek elég gazdag tá rá t ismeri egykori kódexek feljegyzései 
nyomán. Mulatozó nagyurak asztalánál énekeltek — Turóczi krónikája szerint 
— a Zsigmond király parancsára kivégzett K ont vitézről. Bonfinius szerint - 
Kinizsi P ált és a kenyérmezei ütközetet dicsőitették dalban a győztes magyar 
vitézek. M átyás király halálát siratja  egy 36 soros ének (1490) melyet a »Gyön
gyösi-kódex« őrzött meg. Végül em lítsünk meg egy vidám  kis nó tá t (1505) 
melyet a körmöcbányai levéltár egyik számadáskönyvének címlapján találtak. 
Ez a m agyar nép szerelmi költészetének első emléke.

Szomorú sors v irrad t az országra a mohácsi csata után. Három  részre 
szakadt a birodalom. Északi és nyugati vármegyéi Habsburg uralom alá ju 
to ttak , a Nagyalföldet és a D unántíd  jelentős részét a török szállotta meg, 
míg a keleti vármegyék felett erdélyi fejedelmek uralkodtak. Nagy keserűség
ben élt az ország népe, hol a bécsi zsoldosok sarcolták, hol a törökök. A Bocskay 
vezérletével k itö rt nagy nemzeti felkelést a bécsi béke (1606) zárta  le. Elismerik 
az erdélyi fejedelemség különállását és b iz tosíto tták  a vallás- és alkotm ány
szabadságot. Természetes, hogy a folytonos ádáz harcoknak, elkeseredésnek 
viszhangja tám ad t a 16. század költészetében és zenéjében. Csak nagy ritkán 
villan fel egy-egy fénysugár, mely áttörve a sötét viharfelhőkön szebb és jobb 
jövő reményét csillogtatja a csüggedő lelkeknek.

Valószínű, hogy a 16. század históriás énekeinek, valam int a protestáns 
koráinak egyik-másik dallam fordulata m ár előző századokban term ett, 
ta lán  az is lehetséges, hogy a mohácsi csata u tán i évtizedekben kéziratban és 
nyom tatásban ránk m arad t melódiák egynémelyikét m ár M átyás király 
conbibatorai is dalolták.
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1538-ban — alig félszázaddal a hangjegynyom tatás'f eltalálása u tán  —- jele
nik meg K rakóban az első nyom ta to tt históriás ének, Farkas András protestáns 
lelkész »Cronica«-ja. Ez a kiadvány azonban nem m arad t ránk egy példányban 
sem, szövegét és dallam át azonban m egtaláljuk a későbbi Hofgreff-gyűjtemény
ben, valam int a Magyar Tudományo s Akadémia kézirattárában ő rzött Cornides- 
féle kéziratos m ásolatban (1770). Dallama igen sajátszerű, telítve váratlan  
kadenciális fordulatokkal, feltűnő még benne a forma szokatlan kiszélesedése. 
Ez a melódia indítja meg a 16. század jellegzetes históriás énekeinek sorát.

Szolimán, az előnyomuló török sereg vezére hét had jára to t ind íto tt az 
ország szíve ellen, míg Szigetvár bástyáinál elesett. Végváraink vitézei hősiesen 
on to tták  v é rü k e t; kitörésekkel, portyázásokkal kellem etlenkedtek a be
tolakodó pogánynak. De megsemmisítő vereséget nem tu d tak  az ellenségre 
mérni. Ebben a furcsa, bizonytalan, fülledt atm oszférájú korban a csüggedő 
nem zet fiai szinte álntoztak valami vigasztaló szózat, buzdító beszéd, lelkesítő 
ének után, mely elfelejtetné velük a jelen sivárságát, m ajd bizalm at, rem ényt 
keltene a szebb jövő iránt. Ez a hang, mely az énekmondók krónikás költe
ményeinek egyenes leszárm azottja, terem tette meg a tém akörében és formai 
felépítettségében ta lán  kissé kiszélesedett históriás éneket. Műzenei termék, 
de gyökerei a népzene nedveiből táplálkoznak. Alkotóik papok, katonák, 
diákok, latinos műveltségű vándor lantosok, kik között képzett muzsikusokra 
is akadunk. E lőadásuk m ódját nem ismerjük. Valószínű, hogy ösztövér, merev 
lejegyzésük csak fogyatékosán adja vissza előadásmódjuk élénkségét, köz
vetlenségét ; minthogy a dallam  kíséretét nem jegyezték le, teljesen tájékozatla
nok vagyunk a kísérő hangszer (pengetett vagy vonós lant) szerepéről. Nem 
szabad elfelejtenünk, hogy ezeknek a históriás dallam oknak hosszú, igen sok 
strófából összerótt szövegük volt, ezekre énekelték folytonosan megismételve 
az első versszakra kom ponált dalformát. Módosult-e néha ismétlések közben 
a dallam, ritm usban, ornam entikában? nem tudjuk, csak sejtjük, hiszen hasonló 
jelenséggel a népballadáknál is sűrűn találkozunk M egállapítható azonban, 
hogy a Hofgreff-gyűjtemény legtöbb históriás énekénél a szöveg sokkal lazább 
kapcsolatban van a dallammal, m int Tinódi melódiáinál.

A 16. századbeli m agyar históriás énekirodalom legelső muzsiktisa 
Tinódi Lantos Sebestyén. H angja nemcsak egyéni, hanem  korának minden 
bánata , életritm usa és hősi akarása is benne van alkotásaiban. Egyenes szellemi 
leszárm azottja a régi joculátoroknak, hegedősöknek. A hagyományos m űfajt 
azonban új köntösbe öltöztette. Külsőségekben a krónikás ének ta lán  régi 
form ákra emlékeztet, de ú jak  voltak benne bizonyos elemek, melyek nagy 
népszerűségét és gyors elterjedését b iztosíto tták  : közvetlen elbeszélő hangja, 
mely lehetővé te tte  hírek közlését, események megörökítését, egyszerű lelkek 
szánakoztatását célzó mese-ízű példaadás, végül a fensőbbséggel szemben 
alkalm azott javító  célzatú gúny.

K ortársai közül Szerdahelyi Mihály, Salánki György, Csanádi Demeter 
János, Kármán Demeter, Tardy György, Hegedős Márton, Ilosvay Selymes 
Péter, Moldovay Mihály és Hegedűs Sebestyén a legismertebbek, verselésükből 
csak töredékek m aradtak  ránk, dallamaikból jóform án semnü. Tinódi szeren
csésebb volt náluk. Legendás, változatos, kalandos élete olyan körülmények 
közé sodorta, hogy históriás énekeinek gyűjtem ényét, dallam aival együtt ki 
is nyom athatta.

Valószínű, hogy a baranyamegyei Tinód községben egy elpusztult 
falunak, m a jelentéktelen tanyának  helyén született 1510 körül. Családjáról, 
származásáról csak jelentéktelen feltevéseket sorol fel az irodalomtörténet. 
Papi pályára készült. Latinos műveltséggel rendelkezett, sőt a »Zsigmond 
király és császárnak krónikájáéból az is kitűnik, hogy Bonfiniust valam int 
a Turóczi króm kát is forgatta. Történeti m unkák tanulmányozásán kívül 
m int papnövendék foglalkozott m ár muzsikával. Lehetséges, hogy Tinódi, 
midőn Török Bálint szigeti kastélyában élt, érintkezett ném et kótaismerő 
zenészekkel, kik a mohón tanulnivágyó tehetséges diákot szívesen avatták
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be a menzurális hangjegyírás rejtelmeibe és a lantverés művészetébe. Müvein 
a  latin  auctorok hangja m ellett vallásos neveltetése is kiérzik. Még olyankor 
is biblikus hangon szól hozzánk, mikor hallgatói szórakoztatására tréfás hangot 
ü t  meg. Rajongó híve volt a reformációnak, ura, Török Bálint pedig a h it
újítás egyik leghatalm asabb és legfanatikusabb védnöke. Szigeten nemcsak 
tanítóskodott, hanem m egtanulta a fegyverforgatás mesterségét is. K atonásko
dása 1530 és 1535 közötti évekre tehető. Ekkor tö rte te tt Szolimán félelmetes 
serege Bécs felé, 20 vára t ostromolván meg a Pécs-Kőszeg vonalon. Egyik 
ostrom  alkalm ával Tinódi balkezén oly súlyosan sebesült meg, hogy végképen 
le kellett mondania a katonai pálya folytatásáról. Később még egy súlyos 
m egpróbáltatás éri : vitéz u rát, Török Bálintot, a török fővezér elfogta és 
m int hadifoglyot a konstantinápolyi hírhedt H éttoronyba záratta . Az elárvult 
hűséges dalos erre vándorbotot v e tt kezébe és éveken á t bolyong a dunántúli 
megyékben. M indenütt vendégszerető házra talál, és megnyerő modorával 
sok bará tra  tesz szert. Különösen Nádasdy Tam ás veszi pártfogásába ; szinte 
atyai módon gondoskodik róla és családjáról. Népszerűsége egyre növekszik. 
Nemcsak az erdélyi fejedelmek kúriájában tudnak  róla, hanem  a bécsi udvarba 
is eljut a lúre. Verbőczy és Nádasdy közbenjárására nem is volt nehéz Fer- 
dinánd királynál kieszközölni, hogy Tinódi 1553-ban m agyar nemességet 
kapjon.

N yugtalan vére nem engedi, hogy egy helyben m aradjon : a gyorsan 
egym ást követő események késztetik folytonos vándorlásra, hogy a történé
seket m int szemtanú írhassa le. Megfordul Nagyszombatban, Pozsonyban, 
m ajd Egerben. Kassán, — m int a városi jegyzőkönyvek tanúsítják  —  házat 
és szőlőt vásárol. Ú jabb adatok gyűjtésének vágya azonban dél felé hajtja . 
1553-ban Kolozsvárott jelenik meg. I t t  rendezi sajtó alá főművét, melynek 
példányait maga árulgatta előkelő főúri és nemesi házakban. I. Ferdinánd 
király, kinek m unkáját ajánlotta, ötven forint ju ta lm at küld a népszerű 
muzsikus poétának. 1555-ben hirtelen nyoma vész, de lehetséges, hogy m ár 
ekkor érkezett meg betegen Nádasdy Tam ás nádor sárvári birtokára, ahol 
rövid szenvedés u tán  meghalt.

A »Cronica« is Kolozsvárott, Hofgreff nyom dájában készült, írópapíro
son, 156 negyedrétű levélen. Teljesen ép példányát a Magyar Nemzeti Múzeum 
Széchenyi könyvtára őrzi. A menzuráhs kótafejeket prim itív fatípusokból 
szedték, egyenetlenül, pontatlanul. Az ö t vonalú rendszernél Tinódi F  és C 
kulcsokat alkalmaz. R itm usainak jelölésére semibreviseket és m inim ákat 
használ. Míg az egy-két évvel előbb megjelent Hofgreff-gyüjtemény men
zurális hangjegyei fehérek, tiszták  és rendezettek, addig Tinódi művének 
kótatípusai feketék, foltosak és pontatlanok.

A 23 dallam közül 18 históriás ének, kettő  biblikus, egy erkölcsös (mora
lizáló) és kettő  gúnydal. A legrégibb 1540-ben íródott, a legutolsó 1553-ban. 
E  tizenhárom  esztendő a la tt Tinódi komponálási technikájában határozott 
fejlődés állapítható meg. Míg az elsőknek ritmus-képletei csaknem egyeznek 
egymással, a későbbiekben új form ákat keres, vonalvezetése szabatosabb lesz, 
prozódiája síma, hajlékony. Dallamai kétségtelenül értékesebbek költeményei
nél. Verseit az irodalom történeti kritika joggal ta rtja  döcögősöknek, rímeit 
mesterkéltnek, nyelvezetét nehézkesnek, de nem szabad figyelmen kívül hagy
nunk, hogy Tinódi nem szavalásra szánt költeményeket írt, hanem ének
lésre, recitativikus monodizálásra szánt versezetet. Költői szépségeknél és líri
kus ellágyulásoknál többre ta rto tta  a történeti hűséget. Izzó hazaszeretet és 
lobogó gyűlölet a megszálló török csapatokkal szemben árad minden sorá
ból. Dallamainak kapcsolata, az előző századok joculator-dallamaival és a 
középkor népzenéjével kétségtelen, de van még egy forrásuk : a régi magyar 
egyházi népének, különösen a reform átus zsoltár! ének, melynek hangsúlyát, 
kaaenciális fordulatait sokszor felismerjük Tinódi művében. Melódiáin meg
látszik, hogy éneklésre voltak szánva : oly hangterjedelemben mozognak, 
(B—fj) mely a férfi baritonhang kereteit fogja át.



116 A Z E N E

Nyolcat szemeltem ki gyönyörű dallam ai közül feldolgozásra.
»János király testam entum át« vonós pizzicato-val és hárfaarpeggiókkal 

alátám aszto tt fúvóhangzatok kísérik.
A »Szegedi veszödelm«-et — harci leírást tartalm azó szövegéhez m érten 

— trom bita-fanfárok, dobpergés és illusztráló fiivó-futamok körítik.
Sokkal csendesebb »Az Vég Tem esvárban Losonczi haláláról« c. dallama. 

Ebben a vonós zenekaron kívül csak egy panaszos óboaszóló szerepel.
H árfa veszi á t a kísérő szerepet a gyönyörű »Eger vár viadaláról való 

ének-«ben. Mellette a fúvóhangszerek és a vonóskar akkordjainak csak alá- 
rendeltebb szerep ju to tt. Ugyanez a kidolgozása az »Egri históriának summájá«- 
nak, de i t t  még egy óboa dallam is vonul á t az éneken.

»Budai Ali basa históriája« , m ár harciasabb hangú, szinte indulószerű. 
A »Dávid királyról« szóló páratlanul szép zsoltáros dallam áh íta tá t orgona- 
szerűen hangszerelt fúvóakkordokkal fokoztam. Végül a mozgalmas imitációk
kal díszített »Szitnya, Léva, Csábrág és M urány várak megvevése« a ciklust a 
vidám  dallam nak megfelelő élénk hangulattal zárja le.

*

A lőcsei tabulaturás-könyv táncai (1660 körül).
A magyarországi virginálzene legértékesebb hajtása a lőcsei tabula- 

tu rás könyv táncsorozata E  táncok leirója korához képest elég fejlett zenei 
ism erettel rendelkezett. Választékos basszus, változatos harmóniák, néha jól 
megszerkesztett középszólamok teszik változatossá a táncok feldolgozását. 
Űgylátszik, m intha a tabu laturás könyv szerzőjének az le tt volna célja, hogy 
olyan köntösbe öltöztesse táncait, mely a virgináljáték fejlettebb techniká
jának felel meg. Ez az érdekes dokum entum  egyébként a milleniumi kiállítás 
zenetörténeti osztályának volt egyik legértékesebb darabja. Tulajdonosa, 
a lőcsei ág. ev. egyház könyvtára te tte  közszemlére. Sztankó Béla főigazgató 
érdeme, hogy a tabulatiraírás megfejtésével és lemásolásával m egm entette a 
m agyar zenetörténet szám ára a lőcsei könyv ta rtalm át. Minthogy címlapja 
elpusztult, sem címét, sem szerzőjét (gyűjtőjét) nem ism erjük ; évszám nincs 
rajta , de írásm ódjának formáiból ta lán  joggal következtethetjük, hogy 1670 
körül állíto tták  össze. Táncai közül nyolcat dolgoztam fel : a »Chorea Hun- 
garica-«t és a többi m agyar vonatkozási! 8  Chorea közül hetet. Az egyes tánco
k a t persze nem potpourri-alakjában helyeztem rendszertelenül egymás mellé, 
hanem rondószerű csoportosításban, a hangnemi egység kedvéért más hang
nemekbe transzponálva egyikét-másikát.

Magyar induló.
Eegköltőibb term éke a 17. századvégi és a 18. század lírájának a kuruc- 

világ költészete. Az 1663—64-iki török háborút követő vasvári béke mély
ségesen m egdöbbentette a magyarságot, Zrínyi Péter, Nádasdy és Frangepán 
kivégeztetésével megkezdődött a protestánsok üldöztetése. Ä pozsonyi vér
törvényszék százával Ítéli el lelkészeiket és tanítóikat. Az első fölkelést 1672- 
ben idézi elő a főurak vagyonának irgalm atlan elkobzása. Thököly Im re a 
»kuruckirály«, csak ideig-óráig tu d o tt operálni a bécsi udvar árm ánya ellen. 
Száműzetése u tán  Zrínyi Ilona fia II. Rákóczy Ferenc lép a történelem  szín
padára. Nemcsak Erdély választotta meg fejedelemmé, hanem az egész 
D unántúl is meghódolt neki. Midőn 1707-ben kim ondotta a Habsburgok 
detronizálását, bizton h ittek  a francia és orosz segítségben. De a fejedelmet 
egyik csalódás a másik u tán  éri ; m iala tt Lengyelországban járt, megkötik 
a szatm ári békét. Száműzetésébe sokan követik, de az itthon m aradottak  se
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tu d tak  beletörődni a változott viszonyokba. A fejedelmet vakon követő kurucok 
táborában hazafias és vitézi énekek csendülnek f e l ; előbb gúnydalokat énekel
nek a császári ház labancairól, m ajd  felhangzanak páratlanul szép bujdosó 
énekeik, melyekben néha a titk o lt reménység hangja is megcsendül. Midőn 
a szatm ári béke u tán  m egtiltják a »rebellis« kurucdalok terjesztését és minden 
fe lku ta to tt tárogatót elégetnek, a régi dallamokhoz új, á rta tlan  szöveget 
énekeltek, így m entvén meg a zenei anyagot az utókor számára. Népies hang 
jellemzi a kurucvilág költészetét ; poétái katonák, tanítók, deákok és papok 
voltak. Thaly Kálm án ism ertette a verseket. K áldy Gyula gyűjtö tte  a kuruc
világ dallam ait. Forrásaikról nagyon általánosan emlékeznek meg, s m int 
utóbb kiderült, sok utánzat, álvers és ham isíto tt dal keveredett a valódi kuruc- 
énekek közé. Ezek őseleme a régi népdal, kiérzik azonban belőlük a p rotestáns 
zsoltárok hanghordozása. Némelyik dallam ban m egtaláljuk kuructáborok 
fanfár-jeleinek tém acsíráit, am int azt tárogatósok já tszo tták  hangszereiken. 
Egyik típusának dallam a pedig régi táncdalokból, ta lán  liajdutáncokból eredt. 
A tábori dalok közül legismertebb az 1672-ből való »Te vagy a legény Tyukody 
pajtás«. Pálóczi H orváth  Adám kéziratában van meg a »Hajh Rákóczy, 
Bercsényi« nóta, a »Fennyen ta rtod  a nagyorrod« és az »Arokszállásánál volt 
egy veszedelem« kezdetű gúny dal. U tóbbi kettőnek dallam át használtam  fel 
az induló fődalform ájában és triójában.

VÁZLATOK 
EGY SCHUMANN PORTRÉHOZ

Százhuszonöt esztendeje annak, hogy a ném et zeneköltés rom antikus 
korszakának egyik legnagyobb alakja, Zwickauban (1810) m egszületett és 
néhány hét híján  nyolcvan éve, hogy nemes életét Endenichben, egy nagyon 
szomorú házban befejezte. (1856) A két évforduló ilyenformán még a szokott
nál is élesebben vetíti elénk Schumann alakját. A közel három  emberöltőnyi 
idő, amely halála ó ta eltelt, nem te tte  fakóvá költészetének csillogását. Zenei 
m ondanivalóinak csodálatos színei m a is változatlanul ragyognak, m int a 
drágakövek, am iknek szikrázó mély tüzét nem kezdi ki az idő vasfoga. Es 
a színeknek ez a kábító forgataga egyrészt a legnemesebb, a legrajongóbb 
ideálizmusban, m ásrészt a legsötétebb lelkigyötrelmekben, a költő önmagában 
is m eghasonlott »én«-jében leli dinam ikus sugárzó erejét.

Schumann művészetének sokrétűsége egy rendkívül bonyolult lelki 
struk tú rának  a függvénye. Tulajdonképen mindvégig rajongó fantaszta. 
T úlfű tö tt idegzetének, tú lfű tö tt szellemi és tú lhev íte tt érzelmi életének leg
főbb levezető ú tja  a zene. Ez a m ajdnem  mindig betegesen szófukar, szinte 
tú lzo ttan  zárkózott term észetű művész minden legbelsőbb lelkiélményét, 
kedélyhullám zásának minden megnyilvánulását, sőt hallgatag természetének 
minden m ondanivalóját zenébe vetíti és tud  mélyen lesú jto tt lenni, tud  
kétségbeesetten sötét lenni, de tud  ragyogón életvidám, boldog órák meg
szállottjaként ujjongó örömmel te lt szívű lenni és m int valam i elragadón 
csevegő kozőr, tud  csillogó zenei ötleteivel elbűvölni. Szokatlan bőségben 
fakadó legnemesebb fajsúlyú gondolatai művészetének prizm áján átszűrődve 
a rom antika zenéjének legszebb virágaivá válnak.

T úlfű tö tt idegzet . . . nos, igen ! Idegéletének végeredményben tragikus 
diszpozícióban való kicsendülése alkalm asint szülői, úgylátszik apai örökség. 
Az anya gyöngéden józan, szeretőn aggodalmaskodó, de tipikusan kisvárosias 
gondolkozáséi. Az apa viszont exaltá lt ember, aki súlyos lelki küzdelmeket 
fo ly ta to tt rajongásig fokozodó irodalmi hajlandóságainak a komoly, prózai
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könyvkereskedői tevékenységgel való összeütközései m ia tt és csak nehezen 
tö rődö tt bele a családfentartási kötelesség által d ik tá lt megoldásba ; a könyv
kiadással legalább közvetve v e tt részt az irodalom fellendítésében. A fiatal 
Schum ann túlfinom ult szenzibilitása, lelkiéletének fantaszta rajongásban 
való kicsúcsosodása apai részről való örökségre m utat. (Talán nem volna 
helyes a későbbi végzetessé váló idegbaját kategorikusan valami lappangó 
örökletes családi betegségnek tulajdonítani, azonban egy-két másik komoly 
ad a t azt látszik bizonyítani, hogy ez a feltevés is m egállhatja a helyét.Schum ann 
idősebb nővére Em ilia ugyanis 19 éves korában pillanatnyi elmezavarában 
öngyilkos szándékkal a folyóba vetette  m agát. Egy más ada t : Schumannon 
sógornője halálakor a leghevesebb exaltáció v e tt erőt. Hosszabb időn á t 
ijesztő búskomorsági roham ok kínozták. É lete későbbi folyam án igen gyakran 
vo ltak  hypochondrikus kényszerképzetei, hallucinációi. Tériszony és egyéb 
fóbiás érzések gyötörték. Magasabban fekvő lakástól irtózott, vagy pl. el
viselhetetlen volt szám ára az a tuda t, hogy elmegyógyintézet van valahol 
a közelben).

Szertelen csapongó, zseniáliskodó, mély belső ellentétek drám ai össze
ütközéseitől felzaklato tt kedélyű, igazi »romantikus ifjú«, akinek a rajongás 
és a szentim entális ábrándozás jelenti az életet. Önmagában többszörös lelki- 
életet élt. T isztán, szinte kézzelfoghatón lá tja  önmaga egyéniségének ellentéteit 
és ezeket m in t külön önálló életet élő más egyéniségeket, valósággal hús és 
vérből való alakokként szerepelteti képzeletében. Beleviszi ezt feltűnést keltő 
művészeti írásaiba, sőt nagy jelentősége van ennek zenéjében is. Az életnek 
m inden m ozzanata az ő szám ára egy-egy m élyreható lelkiélmény és az egy
m ást kergetve rohanó élmények m ind egyetlen közös mederbe torkoll an ak, 
a  művészetbe. Barátok, művészek, pályatársak , élete sorsdöntő szerelmi 
dilem m ájának két hősnője, K lára és Ernesztine és term észetesen sa já t maga 
is m ind fantasztikus, meseszerű alakok az ő fan taszta  elgondolásában élő 
m űvészbirodalm ában. A cél szédítőn egyszerű és hallatlanul m agától értetődő : 
valam iképen megoldani az élet rejtélyét . . .  és m ert épen zenéről van szó, 
h á t m uzsikával! Ez a Davidsbündlerek szövetségének születési története. 
Beteges, de e lv ita thata tlanu l művészi képzelete k isa já títo tt m agának egy 
bibliai képet és szatirikus ö tle tte l reá vonatkozta tja sa já t korára, sa já t körül
ményeire. Dávidszövetség a filiszteusok ellen! A tiszta  művészet harcosainak 
küzdő szövetkezése a filiszterek ellen. F lorestan, Eusebius, Raro m ester az 
ő képzeletbeli, önmaga ellentéteiből a lko to tt alteregói.

T ú lfű tö tt fan táziá jának  művészeti parancsait sa já t m agára is a leg
szigorúbban alkalmazza. Érzi, hogy szüksége van a legmagasabb fokig fej
lesztett dologbeli készségre, zongoratechnikai lehetőségekkel kell hozzájárulnia 
ideális elképzeléseinek megvalósításához. így  aztán nemcsak, hogy erő ltete tt 
gyakorlásba fog, hanem  valósággal eszeveszett kísérletezéssel akarja  tágítani 
u jja inak  közeit. Eredm ény : jobb keze* megbénul és zongoraművészi pálya- 
f u tása derékban tö rik  ketté.

Azonban zongoratanítójának leánya irán t érzett szerelme a leglázasabban 
ösztökéli arra, hogy a zenében ha m ár nem is m int előadóművész, de m int 
alkotóm űvész érvényesüljön. Es csodálatos képzeletének virágai nőttön- 
nőnek e szerelem nyomán. Szerelmének tárgya, Wieck zongoratanár leánya 
K lára  9 évvel volt fiatalabb, m int Schumann és maga is univerzális egyéniség, 
olyan kiváló képességű zongoraművésznő, akit európai értelemben v e tt h ír
név övezett, m int korának szinte versenytársnélküli zongoratüneményét. 
Gyermek volt még, m ikor Schumann, a nagy reményekre jogosító tan ítvány  
úgyszólván m indennapos vendége le tt a Wieck-háznak. A szerelem szinte 
észrevétlenül nyiladozott szívükben, eleinte ta lán  nem is vettek  róla tudom ást, 
csak az egym ásiránti vonzódást érezték, m int mélyen gyökerező baráti vagy 
testvéri szeretetet. De am ikor az if jú  Schum ann szívében a láng egyszerre 
csak mégis lobot vetett, az öreg Wieck nyakas megátalkodottsággal hallani
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sem akart arról, hogy leányának ragyogó m űvészpályáját egy olyan házasságnak 
áldozza fel, amely K lára jövője szem pontjából csak hátrányos lehet. Ez a 
konok ellenkezés ta lán  még fű tö tte  is Schum ann érzelmeit és elősegítette 
szerelmi fa n tá z iá n a k  szárnyalását.

Időközben azonban a még jóform án egészen ki sem nyílo tt szerelemnél 
felbukkan egy másik nőnek, báró Fricken Ernesztinnek képe. A gyönyörű 
szép fiatal hölgy ugyancsak Wieck tan ítványa. Schum annra nagy hatással 
volt a lány érzéki szépsége. Lebilincselő modora, megjelenésének bájossága 
az ifjú művész érzéseit összekuszálták. Mit tegyen? . . K lárátó l e ltilto tták , 
csak titokban, néha tu d o tt vele levelet váltani. E rnesztine meg i t t  volt m e lle tte .. 
hirtelen fellobbant érzéseik kölcsönösek voltak, eljegyezték egym ást. Schumann 
szám ára hallatlan gyötrődést je len tett ez az állapot. Hullámzó érzelmei szörnyű 
kétségek m artalékává te tték  szivét. Költészetén felejthetetlenül nyom ot hagyott 
ez a drám ai erejű lelkiélmény és ez a súlyos lelkiharc számos remekművében 
tükröződik vissza. Ez az egész szerelmi epizód nem  is volt más, m int egy vég
sőkig feszült állandó érzésbeli ingadozás K lára és Ernesztine között. Véget 
is ért aránylag rövid idő a latt. Schumann egyrészt rá jö tt arra, hogy ez az új 
szerelem inkább az érzékek játéka, m ásrészt ta lán  az is hozzájárult a k iáb rán
duláshoz, hogy míg K lára leveleiből gyönyörködve it ta  m agába a leány el
bájoló szellemességét, addig Ernesztine írásaiban írójuk minden gyengéd 
vo ltá t eláruló finomságuk ellenére is észre kellett vennie, hogy az ifjú hölgy 
erősen hadilábon áll a helyesírással! Valószínű, hogy a széles horizontokat 
átfogó m űveltségű ifjú művésznek, az ékes tollú stilisztának rajongását kissé 
kínosan érin tették  szerelmesének gyakori gram m atikai és ortográfiái csetlés- 
botlásai. Az ő mindenre felfokozott m értékben reagáló term észete ezt is 
m int lelkiélményt engedte hatni. Az is hozzájám íthato tt a kiábrándulás
hoz, hogy Ernesztin kissé megkésve fedte fel szárm azásának igazi titk á t. 
Bármi volt is az ok, a jegyesség felbom lott, de barátsággal te ttek  pontot 
az idill után.

A költő mégis csak érezte, hogy K lára képe sokkal m élyebben gyöke
rezett lelkében, semhogy m ásvalaki e lhalványíthatta  volna. A k é t szerelmes 
ism ét egym ásra ta lá lt, pedig az öreg nyakas Wieck még kevésbé nézte jó szem
mel az ügyet.

Ez a m ost m ár teljes pom pájában kivirágzott szerelem hallatlanul 
m egterm ékenyítette fan táziáját, amihez aztán rendesen segítségül jö tt az 
alkonyat is sejtelmességével, a homály gomolygó ködképeivel, az éjszaka a 
maga titokzatosságával. Schum annra mindig roppant hatással volt minden, 
ami titokzatos, ami érthetetlen. Titkos vonatkozások keresése — és term é
szetesen találása — valósággal rögeszméjévé vált. Nevek, számok, dátum ok 
különösen mély hatással voltak  rá, ha valahogy szimbolikus vonatkozásokat 
fedezett fel bennük. Az ilyen érzések, az ilyen szférában mozgó gondolatok, 
ava tják  kedvenc írójává É. T. A. Hoffm annt, a kísérteties, m egfoghatatlan 
történetek író já t, akinek nevét bizonyára mindenki ismeri a »Hoffmann meséi« 
dalm ű révén. Hoffmann egyik ilyen titokzatos hőse egyúttal Schum ann egyik 
legkiválóbb alkotásának is hőse. A Chopin-nak a ján lo tt »Kreisleriana« (Op. 16.) 
nevét a bizarr, vadul fantasztikus, szenvedélyesen rajongó Kreisler karm ester 
alakjának köszönheti. Ez a fantáziaszülte ködalak, am elyet Hoffmann sa já t 
elképzelt élményei nyomán form ált, Schumann-nak ilyesmire hallatlanul 
rezonáló lelkében rokonhangot ü tö tt  meg. Az egym ásnak ellentmondó zűr
zavaros, kusza érzelmek, amelyek Schum annt abban az időben eltöltötték, 
valóban megragadó módon nyilvánulnak meg ebben a mesterműben.

(Vége következik.)

K E N E S E Y  SÁNDOR
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H A N G V E R S E N Y K R Ó N IK A
Budapest, 1936 január 28.

Örömmel állapítjuk  meg, hogy a tavaly i évad végén bem ondott jóslatunk 
bevált : színházi és hangverseny-konjunktúra van. Persze, ez is örvendetes : 
csak a jó és kiváló produkciók élvezik rég le tűn t idők boldog kiváltságát. 
De jól esik lá tn i a zsúfolt házakat, m ikor nem divatból vagy snobságból 
telnek meg.

Az esős évszak beköszöntése előtt vonultak fel egym ásután a karm esteri 
pálca prim adonnái : Walter Bruno, Furtwängler, Toscanini, M olinari, De 
Sabata Victor, Weingartner és Kleiber Erich. A nemes verseny győztesének 
kijáró  pálm aágat ebben az évben Furtw ánglernek ítélnők oda. Schumann 
r itkán  hallható M anfréd-nyitányát és B -dur szim fóniáját varázsolta elénk. 
Igenis varázsolta, m ert am it ez a művész Schum ann halvány partitúráiból 
ki tu d o tt hozni, az szinte boszorkánysággal volt határos. Különösen a nyitány 
volt élmény minden szakértő számára. Beethoven hetedikének tolmácsolása 
is jobban te tsze tt Furtw ängler életteli, tem peram entum os in terpretálásában 
m in t tavaly  Toscanini pózosan higgadt, fölényes előadásában. Furtw ängler u tán  
Walter Brúnóé a »második díj«! O a kar m ester művészet poétája. Brahms 
e-mo\\ szim fóniájának lemondással teli, szorongó hangulata és a »Trisztán« 
előjáték és befejezés reszignációja szinte könnyekig h a to tták  meg a közön
séget. M ozart »PIaffner«-szimfóniájának napsugaras életörömét ez esetben 
kissé letom pítva kaptuk.

Toscanini »Eroica«-ja tökéletesen szép volt, de nem ragadott magával. 
Mást vártunk  tőle : a heroizmusnak és a hős katasztrófájának lélekbemarkoló 
ódáját! helyette csak a halhata tlan  m ű objektív  tolm ácsolását kaptuk, néha 
szándékosan lefo jto tt dinam ikával. Műsorának legsikerültebb száma ta lán  a 
»Tannliáuser«-nyitány párisi átdolgozása volt, ennek trisztános kódájában sok 
érdekes m ozzanatot figyelhettünk meg. A Rákóezi-indulót pedig a »drauf- 
gängerek« százszor jobban csinálják. Molinari Honegger »Dávid-király« orató
rium ával őszinte sikert a ra to tt. K odály zsoltárába kevésbé tu d ta  m egát bele
élni. Rosier Endre, az est szólistája, megérdemelt tapsorkánt v á lto tt ki. 
fíasilides Mária poétikus altszólója és Palló gyönyörű magyarságú krónikása 
élvezetes epizódjai voltak  a szép estnek. De Sabata, a milánói Scala főzene
igazgatója, elsősorban pára tlan  technikusa a dirigálás művészetének és csak 
másodsorban költője. Tem peram entum a olaszos és biztos keze különösen a 
W alkürök lovaglásában és az »Egmont«-nyitányban lepték meg a hallgatóságot. 
Bartók »Magyar képeit« és Respighi »Róma fenyőit« ezúttal tiilságosan m ester
kélten kidolgozottnak, kicicom ázottnak éreztük. W eingartner hűvösen kifogás
talan  kilencediké és Kleiber sok hum orral te líte tt nyolcadika élénk tetszést 
v á lto ttak  ki a Városi Színházat zsúfolásig megtöltő közönségéből.

Filharm onikusaink m egnyitó-estjén Dohnányi zongorajátéka volt a 
szezon első felének egyik legnagyobb élménye. Beethoven c-moll versenyművét 
m ár legalább egy tucatszor hallo ttuk  tőle az utolsó három  évtizedben, mégsem 
tudunk  betelni véle. Meleg szeretettel és hódolattal ünnepelte ő t a Filharmóniai 
hangversenyek törzsközönsége. Hogy Berlioz elsárgult pergamentliez hasonlít
ható fantasztikus szimfóniájából Dohnányi sem tu d o tt érdeklődést kicsiholni 
hallgatóságában, nem a karm esterben volt a hiba, hanem a kompozícióban, 
melyet a sovén franciák kezdeményezésére m a is túlértékel] az egyetemes 
zenetörténelem. K odály  »Sárkánytáncá«-t és Saint-Saéns »Omphale rokká«-ját 
Fleischer Antal ízléssel, biztos kézzel vezényelte. Vendégdirigens állo tt a második 
hangversenyben a zenekar élén : Dobrowen Issay, orosz karmester. Izzig-vérig 
muzsikus ember, szuggesztív adottsággal. Scriabin »Poeme d ’Extase«-ának 
előadása volt a gyönyörű este fénypontja. Ilyen feszültséget a trom bitáknak 
és kürtöknek ilyen lázas kirobbanásait még alig hallottuk derék filharmoni
kusainktól. Megkapóan szép volt Händel »Concerto grosso«-ja a Cortot vendég
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szereplésével rendezett Liszt-estén ; az Esz-dur versenymű tolm ácsolásában a 
kitűnő művész kim erültségét éreztük ki. Annál szebb volt a »Fauszt-szimfónia«, 
melynek m ásodik tételét, a Gretelient, alig hallo ttuk  még ilyen költőien finom 
értelmezésben. A hangversenyt az »Orfeusz« szimfonikus költem ény vezette be ; 
jDohnányi vezényelte, csodálatosan mély átérzéssel. Sibelius m ester hetvenedik 
születésnapját F iiharm onikusaink egy szimfonikus költem ényének és D-dur 
szim fóniájának előadásával ünnepelték meg. Dohnányi szeretet-teljes oda
adással ju t ta t ta  érvényre m indkét mű m a m ár kissé m egfakult szépségeit. 
Weiner á tira ta  (Liszt : »Weinen und Klagen«) töm ör, színes, jólhangzó, de 
néha vaskos, tú ltöm ött, különösen az orgona p lenóját im itáló tu ttija iban . 
Rendkívüli sikert a ra to tt Busch Adolf, aki Beethoven hegedűversenyét já t 
szotta, átszellemülten, fölényes biztonsággal.

Bruckner d-moll szimfóniája és Bartók »Csodálatos mandarin« szvitje 
volt az ötödik hangverseny szélső két pillére. Dohnányi meggyőző in terp re tá
lásának sikerét bizonyítja, hogy m indkét kompozíciót megértő ovációval fogadta 
a közönség, pedig Bruckner nem épen népszerű még m a sem nálunk. Bustabo 
Giulia rom antikus poézissel teli já téka —- Mendelssohn elnyühetetlen hegedű- 
versenyét já tszo tta  — viharos tetszést v á lto tt ki hallgatóságából. A ráadásul 
já tszo tt Paganini »Capriccio«-ban azt is bebizonyította, hogy technikai bravúr- 
daraboktól sem riad vissza. Legutolsó koncertjük fénypontja Liszt »Dante« 
szim fóniájának m intaszerű előadása volt. In terpretá lásában  karm ester és 
zenekar egyaránt remekel, csak az énekkar állandóan mély intonációja ron to tta  
a »Magnificat« költői hangulatát. Ney E lly férfias erővel já tszo tta  Brahms 
szimfonikus-méretű B-dur zongoraversenyét. Élvezetes előadásáért kiérdem elt 
ünneplésben részesült. A műsor bevezető újdonsága, Siklós Albert koncert- 
rondója, sziporkázó szellemességével, v irtuozitásával és folyam atos invenció
jával még azokat is meglepte, akik az orkesztráció nagym esterének szédületes 
technikájával régóta tisztában vannak.

A Budapesti Hangversenyzenekar ragyogó pályafutása m ellett kissé 
szárnyatörötten  vergődik Sámy Zoltán Szimfonikus Zenekara. Bérleti hang
versenyeinek megnyitó-estjén dr. Molnár Im re a ra to tt átü tő  sikert Siklós 
»Tinódi«-dalainak kongéniális értelmezésével. A brilliánsan hangszerelt gyönyörű 
sorozatot m egilletődött ovációval fogadta a Budai Vigadó közönsége. Faragó 
György ragyogó technikával és bensőséges átéléssel tolm ácsolta Rachm aninov 
c-moll versenyművét.

Sauer Emil volt ünnepelt hőse annak az ünnepi Liszt-estnek, melyet 
a Liszt Ferenc-társaság rendezett a Mester dédunokájának Gravina Gilbert 
grófnak közreműködésével. Az A-dur versenym űvet régen hallo ttuk  ilyen 
elmélyedéssel és költői átérzéssel. Sauer m a is m indent tud, m int egykor, művészi 
pályafutásának tetőfokán. Billentése m it sem veszte tt csengő lágyságából, 
technikája m a is szédítően tökéletes, régi trükk jé t : hogy a legkényesebb 
helyeket pedál nélkül játsza, szólószámaiban ism ételten alkalm azta. A befeje
zésül előadott »Mazeppa« szimfonikus költemény Gravina gróf körültekintő 
vezetésével mélyebb ha tást v á lto tt ki, m int a műsor bevezető száma, a kissé 
hosszadalmas Hegyszimfónia.

Az 1935-ös esztendő, Schütz H enrik születésének háromszázötvenedik 
évfordulója, a nagyközönség szám ára felfedezte ezt a hallatlanul nagy ném et 
m estert, aki pontosan száz évvel előbb született, m int Bach és Händel. Művei 
nemcsak zenetörténelmi érdekességek, hanem m int a különböző karegyesületek 
bem utatói bizonyították, m a is élő mesterművek, melyek impozáns fölépíté
sükkel, mélységükkel, lenyűgöző erejükkel és elbűvölően áliítatos hangulatuk
kal ma is le tud ják  kötni, sőt m agával ragadni a hallgatóságot. Nálunk Lichten- 
berg Em il érdeme, hogy Schütz sokoldalú m űvészetét m egismerhettük. K antátá i, 
oratórium ai mintaszerű előadásban szerepeltek a »Budapesti Ének és Zenekar
egyesület« hangversenyének műsorán. E lőadásuk nem kis feladat elé állítja 
úgy a karm estert, m int az énekest, hiszen ópuszai között akadtak  14-és 2 0 - 
szólamú tételek is. A kitűnően fegyelmezett énekkar m ellett emlékezzünk meg
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dicsérettel Halász G ittáról, Basilides Máriáról, Rosier Endréről, Kóréh Endréről 
és Tibor Z o ltán ró l; valam ennyiüket tün te tő  lelkesedéssel ünnepelte a közönség.

Az Új magyar vonósnégyes bem utatkozó estje megérdemelt érdeklődést 
v á lto tt ki a pesti hangversenylátogató közönségből. Végh Sándor, Szervánszky 
Péter, Koromzay Dénes és Palotai Vilmos képzett ifjú muzsikusok, hang
szereiknek sokszor m é lta to tt kitűnő művészei, k ik  a kam araieneössz já ték  
gyakorlásában is jelentősét produkáltak. Tónusuk még nagyon ellágyuló, 
édeskés ugyan, de fölényes technikájuk ta lán  idővel le fogja koptatn i róluk 
ezt a nem épen klaszikus ízű m ázt. Legszebben M ozartot já tszo tták , de a 
Beethoven-kvartett utolsó tételében sok lendületes, férfiasán erőteljes részletet 
produkáltak. Második estjükön Dohnányival szövetkezve, ennek es,s-nioll 
zongora k v in te ttjé t szó laltatták  meg ; i t t  a kam arazene legnagyobb m agyar 
mesterének hatása a la tt m egtalálták  önm agukat. A Kerntler-Dömötör-Friss- 
trió  m indig érdekes eredeti m űsorral lepi meg jelentős számú törzsközönségét. 
Alaposan, lelkiismeretesen előkészített estjükön Buxtehude és Couperin egy- 
egy trió já t és Stravinszky liegedű-zongoraszonátáját h a llo ttu k ; utóbbi eredeti 
harm onikus felépítésével, szellemes fordulataival ragadta meg a hallgató
ságot. A kam araestén közreműködő Eyssen Irén  mélyen á térze tt előadással 
tolm ácsolta M ozart áriáit, D andelot és Ib e rt sanzonjait. Az am erikai M an- 
hattan-vonósnégyes igen sikerült bem utatkozó-estje Haydn  Esz-dur vonós
négyesével és Hindemith  kvarte ttjével ke lte tt érdeklődést. U tóbbinak kissé 
zavaros form ája, indoktalanul e lnyú jto tt felépítése kem ény próbára te tte  
a közönség türelm ét. A négy fiatal m űvészt a közönség lelkes ünneplésben 
részesítette.

Zongoraszóló-estékben is bőven k iju to tt a budapesti közönségnek. 
Egym ásután vonultak  föl a zongora külföldi héroszai, m űsorukat adottságuk 
szerint válogatva meg. Most is e lkápráz ta to tt bennünket Hof fman  József 
ragyogó technikájával és a rom antikus mesterek hangfestő zongorakompoziciói- 
nak tökéletes szervirozásával, Cortot Alfréd Chopin scherzóinak, nocturnejeinek 
és m azurkáinak élményszerű interpretálásával és Horovitz V ladimir fölényes 
bravúrjával. H aydn, Chopin, Brahm s és Debussy m esterm űveit varázsolta 
a közönség elé olyan csalhatatlan  stílusérzékkel, am inőt ilyen félelmetes 
technikával rendelkező pianistától alig várhatunk. Rubinstein A rthur objek
tivebb művész. Tem peram entum át, hangulatait alárendeli az előadandó 
műnek, így já téka néha fagyos közönyt v á lt ki. Műsora bevezető szám ának 
volt legnagyobb sikere, a Busoni átírásban bem utato tt Bach Toccatának és 
fugának. Hazai pianistáink közül elsősorban a legnagyobbról emlékezzünk 
meg : Dohnányi Ernőről, aki Beethoven Esz-dur szonátájával és Schumann 
K reisleriánájával felejthetetlen élvezetet szerzett hallgatóinak. Ferenczi 
Györgynek, Engel Ivánnak, Sándor Györgynek és Weisz M argitnak kvalitásait 
m ár sokszor m élta ttuk  lapunk hasábjain. Főként Engel Ivánnál állap íthattunk  
meg jelentős fejlődést, m elyet Chopin h-moll szonátájának elmélyedő játékával 
bizonyított be. Ember N ándor m űsorát spanyol zeneszerzők műsorából á llíto tta  
össze. Elegáns, nagy önmérséklettel lefo jto tt já téka felkeltette a hallgató
ságban Albeniz, De Falla és Pater Soler alkotásai irán ti érdeklődést.

A hegedű nagy mesterei közül Huberniann, M ilstein és Busch Adolf 
lá togattak  el hozzánk. Míg H uberm ann kevésbbé ragadta el közönségét ezúttal, 
m ert a Városi Színház méreteihez nem illő kamarazeneszámokkal (Beethoven 
c-moll, F ranck ö'-moll szonáta) tö ltö tte  be m űsorának legnagyobb részét, 
addig Busch Adolf fergeteges tapso t v á lto tt ki Bach műveinek páratlanul 
tökéletes előadásával. Giulia Bustabo, L inz  M ártha is meleg ünneplések ̂ emlé
kével távozhattak  körünkből. Bustabo főként Tartin i ördögtrillájával nyűgözte 
le hallgatóságát.

Társadalm i eseményszámba m ent Gina Cigna, Toti dal Monte, Monte- 
santo Luigi és Anderson Marian énekművészek hangversenyei. Cigna varázslatos 
hangja, előadásának megkapó ereje ezúttal is e lkápráztatta  a közönséget, 
Toti dal Monte gyöngyöző koloratúrája elfeledtette hallgatóságával bel canto
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énekének fogyatékosságait. M aradéktalan művészi élvezettel egyedül Anderson 
M arian szolgált közönségének. Áliitatos elmélyedéssel tolm ácsolt Monteverdi 
és Sibelius dalokat és angol spirituálokat, melyek szépségével alig tu d o tt 
betelni a közönség. H azai művészeink közül Basilides Mária felejthetetlenül 
m egkapóSchubert-estjének ésKreszné Sztojanovits Lily választékos és tartalm as 
énekszámokból összeállított dalciklusának regisztrálásával zárjuk e hang- 
versen-vkrónikát.

Dr. L . H.

BELFÖLDI HÍREK
Koessler Jánosnak, a m agyar idő

sebb zenészgeneráció atyam esterének 
— Dohnányi, Bartók, Zsolt, Siklós, 
W einer és.K odály  tanárának  — tíz 
éves halálozási évfordulójáról a Zene- 
művészeti Főiskola kegyeletes hang
verseny megrendezésével emlékezik 
meg, melyen a nagy pedagógus k a
m arazene és kórus művei kerülnek 
előadásra.

A Magyar kir. Operaház vagyontérő 
ajándékot kapo tt az Operabarátoktól. 
A muzeális értékű darabok nagy 
részét eddig is le tétkén t őrizték az 
opera múzeumában. Legértékesebbek 
k ö z tü k : Lenbach portréja , mely
Richter Jánost ábrázolja, W agner és 
Mosonyi kéziratai, Liszt Ferenc 
»Királyhimnusz«-a és Erkel Ferenc 
»H im nuszának eredeti kézirata.

Fleischer Antalt, az Operaház kitűnő 
karnagyát az olasz király a Corona 
d ’Italia  keresztjével tü n te tte  ki, mely 
Commendatore címmel jár.

Szabados— Rákosi »Bolond« című 
dalm űvéből az »Echo« filmgyár opera
film et k ész ít; Bimbilla szerepét W alter 
Rózsival já tszatják .

Sebestyén Ede, lapunk m unkatársa, 
m ost tö ltö tte  be zeneírói tevékeny
ségének negyvenedik évfordulóját. 
Mozartról, Beethovenről, Schubertról, 
Brahmsról, W agnerről és Lisztről ír t 
értékes tanulm ányainak egy része 
lapunk hasábjain lá to tt napvilágot. 
Zenetörténeti cikkeinek száma meg
haladja a háromszázat. B arátai és 
tisztelői a Fészek-klubban rendezett 
vacsorán ünnepelték a kitűnő jubilánst.

KÜLFÖLDI HÍREK
Mayr Richárd, a bécsi Opera világ

hírű basszistája meghalt. Salzburgban 
született 1877 október 18-án. É re tt
ségi u tán  a bécsi egyetemre orvos- 
tanhallgatónak iratkozott be és köz
ben szorgalmasan szerepelt az egye
tem i énekkarban is, ahol feltűnt hajlé
kony és meleg basszirs hangja. Több
ször szerepelt nyilvánosan nagysiker
rel és m agára vonta Ress János ének
ta n ár figyelmét, aki behatóan kezdett 
foglalkozni Mayr hangjának a kikép
zésével. 1901-ben m ár B ayreuthba 
hív ták  a fiatal énekest, hogy részt- 
vegyen az úgynevezett stílus-tan
folyamon s a következő év nyarán 
pedig m ár közre is m űködött az ünnepi 
játékokon. 1902 őszén szerződtette őt 
Mahler Gusztáv a bécsi operaházhoz. 
I t t  egyre-másra kap ta  a vezetőszere
peket, amelyekben mindig nagy sike
reket ara to tt. Többször v e tt részt a 
bayreuthi ünnepi játékokon és ven
dégszerepeit Budapesten is, ahol szin
tén m eghódította a közönséget nem 
m indennapi képességeivel.

Stravinszky Igort, a világhírű orosz 
m uzsikust jelölte a Francia Szép
művészetek Akadémiája  a Dukas Paul 
halálával m egüresedett tagságra. A 
választás m egejtését elhalasztották, 
m ert a kitűnő kom ponista nem tö l
tö tte  még ki a törvények előírta tíz 
éves állampolgárságot.

A darmstadti Madrigal-egyesület
Carissnni »J ephta«-oratóriumát adta 
elő dr. Friedrich JSToack tanár átdolgo
zásában és vezetésével.

A weimari állami Főiskolán sikerrel 
já tszo tták  Stephan »Musik für 7 
Saiteninstrumente« című m űvét
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Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága 
hangversenyei a Pesti Vigadóban

„A “ bérleti hangversenyek:

M á r c i u s  1 . - é n ,  v a s á r n a p  d é l u t á n  5  ó r a k o r  
M á r c i u s  8 . - á n ,  , ,  , ,  5  , ,

Legközelebbi „ O “ bérleti hangversenyek

F e b r u á r  1 8 . - á n ,  k e d d e n  e s t e  8  ó r a k o r  
M á r c i u s  3 1 . - é n ,  , ,  , ,  8  , ,

1936 február 18-án, kedden este 8 órakor 
B  bérlet B  bérlet

L I S Z T  F E R E H C  Ü N N E P I  H A N G V E R S E N Y
a Liszt ösztöndíj-alap javára.

Közreműködnek:
BARTÓK BÉLA

(H alá ltánc)

GESZLER GYÖRGY HEGYI EMÁNUEL
(H arm ad ik  zongo rave rseny ) (M agyar fan táz ia )

HEIMLICH LAJOS SZATMÁRI TIBOR
(E sz-dur) (A -dur)

SZÉK ESFŐ VÁRO SI ZENEKAR

V e z é n y e l :
V ASZY  V IK TO R

1936 március 8-án, vasárnap délután 5 órakor 
A  bérlet A  bérlet

FIATAL MAGYAR ZENESZERZŐK 
BEMUTATÓ HANGVERSENYE

V e z é n y e l :
K EN ESSEY  JENŐ

Budapest székesfőváros házinyomdája 1936 —  1598
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LISZT ÜNNEPI SZÁM

Barabás Miklós : Liszt Ferenc arcképe 1846-ból
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1. Harmadik zongoraverseny, e-moll.
Előadja : Geszlev György.

Igazság szerint Liszt első versenyművének kellene neveznünk, m ert 
keletkezésében megelőzte az Esz-dur és az A-dur koncertet. E zt a m űvet 
Liszt egy eddig elveszettnek ta r to tt ifjúkori szerzeményéből alak íto tta  s 
egyedül a »Liszt Ferenc-alapítvány« összeskiadásban jelent meg eddig, 
»Malediction« téves elnevezéssel. Az em lített k iadványban a mű revizora, 
Stavenhagen Bernát, maga is jelzi, hogy ez az elnevezés nem autentikus, 
m ert az eredeti címet nem sikerült megállapítania. A mű keletkezésének 
helyes m agyarázata a következőkben foglalható össze. Amikor 1827 tavaszán, 
16 éves korában Liszt Londonban fellépett, Moscheles állítása szerint egy 
sa já t szerzeményű a-mollban ír t versenyművét já tszo tta , amely »kaotikus 
szépségeket« tartalm azott. Lina Ram ann írja  : »Ebből a kompozícióból semmi 
sem m arad t fenn az idézett kijelentésen kívül. A-moll versenyműve nem 
jelent meg nyom tatásban s maga Liszt sem emlékszik határozottsággal a műre. 
Valószínű, hogy a kézirat a vándorévek a la tt elveszett«. Szerencsére nem 
így tö rtén t, m ert a Liszt-múzeumban a kérdéses ifjúkori mű töredéke meg
került : 16 oldalra terjedő, zongorára és vonószenekarra írt partitú ra , amely 
— noha nem képez hiánytalanul összefüggő egészet — mégis világosan

|  M.T AKAD.KÖNYVTÁRA I 1
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m utatja , liogy az ú. n. »Malediction« vázlata került napfényre. A mű oly 
zabolátlan erejű, hogy az idézett »kaotikus« jelzőt találónak kell mondani. 
A Liszt által átdolgozott m ásolat, amely kézirat alapján a mű az összes
kiadásban megjelent, a versenym űvet m ár egészen más alakban m utatja . 
Nem lehet pontosan m egállapítani, hogy mikor készült ez a m ásolat és azt 
sem, hogy Liszt mikor jav íto tt, v á lto z ta to tt ra jta . Ez a W eimarba költözése 
előtti időre tehető. A partitú rán  látható , Liszt kezéből származó változtatások 
nyilván különböző időkben történtek . Liszt műveinek W ittgenstein hercegnő 
által készített jegyzéke nem említi ezt a darabot s m aga Liszt sem tesz 
em lítést róla levelezésében és m ásutt sem. Kétségtelen, hogy Liszt a mű 
form ájával nem volt megelégedve, azonban a m ű újabb átdolgozására később 
m ár nem került sor. Lisztnek a Liszt-múzeumban őrzött vázlatkönyveiben 
a versenym ű három  tém ája, illetőleg azok kibővítése, fo lytatása lelhető fel. 
Az ugyancsak bejegyzett dátum ok szerint Liszt ezeket a m otívum okat 1829. 
és 1833. között ír ta  be oda, ami v ita th a ta tlan n á  teszi a mű keletkezésének 
legfontosabb fázisát : a tém ák megfogalmazását. Ez az időszak Liszt 18—22 
éves korára esik, ami am ellett bizonyít, hogy ezt a versenym űvet a Ramann- 
biografiában közölt időpontban, 16 éves korában Liszt nem já tszhatta . Z avart 
okoz az is, hogy Moscheles szerint — am int m ár em lítettem  — egy állítólagos 
a -mollban ír t verseny mű vet já tszo tt volna Liszt. Minthogy a I Í I .  zongora- 
verseny kim ondottan e-mollban van, másrészt a-mollban ír t  versenyműről 
Moschelesen kívül senki más nem beszélt, nem is tu d o tt róla soha senki és 
ilyennek semmi nyoma sem m arad t : kétségtelen, hogy ha Liszt tényleg 
já tszo tt Londonban sa já t szerzeményű zongoraversenyt, akkor csak a
III . versenyműnek, ennek az e-mollban ír t műnek legkorábbi fogalmazványa 
lehetett.

Egy másik nagyfontosságú m egállapításra is nyú jt alkalm at ez a mű. 
A zenei klasszicizmus elveinek formai, tem atikai és harmóniai értelem ben való 
tagadása Lisztben m ár korán megérlelődött, ezzel kapcsolatban a krom atika 
széles arányú kibővítése, a szigorú tonalitástól való felszabadulás mind- 
határozottabban jelentkezik. I t t  ta láljuk  meg első és legerősebb bizonyítékát 
stílus-változásának, amely művészi fejlődésének egyik legfontosabb, egész 
zeneköltői m unkásságának legdöntőbb jelentőségű periódusát ny itja  meg. 
Aránylag rövid fejlődési és átm eneti idő u tán  i t t  teljesednek be, i t t  je lent
keznek félreismerhetetlenül azok a stiláris elemek, az a kifejezés, amelyek 
a klasszicizmus elveinek teljes kiküszöbölésével L isztet rom antikus zene
költővé avatják . Ez a mű meggyőző erővel m u ta t rá Liszt végső, legérettebb 
zongora-stílusának szinte példátlan gyors kialakulására, amely 1850 körül, 
tehát nem is egészen negyven éves korában m ár tökéletes befejezést nyert. 
Csúcspontját a li-moll szonátában éri el, am elyet az 1848-ban ír t Esz- és A-dur 
versenymű előz meg. Az i t t  elért magasságokat Liszt később m ár nem 
szárnyalja tú l s ha figyelembe vesszük, hogy az első kísérletektől művészete 
legteljesebb kifejtéséig és megvalósításáig nyúló távolságot alig két évtized 
a la tt fu tja  be, m ásrészt ha tudjuk, hogy a fejlődési folyam at még a leg
nagyobbaktól is sokkal hosszabb időt igényelt, a tökéletesedés ú tján  lépésről - 
lépésre haladva előre, míg Lisztnél a kibontakozás szinte ugrásszerűleg tö rtén t . 
úgy m éltán m inősíthetjük művészi fejlődésének iram át a zenetörténetben 
egyedülállónak. A I I I .  zongoraverseny egyúttal döntően bizonyítja azt is, 
hogy egész zeneköltői m unkássága ifjúkori zongoraműveiben m egállapított 
stiláris elvein épül fel.

Liszt a m űnek nem ado tt címet, a »Malediction« szóval csak az első 
tém át, helyesebben m otívum ot jelölte meg ; a másodikhoz az »Orgeuil« szót 
fűzte, egy harm adik tém át »Pleurs angoisses«-, a továbbiakat »Songes«- és 
»Raillerie«-val jelölte meg. Ezek a kifejezések : átok, büszkeség, könnyek, 
szorongások, álmok, tréfa, m int az előadó számára ír t utasítások értelmezendők. 
Másrészt ezek a tém ák fölé ír t jelzők m utatják , hogy fantáziája i t t  egészen 
a berliozi rom antika világából akart valami nagyszabású költői koncepciót
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terem teni. Csak sajnálhatjuk , hogy Liszt e I I I .  zongoraversenyének nem ad ta 
meg azt a form át, amely képzeletében bizonyára k ialakult m ár s ami a 
zongoraversenyműirodalom szám ára ta lán  olyan m onum entális formavilágot 
tá r t  volna fel, m int a h-moll szonátáé vagy a Faust-szimfóniáé. De ebben 
az alakjában is olyan m űvet hagyott há tra , amely értékben és a tartalom  
szépségében m éltóan sorakozik legjobb m unkái mellé.

A m ű alaki szerkezetét nagy vonásokban a következőkben vázoljuk. 
Egytételből áll, amely egységes, kerek és lezárt, s nem kelti a befejezetlenség 
érzetét. A négy ütem ből álló »Malediction«-motivumra, amely a m űvet 
bevezeti s kadenciákkal m egtoldva a főtém ába torkol, valóban ráillik az »átok« 
elnevezés, korántsem  azonban az egész műre, m ert az telve van a legváltoza
tosabb lírikus és epikus részletekkel. A főtém a (»büszkeség«-jelzővel) e-moll- 
ban áll, am elyet a szabályszerű G-durban ír t  és unisono-oktávákban hangzó 
melléktéma követ. Zárótém a helyén az »álmok«-jelző vei e llá to tt e-moll tém a 
következik. A középrész a »tréfa« felírású m otívum ot hozza s átvezet a lassú 
tételbe, mely a főtém át idézi Esz-durban. E z t követi egy zongora-szóló 
»Recitativo patético senza tempo«, m ajd  »Andante lacrimoso«. Hosszabb 
előkészítéssel következik a reexpositio, amely E -durban hozza valam ennyi 
tém át különböző ritm ikai, harm óniai és technikai változtatásokkal. Lezárja 
a m űvet egy E -durban ír t  Coda, amely tem atikus anyagát az »álmok«-kal 
je lzett m otívum ból m eríti. L átható , hogy a szokványos hárm as tagolás i t t  
is pontosan érvényesül, a klasszikus szonáta-form ától csak annyiban té r el, 
hogy a tulajdonképeni kidolgozási rész hiányzik, helyét az andante rész 
foglalja el. Já ték technikájában  egyike a legnehezebb műveknek. E zt annak 
lehet tulajdonítani, hogy a m ű abból az időből származik, am ikor Liszt még 
a zongora technikai lehetőségeinek legszélső h a tá ra it kereste, gazdaságosabb 
kiaknázását azonban csak későbben oldotta meg. Másrészt ebben a műben 
a zongorára háru l jórészt a hiányzó nagy zenekar szerepe is, annak hangzási 
hatásait, teltségét kell pótolnia, a helyette alkalm azott vonószenekar term é
szetesen nem versenyezhet a nagy zenekar fúvóhangszereinek dinam ikai és 
színhatásaival. Azt a kiegyensúlyozott arányt, am ely másik k é t versenym űvé
ben a zenekart és a zongorát felbonthata tlan  egységbe forrasztja, a zongora 
és zenekar szellemes párbeszédét, ami ezeket a későbbi koncerteket kiválóan 
jellemzi, i t t  term észetesen hiába keresnők. Fölemlítem, hogy az »átok«- 
m otívum ot Liszt később mégegyszer felhasználta a »Prometeusz«-szimfónikus 
költeményében, ahol ugyanezen harmonizációval csaknem szószerint idézi ezt. 
Már a »Prometeusz« első előadása alkalm ával, 1850-ben feltűnést k e lte tt ez 
a vakmerőségnek m ondott éles disszonancia. A harm óniák fejlődéstörténetében 
rendkívül fontos adat, hogy Liszt m ár jóval korábban leírta ezt az akkordot. 
A »büszkeség«-gel je lzett tém a csekély változtatással »Faust«-szimfóniájában 
is felbukkan. A tém ák megkapó szépsége és kifejező ereje, a harm onizálás 
merészsége, a csillogó, rendkívül színdús zongoratétel, amely hol a modem  
zongora elementáris erejével, máshol a leggyöngébb színárnyalatokban 
pompázik, a helyenként bizarr hangzásokban jelentkező vonószenekari kíséret : 
egyenként csodálatot kelt. Stavenhagen sajnálatos tévedését a m ű elnevezése 
körül a kiadó cég tetézi azzal, hogy az időközben m egjelentetett külön- 
lenyom atot ugyancsak »Malediction« név a la tt bocsáto tta közre, am it annál 
inkább meg kell róni, m ert m ár ekkor nyilvánvaló volt, hogy a m ű zongora- 
versenynek vagy legalább is zongora-fantáziának készült. E lterjedését az 
is akadályozza, hogy a zenekari té tel zongorakivonata sem jelent meg eddig 
a partitú rával párhuzamosan.

Hisszük, hogy az em líte tt hiányok pótlása esetén, kapcsolatban a zene
kari kíséret megfelelő, esetleg nagyzenekarra való átdolgozásával, a mii 
ham arosan elfoglalná és biztosítaná helyét a hangversenyműsorokon.

Geszler Ödön
*

1*
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2. Második zongoraverseny, A-dur.
Előadja : Szatmári Tibor.

Liszt Ferenc versenyműveit kivételes hely illeti meg az irodalom
ban. Újszerű technikájuk, frappáns harmonikus felépítésük, egyéni formájuk 
m ellett azért nyűgözik le a hallgatót, m ert csodálatosan színes hangszerelésük
kel, valam int a zongora és a zenekar hangjának geniális kiegyensúlyozott
ságával új irányt m u ta ttak  a műfaj további fejlődésére.

Témáival nagyon takarékosan bán t Liszt mester. A nobilis főtém át 
lassú, k ita r to tt hangzatokban csak a mű elején exponálják a fafúvók. Ebben 
az alakjában a zongoraszólamban soha nem jelenik meg, de annál változatosabb 
gazdag figurációk kíséretében. A kö tö tt dallam ot a hol a kürtben, klarinétban, 
óboában, gordonkában helyezi el a mester, hol pedig unisono a vonószene- 
karban. Lisztnek sokszor szemére vetették, hogy versenyművei »formátlan 
szörnyszülöttek«. Akik csak ennyit lá ttak  meg benne, nem tu d ták  értékelni 
Liszt csodálatosan gazdag fantáziáját, mely a versenymű három rövidke 
tém ájából a hagyományos három tételes szonátaforma összevonásával csodá
latosan gazdagon felépített »koncertábránd«-ot alkotott meg olykép, hogy 
körvonalaiból m eg tarto tta  ennek a hárm as egységnek hagyományos arányát, 
de nem kötö tte  m agát mereven a »klasszikus versenymű« témacsoportosításához. 
H a figyelemmel követjük a koncert menetét, m egállapíthatjuk, hogy rövid, 
lassú bevezetés u tán  gyorsabb, mozgalmas főtéma következik, mely viharos 
átvezető tém ával (oktávfutam ok !) torkollik egy vontato ttabb  melléktémába 
(gordonka-szóló). Óboaszóló és kadencia vezet á t a gyors zárótémába. 
Az expozíció visszatérése a zongoraszólamban jelenik meg, triolás kísérettel. 
A hagyományos scherzo helyét a krom atikus tercfutam okkal ta rk íto tt staccato- 
rész foglalja el, míg a C-dur glisszandók készítik elő a zárórészt (stretta), 
melynek krom atikusán lefelé haladó harm óniáit ugyancsak a főtémából 
konstruálta meg a Mester.

A hatásos kompozíció első vázlatai m ár 1839-ben keletkeztek, de 
véglegesen csak 1851-ből keletkezett kéziratvázlaton alakulnak ki. A weitnari 
múzeumban őrzött eredeti kézirat csak kétzongorás vázlat. A teljes partitú ra 
m ásolata Raff kezeírásában m arad t ránk. A bem utató előadás 1857 január 
7-én zajlo tt le a weimari udvari színházban. Liszt maga vezényelt és a 
zongoraszólamot Bronsart Hans, a Mester egyik legkedvesebb növendéke 
játszo tta . Neki is aján lo tta  művét. (1913-ban halt meg W eimarban, 
83 éves korában.)

*

3. Magyar fantázia, zongorára és zenekarra.
Előadja : Hegyi Emánuel.

Ez az 1852-ben, W eimarban kom ponált »Fantasie über Ungarische 
Volksmelodien« 1853 június 1.-én került bem utatóra a budapesti Nemzeti 
Színház egyik előadásán. A zongoraszólamot Bülow — Liszt leányának, W ag
ner Cosima asszonynak első férje — já tszo tta  kéziratból, a zenekart pedig 
Erkel Ferenc vezette. Előbb a »Magasan repül a daru. . . « kezdetű népdal 
töredékei jelentkeznek a különböző hangszerekben, majd a zongora és aztán 
a zenekar szólaltatják meg, hatalm as akkordtöm bök, majd brilliáns figurációk 
kíséretében. Fantáziaszerű adagio következik, melyben a komponista ismert 
kuruc tárogatódallam  fölött mereng, de az ábrándozást gyújtóhatású a la 
Zingarese váltja fel, mely a kódában szédítő gyors csárdásba torkollik

S z ü n e t
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4. Haláltánc, zongorára és zenekarra.
Előadja : Bartók Béla.

Richard Pohl, Liszt műveinek szellemes m agyarázója szerint a »Halál
tánc« megírására H ans Holbein-nak »Totentanz« című hír s rajza ihlette Liszt 
Ferencet. Ez az egykori fametszet borzalmas képet tá r  elénk a középkorban 
egész Európán végig száguldó pestis szörnyű pusztításairól. Egész képsoro
zato t vonulta t el szemünk előtt, amelyben a halál korra és rangra való tek in te t 
nélkül váratlanul és kíméletlenül tépi szét a m it sem sejtő emberiség élet
fonalát. Ram ann szerint Liszt úgy nyilatkozott e műve felől, hogy annak 
eszméje akkor született meg benne, amikor a pizai Campo Santo-ban meg
lá tta  Andre Orcagna-nák »A halál diadala« c. világhírű falfestményét. Végül 
mások szerint a »Haláltánc« Lisztnek harm adik zongoraversenye, egyúttal 
variáció formában ír t parafrázis egy VI. századból származó Dies irae gre
goriándallam fölött. A tém át a zongora kadenciával háromszor is m egszakított 
rövid bevezetés előzi meg. Az első három variációban a tém a passacaglia- 
szerűen a basszusban van s föléje épülnek az eleinte szeszélyes, később mind 
harciasabbá váló zenei periódusok. A harm adik variációban az eredetileg 
páros ütembeosztású tém a fölé %-es ellentéma kerül. A lassú tem pójú negyedik 
variációban a zongora kánont épít a tém a m otívumaiból, m ajd a kánon egy 
lírai intermezzo-szerű kadenciába olvad bele, amelyben a szóló-klarinét is 
társul szegődik a zongorához. Az ötödik, terjedelemben leghosszabb variáció 
vad fugátóval kezdődik, m ajd különböző modulációk u tán  a dominánson 
előkészíti a második nagyobb kadenciát, melynek indulószerű fortisszimóihoz 
pompás kontrasztként járul a hatodik variáció scherzo-hangulata, a Liszt 
zongoraversenyek hasonló részének jólismert hangszerelésével: a zongora 
magas regiszterben mozgó leggiero futam ai párosulnak a fafúvók magas sztak- 
kátóival s a triangulum  jóleső csilingelésével, míg a vonósok szerepe jobbára 
a pizzicato-kíséret ellátására szorítkozik. A »Haláltánc« azonban mind 
vadabb lesz, míg a fináléban a vonósok col legno-]a a zongora oktáv-glisszandó- 
jával egyesülve démonikus háttere t kölcsönöz az ú jra  megjelenő tém ának s 
m éltóan tetézi be Lisztnek ezt a még a szokottnál is nagyobb technikai fel- 
készültséget igénylő művét.

Ő sbem utatója: 1865. április 15. Haagaban. Vezényelt J. H. Verhulst, 
a zongoraszólamot Bülow  játszotta. Neki is dedikálta Liszt hatalm as művét.

*
5. Első zongoraverseny, Esz-dur,

Előadja : Heimlich Lajos.
Egyike Liszt Ferenc legnépszerűbb műveinek ez a versenymű, melyet 

a mester az ötvenes évek elején írt. 1855. feb. 17-én került bem utatásra, Wei- 
marban, Berlioz vezényletével, midőn a zongora-szólamot maga a m ester 
játszotta. A versenymű szakít a hagyományos klasszikus Concerto formával, 
elveti a részekre tagolást, valam int az első tétel tradicionális szonáta form áját, 
helyette attaccaszerűen követik egymást dalforma és rondo tételek. A mű 
alapeszméje egy m arkáns főmotívumból bontakozik ki, melyet legelőször a 
zenekar intonál. Ennek kontrapunktikus ellentémái, m ajd diminuiciói bukkan
nak föl a zongora jelentős technikát követelő szólamában. Az adagio-ban 
előbb egy bensőséges kantiléna részt énekel a szólóhangszer, de ezt rövidesen 
fölváltja a zenekar zivataros tremolóitól kísért recitativo, mely geniálisan 
készíti elő a hum orral teli scherzot. Amikor a tündérek tánca szinte orgiává 
fajul, hirtelen kísérteties reminiszcencia gyanánt jelenik meg a főtéma, előbb 
a zongoraszólamban, m ajd az üstdob tom pa ritmizációjában, ezalatt azonban 
érdekes össze-visszaságban vonultatja fel előttünk Liszt az előző tételek epizód
témáit. H atalm as crescendo készíti elő az indulószerű utolsó té te lt és diadalm asan 
fejezi be a m űvet a dinamikában és tem póban folyton fokozódó stretta-ban.
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A  LISZT EMLÉKÉV ESEMÉNYEI
Ö sszeállította: NOVÁGH GYULA

Vitéz nagybányai H orthy  Miklós, Magyarország korm ányzójának fővéd
nöksége m ellett 1935. évi október hó 21-én a nagy m agyar zeneköltő születésé
nek 125. és halálának 50. évfordulója küszöbén ny ílo tt meg a Liszt Emlékév, 
m elynek díszelnökségét dr. Hóm an Bálint, vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
dr. Berzeviczy Albert, a M agyar Tudományos Akadémia elnöke és dr. Sipőcz 
Jenő, Budapest Székesfőváros főpolgármestere vállalta. A Liszt Emlékév 
Végrehajtó- és M unkabizottsága Ugrón Gábor elnöklete a la tt szeptember hó 
első napjaiban elkészítette az Em lékév program m ját és bem utatta  a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek jóváhagyás végett.

Ünnepi szentmise.

A Liszt Em lékév október hó 21 -én délelőtt fél 11 órakor a Budavári 
Koronázó Főtem plom ban ta r to tt, külsőségeiben is fényes ünnepi szentmisével 
nyílt meg. A korm ány közel 1000 meghívót bocsátott ki az ünnepi szentmisére, 
amellyel azonban nem zára to tt ki az érdeklődő nagyközönség. A m eghívottak 
részére ugyanis csak a főhajó volt fenntartva, a nagyközönség pedig az oldal
hajókat tö ltö tte  meg színültig. Az ünnepi szentm isét fényes segédlettel Glatt- 
felder Gyula, Csanádi püspök pontifikálta és a Koronázó Főtemplom Ének- és 
Zenekara Sugár Vilmos karnagy vezényletével Liszt egyik leggrandiózusabb 
miséjét, az »Esztergomi misé«-t m u ta tta  be. Magyarország korm ányzójának 
képviseletében dr. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter jelent 
meg az ünnepi misén.

Országos Liszt Ferenc Társaság díszülése.

A Liszt Emlékév ünnepi m egnyitásának világi aktusa az Országos Liszt 
Ferenc Társaságnak október hó 21-én délután 5 órakor a Zeneművészeti Főiskola 
nagyterm ében ta r to tt  ünnepi díszülése volt, amelyen a korm ány és a diplomáciai 
kar számos tag ján  kívül, a zenei élet vezető egyéniségei és a zenei intézmények 
képviselői kivétel nélkül jelen voltak. A díszülés a Himnusz hangjaival nyílt 
meg, m ajd

gróf Zichy Jánosné,
az Országos Liszt Ferenc Társaság elnöke, a következő szavakkal ny ito tta  meg 
az ülést.

Az Országos Liszt Ferenc Társaságnak alig lehetne nagyobb ünnepe, 
m int a mai, melynek tiszteletére összegyűltünk.

Ezen díszülésünkkel kezdődik a jubiláris esztendő, mely kettős emléket 
je len t: Liszt Ferenc születésének 125-ik, halálának 50-edik évfordulóját.

H atalm as üstökös ragyogott az égbolton, midőn Liszt Ferenc a m agyar 
haza és az egész világ szám ára megszületett. Akkor senki sem gyaníthatta  
azt, hogy ezen gyenge gyermek az idők folyamán tüneményes üstökös gyanánt 
fog fényt maga köré árasztani és o tt, ahol megjelenik az övé lesz a világ.

Nem akarok szám talanszor ism ételt m éltatásokba bocsátkozni, á ltalá
ban véve egy géniusszal szemben minden szó száraz, szegényes és szürke — 
a  közönséges halandóhoz ném a köszöntés illik legjobban. — Ma azonban 
ezen némaság nincs indokolva. Egybegyültünk azért, hogy áldozzunk hazánk 
nagy fia emlékének és ezt hangosan hirdessük.

De kérdem, m int áldozhatunk mi?
Még ha m indnyájan a legnagyobb meghatódottsággal és bőkezűséggel 

is ülnők meg ezen ünnepet, mi volna m ind ez ahhoz képest, am it mi kaptunk 
Liszt Ferenctől — am it az emberiség kapo tt tőle.
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A lángész term észetében rejlik az, hogy ajándékoz, — minden lehelete, 
minden gondolata, m inden inspirációja, ötlete, m unkája, szíve minden dob
banása, ajándék — pazar ajándék, és az m arad akkor is, am ikor ez a szív 
m ár régen megszűnt dobogni.

Liszt Ferencről m ondhatjuk, hogy szenvedélye volt az ajándékozás. 
Művészetét, műveit, nagy szelleme és szellemességének özönét oszto tta szét 
szakadatlanul — de pénzét is — folytonosan.

Betegségében és öregségében, m ikor rendszerint az emberen elhatal
m asodik az önzés és a kényelemszeretet, még akkor is idejét — pedig m ár 
kevés volt neki szánva — azt az értékes idejét mégis minden megszorítás 
nélkül i t t  Budapesten is tan ítványainak  szentelte, sőt am ire ta lán  példa nincs 
— am int azt egy levelében olvashatjuk — még szerzeményeiből is örömmel 
engedett á t m otívum okat, titán i barátjának, W agnernek.

Lisztet valóban a legnobilisabb tékozlónak m ondhatjuk. — »A virtuozitás 
soha se legyen cél, de mindig eszköz. Génié oblige« ír ta  ő Paganiniről, ennek 
halála után.

»A lángész kötelez«. E zt ő jelszavának fogadta, m ert egész életén keresztül 
eszerint cselekedett. —

Ma különösen áthatnak  ezen emlékek. — Igenis a lángész kötelez, 
de kötelezve vannak m ind azok is, akik ajándékait elfogadták és élvezik.

I t t  állunk teh á t és áldozni akarunk.
A m agyar királyi korm ány magáévá te tte  a Liszt jubileum megren

dezését, ő ad ja m ajd  a keretet és az anyagi lehetőségeket. A székesfőváros 
szeretettel és odaadással karolta fel az ügyet, a Liszt Ferenc Társaság pedig 
m eggyujto tta azt a mécset, mely a m esternek és műveinek van szentelve, 
ezt éleszteni akarja és fogja is. Ne égjen az csak a zenevilág és a zeneked
velők szűkebb körében, de lobogjon az egész m agyar hazában emlékezetül 
annak és hálából azért, hogy nagy dicsőséget hozott reá halhata tlan  fia.

Azt, hogy az anyagiak körül forgó mai világban ideális törekvések 
nem érvényesülhetnek ezt ne m ondja senki, m ert ép ellenkezőleg, m ost van 
szükség ezekre.

Á ltalában véve a komoly anyagi gondok és bajok legyőzésére szellemi 
felkészültség és lelkierő kell. Mind két tulajdonság ideális törekvésekben 
gyökerezik. Magunkon segítünk, ha oda zarándokolunk a művészet örökösen 
megújuló, éltető forrásához.

H azánkat kegyetlenül sú jto tta  a sors, de egyúttal magasztosan meg 
is áldotta. A mienknek nevezhetünk sok, a lángelme és tehetség tüzével meg
áldo tt em bert és mienk a m indenkori legnagyobb zeneköltők és művészek 
egyike, Liszt Ferenc.

Hogy épen ő le tt  zenei lángész, az a gondviselés különös kegye. Anya
nyelvűnket — a m agyart — nem értik  a külföldön, azonban a zene, mely sem 
korlátot, sem határokat nem ismer, beférkőzik minden szívbe, áh íta tta l tö lthet 
el minden lelket és bám ulatba ejti az elmét.

Liszt zenéje, mely oly gyakran jellegzetesen magyar, m ár az ő éle
tében közelebb, hozott sőt úgyszólván összekapcsolt a kívülünk álló ku ltú r 
nemzetekkel. Á ltala érte ttek  meg bennünket. V ilágítótoronyként szórja 
fényét maga körül Liszt Ferenc nagy alakja és az a fény innen árad ki és 
ragyogása ide vetődik vissza, ami kicsiny m agyar hazánkra.

Geehrter H err President! Im  Namen der ungarischen Franz Liszt 
Gesellschaft heisse ich Sie willkommen und danke Ilmen, dass Sie unserem 
Rufe folgend das festliche Gepräge unserer Sitzung erhöhen.

Mit grosser Spannung sehen wir Ihrem  Vortrag entgegen, wir wissen, 
dass Sie viele Jahre Ihres Lebens dem Meister geweiht haben, und dass es 
heute nur Wenige giebt, vielleicht auch Keinen, der ilm so gut kennt wie Sie, 
H err Professor.
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Vorhin nannte ich Liszt den edelsten Verschwender, das Geben war 
seine Leidenschaft, — auch heute, nach so vielen Jahren, am  Vorabend seines 
Geburtstages werden wir durch Ihn  beschenkt, wir werden die noch unbekannte 
K antate  H ungária Ihn  dem Festkonzert hören, und Sie H err General Musik
direktor werden uns dieses W erk vermitteln.

Haben Sie Dank.
A z ülést megnyitom.
Az em elkedett hangú megnyitó u tán

Tasnádi Nagy András
állam titkár a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevében em elkedett szólásra.

Egy angol írónő, Miss Pardoe, aki az 1830-as évek végén, tehát éppen 
100 évvel ezelőtt nálunk já r t  Magyarországon és minden irányban alaposan 
inform álódott, itteni tapasztalatairól ír t többkötetes m unkájában a legnagyobb 
lelkesedéssel szól azokról a benyomásokról, melyeket a m agyar országgyűlésről, 
de nemcsak erről, hanem általában nemzetünkről és társadalm unkról szerzett.

Jól esik kimondani azt — írja — , hogy a magyar országgyűlés méltó 
képviselete egy országnak, mely a szabadság oázisa. Hozzá hasonlónak csak 
az angol parlam entet ismerheti el.

Elm ondja Miss Pardoe könyvében, hogy sehol annyi jellemes férfi
arcot együtt nem lá to tt, m int i t t  Magyarországon. Csupa kiválóság. És 
asszonyaik! Hol vannak szebbek és nemesebbek náluknál ?!

Nagyon kedves, reánk nagyon hízelgő megállapítások.
És valóban, oly gazdagságot kitűnő emberekben, m int am ilyent Magyar- 

országon a 19. századnak különösen első felében, de később is látunk, tö r
ténelm ünknek egy korszakában sem m utathatunk  fel.

Hogy csak példákat említsek — hiszen az elsorolás nagyon hossza
dalmas lenne — , Széchenyi, Kossuth, Deák, Eötvös, Dezsőffy Aurél és Emil, 
Felsőbüki Nagy Pál, Beöthy Ödön, később Pulszky Ferenc, a Tiszák, Apponyi 
Albert, m int a közélet kiemelkedő férfia i; az irodalomban Kazinczy, Kölcsey, 
V örösm arty ; Arany, Petőfi, Jókai ; tudósaink : a két Bólyay, Helmeczy, 
Döbrentei, a nagy mérnök Vásárhelyi, a képzőművészet terén Barabás, később 
Pál László, Munkácsy mind oly értékek, melyek a legkeményebb ítélet súlyát 
is kiállják, s m agukban elegendők lennének arra, hogy egy nemzet történetét 
fénnyel szórják tele.

A m agyar történelm i arcképcsarnokban egy hely mégis üres lenne, 
az elsorolt nevek díszes koronájából mégis hiányoznék egy ékkő, ha nem 
illeszthetnénk bele egy nagy zenei zseni dicsőséges nevét is.

A gondviselő Isten ezt is m egadta a magyarságnak Liszt Ferencben. 
S ha Liszt Ferencnek nincs m it szégyenkeznie e nevek között, ezeknek sincs 
okuk szégyelni, hogy Lisztet közéjük iktatjuk.

Liszt Ferenc is ennek a korszaknak, a nagyszerű 19. századnak egyik 
magasbatörő, hatalm as magyar egyénisége.

S ha mégsem sorozhatjuk ő t azok közé, akiknek neve, érdemei a 
nemzet széles rétegeinek, miihóinak lelkivilágában élnek, — m ert hiszen Lisztet 
még m a is inkább csak a magasabb értelmiség tízezrének tisztelete környezi, 
— ezt annak kell tulajdonítanunk, hogy komoly zenekultúránk az ő ifjú
korában, sőt még később is alig volt, hogy egész zeneéletünk fejlődésének 
tulajdonképen éppen ő, az ő működése ad ta meg a lökést.

Mikor még m int gyermek, első hangversenyét adta, jelezte, hogy kül
földre megy tanulni s hogy ez az ú tja  »talán egykor abba a legboldogabb 
helyzetbe hozza, hogy drága Hazánk díszeinek egyikévé lehet«.

Jól sejtette. Nemzeti művelődésünk, zenei kultúránk legnagyobb 
dísze, legdrágább ékessége lett.
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Neve új fejezet a zenetörténetben. Hozzáfüződik a programzene, az 
oratórium, az egyházi muzsika reformja. Gazdagabbá te tte  a zenei kifejezés 
eszközeit. Tulajdonképen ő alkotta meg a zongorázás modem  technikáját, 
s új form ákat, új korszakalkotó harmóniai megoldásokat talált. Lángeszű 
interpretálója a régi mestereknek és lelkes harcosa a 19. század zenei forra
dalmainak, a Wágneri és Berliozi zenének.

Műve sok és sokféle. Szimfóniái költemények, zongoraművek, oratóriu
mok, kantáték  egész tömege te tte  nevét halhatatlanná.

Koronázási miséje, K risztus és Szent Erzsébet oratórium a és több 
m int 1 0 0  magyar kompozíciója örök életet biztosítanak számára, különösen 
itt, m agyar földön, melyet annyira szeretett, melyhez — bármily sokat volt 
is távol tőle, vagy talán  annál inkább — mindvégig hű m aradt ; de becsült 
nevet szerzett nagyszerű műveivel a m agvar zenének az egész m űvelt kül
földön is.

Liszt Ferenc kivitte és belezsongta a m agyar népi zene gyönyörű 
m otívum ait a nagy világba és hazahozta a nyugat fejlett zenei kultúráját. 
Felejthetetlenné te tte  nevét a Zeneakadémián fo ly ta to tt alapvető pedagógiai 
m unkásságával.

1811-ben született, 1885-ben halt meg.
Most kezdődik a születése utáni 125. év és a jövő nyáron lesz halála 

50. évfordulója.
Ezért határozták  el tisztelői, hogy a nagy zseni iránti hódolatuk jeléül 

emlékévet rendeznek. Ennek az emlékévnek ünnepnapjai kezdődnek ma, 
születésnapja előestéjén, a Liszt Ferenc Társaságnak ezzel a díszközgyűlésével.

A magyar kultuszminiszter teljesen egyetért Liszt ünneplésének, az 
ünnepi esztendő rendezésének gondolatával, egyetért annál inkább, m ert ez 
eszköz lehet arra is, hogy Juszt nagyságának, zsenijének, a m agyar művelődés 
szempontjából való hatalm as jelien tőségének tuda ta  épp úgy beleépüljön a 
nemzet legszélesebb rétegeinek leikébe és köztudatába, m int ahogy o tt él 
egy Kossuthé, vagy Vörösmartyé, Petőfié, Aranyé, vagy Munkácsyé.

Ezért a I,iszt emlékévnek ezen a mai megnyitó ünnepén a m agyar 
kormány, különösen a kultuszminiszter úr nevében — akit hivatalos elfog
laltsága nagy sajnálatára távol ta r t  — melegen üdvözlöm a Liszt Ferenc 
Társaságot, üdvözlöm szívből Raabe Péter urat, a Német Birodalmi Zenei 
K am ara itt  megjelent elnökét, az egész egybegyiilt illusztris közönséget és 
elsőnek hajtom  meg a tisztelet és hála, a zseninek kijáró hódolat zászlaját 
Liszt Ferenc emléke előtt.

A díszülés ünnepi szónoka
Raabe Péter,

a német birodalmi zenei kam ara elnöke, Jászt Ferenc hírneves életrajzírója volt. 
Nagyszabású előadását Liszt Ferencről ír t kitűnő m unkája alapján ta r to tta  s 
főként a nagy zeneművész emberi és zeneszerzői egyéniségét m élta tta . A kiváló 
tudós megdönthetetlen módon igazolta, hogy Liszt Ferenc a magyar nép, a magyar 
nemzet szülötte, a magyar géniusz letéteményese, aki egész életében a Parnassusig 
ívelő kivételes pályafutása során mindig újra hitet tett magyarsága mellett. íbiszt 
Ferenc őseinek m agyar vagy ném et szárm azására vonatkozó kutatások az ősök 
származását döntően tisztázni nern tud ják  — de ez nem is fontos. Liszt magyarságá
nak kérdését véglegesen eldönti az, hogy Liszt mindenkor magyarnak érezte, vallotta 
magát és ezt tettekkel is bizonyította. Raabe Péter történelm i visszapillantásszerű 
adatokkal ism ertette a világhírű zeneművész szám talan fordulatban, eseményben, 
sikerekben, ünnepeltetésben oly mérhetetlen gazdag pályafutását, m ajd  azzal 
a megállapítással fejezte be rendkívül értékes fejtegetéseit, hogy Liszt Ferenc a 
magyar zenetörténelemben nemcsak a m últa t és jelent, de a jövőt is jelenti. 
Raabe Péter nagyszabású ünnepi előadása után

Hubay Jenő
emelkedett szólásra.
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H azánk nagy szülöttje, Liszt. Ferenc, m ár jóval egy századnál tovább 
foglalkoztatja a világ közvéleményét. Már m int csodagyermek, feltűnik 
Pozsonyban, Pesten, Bécsben, hol egyik hangversenyén maga Beethoven a 
dobogóra siet, karjaiba kapja a 9 éves gyermeket és homlokon csókolja.

Most m ár föltárva fekszik előttünk Liszt Ferenc regényes életének 
m inden részlete, monumentális működésének gazdagsága és ismerjük az t a 
rendkívüli hatást, m elyet korszakára gyakorolt. Egész irodalom keletkezett 
Liszt életével kapcsolatosan. írók, művészek, bölcsészek foglalkoztak vele , 
ír tak  róla életrajzokat, regényeket, tanulm ányokat, filozófiai műveket.

Liszt Ferenc —  ki ne tudná ? — egyik legnagyobb értéke nemzetünknek. 
Hozzá hasonló általános világnépszeruséget még csak egy m agyar ember 
tu d o tt kivívni, s ez Kossuth Lajos volt.

Természetes tehát, hogy Liszt születésének 125-ik és halálának 50. év
fordulóját Magyarország kellőképpen megünnepli. A Liszt-év megindult 
október 21-én, születésnapja előestéjén, és 1936 október 22-én fog véget érni.

Amennyiben a rendkívül bőséges anyag megengedi, Liszt Ferenc élet- 
történetének dióhéjba szorított vázát óhajtom  nyújtani hallgatóimnak, azért, 
hogy emberi és művészi nagyságát megvilágíthassam.

Liszt Sopron megye egy kis községében, Doborjánban született, 1811 -ben. 
A világháború-előidézte legnagyobb nemzeti katasztrófánk által Liszt szülő
helyét is elvesztettük ; szintén kihasíto tták  nem zetünk testéből. Liszt születési 
helye úgy, m int Arany, Madách, Mikszáth, Munkácsy, Benczúr és sok száz 
más nagy em berünk szülőföldje, idegenek kezére ju to tt.

Liszt eredetére' vonatkozólag teljesen megbízható adataink vannak. 
Raabe Péter dr., ki Lisztről kitűnő német-nyelvű életrajzot ado tt közkézre, 
eredetére vonatkozólag alapos ku ta tásokat végzett. Az Orsz. Liszt Ferenc- 
Társaság október 21-én ta r to tt  ünnepi ülésén kijelentette, hogy a Liszt-család 
ném et eredetét nem lehet megállapítani. Ezzel szemben Liszt unokaöccse, 
dr. E duard R itte r von Liszt egy kis füzetben a Liszt-család magyar származását 
hézag nélkül bizonyítja. A családot visszavezeti Liszt Ferenc dédapjáig, ki 
huszárfőhadnagy volt. A mosonmegyei Rajkában (Raggendorf) született és 
o tt tö ltö tte el napjait. Ennek fia, György Ádám, 1755 október 14-én született 
a mosonmegyei Nemesvölgyön. U tóbbinak két fia volt. Ezek közül Ádám 
(Liszt Ferenc apja) szintén Nemesvölgyön született 1777-ben. Ádám testvére, 
Eduard, Bécsbe költözött és o tt kinevezték cs. és kir. főprokurátornak. Ennek 
4 gyermeke volt; ezek közül Eduard, a büntető jog és kriminalisztika tanára 
a bécsi egyetemen, még él és Túszt Ferencünkhöz nemcsak rokoni, de benső 
baráti szálak is fűzték. P'erenc, életének utolsó korszakában bécsi tartózkodása 
a la tt majdnem mindig Eduárdnál szállt meg és végrendeletében is szeretettel 
emlékezik meg róla. Különben vagyonának kezelését is rábízta. Liszt családja 
teh á t egy régi m agyar nemesi családból származik. Ferenc József király 
1866-ban ezt megerősítve, örökölhető lovagi-ranggal tü n te tte  ki, Liszt azonban 
sohasem viselte e címet.

Ferenc édesapja Esterházy Mihály herceg egyik kasznárja volt. Nagyon 
vonzódott a zenéhez, maga is jól zongorázott s álmaiban remélte, hogy ő is 
zenész lesz. 1810-ben megismerkedett Bécsben Láger Annával, kit oltárhoz 
vezetett s kinek rokonszenves és csinos arcából nagy szívjóság és meleg érzés 
sugárzott ki.

1811-ben egy tündöklő üstökös tű n t fel az égen, mely a falu népe között 
érthető nagy feltűnést keltett. Az üstökös ragyogása fényesen megvilágította 
Liszték szerény kis házát is s ez időben: 1911 október 22-én született a L iszt
házaspár egyetlen gyermeke, Ferenc, ki később maga is üstökösként ragyogott 
a zeneművészet egén. Már 4— 5 éves korában meglepő jeleit ad ta  zenei tehet
ségének. A ty já t boldogította az a tudat, hogy fiában és fia által megvalósulhat
nak zenei álmai. H a apja zongorázott, magába merülve, korát meghaladó 
érdeklődéssel hallgatta já ték á t s u tána eldúdolgatta az előadott műnek 
melódiáit, tém áit. Egy ilyen alkalommal kérdezték: mi akar lenni ? Beethoven
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egy arcképére m uta to tt, mely a zongora fölött ló g o tt: »Hz, n i !« volt a válasz. 
Ferenc vézna, beteges, gyenge gyermek volt, kiben a vallásos érzület m ár 
akkor feltűnő módon megnyilatkozott. Megerőltetni nem lehetett, gyenge 
fizikuma m ia tt ; mégis olyan rendkívüli haladást tanúsíto tt a zongora- 
játékban, hogy m ár 9 éves korában Esterházy Mihály herceg pozsonyi 
palotájában — nagy közönség előtt — bem utathatta  rendkívüli képességeit. 
E  hangversenynek köszönte a Liszt-család, hogy négy m agyar főúr, névszerint 
Esterházy, Amadé, Viczay és Apponyi, h a t évre szóló stipendium ot, évi 
600 forintot, b iztosított Ferenc tanulm ányainak folytatására. Anyagilag 
függetlenítve, csakhamar Czerny Károly, a nagynevű zongorapedagógus 
tan ítványa lett. Első nyilvános hangversenyét 1822-ben ta r to tta  Bécsben s 
oly nagy feltűnést kelte tt já tékával és improvizációival, hogy a ty ja  nyomban 
Párisba akart vele utazni, tanulm ányainak befejezése m iatt. Előbb azonban 
még Pesten, hazája fővárosában, 1823 m ájus 1-én ado tt Ferenc hangversenyt, 
melyet így hirdettek :

»Nagyérdemű Közönség ! Magyar vagyok s nem ismerek nagyobb 
szerencsét, m intha nevelésem és képességem zsengéjével kedves hazám 
iránti legbensőbb hajlandóságom és hálám  zálogául Franciaországba és 
Angliába utaztom  előtt szolgálok, ha mi éretlenség m utatkozik még 
képeztetésemen, fáradhatatlan  szorgalmam által nagyobb tökéletességre 
ju that, s egykor tán  olly igen szerencsés lehetek, hogy kedves hazám 
díszének egy ágacskájává válhassak.«
1823-ban szeptemberben hagyták el Liszték Bécset Párisba érkezve, 

első ú tjuk  a »Conservatoire«-ba vezette. Cherubini, az intézet igazgatója, 
elég mogorván fogadta s nem vette fel Ferencet a növendékek sorába, m ert 
az intézeti szabályok szerint idegenek nem léphettek az intézetbe. így há t 
Ferdinand Paerre, e kiváló művészre le tt bízva Ferenc. Később a híres Reicha 
Antalnál végezte zeneszerzői tanulm ányait. Párisban Ferenc szám ára meg
nyíltak a legelőkelőbb szalonok s m indenütt m agasztalták a gyermekművész 
képességeit. 1824-ben Londonban is hangversenyezett s o tt is épp oly rendkívüli 
sikerekben volt része. Párisba visszatérve, nagy zenekari hangversenyeken 
v e tt részt. Többek között Berlioz egy zenekari szerzői-estjén, az olasz operában 
eljátszotta Weber versenyművét, óriási sikert aratva. Népszerűsége folyton nőtt. 
1827 augusztus 28-án Boulogne sur Mer-ben nagy bánat érte F eren ce t: V árat
lanul vesztette el édesatyját, tám aszát, tanácsadóját, s egyedül m aradt. 
Minthogy akkor m ár serdülő korban volt s m int csodagyermek m ár nem 
szerepelhetett, Ferencnek óraadással kellett életét fenntartania. Ekkor ismer
kedett meg St. Cricq belügyminiszter rendkívül szép s az idealizmus felé hajló 
17 éves leányával, Carolinnal, ki ta iú tványa le tt Ferencnek. A fiatalok csak
ham ar megszerették egymást, de egymáséi nem lehettek, m ert St. Cricq gróf 
nem ad ta beleegyezését a mesalliance-hoz. Carolin Ferenc Beatricé-je lett. 
Ferencet a kétségbeesésig sú jto tta  le a válás Carolintól. Fiz időben ismét 
fölkerekedett benne a vágy, hogy életét az Egyháznak szentelje. Lamennais 
abbéhoz, a kitűnő íróhoz fordult tanácsért s előtte k itá rta  szívét. A nagy 
emberismerő Lamennais azonban a jövőbe l á to t t : Ferencet lebeszélte szándé
káról s magához h ív ta falura, La Chenai-be. Ferenc örömmel fogadta el a 
meghívást. Sokat tanu lt tőle, a zene filozófiáját is. M egtudta általa, hogy 
a m űvészetet épp úgy kell szolgálni, m int Istent.

Ferenc 16 év lepergése u tán  Pauban hangversenyezett s a hallgatóság 
között m egpillantotta Carolint. Másnap közeli kastélyában felkereste őt, ki 
d ’Artigaux gróf felesége volt. Utolsó találkozásuk volt ez. Carolin elsuttogta 
Ferencnek. »Engedje, hogy mindig úgy tekintsek fel önre, m int életemnek 
egyedül ragyogó csillagára s hogy elismételjem mindennapi im ám at : Istenem, 
jutalm azd meg bőségesen az ő alázatos önmegadását a Te akaratod előtt.«

Párisba visszatérve, találkozik Chopin-nel, kinek já téka és művei rend
kívüli hatást gyakoroltak reá. Viszont Chopin azt m ondta Lisztről, hog}'
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írigyli nagyszerű és egyedülálló játékáért. Chopin-nél csakliamar egy intim 
irodalmi és művészi kör képződött, melyhez Liszten kívül Miczkieviez, a 
későbbi világhírű lengyel költő, George Sand, Meyerbeer, Heine, Eugéne 
Delacroix a nagy festő, Adolphe N ourrit és a szép és szellemes d ’Agoult grófné 
tartoztak. Alig 28 éves volt d ’Agoult grófné, mikor Ferenccel Chopin szalonjá
ban megismerkedett. Leánya volt Flavignv grófnak, ki M ajna-Prankfurtban, 
száműzetése idején egy gazdag és szép özvegyet, a híres Bethm ann bankár
család sarjá t vette nőül. E  házasságból született Marie, a későbbi d ’Agoult 
grófné, kiben tehát ném et vér is csörgedezett. Ferenc és Marie m egtalálták 
egymást, szívük lángra lobbant. E lhatározták, hogy együtt hagyják el Párist 
és Genfben telepednek le. Minthogy Marie szerelméért elvágta a fonalakat, 
melyek a nagyvilághoz és a társadalomhoz fűzték s minthogy vagyonától 
is m egfosztották, Ferencnek Genfben ism ét óraadással kellett a napi szükség
letekről gondoskodnia. A gyönyörű zongoradarabok egész sorozata keletkezett 
Marie oldalán, így : Au bord d ’une source, La vallée d ’Obermann, Fleurs 
mélodiques des Alpes, Psaume. stb.

Marie m ár ekkor kezdett irodalommal foglalkozni. Későbben, am ikor m ár 
elvált Ferenctől, Dániel Stern pseudonimot használja művein. Ferenc és Marie 
szerelniük legdrágább zálogaként 1835. december 18-án születik Blandine. 
Ugyanakkor közösen elhatározzák, hogy Chamonix-ben töltik  a nyara t s meg
hívják George Sandot is. Megérkezésük után  l i s z t  a szálló vendégkönyvébe 
a következő adatokat írta : l i s z t  zenész-filozófus, született a Parnasszuson, 
érkezik a Kétségből s ú ton van az Igazság felé. George Sand ezt így to ldo tta meg : 
Az utasok neve : Piffoels-család. Lakóhelyük : a Természet. H onnét jönnek : 
Istentől. Hová mennek : az égbe. Születésük helye : Európa. Foglalkozásuk : 
világcsavargók. K iállíto tta . a közvélemény.

Ferencék George Sand-dal és a többi bohém barátjukkal bejárják Svájc 
legszebb helyeit. Fribourgba érkezve, a Katedrálisba is elmennek s o tt Ferenc 
szent áh íta tta l m egszólaltatja a nagyszerű orgonát s eljátszotta Mozart Dies 
irae-jét. B arátai megrendülve hallgatták a magasztos hangokat. Ősszel ismét 
Párisba m ent, Marie unszolására — de csakhamar Marie is követte. Párizsban 
szalonjukban összegyűlt egy barátokból álló válogatott kör, melyhez Chopin, 
Eugene Sue, Saint-Beuve, Lamennais abbé, Heine is tartoztak. Gyönyörű zene
estéket rendeztek, melyeken a legértékesebb új zenetermékeket ism ertették. 
Azonban Marie és Ferenc között nézeteltérések merültek fel és a viszony közöt
tük  kezdett ellúdegülni. Marie kezdi érezni, hogy Ferenc szíve már nem teljesen 
az övé. K örülrajongják Ferencet, ki lángelméjének tűzével új szenzációkat 
keres. A következő nyarat azonban Olaszországban a Como-partján töltik  el s 
o tt volt árnyéktalan boldogságuknak utolsó fellobbanása. 1873 december 
25-én született második lányuk, kit a comoi napok gyönyörű emlékére Cosimá- 
nak kereszteltek. Tavasszal Velencébe mentek. O tt Ferenc nagy diadalokat 
a ra to tt művészetével. De a virtuozitás babérai m ár nem elégítették ki, érezte, 
hogy ez nem lehet életcélja. N yugtalanul keresi és várja a nagy változást. Egy 
napon olvasta a lapokban, hogy hazájában az árvíz óriási pusztításokat okozott 
s különösen a fővárost, Pestet, a Duna hullámai majdnem elnyelték. Egyszerre 
csak felvillan agyában a rég nem lá to tt haza képe. Doborján, Kismarton, Sopron, 
a szeretett rétek, mezők, a rajtuk  legelésző tarka csordák fölelevenednek képzeleté
ben s így kiált fel : »Óh én édes messzi hazám, ti ismeretlen barátaim , nagy szo
morú családom, fájdalm aitok panasza visszahív.« H allgat hazafias szívének 
dobbanására s elhatározza, hogy segít honfitársain. 1838. április 7-én egyedül 
utazik Bécsbe. O tt kezdi meg az árvízkárosultak javára hangversenyeinek 
sorozatát. Folyton növekvő érdeklődés és lelkesedés közben adja hangversenyeit, 
melyeknek egész jövedelm ét: 25.000 forintot, az árvízkárosultaknak ju tta tja . 
A hatást, melyet hallgatóira gyakorolt, alig lehet vázolni. Soha előadóművész 
ilyen tomboló lelkesedést nem keltett. Schumann egyik bará tja  Liszt hang
versenyeiről ezeket írja :
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»Benyomásaink sokkal frissebbek, sokkal hatalm asabbak s m ond
hatnám , váratlanabbak, semhogy meggondoltan ítélhetnénk. Az á ltalá
nos m értéket itt nem alkalm azhatjuk; m ert a gigászi egyéniség, ha nehe
zen is, de megmagyarázható; m agát a szellemet, a zseni lehelletét érezni 
lehet csak, de leírni nem. Képzeljen el egy keskenyvállú, sovány fiatal 
embert, kinek hosszú fürtéi szemébe és nyakába omlanak Arca szellemes, 
élénk, halvány, végtelenül érdekes; szeme elárulj a minden érzését; társalgás 
közben villogó vagy telve melegséggel, beszédmodora fanyar, szaggatott 
Ilyen ő a mindennapi életben. H a zongorához ül, először végigsimítja 
kezével a haját, tekintete megmerevedik, felsőteste meghajlik s csupán 
a homlok s az arc kifejezése árulja el érzelmeit. Já ték á t lehetetlen elkép
zelni, azt hallani kell.«

Clara Wieck, a nagy zongoraművésznő, később Schumann neje, ezt 
írja naplójában :

»Hallottuk Lisztet. Őt nem lehet összehasonlítani más művésszel, 
ő egyedüli a maga nemében. Rém ületet és csodálatot kelt s emellett 
végtelenül szeretereméltó. Hogy miképen ül a zongoránál, azt nem lehet 
leírni. Még ebben is eredeti. Valósággal összerogy a hangszer előtt. 
Szenvedélye nem ismer határt. Néha sérti a szépérzéket azzal, hogy szét
tépi a dallamot. Nagyszabású szellem. E l lehet mondani róla, hogy a 
művészete egy az életével.«

A császárné is hallani akarja Lisztet, ki megjelent a felségek előtt és 
teljesen m eghódította az udvart.

Bécsben értesült Ferenc, Marie komoly megbetegedéséről a gyors elliatá 
rozással, félbeszakítva hangversenyeit, Velencébe utazott. Marie meggyógyulása 
u tán  együtt bejárják Itália főbb helyeit s Róm ába is eljutnak. Az örök város a 
le tűn t civilizációk mérhetetlen emlékeivel és kincseivel leírhatatlan módon 
impresszionálták Ferenc és Marie lelkét. Mély kihatással volt Ferenc egész 
további életére az a benyomás, melyet Róm ában nyert. Hosszabb időt töltö ttek  
o tt s egyetlen fia Daniel is o tt született, ki Berlinben 21 éves korában tüdő
vészben halt meg.

A Ferenc és Marie közötti szerelem azonban mindjobban elhidegült. 
Marie a három gyermekkel Párizsba m ent s Ferencnek o tt élő édes anyjánál. 
Liszt Adámnénál rendezkedett be. Ferenc visszaindult Bécsbe, hol egy magyar 
küldöttség hívta meg Pozsonyba és Pestre. Valóságos diadalm enet volt utazása. 
M indenütt végnélküli ünneplésben részesült. Pesten hangversenyeiben különösen 
a Rákóczi-induló eljátszása u tán  a közönség delíriutna tetőpontjára hágott. 
A Nemzeti Kaszinó néhány tagja á tnyú jto tta  a nemzet nevében azt a híres 
díszkardot, mely a Zeneművészeti Főiskola Liszt szobájában látható. Ekkor 
szülőföldjét is viszontlátni óhajtotta. D oborjánt felkereste s nyugalmas napokat 
akart o tt eltölteni, visszaemlékezve gyermekéveire. De ezt m eghiúsították a 
doborjániak, m ert mikor neszét veti ék Liszt érkezésének, nagy népünnepélyt 
rendeztek mozsárdurrogtatással és a környékbeli cigány bandák muzsikájával 

Elhagyva hazáját európai körútra indult s m indenütt határtalan  lelkese
dést keltett. Császárok, királyok vendége volt s ő t is m int fejedelmet ünnepelték. 
Legtöbbször kulturális vagy jótékonycéloknak áldozta hangversenyeinek 
óriási jövedelmét. Neki köszönhető a bonni Beethoven-szobor létrejötte is. 
Bőkezű volt szegényekkel szemben és nem egyszer fordultak hozzá elszegénye
dett vagy bajban levő zenészek. Egy ízben Párizsban felkereste egy német 
zenész, ki Donizetti átiratokkal tengette életét. Valószínű Liszt tám ogatását 
akarta kikérni, ismervén bőkezűségét. De Liszttel társalogva megfeledkezett 
nyomoráról s csak jegyet kért Liszt hangversenyére s eltávozott, á tad ta  azonban 
Liszt, titkárának, Bellimnek névjegyét, melyen e név állt : Richard Wagner, 
így  találkozott először a két ríttörő lángelme — Párizsban.
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Liszt fo ly ta tta  nyugtalan, fárasztó virtuózpályáját. Marie és Ferenc inár 
nem ringatják  m agukat illúziókban és érzik, hogy regényük végéhez közeledik. 
Csak a gyermekek képezik a kapcsot közöttük. Marie is visszavágyódik a nagy 
világba s Dániel Stern név a la tt adja ki m unkáit. Ferenc egyszer azt mondja 
róla : olyan szellemi fölszereléssel m int az övé, könnyen lehet keresztül ver
gődni az életen. Ferenc bámulói közt volt egy híres és nagy szépségű spanyol 
táncosnő, névszerint Lola Montéz. Fülig beleszeretett Lisztbe, k it azonban 
hidegen hagyott e szerelem. Mégis Ilire m ent e kalandnak s Marie füléhez is 
eljutott. E zt az alkalm at használta fel Marie d ’Agoult a szakításra s a következő 
verses epitáfium ot írta  inkább saját magának, m int kedvesének emlékére :

»Ne félj, nem hallasz tőlem — sokkal büszkébb ez ajk — 
kétségbeesett sirámot, hogy íme válni kell, 
se vádló szemrehányást, se fájdalmas sóhajt : 
némán búcsúzom el.

Csak higyjed azt, hogy én is, feledve tegnapot, 
izzó gyönyört és m ám ort és boldog könnyeket 
gúnyos kacajjal mindent, mi szent volt, eldobok 
s vígan tovább megyek.

És soha meg ne tudjad, hogy égő nyílt sebem 
viszem a messzi útra, mely véget sosem ér 
s míg tőled menekülök, az örök szerelem 
az égbe elkísér.«

Kz volt a szomorú vége két kiváló lény nagy szerelmének . . .
Jászt lelkében folytonos küzdelem dúlt az alkotó és az előadóművész 

között. Jól tudta, hogy az előadóművész hangjai elmúlnak, még az emlékezet is 
elhalványul. Ilángelméjének erejénél fogva érezte és tud ta , hogy ő neki küldetése 
van e földön s hogy a virtuózi pálya ezernyi változatosságával, hiú ürességeivel 
g á ta t vetnek igazi hivatásának, az alkotásnak.

W eimarban Liszt 1841-ben hangversenyezett először. I t t  m u ta tták  be 
Maria Pawlowna nagy hercegnének, a cár testvérhugának. A rákövetkező évben 
ismét kapo tt W eimarba meghívást, hogy jelen lehessen K ároly Alexander 
örökös nagyhercegnek Zsófia németalföldi hercegnővel ta r to tt lakodalmán. 
Az özvegy nagyhercegnő Lisztet óhajto tta  állandóan Weimarhoz kötni s rá 
akarta bízni a téli hangversenyek és operaelőadások vezetését. Jászt, ki a 
regényes szépségű W eimarban, Goethe és Schiller atmoszférájában remélte meg
találni azt a helyet, hol lelke nyugalomra lel, elfogadta az ajánlatot. Szerződést 
kötött, mely így hangzott :

Liszt :
»minden évben három hónapot tö lt itt, szeptem bert és októbert vagy 
októbert és novembert, azonkívül februárt.«

I. Rendezendő hangversenyein kiköti m agának a zenekar vezény
letét, anélkül, hogy ezzel ártani akarna Chélard úrnak, aki az orkesztert 
minden más alkalommal dirigálni fogja.«

»II. Liszt ú r egész életében »Liszt úr« akar maradni, semminő 
rangot nem fogad el.«

»III. Ami a pénzügyi részt illeti, Liszt úr megelégszik bármely 
összeggel, amelyet neki e háromhavi m űködésért ju tta tn i jónak látnak.«

»Kelt, Liszt úrral fo ly ta to tt megbeszélésem után, 1842 október 
30-án. Liszt ú r m a kijelentette előttem, hogy hálával és örömmel fogadná 
el a tiszteletbeli kam agyi címet.«
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Liszt 1844-ben kezdte meg weimari működését. K ét évvel később leg
utolsó zongoraművészi kőrútjára indult. Ausztrián és Törökországon á t Orosz
országba ju to tt. I t t  egész jövő életére kiható új s végleges fordulat állo tt be. 
Liszt a 100 tom yú Kiev-ben hangversenyezett és szokásához híven jótékonycélú 
hangversennyel kezdte hangversenyeinek sorozatát. Másnap 100 rubelt küld 
neki Sayn-W ittgenstein hercegné a jótékonycél javára. Liszt elment megköszönni. 
M indjárt első találkozásuk döntő fordulatot hozott m indkettőjük életében. 
Egy óra leforgása teljesen elegendő volt, hogy megismerjék és megértsék egy
mást. A szerelem ujjongó érzelmei lettek úrrá szívükben. Azonnal érzik, hogy 
elválaszthatatlanul egymáséi lesznek. A hercegnőnek, ki egy idősebb orosz 
katonatiszt felesége volt s kitől elváltán élt, egyetlen öröme és vigasza 10 éves 
bájos szőke kis leánykája volt. Rendkívüli műveltsége, éles esze és miszticizmus 
felé hajló lénye Ferencben visszhangra talált. A hercegnő m eghívta Ferencet 
voronince-i birtokára. Ferenc legott abbahagyja a hangversenyeket s elfogadja 
a megliívást s mindenről megfeledkezve Carolyn W ittgenstein oldalán boldog 
hónapokat tö lt el E gyü tt foglalkoznak irodalmi, filozófiai és metafizikai 
művekkel. Faustot, a Divina Commediat, Byront olvassák együtt. Űj zenei 
problémákon törik a fejüket. És ha Liszt a zongorához ül s játszik Bach, Mozart, 
Beethoven műveiből — megnyílnak a mennyország kapui. így telnek a napok 
és Carolyn elhatározza, hogy házasságának érvénytelenítését fogja kérni, 
m inthogy kiskorú volt, mikor akarata  ellen férjhez adták. Ferenc felesége lesz 
s együtt fognak élni W eimarban. Az eléjük tornyosuló jogi és anyagi nehézsége
ket együttesen akarják leküzdeni Mária Pawlowna nagyhercegnő segítségével. 
Mikor Ferenc elhagyja Voronincé-t, lángoló leveleinek egyikében ezt írja :

»Csak Önhöz, csak Önnel tudok haladni, — egész hitem, minden 
reménységem és szerelmem Önben összpontosul, Önben végződik — 
et nunc et semper.« — »Kimondhatatlan titkok  tá ru ltak  elém Önben 
s m ost m ár nyugodtan halok meg, áldva az Ön nevét.« — »Csak kettő t 
értek : a m unkát és K risztus követésének ötödik fejezetét.« — »Oh csak 
nem sokára viszontlássam, m ert egész szívem és lelkem, hitem  és 
reményem csak Önben van, Ön által van és az Öné. Az Ur angyala 
vezesse Önt, az én ragyogó hajnali csillagomat.«

Liszt emberi, szellemi és művészi nagysága W eimarban Sayn-W ittgen- 
stein hercegnő oldalán domborodik ki teljes m értékben, kinek befolyása 
minden irányban áldásosán érvényesült. E s t b e n  felismerte a nagy zene
zsenit és buzdítja újabb m űvek alkotására. Liszt W eimarban írja  meg m ajd
nem összes szimfóniái költeményeit, melyek által a zenének új irány t szabott. 
W agnerrel benső baráti viszonyt ta r t  fenn s Lohengrint Liszt m u ta tja  be 
a világnak. Liszt nemeslelkűen kész a legnagyobb áldozatra : sa já t énjének 
megtagadásával s tehetségének háttérbe helyezésével. Mindent elkövet, hogy 
W agnert, az általa bám ult és dicsőített lángelmét, a világ meg- és elismerje. 
Tanulm ányokat ír t Lohengrinről és Tannháuserről. Lohengrin előadása előtt 
ezeket írja  Wagnernek :

»Hidd el nekem, hogy változatlanul nagyon közel állasz a 
szívemhez. A komoly és lelkes csodálat, amellyel lángelmédnek adózom, 
nem éri be tétlen ábrándozással és meddő rajongással. Am it tehát 
akár híred és dicsőséged, akár pedig személyed érdekében tehetek, 
biztos lehetsz, hogy megtenni semmiféle körülmények között el nem 
mulasztom. Csakhogy ilyen bará tnak  m int te, nem mindig könnyű 
és kényelmes ám szolgálatára lenni ; m ert akiknek m egadatott, hogy 
megértsenek, azoknak mindenekelőtt igyekezniük kell, hogy okosan és 
méltóan szolgáljanak. Lohengrin-edet a legkiváltságosabb körülmények 
közt és sikere szempontjából nézve a lehető legelőnyösebben adjuk 
m ajd elő. Az Intendantur a erre a célra közel 2000 ta llért szentel, ami 
emberemlékezet óta nem tö rtén t meg W eimarban. A sajtóról sem
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feledkezünk m eg. . .  A személy*. csupa lelkesedés. A hegedűk szám át 
16-ról 18-ra emeljük, a basszus-'-krinétot m ár m egvettük ; a zene 
lényegéből és árnyalataiból senn em fog elveszni, a zongora-, a kar-, 
együttes- és zenekarpróbákat t  v á lla lo m ... Mondanom sem kell, 
hogy egy tak tu st sem hagyunk ki a zenéből s hogy művedet, amennyire 
tőlünk telik, szépségének teljességében fogjuk színre hozni.«

W agner válasza :
»Szemedbe kell m ondanom : Te igazi bará t vagy. Engedd, hogy 

ne m ondjak ennél többet, m ert ha valaha lá ttam  két férfi barátságában 
a legnemesebb és legcsodálatosabb köteléket, amely két emberi terem t
mény között fennállhat, ezt az eszményt te idézted fel teljes valóságában, 
amidőn nem csupán tudtom ra hozod de úgyszólván fizikailag érezteted 
is, hogy mi egy igazi b ará t. . . ha van, ami fölemeli a lelket, akkor 
áz a tuda t, hogy barátunk  van, de még fölemelőbb barátnak lenni. 
Leveled több szempontból te tt  reám nagy hatást. K itapogattam  
modern m űvészetünk ütőerejét s tudom , hogy haldoklik! De ez nem 
hogy elszomorítana, sőt inkább örömet kelt bennem, m ert azt is tudom, 
hogy nem a művészet fog meghalni, hanem csupán a mi művészetünk ; 
az, amely kívül áll a reális életen, míg az igazi, a halhatatlan, az örökké 
új, még csak ezután fog megszületni. Művészetünk monumentális 
jellege teljesen megszűnik ; le fogjuk rázni a múlthoz való ragaszkodás 
bilincseit, a m aradandóság és halhatatlanság önző gondjait ; elhanyagol
juk  a m últa t és jövőt, hogy egyedül a jelennek éljünk. Ha Loliengrint 
á tad tad  a világnak, én is befejezem Siegfried-einet, de csak te neked 
és W eimarnak. Még két napja nem hittem , hogy képes legyek erre 
az elhatározásra. E zt tehát neked köszönhetem.«

Azonban W agner nem lehetett jelen az előadáson, m ert elfogatási 
parancs volt ellene kiadva forradalm i ténykedéséért. A közönség is hűvösen 
togadta Lohengrin előadását. Mind e körülmény lesújto tta Ferencet. De azért 
mégis lankadatlanul fo ly ta tta  önfeláldozó küzdelmeit az új zene érdekében. 
Egy Berlioz-lietet is rendezett, melynek folyamán Berlioz Cellini című 
operáját F aust elkárhozását, a H arold szimfóniát s még több nagy művét 
ad ta elő. De Beethoven IX . szimfóniájának népszerűsítése érdekében is 
fáradhatatlan  m unkát végzett. Neki köszönhető, hogy e nagy alkotás lassan 
m eghódította a ném et közönséget. H a W ittgenstein hercegnő kénytelen volt 
Ferencet csak pár napra elhagyni, felkeresik egymást levélileg, közlik gondola
ta ikat, érzelmeiket. Egy ízben ezt írja  Liszt W ittgenstein hercegnőnek .

»Azt kérdi tőlem, hogy m it csinálok ?« — »íme egy kis Ízelítő 
abból, ami óráim at betölti : W agner Siegfried-je, amely m ost már 
befejezett m unka. . . Megbeszélések és levelek a Goetlie-alap ügyében. . . 
Döntő intézkedések arra nézve, hogy mához egy vagy két hónapra 
véglegesen megvessük zenekarunk alapját ; nyugdíjazások, új szerződ
tetések (többek között Joachim hegedűművészé), hangszerek beszerzése... 
Lohengrin és La Favorita, erre a hétre pedig Fidelio és Ördög Róbert 
próbái. K ét udvari hangverseny, keddre pedig egy harmadik. Ezen
felül három vagy négy lecke a nagyhercegnének. . . K ét kéziratot 
elküldeni Haertelnek (a kiadónak), amelyeket át kellett néznem, m ielőtt 
kiadom a kezemből. Lohengrin-t elküldeni Brockhausnak, az öntől 
kapott utasításokkal. Letisztázni Harmonies poétiques-et és befejezni 
Schubert c-dur Fantáziájának zenekari földolgozását, hogy legközelebb 
ezeket is elküldhessem. Az Első magyar rapszódia kefelevonatát 
kijavítani s a másodikat meg É tu d e-eimet útbaindítani.«

E pár sor némi fogalmat nyújt arról, hogyan élt Liszt W eimarban és 
milyen gigantikus tevékenységet fejtett ki
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De hazájával is fenntartja az összeköttetést. Levelezett Augusz báróval, 
Festetich gróffal, Mosonyival, k it nag,}T-becsült és sok más m agyar barátjával. 
Scitovszky hercegprímás felkérte Lis2 írjon egy misét az esztergomi bazilika 
felszentelési ünnepélyére. 1865-ben j z t a kész m űvet Budapestre hozta és 
személyesen tan íto tta  be. Már akkor általános volt az óhaj, hogy Liszt valam i
képpen hazájához köttessék. Ez az óhaj fokozódott, amikor a Nemzeti Zenede 
alapításának 25-ik évforduló]'' alkalmából 1865-ben Magyar Szent Erzsébet 
legendáját először előadják a Vigadóban Liszt vezetése a la tt Csakhamar 
megírta az örökbecsű magyar Koronázási misét, melyben m agyar lelke, szíve 
és szelleme legpregnánsabban kifejezésre ju t. 1873-ban Budapest és az egész 
crszág fényesen megünnepli 50 éves művészi jubileum át. Akkor m ár meg
szavazta a m agyar országgyűlés gróf Andrássynak a Zeneakadémiára vonatkozó 
javaslatát. Trefort kultuszminiszter felkérésére s a közvélemény egyhangú 
kívánsága folytán Liszt elfogadta a Zeneakadémia megszervezésére vonatkozó 
m egbízatást és bár javaslatai csak részben fogadtattak  el, Túszt mégis élére 
állt az új intézetnek s haláláig m aradt annak szellemi irányítója és tanára. 
Ezáltal hazafias érzelmeinek a legnagyobb és legmeghatóbb jelét adta. 
Zeneművészetünk nagyarányú felvirágozását legnagyobb részt neki és az 
általa alap íto tt Zeneakadémiának köszönjük. Hogy m it je lentett nekünk 
Liszt Ferenc idejövetele és működése, ezt szóval alig lehet kifejezni. Minden 
évben a téli hónapokat tö ltö tte  el nálunk ; i t t  is, m int W eimarban, zenei 
központot terem tett. Vasárnapi matinéin az ő t körülrajongó tanítványok 
seregéből léptette fel a legjobbakat ; olykor ő maga is já tszo tt és sokszor 
az itten  hangversenyező nagy művészek közreműködése te tte  érdekessé a 
műsorokat. A hallgatóság természetesen Budapest szellemi elitjéből alakult. 
F áradhatatlan  volt. A fiatalság alapos kiképeztetése egyik főgondját képezte. 
Serkentette, buzdította, tám ogatta őket. Nagy egyéniségével fölkeltette a 
fiatalokban az idealizmust, lángot gyú jto tt a tanulni vágyó fiatalság szívében.

Megemlítendő még, hogy Lisztet a budapesti ferencrendi barátok 
ava tták  1856-ban konfráterükké (harmadrendbeli taggá).

W eimart Liszt 1861-ben hagyta el. H ivatását o tt betöltötte. Általánosan 
az új-német-iskola egyik megalapítójának ismerték el. Ám talán éppen ezért 
sok oldalról heves tám adások is érték. Lakhelyét Róm ába helyezte át. O tt is 
csakhamar rendkívüli befolyásra te tt  szert. Tanítványai, kik minden ország
ból odasereglettek, körülrajongták. IX. Pius pápa k itün te tte  meleg jóindulatá
val és művei iránti érdeklődésével. Sokszor gyönyörködött Ő Szentsége Liszt 
orgona és zongora játékában. De Róm ában nagy csalódás is érte ; m ert az 
oly hőn óhajto tt egybekelése W ittgenstein hercegnővel meghiúsult. A házas
sági engedélyt az esküvő előestéjén a Vatikán visszavonta. Rendkívül 
lesújtotta ez Lisztet és a hercegnőt egyaránt. M indkettő azonban mély vallásos
ságukból kifolyólag megadással fogadták a döntést. W ittgenstein hercegnő 
m indjobban a miszticizmus felé hajlott. Liszt zeneszerzői működését még 
fokozottabb mértékben folytatta. Rómában alkotta meg legnagyobb és tán  
legbensőségesebb m űvét a Krisztus oratóriumot.

Ezen időben Rómában felvette az alacsonyabb papi rendet és abbévá 
avatták , ami az egész világon óriási feltűnést keltett ; noha e lépése csak 
természetes folyománya volt az ő mély vallásosságának és a transcendentalizinus 
felé való vonzódásának. Hisz egész életén végigvonult a vágy, hogy az Egyház, 
szolgálatába állhasson. 1879 október 12-én kanonoknak ik ta tják  be Rómában. 
Hohenlohe herceg bíboros és W ittgenstein hercegnő készítették elő az Egy
háznak ez ajándékát Liszt számára, ki mély hálával és lelki boldogsággal 
fogadta a kinevezést. Ezzel kapcsolatosan egy ízben így nyilatkozott :

»Csupán szívem egyszerűségében követtem  fiatalkoromból szár
mazó katholikus hajlandóságomat. H a jó anyám  és Bardin abbé, a 
gyóntatom  nem fo jto tták  volna vissza első felbuzdulásom, 1830-ban 
a szemináriumba s később Isten szolgáinak rendjébe ju to ttam  volna. 
Az emberek össze-vissza beszélnek, okoskodnak az ideálokról. Nem

2
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ismerek magasabb eszményt a papénál, aki a három keresztényi erényt, 
a hitet, rem ényt és felebaráti szeretetet vallja, gyakorolja és hirdeti, 
sőt ha Isten engedi, a m ártirom ságot is vállalja. Vájjon méltó lettem  
volna én e hivatásra ? E zt a csodát egyedül az isteni m alaszt tu d ta  
volna művelni velem. Bizonyos, hogy anyám  gyöngédsége és Bardin 
abbé óvatossága kiszolgáltatott a kísértéseknek, melyeket csak félig- 
meddig sikerült leküzdenem. A költészet, a zene s némi velem született 
pártü tő  hajlam  túlsokáig uralkodtak fölöttem. Miserere mei, Domine.«

1869-ben a nagyherceg óhajára és hívására ismét W eimarba költözött 
vissza s o tt a rendelkezésre bocsáto tt Hofgártnerei-ben tö ltö tt minden évben 
néhány hónapot. Köréje gyűlt a tanítványok sokasága s megkezdődtek ismét 
a zenés m atinék, melyek ku ltú r központtá ava tták  W eimart.

Budapesten 1875-ben foglalta el állását és lakását a haltéri házban, 
hol ideiglenesen a Zeneakadémiát is elhelyezték. 1876-ban az intézet az Andrássy- 
úti épületbe vonult s o tt a zeneterem m ellett szép kényelmes lakást rendeztek 
be Liszt számára. Az arisztokráciának hölgyei sok mindenféle bútordarabbal, 
hímzéssel elláto tt párnákkal kedveskedtek a mesternek. Többek között Erzsébet 
királyné is kü ldö tt egy sajátkezűleg hím zett párnát. Liszt könyvtárának 
nagy része sok más kedvenctárggyal együtt Budapestre került.

Liszt haláláig m arad t a Zeneakadémia élén, melyet a pénzügyi lehetősé
gek szerint kibővített, nagyobbított. Ő vetette  el a csirákat zeneművészetünk 
fejlődéséhez és emelkedéséhez, aminek a mai magas színvonalát köszönjük. 
A nagy hangversenyeken Liszt m ajdnem  mindig megjelent. A tiszteletére 
rendezett estélyeken is résztvett, némelykor já tszo tt is. Én a sors azon külö
nös kegyében részesültem, hogy ilyen alkalm akkor vele együtt játszhattam . 
Sőt utolsó hangversenyén, melyet a belgiumi Liszt-ünnepélyek alkahnából 
1885 február havában Lynen Victor palotájában tiszteletére rendeztek, szintén 
Liszttel együtt já tszo ttam  Benedictusát és a X II. Rapszódiát és nem sejtettem , 
hogy ez Liszt hattyúdala volt.

Antwerpenben búcsúztam  Liszttől s minthogy akkor m ár elhatároztam , 
hogy a m agyar korm ány hívására elhagyom brüsszeli állásomat s hazatérek, 
sokat beszélgettünk a Zeneakadémiáról és a hazai viszonyokról. E  beszélgetés 
folyamán is meggyőződhettem, mennyire a lelkén viselte általában hazánk 
kulturális emelkedését és a hazai zeneművészet felvirágozását.

Fájdalom , én a Mestert nem lá ttam  többé, m ert augusztus havában 
Bayreuthban utolérte a halál.

Közvetlen halála u tán  tisztelői részéről mozgalom indult meg a főváros
ban, hogy ham vai visszaszállíttassanak s i t t  helyeztessenek örök nyugalomra. 
A képviselőházban is esett szó erről, de eredményre nem vezetett. Pedig akkor 
B ayreuth a m agyar korm ány kívánságát szívesen teljesítette volna. Ma nagy 
nehézségekkel állunk szemben. Liszt egy magánlevelében azt írta , hogy o tt 
temessék el, ahol meghalt. Egy későbbi levelében azonban azon óhajának 
adott kifejezést, hogy hazája földjében pihenhessen.

Végrendelete, melyet 1860 szeptember 14-én írt, megható dokumentuma 
az ő nemes gondolkozásának. Minket ebben különösen az a pont érdekelhet, 
mely így szól : H a temetésem zenével történnék, nagyon szeretném, ha második 
gyászódámat (La N őtte Michel Angelo után) választanák m agyar m otívum a 
és magyaros kadenciálása végett. Ez is sejteti, hogy m agyar temetésre gondolt.

Liszt Ferenc ham vainak hazahozatala fontos nemzeti érdek s lehetet
lennek tartom , hogy Bayreuth ellenálljon egy egész nemzet jogos kívánságának. 
Mikor 1911-ben Liszt Ferenc centennárium ának ünnepén Wagner Siegfried 
tö ltö tt néhány napot Budapesten, az ünnepi banketten ta r to tt beszédében 
kijelentette, hogy ő hozzájárul nagyapja ham vainak kiadásához. Gravina gróf, 
Liszt dédunokája, a jeles karmester, ki a jövő tavaszi Liszt-hangversenyek 
egyikén nagyapja műveit fogja vezényelni, tavalyi budapesti tartózkodás 
alkalm ával kívánatosnak és óhajtandónak m ondta, hogy dédapja hamvai
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m agyar hazája földjében pihenjenek s nem Bayreuthban, a nagy W agner 
Richárd árnyékában.

Nem szabad teh á t lankadnunk s nagy országos mozgalm at kell ind í
tanunk , hogy hazánk e nagy fia végre szülőföldjében találjon  örök nyugvó
helyet.

Boldog lehet Magyarország, hogy e nagy em bert fiának m ondhatja. 
De a mi szent kötelességünk, hogy őt, — ki u tán  három  nagy nyugati nemzet 
is n y ú jtja  ki kezét — m egtartsuk. Bele kell vinni a köztudatba, hogy Liszt 
Ferenc a miénk volt, velünk érzett és miliozzánk tartozik. Szellemét kell te r
jesztenünk, m űveit kell ism ertetnünk, ideális gondolkozásának nemes hagyo
m ányait kell ápolnunk és fenntartanunk.

Az Operaház díszelőadása.

A Liszt Ferenc Emlékév ünnepi m egnyitásának alkalm ából hétfőn este 
díszhangverseny volt az Operaházban. Az ünnepi eseményen a társadalom , a 
politikai világ, a zenei közélet és a társadalom  számos előkelősége v e tt részt. 
O tt voltak Horthy Miklós korm ányzó és felesége, József főherceg és családja, 
valam int Gömbös Gyula m iniszterelnök vezetésével a kormány és diplomáciai 
testület tagjai, továbbá dr. Glattfelder Gyula Csanádi megyéspüspök, dr. Hász 
István  és Uzdóczy-Zadravecz István  püspökök, Szendy K ároly polgármester 
dr. Kornis Gyula, a Tudományegyetem Rector Magnificusa, gróf Zichy János és 
felesége, az országgyűlés m indkét házának számos tagja, valam int a Zeneművé
szeti Főiskola és a Nemzeti Zenede tanári kara.

A műsor első száma a Hungária című szimfonikus költemény volt 
dr. Raabe Péter főzeneigazgató, az est illusztris vendégének a vezényletével. 
Majd Liszt Ferenc »Ideálok« című kan táté ja  szerepelt a műsoron, Dohnányi 
Ernő vezényletével, amelyben a világhírű zeneművész a m agyar lélek m ély
ségeiből adott felejthetetlen képet az est díszes közönségének. Dr. Raabe Péter, 
a m agyar főváros hírneves vendége, aki egyébként a délelőtt folyam án a rádió
ban ta r to tt  előadást Liszt Ferencről, nagy gonddal és a világhíres zeneköltő 
szelleméhez méltó módon vezényelte az alkotásokat, amelyek előadásával az 
Operaház zenekara remekelt.

Az ünnepi est méltó befejezése Liszt Ferenc magasztos oratórium ának, a 
Szent Erzsébet legendája című alkotása egyes részleteit v itte  a közönség elé 
Rékai Nándor karnagy mesteri vezényletével. Az Operaház művészeit közöttük 
Báthy Anna, Rosier Endre és Losonczy György, akik a H ungária kan tá té  s a 
legenda magánszólam ait énekelték, őszinte elismerés illeti nemes művészi 
alakításukért.

A Liszt emlékmű megkoszorúzása.

Az Országos Liszt Ferenc Társaság a Zeneművészeti Főiskolával karöltve 
és az összes fővárosi zenei intézm ények bevonásával fényes ünnepség keretében 
koszorúzta meg az A ndrássy-út és V örösm arty-utca sarkán álló régi Zeneaka
démia épületének falán elhelyezett Liszt emlékművet. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter nevében báró dr. Wlassics Gyula h. á llam titkár helyezte el a 
korm ány koszorúját em elkedett hangú beszéd keretében, m ajd  Novágh Gyula, 
az Országos Liszt Ferenc Társaság, dr. Isoz K álm án a Zeneművészeti Főiskola, 
dr. Geszler Ödön a Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskola, Noszeda K ároly korm ány
főtanácsos a Nemzeti Zenede, Fodor E rnő a Fodor-zeneiskola, Sugár V iktor a 
Budai Dalárda nevében, továbbá a Filharm óniai Zenekar, a Székesfővárosi 
Zenekar, a Székesfővárosi Énekkar, az Egyetemi Énekkarok, a Palesztrina 
Kórus, a Goldmark Társaság, a Budapesti É nekkar és Zenekar Egyesület és még 
számos fővárosi zenei egyesület helyeztek koszorút az emlékmű elé. Az ünnepély 
megnyitó és befejező szám át az Egyetem i Énekkarok Vaszy V iktor vezényleté
vel szolgáltatták Liszt műveiből.

2 *
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Az emlékmű leleplezése a Pesti Vigadóban.

Budapest Székesfővárosa Liszt Ferenc számos sikereinek helyén a Pesti 
Vigadóban em lékm űvet állíto tt a nagy m agyar zeneszerző emlékének. Az em lék
mű Beck Ö. Fülöp kitűnő alkotása. Az emlékmű leleplezésén a polgármester 
képviseletében Liber Endre h. polgárm ester jelent meg, a társadalom  és a zenei 
élet m eghívott képviselőin kívül. Az emlékmű leleplezési ünnepélyét az Egyetemi 
Énekkarok Liszt művekkel ny ito tták  meg, majd

Ugrón Gábor
az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács elnöke m ondotta az alábbi avató 
beszédet.

A fővárosi Vigadó eme gyönyörű épületében emlékezünk ma a leg
nagyobb m agyar zeneművészre, Liszt Ferencre, a legnagyobb zenei zsenik 
egyikére, — a Teremtés csodájára — akinek nagysága félszázaddal halála 
u tán  teljesebben ragyog, m int életében és akinek zenéje teljes frisseségben 
él és virágzik mindenki lelkében, aki m agyar és aki zenél. Ebben az épületben, 
amelyben oly sokszor já tszo tt és amelyben átvette  a m agyar zene királya 
a főváros hódolatát a királyi pár jelenlétében, ebben az épületben hirdesse 
em léktábla az ő nagyságát, az ő m agyarságát, hirdesse örök összeforrottságát 
hálás nemzetével és azzal az anyafölddel, amely őt ötnegyed százada szülte 
és azzal a néppel, amely félszázada gyászolja elvesztését.

Liszt Ferenc pályája legkezdetén, m int csodagyermek indult és korán 
elhagyta hazáját, de m agyar útlevéllel. A világ vándora lesz, működésének 
területe a nagyvilág, de m agyarságát mindig hirdeti, soha le nem tagadja. 
Büszke arra, hogy m agyarnak született, m int ahogy nemzete büszke arra, 
hogy Liszt Ferenc az övé elválaszthatatlanul. Más nemzetek versenyezhetnek 
érte —- joggal vagy jog nélkül — nekünk nem kell kiizdenünk, m ert a korona - 
tanú  az ő m agyarsága m ellett ő maga, Liszt Ferenc. H irdeti állandóan 
m agyarságát szóval, írásban, te ttel. Nemcsak itthon kacérkodik velük, hanem 
az idegenben büszke m agyar hazájára.

Liszt Ferencet, a zene héroszát m éltatni fogják a kettős évforduló 
jubileumi évében az arra h ívato ttak . A fővárossal való kapcsolatát a mai 
ünnep alkalmából m éltatni fogja a főváros jelenlevő vezetője. Emlékbeszédem 
feladata Liszt Ferenc magyarságának igazolása, melyet nem vonhat kétségbe 
senki, — de am elyet v ita t az igazsággal nem sokat törődő politika.

Bár a m agyar zenetudomány és a külföldi szakirodalom komoly része 
régen lezárta a v itá t, mégsem árt, ha az érveket összefogjuk.

Liszt m agyarságát igazolja származása, születéshelye, Liszt írásai és 
vallomásai, magyar zeneművei és végül alkotásainak szelleme.

Takáts Sándor, a kiváló m agyar történetíró  szerint Liszt Ferenc családja 
m ár Zsigmond királytól nemességet kapott s rokonság fűzi családját a hata l
mas Thurzókhoz. Erről a magyarországi hírlapokban többen tanúságot te ttek  
akkor, amikor 1839 december 23-án m agyar patrió ták  nemességet akartak 
kérni a királytól Liszt Ferenc számára. Igaz, ezek csak nyomok, de magyar 
nyomok.

A fenm aradt adatok szerint a Liszt család első ismert tagja Liszt 
György, Liszt Ferenc dédatyja huszárfőhadnagy volt. Liszt Ferenc nagy
atyjáról és apjáról újabban eléggé részletes adatokkal rendelkezünk. Liszt 
Adóm, Ferenc nagyatyja, Raggendorfban 1755-ben született. Húszéves korától 
kezdve az Eszteríiázy-uradaím akhoz tartozó helyiségekben m űködött, m int 
tanító. Hegedülni és orgonázni tudott. Meglett férfikorában, 1794-ben került 
a magyarországi Köpcsényből Szentgyörgyre, ahol iskolamester és községi jegyző 
volt. Nyolcvankilenc éves korában 1844 augusztus 8-án halt meg. Háromszor 
nősült és házasságaiból 27 r gyermeke született. Gyermekei zenei nevelésére is 
nagy gondot fordított, így Ádám nevű fiát, aki a nagy Liszt apja, zongorára 
és zeneszerzésre tan íto tta .
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Liszt Adám, Liszt Ferenc apja, Magyarországon, a Mosonmegyei Nemes
völgyön M II-ben született. Zenész szeretett volna lenni és egész életét m int 
hercegi gazdasági tisztviselő tö ltö tte  el. De azért mindig ta lá lt időt és módot, 
hogy muzsikus szenvedélyének hódoljon. Nemcsak a zongora-, hegedű- és 
gordonka já tékot gyakorolta s ért el ezekben dilettantizm ust jóval meghaladó 
készséget, hanem zeneszerzéssel is foglalkozott, azonkívül basszushangjának 
kiképzésére is időt szentelt. Szerzeményei közül egy vegyeskarra és nagy- 
zenekarra ír t »Te Deum« m aradt fenn, melyet a hercegi könyvtár őríz. Liszt 
Ádám 1808 október 3-án került a Sopronmegyei Doborjánba, m int »juhászati 
számadó«, 1810-ben megnősült. Felesége Lager Anna, kremsi (Alsó-Ausztria) 
osztrák nő volt. Liszt anyja nem tudott magyarul, ez is egyik fő ok, hogy nagy 
hazánkfia nem beszélte nyelvünket, bár apja jól beszélt magyarul. A kis Liszt 
nem került olyan körülmények közé, hogy nyelvünket e lsa já títhatta  volna. 
Hiszen tizenegy éves korától m ár idegenben élt s később bárm ennyire fájlalta, 
nem tu d ta  m egtanulni a m agyar szót. A Liszt m agyarságát tagadók Liszt 
nyelvnem tudásával erőtlenül érvelnek. Az akkori kor és a körülmények okozták 
ezt a mindenesetre sajnálatos faji hiányosságot, am iért azonban bőven k ár
pótol bennünket Liszt m agyar lelke, tündöklő m agyar szelleme.

Liszt Ferenc születési helyének a régi Magyarországhoz tartozását taga
dásba venni oktalanság. Liszt a Sopronmegyei Doborjánban született. Szülő
háza m a is érintetlenül áll. Csupán a magyar emléktábla van falán átmeszelve. 
Ilyen módon a tudom ányos igazságot eltüntetni lehetetlen. Doborján ezeréven 
á t magyarországi község volt.

Ami Liszt leveleit, írásait illeti, úgy kell azokat tekintenünk, m int 
Liszt sa ját szavait, melyekkel v itába szállni céltalan. A rég k iadott nyolc 
kötetnyi Liszt levélben s az egyre növekvő, jórészt kiadatlan Liszt levelezésben 
egyetlen helyet se mutat senki, ahol á mester m agát osztráknak, franciának, 
németnek vagy olasznak vallaná. Liszt k ijav ítja  IX . Piusz pápa szavát, amely - 
lyel ő t ném etnek nevezte!

Ezzel szemben Liszt sa já t írásaiból legalább kétszáz olyan helyet tudunk 
megjelölni, ahol m agát m agyarnak vallja s izzó m agyar hazaszeretetéről 
tesz bizonyságot.

Ezek közül emeljünk ki néhányat.
Liszt Ferencnek 1838-ban, mikor olaszországi diadalait ara tta , Velen

cében egy német újság akadt kezébe. Ez az újság részletesen leírta a romboló 
árvizet, mely Pest városát tönkretette. Liszt Ferenc Lam bert Massardhoz 
intézett gyönyörű levelében maga ír ta  le, minő hihetetlen h a tást gyakorolt 
reá ez az újságcikk. »Ez az árvíz — úgymond — visszavitte lelkemet a m últba 
s_ kim ondhatatlan örömömre, gyermekkorom minden emlékét megtaláltam. 
És legyőzhetetlen vágyakozás tám ad t bennem segíteni Pest városának lakóin.« 
>)Mest már tudom, —  írta — hogy mi a haza? . . . L áttam  (lelkemben) Magyar- 
országot, ezt a szép országot, mely annyi nemes és jó gyermeket táplál. Láttam 
hazámat : mert én is e régi s erős nemzethez tartozom, én is az ősi népnek fia 
vagyok. Ó szép, messzefekvő hazám, ó ismeretlen barátaim, véreimnek családi ! 
ínségkiáltástok ismét hozzátok vezérelt. Szívem elfogódott, szégyenemben 
lehajtóm fejemet, mert igazi hazámat oly sokáig elfeledtem.«

Festetich Leó gróf, aki jó ismerőse volt Lisztnek, ez alkalommal újra 
h ív ta ő t Pestre. A művész 1839 november 24-én válaszolt levelére s kilá
tásba helyezte látogatását. »Milyen örömmel, mily mélységes boldogsággal 
tö lt el az a gondolat — írja — hogy viszontlátom hazámat s kiveszem a része
met abból a sok és élénk rokonszenvből, melyre kóbor életem sem te tt soha 
érdemetlenné. Mennyi érzés, mennyi izgalom tölti el lelkemet! Lemondok 
arról, kedves grófom, hogy mindezt szavakkal is kifejezhessem ; m ert érzem, 
hogy képtelen volnék reá! Elég annyit tudnia, hogy a honszeretet, az én lovagias 
és nagy nemzetem iránt való ragaszkodásom fáklyája élénk lánggal lobog még
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mindig szívem legelrejtettebb zugában ! Ha szerencsétlenségemre a látszat jelenleg 
nem is igazolja szavamat, sohsem feledem, mennyi hálával s szeretettel tartozom 
hazámnak.«

Mikor Liszt hosszas távoliét u tán  először jö tt haza, rendkívüli ová
ciókkal fogadták. Ezek közt 1840 január 4-én a Nemzeti Színházban ren
dezett hangverseny előtt előkelő m agyar főurakból álló küldöttség díszkardot 
ado tt á t neki a színpadon. Az üdvözlésre Liszt francia nyelven így válaszolt : 
»Kedves honfitársaim ! — m ert lehetetlen énnekem önökben csupán közön
séget látnom. Ezt a kardot egy olyan nem zet képviselői ajánlották  fel nekem, 
amelynek vitézsége és lovagiassága közismert s általánosan csodált. Én ezt 
a kardot egész életemben, m int legbecsesebb és szívemnek legkedvesebb tá r
gyat fogom megőrizni. Engedjék meg nekem, m int olyan embernek, aki dicső
ségének tartja, hogy ebben az országban született, hogy ezentúl is műveimmel és 
cselekedeteimmel háláljam meg az önök jóságát.«

1856 nyarán ismét itthon volt Liszt, hogy »Esztergomi misé«-jét diri
gálja. Megérkezése utáni napon levelet ír t W ittgenstein hercegnőnek. Ebben 
találjuk a következő m o n d a to t: »Sehol m ásutt nem találom  párjá t a m agyar 
viszonyoknak s e faj jellemének, aminek lá ttá ra  felelevenednek lelkemben 
a gyermekkor emlékei, am iket érintetlenül megőrzött bennem a szívnek az 
a bizonyos érzése, mely nem egyéb, m int Magyarország iránti hazafiúi szere
tetem /«

A Zeneakadémia megalapítási ügyével kapcsolatban 1873 május 7-én 
W eimarból barátjának, Auguszt A ntal bárónak ír t levelében ezt olvassuk :
».................« Rendkívül kellemesen érin te tt Simonffy képviselőnek 20 arany
pályadíja, melyet a legjobb m agyar stílusú zenemű szerzője nyerhet el. Ezzel 
helyes hangsúlyozást nyer a Zeneakadémia nemzeti fundamentuma. A magyar 
népdal ápolására és fejlesztésére külön osztályt kellene létesíteni. Engedjék 
meg nekem, hogy a m agyar nyelvben való sajnálatos járatlanságom  mellett 
is bölcsömtől síromig szivemben és elmémben magyar maradjak és ennek folytán 
komolyan óhajtom  a magyar zene kultuszának előmozdítását.

1873 november 8-án világraszóló ünnepségek keretében rendezte meg 
Budapest székesfőváros Liszt 50 éves művészi jubileumát. Az ünnepelt az 
üdvözlésekre mélyen meghatódva, hálájá t ezekkel az egyszerű szavakkal 
fejezte k i: »Önöké vagyok, — tehetségem az önöké — én pedig Magyarországé 
vagyok, amíg élek /«

1874 május 3-án Pulszky Ferenchez, a Nemzeti Múzeum igazgatójához, 
Budapestről keltezett levelében Liszt ezt m ondja : »Midőn a m últ év novemberé
ben Budapest főváros azzal a rám  nézve örökké emlékezetes jubileumi ünnep
séggel tü n te te tt ki, volt szerencsém az ez alkalomból nekem ju tta to tt arany
koszorú és nagy érem legalkalmasabb és végleges megőrzésére vonatkozó 
nézetemet s szándékom at önnel közölni. Ezeknek az emlékeknek rendeltetése, 
hogy tanúságot tegyenek egy nemzet rokonérzéséről és nemeslelkűségéről 
olyan honfitárssal szemben, akit büszkeséggel tö lt el az a tudat, hogy szerény 
művészi képességeit Magyarország szolgálatában hasznosíthatja. Az emlék
tárgyak rendeltetése az is, hogy a művészeket hazájuk iránti odaadásra 
serkentse.«

1874 január 4— 16. Jassyból Seidlitz báróhoz ír t levelében ezeket ol
vassuk : «Az összes m ost élő művész között én vagyok az egyedüli, aki büszke 
hazáját m éltán büszkeséggel vallhatja . . . Amíg mások a mindig takaré
kosabb közönség sekély vizein küszködnek, addig én szabadon vitorlázom 
előre egy nagy nemzet szabad tengerén . . . Sarkcsillagom legyen, hogy 
Magyarország m ajdan büszkén m utasson reám! . . .«

»Cigányokról és zenéjükről« (Des Bohémiens et de leur musique en 
Hongrie) szóló hírhedt könyv v itá ja  alkalmával W eimarból 1859 augusztus 
29-én Izzó magyar hazafiasságtól fű tö tt levelet ír t Heckenast Gusztáv pesti 
kiadónak, melynek egyik része így hangzik : »Kérdem, lehet-e egy szerzőt 
azzal vádolni, hogy meg akarja fosztani nemzetét értékeitől.« A rosszindulat
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kétségkívül minden ira t értelm ét elferdítheti s elcsavarhatja. De csakis a 
rosszindulat ismerheti félre — ezt bátran  állítom — m unkám  elolvasása u tán  
az t a valóban fiúi érzelmet, mellyel azt írtam . Nem hiszem, hogy honfitársaim  
közt egyetlen becsületes ember legyen, aki ebben a véleményben ne osztoznék.«

Felolvasok még egy levelet. Liszt 1845 m ájus 18-án írta  egyik, előttünk 
ismeretlen barátjának  :

»Gyermekeimet •— írja  Liszt — nem lehet franciáknak tekinteni! Az 
egyik Genfben (Blandin), a m ásodik Koon-ban (Cosima), a harm adik Róm ában

(Dániel) született. Ők teh á t ha tetszik, ha nem, m agyarok (»bon gré,mal gré : 
hongrois«) és m int ilyenek, hazájuk törvényei szerint bírálandók el.«

A kit ezek az őszinte vallomások, — Liszt sa já t szavai — nem győznek 
meg nagy honfitársunk igaz magyarságáról — azok elfogultak. Liszt saját 
kezeírásával szemben hiábavaló minden olyan törekvés, mely a m agyar 
nem zetet meg akarja fosztani Liszt Ferenetől.

E zt nem engedi meg sem a m agyar nemzet, sem — Liszt Ferenc!
Végül Liszt m agyarságának elv ita thatatlan  bizonyítékai m agyar 

tárgyú művei is, melyek sorából a következőket em eljük ki : Magyar roham 
induló zen ek arra ; H ungária szimfonikus költemény ; Magyar rapszódia 
(húsz rapszódia, ebből h a t zenekari rapszódia is) ; Magyar koronázási mise ; 
Esztergom i mise ; Rákóczi induló zenekarra ; Szózat és Himnusz zenekarra ; 
M agyar fantázia zongorára és zenekarra ; Funerailles (1849 október 6.) gyász
zene zongorára gróf B atthyány Lajos, az 1848-—49. évi m agyar szabadság- 
harcban  kivégzett m agyar miniszterelnök emlékére ; Mosonyi emlékezete (; 
Magyar nemzeti dallam ok (nyolc füzet) ; Sunt lacryme rerum (magyar stílus
ban) ; Epithalam , Reményi Ede számára szerzett hegedűdarab zongora-

Bejárókapu Liszt doborjáni szülőházához
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kísérettel ; A holt költő szerelme, Jókai Mór melodrámájához zongorakí
séret ; Szent Erzsébet legendája ; Magyar királydal ; Magyarok Istene ; 
a debreceni dalosünnep alkalm ára ; Lelkesedés dala, a Magyar Országos 
Dalosszövetség ünnepére ; Erkel Ferenc : Hunyadi László és Mosonyi Mihály : 
Szép Ilonka operaátiratai zongorára ; Végh J ános : Koncert keringő zon
gorára ; Zichy Géza gróf : Adél keringő ; Széchenyi Im re gróf : Magvar 
induló ; Csárdás noble ; Csárdás obstine ; Csárdás macabre és Magyar arc
képek zongorára. H ét zongoradarab a m agyar nemzet jeleseiről. A hét magyar 
arckép: Széchenyi, Teleki, Eötvös, Deák, Vörösmarty, Mosonyi és Petőfi. 
Megkérdezzük a kétkedőktől, melyik nemzet nagyjairól ír t Liszt arckép
sorozatot, — a m agyart kivéve? Miért írta? Talán külső körülmények hatása
ként? Bizonyára nem. Liszttől minden megkötöttség távol állt. Kétségtelen 
tehát, hogy belső kényszerből, hazafias fellángolásból s nemzet-szeretetből 
születtek a Magyar arcképek.

Liszt Ferenc rendkívül term ékeny zeneköltő volt. A lkotásainak száma : 
1233, melyeknek egyikén sincs ópusz-jelzés. Ebből a munkásságból 85 tisztán 
m agyar tárgyit mű és 130 magyaros stílusú. Hol van még egy szerzőnk, ki 
a m agyar nemzeti dicsőséget több és nagyobb művel képviselné?

Liszt Ferenc zenéjének m agyar jellegét nem pusztán a tárgyban, nem
csak a melódiákban és harm óniákban kell keresni, hanem mindazokban a 
zenei részletekben — formában, dinam ikában, felépítési fogásokban, díszí
tésekben is, melyeknek összesége adja a fajiság érzetét. Liszt nemzetfölöttinek, 
franciának, vagy ném etnek m ondott alkotásaiban is könnyen ki lehet m utatni 
a szerző m agyar eredetét, melyet Liszt m uzsikájának hősi pom pájában, 
patétikus szózatában s gazdag diszítőkedvében találunk meg, — ami mind, 
mind m agyar vonás.

Egy idegen, Lamond Frigyes, Liszt Ferenc legnagyobb élő tanítványa 
és bizalmasa, Liszt Ferenc m agyar voltáról a következőket mondja.

»Liszt m ár gyermekkorában elszakadt hazájától és minden nyelv, 
amelyet elsajátíto tt, idegen nyelv volt számára, így nemzetiségét nem lehet 
nyelvtudása alapján megítélni. Legtöbbet és legszívesebben franciául beszélt, 
de ebből még nem következik, hogy francia volt, épúgy, m int sűrű római 
tartózkodásai nem te tték  olasszá, sem weimari szereplései németté. A z egye
temes művészettörténetben Liszt mint a legnagyobb magyar zeneszerző fog örökké 
élni. Magyar, vagy helyesebben magyaros zenei m odort idegen szerzők is 
elsajátítottak, m int H aydn, Schubert vagy Brahms, de Liszt minden szerze
ménye, minden ütem és hang, amely kezei alól kikerült, eredeti, tősgyökeres és 
színtiszta magyar művészet. A rapszódiákat, az esztergomi misét, a Szent 
Erzsébet legendát és Liszt szám talan egyéb szerzeményét csak százszázalékos 
magyar írhatta. Miként Petőfi költeményeivel, Jókai regényeivel, Munkácsy 
festményeivel, úgy Liszt zenéjével örökítette meg korának m agyar szellemi 
életét. Liszt zenéje hangokba sűrűsített magyarság. De Liszt nemcsak szellemileg, 
hanem egész lényében, megjelenésében, cselekvésében és gondolkozásmódjá
ban is jellegzetesen és ösztönösen ízig-vérig magyar volt. Még késő öregkorában 
és papi ruhájában is a tősgyökeres magyar képet nyújto tta . Nemes vonásai, 
büszke fejtartása és m ozdulatai hirdették, hogy büszke és tüzes keleti faj 
sarja, született nagvúr és született művész, aki a zongoránál is úgy ült, m int 
a király a trónján, vagy győztes hadvezér a paripáján. Egyéniségének delejes, 
szinte démoni varázsát, am elyet idegen környezete oly rejtélyesnek talált, 
jórészt ezek a magyar vonásai adták  : természetesen előkelő és udvarias mo
dora, fejedelmi bőkezűsége, önzetlensége, nőkkel szemben tanúsíto tt regényes 
lovagiassága és ellenállhatatlan tüzes tem peram entum a, amely művészetében 
is elsöpört minden korlátot. Liszt, m int igazi magyar, nemcsak / értelmezte, 
hanem a szó drámai értelmében el is já tszo tta  a zenedarabokat. Átszellemült 
arcának kifejezése, sőt kézmozdulatai is a belső hangulat tükre volt, de ez 
nem volt nála mesterkélt vagy színészies póz, hanem a lelki átélés ösztönös 
megnyilvánulása. így csak olyan nemzet fia zenélhet, amelynél, m int a
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magyarnál, a zene a lélek természetes nyelve. Örök kár, hogy akkor még 
nem ismerték a mozgófényképet, m ert az utókornak fogalma sem lehet arról, 
m iként tu d ta  Liszt belső zenei élményeit külsőleg tolmácsolni. Aki elég szeren
csés volt, hogy Liszttől hallhatta  a X III . rapszódiát, az m egtanulhatta, hogy 
mi az : »magyarul zenélni«. Liszt élete is az örök m agyar sors jelképe volt : 
önmagáról mindvégig megfeledkezve, legendás nagylelkűséggel és hősiességgel 
küzdött és vérzett idegen érdekekért és ju ta lm a csak félreértés és hálátlan 
ság volt.«

Az örök m agyar sorsnak ne legyen Liszt Ferenc részese m agyarok hibá
jából. Hirdesse a m agyar nem zet babérkoszorúja a teljes m egértést és az örök 
hálát egyik legnagyobb m agyar zseni, Liszt Ferenc művészetével szemben.

Az avató beszéd után
Liber Endre

ism ertette Liszt Ferencnek a fővárossal való kapcsolatait.
A megnyitó ünnepségek után alig m últ nap, hogy a fővárosban vagy az 

országban ne le tt volna Liszt-hangverseny vagy Liszt-ünnepség.

Az Országos Liszt Ferenc Társaság

részben a sa já t hatáskörében, részben a fővárossal karöltve az alábbi munka- 
tervet ad ta közre.

1935. november hó 8. Ismeretlen Liszt I. Előadó : Geszler Ödön. Közre
működők : Réthy Eszter, Herz Lili, Farkas Ferenc.

1935. december hó 13. Ism eretlen Liszt II. E lőadó: Molnár Imre. 
Közreműködők : Tamás Ilona, H ir Sári, Molnár Im re dr, dr. Szekeres Kálm án.

1935. december hó 14. Liszt-est a Fővárosi A lkalm azottak Nemzeti 
Szövetsége részére. Előadók : Liber Endre és dr. H ubay J enő. Közreműködők : 
Báthy Anna, R. Simonffv Margót, dr. Dohnányi Ernő, Závodszky Zoltán.

1936. január hó 20. Gróf Gilbert Gravina és Sauer Em il hangversenye a 
Liszt ösztöndíjalap javára.

1936. január hó 23. Liszt hangverseny a Központi K atolikus Körben. 
Előadók : Novágh Gyula és Molnár Imre. Közreműködők : Eyssen Irén 
Basilides Mária, H ir Sári, Kerpely Jenő, Országh Tivadar, Herz Ottó.

1936. február hó 14. Ismeretlen Liszt I II . Előadó : Koudela Géza. 
Közreműködők : Eyssen Irén, Gergely László, Tibor Zoltán, dr. Szekeres 
Kálmán.

1936. február hó 16. Liszt dalest gróf Zichy Jánosné palotájából. Közre
működők : Bulla Elma, Báthy Anna, Basilides Mária, H ubay Jenő, Herz Ottó.

1936. február 18. Liszt zenekari zongoraest. K özrem űködnek: Bartók 
Béla, Hegyi Emánuel, Heimlich Lajos, Geszler György, Szatmári Tibor és a 
Székesfővárosi Zenekar. Vezényel : Vaszy Viktor.

1936. március hó 10. Kegyúri templomok ének-zenekar Liszt 
hangversenye.

1936. március hó 25. Liszt-hangverseny a Hubay-palotából.
1936. március hó 27. Ism eretlen Liszt IV.
1936. április 2. Schmidthauer Lajos orgonahangversenye.
1936. április hó 20. Budai Dalárda és Homeros Énekkar Liszt-hang

versenye.
1936. június hó 3. Liszt szabadtéri hangverseny a gróf Károlyi parkban.
1936. június hó 12. Liszt szabadtéri hangverseny a Városmajorban.
1936. június hó 21. Liszt szabadtéri hangverseny a Városligetben.
1936. július hó 31. Liszt requiem a Bazilika-templomban.
1936. augusztus 2. Zarándoklás Doborjánba.
1936. október hó 21. K risztus oratórium  a Liszt-Emlékév befejezése 

alkalmából.
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A Szabadegyetem Liszt-ünnepsége.

— Liszt Ferenc emlékezet az ünnepségen. —•
A Pázm ány Péter Tudomány Egyetem  és Székesfőváros Szabadegyeteme 

második félévének ünnepélyes megnyitása kedden este folyt le az egyetem 
kupolatermében hatalm as közönség jelenlétében. Az ünnepség fényét emelte 
dr. Szendy Károly polgármester elmöki m egnyitója és Hubay Jenő dr., a Zene- 
művészeti Főiskola örökös elnökének »Jászt Ferenc magyarságai címmel ta r to tt 
ragyogó tanulm ánya.

Az elnöki emelvényen foglalt helyet az illusztris közreműködőkön kívül 
ifj. Wlassics Gyula báró kultuszállam titkár, vitéz Moor Gyula jogikari dékán, 
dr. Ném ethy K ároly székesfővárosi tanácsnok és Novágh Gyula, a Szabadegye
tem  igazgatója. A notabilitások szám ára fenn tarto tt helyen ültek : H ubay Jenő 
felesége, gróf Zichy Jánosné, az Országos Liszt Ferenc Társaság elnöke, dr. 
R ipka P'erenc, Heckler Antal, Balogh Ernő, dr. Szabó Zoltán egyetemi tanárok 
és még sokan mások.

Bevezetőül a budai dalárda Endre Béla karnagy vezetésével elénekelte 
a Himnuszt, m ajd

Szendy Károly
polgármester m int a Szabadegyetem nagytanácsának elnöke, tanévnyitó 
beszédet m ondott.

— Ma m ár mindenki előtt bizonyos — kezdte a polgármester — hogy 
az emberiség történetének új korszaka kezdődött. Szenvedő és küzdő hősei 
mi vagyunk. A m a a tegnappal szöges ellentétben áll az élet minden vonalán 
és ez az ellentét nemcsak a lelki és szellemi életünkben, de a politikai és gazda
sági élet területén is mélyreható zavart okoz. Az élet egyik oldalán az ököl, 
az izom, a túlfeszített idegek harca az életért, — a durvaság és az erőszak, 
a felkorbácsolt ösztönök szabad kiélése, a másik oldalon csodás hősi küzdelem, 
önzetlenség és önfeláldozás, nemes szív és csiszolt értelem, gigászi erőfeszítés, 
hogy egy súlyedő világ romjain az Isten  képére és hasonlatosságára te rem tett 
embernek eszmékben és erkölcsben emelkedettebb légkört teremtsen.

-—- A fejlődés azt m utatja , — fo ly ta tta  a továbbiakban dr. Szendy 
K ároly — hogy a népművelés feladatai mindenkor megsokszorozódnak, amikor 
új korszellem hatja  á t az emberiséget. Feladata ilyenkor a népművelésnek, 
hogy az új korszellem terjedését előmozdítsa, de ugyanakkor az is, hogy a 
társadalm i és nemzeti élet szent hagyom ányait, örök értékeit az új világ alap
pilléreibe beépítse. A mai korszellemnek két központi gondolata van : Krisztus 
és haza. A közönség érdekeit szolgáló keresztény eszme és a nemzet érdekeinek 
szolgálata. E  két gondolatnak hazánkban ezeréves tradíciója van és ha az ezer 
év folyamán el is homályosul néha a mostoha sors közepette, e két eszme 
fonala végigvonul egész nemzeti létünkön. A m agyar nemzet erejét sohasem 
számbeli fölénye adta, inkább a zsenik, a lángelmék nagysága és száma.

— A Szabadegyetem, m int a fővárosi népművelés betetőző intézménye, 
fontos feladatának tekinti tehát, hogy a nagy m agyar géniuszok emlékét 
ápolva rám utasson azokra az erkölcsi, szellemi értékekre, amelyeket a m ost 
épülő líj világ számára m int továbbható és éltető erőket gondozni és tudato
sítani kell

—- Szabadegyetemünk második félévét Liszt Ferenc szellemének hódolva 
nyitom meg. Az ő csodálatos géniusza a művészetek tiszta egén még egyre 
emelkedik és fénysugarával egyre jobban beragvogja és á thatja  a ma zene
művészetét. Bár egyéni élete áldozata le tt kora szellemének, lelke legmélyén 
mindenkor elevenen élt a bensőséges vallásos rajongás, amely á th a to tta  őt 
munka közben és tisztítólag h a to tt kora zeneművészetére is Ha idegen lég
körben nevelkedett is, szíve legmélyén és egész érzés- és gondolatvilágában 
tán toríthatatlanul magyar m aradt am it nemcsak szóval, hanem te tte l is bizo
nyíto tt. Szerencse és kitüntetés részünkre, hogy a leghivatottabb kongeniális
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m agyar művész, H ubay Jenő, akit oly sok meleg szellemi, érzelmi és egyéni 
kapcsolat fűz Liszt Ferenchez, vállalta azt a feladatot, hogy Liszt Ferenc 
életé t és jelentőségét a m a művészetének szemszögéből ismerteti.

Az elnöklő polgármester ezután köszöntötte a megjelenteket, m ajd 
felkérésére

dr. Hubay Jenő

megkezdte előadását Liszt Ferencről. Nagy figyelem közben vezette végig 
hallgatóságát a nagy m agyar zenei zseni életének jelentősebb állomásain 
keresztül a világnagyság elérésének diadalm as ú tján . Ism ertette az elindulás 
nehézségeit, am elyeket a felfedezés forró sikerei követtek, vázolta Liszt Ferenc 
párisi életét, londoni sikeres szerepléseit, m ajd  hosszasabban időzött a weimari 
vonatkozásoknál.

Az előadó kimerítően ism ertette a Mesternek hazájával, Magyarországgal 
való szoros kapcsolatait és a m agyar zenekultúra megalapozása terén kifejtett 
nagyértékű tevékenységét és m agyar volta m ellett te t t  bátor és öntudatos 
hitvallását.

Dr. Szendy Károly megilletődött elismerő szavakkal m ondott köszönetét 
H ubay Jenőnek a tiszta m űvészetet nyújtó  előadásáért, m ajd  a

Budai Dalárda

Endre Béla karnagy vezetése m ellett Liszt két hatásos kórusm űvét »A tavasz« 
és »Vitézi ének« ad ta elő a nagyszabású emlékünnepély befejezéseként.

Isoz Kálmán és Siklós Albert
tíz  előadás keretében ism ertették a szabadegyetemen Liszt életét és művészetét. 
Az előadásokhoz öt hangverseny csatlakozott, melyek műsorai Liszt kevéssé 
ism ert, de m ind ezen által nagyértékű zongoradarabjait és dalait ölelték fel. 
Az egyes hangversenyek bevezető előadásait Geszler Ödön, dr. Molnár Imre, 
dr. Koudela Géza és dr. Sebestyén Ede ta rto tták . A hangverseny m űsorszámait 
a fiatal művészgeneráció kiválótehetségű tagjai ad ták  elő. A hangversenyeket 
a  rádió is kapcsolta.

A Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége Liszt-hangversenye
A Fővárosi A lkam azottak Nemzeti Szövetsége 1935. december 14-én 

ta r to tta  ünnepi estjét, amelyet

Liber Endre
alpolgármester a FANSz. elnöke a következő szavakkal ny ito tt meg :

A nagy m agyar géniusz, Liszt Ferenc emlékének hódolunk ma. Száz- 
huszonöt évvel ezelőtt született a m a megszállott területen lévő kis sopron- 
megyei községben, Doborjánban és 50 évvel ezelőtt tem ették el a bayreuthi 
temetőben. A közbeeső 75 év egy jelentőségében egyre emelkedő m agyar zseni 
ragyogó pályafutása egy számadótiszti kis lakástól a királyi és császári paloták 
fényes terméig, az egyszerű falusi környezetből kiemelkedő embernek győze
delmes útja , a század szellemi vezérlő egyéniségeinek sorában.

Kis nemzet vagyunk és megcsonkítottak. Sem számbeli fölénnyel, sem 
anyagi erőkkel nem szerezhetünk megbecsülést m agunknak a gazdag nemzetek 
sorában. E zért jelentenek nekünk kétszeres erőforrást a jobb jövőért küzdő 
harcainkban a nagy m agyar géniuszok, akiknek élete és működése nemcsak 
hazánk, de az egész emberiség szellemi kincstárát is gazdagították. Isten 
áldo tta  fajtánk sok olyan kiváló és ragyogó elmét adott az emberiségnek,
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akik haláluk u tán  is, csonka országunk határain tú l is örökké hirdetik a magyar 
nemzet szellemi erejét és nagyságát. Mai m egesonkítottságunkban fokozott 
szeretettel, megbecsüléssel és hálával kell őriznünk és ápolnunk a nagy magyar 
géniuszok emlékét, m ert az ő szellemi erejük leghathatósabb fegyver a nemzeti 
megbecsülésért fo ly ta to tt harcban.

Liszt Ferenc a m agyar zsenik egyik vezérlő alakja és a m a zeneművésze
tének egyik bőséges kútforrása. A nyugati szélen született, külföldön nevel
kedett és így m agyarul nem tanu lha to tt meg. De szíve, lelke, érzés- és gondolat- 
világa mindörökké m agyar m aradt, soha meg nem tagadta, sőt mindig vallotta. 
És ez a döntő abban a harcban, amellyel tőlünk el akarják  venni, magyarságát 
el akarják  vitatni.

A főváros tisztviselőkara hivatásának ta r tja  a m agyar ku ltú ra őszinte 
szeretetét, ápolását, előmozdítását és éppen ezért m agánéletünket is á tha tja  
a tudom ány és művészet szeretete. Ennek a tisztviselőkarnak a szelleme 
biztosítja a főváros áldozatkészségét a művészetek és tudom ányok számára.

Amikor zenei életünknek egyik legtekintélyesebb társadalm i szervezete, 
az Országos Liszt Ferenc Társaság, élén nemeslelkű elnökével, gróf Zichy 
Jánosnéval és zenei életünk két vezérlő egyéniségével, H ubay Jenő és Dolmányi 
Ernő társelnökökkel a Fővárosi A lkalm azottak Nemzeti Szövetsége Tisztviselő 
Osztályának mai ünnepi hangversenyén megjelentek és részükre a legmagasabb 
művészi színvonalú Liszt-estet nyújtják , úgy érzem, hogy ez a gesztus olyan 
elismerés a főváros tisztviselőkarának, am elyért én, m int ennek az egyesület
nek az elnöke, de úgy is m int alpolgármester, csakis a legmélyebb hálával és 
m eghatottsággal m ondhatok köszönetét. Meleg szeretettel és őszinte tisztelettel 
köszöntöm az Országos Liszt Ferenc Társaság elnökségét és a szereplő művésze
ket és egyben biztosítom, hogy Budapest székesfőváros hasonló elismeréssel 
és nagyrabecsüléssel kíséri figyelemmel az Országos Liszt Ferenc Társaság 
érdemes m unkáját, amellyel nemcsak a főváros, hanem az egész ország, sőt 
annak határain tú l is szolgálja és előbbreviszi az egyetemes m agyar zene- 
m űvészetet és zenei műveltséget.

Ezzel a mai L iszt-estünket megnyitom.
A megnyitó beszéd után  Vörösmarty : Liszt Ferenchez című ódáját 

R. Simonffy Margót előadóművésznő,' m ajd Liszt : Csodálatos dolog lehet . . . 
és Szeress című dalait Závodszky Zoltán, a M. kir. Operaház művésze, Szent 
Erzsébet legendája á riá já t és Szerelmi dalt Báthy Anna, a M. kir. Operaház 
művésze, Valse im prom tu és Szent Ferenc a vizen já r  című zongoraműveket 
pedig dr. Dohnányi Ernő, a Zeneművészeti Főiskola főigazgatója ad ta elő. 
A műsorszámok között dr. H ubay J enő, a Zeneművészeti Főiskola örökös elnöke 
m ondott magasszám yalású ünnepi beszédet.

A FANSz. ünnepi Liszt-estjén dr.Szendy Károly polgármester és felesége, 
gróf Zichy Jánosné, az Országos Liszt Ferenc Társaság elnöke, dr. Dohnányi 
Emőné, Liber Endréné, Lam otte K ároly alpolgármester és felesége, dr. Némethy 
Károly, dr. Felkay Ferenc és felesége,jóformán a város összes vezetőtisztviselői 
jelentek meg családtagjaikkal.

Vidéki városok Liszt-hangversenyei
A vidéki városok is szinte kivétel nélkül veszik ki részüket a Liszt-hang

versenyek és ünnepségek rendezésében. Ezekről a hangversenyekről még nem 
áll m ódunkban beszámolót adni, de m a m ár bizonyos, hogy Szeged, Debrecen, 
Miskolc, Pécs, Szombathely, Székesfehérvár, Győr, Esztergom, Kalocsa, Pápa, 
Kecskemét, Pét, Karcag, Szekszárd és Eger nagyobbszabású Liszt-hangversenyt 
rendeznek az év folyamán. A kisebb városok Liszt-hangversenyeinek meg
rendezésében az Országos Liszt Ferenc Társaság nyú jt segédkezet. A Társaság 
ugyanis felajánlotta a vallás- és közoktatásügyi mmiszter úrnak, hogy készséggel 
hajlandó a fiatal m agyar művészgárdából kisebb alakulatokat szervezni, a
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kisebb vidéki városokban tartandó  Liszt-ünnepségek művészi színvonalának 
biztosítása és a fiatalabb művészgeneráció szóhozjuttatása érdekében. A vallás- 
és közoktatásügyi m iniszter ennek kapcsán elrendelte a törvényhatósági nép
művelési bizottságoknak a kisebb városokban való Liszt-ünnepségek — hang
versenyek megszervezését és felhívta őket, hogy a műsor és szereplés összeállí
tása tárgyában az Országos Liszt Ferenc Társasághoz forduljanak.

Külföldi Liszt-hangversenyek
A Liszt Ferenc jubileumi év az egész m űvelt világ figyelmét a nagy 

m agyar művészre irányíto tta . Nemcsak az európai országok, de az Amerikai 
Egyesült Államok majdnem  minden országa ünnepi Liszt-hangverseny kereté
ben hódol a nagy géniusz emlékének.

Angliában Sir Thomas Beecham a London Philharmonic Orchestra-val 
nagyszabású Liszt em lékhangversenyt rendezett, amelyen a világhírű Kilényi 
Ede m agyar zongoraművész já tszo tta  az Esz-dur zongoraversenyt óriási sikerrel. 
Az angol sajtó  hosszú cikkekben m élta tta  a m agyar származású Liszt Ferenc 
jelentőségét és a legnagyobb elismerés és lelkesedés hangján ír t Kilényi Ede 
fenomenális zongorajátékáról. A walesi herceg a koncert u tán  a St. Jam es 
Palaceba h ív ta meg Kilényit, ahol a walesi herceg és társasága részére külön 
koncertet ado tt a kitűnő művész.

Párisban február hó második felében a nagy tradíeiójú Conservatoire 
Orchester koncertjén fog játszani Kilényi Ede, a Grand Opera zeneigazgatójának 
Philippe Gaubert vezénylete mellett. A hangverseny egyik érdekessége, hogy 
Kilényi ugyanabban a teremben és ugyanazon a pódiumon fogja eljátszani 
Liszt Ferenc egyik zongoraversenyét, ahonnan Liszt Ferenc indult el meg
hódítani Európát.

A bécsi Magyar Szövetség február 10-én, hétfőn rendezte a Budapesti 
Hangversenyzenekarral Weingartner Félix vezénylete a la tt ünnepi Liszt-hang
versenyét, Angelica Morales zongoraművésznő és Anday Piroska a bécsi 
Staatsoper művésznőjének közreműködésével.

Olaszországban Papini Róbert szépművészeti főigazgató, az Augusteo 
zeneakadémia felügyelőbizottságának tag ja szervezi a Liszt-ünnepségeket. 
Előreláthatóan április hó 5-én Molinari vezénylete a la tt fog lezajlani az ünnepi 
Liszt-hangverseny, amely alkalomból Liszt Ferenc életének főbb m ozzanatait 
írásban és képben felölelő ünnepi m űsorfüzetet szándékoznak kiadni.

Spanyolországban az illetékes zenei körök Ember Nándor neves hazánk
fiát bízták meg egy ünnepi Liszt-hangverseny rendezésével.

Az athéni Odeon a jövő hónapban rendezi ünnepi Liszt-hangversenyét, 
amelyre egy neves m agyar zeneművészt óhajt közreműködőül meghívni.

Hasonlóan Törökország is m agyar közreműködővel szándékozik az anka
rai Philharm óniai Zenekarral Liszt-hangversenyt rendezni.

Ameriában Miss Lynn  szervezi nagy lelkesedéssel a Liszt ünnepi hang
versenyeket, a Budapestre érkezett hírek szerint az amerikai zenekarok és zene
egyesületek m ajdnem  kivétel nélkül ünnepi hangversenyek keretében fognak 
adózni Liszt Ferenc halhatatlan  emlékének.«

Rádió
Őszinte elismerés illeti a Rádió vezetőségét, hogy egyfelől jóformán 

minden héten művészi színvonalú és tervszerűen összeállított műsorú hang
verseny, hang játék keretében áldoz Liszt emlékének a stúdióból, másfelől az 
ország jelentősebb zenei alakulatainak Liszt-hangversenyeit helyszíni közvetí
téssel kapcsolja. Ez a megértő és áldozatkész szellem a L iszt-kultúra leghat - 
liatósabb terjesztését és mélyítését szolgálja. A stúdióból adott Liszt-hang
versenyek magas színvonalát és a műsorok érdekes, tervszerű és tartalm as 
összeállítását főként Stefániái Imre és Koudela Géza b iztosíto tták  szakszerű 
munkával.
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LISZT A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN
í r ta  : ISOZ KÁLMÁN

Nagy emberek, nevezetes események mindig érdekelték az emberiséget 
s a széles körök kíváncsiságát képes ábrázolások elégítették ki. A fényképezés 
elterjedése elő tti sokszorosító eljárások : a kőrajz, a rézkarc, a fam etszet stb. 
tág  te re t b iz tosíto ttak  a művész egyéniségének s így az ábrázolthoz fűződő 
érdeklődésen felül a m űvészetet is szolgálták. A fényképek pontosságát, hű 
ségét azok gépszerűsége, merevsége, minden »pontosságuk« dacára megfosz
to tta  a művészi kéz — akár jó, akár kevésbé jó — egyéniségétől s csak a leg
újabb fényképészeti eljárásokban nyilatkozik meg a fényképező meglátó 
képessége és világítási, retusbeli készsége.

A kimagasló egyéniségek irán ti érdeklődés egy-égy személyre, annak 
életére vonatkozó ikonográfiái anyagot is bevonta gyűjtési körébe és ha sikerül 
egy nagyobb sorozatra, hosszabb időre terjedő sorozatra szert tenni, ez meg
elevenítve állítja szemünk elé az illető testi megjelenését, fantáziánk meg
elevenedik s szinte személyes ismerősünkké teszi érdeklődésünk hősét.

L iszt Ferenc kivételes művészi és emberi nagysága folytán állandóan 
a m űvelt emberiség érdeklődésének központjában állo tt s nem csodálandó, 
hogy se szeri, se száma a róla készült, vele foglalkozó képes ábrázolásoknak. 
Mindezeknek filológiai pontossággal való lajstrom ba szedése még nem tö rtén t 
meg. (Vett értesülés szerint dr. Csatkai Endre dolgozik m ost ennek össze
állításán.) Legkívánatosabb oly ikonográfia megjelentetése, mely minden 
ábrázolást hű  hasonm ásban közöl. (Értesülésem szerint m ost van sajtó  a la tt 
Bory Robertnek (Génévé), a neves Liszt-gyűjtőnek szerkesztésében és Cortot 
Alfréd bevezetésével e llá to tt Liszt-ikonográfia. Magyar földön is készül egy 
kiadvány dr. M átéka Béla szerkesztésében.) A betű semmiképpen nem pótol
h a tja  a képes ábrázolás elevenségét, tisztán  figyelemfelkeltőül szolgálhat. 
Liszt Ferenc ikonográfiája azonban teljes m értékben méltó figyelmünkre. 
Mily szépek, bájosak, néha naivak a régi műlapok. Nem egynek készítője 
nem is ta lálkozhato tt Liszttel, úgy hogy ihletét egy kezébe került műlapról 
m erítette, a m in tá t több-kevesebb hűséggel utánozta, esetleg beállításban 
módosított. Hogy jól, vagy kevésbbé jól sikerült, mindegy, Liszt Ferencet 
ábrázolta s hozta közel tisztelőihez, rajongóihoz.

Alig m últ kilenc éves Liszt Ferenc, am ikor első pozsonyi felléptével 
(1820. november 26) nemcsak tüneményes művészi pályája indult meg, hanem 
képm ásainak hosszú sora is ekkor vette  kezdetét. Az ekkor kapo tt gazdag- 
liímzésű, díszes m agyar ruhában örökítette meg Lüttgendorf a bájos gyermeket. 
Amikor a »szőke ifjatska« a pesti búcsúhangversenye u tán  1823 végén Párisba 
ért, csakham ar általános figyelem tárgya. Ez időből való C. Molle kőrajza 
és Villain litográfiája. Ez utóbbi rendkívül hasonlít Lüttgendorf képéhez, 
szinte azt m ondhatnék, hogy ennek m in tájára készült, csak a m agyar díszes 
zeke helyébe frakk és zsabó k e rü l t ; ugyanazok a nagy csodálkozó szemek, 
ugyanaz a rakoncátlan fürtökben a homlokra eső haj. Már nagy legényke



A Z E N E 157

Leprince 1824-es kőrajzán. Frakkos, pantallós karcsú legényke ül a zongoránál 
s haja is m ár hosszú . . . közeledik a tipikus Liszt-féle hosszú hajviselet. Alá
írása is kedves : »Liszt, membre correspondant de la Soeiété académique des 
F nfan ts d ’Apollon«. Kissé későbbi időből őriz a Szépművészeti Múzeum két 
kis szépiarajz (toll és ecset) arcképet és két krétarajzot. Szintén ismeretlen 
m estertől való egy vízfestmény, mely Lisztet (álló alak) kissé bő francia u jjas
ban ábrázolja. 1832-ből való Deveria A. kőrajza Párisban. Ugyancsak francia 
kőrajz az, mely a Párisban gyakori »helyesírással« Franz Litz aláírással a 
Galérie du Joum al le Voleur 77-ik számában jelent meg. 1833( ?)-ban Demarey L. 
fest szép m iniatűr Liszt-arcképet. Lisztet sorsa elhívja Párisból s 1835-ben 
Genéveben telepszik meg. I t t  Ary Scheffer ecsetje és irónja számos vázlatot 
készít róla, a Conservatoire de Musique képét őrzi. Scheffer képe u tán  készült 
Decker G. kőrajza 1842-ben, 1839-ben a kitűnő Lehm ann Henri térdképet 
fest, melyet 1865-ben M adarász V iktorunk lemásol s így önkéntelenül meg
m enti e rendkívül érdekes képm ást az utókorra, m ert az eredetit a francia 
kommün idején elpusztítják. Rendkívül érdekes erős oldal világításit arckép, 
mely a jellegzetes arcéit pom pásan kiemeli. Ugyanezzel a profillal találkozunk 
Bovy A.-féle érmen 1840-ből. Amikor Liszt a pesti árvízkárosultak javára 
adandó hangversenyeire Bécsben tartózkodott, K riehuber térdképet készített, 
melyet Haslinger ado tt ki kőnyom atban. Esztendőre m egint Kriehuber örökíti 
meg Lisztet, m agyar atillában. Hasonm ás aláírása m agyar : L iszt Ferenc. 
Egy év m úlva megint lerajzolja Lisztet m agyar bundában. Ez a híres színezett 
litográfia, am it úgy szoktak emlegetni a külföldön, m int »Liszt im  Reisemantel«. 
Kis pörge kalap, prémes bunda, ami alá történetesen Byron (angol) idézet 
(4 sor) és F. Liszt hasonmásban kerül. A fáradhatatlan  Kriehuber 1846-ban 
csoportképet rajzol (ívrét), »Une matinéé chez Túszt«. Ezen Liszt a zongoránál 
ül (magyar zekében), balra K riehuber önarcképe, a háttérben  Berlioz, Czerny 
s jobbra E rnst, a hegedűs. Ez a m éltán kedvelt csoportkép kisebb form ában 
is megjelent. Beszédes emléklap az az 1842-ben készült rézkarc, amelynek 
közepén Liszt borostyánövezte feje van a Bovy-féle arcéllel, körülötte jele
netek Liszt életéből és arcképmásolatok, végül m agyar ruhás állószobrának 
rajza.

Időközben Liszt Pesten is já rt s i t t  is készültek róla ábrázolások. 1839-ben 
még Pestre jövetele elő tt M átray Gábor lapja, a Honművész életrajz vázlatot 
közöl, melyhez egy francia m inta u tán  készített rézm etszetü 8 -rét arcképet 
mellékelt. 1840-ben Perlaska Domokos egy kis rézm etszetű mellképet készített, 
mely Lisztet atillában ábrázolja. E zt a m űlapot W agner József szépmívárusunk 
rendelte meg s árusíto tta  30 pengőkrajcáron. Ugyanezt a rézlemezt használta 
fel az E r kel-féle : Em lékül Liszt Ferencre Rákóczy-iudulója című kiadványá
nak címlapján. 1846-ban a Kriehuber-féle »Unematinéé . . .« főalakját Tyroler J . 
rézbe m etszette. Á tvette m agyar zekéstől, testtartásostól. M int a »Der Ungar« 
műmelléklete s m int önálló m űlap jelent meg. Ebben az évben festette meg 
Barabás Miklós a Nemzeti Múzeum részére Liszt térdképét. Ez az olajfestmény 
úgy a Liszt-képmások, m int Barabás műveinek sorában előkelő helyet foglal el. 
Az olajfestm ényt meg kellett előznie a L isztet ugyanabban a helyzetben 
ábrázoló kőrajznak, melyet m int mümellékletet, a Pesti D ivatlap részére
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(30 ezüstforinton) rajzolt Barabás, m ert egy példányát Liszt itteni tartózkodása 
idején sajátkezű ajánlásával ado tt Erkel Ferencnek. Ugyanez a kép látható  
Petriclievich H orváth  Lázár rövid ideig megjelent Morgenröthe lapja mellék
leteként k iadott Liszt-dal »Lebe wohl« (P. H orváth  L. költeménye : Isten veled) 
hangjegyének címlapján. Az e korszakhoz tartozó hazai képek sorát 
Jacobey 1859-ben feste tt arcképe zárja le. A Krieliuber-Tyroler zekés 
ábrázolás u tánzata a pécsi hangverseny műsorán újból megjelenik. Dozsnay 
K ároly Debrecenből Pestre került szobrász 1840-ben m egm intázta Liszt élet
nagyságú szobrát atillában, jobb kézzel lírára támaszkodva. Korában igen 
jónak ítélték  s kívánták, hogy m árványba faragtassák, de erre honi szokás 
szerint mecénás nem akadt. E  szobornak kis gipszm intája is volt, amelyen 
Liszt — igen helyesen — fokosra tám aszkodott. Ez a szobrocska eléggé ismert 
lehetett, m ert a fentebb em líte tt 1842-es emléklapon így van ábrázolva Liszt, 
m int annyi m ást, Dozsnayt is pártfogásába vette, W eimarban 1848-ban igen 
szép m árvány profil haut-relief m árvány arcm ását készítette el.

K riehuber később is készített kőrajzokat Lisztről. Nagyon meleg az a 
szintén bársony zekében, széles, k ih a jto tt inggallérral ábrázolt fej, mely az 
ötvenes évek elejéről való. E lü t ettől az 1856-ban készült fárad t arcvonású 
ábrázolás, ami annyival inkább meglepő, m ert a két év m úlva Hanfstängel 
által Münchenben készült fénykép a fejedelmi tekintetű, hódító férfiút ábrázolja 
Fényképről van szó, amelynél a művész szemének, szívének korrektúrája nem 
jöhet szóba. Ez u tán  a kép u tán  készült Weger A. pompás rézmetszete (1858-ból) 
Nézetem szerint ez a legjellegzetesebb Liszt-kép, mely életének delén, alkotó 
m unkásságának gyönyörű korszakában, a messze jövőbe tekintő sasszemek
kel, a bátran  előtörő vezér szilárd arcvonásaival ábrázolja e korszakalkotó 
lángészt.

Még a weimari korszakhoz tartoznak a Kaulbach-képek. Életnagyságú 
állóképe, művészi redőkben vállára ve te tt nagy körgallérral, a weimari or dóval 
nyakában Liszt szobánk dísze. Ugyancsak K aulbach mellképet is feste tt róla, 
végül egy más profil rajza u tán  való a Gonzenbach C. készítette metszet.

Lisztnek Róm ába költözésével és a papirendbe való lépésével az arc
képek új típusának, a papiruhás képeknek sorozata indul meg. Ezek közül 
igen korai Leyraud F. G. olajfestménye, az életnagyságú, Valenciennesben 
van, míg egy kisebb példánya a Szépművészeti Múzeum lététéként Zene- 
művészeti Főiskolánk Liszt-szobájának egyik ékessége. Leyraud Lisztet 
1869-ben a világfi abbéként ábrázolja. Térdigérő papikabát, térdnadrág, 
selyemharisnya, csattos félcipő. Mellén összefont karokkal, hátraszegzett fej
jel, zongorájához tám aszkodva néz el az emberek felett. Leyraud e képen 
egy társaságban való zongorázás utáni p illanatot örökített meg, hol ő is jelen 
volt s megérezte, hogy Liszt a hódoló, de az ő zenéjétől annyira távoleső elő
kelő hallgatóságon fensőbbséges gúnnyal s némi lekicsinyléssel tekin t végig. 
Pompás emberábrázolás és szép kép.

1865-ben üli a Nemzeti Zenede alapításának negyedszázados évforduló
já t. Liszt Pestre jön s i t t  van a Szent Erzsébet Legendájának bem utatása 
a Mester vezénylete alatt. Ez a jelenet inspirálja Székely Bertalant, ki a vigadói
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vezénylés jelenetéről készít rajzot, mely fam etszetten jelenik meg a Vasárnapi 
Újságban. Ugyanekkor díszokm ányt készíttet a Nemzeti Zenede, melynek 
két oldalán a keretornam entikába szerkesztve a vigadói jelenet és a dalárdák 
városligeti monstre-liang verseny ének képe látható . Arckép szempontjából egyik 
sem jöhet szám ításba, minden bizonnyal Székely Bertalan rajza, Liszt alakjá
nak mozgalmas beállításával igen érdekes, a színezett kőrajzon a vezénylő 
művész személyazonosságát a 
reverenda igazolja csupán.
Ez id ő tá jt készült Munkácsy 
Mihálynak ismeretlen Liszt
képe, alighanem több m inta 
alapján. Papi ruhában áb rá
zolja Lisztet, ami beállításá
ban egy római fényképre emlé
keztet, viszont francia régebbi 
képekre u ta l a finom vékony
ujjú, keskeny kéznek ábrázo
lása. E  kép Pécsett került elő 
s a hagyom ány szerint o tt 
festette M unkácsy. V alentin 
könyvkereskedő tulajdona 
volt, ki azt 3 forinton ad ta el 
Held nevű zenebarátnak, az 
ő hagyatékából vette meg 8 
koronán 1900 körül dr. Zárav 
Károly, kinek özvegye m a a 
kép tulajdonosa. (Várhalmi 
Oszkár karnagy szíves közlése.)

K itűnő Than Mórunk 
sem m ulasztotta el, hogy ecset
jével megörökítse Liszt arcvo
násait. K arm esterként, kóta- 
állvány előtt, karmesteri 
pálcával kezében ábrázolja e 
térdkép az öregedő m estert, 
kinek jellegzetes arca m ár 
némi lágyságot v e tt fel.

Három olaj képet festett 
Lisztről Nemes grófné s még
bizonyára szám talan képmás van, m it több-kevesebb liivatottsággal festettek 
Lisztről. A kor haladtával m indinkább a fényképező gépé az elsőség, ezeknek 
sorát vajon meg lehet-e számolni, nem tudom . A hazai fényképészek közül 
a Barabás Miklós műhelyéből lá ttam  kis 8 -rét fényképet, legnagyobb részűk 
későbbi Kozmata-kép. Szép kép élete utolsó szakából a pozsonyi Kozirtzé. 
B'z idő tá jt legtöbbször valamely kedvelt növendékével együtt fény képezte tte  
le m agát, a mindenkinek m indent megbocsátó aggastyán.

Kriehuber kőrajza 1839-ből

3
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Szobrot Dozsnay után, kinek egy mellszobra az Operaház gyűjtem ényé
ben látható, élet u tán  m intázva Strobl Alajosnak köszönhetünk, ki 1883-ban 
az Opera részére m in tázta meg L isztet s anélkül, hogy anachronizm ust követett 
volna el, az öreg mesternek ábrázolásában kifejezésre tu d ta  hozni a benne 
lévő erőt és fejedelmi fensőbbséget.

L iszt életében készült utolsó, művészi arcképét Munkácsy Mihálynak 
köszönjük. Liszt röviddel halála előtt még Kolpachban modellt ü lt nagy honfi
társa elő tt s mire a képen a festék megszikkadt, Liszt szíve megszűnt dobogni

Érdekes jelenség, hogy Liszt Ferenc életének legjelentősebb h a tá r
pon tja it szinte szimbolikus jelentőséggel m agyar képek jelzik, Lüttgendorf 
képe a m agyar díszruhás gyermekről, Barabás Miklós festménye a magyarság 
szívében véghezvitt honfoglalásakor, Than Mór arcképe az országos ünneplések 
idejéből s végül Munkácsy Mihálynak képm ása az öröklét kapujához érkezett 
nagy hazánkfiáról.

*

Amikor a Liszt-arcm ásokat emlékezetemben végignéztem, nem feled- 
kezhetem meg a karrikatúrákról sem. Em beri tulajdonság, hogy a kimagasló 
egyéniségek gyengéinek örvend, m ert így közelebb érzi magához, vagy kevésbbé 
felette állónak. A torzrajzok jóindulatú tréfálkozások is lehetnek, de nagy
részük bántó élű. Rajzolójának vérsége ebben nagy szerepet játszik. Lisztről 
szám talan karikatúra készült. Egy ideig (kezdetben) önálló műlapok, később 
élclapok illusztrációi. Jellegzetes a ttribú tum  a m agyar díszkard, ami sehogy 
sem fért a franciák és ném etek fejébe. Már egy korai, a francia Lorenz A. I.-től 
a Miroir Drolatique részére készült kőnyom atú lapon Lisztet lóháton, oldalán 
a fringiával ábrázolja s hozzá ezt a kis kedves versikét írja  :

E n tre  tous les guerriers L itz est seul sans reproches 
Car malgré son grand sabre, on sait que ce héros,
N ’a vaincu que des doubles croches,
E t tűé que des pianos.

Egy másik képen zongora elő tt ül és ké t kalapáccsal püfföli. Aláírása : 
Pan! pan! tzin! tzin! patatz in  boumboum! s így tovább. Megváltozik a kari- 
katiirák  szelleme, amikor nem a művészt, hanem a zeneszerzőt figurrázzák ki. 
Ebben a Wagner-ellenes ném etek vezetnek az ő vaskos úgynevezett humorukkal. 
Angol sem sokkal gyengédebb, egy 1865-ös karikatúrán  az egész zenekar 
akkora erővel játszik a levegőbe ugró karm ester hatása alatt, hogy a hang
szerek sorba törnek. E  mulatságos képen a nyávogó macska-zongora még 
hagyj án, de a kép sarkában ordító négy szamár a hum ornak egészen nyers 
ízt adnak. Amennyire szerette, m éltányolta és gyakorolta a franciás szellemes
séget, csipkelődést, annyira ellenszenves volt előtte a brutalitás, a durvaság. 
Minden kertelés nélkül m egírta ezt, Gödecker-rel, ki néhány torzképpel akart 
neki kedveskedni, a következő határozottsággal : »Én sohasem gyönyörködöm 
torzképekben. Ön az általános póriasságnak áldoz, melyet nem vallhat Liszt 
Ferenc«. Szívesen hangsúlyozom, hogy az a szépszámú karikatúra, ami Liszt 
életében a Borsszem Jankóban és a Bolond Istókban megjelent, mind kedélyes
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humorú, szeretetteljes fintor. Hogy csak találom ra egyet-kettőt említsek. 
1873-ban árvíz volt. E nnek szerencsés elmúlása u tán  jön egy képsorozat, 
ki m it m en tett volna az árvízből. O tt lá tju k  az igen hosszúnak rajzolt gróf 
Apponyi A lbertet, am int térdig gázolja a v izet s vállán viszi a (persze reverendás, 
nagy papikalapos) Liszt Ferencet. Vagy Jankó  János megrajzolja a »félig 
cigány, félig ferences« szállóige képét, a cimbalmozó, reverendás Lisztet, akit 
m ás alkalom m al gróf Zichy Gézával elvisz K raxelhuber Tóbiás estélyére 
Pozsonyban.

Barátságos tréfás rajzok, s készítőjüknél fogva is figyelemre méltók, 
George Sandnak a »Piffoel«-ek svájci tartózkodása idején készített karikatúrái, 
(Bory gyűjteménye) a bará ti együttlét, kedves emlékei.

*

Emléklapok sora örökíti meg Liszt szerény szülőházának képét. Em lék
táblával jelölték meg 1881-ben. Most elszakíto tták  ezt tőlünk s új felírást 
te ttek  rája. írh a tn ak  bárm it, a világ sorsa fordulhat bárm iként, Liszt m agyar
nak született, s m iként azt meg is írta , m agyar m arad t »mint hazájának 
hű fia, L iszt Ferenc«.

LISZT FERENC ÉS A SZENT MUZSIKA
írta: KOUDELA GÉZA

Minden nagy zeneszerző lelkét m egérintette, megihlette az örökkévaló
ság fensége s géniuszának elmélyülésében vagy megmagasztosodásában szent 
m uzsikát zengett az életfölötti, a term észetfölötti rendbe szárnyaló művész- 
lélek. Volt, aki ily öröm ünnepet csak egyszer vagy csak ritkán  ajándékozott 
m agának ; volt, aki a végtelenségbe, merülésből gyakran nyert élő s éltető 
e rő k e t; és voltak, akik szám ára életigény volt a szent muzsika.

Ilyen zeneköltő volt L iszt Eerencünk. Az ő szám ára az orgonamuzsika, 
a zsoltár, az oratórium , a mise nem voltak életepizódok, hanem m int m ondja : 
Herzensbedürfnis, a szíve dobbanása, a lelkének lélekzetvétele, dala, imádsága, 
zsolozsmája, élete. Intelligens hite, őszinte vallásossága, gyermekded jám bor
sága, szenvedő embersége és szenvedélyes Isten-keresése, evangéliumi fele
barátsága, formailag és tartalm ilag mélyen immanens s egyben csodálatoskép 
aktív, energikus, eruptív  Krisztus-követése volt a forrás, a kim eríthetetlen 
kútfő, melyből oly bőséggel, oly hatalm asan buzogott, áram lott, höm pölygött 
elő a szent muzsika sok és sokféle szépsége, örökértékű fensége. Lisztnek 
szent muzsikája : vallásos és egyházi zenéje, számban és súlyban oly impozáns, 
hogy akkor is halhatatlansággal koszorúzná ő t a zenetörténelem, ha semmiféle 
más muzsikát nem já tszo tt vagy nem terem te tt volna.

Lisztet lelkisége és felkészültsége, képessége és képzettsége hívta, irá
ny íto tta, h a jto tta  a vallásos és egyházi zene felé. Talentum  v o l t ; m int H aynald 
bíbornok m ondta : az Isten kedvence, — de a talentum ot gyümölcsöztette, 
kam atozta tta  tanulással, kem ény s k ita rtó  m unkával, alázatos és bátor el-

3*
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mélyedéssel, irányok, iskolák, hagyom ányok irán ti engedelmességgel és ellenük 
való dacolással, a művészi h ivatás komoly értelmezésével, a zene h ivatásának 
robotosi, apostoli szolgálatával. H ité t, rem ényét, szeretetét, — sikereit és 
bukásait, tékozlófiú-tévelygését és istengyermeki boldogságát, egész életét 
árasztotta-zengte bele műveibe. így  az ő szent m uzsikája is hitvallás és bizony
ságtétel, Föld és Ég, lim ber és Isten  elő tt egyaránt, lelkének végtelenségbe 
vágyódásáról, életének örökkévalóságba épüléséről.

*

Liszt jellemének egyik legérdekesebb s egyben legértékesebb alapeleme 
a Nagy Emberség őszinte csodálása, az emberrendből kimagasló Hősök tisz
telete. Egész sorát áldozza műveinek a heroizmus magasztalására. Prométheusz, 
Tasso, Mazeppa stb. m ellett aztán így egész természetszerűleg nyúlik fel 
L iszt lelke a vallás régióiba és oratórium okba, legendákba, kan tátákba zengi 
bele hódolatát, rajongó szeretetét, túlcsorduló entliuziaszm usát Ideáljai iránt.

Oratoriális m uzsikájának két fenséges m onum entum a : a Szent Erzsébet 
Legenda és a Krisztus, egyben egész ouvre-jének is legfőbb értékei közé tartozik.

A Szent Erzsébet Legenda a hősi m agyar királylány, a tliüringiai őrgrófné, 
W artburg őrangyala : a mi rózsáslelkű árpádházi Szent Erzsébetünknek 
apotheózisa. A mű új fejezetet ny it az oratórium -stílus történetében. Zenei 
értékessége m ellett bennünket különösképpen érdekel ez az oratórium  és pedig 
nemcsak hősnője m iatt, de a zenének m agyar vonatkozásai, sőt m agyar íze, 
m agyar jellege m ia tt is.

A Krisztus-oratórium  Lisztnek életműve. (Alapos analízisét éppen 
»A Zene« hozta XIV . évf. 16. sz., 1933. m ájus 1., a Krisztus-jubileum alkal
mából.) Ez az oratórium  Liszt kereszténységének teljességét, szépségét, fenségét 
hirdeti. Ilyet csak az tu d o tt írni, aki benne élt a krisztusi világrend vitaiiz
m usában, aki ln ttel és ésszel, szívvel és akaratta l, érzelmekkel és tettekkel 
ad ta  á t m agát a Krisztus-im ádásnak. Liszt nemcsak zenei kom m entárt ír t 
a szent evangéliumokhoz, ez a m ű m aga is evangélium, liturgia, melyet — m int 
Göllerich m ondja — Liszt nem is terem tett, hanem celebrált. Ennek a m űnek 
zenetörténeti értéke összehasonlíthatatlanul óriási, — és bennünket megint 
különösképpen is kell hogy érdekeljen : a Három  Királyok Indulójának a lelke 
m agyar!

E két óriási mű m ellett Lisztnek egész sereg kisebb vallásos zeneműve 
is van. N éhányat em lítsünk : Szent Szaniszló vértanú püspök (befejezetlen) 
oratórium a, Szent K ristóf legendája, Szent Cecilia legendája és az ő t magasz
taló Cantantibus organis antifóna, szent Ferenc naphimnusza, Imádság paoloi 
szent Ferenchez, a Strassburgi harangok, sok-sok apróbb vallásos dal és karmű, 
zongora-, orgona- és harmónium-muzsika.

Ide sorozzuk még, m inthogy nem a liturgia szám ára készültek, Liszt 
remek zsoltárkom pozícióit: a 13., 18., 23., 116., 129. és 137. zsoltárokat, 
melyek a világ psalmus-muzsikájának legnagyobb, legszebb kincsei közé 
tartoznak, — valam int Lisztnek élete végső szakán ír t meditációs-muzsikáját 
is : Rosario, Septem Sacram enta és Via Crucis.
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Végül meg kell em lítenünk, hogy 1869-ben Liszt egy oratórium ot te r
vezett aposto l-k irályunkról: »Szent István, Magyarország királyán címmel. 
A tervet Jókai készítette el, a verseket Á brányi Kornél ír ta  volna. A vázlatból 
m egállapítható, mily nagy kár, hogy e terv meg nem valósult. Mióta pedig 
1935. szeptemberében a weimari Liszt-múzeum egy poros kéziratkötegébeu 
m egtaláltam  a terv  néhány tak tusnyi zeneemlékét, csak még inkább kell 
sajnálnunk, hogy ez az oratórium  Liszt tollában-lelkében m aradt. A felfedezett 
m otívum  sejtteti, hogy a mű a m agyar zene remeke, Jászt hűséges m agyar
ságának hatalm as dokum entum a le tt volna.

*

A katexochén »szent muzsikát« : az Egyház szertartási, liturgikus, isten- 
tiszteleti m uzsikáját is nagyban gazdagíto tta L iszt ih le te tt lelke.

Az egyházi zeneszerző felséges h ivatására lelkesen, szeretettel, komolyan 
készült Liszt Ferenc. K ora ifjúságában is ez képezi kompozitorikus terveinek 
központját ; — forrongó leikéből k itör az egyházi zene jövőjéről ír t tanulm ány, 
m elyet egy-két kevéssé szerencsés kifejezése m ia tt annyira félreértenek és 
félremagyaráznak, (v. ö. P. Raabe klasszikus Liszt-biográfiáját, II. k. 148. 1.) ; 
— bárhol jár, bárm erre él, keresi, tanulm ányozza az egyházi m uzsikát ; könyv
tárában  egész sereg liturgiái mű van ; pap ismerőseitől kér szertartási in struk
ciókat : egész lényét á tjárja , átizzítja a vágy szent m uzsikát terem teni, s nem 
üres m ottó, hanem lélekfelajáulás az, am it a Magyar Koronázási Mise tervének 
felvetésekor ír : Paratum  cor meum, Dens, paratum  cor meum. Cantabo et 
psalmum dicam! Kész az én szívem, Istenem , kész az én szívem. Énekelek 
és zsoltárt fogok zengeni! . . .

Egyházi zenéjének filozófiáját adják azok a szavak, melyeket Szcitovszky 
kardinálishoz intéz 1855-ben : »Meggyőződésem szerint a művészetnek csak 
akkor van létjoga a tem plom ban, ha eltöltekezik az imádság teljes alázatával, 
jámborságával, bensőséges buzgalmával s ha azt a m aga anyagi-szellemi 
erejével felmagasztalja, megdicsőíti«. Liszt egyházzenei működésének értelm ét 
és értékét jelentik még ragyogóbban ezen szavai : »A művészet nem lehet 
öncélú vallás, hanem egyedül formás megtestesítője az igaz vallásnak, mely 
katolikus, apostoli és római!« (Liszt levelei, VI. k., 178. 1.) és ezért »az egyházi 
zeneszerző prédikátor és pap!« (U. a., I. k., 261. 1.)

Belemerül a liturgia zseniális szerkezetének tanulm ányozásába, szellemé
nek megértésébe és átélésébe ; a gregorián ének melodikája és ritm ikája megter
m ékenyítik lelkét, felszívja m agába az an tik  egyházi zene örökké friss és frissítő 
erejét, a S ixtina-kápolnában úgy érzi, hogy Lasso és Palestrina »zengő gránit- és 
porphyr-oszlopok«, — a nagy klasszikusok ú. n. egyházzenei alkotásaiból 
negative is tanul, — korának senyvedt, lelketlen »egyházi« m uzsikája pedig 
reform átori h ivatást ébreszt, szít benne. Liszt ismeri, tu d ja  s hirdeti, hogy a 
szent muzsika karakterét az egyháziság és művésziség norm áinak egysége 
biztosíthatja csak s ezért a legtökéletesebb zenei felkészültség és mélységes 
egyházi kulturáltság av a th a t csak valakit klasszikus értelem ben v e tt egyházi 
zeneszerzővé. E zt a belső meggyőződést váltják  valóra egyházzenei művei.
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Első nagyszabású egyházzenei műve az 1848-ban írt. c-moil férfikari Mise 
volt. Szöveg és zene egymásban élnek s közösen hirdetik  a krisztusi liturgia 
gazdag szépségét, életm egváltó s felmagasztaló szentségét. Nálunk 1856 szep
tem ber 8 -án ad ták  elő ezt a m isét először, a mai H erm ina-úti templom fel
szentelése alkalmából.

Grandiózus arányú és mégis liturgiái keretekbe férő Lisztnek Esztergomi 
Miséje, mely a Magyar Sión bazilikájának 1856 augusztus 31-i felszentelésére 
készült. Ezen m ű nagyszerűségét, korszaknyitó jelentőségét külön mono
gráfiák sem tud ják  teljesen m éltatni. L iszt erről a miséről ír ta  Wagnernek, 
hogy többet im ádkozott, m int kom ponált ra jta . Hogy ez az óriási mű nagy 
v itákra is ado tt okot s alkalm at, az csak rendkívüliségét bizonyítja. Jellemző 
egy kritikus érdekes megjegyzése az Esztergomi M iséről: »Ez a muzsika annyira 
vallásos, hogy m agát a S átán t is m egtérítené! . . .« (Liszt levelei, I II . k., 105. 1.)

Liszt ezidőtájt több m isét is tervezett még : Kalocsára, Egerbe, P ó tra 
és Szekszárdra. Sőt Pár is bíbor nokérseke is meg akarta  keresni Lisztet, írjon 
restaurált dóm jának felszentelésére hasonló nagy misét. Ezek azonban mind 
csak tervek m aradtak.

H arm adik nagymiséje Lisztnek az ú. n. M issa Choralis, m elyet 1865-ben 
fejezett be s IX . Pius pápának dedikált. A pápa, aki különben is L isztet s muzsi
k á já t rendkívül becsülte, k ritiká já t e tö rténeti súlyú szavakkal fejezte ki : 
»Liszt az én Palestrinám ! <; Ez a mise főként azért híres és nagyértékű, m ert az 
egész ősi gregorián melódiákon épül. Lisztnek ragyogó, csodálatos feldolgozó, 
szövő művészetéről tesz bizonyságot ez a mélységes mű, melyből — a gregorián
kezelésen keresztül egy új Obrecht-profil tündöklik. A ném et-pap H aberl 
boldognak érezte m agát, hogy ezt a misét Liszt eljátszotta neki. Egészen meg
hód íto tta  a cecilianus-mozgalonmak ezt az egyik fővezérét ennek a misének 
mély vallásossága, ez a felejthetetlenül fenséges zeneimádság. H aberl ugyan 
visszavonta ezt az íté letét Liszt halála után, de ez nem lehet l i s z t  művének 
a hibája.

A Magyar Koronázási Mise l i s z t  hárm as vallom ását hirdeti, m int 
ő maga írja  (1. Liszt és br. Augusz levelezését, 123.1.) : a katolikusét, a magyarét, 
a muzsikusét. Es tényleg, ez az 1867-ben kom ponált mestermű zenei, liturgiái 
és m agyar szempontból egyaránt kiváló. Főleg ez utóbbi tekin tetben példát 
ado tt Liszt, hogyan lehet, hogyan szabad, hogyan kell ízléssel, stílusosan, 
lélekkel faji ízt, nemzeti színt adni abba a muzsikába, melynek a legszentebb
nek legtisztább művészetnek, legegyetemesebb hivatásának kell lennie.

A bencés P. Sőlmel erről és az Esztergomi Miséről azt mondja, hogy ezek
ben Liszt tényleg egyesítette a színházat és templomot. De P. Sőhnel elfelejteni 
látszik, hogy más volt a kereszténység zenéje, maga a »gregorián« is az ős
egyházban, a katakom bákban, a felszabaduláskor és a római liturgia fejlődése 
ugyancsak elég bizonyságát adja a pom paszeretetnek is. Egy hősi keresztény 
nép első tem plom ának felszentelése, egy vértanú nemzet ezeréves alkotm ányá
nak visszaállítása vannak akkora ünnepek, hogy az Isten  oltára köré a leg- 
pompázóbb muzsika áradjon! Ezekhez a misékhez oly ceremónia kell, ahol 
főpapok kará t szinte végeláthatatlan asszisztencia kíséri az oltárnál, históriás
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dómok arányai és elsőrangú művészek számbeli sokaságai kellenek : s akkor 
eimek a muzsikának felsége és szentsége, felséges és szent pom pája a mennyei 
örök Jeruzsálem  vízióit varázsolja, terem ti a lelkekbe.

P. Sőhnel is félreértette Lisztnek ifjúkori essay-ját az egyházi zenéről. 
És különben is : lehet-e a forma és formanyelv, ta rta lm i összetevő erők arány
szám ának változtatása, fejlesztése m ia tt vádat emelni éppen egy Liszt ellen,

mikor az egyházzenei szépségideál maga 
is változó és fejlődő s mikor az Egyház 
a m űvészetek evolúcióját mindig elis
merte, sőt istápolta »salvis liturgicis 
legibus«: ha ez az evolúció a szent szer
ta rtások  törvényeit tiszteletben ta r 
to tta . Lisztnél pedig éppen ez is dicsé
rendő, szemben a nagy klasszikusok 
misekompozícióival, melyek a liturgiái 
törvények figyelmen kívül hagyása 
folytán egyházművészeti értelemben 
nem klasszikusok, egyáltalán nem 
mintaszerűek.

Lisztnek muzsikáj a , főként ebben 
a két miséjében, tényleg legfelségesebb 
h iva tását é li: Is ten t m agasztalj a s m int 
két világnak, a végesnek és végtelen
nek összekapcsolója árasztja áldásait, 
— s bár időben véges, és korlátokhoz 
kö tö tt, kifejező képességében és erejé
ben korlátlan s végtelen. Benne egyesül 
az érzelem és értelem, a múlandó idők 
nyelve pedig az örökkévalóság értel
m ét zengi (v. ö. Liszt levelei V III. k., 
156. és 171. lapok).

Egyházi gyászmuzsikája is van 
Lisztnek, a férfikarra írt, megrendítően szép Requiem (1868). E z t a m űvet 
szerettei emlékének szentelte s vele maga is a halálra készült. M int valamikor 
assisi szent Ferenc eldalolta : »Halál Testvér, Isten hozott!« ,— Liszt ebben is 
követte ezt a rajongva szeretett ideálját s a H alál kapujában ezt zengi : 
»Sursum corda! Föl a szívekkel! . . .« (Ram ann : F. Liszt, II. 2., 407.)

Bírunk még Liszttől egy füzetnyi kisebb egyházzenei kompozíciót is : 
a 72 egyházi éneket, melynek mindegyike drága gyöngyszem. Nem nagyigényűek, 
de jó előadásban igen nagy hatásúak. E  gyűjtem ény Ave Maris Stella c. darab já
ról írja  pl. a ném et cecilianizmus m egalapítója, Fr. W itt, hogy »ily szépet 
Regensburghan még nem énekeltek. Ez a m ű egyesíti m agában m indazt, ami 
révén a szó legnemesebb értelmében népszerűséget érdemel . . . (Levelek Liszt
hez I I I .  k., 94. 1.). Az O Salutaris Hostia-ról pedig azt m ondja ez az élesítéletű 
és bátortollú egyházzenei kritikus, hogy »ez a kis himnusz bensősége és em inenter
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katolikus jellege m ia tt könnyen kiállja a versenyt mindazzal, am it 2 0 0 0  év 
a la tt templom szám ára alkottak!« (Mus. Sacra, 1877.)

H a megemlítjük még Lisztnek orgonamiséjét és orgonarequiemjét is, 
melyek az ú. n. csendes vagy olvasott miséknél revelálhatják sok belső szép
ségüket, akkor m ár csak arra kell utalnunk, hogy l i s z t  egyházzenei műveinek 
kom plexum át még szám talan apróbb, kisebb jelentőségű mű teszi kedvessé.

M agyar szempontból pedig nem hallgathatjuk  el i t t  azt, hogy Liszt 
tervei közt élt a régi m agyar egyházi énekkincs összegyűjtése, kodifikálása 
és feldolgozása is. Ism ét : mily nagy kárunk, hogy Liszt lelkesedését, nagyszerű 
terveit nem érte ttük  meg, nem honoráltuk eléggé éppen mi!

*

Liszt Ferenc szent m uzsikájában benne ragyog a világhírű, halhatatlan  
Mester géniuszának teljes nagysága, művészetének kim erülhetetlen term ékeny
sége, előkelősége és fensége.

Fzek a m űvek is L iszt zeneírásának új lényegét, új feladatát, új értelm ét, 
új értékét bizonyítják.

A hangnak, főként az em berhangnak, anyagszerű kezelésével, a vele, 
benne s belőle való új kapcsolatok terem tésével pedig Liszt felülmúlja a nagy 
klasszikusokat is.

Új ritm ikája, polyritm ikája (és kötetlen ritmusa) éppen a vallásos 
és egyházi zene területén lépnek föl ; i t t  kritizálják legélesebben, de i t t  is csodál
ják  legőszintébben az írj harm óniákat, új tonalitásokat ; zeneszövési technikája 
i t t  csillog a maga legfrissebb pom pájában ; dogmatikai mélységeket és m eta
fizikai m agasságokat világítanak meg hangszimbólumai, — végeredményben 
Liszt itt , e téren is az volt, ami a profán, világi m uzsikában : egyéni jelenség ; 
pap, apostol, próféta ; az örökkévalóság dalosa, Isten  trubadúrja  (Göllericli : 
F. Liszt, 233. és 59. 1.).

Liszt szent muzsikájában beteljesül a »Gesammtkunstwerk« felséges 
álma : építészet, szobrászat, festészet, poézis, muzsika, akció mind-mind egy
ségbe testvérülnek az Örök Szépségnek, a minden szépség Ősforrásának és 
M intájának, a végtelen Istennek magasztalására.

V itatkozhatnak tudós vagy tudálékos esztéták és kritikusok arról, 
hogy Liszt a szent muzsikában reform átor volt-e vagy csak revolucionárius ; 
kesereghetünk, esetleg vádaskodhatunk is azért, m ert a ném et cecilianizmus 
féltékenykedett erre a m agyar szellemóriásra s hogy IX . Pius halála u tán  
Róma is elejtette őt, — mégis elv ita thatatlan  s megfellebbezhetetlen tény 
m arad mindezeken túl, mindezek fölött az, hogy Liszt szent muzsikájában az 
istenkeresés, istenhezjutás és istenbírás örök reménye és szent biztonsága dalol.

Liszt szent m uzsikáját sem értjük  még eléggé és még nemzedékek jönnek, 
nemzedékek mennek, míg leérünk m ajd mélységeibe, feljutunk m ajd magas
ságaiba (v. ö. Sayn W ittgenstein hercegné egyre jobban igazolódó próféciáját!). 
De m egértettük-e, átértettük-e m ár assisi Ferencnek, a Poverellonak Krisztus- 
ittasultságát, F ra Beato Angeliconak megbűvölő Madonna-eszményét, Michel
angelónak bűnbánatra indító P ietáját, vagy a klastromok névtelen regiment-

166_______________________________________________ A Z E N E



A Z E N E 167

jeinek m egtérítő zsolozsmás énekművésze tét? . . . Ezek a »művészek« az Eget 
fürkészték, Isten  szívére hajo ltak  és letérdeltek, leborultak és imádkozva 
prédikáltak, építettek, festettek-faragtak, daloltak. Ezért dacol a művészetük 
idők, korok, világrendek változandóságával. Es ha szentségükben Liszt nem 
osztozott, de ennek helyén o tt van Liszt gyötrődő, vérző embersége, egy titá n  
szenvedélyes epekedése, keserves felhördülése az elvesztett paradicsom után, 
egy meg nem v á lto tt istengyermek re tten tő  boldogtalansága.

Liszt szent muzsikája az Em ber hazakiáltása. Lehet és m aradhat is 
sokak számára idegen, érthetetlen. De aki megértéssel belemerül és szent hévvel 
zengi, az feleletet nyer rá Odaátról.

Liszt szent m uzsikájának ez a gyönyörűséges, győzelmes éthosza : 
lehozza nékünk Isten  világát s fel viszi Istenhez a mi világunkat.

X I. Piusnak, a m uzsikus-pápának fémjelzése ragyog ezen a muzsikán is : 
ars non solum sancta, séd et sanctificatrix, ez a muzsika nemcsak szent, de 
egyben megszentelő művészet !

LISZT MAGYARTÁRGYÜ MÜVEI
í r ta  : MOLNÁR ANTAL

Aki úgy gondolkozott a zene szentségéről és hatalm as hivatásáról, 
m int Liszt, annak a nemzetiség sem lehetett egyszerű gúnya, m elyet az ember 
m agára ölt vagy levet. Liszt művészi egyénisége nem zetfölötti ugyan, univerzális, 
m ondhatnék : katolikus. De a nagy istenkereső, ki tüzes lelkének szekerén 
fellegek fölé emelkedik, leszáll a szellem gyökeréig és felku tatja a legrejtettebb 
emberi szálakat is. M ert neki m inden kavics : a végtelenség építőköve. így  
ju t ő a nemzetiség gyökérszálához, ahhoz a titokzatos kötelékhez, amely az 
emberré-levés színét, jellegét szívja a szülőföldből. Liszt így ír egy alkalom mal 
(1864) : »Minden kötelék drága nekem, mely nemes hazánkhoz fűz« — és 
idézi Schillert : »Hier sind die starken W urzeln deiner Kraft« (itt vannak erőd 
izmos gyökerei). Mert Liszt szám ára a nemzeti kapocs is eszményi valami, 
kétoldalit kapocs, mely egyrészt Isten  akaratával, másrészt a földanyával 
köti össze az em bert ; eszményi tehát oly értelemben, hogy a nemzeti gyökér 
is csak úgy jelent értéket, ha virága, hajtása az emberiség legfenköltebb céljai 
felé tör. Es Liszt m egtalálta a nemzetiségben is azt, ami közös a leg
általánosabban emberivel. Ez a vonás : a hősiesség. Mivel pedig a m agyarságban 
éppen a hősi képességet lá tta  eszményi módon megszemélyesítve, szemében 
magyarnak lenni büszkeség volt. De azt is lá tta  Liszt, hogy a harcokban elvérző 
magyarság mindeddig nem nyerte el méltó helyét a kultúrnépek nagy közös
ségében. Ezért életének egyik legkiötlőbb céljává te tte , hogy harcoljon a 
magyarság igazáért, hogy segítsen méltó helyet kivívni a hős magyarságnak 
a. Földön és az Univerzumban.

Lisztnek sokkal nagyobbszabású és általánosabb keretű volt élet
hivatása, semhogy legtermékenyebb éveit idehaza, a ku ltú ra terén akkor
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még csak vajúdó Magyarországon tö lthette  volna. De percre sem vette  le 
szemét a hazai földről. H a nem is ösztönös, idegbeli, de bizonyos szellemi 
nosztalgia húzta őt ide : vonzotta a m agyarság különleges, egyéni karaktere, 
sajátos hivatása, vonzotta az ismeretlen és egzotikus, a m agyar úri élet 
grandseigneuri vonása, m elyet rokonnak érzett önmagával és vonzotta 
főként az itten i állapotok jövőterhessége, a m agyar földből kifakadó nyers 
tehetségcsírák végtelen tömege. Mindez fölajzotta a tevékeny és nagyszívű 
ember lelki hú rja it és azt a meggyőződést érlelte benne, hogy Magyarországból 
lehet és kell csinálni valam it, — valam i rendkívülit. A N yugaton művész
fejedelemként ünnepelt Díszt első kötelességei közé sorolta, hogy tettekkel 
emelje a m agyarság európai hitelét. Ilyen cselekedete volt például az 50-es 
években, hogy egyik legnagyobb, legreprezentánsabb m űvét, az egyházi zene 
fejlődésében programmzenei építkezésével új korszakot nyitó  »Esztergomi 
Misé«-t a m agyar katolikus Egyház fellegvárának fölszentelésére írta . Ú ttörő, 
európai jelentőségű művészi te t t  volt ez, m agát m indenütt m agyarnak valló 
alkotóval, ki a művészi és vallási megújhodás egyik mérföldkövét m agyar 
földre helyezte.

De a kultúrpolitikai propaganda egymagában távolról sem tu d ta  k i
m eríteni Liszt hazafiúi terveit, kielégíteni segítő szenvedélyét. A művész 
m inden itthon tö ltö tt idejét arra is kihasználni igyekezett, hogy megfürödjön 
a hazai muzsika áradatában  és m agával viliesse nyugati életharcába a bús 
és acélos m agyar hangok ábrándos emlékét. Ús az i t t  hallható, magától 
kínálkozó eredeti zenefajták közül elsősorban is a legeredetibb, a nyugatitól 
legelütőbb érdekelte : a cigányzene.

Liszt nem elégedett meg a városi cigány fésült előadásával, kim ent 
olykor a vidéki pu tris és sátoros cigányok tanyáira is, hogy megismerhesse a 
legsajátosabb ízű cigány m odort, féktelen kendőzetlenségeivel egyetemben. 
O mitsem tu d o tt arról, hogy a cigány nem alkotó, csak előadó, hogy a cigány 
eredetisége nem a kitalálásban nagy, hanem csak az interpretálás modorában, 
ö  mitsem tu d h a to tt arról, hogy a legszebb m agyar nóták, táncok nem cigány
sátrakban, hanem  falusi házakban, pusztai tanyákon kelnek életre ; ilyesmire 
sohasem figyelmeztette senki. Szentül h itte  hát, am it tapasztalni vélt, hogy 
a cigány zenealkotó nép, egy nemzet lelkének muzsikus tükre. A fiatal Liszt 
úgy érezte a cigánytanyák éjszakai tűzlobogása mellett, szép cigánylányok 
szemeinek veszedelmes kereszttüzében, fantasztikus ruhájú, lobogó hajú 
muzsikusok izgalmas, varázstevő zenéje közben, hogy ugyanaz a hősi, hatalm as 
lélek lobog elő a nomád cigány zeneköltészetéből, m int amely a küzdő magyarság 
te tte it fűti. Úgy érezte, hogy ami a m agyar nemesség a vitézi életben, ugyanazt 
örökíti méltó form ává a cigánynép rezonáló lélekhangszere. Liszt nem ismerte 
a m agyar zene valódi gyökereit és így alakult ki benne az a meggyőződés, 
hogy a cigány a m agyarság lírikus, zenés lángesze.

De nem volt neki elég ennyi. Amit ilyen módon tapasztalni vélt, azt 
össze kellett egyeztetnie a m agyarság érdekében fo ly ta to tt kultúrharcával. 
Azon gondolkozott hát, mi az, ami a cigányzenét oly igazán m agyarrá teszi 
és úgy ta lálta, hogy a cigány és magyar temperamentum közösségei. Mert ha 
igaz — gondolta Liszt — hogy a hősi m agyarság zenei vallomása tö r ki vulkán



A Z E N E 169

m ódjára a cigányzenében, ligy az is bizonyos, hogy a végletekben csapongó 
kedély hullámzás, búskomolyság és dáridózás átm enetnélkülisége: közös 
vonások m agyarban és cigányban. Az egzaltáció féktelenségeit azzal m agyaráz
h a tta  nem zetünknél, hogy ezt balsorsa mindig m egfosztotta a vitézség meg
érdem elt gyümölcseitől, hogy mindig hiába küzdvén csakis kétségbeesés 
meg mindent-feledő »sose halunk meg« közt ny ílt választása. A cigányoknál 
pedig, hogy a nomád élet örökös bizonytalansága, a term észet erőivel való 
közvetlen érintkezés általában hajlam ossá tesz a végletek extázisára. 
Rom antikus nézésmód, de h á t Liszt ham isítatlan rom antikus volt! És 
tapasztalva, hogy a cigányok szinte csak találom ra, minden rendszer h íján  
szórják sziporkázó kincseiket, az a gondolata tám ad t Lisztnek, hogy a sokféle 
szétfutó zenekincset valaha egy közös és nagyszabású egység ölelhette egybe, 
hogy a mai cigányzene csak töredékekké foszlott része egy hatalm as zenei 
cigány-hőskölteménynek. É s elhatározta, hogy leszedegeti a cigány-rapszodoszok 
nyirettyűjéről a m egm aradt foszlányokat, rendbeszedi azokat a nyugati zene 
fejlett eszközeivel és helyreállítja az ősi cigány-époszt, mely egyúttal a 
m agyarság lelkivilágának is örök bibliája m arad. így  születtek meg a »Magyar 
Rapszódiák«.

Van némi fölcsillámló cigányhatás a »Funérailles«-ban is, m it Liszt 
az 1849 októberi gyász keserű fájdalm ában fogalm azott. Ez az elemi erejű 
gyászmuzsika Chopin lengyel szabadságzenéinek hatása a la tt készült s m int 
ezek, szintén a föltámadó nem zet győzelmes harcát festi a form a csúcspontján. 
De valódi cigányzeneletétekkel, átvételekkel m ár előbb is, a 40-es évek folyamán 
kilépett volt L is z t: »Magyar Rapszódiá«-iban világhódító ú tra  vezette népszerű 
dalaink és táncaink gazdag seregét. Ú jabban M ajor E rvin  dr. m u ta tta  ki, 
hol, mikor és mely rapszódia-dallam ok jelentek meg a Liszt-műveken kívül 
kótában, melyek voltak régi dalok és melyek népies m űdalok azok között. 
De hogy Liszt kótából vagy előadásból és miféle előadásból ism erte meg azokat 
a dallam okat, az nem m uta tha tó  ki. Csak egy kétségtelen : a rapszódiák o tt 
is m indenütt a cigányzenekar modorát utánozzák, viszik á t zongorára (illetve 
az átiratokban szimfonikus zenekarra), ahol ta lán  nem is cigány, hanem más 
forrásból m eríte tt Liszt. Ugyanaz a folyam öm lött a Liszt-rapszódiák ágyába 
is, m int a cigánymuzsikáéba. M indkettőnek tápláléka volt a m agyar hegedűs
irodalom, ennek úgy palotás, verbunkos, m int ú jabb  »hallgató« és tánc- 
alkotásai, népszerű és népies m űdalok, egyes kuruckori nótam aradványok, 
csekélyrészben paraszti dalok és az ausztria-magyarországi (nemzetközi) 
harci m uzsika töredékei. L iszt úgy a kiválogatásban, m int a letevésmódban 
a legízesebbet ragadta meg. Nem is annyira nó tákat akart zengeni, m int 
inkább atm oszférát, nemzeti levegőt árasztani. Liszt mindegyik rapszódiája 
egy-egy ének a m egálm odott eposzból, egy nem zet lelke, tem peram entum a 
gerjed elő belőlük. A rapszódiák teh á t : egyetemes nemzeti jelentőségre fokozott 
cigányzene-portrék. L iszt összmunkásságában a népszerű m odorú nemzeti 
hangverseny darabok csoportjába tartoznak, m int a Spanyol Rapszódia vagy 
a Cserkesz Induló, brilliáns zongoraletevésük pedig szintén mintaszerűen 
tökéletes. Az egykorú Fáy István-féle vagy a hasonló cigányos zongoraletétek 
fölött elérhetetlen magasságban áll ez a technika, ahogy könnyed és mégis
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erőteljes eleganciával uralkodik föladatán, aliogv szuverén hatalom m al minden 
lehetséges ellenállást ledorongol. Am ellett a rapszódiák nem készültek egy 
kaptafára! Igaz, hogy túlnyom ó bennük a »lassú—friss« term észetes ad o tt
sága, de a más-más tartalom , legtöbbjükben más-más formavetéssé kristályosul. 
Hiszen századának legnagyobb form aterem tő muzsikusa élte meg azokat! 
Micsoda hatalm as előretörés volt a m agyar zene szám ára, hogy szétszórt 
hatások, elvetélt próbálkozások és helyi sikerek u tán  végre valósággal belép
he te tt az európai ku ltú ra  szívébe, m int a tápláló, életadó erők egyike! A m agyar 
zene nim buszát L iszt rapszódiái ü lte tték  el Európában. E m ellett : a rapszódiák
ban te rm ett meg a legelső egységesen magyaros zeneforma ; Liszt volt az 
első muzsikus, ki bár a cigányzene alapján, de keveretlenül egységes nemzeties 
zenenyelvet a lko to tt nálunk. Ezáltal vált ő az európai színvonalú m agyar 
nem zeti zeneszerzés alapítójává, emberöltők m agyar zenészségének irányítójává, 
nevelőjévé.

Amikor Liszt élete program m jába ülteti a magyarság nyugati érvénye
sítését, egyúttal gyökeret is akar verni a hazai földben. Joggal óhajt ugyanaz 
lenni a m agyarságnak, m int Chopin volt lengyel nemzetének. De Liszt még 
közvetlenebb kapcsolatot keres. K ezdettől fogva akarja  nevelni a készülő 
tehetségeket; m ihelyt m egadják rá a módot, hazajön tanítani, résztvesz a 
Zeneakadémia alapításában (1875) és minden jelentősebb kultúrális mozgal
m unkban. Nevelő céllal készülnek egyszerűbb dal-letétei is, a »Magyarországi 
képek«-ben kiadottak, úri dalzenénket kiemelve a d ilettáns félműveltségből. 
A VI. rapszódia dalanyaga »Magyar nem zeti dallamok« címen külön is meg
jelent Bécsben, élén a »Mégis huncut a német«-tel, az osztrák cenzúra nagyobb 
dicsőségére! M intaszerű és m in tát adó zongoraletét a két csárdásé is. K észített 
még azután számos jellemfestő darabot is Liszt, szintén avval a célzattal, 
hogy közvetlenül belekapcsolódjék a magyar társadalom életébe. Doppler és Erkel 
m odorát stilizálja a harci m otívum okkal terhes »Magyar viharinduló« és 
»Magyar gyorsinduló« zongorára. A 67-es koronázásra készült zenekari »Magyar 
induló« az ünnepség káprázatos fényét és a nemzet törhetetlen hűségét vázolja. 
Csak a zenei cselekményfestésnek olyan szellemóriása vethette oda e csillogó 
képet, ki Lenau »Faust«-jához azokat a páratlan  illusztrációkat alkotta, kinek 
ecsetje a »Dante«-szimfóniát, a »Hunok harcá«-t úgy tu d ta  ábrázolni. Külön 
kiemelkedik a hazai tárgyú  művek sorából a »Magyar királydal«, mely bám ulatos 
erővel festi meg a magyarság érces jellem ét és nemesen könnyed hányiveti- 
ségét. Gondoljuk csak meg : m agyar királydal kuruckori dallamon építve, 
ami Liszt szimbolikus nyelvén nem kevesebbet jelent, m int az ősi m agyar 
bánat és a Habsburg uralkodóház testvéri harm óniáját a végzetszerűség leg
magasabb m oráljában! Virtuóz zongoramű készült »Hősi induló« címen is ; 
ez az alább tárgyalandó »Hungária« szimfonikus költemény egyes részleteit 
önti önállóan egységes formába.

H atalm as operaparafrázisainak méltó párjai azok a zongorafeldolgozások, 
melyekben Liszt a »Szózat« és a »Himnusz« köré fonja zsenijének örökzöldjét. 
A Rákóczi-indulóval nemcsak a XV. rapszódia zongoraviharában találkozunk, 
hanem a választékosabban letett, külön form ált zenekari változatban is. 
Részben a XIV . rapszódia á tira ta  zongora- és zenekarra a »Fantázia magyar
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népdallamokon«, kupolává emelve építményében a »Magasan repül a daru« 
dallam át. A m agyar költészetnek hódol »A holt költő szerelme« c., Jókai versre 
készült melodráma ; ugyanennek anyaga formálódik ú jjá  a »Petőfi szellemének« 
a ján lo tt zongoraműben (mely a »Magyar ódák« közt is szerepel). »Nászdal« 
készül a nagy m agyar hegedűs, Reményi esküvőjére, »Ábránd« Mosonyi 
»Szép Ilonka« operájának főgondolataiból, Mosonyi zenéiből »Gyász-zene« a 
kiváló muzsikus halálára, hat arckép (»Magyar ódák«) a nem zet vezéreinek 
dicsőítésére. Ugyanaz az egzotikus hangnem használat, mely főként a »cigány- 
skálából« fakad és Liszt számos magyaros művét oly sajátos népiességgel 
színezi, ad különleges zam atot a »Die Werbung« és »Die drei Zigeuner« c.

Az 1840-ben Lisztnek ünnepélyesen átnyújtott díszkard 
és IX. Piusz pápa ajándékozta séta pálca

Lenau-daloknak és cigányosságok liíme ta rk ítja  a Lenau-versből fakadt 
»A puszta keserve« c. finom zongora-genreképet is. Ami Lenau m agyartárgyú 
költészete a nyugati ku ltú ra  számára, ugyanazt jelentik e Liszt-féle Lenau- 
interpretációk is : mesés »messze« földnek ábrándos vadsága lobog bennük. 
(»Vad és távoli hazám«, írja d ’Agoult grófnénak az ifjú Liszt.) Ez a lelki táv lat 
leginkább o tt szélesül nyílt szakadékká Lisztnél, hol zenéje a magyar nyelvet 
közvetlenül ille ti; m agyar m űdalaiban (»Isten veled«, »A m agyarok istene«), 
azok idegenszerű deklamációjában világosodik meg leginkább, hogy Liszt 
magyaros zenenyelve nem teljeskörű, nem univerzális megoldás a m agyar 
műzene számára. Liszt a m agyar föld gyökereiből táplálkozó eredeti idióm át 
ü lte te tt ugyan a nemzetközi zenenyelvbe, de ez az idióma nem volt a magyarság 
eredeti muzikális anyanyelve.

L áttuk , m it je len tett a m agyar ku ltú rának  Liszt első nagymiséje. 
A »Szent Erzsébet legendája« c. epikus zeneköltemény, mely programmform ájá- 
val az oratórium  terén nyit új korszakot, még mélyebben nyúl bele a m agyar 
művelődés életébe. Nemcsak azáltal, hogy nálunk volt bem utatója, az első 
m agyar zeneünnepségen, 1865-ben, hanem azáltal is, hogy zenéje képletesen 
élj egy zi a magyarságot a nyugati kultúrával. Ez a hatalm as és am ellett bűbájos 
kórusmű azt zengte bele m agyar eredetű zenegondolataival Európa fülébe, 
hogy »íme lássátok, i t t  él csaknem ismeretlenül egy nagy nemzet, mely 
vitézeket és szenteket szül a ti jóvoltotokra, — hajtsátok meg előtte zászlótokat!«
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Még gyökeresebben keresi ugyanezt a mély kapcsolatot a 67-es fejedelmi 
ünnepségekre ír t  »Koronázási mise«, a legelső magyaros célzatú egyházi kompozíció. 
A koronázó mise a nagyszívű reform átor egyik legmerészebb előtörése, egyik 
legmesszebbnyúló jövőformáló koncepciója : a kuruc és palotás zene 
m otívum ait úgy szövi bele stílusába, hogy ezáltal a magyar nemzeti géniusz 
és a vallásos megújulás szelleme egybeforr. A fejedelmével megbékült, új életre 
h ívott m agyarság a nyugati ku ltú ra legfönségesebb szellemi mozgalmának 
élén : i t t  értjük  csak meg igazán, miben lá tta  Vörösm arty váteszi ihlete Liszt 
(a »mindig hű rokon«) nem zeti hivatását! Mit mond ez a zenemű a maga 
szimbolikus nyelvén? Hogy vallásos odaadásban ú jítja  meg minden idegszálát 
a nem zet és az örök eszmék tisztítótüzében vetkezi le m agáról m indazt, ami 
eddig átokként nyom ta.

Fölemelni, naggyá tenni a magyarságot, ez az akarat hevíti Lisztet arra  
a te tté re  is, hogy a rapszódiák izom zatát legnagyobb teherbírásra feszítse és 
megfesse a m agyar nép hősi jellemének egységes, nagyszabású portré já t. így  
születik a szimfonikus költemények családjában : »Hungária«. I t t  nem a 
cigányzene-mámor bódulata ihleti a művészt, i t t  ő belenyúl a cigány-ritmika 
és -melodika belső szövetébe és abból fejti ki azt a mély egységet, melyen a 
hatalm as formaszerkezet vastraverzei nyugodhatnak. Mint ahogy »Faust«-ban 
és a h-moll szonátában az egész emberi élet problem atikáját foglalja egybe 
univerzális zeneszínjátékká Liszt, oly színjátékká, m elyet az erkölcsi eszme 
minden tragikum  fölötti diadala koronáz meg : úgy e testvérben, a »Hungáriái
ban az emberi hivatáshoz tartozó nemzeti hősiességnek és a nemzeti hősiesség 
győzelmes erejének önt szobrot. »Hungária« a legelső olyan, szélesméretű, 
nagyszabású tem atikus m unkával épült zeneforma, amelynek anyaga keveret- 
lenül magyaros jellegű ; nagyforma terén nemzeti zenénk legelső mintája, minden 
m agyar szimfonikus alkotás őse.

Különálló helye van Liszt időskori, 80-as évekbeli zenéjének. Egész 
életén és művészetének m inden nyilvánulásán végigkísérte őt az a keresztény 
gondolat, melyet így fogalmaz meg egyik levelében : »Szenvedésben rejlik a 
megváltás, legyőzetésben a diadal, halálban a föltámadás«. Liszt abban lá tta  
az élet értelm ét, hogy megadással kell viselnünk a keresztet. E zért nézett 
szembe törhetetlenül minden m egpróbáltatással, ezért győzik le művészi 
alkotásaiban oly gyakran égi harsonák a pokol kísértéseit. De az idős m ester 
műveiben sehol sem szólalnak meg többé e végletek! M intha megszakadtak 
volna valahol a lélek húrjai, m intha a m egtépázott szárnyak nem tudnának 
többé repülni. Az öreg Liszt egészen a Földé m ár, csupa szomorúság, csupa 
rezignáció. Ekkor zokognak föl belőle a Threnódiák és »A gyászgondola«, 
mely m intha könnyek vizén úszna és ekkor lá tja  meg Liszt egészen más 
szemmel a m agyar életet is. Az idős Liszt szemében m agyarnak lenni külön 
tragikum , az egyetemes emberi tragikum on fölül is. És ezt a végtelen, lemondó 
szomorúságot nem enyhíti m ár nála a szenvedésben rejlő megváltás boldog 
tudata . A szenvedés m agában m aradt, oly sorssá vált, mely önmagában 
jutalom , m int a Kereszt, de minden fényesség nélkül, a düreri Golgotha vigasz
talanságával. Az idős Liszt nem vágyott m ár semmiféle boldogság u tán  és 
ágy lá tta , hogy embernek vagy m agyarnak lenni nem a győzelem kérdése,
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hanem a sorsé és az elviselni tudásé. Ilyen szellemből fakadt Liszt magyar 
zenei végrendelete, a »Sunt lacrym ae rerum«, a nem zeti tragikum  csendes könny- 
hullású darabja. M int K ossuth emigrációs iratainak  legintimebb, fájó sorai, 
m int Széchenyi »Döblingi hagyaték«-ában a sorok közt meghúzódó elérzékenyülés, 
úgy szánt végig egész mi voltunkon ez a m ondliatatlan, titokzatos panasz. 
Ennek stílusát készítették elő a legértékesebb rapszódiák, az utolsó négy*), 
főleg a XV I. és X V II., melyek m ár szintén önálló, a cigány-modortól csaknem 
független magyaros m otivikus m unka remekei és egyúttal ú ttörőek a m odem  
összhangkezelésben is. Főként Lisztnek e legemberibb és legleszűrtebb alkotásaiba 
kapcsolódott a m agyar zene újabb, 2 0 . századbeli hatalm as m éretű kifejlődése. 
A 80-as évekbeli Liszt-kompozíciók nemcsak a m odem  francia és ném et muzsika 
egyik fő fo rrása; a 2 0 . század m agyar muzsikusai épúgy elzarándokoltak 
»A zarándoklás évei« 3. kötetéhez és az alapító mester többi egykorú reform 
munkájához is.

Milyen föladat v á rt Liszt u tán  az új m agyar zenére? Hogy lényegesen 
kibővítse és elmélyítse a Liszt-féle nem zeti idióm át, hogy ne csupán az ú. n. 
úri muzsikából emeljen tem plom ot a nem zeti zenének, hanem a m agyar 
m uzsika teljességét ragvogtassa ki. Liszt ad ta nekünk az európai szín vonali!, 
ke veretlenül magyaros műzene első m esterm intáit, az új m agyar zene tovább
m ent és fölfedte a m agyar m uzsika ősi anyanyelvét. Az új m agyar zenének 
forrása m ár nemcsak a cigányzeneműsor és ennek rokonsága, hanem az a 
teljeskörü népzene, melynek egyes csöppjeiből táp lálkozott a Liszt-korabeli 
cigánymuzsika is. És csakis így valósulhatott meg Liszt Ferenc álma, hazafiúi 
törekvéseinek koronája: a magyar zene íme Európa kultúrájának tetőfokán ragyog.

LISZT ÉS A XX. SZÁZAD
í r t a : D R. H E IN R IC H  GÜNTHER

Ostwald, a tizenkilencedik század egyik legátfogóbb szellemű kémikusa, 
az alkotó és a tanári zseniben klasszikus és rom antikus típuskülönbséget 
állapít meg. Szerinte a klasszikus típus zárkózott életet él. M unkájának ered
ményeit csak akkor közli másokkal, m ikor azokat m egtám adhatatlanul bás
tyázta  körül a várható ellentámadásokkal szemben felgyüjtö tt ellenérv
fegyverkészletével. A klasszikus típus sa ját felfedezéseit, újszerű elméleteit 
maga aknázza ki a legteljesebb m értékben, annyira, hogy övrjét alig lehet 
továbbfejleszteni. Ennek a típusnak csak utánzói lehetnek, de követői nem. 
Ezzel szemben a romantikus típus előrem utat minden kezdeményezésében. 
Közvetlenül érintkezik növendékeivel, velük és baráti környezetével tárgyal 
meg minden újszerű problém át, ezek megoldását szinte jelenlétükben, küzdve, 
kínlódva h a jtja  végre. Gondolatai produktív m unkára késztetnek másokat, 
eszméinek, elgondolásainak teljes kihasználása másokra, az utódokra m arad.

Liebiget á lh tja  elénk Ostwald m int a rom antikus tudós és tanár jelleg
zetes típusát, Helmholtzot, a nagy fizikust, m int a klasszikus tudós és fel

*) Az ú. a. XX-at n e m  a szerző akaratából tették közzé! Úgyszintén n em  m é lta t ta  
közzétételre szerzője az operás »Hungária«-kantátét sem.
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fedező m intaképét. Ostwald fejtegetéseit a m uzsikára alkalmazván, i t t  is 
akadhatunk klasszikus és rom antikus típusokra ; e két műszóval teh á t nem 
stílusokat jelölünk meg, hanem zeneköltő-, pedagógus- és előadóművész
típusokat.

H a a tizenkilencedik század második felének két legnagyobb lángelméjét, 
Lisztet és W agnert akarnók egymással szembeállítani, kitűnően beválnék 
Ostwald elmés tétele : W agner, a klasszikus típus ; a drám ai zene terén hirde
te t t  reform jait maga aknázza ki a legteljesebb m értékben, életm űvét annyira 
befejezetten hagyta az utókorra, hogy azon nem indulhato tt m ár el az u tána 
jövő generáció ; a két-három  évtized előtt élt W agner-epigónok csak utánozták 
m esterüket, de ú ja t alkotni képtelenek voltak. Liszt a rom antikus típus. Új 
u tak a t keresett, de nem ju to tt  el az ösvény végére, új lehetőségeket tá r t  fel 
mások előtt, de azok kiaknázását követőire bízta, akik nyugodtan indulhattak 
el a megjelölt irányba, soha sem fenyegette őket az epigonság, utánzás veszélye. 
Tanításaiban, zongorajátékának külső hatásában és a zongorastílus meg
reform álásában is a rom antikus típus m intaképe, hiszen sokrétű m unkás
ságának végső eredményeit teljesen még m a sem hasznosították.

Liszt halálának dátum a egybeesik a m a zenéjének bölcsőkorával. 
A nyomasztó wagnerizmustól való felszabadulás a nyolcvanas évek végén 
indul meg. Az oroszok és az északi népek kezdik meg az emancipációra irányuló 
harcot, melyhez később franciák, olaszok, spanyolok és angolok is csatlakoz
nak. Zászlójukra a nem zeti alapon szervezett reakció jelszavát írták. H a 
kissé a mélyére p illantunk a m últ század zenei mozgalmainak, Liszt Ferenc 
»Zukünftler«-elveinek felburjánzását lá tjuk  minden vonatkozásában. Mit is 
akartak  Muszorgszki, Mahler, Szkriabin és mindazok, akik a lavinát meg
indították? A »hagyományos formák« széttörését, a »fantáziát megkötő sza
bályok« eltörlését. A m űvészetben nincs helye a konvenciónak. Csak az igazság 
győzhet! E zt pedig a szólamvezetésben és a disszonanciák alkalm azásában 
megnyilatkozó merészség ép úgy szolgálhatja, m int a »szimmetria bálványának 
ledöntése«.

M intha csak Liszt leveleit idéznők!
És a huszadik század mesterei — Strauss Richárd, Debussy, Schönberg, 

Ravel — m ind Lisztet vallják m esterüknek. Tőle lesték el a formák szabad 
modellálását, tőle vették  á t a mondatképzés újszerű technikáját, m indazt, 
am it ő a »zenei nyelvezet reformja« címen m ár a m últ század közepén hirdetett. 
És Liszt a kezdeményezője m indazoknak a harmóniai újításoknak, melyek 
az impresszionizmus színfoltokra felépített homofóniájához vezettek. Meg
találjuk  műveiben W agner beckmesseri bővíte tt hárm ashangzatait, Debussy 
és Puccini egészhangú skáláját, sőt Ravel feloldatlan nónahangzatait is.

Orkesztrációjának bátor újításaira pedig Mahler, Strauss Richárd ép 
úgy hivatkoztak, m int Stravinszky, Bartók és a modern koloristák jelentős 
táborának csaknem minden tagja.

H alálának ötvenedik évfordulóján Liszt »aktuálisabb«, m int valaha. 
Tanuljunk tőle, szeressük alkotásait és m erítsünk belőle h itet, bizalm at a 
'zene egyetemes jövőjének győzedelmes fejlődésére.



A Z E N E 175

LISZT FERENC MINT OPERASZERZC
í r ta  : SZITA OSZKÁR

Nagy alkotóknak kollektív értelm ű ism ertetés által fe ltün te te tt össz- 
m unkásságában számos oly alkotás szerepel, am iket a művész sohasem alko to tt 
meg. Csak levelek, tervek, vázlatok beszélgetések számolnak be arról, hogy 
valaha komolyan foglalkozott velük és sokszor valamiféle, az akaratán , elhatáro
zásán kívül álló körülmény le tt az oka annak, hogy a komoly, ére tt tervet a 
művész egészen elejtette.

Az ilyen tervek, vázlatok rendkívül érdekes oldalról világíthatnak rá  egy 
művész gondolatvilágára, annak szerkezetére, gyengéjére és erejére, hol neki
lendülő, hol lelohadó aktivitásának re jte tt igazi lélektanára, a dolgok iránti 
érdeklődésének hullámzó irányváltoztatására. Kétségtelen, hogy a vázlatok és a 
tervek a legérdekesebb életrajzi és karakterológiai okadatok és ezeknek értéke 
annál nagyobb, mennél változatosabb irányú a művész érdeklődése, mennél sok
oldalúbb a tevékenysége. Ilyen szempontból klasszikus két végletet m utatnak  
Palestrina és Liszt. Palestrinának kizárólagosan vokális műveivel szemben 
L iszt tevékenysége a legsokoldalúbb volt.

Bám ulatosan protusi mmikásságot fe jte tt ki és életet fo ly ta to tt és 
semmi sem m arad t re jte tt abból am it te tt, vagy am it tenni akart. Alig van 
művész, akinek élete, tervei, elgondolásai, egész gondolatvilága annyira ny ito tt 
könyv m indenki előtt, m in t Liszté. Művei oly szoros összefüggésben állanak 
érzelmi életével, hogy ennek különböző fejezetei kivetítődnek bennünk. É leté
nek első fele zongorázással te lt el. Addig senki által el nem sa já títo tt technika 
birtokában ezzel szerezte meg világhírnevét, egész életének anyagi és erkölcsi 
alap já t és nagyságát. Pályája ezzel az egész zenetörténelemben felismerhető és 
megkülönböztető jellegzetességet nyert : az emberek tudatában  ugyanis Liszt 
úgy él, m int a világ legnagyobb zongoristája. Életének első harm adából, a nagy 
zongorázások idejéből származó művei inkább kiegészítői virtuózi m ivoltának : 
ragyogó kidolgozású, szédületes képességet igénylő parafrázisok, vagy minden 
érzelmi, illetve filozófiai tartalom  nélküli etűdök. Később szerelmek, élettapasz
ta latok  és világlátottságon m egérett érzelmivilágát is a zongorán keresztül 
fejezi ki az »Années de pélérinage«, a »Harmonies . . .« stb. ciklusokban. É lete 
második felét alkotómunkásság tö ltö tte  ki és minden fejezetében megújuló 
pályájá t színpadi rendezést igénylő korális m űvek komponálásával fejezte be. 
Bár a két nagy oratórium  nem áll a Parsifal vagy a »Beatitudes« erejének magas
latán, mégis szintézise és áthidalója egy m űfajjal kapcsolatos, csaknem egész 
életét betöltő tervek és komponálási képesség közötti titokzatos ingadozásnak. 
Ez a műfaj az opera.

Sokoldalú és nagy termékenységről tanúskodó művei között 
— kivéve egy ifjúkori kísérletet, melyre később részletesen rátérünk — 
egyetlen egy színpadi m ű sem szerepel. Chopinéhez hasonló transzcendens 
hajlam ainak nem felelt meg a színpad világa. Chopint, amikor elhagyta Lengyel- 
országot, barátai figyelmeztették, hogy ne feledkezzék meg hazájáról és kompo
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náljon egy lengyel nem zeti operát. E z t Chopin meg is ígérte, de ennek még a 
komoly tervéig és elhatározásáig sem ju to tt el soha. L iszt ellenben majdnem  
egész életén keresztül foglalkozott az operakomponálás tervével annyira, hogy 
néha m ár azon a ponton volt, hogy ezt meg is valósítja. Életének egyes átmeneti 
idejét teljesen operakomponálási tervek tö ltik  be ; első komoly zeneszerzői 
sikerét operával érte el 14 éves korában. Azután évtizedekre még gondolatban is 
elpártol ettől a m űfajtól, amely pályája derekán újra kísértette őt. Az asszony 
vonta el a figyelmét ettől és szerelmi és erkölcsi önfeláldozásáért viszont csak
nem azt követelte a művésztől, hogy ez m ondjon le szinte önön egyéniségéről. 
Liszt pedig sokszor tényleges, sokszor chimerikus értelm ű virtuózi sikerektől 
megcsömörlötten eszmélt rá  arra, hogy ő voltaképen alkotózseni.

Az opera nem te t t  rá  nagy h a tást akkor, am ikor abban semmi közre
működői szerep nem ju to tt neki. Meyerbeer 1836-ban tiszteletteljesen meghívta 
őt, hogy hallgassa meg a »Hugenottá«-kat. Liszt válasza ez volt: »vous le dirai- 
je? Je  n ’en suis presque pás curieux« (mit mondjak? alig vagyok ilyesmire 
kíváncsi.) H á t ez nem valam i nagy lelkesedés. A D ’Agoult grófnővel fo ly ta to tt 
életközössége akkor m ár a vége felé közeledett. Vége felé közeledett egyszers
m ind Liszt fiatalkori virtuózi periódusának is az ideje. Eddig nem is gondolt 
másra, m int a zongorára. A grófnővel való szakítás eredménye teljes belső, 
művészi átformálódás lett. Azután Róm a, a m indenkit elmélyítő Róm a válto tta  
világossá szám ára az ideálok és te ttek  értelm ét, ami egy szép, szinte imádság
szerű vallomásban nyilatkozik meg : »Je suis peut-étre un  génié manqué. Je  sens 
que je ne suis point un hőmmé m édiocre; c’est ce que le temps fera voir . . . 
Ouand j ’aurai term iné mon tour de pianiste, je ne jouerai plus que pour mon 
public ä inoi, je le fermerai, je l ’éléverai. Puis dans quatre on cinq ans peut- 
étre j ’essaierai un opéra.« (Talán egy m egtévedt zseni vagyok. De úgy érzem, 
nem vagyok közepes ember. Mindez m ajd elválik id ő v e l. . . H a m ajd  befejeztem 
zongoraművészi pályám at, akkor m ajd csak az én szűkkörű társaságomnak 
fogok játszani, az t formálni, nevelni fogom. Azután úgy négy-öt év múlva meg- 
kísérlek operát komponálni.)

Róm a atm oszférájában mélyedt el először önmagába azzal a vággyal, 
hogy más emberré változzék. I t t  érezte a jelen pillanat realitásainak és a jövője 
iránti felelősségérzés közötti ellentm ondást ami m egingatta benne az eddigi 
szédületes sikerek értékének egyensúlyát : ». . . E t  pourquoi m a sotte e t vaine 
réputation? Pourquoi mes to rts  et mes défants? Ce qu ’on nőmmé vulgairement 
faculté prétique, grandit et se vivifie en moi . . .«, (Mi értelme van az én hűi 
hírnevemnek. Miért e sok gyötrődés és tévelygés? Az am it közönségesen költői 
képességnek neveznek, úgy érzem, hogy növekszik és élénkül bennem.) (Tilsit 
1842 március 16.)

Ellenszenvessé válik előtte csupán virtuózi mivolta, amelytől szaba
dulni akar. »Je ne sais vraim ent comment je ferai pour me débarboniller de cétte 
carriére de virtuose« (Magam sem tudom , hogyan fogok tudni megszabadulni 
ettől a virtuózi pályától. (1841 m ájus 7.). »Je suis to u t ä fait de l’avis qu ’il me 
faudra term iner bientőt m a carriére de virtuose.« (Arra a belátásra ju to ttam , 
hogy nemsokára be kell fejeznem a virtuózi pályát. Breslau 1843 január 22.) 
Hosszú lelki küzdelem u tán  befejezi és o tthagyja a virtuózkodást és valami
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más, em beribb kapcsolatot keres a zenével. E z t meg is ta lálja  a színházban. 
W eimar, ahol 1842-ben színházi udvari karnagy le tt nemcsak a pihenést jelen
te tte  számára, hanem  azt a biztos állom ást, ahol m egvalósíthatja nemrég meg- 
fogam zott terveit és v á g y á t: hogy az addigi izgalmas pályafutás u tán  m ost 
karmesterségnek, szimfonikus és színházi zene kom ponálásának élhet. E zt a 
weimari herceghez in tézett egyik levelében ki is fe je z i: ». . . mon program m e est 
parfaitem ent fixé. Le m om ent vient pour moi de briser la chrysalide de virtuo- 
sité e de laisser plein vol a la pensée. Les voyages au lieu d ’etre le moyen e t le

bu t principal de ma carriére, ne 
deviendront bientőt qu ’une ques
tion accessoire. Le point qui m ’ 
im porté a cette heure, c ’est de 
conquérir le theatre  pour m a pensée 
ainsi que je l ’ai conquis pour m a 
personalité d ’artiste pendant ces 
six derniéres annees e t j ’espére que 
l ’an de gráce ne se passera pás 
Sans que je sois arrivé a un résultat 
significatif á cet égard« (Terveim 
készen vannak. I t t  az ideje, hogy 
otthagyjam  a zongorát és gondola
taim nak szabad szárnyalást enged
jek. Az eddig puszta célnak tek in
te tt  utazások másodrendű kérdéssé 
válnak. Jelenleg az a legfontosabb 
törekvésem, hogy gondolataimmal 
hódítsam  meg a színházat, m int 
ahogy az elm últ h a t évben a zongo
rával ara ttam  sikereket. S remélem 
ez évben sikerül valami jelen
tősét alkotnom  ilyen szempontból.) 

Másolt melléklet D ’Agoult grófnőhöz in tézett levélhez 1846 október 8.)
Természetesen a színházi zenével való beható foglalkozás xíj inspiráció

ban részesítette ő t és m egnyitotta szám ára a vokális és általában a színházi 
zene világának titkait. Ilyen rekvizitum okkal rendelkező állásban magától 
értetődőleg az volt az első gondolata, hogy operát komponáljon, melynek az 
előadása felett is ő rendelkezett. L iszt azonban nem az a művész volt, aki 
valaha is elham arkodott volna valam it. Mivel addig csak zongorára írta  műveit, 
szükségesnek ta rto tta , hogy tudatosan és lelkiismeretesen jártasságot, gyakor
la to t és felszabadultságot szerezzen a zenekarral és éneklianggal való bánás
módban. Ebből az időből származó dalai a »L’aube nait« . . . »oh ma charmante«, 
»Chants du crépuscule«, Comment disaient ils ?« stb. és főleg a dalok dala, a 
»I.oreley« m ind kísérletek az operakomponáláshoz szükséges gyakorlat elsajátí
tására. E z t mi sem bizonyítja jobban, m int az, hogy egy-egy dalt többféle
képen is m egkomponált és ezekben a változatokban erősen érezni a színpadi 
stílusra való törekvést. Gondoljunk csak a >>Dichter, was Liebe ist?« c. dal
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bevezetésére és első frázisára . . .  A »Loreley« pedig valóban úgy hat, m intha 
valam i különös stílusú operának egy lírai jelenetéből k ive tt ária lenne.

H a Lisztnek ebből a korból származó levelezését lapozgatjuk, minden 
előzetes nyom nélkül ezt olvassuk 1842. április 11-iki levelében, melyet Olasz
országból ír t  D ’Agoult M áriának: » . . .  Qu’ est devenu mon libretto  du »Corsaire?« 
F aite  le chercher partout. J 'a i  trés envie de l’écrire cet été.« (Mi van a Corsaire 
librettójával? Nézz u tána mindenfelé. Nagyon szeretném e nyáron meg
zenésíteni. 1842. április 11.). Egy szép, de soha meg nem valósított tervnek 
hirtelen felvillanása, amely aztán épp oly nyom nélkül el is vész a felmerülő 
tervek tömegében. A »Corsaire«, m int tud juk  Byron egyik legtipikusabb 
költeménye volt. Fogalm unk sincs azonban róla, hogy Liszt ezután m it csinált 
belőle. Sem komolyabb zenei vázlat, de még levél sem tá jékozta t ezután erről.

Liszt m ost m ár szabadon hangoztatja, hogy operát fog komponálni, 
és ez köztudom ásúvá lett. D ’Agoult M aria egyik levelében így ír Lisztről. 
(1842. október 23.) ». . . Je  crois que ce sera a peu prés son dernier grand 
voyage ; aprés quoi il reviendra ä Paris . . . e t écrira un  opera. II a fait cette 
année beaucoup de morceaux pour le c h a n t . . . quelque chose d ’ intermédiaire 
entre 1’ Italie  et l ’Allemagne, . . . qui sera trés neuf e t trés piussant. ( . . .Azt 
hiszem ez (Oroszország) lesz m ajdnem  utolsó nagy utazása. E zután  visszatér 
Párisba . . .  és operát fog írni. Ez évben sokat kom ponált énekhangra, aminek 
stílusa I tá lia  és Németország között áll . . . de ami mindenképpen új és hatásos.) 
A »Corsaire«-rel m ajdnem  egyidőben, a weimari állás betöltése elején új 
benyomások közepette egy új szüzsé kap ta  meg ő t : a »Manfred«, ugyancsak 
byroni költemény. »J’ai trouvé a Jena un professeur Wolff qui m ’a adm irab- 
lement arrangé pour la musique les choeurs de »Manfred«. Aussitőt que je sortirai 
de cet é ta t d ’hébétem ent dans lequel je vis depths hű it jours je me m ettrai 
ä travailler d ’arrache-pied«. (Jénában összejöttem egy Wolff nevű tanárral, 
aki pompásan zenére rendezte számom ra a »Manfred« kórusait. Amint k i
kerülök a nyolc nap ó ta ta rtó  kábult hangulatból, nekilátok azok megzenésí
tésének.« 1842. október 30.) És behatóan foglalkoztatta ez őt, annyira, hogy 
— igaz, másfél év m úlva — bele is fogott a m ű komponálásába, am int 1844. 
február 1-én írja  W eim arból: »J’ai commencé »Manfred«. Cela est plus difficile 
que je ne pensais d ’abord ä cause d ’une certaine monotonie difficile a éviter.« 
(Megkezdtem a »Manfred« kom ponálását. Sokkal nehezebb, m int azt gondoltam, 
m ert elég monoton, am it pedig nem lehet megváltoztatni.)

Ez a Wolff tan ár jénai ember volt és érdekes szerep kö tö tte  ő t barátilag 
Liszthez. Mikor W agnernek a drezdai forradalom ban való részvétele után 
menekülnie kellett, Liszt n y ú jto tt neki rejtekhelyét weimari lakásán, azt 
tanácsolva, hogy egyetlen percet sem veszítve meneküljön tovább, amerre 
tud. Jenába v itte  W agnert s i t t  Wolff professzort kérdezték meg, hogy miképen 
lehetne menekülni. Wolff professzor volt pedig az, aki azonnal hamis ú t
levelet szerzett W agnernek, hogy ez átléphesse a ném et határt. W agner meg
segítésére irányuló közös törekvés közelebb hozta egymáshoz Lisztet és Wolff 
professzort, akinek óriási irodalmi jártassága és ku ltú rá ja  kedvezően segítette 
Lisztet abban, hogy érdeklődése irodalmi jellegű problémák felé forduljon. 
Lisztnek abból az időből származó levelezésében egyik operaterve a másik
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után vetődik fel, de tíz év leforgása a la tt ezekből egyet sem valósított meg. 
Egyetlen cím azonban komoly érdeklődésre ta r th a t sz á m o t: »Sardanapale« 
1846. április 11-én így ír d 'Agoult M áriának : »Reste le theátre, e vedremo ű  
nostro Sardanapale ! La saison prochaine a Vienne. A moins d ’étre un f . . . 
imbécile il fau t que cela reussisse, e t grandem ent. »Marguerite« viendra six ou 
hű it mois aprés, si on ne me ferme pas la porté de l ’Opéra«. (» . . .m ajd meg
lá tju k  a mi Sardanapalunkat a jövő szezonban Bécsben. H acsak nem vagyok 
ostoba b . . . nagyszerűen kell ennek sikerülnie. Aztán hat-nyolc hónap 
m úlva jön m ajd  a »Marguerite«, hacsak nem zárják be előttem  az operaház 
kapuját. 1846. április 14.). E  levélből az világlik ki, hogy a »Sardanapale« 
lib re ttó já t Daniele S tem  írta . Peter R aabe azt m ondja, hogy egy Rotondi 
nevű olasz költő írta . Rotondi az olasz nem zeti risorgim entonak egy be
börtönzött költője volt, aki a börtönben dolgozta á t ezt a költem ényt Byron 
után. Legalább is erre enged következtetni Belgiojoso hercegnő Liszthez ír t 
egyik levelének egy része : »J’ai dans mon tiro ir le plus beau Sardanapale du 
monde, fruits des labeurs e t de l ’esclavage de ce mérne poéte auquel je m ' 
etais d ’abord adressée e t qui vous avait envoyé par mon entremise un scenario. 
. . .  la prison avait coupé les ailes ä mon rossignol . . .cependant il sortit, son 
m anuscrit achevé dans sa poche, e t beaucoup de satisfaction dans le coeur . . .« 
(. . . Fiókom ban van a világ legszebb »Sardanapal«-ja ; ugyanannak a költő
nek a börtönben készült műve, akivel m ár egyszer ilyen ügyben érintkezésben 
állottam  és aki az én közbenjárásom ra m ár kü ldö tt önnek egy scenariot. 
A börtön megtörte a pacsirta szárnyait. És mégis, m ikor kiszabadult, zsebében 
készen hozta a kézirato t és szívében a megelégedést.« Milano 1846. m ájus 12.)

Liszt 1847 január 3-án így ír Bukarestből D ’Agoult M áriának : »Mes 
deux sujets d ’opéra, dönt il n ’y a presque rien de fait jusqu’a présent, sont 
»Sardanapale« e t »Richard en Palestine«. (Két operaszüzsém van »Sardanapale« 
és »Richard Palesztinában«; de még nem foglalkoztam velük.) F ebruár 13-án 
Woroniceből pedig : »Vers la mi-juillet, je serai de retour ä W eimar, oü 
j ’achéverai mes trois actes«. (Július közepetáján W eimarba térek vissza, ahol 
befejezem a három  felvonást.)

Azonban két év te lt el ú jra  anélkül, hogy ígéretét beválto tta  volna. 
A Sardanapale komponálásában, úgy látszik, ezalatt igen előrehaladt, m ert 
1849 október 26-án Liszt arról értesíti W agnert, hogy »dans le courant de 
l’été mon »Sardanapale« sera entiérem ent term iné (még a nyár folyamán 
egészen befejezem a Sardanapalet). Fél év múlva, 1850 április 22-én pedig 
még mindig ugyanazt írja  E ra rd  bará tjának  : »Avant le printem ps prochain 
je compte avoir term iné mon Sardanapale (opéra italienne en trois actes) . . . 
Mes séances de piano se trouvent naturellem ent un peu délaissé par suit des 
occupations qui absorbent to u t mon temps«. (A jövő tavasz elő tt be óhajtom  
fejezni a Sardanapalet — három  felvonásos olasz opera — . Természetesen 
kevesebbet zongorázom, m ert m ásirányú elfoglaltságaim minden időmet fel
emésztik.) De a befejezés idejét ú jra  kitolja. E gyútta l értesíti régi párisi kiadó
já t, Schlesingert is, hogy az opera befejezés elő tt áll és hogy ezt vegye számí
tásba. Schlesingert azonban nem h a to tta  meg Liszt híradása és nem is lelke
sedett az operáért. Liszt ezt tudom ásul vette és vetélytársával, az Escudiers-
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céggel lépett összeköttetésbe. Az Escudiers-cég örömmel fogadta Lisztet. E rre 
vonatkozólag W agnernek Bellonihez, Liszt bizalmas barátjához ír t levelében 
egy m ondat így sz ó l: »Les Escudiers sont dans la joie pour l’arrangem ent 
de S. . . . Le to u t m archera tam bour b a ttan t. (Az Escudiers-cég oda van az 
örömtől, hogy a S . , ,-t ő veszi át. Bombaszerű hatása lesz a dolognak.)

A »Sardanapale« híre elterjedt és m ár nyíltan kezdtek beszélni róla, 
m int befejezett műről. Hohenzollern-Heckinghen herceg örömmel érdeklődött 
L isz tn é l: »On me d it que nous aurous sous peu un opéra de votre composition. 
Que je m ’ en rejouis! Est-ce du tragique ?« (Azt hallottam , hogy rövidesen egy 
operát hallunk Öntől. Nagyon örülök neki. Talán valam i tragikus opera? 
1851 április 27.) Ebben az időben jelent meg Liszt életében W agner s ez egészen 
m egváltozta tta  Liszt életrendjét. A »Sardanapale«, melyet érdeklődéssel és 
türelm etlenül v árt mindenki, le tűn t a m unkatervről. Levelezése alapján ezek 
u tá n  azt hihetnők, hogy csaknem kész, befejezetlen opera volt, ta lán  olyan, 
m int pl. a Turandot, melynek a befejező jelenete hiányzott csak. Pedig a 
valóság az, hogy alig készült el belőle néhány zenei és színpadi vázlat. A libretto  
sem tökéletes, hanem csak francia nyelven felvázolt próza, ami a weimari 
Liszt-múzeumban található.

A »Sardanapale« letűnésével egyidőben új terv  vetődik fel, melynek 
vonatkozásai átnyúlnak m ár W agner életébe is. Barátságuk ugyanis ekkor 
(185J táján) kapcsolódik szorossá és a tervekkel soha meg nem elégedő erő
szakos W agner le tt ez esetben a kezdeményezője annak, hogy közösen írjanak 
égy operát, melynek szövegét ő, W agner írná, zenéjét pedig Liszt kom ponálja 
meg. Az opera W agner életében, illetve témakörében és ideológiájában oly 
nagy szerepet játszó »Wiland a kovács« le tt vohia. W agner nehezen tu d ta  
meggyőzni Lisztet és megnyerni együttm űködését. Idevágó levelezésük W agner 
részéről erőszakos rábeszélés és meggyőzés, Liszt részéről pedig sajátságos 
ellentállás és tiltakozás. Liszt elháríto tta  W agner ja v a s la tá t: »Je ne puis 
m ’ empécher de m aintenir m a résolution de ne composer jamais un opéra 
allemand. II est bien plus pratique et bien plus commode pour moi de risquer 
mon prem ier ouvrage dram atique sur la scene italienne . . .  La Germaine 
est ton domaine.« (Nem tudom  megszegni azon elhatározásom at, hogy sohasem 
írok ném et operát. Célszerűbb és kényelmesebb számomra, hogy első drám ai 
művemet olasz színpadnak szánjam. Németország a te birodahnad. 1851 jan. 3.) 
W agner pedig, aki ekkor Zürichben a jövő zenéjéről szóló tanulm ányát dol
gozta ki, egyenesen felszólítja Lisztet a közreműködésre : »II faut que tu  t ’y 
m éttes aussi. Ecri un opéra pour W eimar, je t ’en prie, écris-le en tenan t compte 
du personel d ’artistes dont cette scene dispose e t qui est appelé á se perfectionner, 
á grandir, á se développer, grace a ton  travail. Ne renonce pás á tes projets . . . 
F ait quelque chose pour ton W eimar . . .« (Kell hogy te is nekiláss. ír j operát 
W eimar számára és gondolj arra, hogy o tt a te m unkád hatása a la tt fejlődő, 
tökéletesedő, színvonalban növekvő m űvészgárdára számíthatsz. Ne mondj le 
a terveidről. Csinálj valam it a te W eimarod szám ára . . .  1851 m ájus 22.

Szinte érthetetlen, hogy Liszt m iért nem te tte  magáévá W agner el
gondolását. Mert ugyanakkor mások ajánlatával szívesen foglalkozott, sőt 
azokra határozott ígéretet is te tt. Lohengrinnek híres weimari bem utatóján
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o tt volt a francia Francois Gérard de Nerval író is. Ez a ján la to t te t t  Lisztnek 
egy opera megkomponálására, melynek szövegírójául Durnast nevezte meg. Az 
operaszüzséje pedig a Faust-m ondának egy, a goethei verziótól eltérő meséjű kidol
gozása lenne. Lisztnek te tszett a terv- és b iz tosíto tta Gérard-t, hogy »A moins 
d ’étendu excessive, quatre mois me suffiront pour term iner m a partition. 
Je  vous prierai seulement de me communiquer au plus tő t copie du manu- 
scrit de Dumas, afin que je puisse me m ettre ä l ’oeuvre.« (Ha csak nem túl- 
hosszú a mű, négy hónap elég nekem ahhoz, hogy azt megkomponáljam. 
Csupán arra kérem önt, küldje meg nekem m iham arabb a szöveget, hogy 
nekiláthassak a m unkának. 1850 dec. 25.) Természetesen ebből a tervezésből 
sem le tt semmi. W agnernek ellenben még W ittgenstein hercegnő közben
já rását is kérnie kellett, hogy Lisztet együttm űködésre megnyerje. így  ír 
a hercegnőhöz 1850 október 8-án : »Vous me demandez des nouvelles de mon 
»Wiland« . . .  Je vous demande de décider Liszt a se charger pour moi de 
l ’exécution musicale de W iland . . . si ce »Wiland« est capable de passionner 
Liszt des qu’il le connaitra, au tan t qu ’il in ’ a passióimé je le prie de le considérer 
comme sa proprieté . . . Puissiez-vous, Madame ne pás trouver mon priére 
indigue d ’etre recommandé chaleureusement par Vous ä mon ami . . . « 
(Azt kérdezi, hercegnő, mi van a W ilandom mal . . . Én arra kérem Önt, b írja 
rá  Lisztet, hogy vállalja a »Wiland« megzenésítését . . . H a Liszt lelkesedik érte, 
akkor tekintse a m űvet úgy m int sa ját tu lajdonát. Bárcsak Ön is, hercegnő, 
méltónak ta lálná a m űvet arra, hogy barátom nak melegen figyelmébe aján l
hassa.) E  levélre Liszt azonnal válaszolt, és végleg visszautasította W agner 
kérését, akinek ez igen rosszul esett.

Cosima em lítést tesz még arról, hogy Liszt egyszer egy »Gyermekek 
a pusztában« (»Enfants dans la lande«) című lib re ttó t is meg akart zenésíteni. 
De W ittgenstein hercegnő lebeszélte erről a tervéről. A lib re ttó t pedig R ubin
stein zenésí te tte  meg.

Amint lá ttuk , Lisztnek operakom ponálásra irányuló minden kísérlete 
megtört. Időnként — egy-egy érdekes szüzsé irán ti érdeklődésből — ú jra  és 
ú jra  felébred benne a komoly elhatározás, de sohasem valósította meg ezt 
az egyébként m indenkori kedves tervét és őszinte vágyát. Nem tu d ta  kon
centrálni géniuszát egy operával járó hosszas, beható foglalkozás irányába ; 
vagy, helyesebben, nem tu d ta  elvonni figyelmét oly ihletvilágból, amelyben 
különben csodákat alkotott. Operavázlataiból, am iket bizonyára készített, 
semmi sem m aradt meg, de kétségtelen, hogy dalaiban és szimfonikus zenéjé
ben használta fel azokat. Egyetlen, tökéletesen egész kis operája m aradt fenn, 
a »Don Sanche ou le chateau d’amour«.

E zt az operát a világ csak 1904 óta ismeri. Addig azt hitték , hogy a 
partitú ra  a párisi Nagyopera 1873 október 31-iki tűzvésze alkalm ával elégett 
a színház könyvtárában. Minden addig megjelent jelentősebb Liszt-életrajz 
csak megemlíti a m űvet, de hozzáteszi, hogy sajnos, odaveszett. (Ramann : 
F. L. I. 82. 1., Reuss : F. L . 37. 1., Louis : F. L. 7.1.) A p artitú rá t pedig akkor 
m egm entették és ma is m egtalálható a Nagyopera könyvtárában. K ét, egy 505 
és egy 331 oldalas kötet az egész partitú ra , tele piros- és kékceruzás jelzésekkel. 
Tehát ezt a példányt használták az előadásnál. Liszt még nem tö ltö tte  be
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14-ik életévét, am ikor a m űvet a Nagyopera előadta (1825 okt. 17.). Ez magában 
m ár egyedülálló siker, m ert ilyen korban M ozartot is visszautasították. A m un
kán Liszt négy évig dolgozott és fél év te lt el a m ű bem utatásától az első 
előadásig. A Nagyopera levéltárában az 1825. évi levelezéséből a megbeszélések 
egész sorrendje pontosan összeállítható. A zsűri július 30-án hallgatta meg 
a darabot s augusztus 11 -én értesítette Lisztet, hogy az operát elfogadta 
előadásra s kérte őt, jöjjön el m ásnap a részletek megbeszélésére. E zután 
példás, franciás gyorsasággal indultak meg az előkészületek. Azonnal m unká
hoz lá to tt a másoló, augusztus 23-án a ruhatervező kap ta  meg az útbaigazítást 
stb. stb. Október 13-án az igazgatósági bizottság előtt házi főpróbát, 15-én pedig 
nyilvános főpróbát ta rto ttak . Mindennek az 1825. évi levelezés 606, 607, 613, 
628, 659, 660, 661, 667, 680, 789, 792. számú levelei a dokumentumai. A szín
padi díszletek elégtek, de a ruhák m ind m egm aradtak. Viszont a partitú rába 
aprólékosan bejegyeztek m indent, ami a színpadon történt.

A lib re ttó t Florian francia meseíró (1755— 1794) hasonló című elbeszélé
séből dolgozta á t Théaulon és de Ráncé. Az előszóban a két lib rettista kijelen
te tte , hogy céljuk az volt, hogy színpadi jelenetsorozatot állítsanak össze, mely
nek változatosságában az ifjú zenésznek alkalm a nyíljék tehetségét különböző 
oldalról m egnyilatkoztatni. A darab szereplői: Alidor varázsló, Don Sancho, 
Elzire, Zelis, egy apród, lovagok és hölgyek, falusi nép, szellemek. Ügyesen 
kidolgozott kis nyitány vezeti be az első színpadi jelenetet, amely egy kastélyt 
környező vidéket m utat. Falusiak kóruséneke és tánca u tán  megjelenik Don 
Sancho egész lovagi kíséretével és be akar menni a szerelem kastélyába. Egy 
apród feltartóztatja , m ert ide csak azok léphetnek be, akik nemcsak szeretnek, 
de szeretve is vannak. Elzire nem viszonozza Don Sancho szerelmét. A lovag 
azonban tovább fo ly ta tja  szerelmi vallom ását, de hiába. E kkor megjelenik 
Alidor varázsló és tud tu l adja, hogy a navarrai herceg veszi feleségül Elziret 
aki m ost megy N avarra felé. Don Sancho Alidorral fo ly ta to tt klasszikus, 
komoly szépségű duettben fejezi ki féltékenységét. Alidor tomboló orkánt 
varázsol elő. Ekkor érkezik meg Elzire kíséretével és a vihar elől a kastélyban 
keres menedéket. Őt is ugyanazon feltétellel engedik csak be. Don Sancho 
Elzire elé tá rja  a helyzetet : válasszon, be akar-e térni, vagy nem. Zélis kéri 
a hercegnőt, hogy engedjen a szerelemnek. E rre átlátszóvá válnak a kastély 
falai, amelyek m ögött benn boldog szerelmes párok enyelegnek. Balettzene 
és tánc kíséri ezt a jelenetet, melyet trom bitaszó szakít fé lb e : beront Romou- 
alde, hogy elrabolja a hercegnőt. Don Sancho hölgyének védelmére kel és 
szerencsétlenül meg verekszik vele. Elzirben felébred a szerelem megsebesült 
lovagja iránt, lemond a navarrai koronáról és boldogan vonul Don Sanchoval 
a szerelem kastélyába.

Az operácska egyáltalán nem m uta tja  szerzőjének éretlen korát. Ellen
kezőleg, egyes részletei alig különböznek a korbeli beérkezett operaszerzők 
műsoron levő alkotásaitól. Általános értékű és egy 14 éves ifjútól zseniális 
zene. Érdemes volna valahol előadni. Ilyen zenét ír tak  akkor a divatos opera
írók, Boieldieu, Dalayrac, Auber, D on ize tti: Szerelmi dalok, románcok, 
ablak a la tti epedő éneklés . . .  és az akció közepén balett.

Érdekes tanulm ány megnézni az akkori kritikát. Az egész sajtó foglal
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kozott a művel és szerzőjével, a »petit Liszt«-tel (sőt L ilzt-el!!). A »Journal des 
Débatsa-ban Castil-Blaze lekicsinylőén bírálja az o p erácsk á t: »A fiatal Liszt, 
operája szerint ítélve, valam ivel többet tud, m int az átlag tizenhároméves 
fiúk, de semmivel sem tu d  többet, m int am ennyit negyvenéves korában fog 
tudni«. A »Gazette de France« m ár m agasztalja L isz te t: »sikert a ra to tt és a Don 
Sancho oly részleteket tartalm az, amelyekre büszkék lehetnének a beérke
zettek is . . .« A »Journal des Débats« liberális lap volt, a »Gazette« pedig »ultra«, 
azaz royalista. L isztet az arisztokrata körök kényeztették : ez m agyarázza 
a két lap ellentétes tónusát.

Mi, akik ism erjük Liszt összes m űveit, más szemmel nézzük ezt az operát 
és k ritikánk csak kedvező lehet. Szám unkra a m ű jelentősége az, hogy létre
jö tt, hogy megvan. Tiszta szép dallam ok, kifogástalan harm onizálás és hang- 
szerelés az, am it öröm nézni benne. A jelenetek drám ai vagy lírai hangulatát 
feltűnő karakterisztikusan ta lá lta  el Liszt és ez egy tizenhároméves gyermek
től szinte csoda. A francia és általában a kor latin  operastílusának hatása 
befolyásolta. De nemcsak akkor. Francia, la tin  ízlés és stílus művésze m arad t 
egész életén át. Hiszen tanulm ányt lehetne írni a Saint-Simonizmushoz fűződő 
lelki viszonyáról. A Don Sancho-ban benne van Liszt egész művészi arcképe, 
az az arckép, amelyről később fel lehet ismerni az 50 éves »hírhedett zenészét 
e világnak«.

É rthetetlen, hogy Liszt m iért nem ír t  operát élete delelőjén és egy 
évtizedekre terjedő kísérletezés, tervezgetés, előkészület u tán  lem ondott arról,, 
hogy színpadi drám ai zenét írjon. Hiszen a színpad világa nem volt számára 
ellenszenves. Boldog volt a weimari színház karm esteri állásában és azért, 
hogy zeneileg m űködött o tt, ahol egy Goethe szelleme lebegett. És Lisztnek 
lehet köszönni, hogy a weimari színház a m odem  művészet bölcsője lett.

Szám unkra mindenesetre veszteség, hogy Liszt é re tt korában, 50 éves 
korában nem ír t  operát. M ert annak bizonyára oly sajátságos fiziognómiája 
le tt volna, m int egész művészetének s ta lán  némi vigasztaló kiindulópont 
lehetne a mai kom ák a színházzenei problém ák megoldására vonatkozó tá jé 
kozatlanságában és keresésében.

LISZT FERENC FRANCIAORSZÁGBAN
í r ta  : JE A N  P IE R R E  HELMONT

A tizenkilencedik század egyik legnagyobb zenei lángelméjének, Liszt 
Ferencnek m agyarságát mi franciák soha sem vontuk kétségbe. T udjuk róla, 
hogy olyan nyelvterületen született, hol a ném et lakosság szám aránya ugyan 
nagyobb volt a bennszülött magyarságénál, tudjuk, hogy anyanyelvén nem 
tudott, hiszen igen k iterjed t levelezését is francia és ném et nyelven fo ly ta tta  
le, mégis magyarsága m ellett szól családfája, m elyet hiteles okmányokkal 
a 18. századig vezettek vissza és főként a Mester személyes vallomásai, ezek
ben mindig hangsúlyozottan m agyarnak m ondotta m agát. H a mindezekhez 
hozzávesszük m agyar stílusban ír t  több m int félszáz művét, melyekben minden
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puffogó frázisnál is mélyebb vallom ást te tt  a Dunainedence m ellett elterülő 
délibábos rónákhoz való tartozásáról, vállvonogatással térhetünk napirendre 
e sokszor m egbolygatott kérdés felett.

Franciaországhoz oly erős szálak fűzték, hogy ezekről még akkor sem 
feledkezett meg, m ikor végzete más égtájak felé sodorta. Páris földjére tizenkét - 
éves korában lépett először, 1823 őszén. Ez az utazás, melynek célja a kon- 
zervatórium i tanulás volt, döntő volt életének későbbi sorsára. Sokszor meg
írták  m ár Cherubini merev viselkedésének belső o k a i t ; tud juk  azonban, hogy 
ez a kudarc nem törte  le az ifjú művészt. 1824 tavaszán m utatkozott be a 
Théátre Louvois-ban. E rről a koncertről az akkori sajtó  olyan hangon írt, 
am inőt ritkán  ü tö tt meg előadóművésszel szemben. Bám ulat és meghódolás 
volt az alaptónusa a tizenhárom éves virtuózról leközölt m éltatásoknak. így  
akkoriban csak Paganiniről, a »boszorkánymester«-ről írtak! Egy évvel később
— m iala tt Paém él komoly zeneszerzési tanulm ányokat foly tat — beutazza 
Eszakfranciaországot, valóságos diadalm enettel.

Egyetlen operájának, a »Don Sanche«-nak bem utató előadása is Páris- 
hoz fűződik. E kkor fogadják be a vézna, sápadt, érdekes arcélű ifjú t a leg- 
exkluzívebb párisi szalonok. Dédelgetik, becézik minden oldalról. Midőn 1828 
novemberében Beethoven Esz-dúr versenym űvét játssza nyilvánosan, 
komoly, beérkezett m esterként ünnepük. Pedagógusi ragyogó pályafutását 
is ezekben az időkben kezdi meg. A legelőkelőbb körökből válogatja növen
dékeit ; hírneve a kontinens belseje felé tör. Húszéves korában ismerkedik 
meg a nálánál 8 évvel idősebb Berliozzal és másfél évvel idősebb Chopinnel.

Történelm i nevezetességű az a hangverseny (1833 április 2.), melyen 
Berliozzal és Chopinnel szerepelt együtt. Liszt, a legönfeláldozóbb barát, 
m indent elkövetett, hogy a sokat tám adott, igaztalanul m ellőzött Berliozt, 
a programzene megterem tőjét, közelebb vigye a hangversenyterm ek hall
gatóságához. Á tiratokat készített zenekari műveiből, ezeket minden alkalom
mal felvette m űsorába még olyan országokban is (pl. Angliában, Svájcban), 
ahol ellenségesen fogadták nemes vállalkozását.

Chopinről ragyogóan m egírt m élta tást te t t  közzé, gyönyörű emlékkövét 
később meglazult barátságuknak.

Midőn d ’Agoult grófnővel életközösségre lép (1835 tavaszán), a párisi 
arisztokrácia tomboló felháborodása elől Genfbe menekül. Tanári állást 
vállal az újonan megnyílt konzervatórium ban ; i t t  születik meg első leány- 
gyermeke : Blandine.

Most m ár végleg Svájcban telepedik le és csak néha-néha utazik Párisba, 
hogy koncertjeivel lefegyverezze a háborgó erkölcs-csőszöket.

1837 u tán  — megmérkőzvén Thalberggel Belgiojoso hercegnő palotá
jában — egyre ritkábban jelenik meg a francia fővárosban. Németországot, 
Angliát, Ausztria-Magyarországot, m ajd  a Keletet já rta  be, diadalt diadalra 
halmozva. Csak 1844-ben té r vissza Párisba, első igazi sikereinek színhelyére
— m ost m ár m int weimari udvari karnagy —, hogy a Nagyoperában két jóté
konysági hangversenyen vegyen részt. Majd Délfranciaországon á t Spanyol- 
országot (Madrid, Sevilla, Barcelona) látogatja meg és Lisszabonon á t tér 
vissza állandó lakóhelyére : Weimarba.



A Z E N E 185

A negyvenes évek végén szakít Liszt a zongoraművészi pályával. 
W agnerrel való megható barátsága idegeníti el ő t Franciaországtól, hiszen 
W agnertől, ak it szomorú emlékek fűztek Párishoz, alig hallhato tt kedvező 
nyilatkozatot a francia zenei állapotokról. É letének legnagyobb részét W eimar- 
ban és Róm ában tö lti és csak nagyritkán lá togat el a Szajna partjára.

Csak 1866 m árciusában lá tjuk  viszont az öregedő m estert Párisban. 
A St. Eustache-tem plom ban hallgatja »Esztergomi misé«-jét. A sajnálatosan 
közepes előadás nagyon lesújtja. Lehangoltságát még az a k itün tetés sem 
törli el, hogy egy pár héttel később I I I .  Napóleon m agánkihallgatáson fogadja. 
Ennek a párisi tartózkodásának van egy pikantériája is : ekkor szakít vég
legesen d ’Agoult grófnővel.

Utolsó párisi ú tján , 1886 tavaszán Liégeből jövet érin tette futólag 
a  francia fővárost, hogy Londonba utazzék, ahol Mackenzie vezényletével 
»Szent Erzsébet legendá«-ját m u ta tták  be. A nyugtalan, elhanyagolt külsejű 
örök vándoron i t t  m ár az öregség baljóslatú tünetei jelentkeztek. Szemét 
hályog boríto tta , tüdeje hangosan zihált.

Midőn 1886 április másodikán fáradt tekintetével u to ljára sim ogatta 
végig a Pantheon egekbe törő karcsú kupoláját, bizonyára érezte, hogy a vég 
nincs messze.

Három  hónap múlva, július 31.-én lehelte ki nemes lelkét Bayreuthban.

LISZT FERENC 
JELENTŐSÉGE SZÁMUNKRA

í r ta  : JEM N ITZ SÁNDOR

Jubiláns ünnepségekkel kezdődött zenei évadunk kifejezett alapgondo
laton épül f e l : egységesítő vezéreszméje a méltó megemlékezés. Már magában 
véve is üdvös tüne t az efféle átfogó tervszerűség, m ert valamelyes rendszert 
visz bele a zeneélet alkalomszerűségébe, az események véletleneken múló 
torlódásába, kavarodásába, az együvé tartozó, de széjjelsodort és az össze
férhetetlen, de egymás ú tjá t  mégis keresztező muzsikák tömkelegébe.

S ezzel voltaképen m ár ism ét hálára kötelez m inket Liszt Ferenc. 
Alig kezdünk írni róla, m ár úgy vesszük észre, hogy megint köszönnivalónk 
van neki, aki hosszú életében oly m érhetetlenül sok hálára kötelezett oly sok 
em bert, m űvészt és nem művészt, zenei, irodalm i és társadalm i egyesületet, 
szoboralapítványra és árvízkárosultakért gyűjtő  testületeket, kis országokat 
és nagy birodalm akat. S akinek m ind e feltétlenségéért, önfeláldozóan sietős 
ügybuzgalm áért annyi hálátlanságban volt része, am ennyi a személyes érde
keikről megfeledkező és kizáróan elvi meggyőződések szerint cselekvő, sőt 
bizonyos értelemben tragikusan kötelességtudó egyéniségeknek oly gyakori 
osztályrésze, szomorúan szokványos jussa.

L iszt Ferenc m ár jellemének ezzel a kidomborodó alapvonásával is 
jelentőssé válik  számunkra. Napi politikától mindvégig távo lta rto tta  m agát, 
sohasem csatlakozott korszakának pártalakulataihoz és m indenkor az általános
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emberi eszmék alapján állott. Nem is vallo tt sohasem olynemű elveket, am e
lyeket m i teljes érvényükben el ne fogadhatnánk, magunkévá ne tehetnénk.

Oka ennek : mindvégig éber és meleg kollektív érzése. Kollektiven érző 
ember nem kerülhet összeütközésbe a kollektív gondolattal.! Még ha nem is. 
cselekszik mindig e gondolat szerint, sohasem vét ellene . . . S ebből az össze
foglaló szempontból ta lán  nem is döntően lényeges, hanem inkább csak ad a t
szerűén jellemző körülmény, hogy a Párisba k ikerült Liszt Ferenc, az alighogy 
ifjúvá serdült csodagyermek Lammenais és St. Simon tanainak  követője lesz. 
és a társadalom  gyökeres ííjjászervezésének kérdései fölött töpreng.

A féligmeddig még gyermekművész, aki kevéssel ezelőtt Bécsben Beet
hoven előtt zongorázott, a ty ja  rém ületére m ost elhanyagolja hangszerét. Azon az 
emlékezetes napon kedvenc darab ját, Beethoven B-dur tr ió já t akarta  előadni. 
Bach fisz-moll fugája után.

»No, de gyerkőc, hol van a kótád, a hegedűs és a csellista?«, kérdi az 
elcsodálkozó mester.

»Beethoven úr, kérem m ajd  csak megpróbálom és hozzáveszem a 
hiányzó szólam okat is.«

Beethoven szinte m egkövültén hallgatta já tékát, de a záróakkord u tán  
fö lpattant, átölelte a fiú t és a következő mélységes beethoveni szavakkal 
csókolta homlokon : »Elég, te megértettél, most menj és értess meg másokkal is /«

A »IX. szimfónia« hum anista eszmékért lángoló, halhata tlan  zene
költője ú tnak  bocsátja Lisztet, aki, még akkor sem lesz hűtlen hozzá, am ikor 
rövid időre elvonatkoztatja ezeket a vele teljes m értékben m egosztott hum a
nista eszméket attó l a zenétől, am ely hordozójuk és leghatékonyabb hirdetőjük.

Tragikusnak m ondottuk Liszt kötelességtudását és működésében csak
ugyan nyom ába szegődik és hű kísérője a tragikum .

Schubert csodálatosan szép dalait — akkor még alig ismerik. Liszt 
rögtön fölfedezi bennünk a zsenialitás szikráját, de mitévő legyen? Maga nem 
énekel, hogyan népszerűsítse őket? . . . Zongorára írja  á t ezeket az énekhangra 
készült kicsiny és mégis teljes m esterm űveket s ezeket játsza, terjeszti m inde
nü tt. Sikerük átütő. Schubertét m ost végre fölfedezik az énekművészek is ; 
m ost m ár ők tapossák széles ú ttá  a Liszt által tö rt keskeny csapást. Schubert 
dalai Liszt jóvoltából végre a dalosok köztulajdonába mennek át. A sors 
keserű iróniája, hogy Liszt ezért az úttörő, lelkes propagandájáért formálisan 
bűnhődik és végül csak szemrehányásokat, éles tám adásokat arat. Gánccsal 
illetik, m ert »ízléstelen stílushibát« követett el és énekszóra ír t  dalokat merészelt 
zongorán előadni. H olott »minden valamirevaló művész tudhatná«, hogy eredeti 
dalt nem illik hangszerre á tü lte tn i! Liszt tehát átiratokkal v itte  sikerre azokat a 
m űveket, amelyek győzelmük pillanatában ellene fordultak : fölöslegessé 
te tték  és elném ították rájuk  fordíto tt propagatórikus m unkáját.

A weimari nagyherceg udvari karm estere (1847— 1861.) Wagner operáiért 
küzd. Elsőnek m u ta tja  be a »Lohengrin«-t és műsoron ta r tja  a »Bolygó hollandi«-t, 
a »Tannhäuser«-t még akkor is, am ikor W agner a drezdai forradalom ban való
részvétele m iatt menekülni kénytelen és a távollétében halálra íté lt svájci 
emigráns m űalkotásainak pártolása alig szám íthat különösebb fenső rokon- 
szén vre, sőt nagy személyes bátorságot és kockázatot jelent. Liszt opera
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átiratokkal, nehezen kierőszakolt előadásokkal, szóval és tollal harcol b a rá t
jáért, még akkor is, am ikor m ár úgy érzi és tapasztalja, hogy W agnert első
sorban érdek fűzi hozzá. Csalódása, bará tja  őszinteségéből való fájdalm as 
kiábrándulása azonban korántsem  befolyásolhatja művészi meggyőződését. 
Tudja, hogy remekművekről van szó s ezekért síkra szállni : kötelesség, amely 
független mindennem ű személyes kapcsolattól s a magánember érzelmei 
fölé kerekedő, önálló feladat.

H iába figvelmezteti hű barátnője, Sayn-Wittgensíein Karolina hercegnő,
évtizedes élettársa, aki az 
asszony féltő szeretetével 
liétköznapian józan nyelvre 
ü lte tte  á t a két zseniális férfi 
szellemi vonatkozásait és 
»kihasználástól« igyekezett 
megóvni Lisztet. De Liszt 
a tárgyilagos igazságosság 
parancsának engedelmeske
dett, még ha egyéni érdeke 
ellen is kellett cselekednie. 
H a W agner a nagyobb —- 
akkor övé az elsőbbség s 
neki minden tehetségével 
szolgálnia kell bará tja  érvé
nyesülését! Nehéz elhatáro
zás. S Liszt némiképen köny- 
nyíteni igyekezett helyzetén, 
am ikor k ité rt a közelebb- 
fekvő párhuzam ok elől és 
lem ondott operaterveiről, a 
»Sardanapah-ról, amelynek 
kom oran hatalm as tárgya 
lord Byron nyomán éveken 
á t foglalkoztatta, sőt vissza
u tasítja  W agnert, noha ő k i
fejezetten szám ára ír t  szöve

get — a »Wieland«-ot —, hogy kedvét élessze. Liszt más m űfajok felé fordul és a 
monum entális alkotás lehetőségeit az oratórium  területén ta lá lja  meg. Az »Erzsé
bet legendája« u tán  — húsz év a la tt — m egírja »Krisztus«-át; de Wagner, aki 
Liszt ízlését, k ritiká já t m indenkor nagyrabecsülte és nézeteiből, akarásából sokat 
tanult, ide is nyomon követi őt és az övével m ár-m ár határos vidéken tábo
rozván, a maga különös Krisztus-operájához, a »Parsifal«-hoz m erít ihletet.

De a tárgyilagos igazságosság alapján állt maga W agner is. S minthogy 
fontosabbnak, messzebbhatónak érezte műveit, mondanivalóit, a művészi 
becsületességgel járó természetes áldozatként fogadta el m indazt, am it Liszt 
szellemi és anyagi javakban neki bőven és az önmagán diadalmaskodó hősies
ség m agasrendű örömével ajándékozott.

íbiszt Ferenc portréja ötvenéves korában, 
a »Szent Frzsébet« legenda megkomponálásakor
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Szám unkra példaadóvá válik Liszt, az ember. Élete, munkássága arra 
int, hogy az igaznak és jónak felismert ügy mindenek felett á l l ! Tettei feltétlen
ségre tanítanak. A világhír fénykoszorújától övezett zongoravirtuóz alig 
liarminehétéves korában habozás nélkül mond búcsút hasonlíthatatlan sikereinek, 
m ihelyt az egyetemes művészeti fejlődés szem pontjából lényegesebb teendők 
tu d a tára  ébred ! . . . S mi m ást je lent az egyetemes művészeti fejlődés a 
művész életében, m int a közjót ! ?

AZ ISMERETLEN LISZT
I r ta :  GESZT.EK ÖDÖN

Liszt Ferencet nagyon sokan szeretik, ellenfele m a m ár kevesebb van, 
m int volt néhány évtizeddel ezelőtt is, de legkevesebben vannak azok, akik 
ő t igazán ismerik. Aki ismeri rapszódiáit, a Liebestraum -Nocturne-t, Campa- 
nelláját, azt az ö t-liat dalát, amelyek népszerűvé váltak, vagy akár Dante- 
szonátáját is, az még csak Liszt előszobájáig ju to tt és sok a jtó t kell még 
kinyitnia, míg szemtől-szembe kerül vele. Még a ku ta tó  szám ára is nehezen 
megközelíthető, hiszen műveinek együttes kiadása is félbem aradt s nagyon 
sok m ár felfedezett kézirata első kiadására vár. Amikor az ismeretlen Liszttel 
foglalkozunk, ez helyesen úgy értelmezendő, hogy elsősorban még mindig 
eléggé nem ism ert és kellőképen nem m éltányolt alkotásaira kívánjuk a figyelmet 
felhívni, a m agyar közönséggel m egszerettetni azokat, másrészt eddig teljesen 
ismeretlen m űveket kívánunk bem utatni. Vizsgálódásainkban két részre kell 
osztanunk, szét kell választanunk azokat a m űveket, am elyeket igaztalanul 
és indokolatlanul mellőznek, azoktól, amelyek belső érték hiányában szorultak 
háttérbe és m arad tak  ismeretlenek. Hz az osztályozás Liszt művészetének 
minden aláért ékelése, kegyeletsértés nélkül m egtörténhetik. Liszt maga írja, 
hogy szám ára a mindennapi kotta írás olyan életszükséglet, m int a lélekzés, 
szokásává le tt, am elynek —- írja  — »ha nem hódolhatok, elveszítem lelki 
egyensúlyom at és ez a betegségem az esztendők m últával m indjobban 
elhatalm asodott rajtam«. Minden szabad percét felhasználja ko tta író
szenvedélyének kielégítésére, ismerve továbbá zaklato tt, viszontagságos életét, 
am elynek legalább felét ú ton töltö tte , kézenfekvő, hogy ilyen módon nem 
születhetett remekmű minden alkalommal, valahányszor to llat vett kezébe 
s ezért alkotásait nem lehet és nem szabad egyforma m értékkel mérni és bírálni. 
Nagyon sok m űvét inkább csak sa já t m agának írta , sok esetben csak egyetlen 
személynek, nem szám ítva az ilyen darabok nyilvános előadására, még kevésbé 
kiadására. Több feljegyzése vázlat m aradt, csiszolatlanul, de az összeskiadásba 
ilyenek is bekerültek. Mindezeket figyelembe kell vennünk, am ikor Liszt 
zeneköltői munkásságáról vélem ényt m ondunk. Bgyik másik művéről, azután, 
hogy papírra vetette, maga Liszt is tökéletesen megfeledkezett. Ezek között 
nem egy gyöngyszem akad. Ilyen például a I I I .  zongora-versenymű ve. 
Erről az ismeretlenül m arad t zongora-versenyműről a legkiválóbb Liszt
kutató, Raabe Péter szó szerint azt írja, hogy értékben m éltóan sorakozik 
legjobb munkái mellé. Maga Liszt nem já tszo tta  ta lán  soha ezt a m űvét, soha 
nem beszélt róla, írásaiban, levelezéseiben sehol se tesz említést.
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Liszt sokfelé ágazó művészetének legkevésbé ism ert hajtásai dalai. 
Ezek távolról sem foglalják el zeneéletünkben az őket m éltán megillető helyet. 
Mentségül szolgáljon, hogy Liszt daltermésének körülbelül a fele csak a leg
utóbbi időben kerü lt kiadásra. Összesen 107 dalá t ism erjük ma, ezek közül 
Julius K app  kitűnő, 1909-ben megjelent Liszt-biográf iá ja még csak 58 dalról 
tud , a többi dal felkutatása nagyrészt R aabe érdeme. Másrészt ezek a dalok 
túlságosan artisztikusak ahhoz, hogy köznapi értelem ben v e tt népszerűségre 
juthassanak. Form ai szerkezetük is összetettebb, m ind például Schubert 
vagy Brahms dalai és hangszerkíséret nélkül legtöbb dala el sem képzelhető. 
Csak a kettő  együtt, az énekszólam és a kíséret kölcsönhatása ad ja meg a dal 
értelm ét. Éppen ezért ta rtan ak  igényt a Liszt-dalok a tökéletesebb előadásra, 
m ert nem engedik m agukat alkotóelemeikre bontani : az énekszólanmak, 
a szövegnek, a zongorakíséretnek és a mélyen á térze tt előadásnak tökéletes 
egységbe kell egybeolvadnia. A »Szeretnék elmúlni« című, Herwegh szövegére írt 
dal ta lán  a legjelentékenyebb Liszt egész daltermésében. K éziratára a következő 
szavakat jegyezte fel: »Ez a dal ifjúkorom  testamentoma.«. A zért is külön 
em lítést érdemel, m ert zongorakíséretében W agner T ristán-jának »Unstillbare 
Sehnen«-motívuma csendül fel. Meg kell jegyezni, hogy Liszt ezt a dalt 10 évvel 
a T ristan  előtt írta .

Amilyen titokzatos, talányszerű egyénisége, am ennyire ismeretlen 
m arad előttünk örökre lelki arculatának igazi képe, olyan őszinte és annyira 
nyílt alkotásaiban. I t t  rá kell m utatnom  arra a meglepő ellentétre, amely 
egyéniségében és alkotásaiban jelentkezik. Minden műve egy-egy vallomás, 
gondolatait nem rejtegeti, nem burkolja fátyolba őket s m ár címükben elárulja : 
mi inspirálja a mű megírásában. Ebben tökéletes ellenlábasa például Bralnns- 
nak, aki a rezervált érzések mestere, s akinek beszédjét többnyire csak ismétlés 
u tán  értjük  meg a maguk valódi jelentésében, m intha gondolatait el akarná 
rejteni az akkordok és kísérő figurák gazdag szövevényében. Vele szemben 
Liszt egyformán nagy tem atikus ötleteiben, gondolatainak és tém áinak 
kifejlesztésében, továbbszövésében s m indezt a legközvetlenebb eszközökkel közli. 
Született programmzenész, ritkán ír abszolút zenét, akár szimfóniát, akár 
csak egy technikai képzést szolgáló etűdöt vet papírra. Elképzelni is nehéz 
nála első vagy második szimfóniáról vagy etűdről beszélni, hanem ezek helyett 
például Paust-szimfóniát, M azeppa-etüdöt mondunk. H a általános értelm ű 
címet ad például legendáinak, balladáinak, akkor is előre elképzelt eseményeket, 
program m ot önt hangokba. De milyen végleteket kö t össze, milyen táv la tokat 
nyit meg ez a program m -m uzsika! A legtisztább élmény költészet. Elgondolá
sában mindig valami határozott ta rta lm at félreismerhetetlenül kell kifejeznie, 
akár eszméket, gondolatokat, érzelmeket, akár külső eseményeket foglal 
hangokba. E zt a kétféle ta rta lm a t kiválóan szemlélteti a következő két darab. 
Az Obermann-völgye egyik legszebb példája egy olvasmány keltette gondolat 
zenei form ába öntésének. Anyagát egy annak idején sokat olvasott francia 
könyvből m eríti, címe : »Obermann, levelek«, szerzője Jean de Sénancourt. 
Tartalmából, mely Lisztet megihlette s am elyet művének m ottójául használt, 
csak ennyit idézünk : »Mit akarok ? Mi vagyok ? Mit követelek a term észettől ? 
Minden re jte tt, minden még m egbízhatatlan ; minden forma változó, minden
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ta rtam  határos.« E lvont, filozófiai tartalm ával tökéletes ellentéte például 
»Az Este-villa szökőkútjai«-nak, amely tisztán  külső eseményt ábrázol, a vizek 
csobogását festi, teh á t egyszerű hangutánzás, míg az Obermann-völgyben 
nem m agát a völgyet, a tá ja t, annak term észeti szépségeit akarja leírni, hanem 
a költő által felvetett, a filozófia körébe vágó kérdésekbe mélyed s reflexióit 
sa já t nyelvére átü lte tve írja  le.

Soha nem ír  kam arazenét, m ert ez a műfaj nem tű r  el programmot, 
vagy címet. Csak aggkorában zárkózik el műveiben is a világ elől, utolsó 
idejéből származó zongoradarabjaiban. Talányszerű, ismeretlen gondolatok 
foglalkoztatják Preludio funebre, Álmatlanul, Balcsillagzat, Gyászgondola, 
Komor felhők stb. című műveiben, m intha életének tragikum át akarta  volna 
megörökíteni. Nem ad róluk felvilágosítást, csak Lina Rámáimhoz 1883-ban 
in tézett sorai engednek bepillantást leikébe : »Ön tu d ja  — írja, hogy milyen 
fájó tövist hordok szívemben, mély gyászt, amelynek itt-o tt hangokban kell 
kitörnie.«. Noha m a m ár m i is tudni véljük, mire vonatkozik ez a megrendítő 
vallomás, úgy érezzük : itt van, ezekben a művekben rejtőzik az ismeretlen 
Liszt, ezeknek a m űveknek háttere, indítóoka vár még teljesebb felfedésre.

Liszt tökéletes megismeréséhez, az ismeretlen Liszt felfedezéséhez a 
ku tatón, az életrajzírón és az előadóművészen kívül egyéniségének végső 
pontos rajzához még az élesszemű lélekbúvár megállapításaira is szükségünk 
van. Az em lített m űvek közül elemezzük például a »Komor felhőkbet, amely 
szintén az összeskiadásban jelent meg először s L iszt legbizalmasabb vallomásai 
közül való, am elyet kétségkívül nem a nyilvánosságnak szánt. Az elmúlás 
vigasztalan hangulata árad belőle, a gyötrő gondolatok m int sötét felhők 
torlódnak és nehezednek lelkére. Basszus-tremolóval kísért nyomasztó liang- 
zatok, m ajd egy ostinato-alakzat fölött lassúm éretű krom atikus menet bonta
kozik ki és emelkedik egyre feljebb, végül két titokzatos pianisszimó akkord 
zárja le a maga nemében egyedülálló művet. Ahogy élete végén lem ondott 
minden külsőségről, fényről, e művében lemond a világ szám ára megérthető 
kifejezésről. A többé m ár nem remélő ember beszéde ez, az elhagyott Liszt, 
az élet szám űzöttje beszél itt. Az a Liszt, akit a világ ismert, az természetesen 
egy más Liszt volt. Szeretetrem éltónak nevezte őt anélkül, hogy sejtené, 
hogy Liszt a szó eredeti és igazi értelmében méltó akart lenni és méltó volt a 
szeretetre. P rófétája és apostola művészetének, embernek óriás, akiben, 
m int egyik életrajzírója m ondja, Krisztusi lélek lakott.

A »Komor felhők« bensőséges jellegével nem tartozik  a hatásos darabok 
közé, de tanulm ányozásra érdemes, m ert tem atikája, harmonizációja, alaki 
szerkezete annyira a jelenkor szellemébe illeszkedik, hogy modernebbül a 
mai zeneszerzők sem írh a tták  volna meg. W ittgenstein hercegnő nevezetes 
mondása : »Liszt valamennyi zeneköltő közül dárdá já t Wagnernél is messzebb, 
a legtávolabbi jövőbe vetette« — ebben a m űben igazolódik teljesen.

Liszt Ferenc diadalokban és csalódásokban egyformán gazdag, önmagát 
másokért feláldozó élete, sa já t kora által meg nem érte tt, félreismert m unkás
sága arra  kötelez bennünket, hogy ránkhagyott szellemi örökségét hiánytalanul 
feltárjuk és minden képességünkkel ápoljuk.
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LISZT FERENC ORGONAMŰVEI
í r ta  : SCHM IDTHAUER LAJOS

Miként zongora- és orkesztrális műveiben, úgy orgonaszerzeményeiben 
is m egnyilatkozik Liszt Ferenc reformáló géniusza és behatóbb tanulm ányozás 
u tán  m egtaláljuk bennük m indazokat a sajátszerűségeket, melyek nagystílű 
egyéniségét alkotják.

M indenekelőtt tudnunk kell, liogv Liszt Ferenc bár első sorban a 
zongorának volt utolérhetetlen mestere, az orgonát is nagy m űvészettel 
kezelte. K ortársai, akik improvizálni hallo tták , valóságos csodákat beszélnek 
azokról a hangulatképekről, melyeket Liszt az orgonán rögtönzött. Ilyenkor 
Liszt egészen átszellemült. A csapongó képzelet szárnyán felemelkedve m ajd 
misztikus, m ajd érzelmes, m ajd meg féktelen szenvedélyes, színpompában 
ragyogó gondolatokat érzéki te tt  meg az orgona billentyűzetén. Im provizált 
fugái Bach polifónikus rögtönzéseivel vetekedtek.

Ő az első, aki az addig kizárólagosan uralkodó polifon orgonastílust 
a homofon stílussal felcserélte és ezzel az orgonairodalom fejlődését új irányba 
terelte. Orgonára ír t  műveivel bebizonyította, hogy az orgona nem kizáró
lagosan polifon hangszer. Ennek megfelelően egészen új, eddig teljességgel 
ismeretlen színeket, hatásokat v á lto tt ki az orgonából és nem túlozunk, am ikor 
azt állítjuk, hogy Liszt a zongoraművész követői révén nemcsak a későbbi 
irodalomra, de m agára az orgonaépítészetre is nagy kihatással volt. Es jó l
lehet a barokk-m űvészet hívei a rom antikus orgonában lá tják  az egyetemes 
orgonaművészet nagy dekadenciáját, még sem lehet elvitatni a tényt, hogy a 
rom antikus orgonairodalom újabb lendületet ado tt az orgonaművészetnek és 
azt sok értékes művel gazdagította.

Mint rom antikus, Liszt a poézisnek, szabadon csapongó fantáziájának 
nemcsak a form át, de a kifejezés eszközeit is teljes m értékben alárendelte, 
ezzel nemcsak az orgonairodalom, de az orgona já ték  technikájának tovább
fejlődésére is nagy befolyással volt. Hogy Liszt az orgonát orkesztrálisan 
fogta fel, azt zenekari gondolatain kívül a kompozíciók technikai felépítése 
is bizonyítja. Orgonaművei összevont zenekari p a rtitú rák  ; a színes regisz
trálás egyik legfőbb és elengedhetetlen kellékük. Ezért érvényesülhetnek 
csakis modern hangverseny-orgonán a m aguk teljes fenségében, pom pájában.

Nem kevésbé jellemző az sem, hogy Liszt, minden idők legnagyobb 
zongorása, nem tagad ta meg m agát akkor sem, am ikor orgonára kom ponált. 
Az eddigelé olyannyira féltve őrzött »kötött stílus« kényszere alól felszabadulván, 
olyan passageokat és fu tam okat szó laltato tt meg az orgonán, am ilyeneket 
azelőtt kivihetetleneknek ta r to tta k  És ha nála kom plikáltabb pedálnehézsé
gekre alig is akadunk, műveinek in terpretálása annál fokozottabb m értékben 
tételezi fel a zongoratechnikát.

Részben nyom tatásban megjelent orgonaműveinek száma összesen 30. 
Ezek közül öt eredeti, a többi átirat. Egy részét, a nevezetesebbeket, a ném etek
nek Lipcsében élő és ez idő szerint legnagyobb orgonistája. Straube Károly 
dolgozta á t és lá tta  el regisztratúrával. Az átiratok  közül egyike a legkedvel
tebbeknek az Arcadelt-féle »Ave Maria«, a 16. században élt hollandi zene
szerzőnek négyszólamú karra ír t imája, melyet Liszt ír t á t orgonára. 
Legnevezetesebbek ezenfelül azon átiratok, melyek nagyszabású műveinek 
egyes részletei és amelyeket részben maga, részben mások, m int Gottschlag, 
M üller-Hartung írtak  á t orgonára. így  »Bevezetés, Fuga, Magnificat« a 
Divina Comédiából A. W. Gottschlag, »Bevezetés« a Szent Erzsébet Legendához 
M üller-Hartung átiratában. Híres a »Tu es Petrus« és a »Pápai Hymnus« 
a Krisztus oratóriumából, az »Offertorium« a Koronázási Miséből stb. Ezekhez 
sorozhatjuk az »Evocation a la Chapelle Sixtine«-t, melyben Allegri híres 
Misererejét és Mozart »Ave verum corpus«-át dolgozta fel Liszt.

Eredeti orgonaművei között elsősorban meg kell em lítenünk a híres 
»Prófétaábránd«-ot úgy is m int a mester legihletteljesebb, de egyúttal arányai- 5

5
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ban is egyik legnagyobb koncepciójú orgonaszerzeményét. E redeti címe : 
Fantasie und Fuge über »A d  nos ad salutarem undam«. Alapm otívum a a 
»Próféta« operában előforduló ism ert chorál, mely végigvonul az egész kompo
zíción. A m ű első része a tém ának művésziesen felépített és m int fokozottabb 
m értékben komplikálódó variációiból á l l ; második része a fúga, melyet egy 
rövid bevezetés előz meg. Ez utóbbi, valam int az expozíció magán viseli 
a zongorastílus jellegét, de hatásában új és eredeti. Az ezt követő »kidolgozás« 
valóságos remeke a kontrapunktikus művészetnek, am ellett színes, zenekari 
effektusokban bővelkedő. A befejező rész tulajdonképen a Vivace molto-val 
kezdődik, am ikor a fugatém a ú jra  m egszólal; de ekkor m ár kettőskontra- 
punktikus feldolgozásban, egyre fokozódván, míg végre kibontakozik a 
hatalm as Choral a maga egyszerű fenségében, mely egyszersmind a mű grandió
zus befejezése.

A másik nagyobb szabású műve a Praeludium és Fuga B. A. C. H. 
fölött. Bár ta rta lm i szempontból jóval az előbbi m ögött m arad, mesteri fel
dolgozása mégis az orgonairodalom egyik legértékesebb alkotásává avatja. 
Egyesíti m agában a m odern orgona já téknak  összes raffinem entját, káprázatosán 
csillogó hanghatásait. Meghatóan szép, am ikor a m otívum  uto ljára megszólal : 
úgy érezzük m intha Liszt elbúcsúznék Bach tói.

H arm adik és egyúttal utolsó orgonaműve a Változatok, Bachnak »Weinen, 
Klagen, Sorgen, Zagen sind des Christus TraenenbroU című kan táte  első tételének 
basso continuója és a A-moll mise »Crucifixus«-a felett. A mű tulajdonképen 
a földi élet drám ai illusztrálása, melyben Liszt a krom atikus menetekre fel
ép íte tt variációkban az élet küzdelmeiben k ifáradt emberi lélek szenvedéseit, 
a m ár-m ár kétségbeesőt megkapó drám ai erővel ju tta tja  kifejezésre ; itt- 
o tt még egy-egy fellobbanása, erősebb kitörése az emberi öntudatnak, de 
lá tva  a küzdelem hiábavalóságát végül is az isteni Gondviselésben való meg
nyugvásban ta lálja  meg a vigaszt és m integy apotheozisszerűen »Was Gott 
tut das ist wohl getan« kezdetű ism ert chorállal nyer befejezést a kompozíció. 
Ebben is, m int megannyi művében m egnyilatkozik a Mester mélyről fakadó 
vallásos érzülete.

Lisztet ép úgy, m int W agnert, csak az ism erheti meg teljes nagyságában, 
aki vele és műveivel behatóan foglalkozott. Bizonyos áram latok iparkodnak 
érdemeiből levonni, zenetörténelmi jelentőségét kisebbíteni, ez nem érintheti 
alkotásainak örökkévalóságát.

LISZT DALAIBÓL
B O R O S  R E Z S Ő  műfordításai

A fordító minden jogát fönntartja 
' A rádióval szemben kézirat

X.

Mint a virág 
Du bist wie eine Blume

Heine

Mint a | v irá—g, olyan | szende vagy, 
oly | tiszta, oly | angyal|szép ; 
e—1]nézlek és szivem | rejtekén 
egy titkos bánat ég.

1. ) oly kedves, oly angyalszép.
2 .  ) »nézlek és« L  _L _L

4 ö ö

1 . )

2 . )
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Szeretném gyermeki fődre 
rátenni két kezem,
kérve, j 5 Isten | tartson meg | téged | 
ily szendén, | ke—dve|sen.

X I.

K it tündöklő menny fogant 
Der du von dem Himmel bist

Goethe

K it tündöklő menny fogant, 
elcsitítod I mind, mi é—-|get, 
szánd ez | árva n y u g ta lan t 
s édes csepped | dúsan m érjed :

/: Fáj I harcaink sem m isége! :/
/: M it I ér mind a | bú s a | kéj ?! :/
Égi Béke,
jöjj, óh jöjj, e szí—vbe térj!

X II.

Kis énekem, szállj 
Kling leise, mein Died

Johannes Nordmann

Kis énekem, szállj 
könnyed—halkan oda ; 
ne ébressze | ő t 
fel a I vá—gy szajva!

szép I gyöngéden | csendülj 
az j ablak e|lőtt, 
szép I cső—ndbe’ j  járj, 
hogy I föl ne keltsed | őt!
Kis I é—nek, | szállj, 
oly j  la —pva | járj,
/: hogy föl ne | kö—ltsd 
a kedves | lányt!:/

3. ) Úgy vágynám gyermeki fődre . . .
4. ) »tartson meg :« I — — I

4 4 4 '

5. ) VAR. /:Jaj, | csüggeszt e zűrös | hajsza!:/
6. ) édes—halkan oda ;

3. )

4 .  )
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6.)
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(Grazioso) Fond csöndesen át,
m int a hajnalkaág 
átöleli | vággyal 
a ke—dves | fát, 
óh lopd meg az | é-—des 

(rit.) fülemü|lét,
mikor a | ró-zsá—nak 
ad | é—jize|nét.

Ám viharos | csóktul 
ne riadjon | ő, 
lábúj j hegyen | járj, 
m int a | vándor | jő, 
k it | áhító szíve 
az | Úrhoz | h a jt : 
m int | csöndes fo|hászt, 
ú—gy | suttogd e | dalt.

Kis énekem, szállj
K önnyed—halkan oda ;
ne ébressze | őt
fel a | vá—gy sza|va!
szép | gyöngéden | csendülj
az | ablak e lőtt,
szép | cső—ndbe’ | járj,
szép | gyöngéden | csendülj
az | ablak e|lőtt,
csö| - -ndbe’ | szá—llj,
/: hogy fel ne | költsd 
a kedves | lányt!:/
Ne | ébreszd fel | őt!
Kis | é—nek, | szállj, 
oly | lo—pva | járj,
/: hogy fel ne költsd 
a kedves | lányt!:/

8 . )

9.)

7.) m. f.

7.) m. f.

7. ) /»csendülj az A A A | »ablak e—« A A  A  \

8. ) *láb|ujjhegyen | járj :« A  | A  A  A  | A  .

9-) úgy A .

Hibaigazítás. A  Z e n e  6. sz. 98. o., M ig n o n  d a la  első sora így hangzik: 
Ott | éltem én, hol | nyit a citromág.
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LISZT FERENC ORKESZTRÁCIÓJA
í r ta  : SIKLÓS ALBERT

Liszt Ferencről a pianistáról azok, akik szerencsések voltak ő t még 
fénykorában hallani, a legnagyobb csodálattal, elragadtatással beszélnek. 
Billentésének színességét, já tékának káprázatos dinam ikáját, u tolérhetetlen 
technikájának ragyogó kiegyenlítettségét úgy emlegetik, m int valam i te r
mészeti tünem ényt. A zongora koloritjának Liszt —m int Mihalovich m on
do tta  egykoron — háromféle tónust tu d o tt kölcsönözni. Egy klasszikus »sem
leges« tó n u s t : ezzel já tszo tta  Bach, Mozart, Beethoven és W eber zongora- 
darabjait, valam int dalok zongorakiséretét ; egy »romantikus« nagyon színes, 
de zongoraszerű tónust : ezt Schumann, Chopin, és a sa já t zongoraműveinél 
alkalm azta ; végül egy »orkesztrális« tónust, ebben trom biták  recsegtek, ü s t
dobok dübörögtek, fafúvó staccatók villogtak : ezzel káb íto tta  el hallgatóit, 
ha zenekari átira tokat (operarészleteket, operafantáziákat, szimfónia-letéteket, 
stb.) m u ta to tt be.

Kolorista volt Liszt m ár akkor is, midőn m int zongoraművész u tazta  
be a kontinenst. Amikor pedig, megcsömörölve a »m ulattató bohóc« szerep
körtől, váratlanul, elég fiatalon, félbeszakítja előadóművészi pályájá t és el
vállalja a weimari udvari színház vezetését, lázas érdeklődéssel fordul a zene
kar kiaknázhatatlanul ezerféle sokszínűsége felé, hogy megírja szimfonikus 
költeményeinek és szimfóniáinak elég tekintélyes sorozatát.

Valami érdekes félénkség, m egm agyarázhatatlan félszegség m utatkozik 
első kísérleteiben. Az a Liszt, aki zeneszerzési tanulm ányainak kezdetén ki 
m ert állani egyetlen operájával — Don Sanche — m elyet tizennégyéves korá
ban m u ta tta k  be a párisi nagyoperában, ugyanaz a Liszt legelső szimfonikus 
költeményeinek — Tasso, Prometheus, — csak partitúraszerű zongora
kivonatát készíti el és a hangszerek részletező elosztását, a tulajdonképeni hang- 
szerelést m ásokra (Conradi, Raff) bízza.

Állapítsuk meg, hogy Liszt eljárása nem volt »idegen toliakkal való 
öneicomázás«, hiszen a nagyon aprólékos zongorakivonatba, m int az eredeti 
kéziratokon látható, ő maga is beírta előre az elgondolt hangszereket, a dallam ot, 
vagy a fontosabb közép tém át intonáló szólamokba. H a valóban idegen segít
séget akart volna igénybe venni, akkor nem a szürke, átlagtehetségű Conradit, 
vagy a »karmesteri technikával« hangszerelő Raffot vette  volna igénybe, 
hanem olyan muzsikusokat, akik valóságban virtuóz mesterei voltak az orkesz- 
trációnak — Berlioz, Cornelius, W agner — akik bizonyára készséggel eleget 
is te ttek  volna ebbeli kérésének, hiszen m indannyian sokszorosan lekötelezettjei 
voltak Lisztnek.

De Liszt nem sieti el dolgát. Fokozatosan készíti m agát elő az orkesz- 
tráció technikájában, hogy annál biztosabban érjen célt. Első önálló kísérleteit 
többször dolgozza át. Nem sajnálja sem a pénzt sem a ráford íto tt időt, m unkát. 
Az első felületesen odavetett partitúrából rögtön kiíra tja  a szólamokat s m űvét 
eljátszatja zenekarával. A próbákon figyel, tanu l a hallottakból. Ú jra á t
dolgozza művét, okulva a próbák tapasztalatain. Ism ét k iíra tja  a szólamokat, 
hogy művének hangzását egybevethesse az első kísérlettel. H a m ost is elé
gedetlen volt az eredménnyel az előbbi eljárást megismétli, addig, míg orkesz- 
tere kifogástalanul szól. Arra is tudunk példát, hogy némelyik nyom tatásban 
megjelent szimfonikus költeményének példányait egy-két év m úlva vissza
vonta és új, jav íto tt, sokszor gyökeresen átdolgozott kiadást bocsátott közre.

H a tehát Liszt zenekari technikáját akarjuk elemezni, m éltatni, akkor 
csak azokra a partitú rá ira  hivatkozhatunk, miket művészi fejlődésének csúcs
pontján  alkotott, amikor orkesztrációjában teljesen a maga lábán állva ere
deti, egyéni hangon szól hozzánk. Vezérkönyveinek futólagos átlapozása 
közben is m egállapíthatjuk, hogy az »Ideálok«, a »Fauszt« és a »Dante-szim- 
fónia« és a két »Mefiszto-keringő« azok a főművei, melyekből a Liszt-féle 
kolorit tanulságait a legbiztosabban szűrhetjük le.
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A zenekari hangszerek individualizálása, melynek első jelenségével 
m ár Beethovennél találkozunk, nála még szembetűnőbb. Szorosan összefügg 
a motivumképzés jellegzetességeivel. Tipikusan rom antikus vonása Lisztnek 
bizonyos eszméket, fogalm akat szimbolizáló m otívum ainak ritm ikai á t
alakítása, hangnemi átültetése és hozzátartozó figurádéinak megfelelő 
variálása. E zt az átalakítást, melyet a programúiul szolgáló alapgondolat han
gulata irányít Liszt azzal is fokozza, hogy a m otivum ot intonáló hangszert, 
hagszercsoportot is variálja. Mást »fejez ki« ugyanaz a tém a dúrbán, ha a 
fuvola in tonálja magas regiszterben, mást, ha a trom bita szólaltatja meg a 
középső regiszterben induíószerű ritm usban, mást, ha a gordonkák hozzák 
moll hangnemben, lassan, vontato ttan . Ahogyan Liszt, kortársainak állítása 
szerint, dialógusokat tu d o tt lefolytatni zongorán, különféle tónussal já tszott 
m otívum  felelgetésekkel, ugyanazt hozta ki zenekarából, hol a hangszerek szóló- 
szerűen válaszolgatnak egymásnak, néha akár egy egész tételen vagy hosszabb 
epizódon keresztül (1. a Fauszt-szimfónia »Gretchen« tételét.)

Jellegzetes Liszt hangszerelésére az egyéb hangszercsoportok szembe
állítása egy-egy három-, vagy négyszólamú szerkezet keretében. Mint a 
Mazeppa tanulságos partitú rá jában  is megfigyelhetjük, Liszt a mozgalmas 
figurációkat az egész vonós zenekarnak adja, négyoktávás unisono-ban 
Ugyanakkor a fafúvók intonálják egységesen, három oktávás unisono-ban a 
tém át, míg a kürtök, puzónok a töltő harm óniát szolgáltatják. Ez a technika 
különösen szépen érvényesül a nagy zenekar igen erős tu ttijában . Legszem- 
léltetőbb példa : a Fauszt-szimfónia első részének záró tém ája (C-dúr) ahol 
a vonósok figurativ trem olóit á lh tja  szembe a magas fekvésű fúvók ünnepélyes 
tém ájával és a puzónok méltóságteljes harmóniáival.

Kevés komponista aknázta ki Túszt korában oly sikeresen a fuvola 
és a klarinét legmélyebb regisztereit, m int a Dante-szimfónia halhatatlan 
komponistája. Kétségtelen, hogy ezt a hanghatást tőle leste el Debussy, Mahler 
és Strauss Richárd. De Liszt volt az atyam estere a fo jto tt kürtökkel kom 
binált hárfa-arpeggióknak, a gordonka és óboa oktáv megerősítéseinek a 
a fagót és klarinét helycseréjének és a Mefisztó keringőben először hatásosan 
alkalm azott szűkített szeptimhangzatú hárfaglisszandóknak.

Sok hangszerelési ötlete Wagnernél is feltalálható. Nehéz az elsőbbség 
kérdésének lelkiismeretes megoldása. És ha igazságtalanság is lenne m indent 
Liszt javára írni, sokszor ju to ttak  arra az eredményre Liszt biográfusai, hogy 
a végtelenül szerény Mester, önmegtagadó krisztusi alázattal engedte át 
bálványozott barátjának  a dicsőség babérjait olyankor is, mikor az joggal 
ő t illette volna meg.

LISZT FERENC PÉCSETT, 1846--BAN
í r ta  : VÁRIIAI.MI OSZKÁR

Liszt Ferencet, am ikor 1846 október havában vendége volt báró Augusz 
A ntal Tolna vármegye alispánjának Szekszárdon, W itt János, a pécsi székes- 
egyház kiváló hegedűse azzal a céllal lá togatta meg, hogy felkérje egy pécsi 
hangverseny m egtartására. Liszt készségesen vállalkozott is rá. Október 
24-én indult el Szekszárdról br. Augusz Antallal és Petrichevics H orváth Lázár
ral a »Honderű« szerkesztőjével. Útközben Püspöknádasdon Szcitovszky pécsi 
püspök nyaralójában szálltak meg, hol a nagyműveltségű háziúr szíves vendégül 
lá tta . Pécsről pedig megjelent egy férfinégyes : K arlitzky S., Schmiedt Péter, 
W itt János és Radenics Im re személyében, kik a székesegyház énekkarának
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voltak tag jai (és alapítói 1847-ben a K irály díj as Pécsi Dalárdának). Akkori 
időben term észetesen ném et nyelvű szerenádot adtak  a nagy művésznek. 
A társaság központja természetesen Liszt Ferenc, aki ism ert genialításával 
a szórakozás m inden válfajára alkalm at ado tt a fényes és szellemdús körnek. 
L iszt zongorázott, P. H orváth  Lázár szavalt, a pécsi u rak  karban énekeltek, 
szóval a művészet fra tem izált az irodalommal, s kölcsönösen m u la tta tták  
egym ást. Későre já r t az idő, m ikor a társaságnak egy tagja, Schmiedt Péter, 
több újabb ném et férfikart m u ta tta to tt be L isztnek a jelen volt pécsi urak 
közreműködésével. A társaság el volt ragadtatva , csak egy tag ja  nem osztozott 
a lelkesedésben : — a pécsi püspök. Némi szomorúsággal jegyezte meg, hogy 
a m agyar zeneirodalom ilyen darabokat nem m u ta t föl, sőt a férfinégyes 
válfaja még meg sem született Magyarországon. L iszt erre fölállott s kijelen
te tte  a társaságnak, hogyha tetszik, ő m egírja az első m agyar férfinégyest, 
csak adjanak hozzá m agyar szöveget. P. H orváth  Lázár Garai »A patakhoz« 
című szöveget ír ta  le, amelyre L iszt o tt, a társaság előtt, egy negyedóra a la tt 
rögtönözte a kérdéses férfinégyest. M indjárt el is énekelték a pécsi u rak  s 
képzelhető volt a hatás és lelkesedés, mellyel a kis k a rt üdvözölték. Ezután 
mulatságos versengés tám ad t a p artitú ra  birtokjoga felett. Az uradalm i 
tisz ttartó  a püspöki archívum, a dalosok pedig a Zeneegylet szám ára vindikál
tá k  azt. Végül is a dalosok győztek és Schmiedt Péter tu lajdonában m aradt. 
Másnap Liszt a társasággal együtt négyes fogaton Pécsre érkezett, hol a 
püspök Öméltósága lá tta  ism ét vendégül a sa já t palotájában. Az ebédnél 
a püspök gyönyörű áldomásra emelé poharát, mire br. Augusz A. alispán 
a művészetek és tudom ányok országszerte tisztelt és lelkes pártfogóját, 
Szcitovszky püspök Öméltóságát, éltette. P. H orváth  Lázár pedig a vallást 
és művészetet költői párhuzam ba állító áldomásban köszöntötte fel a nagy
műveltségű házigazdát, ki a legmelegebb művészi hódolattal fogadá Lisztet. 
Nem hagyhatjuk szó nélkül azon elmés ö tle té t őnagym éltóságának, am ikor 
ebéd u tán  jeles vendégét a játszásra felhívja, — maga já tszo tt néhány akkordot 
a zongorán, melyet a lovagias vendég megértve, azzal a kijelentéssel foglalt 
helyet a zongoránál, hogy »az elkezdett nyom ot folytatni fogja«.

Szcitovszky püspök azt a zongorát, am it Liszt m agával hozott, emlékül 
megvette. D élután volt a hangverseny az Oertzen-féle színházban, a legfénye
sebb külsőségek kíséretében. Az előadott hét darabon felül a Rákóczi indulót 
is já tszo tta , mely i t t  is extázisba e jte tte  a nagyszámú és előkelő közönséget. 
Jelen voltak a ném etbolyi B atthyányak, gróf E rdődi Sándor, gróf B atthyány 
Kázm ér stb., kik m indnyájan m eghívták vidéki kastélyaikba. L iszt ezen szíves 
meghívásoknak nem tu d o tt eleget tenni. Este M ailáth helyettes főispán lá tta  
vendégül Lisztet, ki a leggyönyörűbb m agyar dalokat já tszo tta  pipaszó mellett. 
Másnap délelőtt közkívánatra még egy hangversenyt adott, ezúttal a »Hattyú« 
nagytermében, melynek egész jövedelm ét a budai külv. tem etőben építendő 
kápolna alapja javára hagyta. Estére P randau báróné fényes estélyt h ívott 
össze, melyen azonban Liszt nem jelent meg ; fáradságára hivatkozva kimen
te tte  magát. Október 27-én, harm adik napon, délelőtt a székesegyházat 
tek in te tte meg s a 48 regiszterü pompás orgonán mintegy háromnegyed órát 
já tszo tt A búcsúebéd. a la tt (melyet szintén Szcitovszky püspök adott), szó
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volt a pécsi székesegyház restaurálásáról és az ezt követő fölavató ünnep
ségről. Liszt megígérte, hogy a fölavató ünnepségre misét komponál, amelyet 
tiszteletből, honorárium nélkül ajánl föl a székesegyháznak. A püspök term é
szetesen hálásan fogadta e ragyogó ígéretet. De a beváltásra nem volt 
alkalom. A székesegyház restaurálása hosszií időre elhúzódott s közben 
Szcitovszky püspökből Magyarország hercegprímása lett. Az esztergomi bazilika 
építése alkalm ával eszébe ju to tt Szcitovszky prím ásnak Liszt egykori ígérete. 
Augusz A ntal ú tján  értesítette Lisztet, hogy kéri az Ígért misét a bazilika 
felszentelő ünnepségére. (1855.) Liszt boldogan fogott hozzá a mise komponá
lásához s így le tt az ígért pécsi ünnepi miséből az Esztergomi mise. Megható 
búcsúzás u tán  Liszt Ferenc a püspök pompás négyes fogatán nagy kísérettel 
Mohács felé vette ú tjá t, hajóra ü lt és Bániakra ment, gróf Karácsonyi 
Gedő kastélyába, hol impozáns fogadtatásban részesült.

Pécs zeneélete szám ára 1846 október 25., 26. és 27. ünnepnapok voltak, 
m ert Liszt Ferencet a világhírű m űvészt üdvözölhette körében.

LISZT FEREN C, A MÁGUS
í r ta  HAMMERSCHLAG JÁNOS

Vájjon hogyan hatna Liszt P'erenc zongorázása a mai emberre, ha 
összehasonlíthatná a modern zongoratitánok játékával, a technikai és sport
teljesítmények mai, évről-évre »javított« világrekordjainak korában ? E zt a 
kérdést gyakran vetik fel a fiatalabb generáció körében, ahol a legtöbbször 
hajlandók m indazokat a történeteket, melyek Liszt Ferenc játékának egyedül
álló varázsáról szólnak, szent, de inkább csak jám bor legendáknak tekinteni. 
Az élő L iszt-tanítványok száma m a m ár csekély és táv latuk  az eseményektől 
nagyon tekintélyes, de viszont sokan vagyunk, akiknek még alkalm uk volt 
néhány évtizeddel ezelőtt is hallhatni Liszt kortársainak és barátainak akkor 
még friss emlékezéseit. És a legkülönbözőbb vágású — és pártállású — emberek 
benyomásai egy pontban feltétlenül megegyeztek : a LiszLélmény össze
hasonlíthatatlan, egyedülálló varázslatos hatása tekintetében. És ez eszünkbe 
kell hogy ju ttassa a modem tudom ánynak a zene mágikus eredetét felfedő 
megállapításait. Prim itív, vad embereknél a zene m int mágikus erő jelenik meg. 
Exotikus kultúrákban a zene máig is a varázslók instrum entum a; ókori, 
magasrendű kultúrákban a zene gyakorlása sokszor külön kasztok kiváltsága. 
Földöntúli erőket hoz mozgásba. Vannak dallamok, melyekkel betegségeket 
lehet gyógyítani. Mások — pl. a hinduknál — tűzvészt, avagy — pl. a kínaiak
nál — politikai katasztrófát is előidézhetnek. A bűvös hatalom, amely a 
zenészben lakozik, tehát átsugárzik a zeneműre is és abban tovább él. A zene 
az életet kormányzó kozmikus erőknek egyik megjelenési formája. A zene 
hatása ilyenkor nem esztétikai, hanem elementáris. Európai kultúrákban 
m intha veszendőbe mentek volna a zenének ezek az ősi tulajdonságai. Beethoven 
nem Orfeusz, a Kilencedik szimfónia nemcsak »hidegen hagyja« az állatokat, 
de az állam biztonságát sem garantálja sehol sem. A pedagógia sem nyugszik 
m ár zenei oszlopokon, a gyermeki jellem formálását sem a zenén keresztül 
kísérlik meg. Orvosok nem írnak receptre Schubert-dalokat s a Mozart-kultusz- 
nak nincsenek diplomáciai vonatkozásai. A nagyközönség ugyan a hóbort 
jeleivel rajong egyes előadóművészekért, de azért produkcióikat mégsem 
tekinti varázslatnak, vagy varázserejűnek, ép oly kevéssé, akár egy artista-
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íbiszt 1865-ben a Vigadóban a »Szent Erzsébet« bemutató előadását vezényli 
a Nemzeti Zenede alapításának negyedszázados évfordulóján
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m utatványt. Amfion egyetlen és korcs európai leszárm azottja : a »hamelni 
patkány fogó«.

De azért a zenetörténelem változó korszakaiban olykor még felbukkan 
egy-egy mágikus erejű, legendákkal körülövezett, rejtelmes művész, tito k 
zatos üstökös, melynek fény csóvája az egész kultivált világot beragyogja ; 
misztikus zenei Bódhiszatta, ki különböző alakban újból és újból újjászületik. 
Ilyen lehetett a skurill és nagyszerű, rejtelmekkel teli Girolamo Frescobaldi 
a 17. században, kinek orgonahangversenyein a római Szent Péter-templomban 
30.000 ember to lo n g o tt; ki azt ír ta  egyik hieroglifikus vonású kompozíciója 
élére : »értsen engem, aki tud  ; én értem  magamat«. Ilyen lehetett nagy angol 
kortársa, a démonikus John Bull, zongoraművész és zeneszerző, ki előtt a 
st. omeri templom karnagya, mikor improvizált, ijedten térdrerogyott, mert 
meg volt győződve arról, hogy az ördöggel került szembe. John Bull-1 m ár 
Edw ard D ent is az »angol Liszt«-nek nevezte. Műveit Ambros, teclmikai nehéz
ségeik m iatt, máig is helyenként kivihetetleneknek ta rtja . Érdekes egyébként, 
hogy Ambros, ugyanúgy, m int Dent, nem jó véleménnyel van Buíl-nak, a 
geniális »Walsingham«-variációk alkotójának kompozitorikus értéke felől. 
A zenei mágusnak ilyen reinkarnációja lehetett az »ördögi« Paganini is, kiről 
egyebek közt az a h ír is já rta , hogy gyilkosság terheli lelkét. Vannak, akik 
Paganini-t m int zeneszerzőt, szintén másodklasszisúnak ta rtják , de a Capricció- 
nak ősereje töretlenül fénylik és tom bol máig is és a 19. század legfinomabb 
elméi, m int Schumann és Brahms készítettek számukra transzkripcióikkal 
új ékszerfoglalatot. És ebből a mágus-nemzetségből szárm azott Liszt Ferenc is.

Mindezeknek a művészeknek közös jellegzetességük, hogy az a fiuidum, 
mely emberi voltukat varázserővel betöltötte, behatolt műveikbe is. És hogy 
velük szemben a tradicionális esztétikai osztályozás, normális értékelés minden 
kísérlete csődöt mond. Oeuvre-jük m ivolta azzal, ha klasszikusnak vagy 
rom antikusnak, újszerűnek avagy konzervatívnak, formásnak avagy ex tra
vagánsnak, sim ának vagy érdesnek, választékosnak vagy banálisnak, külső
legesnek vagy befelé fordulónak próbáljuk deklarálni, meg nem közelíthető, 
m ert mindebből valam i rejtőzik zenéjükben. Törekvéseik nyugtalanok, stílusuk 
egyenlőtlen, zenéjük a végletek találkozása, ízlésük ingája a bizarrtól a gran
diózusig, a banálistól a magasztosig leng. Az anyag, amellyel dolgoznak, nem 
mindig látszik nemesnek, de ennek valahogyan náluk nincsen is fontossága : 
hogy a varázstüzet, mely az égbe nyúlik, cédrusfa, rőzse avagy rongy is tá p 
lálja-e, az mindegy, ha lángja szép és a magasságokig lobog. Célkitűzéseik 
nem látszanak mindig tisztán ; töm jént, fűszert is szórnak a máglyára és 
füstje olykor elfödi előlünk az o ltá rt és a szentségeket, de a misztikus ködben 
színpompás fantasztikum  grandiózus architektúrája rajzolódik ki. Produktív 
virtuózok valamennyien, kik új technikai lehetőségekkel term ékenyítették 
meg a művészet ta la já t. A klasszikus, egyetemleges, leszűrt, átfogó kultúrájú, 
nemes ízlésben biztos gyökereket vert mesterekkel szemben ők valami barbár 
őserőt, elementáris v italitást, egyben gyermeki naivitást, színészies exhibicionista 
hiúságot és virtuóz világfieleganciát képviselnek.

H a igaz az az elmélet, hogy a prim itív művészet — és így végeredmény
ben minden művészet — igazi primáris anyaga az arabeszk, úgy ők a »pri
mitívek«, de egyben a »primáris«-ak is, m ert ők megint az arabeszkből indulnak 
ki és onnét hatolnak a művészet transzcendentális régiói felé. Palestrina, 
Bach, Mozart, Beethoven lélekbúvárok voltak. Velük szemben a »mágusok« 
a term észet szabad gyermekei : faunok, vagy dryadok, a tenger hullámain 
himbálódzó tritonok, klastrom ok kertjeiben viruló liliomok, templomok fara
go tt kórusszékei a la tt gubbasztó gobbó-k, szentek képein trónusuk a latt 
muzsikáló angyalok. És valam ennyiük között a legnagyobb, legváltozatosabb, 
legtündöklőbb, az újabbkor ezerarcú zenemágusa : naiv gyermek és raff inált 
Don Juan, ájtatos zarándok és démonikus mefisztó, provencali trubadúr és 
pusztai szegénylegény : Liszt Ferenc-imk .
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LISZT FERENC 
ÉS A  NORVÉG CSODAHEGEDŰS

í r ta  : SEB ESTY ÉN  ED E

Liszt Ferenc az 1840. év nyarán, tizenhét esztendővel harm adik londoni 
látogatása után, ism ét megjelent az angol fővárosban, ahová a Filharm óniai 
Társaság h ív ta meg. U gyanakkor Londonban szerepelt Ole Bull, a norvég 
csodahegedűs is, akiről az t ír ták  a párizsi lapok 1836-ban, első föllépése után, 
hogy kiragadta Paganini kezéből a hegedű királyi pálcáját.

A két művész m egism erkedett s mivel m indaketten hosszabb időt 
tö ltö ttek  Londonban, sokat voltak együtt és a legmelegebb barátság fejlődött 
ki közöttük. ^

Öle Bull m egem lítette egy ízben Lisztnek, hogy m ár szerepelt Magyar- 
országon is, ami nagyon meglepte a m agyar művészt. A norvég elmondta, 
hogy 1839-ben, április végén jö tt Pestre s a Redout nagyterm ében rendezte 
hangversenyét. Egyszer szándékozott fellépni, de ötször kellett játszania, 
azután két vidéki városba is elvitték : Pozsonyba és Győrbe.

Mivel Liszt körülményesen akarta  megismerni Öle Bull magyarországi 
szereplésének körülményeit, a norvég művész a legközelebbi alkalom m al 
m egm utatta neki a pesti ném et lapok k ritiká it és néhány m agyar kritika 
fordítását.

A tudósításokból m egtudta Liszt, hogy Öle Bull első pesti hangversenyén 
a nádorné és Herm in főhercegasszony, meg István  főherceg is megjelent díszes 
udvari kísérettel s hogy ők is nagy lelkesedéssel ünnepelték a hegedű m űvészeté
nek új fejedelmét. A nagy és díszes terem  zsúfolva m egtelt az érdekes hang
versenyre s a második hangversenyen is te lt ház hallgatta a norvég művész 
já tékát. A harm adik hangversenyt, az új Nemzeti Színházban rendezte, a 
negyediket a ném et színházban, az ötödiket ism ét a Nemzeti Színházban^ 
minden alkalom mal zsúfolt ház előtt.

Amikor Liszt végigolvasta a kritikákat, Öle Bull vidám an fo ly ta tta  
pesti emlékeit, Liszt nagy örömére.

— Pesten összehoztak egy Kovács nevű úrral, — beszélte a hegedű- 
művész —- aki azt m ondta, hogy szeretné m egm utatni olasz m ester hegedűjét, 
sőt el is adná, ha megtetszik nekem. Másnap elhozta a hegedűt a lakásom ra 
és nagy csodálkozással állapíto ttam  meg, hogy valódi Stradivarius. Gyönyörű 
példány. Ébenfából készült, elefántcsont-berakással. Később m egtudtam , 
hogy unikum, az egyedüli ébenfahegedűje az olasz mesternek. Regényes 
története van, azt is m egtudtam . A spanyol király megrendelésére készült 
és hosszú ideig a királyi család tulajdona volt, de egyszer francia emberek 
elrabolták. Benne van a mester kézjegye is : »Antonius Stradivarius Cremonensis 
faciebat anno 1687.« Négyezer forintot kértek érte és én örömmel adtam  meg 
érte ezt a csekélységet.

A pesti élmények még vonzóbbá te tték  Lisztnek a fiatal norvég művészt 
és ekkortól fogva több ízben szerepeltek együtt hangversenyen. Londonban
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ham arosan egész bará ti kör alakult ki körülöttük, vidám  csínyjeikről város
szerte beszéltek és term észetesen sok koholt tö rténet is kerü lt forgalomba 
róluk. Mindegy, a közönséget érdekelte a kedélyes művésztársaság és mindenki 
m egértette, hogy a hangversenyterm ek ünnepelt művészei a magánéletben 
jókedvű, mulatozó cimborák.

Liszt Ferenc és Öle Bull közös hangversenyeit olyan nagyszámú közönség 
hallgatta minden alkalommal, hogy a norvég művész tanácsára impresszárió 
nélkül kezdtek dolgozni. A vállalkozót, aki nagyon sokat keresett rajtuk , 
természetesen nagyon b án to tta  ez és arra  törekedett, hogy a két m űvészt 
összeveszítse egymással. Az alkalom ra nem kellett soká várnia, m ert meg
csinálta ő maga. H angversenyt h irde te tt több szereplővel s köztük Liszt és 
Olle Bull is. Az impresszárió azt a ravasz fogást eszelte ki, hogy Öle Bull nevét 
feltűnően nagy betűkkel nyom atta  ki a p lakáton s míg a többi szereplőnek 
csupán a nevét em lítette, Öle Bull neve u tán  odaírta : a kiváló hegedűművész.«

Liszt Ferencet nagyon b án to tta  ez a tün te tő  megkülönböztetés, m ert 
észrevette a bántó szándékot. Aznap, am ikor a p lakátot kiragasztották, a 
társaság egyik tag jánál vacsoráztak a jó barátok. Öle Bull csak később érkezett, 
am ikor m ár valam ennyien együtt voltak. Amikor belépett a szobába, Liszt 
Ferenc gúnyos hangon üdvözölte :

—- No, megérkezett a mi kiváló barátunk !
Öle Bull meglepetten fogadta a váratlan  üdvözlést s am ikor szétnézett 

a társaságon, észrevette, hogy mindenki barátságtalan  tek in te tte l fogadta. 
Le sem ült.

— Nem tudom , mire céloz az üdvözlés, -—- m ondta — de azt látom, 
hogy a jelenlétem et kellemetlennek érzik. E zt azért is sajnálom, m ert ön iránt, 
Liszt úr, mindenkor a legmelegebb szeretetet és csodálatot éreztem.

Meghajolt és sietve kim ent a szobából.
Liszt Ferenc m egbánta az elham arkodott tréfá t és úgy, ahogyan az 

asztalnál ült, kabát és kalap nélkül kiszaladt, hogy utolérje Öle Bulit. Noha 
a norvég nagyon sietett, Liszt mégis elcsípte.

— Kedves barátom , — m ondta neki engesztelő hangon — félreértés 
tö rtén t. Jö jjön  vissza, kérem, odafönn m ajd kiderítjük, ki okozta a galibát.

Öle Bull kiengesztelődve követte Lisztet s a társaság, amely lehangoltan 
ü lt a helyén, zajos örömmel üdvözölte a visszatért jóbarátot. A hegedűművész 
kijelentette, hogy ő semmit sem tu d o tt a p lakát szövegéről, amíg ki nem 
ragasztották, a bántó megkülönböztetés tehát nem az ő hibájából történt.

Ezzel helyreállt a béke és a jókedv. H am arosan kiderítették  azt is, 
hogy a bűnös : az impreszárió s nem volt nehéz rájönni a szándékára sem.

Öle Bull másnap villásreggelire h ív ta a társaságot és meghívta az 
impreszáriót is. Amikor valamennyien az asztal körül ültek már, Liszt Ferenc 
ünnepiesen zord hangon ezt m ondta az impreszáriónak :

— E lhatároztuk, hogy kihallgatást rendezünk és én leszek a bíró. 
Én megengedem Önnek, hogy a plakátra vonatkozó vádról nyilatkozzék, 
ha mentségére elm ondhat valam it.
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A két művész rövid idő
vel ezután együtt szerepelt a 
Filharm óniai Társaság hangver
senyén. A Kreutzer-szonátát já t 
szották, igen nagy sikerrel. 
A norvég művész ezután el
u tazo tt Londonból ; u tána Liszt 
Ferenc is elhagyta az angol 
fővárost.

Öle Bull nemsokára levelet 
kapott L iszttől Karlsruheból. E zt 
ír ta  neki a m agyar mester :

A »Madonna del Rosario« kolostora a Róma melletti 
Monte Marion ; itt lakott Riszt s az épület homlok
zatán emléktábla jelöli a »Krisztus«-oratórium 

megalkotását

E zután megkezdődött a kihallgatás. Liszt a legravaszabb kereszt
kérdésekkel faggatta az impreszáriót, de az tagad ta  bűnösségét. Liszt végre 
kihirdette az íté letet :

— Öle Bull, ezennel megbízom Önt, kapja föl ezt az em bert és tartsa 
ki az ablakon mindaddig, amíg töredelmesen be nem vallja bűnét.

A sarokba szoríto tt bűnös 
nem vette komolyan a bírói 
parancsot és hallgato tt, de Öle 
Bull komolyan vette. Felnyalá 
bolta a kapálózó em bert és k i
dugta a harm adik emeleti lakás 
ablakán.

Ez ha to tt. Nyomban meg
vallotta , hogy össze akarta  veszí
teni L isztet és Öle Bulit, hogy 
ne játszanak együtt, őnélküle.
M indjárt meg is ígérte, hogy 
többé nem tesz ilyen gálád 
kísérletet.

*

Kedves Öle,

tegnap három  órakor érkeztem ide s a hangversenyem ma este fél- 
kilenckor lesz. A badeni nagyherceg és S. herceg megtisztelnek meg
jelenésükkel. A közönség többi része is előkelő lesz, leginkább arisz
tokraták , de nem sokan.

Ennek a kísérletemnek és néhány beszélgetésnek alapján teljes 
biztonsággal állíthatom , hogy Ön is sikeresen rendezhet itt  egy vagy 
két hangversenyt. Nagyon szeretném, ha nem töltene sok időt ezen a 
környéken anélkül, hogy i t t  is ne hallatná játékát.

Jövő kedden lesz m ásodik hangversenyem.
Szerdán Mainzba utazom, ahol m ár hirdetik a fellépésemet, 

pénteken pedig, számításom szerint, m ár Emsben leszek.
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Fnszerintem  legcélszerűbb lenne, ha Ön hétfőn vagy kedden 
ideérkeznék és a hét folyam án m egkaphatná hangversenyét. Azután 
u tánam  jönne Emsbe, ahol, am ennyire tudom , részletesen fogom tá jé 
koztatni.

V iszontlátásra tehát, kedves tékozló művészem, valószinűleg 
igen ham ar. Tartson meg jó barátságában és számítson mindig az 
enyémre is. F. Liszt
A találkozás valóban m egtörtént s a két művész nem sokára együtt 

u tazo tt Brüsszelbe. O tt elváltak ú tja ik , de nem sokára ism ét találkoztak 
Lipcsében, Mendelssohn hazájában, ahol néhány nagyon szép napot tö ltö ttek  
együtt.

Ole Bull a következő esztendőben, 1841-ben Varsóban volt. Onnan 
írta  április 1-én a következő szép levélkét híres m agyar bará tjának  :

Kedves Liszt,
a külsőséges élet és a nagyvilági elfogultságok rabszolgái s a hízelgés 
vagy szerencsétlenség a la tt eltem etett emberek, akik nem ismerik 
az életet és csak bűnös emócióiknak élnek : az t m ondják, hogy az 
élet álom.

De az Isten  embere, a H aladás embere, a fenséges lélek, miközben 
az emberiségnek áldozza föl m agát és érte cselekszik, m egm utatja 
azzal a boldogsággal, am elyet m ásoknak ju tta t, hogy az élet : valóság.

N agy r abecsüléssel 
Öle Bull

A két művész ezután hosszú ideig nem találkozott. Liszt Európát 
já rta , Öle Bull pedig többször beutazta Am erikát és hosszabb időt tö ltö tt 
az Egyesült Államokban.

Az 1858. év tavaszán ism ét megjelent Öle Bull Pesten, ahol tizenkilenc 
évvel azelőtt oly tün te tő  lelkesedéssel ünnepelték. De L iszt akkor nem volt itt. 
A norvég művész ism ét többször szerepelt nálunk és számos új hódolót szerzett. 
A hangversenyek u tán  átköltözött Pestről Budára, ahol lázas betegsége ellen 
keserűvíz kú rá t használt. Innen m ár félig gyógyultan u tazo tt K arlsbadba.

Liszt Ferenccel csak 1873-ban találkozott ismét, még pedig Rómában. 
Nagy m agyar társaságban ta lá lta  a m estert és nagyon megörült, hogy néhány 
régi pesti ismerőst is ta lá lt közöttük.

Pesten 1878-ban volt harm adszor és u toljára. Szerencséjére Liszt Ferencet 
is i t t  ta lálta . Az öreg jóbarátok viharos örömmel üdvözölték egymást és Liszt 
m intha m egsejtette volna, hogy aligha találkoznak többé az életben, hosszabb 
ideig i t t  m arasztalta. A norvég művész hosszú levelekben számolt be család
jának Pestről és Liszt Ferencről és hálás szavakkal em lékezett meg házi
gazdájáról, akivel felejthetetlen napokat tö ltö tt együtt. Liszt többször rendezett 
m eghitt társasága részére hangversenyeket, amelyeken mindig a norvég művészt 
ünnepelték elsősorban. Boldogan, kellemes emlékekben gazdagon té rt vissza 
a hazájába és hosszú újságcikkekben hálálta meg Pest városának és Liszt 
Ferencnek a meleg vendégszeretetet és művészetének k itüntető  megbecsülését.
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LISZTTEL -  LISZTÉRT
í r ta  : G. TESSÉN Y I MARGIT

A Riszt Ferenc jubiláris esztendő előkészületei, az Országos Liszt Ferenc 
Társaságnak kivitelre váró m űsortervezete, az ünnepi ülés dr. Raabe Péter 
a kiváló zenetudós és L isztkutató  a weimari Liszt-múzeum igazgatója és a 
ném et birodalmi zenei kam ara elnökének előadásával, valam int az ünnepi 
operai hangverseny kapcsán szinte feltorlódnak bennem azok a felejthetetlen 
lelki benyomások és élmények, melyeket 1900 nyarán és őszén Weimarban

nyertem  és amelyek emlékeit 
további külföldi tanulm ányaim  
és szerepléseim folyam án gazda
gítva zeneirodalmi és pedagógiai 
munkásságom idejében term é
kennyé téve m indenkor hálatelten 
megőriztem. Liszt Ferenc bám u
latos nagysága, magasztos m űvé
szete, univerzális műveltsége és 
fennkölt emberisége irán ti csodá
latom at és rajongásom at m ár 
zsenge korom ban az o tthon  ébresz
te tte  fel bennem. Szüleim m int a 
hajdani Liszt Ferenc Egylet ének
karának tagjai résztvehettek Liszt 
Ferenc budapesti hangversenyein 
és próbáin, annak személyes veze
tése m ellett, sőt édesanyám  éne
két is m aga Liszt Ferenc kísérte 
zongorán a Schwendtner belvárosi 
apátplébános által rendezett m ati
nék egyikén. A gyermekkor 
Liszt bám ulatát régi jóságos 
tanárom , mindhaláláig atyai 
jóbarátom , Megyeri K ároly fana
tikusan bízva Liszt prófétai 
rendeltetésében, elbeszéléseivel, 
feljegyzéseivel annyira fokozta 
Liszt Ferenc személye iránti 
érdeklődésemet, hogy szinte látni 
és hallani véltem ezt a csodá
latos lángelmét. A Nemzeti 
Zenedét m int T omka István 
növendéke végeztem el. Az 
intézet nagyemlékű poétalelkű 

művészelnöke, Liszt rajongó tan ítványa és bará tja , Zichy Géza gróf, művészi 
tanulm ányaim  folytatására ösztökélt. A nemesszívű gróf hathatós p á r t
fogása lehetővé te tte , hogy a kultuszkorm ány segítségével, kétszer is elnyert 
művészi ösztöndíjjal külföldre u tazhattam . így  kerültem  egy szerencsés 
véletlen folytán Weimarba, Busoni mesterhez, aki még budapesti hang
versenye alkalm ával tan ítványául fogadott és nyári kurzusát W eimarban 
ta rto tta .

Milyen érzelmekkel já rtam  be a kis W eimar történelm i Jelentőségű 
hajlékait, hol Goethe, Schiller, Herder, W ieland és mások K ároly Ágost nagy
herceg uralkodása a la tt m űködtek, — Jénát, Eisenachot, Bach szülővárosát 
és a W artburgot. Weimar, Liszt Ferencünk második hazája, életének leg
term ékenyebb időszaka! K ároly Sándor a hatalm as, szép ember, noha 83-ik

A »Madonna del Rosario, kolostortemplom jobb
oldali mellékkápolnájának n a g y  F e s z ü l e té ; 

itt imádkozott Liszt a »Krisztus« ■ 
komponálása közben
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életévében já rt, a Tem plherm hausot, — egy nagy tenvplomszerű csarnokot, 
egyik oldalán a weiraari parkra nyíló üvegfallal, — bocsátotta Busoni mester 
rendelkezésére. I t t  jö ttünk  össze hetenként kétszer mi is, m int annak idején 
Liszt Ferenc tan ítványaival és ad tuk  elő m űsorszám ainkat jelentkezés és 
felkészültség szerint. A nagyherceg is ellátogatott néha a zenei összejövetelekre. 
Amikor néhány tan ítvánnyal a Hofgärtnereiben lévő Liszt-múzeumba m entünk, 
mely Liszt Ferenc utolsó lakása volt, a nagy m esternek utolsó házvezetőnője, 
Paulina asszony örömmel üdvözölt, a nagyherceg felszólítására Liszt Bechstein- 
zongoráján játszottam . Egyidejűleg Jósé Vianna da Motta, a portugál szárm a
zású zongoraművész is —- jelenleg a lissaboni konzervatórium  igazgatója — 
a Liszt Ferenc alapítvány összkiadásában a zongoraművek nagyrészének 
kitűnő revizora W eim arban tartózkodott tanítványaival. Ez a két kitűnő 
m ester és jóbará t Liszt legnagyszerűbb m űveit két zongorán interpretálták. 
Mikor Busoni tan ítványai a késő ősz beálltával elszéledtek, Berlinbe követtem  
Vianna da Mottát, kinél a következő években is Koburgban, B ayreutban és 
ism ételten Berlinben tanultam . Vianna da M ottának zenei szaklapokban és 
folyóiratokban megjelent Liszt-cikkei, fejtegetései és az a szerencsés körülmény, 
hogy a klasszikusok tanulm ányozása m ellett mesterem fam ulusaként Liszt 
zenealkotásaiba, irodalmi m unkáiba, levelezéseibe teljesen elmélyedhettem, 
Liszttel a művésszel és emberrel való beható foglalkozás ineggyőződéses 
elhatározást érlelt bennem ; hitvallást tenni Liszt m ellett, életfeladattá tenni 
Liszt műveinek ism ertetését, a tám adásokat és gáncsokat, melyeket Liszt 
még életében bará tai és tan ítványai részéről is kénytelen volt eltűrni, a 
m éltatlan becsmérlésekkel együtt visszaverni, L isztért síkra szállani. Zenei 
leveleket, cikkeket Írogattam  a »Zenelap«, később a »Zene« részére is. Midőn 
Nikisek A rtur m eghívására Berlinből Lipcsébe u taztam  a Gewandthaus próba
já tékára , kizárólag Liszt m űveit választottam . Pártfogóim utólag figyelmez
te ttek , hogy helytelen és merész volt ez a választásom  a még mai napig is 
konzervatív Lipcsében, hol annak idején az újítók között legfeljebb Schum annt 
tű rték  meg, a weimari iskolát egyenesen gyűlölték. 1857-ben Liszt műveit 
kinevették, február 20-án eldirigált M azeppáját könyörtelenül lepisszegték. 
Talán ezért h iúsíto tta meg a Gewandhaus direktórium a fellépésemet, holott 
Nikisek A rtur Berlinben külön m eghallgatott, a Bechstein-Saalban. Bach- 
Busoni Chaconneját já tszo ttam  — és nem Lisztet ! Még m a is őrzöm Nikisch 
jóindulatú, kedves meghívását. E  balsiker ellenére Bécsben, ahol Hanslickkal 
az élén a lipcsei sa jtó tám adást L iszttel szemben zsurnalisztikái »macskazene« 
követte, — a Gesellschaftskonzert-ek egyikén »Les Preludes«-jét kifütyülték, — 
1904-ben is még meglehetős tájékozatlanság és rosszmájúság uralkodott Liszt 
m űvészetét, főleg személyét illetőleg, többek között Lisztnek addig még soha 
nyilvánosan nem hallo tt »Les jeux d ’eaux«-ját játszottam . A siker teljes volt, 
a lapok részletesen ism ertették a m űvet és annak keletkezését. H alhatatlan  
emlékű, nagyszerű politikusunk, Apponyi Albert gróf, magas pártfogása révén 
németországi körutam on a berlini nagykövetségen a dresdai és müncheni 
követségeken is bem utatkoztam . Drezdában, de főleg Münchenben nagy 
megértéssel fogadták Liszt műveinek interpretálását. A müncheni nagykövet, 
néhai báró Velics László miniszter és felesége, egy olasz születésű grófnő 
szenvedélyesen kedvelték a zenét. Az ízig-vérig m agyar érzelmű miniszter 
feleségével együtt a legmelegebben pártfogoltak a müncheni zenei, a bajor 
arisztokrata és udvari körökben.

H álátlanság volna részemről, ha nem említeném Juhász A ladárt, kitől 
annyi Liszt im pulzust nyertem  és Tausigné Vrabély Szeráf in t — a korán elhúnyt 
K ari Tausig özvegyét — kinek mindig vendége voltam  Drezdában. Mind
halálig benső, szoros barátság és levelezés fűzött hozzá.

Liszt Ferenc magyarságát csak a teljes tájékozatlanság vonhatja kétségbe ! 
Magyar születését egész életében szóban, írásban, zenében és főleg tettekben 
igazolta. 1847-ben ezeket ír ja :  »Vezercsillagom legyen, hogy Magyarország, 
ez a joggal büszke föld egyszer büszkén valljon magáénak.« 25 évvel később,
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egyik leghűségesebb barátjának, Augusz Antal bárónak írja a következőket : 
»engedtessék nekem, sajnálatos járatlanságom  ellenére a m agyar nyelvben, 
hogy szívben, érzésben, bölcsömtől-síromig magyar maradjak és ezért a magyar 
zenekultúrát komolyan előrevinni óhajtom«.

Liszt Ferenc ism ert mondása u tán  »Ich kann warten« im m ár pontot 
tehetünk. Az ifjú m agyar nemzedék feladata legyen a Liszt-muzsika perspek
tívá it észrevenni, elfogadni és azt Liszt szellemében a lehetőségig kiaknázni.

A SZÁZADVÉG MAGYAR ZENEI EMLÉKEIRŐL
í r ta  : BOROS REZSŐ

Egy Rudolf-térre néző modern negyedik emeleti lakásban él Liszt 
kisszámú élő nőtanítványainak egyike, Nagy Gyuláné, leánynevén Kramer 
Ernesztina. Szép fekvésű lakására büszke s a Dunára nyíló gyönyörű kilátást 
nem adná semmiért. M agában kártya já tékkal szórakozva, kedves régi 
ismerősökkel csevegve tö lti idejét, vagy emlékeiben merül el.

A művésznő fiatalon, nem egészen tizennyolc éves korában került a 
Mester keze alá, ami a mostani művészképzőnek felel meg. Előzőleg négy évig 
Erkel Ferencnél tan u lt (három évig még a Hal-téren) s megszerezte oklevelét. 
Liszt vezetése a la tt három  évig (1882—85) dolgozott.

Az órákra ki-ki az t hozta, am it akart, szabadon választhattak . »Was 
haben Sie gebracht?« — volt a Mester szokott kérdése. Később az asztalra 
rak ták  ko ttá ika t s a Mester találom ra vett föl egyet-egyet : »Wer hat das 
gebracht?« S az illető következett soron.

Hogy némelyek — inkább W eimarban — mennyire visszaéltek a Mester 
elnézésével, tú lzo tt pártatlanságával s milyen üres, divatos szalondarabokkal 
te tték  próbára türelm ét, arról Stradal Ágost nagyérdekességű visszaemlékezései
ben olvashatunk tanulságos sorokat. Meghökkentő, elszomorító az az egyhangú 
közlés, hogy a Mester m agyar tan ítványai m ondhatni sohasem já tszo ttak  
neki Liszt-et  . . .

Ez persze nagyrészt Erkelék antagónizm usára megy vissza. Erkel 
Ferenc tan ítványai — s általában a zeneakadémia növendékei —- egy hangot 
sem já tszo ttak  Liszttől. Hogy zenekari és nagy egyházi alkotásait is makacsul 
mellőzték, hiába volna tagadnunk vagy szépítgetnünk. Nincs szükség ennek 
m agyarázatául művészi féltékenységre vagy irigykedésre hivatkoznunk. 
A tradíciókban gyökerező, alapos, »tanult«, józan gondolkozású zenészek 
szemében Liszt exaltá lt harmónia világával, deklamáló homofóniájával, 
im provizatív formaszövésével, kiáltó színeivel és dinam ikájával, egész — 
m ondhatnánk —- »expresszionista« tem peram entum ával mindvégig valami 
megemészthetetlen, bom basztikus fu turista  (»zukünftler«!) m aradt, aki az 
ő fogalmaik számára a szemfényvesztőtől, szélhámostól sem állt messze, 
így  éreztek a gutgesinnt, »gediegen« muzsikusok — főként a ném et fajúak -— 
mindenfelé, Brahms, Joachim, Erkel és Volkmann egyaránt. A túldim enzionált 
művészlélek exaltációjának a polgári életre eső vetülete meg éppen vissza
tetszést, bosszúságot táp lá lt bennük : a vulkánikus tem peram entum  széles, 
hol elragadtato tt, hol szuggeráló gesztusai — melyeket alkalom adtán finoman 
ironikus, sőt féligmeddig mókás pózok válto ttak  föl — az ő nyárspolgári 
békatávlatukból nézve merő »színészkedés«. Egym ásközt nincs is más neve 
náluk a mesternek, m int »der alte Komödiant« . . .

A szélsőségesen eltérő két tem peram entum  s ellentétes művészi világ
szemlélet hol észrevétlen, elhallgatott, hol burkolt udvarias szavakban s még 
inkább udvarias kitérésekben (1. Liszt Királyhimnusz-ának esetét) megnyil
vánuló súrlódásnak, többek közt, két tanulságos és Liszt nagyságára, előkelő
ségére jellemző emlékét olvashatjuk. Az Esztergomi-misét 1856-ban Erkel
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ta n íto tta  be. Utólag, egy közös kocsizás alkalm ával előadta aggályait és 
kifogásait, melyek persze főként a kon trapunk tikát illették, elsősorban a 
Glória fúgájánál. H ozzátett egy kis leckéztetést arról, hogy a komoly zene 
nagyon szigorú dolog s hogy a tudásnak arányban kell lennie a szándékkal. — 
Liszt állítólag meg volt hatva  tanácsaitól, rövidesen á t is dolgozta a kifogásolt 
G lóriát és sie te tt megküldeni Erkelnek.

1865-ben, a Nemzeti Zenede negyedszázados jubileum a alkalm ával 
Dante-szimfóniá-]ánaik Pokol-tételét is adták. A próbán Liszt egyszerre csak 
fölkéri E rkelt, vegye á t a vezénylőpálcát, m ert ő a terem végéből szeretné 
m eghallgatni, hogyan hangzik. Erkel nem ism erte a m űvet, sohasem lá tta  a 
p a rtitú rá t, de nem vonhatta  ki m agát a fölkérés alól. Az a rész következett, 
ahol Paolo és Francesca szerelmének ecsetelésénél 7/ 4 szabálytalanul váltakozik 
4/4-del. Egy darabig csak m ent a zenekar irányítása oly alapos, nyugodt és 
tapasz ta lt dirigensnek, m int Erkel, de utóbb egyre szövevényesebb részekhez 
ju tva , elvesztette az uralm at fölötte. L isztet kellett visszahívni a terem 
hátteréből.

Lisztnek nem engedte meg előkelő gondolkozása, hogy a kapo tt leckét 
bárm ikép is szóbelileg »adja vissza«, de é rte tt hozzá, hogy úgy intézze, hogy 
a tények végezzék el ezt helyette.

Hogy a végtelenül türelm es, művészi jogait is megtagadó, minden 
mellőzésen, sérelmen nagyúri előkelőséggel szemethúnyó Lisztet élete végén 
néha-néha mégis elhagyta az irtózatos fegyelemmel m agáranevelt önuralom 
s ilyenkor a keserűség részben a gúny form ájában, részben drám ai hevességgel 
szakadt ki leikéből, arról egy Stradal m egörökítette, m egdöbbentő jelenet 
tanúskodik, mely a zeneakadémián zárt körben, Erkelék s még egy-két zenész 
jelenlétében folyt le.

*

Ilyesmikről a fiatal tanítványnak persze nem sok tudom ása lehetett, 
a mester korábbi »kalandos« magánéletéről meg éppen nem tudott.

Á tlagban mintegy húszán já rtak  a m ester óráira, köztük több külföldi. 
Kész dolgokkal jö ttek , a mester csak a további árnyalásra, színezésre vezette 
rá őket. Leginkább Bachot, Mozartot, Beethovent és a rom antikusokat já t
szották : Webert, Schubertét, Mendelsohnt, Schumannt, Chopint. Még Rubinstein 
szerepelt, de a franciákból legföljebb Saint-Saéns.

Magának a m esternek művei a pesti növendékek szám ára úgyszólván 
teljesen ismeretlenek voltak s nagyrészt m arad tak  is.

A m ester az órákon nem beszélt sokat. »Rosszul frazíroz«, »rosszul fogja 
föl«, »ritmustalan« voltak gyakoribb észrevételei. Inkább tettel, m int szóval 
tan íto tt. E ljá tszo tta  a növendékeknek maga az »elejtett« vagy nem kedvére 
tolm ácsolt részt. H a nem jól já tszo ttak , szigorú, kegyetlen tu d o tt lenni. 
( Stradal egy tragikus öngyilkosságot is em lít Liszt egy rideg visszautasítása 
m iatt, melyet az agg mester előtt aggódva kellett eltitkolniok.)

Művésznőnknek kétszer tám ad t differenciája szeretett mesterével és 
szavaiból kiérzik, hogy rajongó csodálata, szeretete s a lefolyt több, m int 
fél évszázad sem tu d ta  teljesen feledtetni vele a vélt sérelmet. Mikor Schubert 
V ándor-fantáziáját hozta Lisztnek, a mester »visszadobta« a k o ttá t : »Ezt 
csak az én átírásom ban hallgatom  meg.« (Egyike am a ritka  eseteknek, mikor 
sa já t m unkáinak mások javára  való állandó makacs — ezúttal persze csupán 
járatlanságból eredő — mellőzése kihozta sodrából. Stradal is m egjárta vele 
em iatt, első jelentkezésekor.) — Vizsgadarabnak Rubinstein zongoraversenyét 
tanu lta  meg a fiatal művésznő. Erkel volt kísérője a másik zongorán. A mester 
ezt is visszavetette ; Mit hozott? Rubinstein-koncert? E zt nem kislányoknak 
írták! (»Das ist kein Stück für junge Mädel.«) (Vagy a növendék technikai 
készültségét keveselte hozzá még a mester, vagy Rubinsteinnek Liszt zenéjétől 
való közismert, állandó, valósággal ostentativ  idegenkedése keltette föl 
hirtelen ingerültségét.) Legtöbbször Schum annt, Beethovent já tszo tt a »kislány«.
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A harm adik zongoraversenyt maga a mester kísérte. A finálénál i t t  is kifogása 
volt : »Ez roppant nehéz dolog!«

Az em líte tt komponistákon kívül hallo tta  még az órákon a mester 
némely V erdi-átiratát, főleg a Eigo/eífo-parafrázist és a Trubadúr Miserere-jét. 
(Hogy a csodálatos sokoldalú mester a népszerű olasz dalm űköltőnek is 
milyen tisztelője volt, bizonyítja ama Csapó Vilmos em lítette eset, am ikor 
az egyik növendéket, m ert Verdit ócsárolta, kikergette órájáról.)

A külföldi tanítványok csak L isztet já tszo ttak  . . .
Erkel, a kitűnő pedagógus, m egtan íto tta  növendékeit a korrekt já ték ra ; 

a művészi tolmácsolás és értelmezés szám talan finomságát Liszttől ny ílhato tt 
alkalm uk ellesni. Mennyi új árnyalato t v itt az ő költői értelmezése pl*. 
Beethovenbe! Erkelnél »Musikantin« voltam  — m ondja — Lisztnél lettem 
»Musikerin« . . .

Orgonán is já tszo ttak . Szép számú előkelő hallgatóság gyűlt össze 
nem egyszer az órákra, Haynald bíboros, Schlauch és Schuster püspökök, 
Zichy Géza gróf, a fiatal Apponyi Albert nagy figyelemmel hallgatták  a ta n ít
ványokat s áh íta tta l a m estert.

Az agg művésznő ko ttá iban  még o tt vannak a mester sajátkezű, gondos 
bejegyzései a tempó módosításaira, így pl. a II. Soirée de Vienne végénél : 
»p un poco ritenuto«. Bach a-moll fugájában egy függőleges ceruzavonás emlékez
te t a m ester u tasítására : »Várjon kissé«.

H a jól já tszo ttak , hízelkedő kedveskedéssel sim ogatta a tan ítvány 
állát : »Úgy! . . . Jó! . . .« Aki nem játszik tisztán, azt szigorúan rendreutasítja : 
»Otthon mossa ki a szennyesét!« (»Waschen Sie Ihre Wäsche zu Hause!«)

A hangja öreges, rekedtes. Németül, angolul, franciául beszél (így 
egy lengyel tanítvánnyal). Magyar szók inkább csak tréfából, ingerkedésből 
kerülnek beszédébe. Tudok annyit m agyarul — m ondja — »ich vveiss, was 
das bedeutet : kutya.«

Végtelen jóságáról, szeretetreméltóságáról elég jellemzést olvashatunk. 
Szívélyes és figyelmes. A növendékek nem muzsikáló gépezetek, vagy egy 
katalógus száraz névsora voltak számára. Érző szíve az em bert kereste m ind
egyiknél. M indent hall, lát, mindenkinél érdeklődik, hogy van, m it játszik, 
hol lép föl. Tanácsai nemcsak a zeneművek értelmességére vonatkoznak. 
»Ha föllép a dobogóra — szól a hangversenyére készülő tanítványához — 
pillantson először föl a karzatra, m ajd a földszint utolsó soraiba. Gondoljon 
arra, hogy o tt olyan valaki ül, aki csupán azért jö tt  el, hogy halljon. A leg
többje még jegyét is megfizette. Intézze h á t úgy a já téká t, hogy ezek a látogatók 
is hallják a leggyöngédebb pianissim ót is.«

A zongoránál szép nyugodtan kellett iilniök. H a valamelyik leány
tan ítvány him bálta derekát já ték  közben, gúnnyal jegyezte meg : »Metronomizál 
akár a nagy Klára« (t. i. Schumann K lára.) Az ilyen nyughatatlanoknak maga 
ta r to tta  egyenesen a törzsét. Fejüket sem volt szabad lehajtaniok ; a mester 
meleg kezével gyöngéden fö lta rto tta  leliajló állukat : »Ne nézzen mindig a 
kottába.«

A hangversenyeket elég sűrűn lá togatta  a mester, így a filharmonikusokat 
is. Leány tan ít ványai, m ihelyt m egpillantották világhíres ősz oroszlánsörényét, 
odam entek hozzá s kezet csókoltak.

Járása m ár nehézkes volt. Ám játéktechnikája — m int szám talan meg
emlékezés tanúsítja  — aggkorban is káprázatos. A keze gyönyörű, nyillékony, 
hosszú u jjai hatalm as »fogásokra« terem tve.

Szerzőkről, művekről való véleményét ritkán hallhatták  a mestertől. 
Nevezetes e tekintetben az orosz zenéről te tt  kijelentése. Egy időben sokat 
foglalkoztatták orosz zeneművek. A posta napról-napra hozta címére az új 
zeneműveket, melyeket szerzőik tiszteletből s véleményezés kedvéért küldtek 
meg neki.

Egyik nap egy négytételes zongoraszonátát hozott az órára. Küldték 
neki. A művésznő emlékszik még a cirill betűkre, de szerzőjét nem tudja.

6 *
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Juhász A ladár lejátszotta a kompozíciót. Liszt megjegyezte u tána : »Meglátják, 
ötven év múlva az orosz zenéé lesz a vezetőszerep a  (»In fünfzig Jahren wird die 
russische Musik dominieren«.)

Csodálatos hajlékonyságának, művészi fogékonyságának — m it a 
későbbi időkben elhidegülő Bülow  »kaméleonszerűnek« ta lál — ím egy újabb 
adata. A klasszikusok, Berlioz, Chopin, Schumann és Wagner, a régi egyházi 
zene, a m agyar népdal és cigánymuzsika u tán  ím az oroszok előtt hódol 
m esterünk. Balakirev (Islamey), Musszorgszki (Godunov Boris), Csajkovszki 
(Anyegin, Rokokóvariációk) művészete irán t való rokonszenvéről tudunk.*)

Sajátságos összevetni ezekkel a tényekkel a »csekélységi érzésben« 
szenvedő, bizalm atlan lelkű nagy orosznak, Csajkovszki-nak impresszióit 
Liszt-tel való személyes találkozásáról. A mester »émelyítően udvarias« volt 
hozzá, úgy ta lálja, em ögött vállveregető, gúnyos leereszkedést érzett a »fél
barbár« muszka irán t . . . Máskor meg a nők csapatától körülrajongott »jezsuita« 
— Liszt — Róm ában »tetszését színleli« (!) tan ítványa, Sgam bati művének 
bem utatásakor. (Cs. levele Jiirgenson kiadónak, 1881. L. : Csajkovszki 
Modeszt : Csajkovszki — életr., Moszkva és Lipcse 1903., II.)

Liszt zenéjét objektívebben s bár túlszigorúan, de tagadhatatlanul 
jellemzően ítéli meg az orosz költő : »Liszt (akkor előadott) művei hidegen 
hagytak : több bennök a költői szándék, m int a valódi terem tő erő, több a 
szín, m int a rajz, — egyszóval : bárm ily hatásos is külső ruházatuk, hiányzik 
bennök a belső érték.«

*

Az orosz m ellett még egy lengyel vonatkozást. A fiatal pianisták közt 
volt egy Richard Burmeister nevű, ezt Liszt így szokta bekonferálni : »Ich 
habe ihm m itgebracht, weil er dem Kopinsky so ähnlich ist . . .« »Kopinsky« 
a la tt mindig Chopint értette .

Néha elejt az órákon a mester egy-egv tréfás, melankolikus vagy ironikus 
megjegyzést, mely pályájára, küzdelmeire céloz. Mikor az Esz-dur zongora- 
versenyt hozza egyik tan ítványa, megjegyzi : »Rzzel megbuktam.« S fölemlíti 
az emlékezetes esetet, mikor a hallgatóság egy része kifütyülte a — »Triangel- 
konzert«-et. A művésznő a dirigens Bülow szerepét az esetnél úgy véli tudni, 
hogy a fütyülésre Bülow a karnagyi pódiumról énekelte volna a tün te tők  felé 
a versenymű m arkáns főtém ájára : »Ihr versteht ja  alle nichts!!« Sok hasonló 
»incidensei« révén rávallana a nyughatatlan  vérű, fanatikus Bülowra, bár 
máshol nem találkoztunk az eset ilyen verziójával. — A váratlan  jelenetre 
állítólag nagy taps tö r t ki s a versenym űvet hatalm as sikerrel megismételték.

P A S T I C C I O
(APRÓSÁGOK RISZT ÉLETÉBŐI.)

Valamennyi volt növendéke és bará tja  megemlékezik arról, hogy a 
Mester, főként ötvenedik évén túl, szívesen játszo tt esténként whist-et, intimebb 
társaságban. Nagyon szórakoztatta ez a kártyajáték. De amilyen türelmes 
és angyalian szelíd volt társalgás közben, olyan haragra tu d o tt lobbanni, 
ha a kártyaszerencse elkerülte. Pedig csak ritkán já tszo tt pénzbe, akkor is 
igen alacsony tétekkel. Tanítványai m ár ismerték ezt a gyöngéjét és mindent 
elkövettek, hogy nyerni engedjék. »Véletlenül« asztal alá e jte tt kártyák  k i
cserélgetésével, vagy eldugdosásával korrigálták a szerencsét. Stavenhagen 
úgy keverte meg a csomagot, hogy titkon m egm utatta partnereinek a lapokat. 
Az »öreg« persze nem v ett észre semmit és mindig nagyon boldog volt, ha 
megnyert egv-egy robbert.

*

*) L i s z t  ^tanítványai« (ill. az ő személyes irányításában részesült ifjabb zenészek) 
névsorában látjuk G ö lle rich  összeállítása szerint ( R e d .  U n iv .  B i b i . )  B o r o d in  Sándor, I p p o l i t o v 
i v á  no-, \  R i tn s z k i—K o r s z a k o t' ,  R u b in s te in  Miklós, S z e r o f f  Sándor és más orosz komponisták nevét.
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1838 tavaszán az árvízkárosultak javára já tszo tt Bécsben. H ang
versenyére úgy elkapkodták a jegyeket, hogy rövidesen még egy koncertet 
kelle ttliirdetn ie . Ezen a császárnő és Zsófia hercegasszony is megjelent. Já ték á 
tól úgy el voltak bűvölve, hogy elhatározták, m eghívják magukhoz, hogy az 
udvarnál is ragvogtassa művészetét. De ez nem m ent oly símán, m int gondol
hatnék. Előbb a rendőrminiszternek kellett döntenie abban, hogy érdemes-e 
Liszt erre a kitüntetésre. Sedlintzky miniszter teh á t pontosan in form áltatta 
m agát Liszt életmódjáról. Igen érdekes az a két »Jelentés«, m elyet ebben 
a tárgyban a bécsi archívumok őriznek. M egtudjuk belőle, hogy Liszt, aki 
egy házasságtörő asszonnyal (d’Agoult grófnővel) él bűnös viszonyban, jó 
barátságot ta r t  fenn a hírhedt írónővel, George Sa«d-dal, valam int Lamenais 
abbéval. A m ondottak következtében »császári királyi kamarazenész« cím 
adományozására nem ta rtja  ajánlhatónak, de nem lá tja  semmi akadályát 
annak, hogy az udvarnál fellépjen, m ert jótékonykodása, midőn szorongatott 
honfitársainak segítségére siet, dicséretet érdemel.

*

Tizennégy éves volt Liszt, mikor az első kísérleti vasútvonalat Angliá
ban Stockton és Darlington között m egnyitották és liuszonftégy éves, mikor 
az első ném et vasút já ra to t N ürnberg és F ü rth  között m egindították. () maga 
csak 31 éves korában te t t  először hosszabb u tazást vonaton, Bszakfrancia- 
országban. Addig az akkor szokásos egyedüli közlekedési eszközt, a gyors
postakocsit használta. 1837-ben Páristól Velencéig tizenkét napig utazott, 
egy-két évvel később Berlintől Varsón á t Szentpétervárig tizenkilenc napig! 
A Moniteur egy régi száma kétségtelen rosszindulattal írja le, hogy Liszt 
egész udvartartással — titkárral, inasokkal és apródruhákba ö ltözte tett fiatal 
nőkkel — te tte  meg hangversenykörutazásait, m indenütt nagy feltűnést 
keltve. A Gazette de France szerint Liszt sa já t elképzelése szerint nagy fény
űzéssel berendezett utazókocsit készíttete tt magának, melyben hálófülkéje 
m ellett tágas ebédlő, illetve fogadóhelyiség állo tt rendelkezésére. Később 
inasainak m agyar zsinóros m entéket csináltatott, sőt 28 éves korától kezdve 
néha maga is fekete atillában jelent meg a pódiumon.

*

Párisban élt a 16 éves körülrajongott művész, midőn 1827 tavaszán 
értesült arról, hogy Beethoven kim ondhatatlan szenvedések u tán  halt meg 
Bécsben, március 26-án. Úgy érezte, hogy a sors ő t küldte ki az elhúnyt Mester 
műveinek propagálására. Még ugyanezen év őszén játszik két szonátát nyil
vánosan, majd megismerteti a franciákkal az Esz-dúr versenymű vet. Egyik 
leggyönyörűbb, legmagasztosabb cselekedete, midőn a bonni Beethoven- 
szobor felállítását saját pénztárából fedezte.

*

Az ifji'i Liszt és Beethoven valószínű találkozásának egész kis irodalma 
van Beethoven társalgási füzetei megerősítik a Liszt-biográfusok állítását, 
hogy Schindler, a nagyothalló, öregedő Mester »önkéntes« titkára  felkérte 
Beethovent, hogy fogadja a híres csodagyermeket lakásán, vagy pedig jelenjék 
meg koncertjén és adjon neki egy tém át, variációk rögtönzésére. (»Der kleine 
b itte t um ein Thema, worüber er morgen im Konzert zu phantasieren wünschte 
— orat humillime dominationem vestram , si placeat scribere unum Thema —
er will es aber versiegelt erst dort öffnen..........  Czerny ist sein Lehrer. . . 11
Jahre eben.«) Schindler kezeírásán kívül ismeretlen kézírással a következő 
sorok olvashatók az egyik sárgult füzet végén : »Már több ízben kértem 
Schindler urat, hogy Önt, Mester, személyesen megismerhessem. Boldog vagyok, 
hogy magas színe elé kerülhettem , m ert vasárnap, e hó 13-án rendezendő 
hangversenyemre így alázatos tisztelettel személyesen hívhatom  meg ; kérem,
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ajándékozzon meg megjelenésével«. Valószínű, hogy ezen alázatos hangú 
bejegyzés Liszt egyik kísérőjétől, ta lán  édesapjától ered. Megjelent-e valóban 
Beethoven a tizenkétéves művész bésci koncertjén (1823 április 13) és homlokon 
csókolta-e a boldogságtól elpiruló gyermeket — am int l is z t  később mesélte, 
sőt meg is ír ta  — nehezen bizonyítható.

*

Midőn 1882 tavaszán Budapest népe Munkácsy Mihály »Krisztus Pilátus 
előtt« című csodálatosan szép képe elé zarándokolt, felm erült az a terv, hogy 
Munkácsy m esterm űvét a Vigadó nagyterm ében állítsák ki, de ugyanakkor 
kerüljön előadásra az éppen Pesten időző Liszt Ferenc »Krisztus«-oratóriuma. 
A szép terv  csak azon bukott meg, hogy nagyon gyorsan következett be a 
nyári hőség, az énekkaroknak nem volt elég idejük a nagyszabású mű be
tanulására. Munkácsy képe pedig szerződés szerint őszkor tovább vándorolt. 
A két Mester barátságát a pesti gyakori érintkezés még szorosabbra fűzte 
Ennek lá tható  két megnyilatkozása : Liszt a 16. rapszódiáját Munkácsvnak 
ajánlotta. (1882.) Munkácsy pedig m egalkotta világhírű L iszt-portréját, mely 
az öregedő m estert a zongora mellett ábrázolja.

*

Csak egy operát ír t Liszt, 14 éves korában, a Don Sanche-t, mely a 
párisi Nagyoperában kerü lt színre. Életében még többször állo tt közel ahhoz 
az elhatározáshoz, hogy újabb színpadi művel lépjen a nyilvánosság elé. Egyik 
libretto  könyvének írója : Wagner R ichárd volt. Párisban küzködött 1849 
elején az opera nagy reform átora, hogy a »szajnaparti Bábel«-ben valahogy 
fenntartsa m agát. Fantasztikus tervek foglalkoztatták. Előbb Achillest a trójai 
háború hősét akarta  egy zenedrámai cselekmény középpontjába állítani, 
meg is csinálta jelenetbeosztását, de ham ar félretette. Ekkor kezdett Wieland, 
a kovács mondaszerű alakjával foglalkozni. Szövegkönyvével félév a la tt el is 
készült, de nem foghatott hozzá megzenésítéséhez, m ert megélhetési gondjai 
felőrölték fizikumát. Minthogy Liszt Ferenc önfeláldozó jóságát — mert 
állandó pénzzavarából jelentős összegekkel segítette ki — valami figyelmes
séggel akarta  viszonozni, felajánlotta neki a »Wieland der Schmied« szöveg
könyvét. Liszt, akinek érdeklődését a rutinos m unka azonnal felkeltette, 
sokáig küzdött a csábító ajánlattal, míg végre környezetének tanácsára úgy 
döntött, hogy W agner a ján la tá t nem fogadja el : a színpadi muzsika egyelőre 
nem érdekli őt, de ha az adott körülmények között el is szánná m agát egy 
opera megkomponálására, semmikép se választana egy tipikusan ném et 
szüzsét. W agner szövegkönvvét tizenöt évvel később Mihalovich Ödön zené- 
sítette meg.

* *

Nagyon nehéz megállapítani, hogy kinek a lelkén szárad és kik voltak 
bűnösök abban a folytonos súrlódásban, mely Liszt és a Schumann házaspár 
között szinte állandó volt. Kétségbevonhatatlan tény, hogy Liszt Schumannt 
igen sokra értékelte ; zongoradarabjait — nemcsak ennek szűkebb hazájában 
— sokszor já tszo tta  koncertjein, azonkívül kísérleteket te tt  Schumann nagyobb 
zenekari és vokális műveinek előadására. Az is kétségtelen, hogy a Schumann 
házaspár fagyos közönnyel, sőt sokszor ellenséges indulattal viselkedett Liszt 
iránt, aminek ism ételten feltűnő tanujelét adta. Nem csodálkozhatunk, ha 
a türelmes, szelíd Liszt néha kizökkent nyugalmából és gúnyos episztolákat 
írt, vagy csípős megjegyzéseket te tt  a lipcsei mester kompozícióira, zongo
rázására. ím e nehány szemelvény a »Schumann—Liszt per «-bői. 1848 tavaszán 
Liszt, Drezdán átu taztában  nemcsak W agnerrel találkozott (a »Hotel de 
Saxe«-ban), hanem a Schum ann-párral is keresett érintkezést. A véletlen 
gonosz játéka volt-e, vagy szándékosság, de az bizonyos, hogy több m int 
másfél órát vára to tt magára, míg Schumannék lakásán késő este megjelent.
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Közömbös beszélgetés u tán  Schumann trió já t szerette volna hallani. Midőn 
kívánsága teljesült, őszinte melegséggel g ratu lált a szerzőnek, poétikus alko
tásához. Ekkor Liszt ü lt le a zongorához és krom atikus galoppján kívül néhány 
kisebb zongoradarabot játszott. A házigazda fanyar megjegyzései ugyan 
nagyon bán to tták  Lisztet, de derűs arcot m u ta to tt és udvariasan felkérte 
K lárát, játssza el Schumann £s.?-dúr zongoraötösét. Mikor az előadás befe
jeződött Liszt nem tu d ta  m agát v isszatartani attól, hogy nehány barátság
talan  megjegyzéssel — »ez a mű nagyon szép, de kissé lipcsei ízű«, »kevesebb 
forte és szerényebb crescendo a dom ináns-orgonaponton többet mondana« — 
vissza ne adja a kölcsönt. A hangulat feszültségét a végsőkig élezte ki később 
Liszt néhány ajkbiggyesztő megjegyzése Mendelssohnról, mire Schumann 
felugrott és toporzékolva hagyta el a szobát. Alig lehetett ő t lecsendesíteni. 
H aragban váltak  el. De a türelmes Liszt mégis Schumannhoz fordult, mikor 
a weimari Goethe-centennárium közeledett és levélben érdeklődött nála, 
alkalm asnak tartja-e a Faust-hoz ír t  zenéjét az ünnepségek alkalm ával tö r
ténő előadására. Schumann, partitú rá jához mellékelt levelében olyan csipcs 
célzásokat te tt  a drezdai incidensre (»remélem, hogy e m űvem et nem fogja 
lipcsei-ízíinek találni . . .«), hogy igazán nem csodálkozhatunk azon, ha Liszt 
napirendre té rt eredeti terve felett és sa já t »Tasso«-ját tűzte  program ra, beve
zetésül Goethe drám ájához. Midőn két év m úlva Liszt Wittgenstein hercegnő 
kíséretében ism ét lá togatást te t t  Schumannék-nál, a házaspár olyan udvariatlan 
hidegséggel hallgatta meg az akkoriban készült »Funerailles«-t és a »Danse 
macabre«-t, hogy ez a közöny megint kihozta őt sodrából. Az epés társalgás 
veszélyes kirobbanásának csak az okos, tap in ta tos hercegnő közbelépése 
vete tt véget. Mindezek ellenére Liszt a »Messzinai menyasszony« weimari 
előadásán Schumann nyitányát vezényelte (1851 nov. 11) m ajd  midőn Byron 
Manfrédja kerü lt szcenirozva sorra, ahhoz ugyancsak Schumann nyitányát 
és zenei illusztrációját ad a tta  elő. De midőn Schumann műve nem ara to tt 
sikert, a kom ponista neje heves kirohanást in tézett Liszt ellen, azzal vádolva 
őt, hogy nem tu d ta  m agát beleélni férje nemes intencióiba. H iába h ív ta meg 
hangversenymesterének Joachim nak aján la tára K lárát, hogy a vezénylete 
a la tt játssza el férjének a-moll versenym űvét a weimari udvar jelenlétében, 
Scliumannék mindvégig ellenséges indulatta l viseltettek vele szemben. Főként 
a körükben vad szenvedéllyel gyűlölt W agnernek propagálása m iatt. Még 
az sem engesztelte ki őket, hogy Liszt — Schumann géniuszának elismeréséül 
— legnagyobb m esterm űvét a h-moll szonátát aján lo tta  fel neki dedikáció 
kíséretében.

*

Az 1875-ben alap íto tt Zeneakadémia csak az 1882/3-iki tanév végén 
bocsátotta ki első Évkönyv-ét. Ennek beszámolója a következő »Liszt-hall
gatókat« sorolja fel : Müller Karolin, Nagy Ida, Rigó Anna, Solomonson Ella, 
Bahnert József, Bauhölzer Julia, Thomán István, Willheim  E telka. Az 
1883/4-iki tanév Liszt hallgatóit az évkönyv két csoportba osztja : akadémia 
kötelékeiben állók-ra és az intézet kötelékein kívül állók-ra. Előbbinél a következő 
neveket olvassuk : Gáli Anna, Grosschmied Margit, Guttmann Em m a, Schuk 
Anna, Solomonson E lla, Szendy Árpád, Thomán István, Vaszilievits Olga, 
Willheim E telka. U tóbbinál : Bauhölzer Ju lia, Jerusalem  Julia, Kramer 
Em esztin, Krausz Lujza, Krautwald Josefin, Krivdcsy Ilona, K upis  Melánia, 
Neumann Gizella. Az 1884/5-iki tanévben Liszt Ferenc legfelsőbb osztályába 
az akadém ia kötelékében állók közül a következők já rtak  : Guttmann Emma, 
Elbert Im re, Thomán István, Schwarz Irm a, Willheim  E telka és Fritz Vilma. 
Az intézet kötelékén kívül a következők neve szerepel : Endrey Paulina, 
Eisinger Hermin, Gáli Anna, Krausz Lujza, Sonntág Elsa, Varga Vilma, Vaszi
lievits Olga és Stradal Ágost. Az 1885/6-iki tanévben csak három  »akadémia 
kötelékében álló« növendék látogatta  Liszt Ferenc tanóráit : Guttmann Emma, 
Willheim E telka és Háry Piroska.
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KÜLFÖLDI HÍREK
Sinding norvég zeneköltő m ost 

tö ltö tte  be nyolcvanadik életévét. A 
tiszteletére Oslóban rendezett hang
versenyen a király, a korm ány és a 
diplomáciai kar teljes számban meg
jelent.

A párisi Nagyopera tervezett átépí
tését a nyárra halaszto tták . Nyári 
szünete négy-öt hónapra bővül.

II proscritto volt a címe Nicolai 
dalművének, melyet 1844-ben m u ta t
tak  be Bécsben »Die Heim kehr des 
Verbannten« címen. Most a kompo
nista szülővárosa Königsberg készül 
a közel százesztendős opera felújí
tására.

Glareanus eddig ismeretlen elmé
leti művének kéziratos részletét ta lálta  
meg Baselben F ritz Schreiber zene
tudós. A kánon művészetét tárgyaló 
értékes történeti dokum entum  alig
hanem 1540 körül készült.

Cannabich mannheimi mester e-moll 
vonósnégyesét já tszo tta  a délnémet 
rádióállomás. A 18. sz. közepén ír t 
kompozíció sokszor m ozarti régiókban 
mozgott.

A stockholmi Opera Wagner triló
giáján kívül Mozart Varázsfuvoláját 
és Strauss Denevérét tűzte műsorára.

»Hymnusok gregorián témákra« a
címe K arl Höher művének, melyet 
a londoni Szimfonikus Zenekar 
m u ta t be.

Kötschau fúvóhangszerekre írt 
d ivertimento-ját Berlinben és Kölnben 
m u ta ttá k  be.

Bodard dalm űvét »Der abtrünnige 
Zar« címen Aachenben já tszották , 
szép sikerrel.

Kilpinen ír jő zenekarkíséretes dalait 
(»Lieder um den Tod«) a müncheni 
Konzertverein m u ta tta  be Hausegger 
vezetésével.

»Wie der Walzer in die Welt kam«
címen ír t Siegfried Kallenberg A rthur 
Thies szövegére daljátékot, mely a 
Bayer. Landesbühne-n kerül bem u
tatásra.

A zoppoti nyiltszinpadon W agner 
»Parsifal«-ját és »Rienzi«-jét készítik 
elő a nyári előadássorozatra.

A weimarä Künstlerverein dr. Peter 
Raabe-1, a jeles Liszt-biográfust válasz
to tta  meg elnökének.

Ambrosius 7. szim fóniáját játsszák 
Gerában, Laber tanár vezetése alatt.

Gomas und Zaide Mozart befeje
zetlen dal já téka Meckbach átdolgo
zásában kerül színre W iesbadenben.

Beethoven bécsi törzsvendéglőjét
— bár újabban kissé á ta lak íto tták  
sokszor felkeresték a P ráterben a 
császárvárost látogató zenerajongók. 
E zt a szerény korcsmát, mely ma is 
m eg tarto tta  eredeti nevét (»Zum 
Wildenmann«) a jövő héten árverezik.

Alban Berg a nemrég elhiínyt kiváló 
ném et kom ponista »Lulu« című h á tra 
hagyott operáját, özvegyének kíván
ságára Zemlinszky fejezi be. A mű 
Prágában kerül bem utatásra.

Roman Joh. Helmut svéd kompo- 
nista 1730 körül kom ponált Concerto 
grosso-ja nagy tetszést keltett a 
stockholmi szimfonikusok in terpretá
lásában. A Händel stílusára emlékez
tető  gyönyörű alkotás fugato-szerű 
utolsó tételét meg kellett ismételni.

Strauss Richárd-hetet rendeznek 
Mannheimban és Heidelbergben. Ez 
alkalommal m u ta tják  be »Ariadne 
auf Naxos« és a »Frau ohne Schatten« 
c. operáit.

A salzburgi Mozarteum a 14 éves 
Mozart érdekes levelét szerezte meg, 
melyből kiviláglik, hogy testvére, 
Nannerl is komponált. A jóízű hu
m orral te líte tt levél kelte : Nápoly, 
1770 m ájus 19.

Schuricht Károly főzeneigazgatót 
athéni vendégszereplése alkalmából 
melegen ünnepelték a szimfonikus 
zenekar ünnepi estjén.

Elmendorff Károlyt, a párisi Opera 
Comique »Tristan és Izolda« ünnepi 
előadása alkalmából zajosan ünne
pelték.

Kopsch Julius zongorára, klarinetre 
és oboára ír t trió ja szép sikert a ra to tt 
Amsterdami bem utatóján.



A Z E N E 215

Hindemith Paul és Mola Corradina 
cembalóművésznő együttes hangver
senyt adtak  Turinban. Érdekes m ű
sorukat a 17. század régi olasz instru
mentális kom ponisták eddig előadat- 
lan műveiből válogatták össze.

Knappertsbusch Hans főzeneigaz
gató e hó folyamán Firenzében ven
dégszerepeit ; m űsorát ném et klasz- 
szikus mesterek műveiből állíto tta
össze.

A londoni Covent— Garden-opera
nyári ünnepi játékokat tervez, melyen 
a Nibelungi-trilógia, a Parsifal, a 
Rózsalovag, két olasz és egy francia 
opera előadását tervezik. K arm es
terek : Furtwängler Wilhelm, Beecham 
Thomas és az olasz Bellezza.

Mozartnak és hírneves kortársának 
Duschek J osefa énekesnőnek rézre 
festett olajképét ta lálták  meg Prágá
ban. A képet 1790 körül Braun 
Albert, a bécsi Akadémia igazgatója 
festette. A kép hátlapján  ta lá lt fel
iratból kitűnik, hogy a ném et színház 
megrendelésére készült.

Zöllner W alter orgonára és vonós- 
zenekarra ír t versenym űvét Lipcsében 
nagy sikerrel m u ta tták  be.

»Münchhausens Höllenfart« a címe 
Urack O ttó dalművének, melynek 
szövegét Neumann-Hödemann É m st 
írta.

Strauss Richard Rückert három 
versét zenésítette meg férfikarra. Az 
érdekes kompozíciót a kölni Männer - 
gesangverein m u ta tja  be először virág- 
vasárnapi hangversenyén.

Új zongoratípust készített el egy 
berlini zongoragyár, mely íróasztalul 
és tálaló gyanánt is szolgál.

»Hohes Lied der Arbeit« a címe 
l'homas K urt férfikarra, gyermek
karra és fuvóliangszerekre komponált 
művének, melyet S tu ttgartban  m u
ta tnak  be.

Gluck »Pilger von Mekka« című rég 
elfelejtett dalm űvét m uta tják  be ta 
vasszal Kiéiben, új átdolgozásban.

»Die Wunderblume« a címe IV. 
Beüss Henrik, főherceg dalművének, 
mely a duisburgi operaházban kerül 
bem utatásra.

Haydn József eddig ism eretlen leve
leit teszi közzé legközelebb Müller E.
H. dr. A levelek nagyrészét a bécsi 
mester Artaria és Pleyel kiadókhoz 
intézte.

A magdeburgi Városi Színház W ag
nernek »>Das Liebesverbot« című ifjú 
kori m űvét hozza színre március 
végén, abból az alkalomból, hogy ezt 
a dalm űvet a színház akkori karnagya 
pontosan száz év előtt írta.

»Internationale Woche für geistliche 
Musik« címen rendez ünnepi előadás 
és hangversenysorozatot a katolikus 
egyházi zene ú jításá t célzó nemzetközi 
egyesület, F rankfurtban.

Toscanini A rthur legújabb tervek 
szerint tizenkét operaelőadást dirigál 
a salzburgi ünnepi játékok keretében.

A párisi nyári ünnepi játékok m ájus 
elején kezdődnek és július közepéig 
tartanak . H árom  W agner-opera elő
adását tervezik, a Nagyoperában, egy 
m isztérium -játék bem utatását a 
Notre-Dame előtt, és egy Moliére- 
színmű felújítását a Louvre dísz
udvarán.

A »Revue Musical de Paris« ötezer 
frankos nemzetközi pályázatot hirdet 
fuvóhangszerekre kom ponált műre. 
A tetszésszerint kiválaszto tt hang
szereken kívül hárfa és ütőhang
szerek is választhatók. Az április 
30-ig jeligés levelekkel beküldendő 
művek előadási időtartam a legalább 
húsz perc ; a pályabíróság élén 
Roussel A lbert áll.

Hindemith Fault, a ném et kompo
n istát a párisi rádió főzeneigazgató
jává nevezték ki.

Tito Schipa olasz tenorista a fasiz
mus nagy rendjelét nyerte el.

Malipiero »Julius Caesar«-ját nagy 
sikerrel já tszo tták  Genovában. Szöve
gét Shakespeare nyomán maga a 
komponista írta.

Bruch igen ritkán já tszo tt d-moll 
versenyművét (58. mű) m ost rendezte 
sajtó alá Rosé Amold, a világhírű 
bécsi pedagógus. A nagyon népszerű 
g-moll koncert szerzőjének új verseny
műve jelentős gazdagítása hegedű
irodalm unknak .
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Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága 
hangversenyei a Pesti Vigadóban

„ A “ bérleti hangversenyek:

M á r c i u s  1 . - é n ,  v a s á r n a p  d é l u t á n  5  ó r a k o r  
M á r c i u s  8 . - á n ,  , ,  , ,  5  , ,

Legközelebbi „ B “ bérleti hangversenyek

Március 31.-én, kedden este 8 órakor

1936 március 3-án, kedden este 8 órakor

S O E T E N S R O B E R T
világhírű francia hegedűművész 

budapesti egyetlen szólóhangversenye

Zongorán kísér:
S O M O G Y I  M A R I K A

Műsoron: Leclair, Franck, Debussy, Milhaud és Ravel művei

1936 március 8-án, vasárnap délután 5 órakor 

A  bérlet A  bérlet

FIATAL MAGYAR ZENESZERZŐK 
BEMUTATÓ HANGVERSENYE

Vezényel:
KENESSEY JENŐ

Közreműködnek:
EY SSEN  IRÉN és GESZLER GYÖRGY

Budapest székesfőváros házinyomdája 1936 —  1932



i j j

Felelős szerkesztő : F ele lős  kiadó :
S I K L Ó S  A L B E R T N O V Á G H  G Y U L A

S zerkesztő ség : B udapest, V ., P a n n ó n ia -u tca  14. K iad ó h iv a ta l: B ud ap est, IV ., S zép-u . 5, félem . 2.
T e le fo n : 13-0-67 T e le fo n : 84-5-29

B u d ap es t
XVII. évfolyam, 11. szám 

1936 március 1.

T A R T A L O M
+

Hangversenyműsoraink ismertetése (Orosz hangverseny. Soétens 
Róbert hegedűművész francia-hangversenye. Magyar szerzők 
bemutató-hangversenye. Liszt Ferenc egyházzenei hangverseny, 
Koudela Géza dr. ismertető cikkével). — Sugár Viktor: Liszt 
Ferenc Esztergomi miséje. — Kenesey Sándor: Vázlatok egy 
Schumann-portréhoz. (II.) — Agai Dénes d r .: A karmester
nélküli zenekar. (I.) — Azra, (Bemutató az Operaházban.) — 

Vidéki zeneélet. — Külföldi hírek.

A  S zék esfő v á ro si N ép m ű velési B izo ttság  h iva ta lo s k iad ván ya
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Budapest Székesfőváros 
Népművelési Bizottsága hangversenyei 

a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével
A  bérlet.

Tizenharmadik hangverseny — 1936 március 1 -én — Karnagy: Bor Dezső
vasárnap délután 5 órai kezdettel

OROS Z H A N G V E R S E N Y
Közreműködnek : Á . Felvinczi Takács Alice hegedűművésznő és Laczó 

István, a m. kir. Operaház tagja.
1. Kalinnikov Vaszilij Szergejevits (1866. Voina, Orlov-kormányzóság — 

1901. Y alta ): I. szimfónia, g-moll.
Kallinikoy annak a generációnak sarja, mely Borodint, a nagy rom an

tikust vallo tta mesteréül. Zenei kiképeztetését Moszkvában nyerte, hol Iljinszki 
és Blaramberg voltak mesterei. 25 éves korában a moszkvai olasz opera k a r
mestere, de lassan elhatalmasodó tüdőbaja arra  késztette, hogy lemondjon 
állásáról és délvidékre költözzék. Ekkor kezdett szorgalmasan komponálni. 
E lőbb egy kan tátával (Johannes Damascenus) vonta magára a ném et zene
kritika figyelmét, m ajd I. szimfóniájával, melyet Bécsben (1898) és Párizsban 
is (1900) nagy sikerrel játszottak . Liszt hatása a la tt szimfonikus költeményeket 
is ír t  (A  nimfák, A cédrus és a pálma) m ajd illusztráló zenét Tolsztoj »Boris 
cár«-jához. Súlyos betegségének a krim i félsziget enyhe klím ája sem használt 
és fiatalon halt meg, alig 35 éves korában.

Dór-jellegű orosz népi tém ával kezdődik a szimfónia első tétele. A 
komor főtéma mellé egy élénkebb, szinkópákkal te líte tt második tém a járul. 
Ennek egyik m otívum -töredékét használja fel a komponista az átvezető rész 
megszerkesztéséhez. Nagyon dallam os a gordonkák és a kürt szólamában 
felcsendülő melléktéma ; periodizálását a hegedűk és a magas fafúvók veszik 
át, a kürtök szinkópás akkordjaival tám ogatva. Orgonaponton nyugvó záró
tém ával, melyben a vonósok és fúvók felelgetnek egymásnak, végződik az 
expozíció. Kidolgozástétele nagy tudást árul el, különösen o tt, ahol a záró
tém át a főtéma egyik töredékével ellenpontozza. Igen sikerült a főtémából 
megszerkesztett fugato is, melyet a 2. hegedűvel indít el. Ennek kulminációs 
pontja egyszersmind a főtéma visszatérése. A melléktém át az ismétlés alkal
mával a vonósok intonálják, a hárfa arpeggioitól tám ogatva. A kódában, 
m int fájdalm as visszaemlékezés, jelentkezik még egyszer a főtéma az óboa 
szólamában, m ajd zajos tutti zárja le a szép tételt.

Rövid idillikus dalforma az andante-tétel. A hegedű és a hárfa g-esz 
nyoleados tercmozgása szolgál az angolkürt és a mélyhegedű meleg tém ájának 
hátteréül. K larinét és gordonka szövik tovább a gondolatot, mely a hangulatos 
gi.sz-moll középtételbe vezet át. Fokozódó szenvedélyességgel modulál á t a 
zeneköltő egy új motívum-elemmel /ísz-mollon és Á-dúron á t az idillikus 
Esz-dúr főtémába, melyet most egyedül szólaltat meg az angoikürt.

Brahms nyelvezetére emlékeztet a scherzo (Allegro non troppo), 
melynek triójában az óboa, majd a fuvola és a klarinét szólói dominálnak. 
Igen ötletes a da capo előkészítésének módja.
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Az első tétel főtém ájának néhány üteninvi idézete u tán  örömujongással 
lép be az utolsó tétel főtém ája. E zt a k larinét hárfakíséretes dallam a követi, 
m int epizód-téma. Jellegzetes krom atika u tán  ismét felcsendül a főtéma, liogv 
egy másik epizódnak (fagót és gordonka, m ajd k larinét és fagót uniszónója) 
adjon helyet. Rövid kidolgozás u tán  té r vissza ismét a főtéma, páratlan  ütem 
nemre kiszélesítve. Ennek főm otívum ába szőtte bele a komponista a kóda 
hatalm as kor áltém áját, melyet végigvezet a puzónok m ajd az összes fúvók 
szólamain keresztül.

SZÜNET

2. a) Rimszkij-Korzakov Nikoláj (1844. Tisvin— 1908. Ljubenszk) : 
Hindu dal.

b) Csajkovszki Péter (1840. Votkinszk— 1893. S zentpétervár): Lenszky 
áriája az Onegin című operából.

Énekli : Laczó István, a m. kir. Operaház tagja.

3. Glazunov Alexander (1865. Szentpétervár—): Hegedűverseny, a-moll, 
82. mű.

R im szk ij-K orzakov  növendéke volt és m ár 16 éves korában ír ta  meg 
első szimfóniáját. Hegedűversenye kéttételes, de a két tétel egymásba fonódik, 
megállás nélkül. Az első tétel hangulata panaszos, lemondó. A m arkáns főtém át 
a szólóhegedű intonálja. Rövid átvezető rész készíti elő a nyugodt, dallamos 
m elléktém át (F-dur), melynek visszatérését figurációkkal gazdagon te líte tt 
rövid kidolgozás teszi változatossá. Egy nagyon nehéz, de kitűnő hangszer
ism erettel megszerkesztett cadenza u tán  következik az ujjongó Allegro, melynek 
főtém áját két trom bita fanfárja alkotja. E zt a négyütemes m otívum ot szövi 
tovább Glazunov rondószerűen, két epizóddal. H atalm as dinamikai és tempó- 
fokozással bontakozik ki a kóda, melyben a főm otívum ot a hegedű hárfa
kísérettel alátám asztott üveghangfutam ai szakítják meg.

E lőadja : A. Felvinczi Takács Alice hegedűművésznő.

Rimszkij-Korzakov Nikoláj : Orosz husvét, nyitány nagy zenekarra.
Dávid király 68. zsoltárának első két versét és Márk evangéliumának 

16. fejezetéből v e tt idézetet helyezte el a komponista partitú rá jának  elejére, 
magyarázó szövegként :

»Felkél az Isten, elszélednek ellenségei; és elfutnak előle az ő gyűlölői. 
Amint a füst elszéled, úgy széleszted el őket, am int elolvad a viasz a tűz előtt, 
úgy vesznek el a gonoszok Isten elől.«

»Mikor pedig elm últ a szombat, Mária Magdaléna és Mária a Jakab  
anyja és Salomé drága keneteket vásárolának, hogy elmenvén, megkenjék 
őt. És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz ménének napfölkeltekor. 
És m ondják vala maguk közt : Kicsoda liengeríti el nékiink a követ a sírbolt 
szájáról? És, odatekintvén láták, hogy a kő el van hengerítve, m ert felette 
nagy vala. És bemenvén a sírboltba, lá tának egy ifjú t ülni jobb felől, fehér 
ruhába öltözve és megfélemlének. Az pedig mondá nekik : Ne féljetek. A 
Nazaréti Jézust keresitek, aki m egfeszítte tett: feltámadott la

És az örömhír elterjedt a föld kerekségén, és elűzte azokat, kik ő t gyű
lölték, m int a füst elszéledtek.

»Krisztus feltámadt« így énekeinek az Égi Seregek, Clierubok és 
Szeráfok.

»Krisztus feltámadt« éneklik a papok a templomokban és tömjénfelhők 
terjednek szét a gyertyák fénysugarában és harangziigás hallik ujjongva, 
ünnepélyesen.

Égy orosz húsvéti dal főtém ájából indul ki a komponista, ezt variálja 
pazar színekkel. Magasztos, midőn három  puzón uniszónója és a vonószenekar
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felelgetnek, hirdetvén a Megváltó feltám adását. Gyönyörű hanghatás a vonósok 
trem olója alá helyezett hárfa-glisszandó, mely a viasz-olvadás m etaforáját 
illusztrálja. A szonáta-form ában m egírt mű költői melléktém ája (hárfa, 
vonós pizzicato, triangula és réztányér kombinációja) mesteri hanghatás, 
mellyel csak az ujjongó kóda gyönyörű, lélekemelő tu tt ija  (felhangolt harangok!) 
vetekedik.

*
Bérletszünet.

Tizennegyedik hangverseny
1936 március 3-án, kedden este 8 órai kezdettel

SOETENS ROBERT
hegedűművész

FRANCIA' HANGVERSENYE
G A S T O N  M A U G R A S

Franciaország budapesti követének fővédnökségével

Zongorán kísér:
SOMOGYI MARIKA

zongoraművésznő

Soétens R óbert neve m ár nem ismeretlen a budapesti zeneértő közönség 
előtt, sőt egyízbenmeg is hódíto tta előkelő, tiszta művészetet nyújtó  játékával. 
A fővárosi népművelés irán t érzett rokonszenve és m unkájának elismeréseként 
európai hangverseny kör ú tján  ú tbaejti Budapestet. Nem mindennapi művész, 
kivételes tehetség. Ahol egyszer szerepelt, szívesen várják  vissza. Ebben az 
évben Varsóban F ittelberg vezénylete m ellett a Filharm óniai Társasággal, 
Stockholm ban Schnee voigt, Helsinkforsban K a j anus, Oslóban Dobroven 
vezénylete a la tt já tszo tt. Óriási sikert a ra to tt Bruxellesben, Amsterdamban, 
Párizsban, Prágában, Pozsonyban, Bukarestben önálló hegedűestjeivel. 
Valóságos diadalm enetben já rta  be Szíriát, Egyiptom ot, Palesztinát. Legutóbb 
Oroszországba kapo tt meghívást, ahol Leningradban, Moszkvában és Szibériá
ban játszik  a legnagyobb művészekkel egy sorban. Onnan Barcelonába, Madridba 
és Lisszabonba, zenei társaságok meghívására Spanyolországba utazik, ahol 
15 hangversenyt ad.

1. Leclair Jean Marie (1697 Lyon— 1764 P aris): Szonáta (Le Tombeau).
Grave — A llegro—Gavotte—Allegro.
2. Franck César (1822. Liege— 1890. Paris) : Szonáta.
A llegretto— A llegro—-Recitativo— A llegro.

. S z ü n e t

3. Debussy Claude (1862. St. Germaine en Laye— 1918. Paris.) : Szonáta.
A llegro— Intermezzo—Finale.
4. aj Milhaud Darius (1892. Aix-en-Provence—): A tavasz, 

b) Ravel Maurice (1875. C iboure—) : 1. Berceuse
2. H abanera
3. Tzigane (Rapszódia)

*
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Tizenötödik hangverseny— 1936 márc. 8. — Karnagy: Kenessey Jenő
vasárnap délután 5 órai kezdettel

A  bérlet

MAGYAR SZERZŐK  
BEMUTATÓ-HANGVERSENYE

Közrem űködnek : Eyssen  Irén, Szilvássy M argit operaénekesnők és 
Geszler György zongoraművész.

1. Ágai Dénes: Bevezető és körtánc.
Ágai Dénes 1911-ben, Kiskunfélegyházán született. A Zeneművészeti 

Főiskolán Siklós Albert volt a mestere. 1934/35-ben a Városi Színházban, 
m int opera-korrepetitor m űködött. 1933 óta filmhangszereléssel foglalkozik. 
Művei : V ígjáték-nyitány nagy zenekarra (bem utatta az Operaház zenekara a 
Rádióban adott hangversenyén), Tánc-szvit kam arazenekarra, D ivertim ento 
4 kürtre, népdalkórusok, dalok, stb.

Előadásra kerülő müvének címében a »Körtánc« elnevezés nem kör
magyarszerű tánczenét jelent, hanem egy magyaros tem atikájú, táncszerü 
rondának m agyar megjelölése.

A m ű a gordonkákban és basszusokban felhangzó, m ajdnem  korálszerűen 
nyugodt, dallam mal kezdődik. Ennek ismétlése és felfokozása adja a »Bevezető« 
tartalm át. — A roudótém át képező dalforma némi változtatásokkal összesen 
négyszer hallható a m ű folyamán. Kezdő ütem eit m indannyiszor a fuvolák 
intonálják. A főtéma ismétlései közé ékelődik először a rézfiívókban felhangzó 
melléktéma, az ide irányuló átvezető-résszel együtt. Ugyanezt a tém a-csoportot 
halljuk a rondótém a utolsó megszólaltatása előtt. —- A főtéma második és 
harm adik ismétlése között hallható rövid epizód a »Bevezető« dallam át idézi 
a főtéma egyes töredékrészeinek reminiszcenciáival együtt.

2. Geszler György : Első zongoraverseny, D-dur.
Geszler György 1913-ban született Budapesten. A Zeneművészeti Fő

iskola zeneszerzési tanszakát 1935-ben végezte Siklós Albertnél. Ekkor nyeri el 
a »Liszt Ferenc« ösztöndíjat. Mint zongoraművész és zeneszerző működik. 
Előbbi tevékenységét a Liszt-kultusz szolgálatába állítja, ebből az érzésből 
fakad »Hódolat Liszt Ferencnek« című zongorakompozíciója, ugyancsak ő 
m u ta tta  be az ismeretlen III . Liszt zongoraversenyt. N yom tatásban (Rozsnyai 
kiadás) megjelent művei : zongorakompozíciók, hegedűre, gordonkára írt 
előadási darabok, kórusok, stb. Jelenleg a Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskola 
elmélet-tanára.

Zongoraversenye nem a szokásos három tételben íródott, mégis ki- 
érezzük a három rész tagoltságát. A szonáta-forma expozícióját a fő- (Maestoso 
energico) és melléktéma (Calmato) bem utatása képezi, ezt követi a második 
tételnek (Andante dolente) megfelelő triós dalforma, végül m int befejező tétel 
a reexpozíció ; amelyben a tém ák a főhangnemben jelennek meg. A mellék
tém a visszatérését megelőzi egy baSso continuo-ra ép ített nagyobb zongora
szólam és szóló kadencia. A zongora orgonapontjára emelt főtéma stilizálásával 
záródik a hatásos kompozíció.

Előadja : Geszler György zongoraművész.
3. Farkas Ferenc: Pastorali.
Farkas Ferenc 1905-ben született Nagykanizsán. Zenei tanulm ányait 

a Főiskolán Siklós tanfolyam án végezte el, 1927-ben. Később Róm ában élt, 
ahol Respighi növendéke volt. 1933-ban elnyerte a Székesfőváros »Ferenc 
József koronázási« jubileumi díját. Egy ny itányát 1928 tavaszán m u ta tta  be 
a Székesfővárosi Zenekar.
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»Pastorali« című műve 1931-ben készült Róm ában, Keleti A rtúr versének 
olasz fordítására. H at apró tételre oszlik a szöveg hangulatának változása 
szerint : az első (quasi pastorale) a tulajdonképeni »pásztorul« a szöveg első két 
sorát foglalja m agában, a második élénkebb m enetű rész a 19. sorig terjed. 
A következő öt sor (quasi ninna-nanna) bölcsődalszerű, am it kétsornyi ujjongás 
(molto gaio, festeggiante) követ. »Méla dudaszó« karakterizálja a következő 
tételt, az utolsó négy sor »recitative-já t  pedig néhány taktusnyi idézet az első 
részből zárja le.

Mennyei Kisded.
— K e l e t i  A r tú r .  —

Én vagyok a pásztor, aki messziről jött
és hajádonfőtt a csillag után,
mert már rég, már rég üres volt a jászol
és panaszosan bőgtek vágyaim, a tiszta tehenek
s én térdepelek most messzi vándor, ellankadt

[utas
(s ki botjára kötözve cipelte kis motyóját) 
a lábaidnál mosolygó drága Kisded,

mert Te vagy a Szűz és a Gyermek, 
ne nevess ki, ne bánts, ne vess meg, 
hogy vártalak mindig s hogy szeretlek 
s alázattal örökre nézlek 
bánatos, bamba szemmel 
és én vagyok a három jó királyok 
a messziről jö t t : szelídség, alázat és a jóság,
a szelíd s fehér fivér és elhervadt barát, 
az elrejtett arcú koldus 
aki nem kér s el nem fogad semmit 
tőled kis gyenge bárány,

sápadt mennyei kisded,
ki együgyű vagy, tudatlan, kedves
és lágy emlőt kíván még gyenge szájad
és gyenge tested fátyol 
és véred bágyadt méreg,

már tömjénnel és zsoltárral 
ím örökre dicsérlek

és méla dudaszóval
s szegény kicsiny szívemben
szép ajándék van Néked,
amit két jó szemem lát, bizton mások is látják
a feletted lengő angyalt s kezében a pergament
(oh oly szép enyhén bágyad kis fejed glóriája)

S én csendben olvasom s mindenek olvashatják: 
»Akire Rámosolygott Mind Mind Boldog Az.

[Amen.
S Paradicsomba Megyen Be Minden Szentek-

[kel Amen.«
régi és szép betűkkel így szól rólad az írás.

É n e k li: S z i l v á s s y  Margit, a m,

Bambino Celeste.
— G in o  S i r  ó la . —

Io sono il pastore chi vien da lontano 
e a capo scoperto dietro la Stella, 
perché giá da tanto, da tan to era vuoto il pre-

[sepe
e lamentosamente mugliavano i desideri miéi, 

[il puro armento 
ed óra m’inginocchio stanco viatore, peregrino

[lontano
Che con fatica portava legato sül bordone il

[fardello
ai tuoi piedi o caro sorridente bambino,

perché la Purezza Tu sei e la Fanciullezza, 
non deridernü, ne farmi male, ne disprezzarmi 
perché sempre ti ho atteso e ti amo, 
ed in eterno umümente ti guardo 
Con i miéi occhi doloranti ed ingenui, 
ed io sono i tre re buoni 
venuti da lontano: l’umilta, la bontá, la 

[mansuetudine
il mite e candido fratello e l’amico avizzito, 
il mendico, ehe il viso nasconde, 
e chi non chiede e non accetta nulla 
da te, o tenero agnellino,

pallido bambino celeste 
che ingenuo sei ed inesperto 
e la tenera tua bocca desia la diletta mam- 

[mella ancora
ed é velő il tuo gracile corpo 
e languido veleno il sangue

ecco io canto in eterno le tue lodi 
Con incenso e salmi

e con mesto suon de comamusa.
E nel mio piccolo cuore 
vi é un bei dono per te,
quello che i buoni miei occhi vedono di, certo 

[vedono anche glialtri 
l’angelo svolazzante sopra di te con la per- 

[gamena in mano

ed io leggo in silenzio e possono leggere tu tti: 
»e s u  c h i s i  é p o s a to  i l  s u o  s o r r is o , tu t t i ,  tu t t i  

[ec co li b e a t i.  A m e n ,  
ed, e n tr i  n e l p a r a d is o  co n  tu t t i  i  s a n t i .  A m e n .«

cosi la scrittura parla di te con antichi ca~ 
[ratteri e belli.

kir. Operaház tagja.
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4. Kenessey Jenő : Tánc.
Kenessey' Jenő 1906-ban született Budapesten. Zeneszerzési tanu l

m ányait a Zeneművészeti Főiskolán Siklós-nál végezte, m ajd  ösztöndíjjal 
külföldi tanulm ányúton volt. 1929-ben kerü lt a m. kir. Operáimhoz, ahol 
1932-ben vezényelt először. Mint kom ponista főleg zenekari művekkel tű n t fel.

Az 1935-ben ír t  Tánc című műve nagy zenekarra rondóform ában készült. 
Pregnáns ritm usú üstdob szóló vezeti be a m űvet, mely m int ostinato basszus az 
egész kompozíción végigvonul. U tána színes fortisszimóban indul a lendületes 
főtéma, mely m ajd  lágy kantilénás, m ajd m arkáns tém ájú epizódokon keresztül 
lecsendesedve a nyugodt vonalú — angolkürt- óboa által in tonált — m elléktém ába 
vezet, melyet érdekes ritm usban kísér a zongora, hárfa, celesta. A melléktéma 
és a főtém a m otívumaiból szövődik a visszavezető rész, melyet a szordinált 
trom biták  és fafúvók imitációi ta rk ítanak  folyton fokozódó dinam ikával és 
szinorgiával, érdekesen nem a főtém át, hanem a m elléktém át hozza vissza 
fortissimo grandioso jelzéssel, a puzónok kánonjával kiszélesítve. A főtém a 
m ár csak a kódában jelenik meg, melyben az ostinato-iistddb-téma. végül 
lehalkulva a dór dallam u melléktém a csendül fel az angolkürtben, m ajd  egy 
tu tt i  taktussal záródik a színes hangulatú mű.

S z ü n e t .,4
5. Kadosa Pál : H árom  zenekari vázlat. (1. Dudanóta. — 2. Dúdolgató. — 

3. Az önkéntes tűzoltó-testület térzenéje.)
Kadosa Pál 1903-ban született Déván. Iskoláit Nagyszom batban és 

Budapesten végezte. Zeneszerzést Kodály-nál, zongorát Székely Arnoldnál 
tanu lt. 1927. ó ta a Fodor-iskola tanára. Művei : zongoradarabok, kam ara
zeneművek (vonósnégyes, vonós trió,) szimfónia, 2  szvit, 2 zenekari diver
tim ento, zongoraverseny; utóbbi az am szterdam i nemzetközi ünnepségen, 
divertim ento ja  a velencei ünnepségen került előadásra.

Bagatell-jei közül az első rövid két tém ájú  szonatinaforma, a másik 
kettőben egy-egy m agyar népdalt dolgozott fel a szerző. Az első,a dudanóta, 
ostinato basszusától kap ta  nevét ; a m ásodikban a hallgató nóta hangulatát 
igyekezett megfogni, a harm adikban pedig a falusi rezesbanda zűrzavarát 
illusztrálni.

6 . Veress Sándor : Második p artita  kis zenekarra.
Veress Sándor született 1907-ben, Kolozsvárott. A Zeneművészeti Fő

iskolán a zeneszerzés tanszakon Kodály, a zongorán Bartók Béla tan ítványa 
volt. Oklevelének elnyerése u tán  a Magyar Néprajzi Múzeum népzenei osztályán 
fo ly ta tta  tanulm ányait. Nagyobb népzenei gyűjtéseket végzett! Magyarország 
és Rom ánia különböző vidékein. Műveit több szerzői est keretében a főváros 
ban ad ták  elő. Az 1935. évi prágai nemzetközi zeneünnepélyeken vonósnégyesét 
m u ta tták  be és azóta is több külföldi bem utató ja volt.

I. Allegro. Szonátaforma. Egységes tém atikájával inkább a preklasz- 
szikus formákhoz áll közelebb. Megformálásában viszont a kialakult szonáta
form a képét m utatja . A fő-, mellék- és zárótém a m integy egymásból fejlődik ki. 
A tém ák melodikus kontraszthatások nélkül, folyam atosan egybekapcsolódva 
nőnek ki egymásból úgy, hogy az expozíció a főtém ától a zárótémáig egységes 
fejlődési vonalat ad. A rövid kidolgozás az egész tételen végigvonuló alap
ritm ust m integy »állandósítja«.

I I .  Románc. Lényegében háromszakaszos dalforma, két témával. 
A hegedűkön megjelenő első tém ával egyidejűleg megszólaló pontozott ritm usú 
kísérőfigurából fejlődik ki a második, recitativo-szerű k larinét dallam. A közép
részben ez a melódia kap -— máskép beállítva — központi szerepet, azután 
ú jra  az első rész visszatérése következik.

I I I .  Menuetto. Háromszakaszos dalforma, két trióval. A főtétel (a tém a 
frázisai fúvós és vonós-csoportokon váltakoznak, egymásnak felelgetve) első 
m ondata a két ellentétes melódiájú és felépítésű trió közt, m integy azokat 
összekapcsoló ritornell, visszatér.
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Az első trió  mélyfekvésű,' brácsa-klarinét tém ájával szemben a második 
trió  viszont egy kontrapunktikus, te lt hangzású, két fő és négy mellékszólamot 
foglalkoztató té te lt lioz.

IV . Allegro molto. Rondóforma. Rövid bevezetőrész u tán  (mely a vissza
térés előtt inégegyszer megjelenik) a hegedűk exponálják a gyors, skálafigurá- 
ciókból k ia lak íto tt tém át. (Háromszakaszos dalforma.) Az ezt követő középrész 
(quasi trio) zenekari tu tt i ja  áll az egész té tel dinamikai középpontjában, mely 
azután még egy nagy emelkedéssel torkolik a visszatérésbe. Fő téma, végül 
nagy coda zárja le a tételt.

7. Gróf Esterházy Ferenc : »Liebesklänge« 12 mű.
Gróf Esterházy Ferenc 1896-ban, Devecseren született. Zeneszerzést 

Löwe Ferdinándtól, a kiváló bécsi karm estertől és zeneakadémiai tanártó l 
tanu lt. 1933-ban a New-York Collég of Music tiszteletbeli d o k to rrá , avatta. 
Művei: 10 szimfónia, »Szerelmeslevél« című opera, »Danaidák« és »Áldozati 
serleg« című táncdrám ák, stb. Jelenleg »Thekla« című W allenstein-operán 
dolgozik, amelynek szövegét részben maga írta.

Öt zenekar-kíséretes dalában a kitűnő komponista igen színes alá
festéssel, dram atikus zenei eszközökkel kíséri a m élyértelmű versek minden 
m ozzanatát. így  az első dalban nagyszerűen ha t a tömeg zúgását, m orajlását 
illusztráló első versszak mozgalmas orkesztrációja u tán  a következő versszak 
nyugalma, m ajd a vonósok pianissimo trem olója ; a második dalban a fúvók 
triolás staccatoi érdekesen fejezik ki a nyugtalanságot ; leglírikusabb a 
harm adik, melynek rejtelmes hangulatát a hárfa arpeggiói fokozzák. Esti 
ima csendje és áh íta ta  árad a negyedikből, míg az ötödikben az utolsó strófa 
extatikus kitörése ragadja m agával a hallgatót.

Énekli : Eyssen Irén operaénekesnő.

8 . Pongrácz Zoltán : Részletek az »Ördög ajándéka« című táncjátékból.
Pongrácz Zoltán 1912-ben született. Tanulm ányait Kodály-nál végezte.

1935-ben a rádió verbunkos zenei pályázatá t nyerte el. Zenekari és énekkari 
műveivel sokszor szerepelt a rádióban, valam int fővárosi és vidéki hangver
senyeken. A Felvidéken, a Magy. Tud. Akadémia tám ogatásával, 600 magyar 
népdalt gyűjtö tt. A budapesti Rákóczíánum tanára. Zenekarunk műsorán 
m ost szerepel elsőízben »Az ördög ajándéka« című táncjátékával.

A táncjá ték  — melynek szövegét is ő maga ír ta  egy népmese alapján — 
egyfelvonásos és három képből á l l ; elsősorban szabadtéri előadásra készült, 
de van egy zárt színházi előadásra alkalm as szövegkönyve is, mely csak lényeg
telen apróságokban té r el a másiktól.

Csendesen üldögél háza előtt a juhász és zsákot köt. M unkájában tíz kis 
ördög megzavarja, akiket alaposan elnáspángol. De megjelenik a Vén Ördög, 
hogy bosszút álljon fiaiért. Rettenetes verekedés kezdődik közöttük, de csodák 
csodája, a juhász kerül fölénybe. A Vén Ördög kéri a juhászt, hogy ne bántsa, 
neki adja csodás hangú fuvoláját és hegedűjét, melynek hallatára minden 
élőlény táncra perdül. A juhász belemegy az alkuba s tényleg a hangszerek 
hallatára a nyája elkezd táncolni, még a fák is m ozgatják koronájukat. Mindenkit 
m egtáncoltat a juhász. H uszárcsapat halad arra, azok is táncolni kezdenek. 
Ez okozza vesztét. A huszárok elkéstek a háborúból s ezért a juhászt halálra 
ítélik, m ert a harc elvesztésének ő is oka. Már az akasztófa a la tt áll, mikor meg
kérdezik, mi az utolsó kívánsága? Az, hogy u to ljára megölelhesse feleségét. 
M ialatt így elbúcsúzik feleségétől, az á tn y ú jtja  neki a fuvolát. A juhász belefuj, 
a bűvös hang hallatára a hóhértól kezdve az utolsó emberig mindenki táncra 
perdül s így az ördög ajándéka m enti meg őt az akasztófától.

Mai hangversenyünkön három részletet adunk : 1. az ördög és a juhász 
verekedése és a hangszerek átadása; 2 . a juhász m egtáncoltat egy arra haladó 
kaftános öreg zs id ó t; 3. tánc az akasztófa alatt.

*
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Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága 
és az Országos Liszt Ferenc Társaság hangversenye 

a Liszt ösztöndíj-alap javára

Bérletszünet.

Tizenhatodik hangverseny
1936 március 10-én, kedden este \/9 órai kezdettel

A ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLA NAGYTERMÉBEN

L I S Z T  F E R E N C
EGYHÁZZENEI H A N G V ER SEN Y

Közreműködnek:
a Belvárosi Főplébániatemplom, a Szent István Bazilika 

és a Budavári Koronázó Főtemplom 
Ének- és Zenekara

Vezényelnek :
Harmat Artúr Demény Dezső Sugár Viktor

Budapest Székesfőváros kegyurasága három főplébániatemplomának 
kórusai a Székesfőváros Népművelési B izottsága és az Országos Liszt Ferenc 
Társaság együttes rendezésében f. é. márc. 10-én, kedden este fél kilenc órakor 
a Zeneművészeti Főiskola dísztermében ünnepi hangversenyt rendeznek 
Liszt Ferenc egyházzenei műveiből.

Ez a koncert nemcsak méltón kapcsolódik a Liszt Emlékév ünnepségeibe, 
de ezek során valósággal esemény lesz.

A közreműködő kórusok tem plom ai közül igen meleg és mély kapcso
latok fűzték Liszt Ferencünket a Belvárosi Fő plébánia-templomhoz. Ennek a 
templomnak plébánosa, Szántóffy, Liszt legmegértőbb hívei közé ta r to z o tt; 
Schwendtner apátnál Liszt mindig m eghitt barátságra, igazi vendégszerető 
o tthonra ta lá l t; a szellemes Romeiser káplán pedig Liszt hazatelepítésének 
egyik leglelkesebb agitátora volt. Liszt a tem plom ban sokszor dirigált, orgo
náit és vallási életének példás m egnyilatkozásait is javarészt e templom látta . 
Es e templom kórusa, főként Harmat A rtúr karnagysága óta nagy tudással 
és mintaszerű lelkiismeretességgel kultiválja Liszt egyházi m uzsikáját (az 
Emlékévben pl. minden vasárnap énekelnek Liszttől!), — és ez a templomi 
kar m u ta tta  be legelőször Lisztnek egy sokáig elfeledt vallásos zeneművét, 
a Via Crucist.
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A Nagyboldogasszonyról nevezett Koronázó Főtemplom szám ára ír ta  
Liszt a Magyar Koronázási Misét. A kórus Sugár V iktor vezetése a la tt állandóan 
műsoron ta r t ja  em ellett az ugyancsak impozáns m éretű Esztergomi Misét is, 
melynek mélységeit, szépségeit a m aguk igazi valójában épen ez a kórus ny ila t
k o zta tta  ki P. Raábe, a világhírű L iszt-kutató előtt az Em lékévet m egnyitó 
ünnepi istentiszteleten.

A Szent István Bazilika  pedig nemcsak azzal dicsekedhet, hogy meg
építésének költségeihez Liszt felajánlotta s odaajándékozta egyik hangversenyé
nek jövedelmét, hanem hogy e templom patronusát, Szent István  apostol
királyunkat igen tisztelte. Tagja volt a Szent István  Társaságnak, a Szent 
István  körm eneten jelent meg először papi ta lárban  (1865., V III. 20.) és Szent 
Istvánról nagy oratórium ot tervezett. így  találkozik tehát a halhatatlan  
mester ennek a tem plom nak Géniuszával is s így e templom kiváló kórusa 
Demény Dezső vezetésével m éltán s joggal kér s vesz részt az emlékévi leg- 
nagyobbszabású művészi demonstrációkban.

A m árcius tizediki egyházzenei díszestet azonban nemcsak ilyen emlékek 
vagy aktualitások ava tják  eseménnyé, hanem  leginkább az a művészeti tény, 
hogy ezek a kórusok Liszt művészetének legjavát hozzák az ünnepségre : 
l i s z t  egyházi zenéjét, legmagasztosabb emberhang-muzsikáját. Liszt 
csodás és sokszerű zeneszerzői m unkásságának legszebb s legtökéletesebb 
gyümölcsei épen ezek a kari, korális művek. Zeneköltői szellemének leggyönyö
rűbb kibontakozása adja a m űvek nagyszerűségét, fenségét. Liszt egyház
zenei alkotásai a nagy Szent Gergely pápák, a zenefejedelem Palestrinák per
spektíváit nyitogatják  : am ik ezek voltak a gregoriánének vagy a klasszikus 
polifónia életében, az volt s még inkább az lehetett volna Liszt az újkori egyházi 
zene fej lődésében.

A m agyar katolikus Liszt Ferenc irányt m u ta to tt, u ta t jelölt arra, 
hogyan lehet az egyetemesség sérelme nélkül faji, nem zeti erőt ömleszteni 
az egyházi zene művésziségébe és szentségébe s ezzel tan ítja , bátorítja, lelke
síti a mai nemzedéket.

Ez az egyházzenei est nemcsak előkelő ünnepség, kegyes megemlékezés, 
nemes, magasztos, szubtilis élvezet vagy a szürke hétköznapot elevenítő áhítat, 
hanem  erőteljes szellemidézés, éltető lélekárasztás, Ég és Föld összeölelkezése, 
múlandóság és örökkévalóság harmonizmusa, ember és Isten egym ásratalá- 
lása. Az élet öröme és az öröm élete.

Nagyon köszönjük ezt a rendezőknek s nagyon hálásak vagyunk ezért 
az előadóművészek nemesi gárdájának!

dr. Koudela Géza

I . RÉSZ.

!. Liszt motettáiból. — Liszt nagyszabású egyházzenei művei m ellett 
egész sorát ajándékozta kisebb m éretű kompozícióinak is a musica sacra 
kincstárának. Ezek az ú. n. m otetták  szövegük révén gyakrabban használhatók 
a hivatalosan előírt Offertorium vagy Eenedictus miserészek után betétekként, 
s még inkább a hivatalos ünnepi liturgia keretein kívül, pl. kismiséken, délutáni 
áj tatosságokon, hitbuzgalm i gyűléseken, kultúrdélutánokon stb. Ezekből egy 
füzetnyi, 12 darab, megjelent együttesen, sőt a mi Magyar Kórusunk ezek 
jórészét egyenként is kiadta. E  művecskék nem nagyigényűek, de — jó előadás
ban — egytől-egyig igen hálásak, rendkívül mély hatást keltők.

a) Ave maris Stella ! Az élettenger fölött ragyogó Csillagnak, avilágos- 
kodó, védő irányjelzőnek, Szűz M áriának magasztalása. Az ének a régi grego
rián-intonációt hangoztatja, melynek nyom án fölcseng az együttes szövegben, 
muzsikában egyaránt kedves himnusza. A »Monstra Te esse M atrem : m utasd 
meg, hogy anyánk vagy!« — résznél ellágyul, nekimelegszik az ének. A Szent
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háromság dicsőítésével zárul a mű, m elynek ám enjai fö lött az orgonán ism ét 
a gregorián-intonáció jelenik meg. Békésen, biztatón, m int az élettenger 
fö lö tt a ragyogó estliajnal-csillag.

b) Ave verum Corpus. . . A szöveg az egyház egyik legnagyobb tudósá
nak, az Eucharistia tlieológusának, aquinói Szent Tam ásnak leikéből fakadt. 
Melegtónusú, eröshitű iinádása ez K risztus szent Testének, az oltári szentség
nek. A középső részben a krisztusi szenvedés, kereszthalálos áldozat üdvössége 
zeng mesteri hangfestésben. A végső könyörgés : E sto nobis praegustatum , 
légy erősítő ételünk a halál óráján, — összesűrítve adja az örökkévalóság kapu
jában  az im ádás mélységes h ité t és égre tornyosodó bizodalm át.

c) A ve M aria  (A-dur). Tiszt ezt a szépséges imádság-szöveget többször 
is megzenésítette. Az i t t  szereplő ének ritkábban  hallo tt, m ert nehezebb mű. 
A mester szerette, m ert orgonára és zongorára is átköltö tte. Csendes, titokzatos 
kezdésre az I. szoprán bensőséges köszöntőt énekel. A ztán a tenor intonálá- 
sára elindul az üdvözlés ; a szólamok versenyre kehiek szépséges cantilenáik 
áhítatában. Az Istennel-valóság (Dominus Tecum) fenségére előbb a basszus, 
m ajd  a II. szoprán gregorián intonációjára hatalm as akkordok hívják fel a fi
gyelmet. Egyszerű s mégis m esteri ellenpontozás érzékelteti az emberrendből 
kimagasló áldottság m arasztalását. Jézus nevét fortissimo zengi, melyre az 
orgona pianissimo ad gregorián-motivumú választ. A m ásodik résznél (Sancta 
Maria) félhanggal feljebb ismétlődik a bevezető motívum. A könyörgés m ind
jobban fokozódik. Az esdeklés melódiája ugyanaz lesz, m int a köszöntésé 
volt : azért köszöntünk, azért üdvözölünk, m ert reménységünk, segítségünk 
vagy! A halál óráján való pártfogásért csendes, aggódó imádság könyörög. 
Az ámenek a hit, remény, szeretet m eghatottságba halkuló sóhajtásai.

2. Octo Beaíitudines. Jézus K risztus evangéliumának legszebb, leg
mélyebb sorai adják a szöveget (Máté 5, 3— 10.) Ez a nyolc élet-tétel a hegyi 
beszédnek, a krisztusi életrend Magna C hartájának főékessége. A boldogságo
k a t az emberiség nem így ismerte. Isten  kellett, hogy erre az értékelésre meg
tan ítsa a világot.

A Nyolc Boldogság Tiszt »Krisztus« oratórium ának is tengelyében áll.
Az orgona-bevezető az ősi R orate-tém át idézi és az időtlen-régi vágya

kozást a krisztusi idők beteljesültségévei köti össze. Megszólal lágyan, biztatva, 
fenségesen K risztus szava. U tána a sokaság visszazengi az Istenem ber nagy 
tanításait. Aztán megértik Őt, a lelkűk Hozzá simul : m ár nemcsak ism ételget
nek, hanem válaszolnak. A zene mély színeiből az Új Szövetség dóm jának 
képe einelődik fel : a pap előénekel, a hívek felelnek (cantus responsorius). 
A közös imádságnak, az együttim ádkozásnak erős szépségét tá rja  fel i t t  a 
hangok világa. A Nyolc Boldogság mindegyikét a deklamáció és a felelet 
liarmónizmusa jellemzi. Rövid, egyszerű m ondatokban mennyi zene, mennyi 
mélység, mennyi fenség! Télek-koneert indul Előénekes és Tömeg közt, m ár 
versenyeznek egymással : »Beati, beati, boldogok, boldogok!« így  lesz teljesen 
lenyűgöző az utolsó boldogságnak (az igazságért való üldöztetésnek) zene
tartalm i emelkedettsége és lendülete. Ez az egész m ű csiícspontja. Ez a 
remekmű volt valamikor Tisztnek az A ltenburgban a nagy elliagyottság és 
megvetettség idején vigasztalása és reménye. De emel minden küzdő em bert 
is megbékítő bölcsességével, egyensúlyozó erősségével és könnyharm atos 
hősiségével. A krisztusi Nyolc Boldogság zenéje Tisztnek egyik legnagyobb 
ajándéka az egész világ számára!

II. RÉSZ.
Részletek a »Missa Choralis«-ból. Tiszt ezt a m isét (műveinek sorrendjé

ben a harm adikat) 1865-ben fejezte be, az egyházi rendbe lépésekor, a Monte 
Mario kolostorában. Az egész művön meglátszik, megérződik Tiszt szenvedélyes 
istenkeresése, epekedő K risztusvárása. Ez a m ű a lélek m unkája. Nevét onnan
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kapta, m ert a kompozíció alap já t choralis (gregorián-ének) tém ák képezik. 
Ezeket szövi, építi tovább Liszt, s ebben a költészetben a legklasszikusabb 
gregorián-feldolgozók sorába ért Liszt. A misét, mely Liszt kórusművészeté
nek remeke, a mester IX . Pius pápának aján lo tta , akinek klasszikus válasza 
ez volt : »Liszt az én P a lestrinám !« (Palestrina az egyházi »musicae princeps« : 
zenefejedelem !)

a) Kyrie. Könyörgés a Szentháromsághoz. Form ailag önként adódik 
hárm as tagozódottsága. 1. A Terem tő elé borul a bűnös ember. A zenei tém a 
a gregorián-dallam kincs sokszor és sokfélekép használt értéke. Ez a rész alap
tónusában komor. A mély szólamok átokvertségben nyögnek, a felső kisérő 
hangok kétségbeesetten esengenek. 2. A megváltó Istenemberhez apellál az 
imádság. Felcsendül a reménység ; a m egkínzott lélek bizakodni kezd. Még 
félénk; el-elakad, de állhatatosan könyörög. 3. Az Igazság és Irgalom  küzködnek 
egymással és győz a Szeretet. Szárnyal az ének. Majd alázatba omlik, hálájában 
csendesen zokog, aztán szenvedélyesen az Égre tör, Isten  trón ja elé árasztja 
bú já t-bajá t, szenvedését : »eleison, könyörülj, könyörülj Isten!«

b) Gloria. — Alaptém ája az ötödik zsoltártónus, illetőleg a közismert 
Salve Regina-motívum. Ennek az ú. n. Angyali Himnusznak lendületét, 
mélységeit, csodás ellentéteit, ragyogó fenségét Liszt muzsikája pompázó 
hangszínekben nyilatkoztatja ki. A Mester illusztráló művészete itt ' való
ban excellál : erre vonatkozólag pl. a gloria-pax (dicsőség-békesség), in  
excelsis-in terra  (a magasságban — a földön), laudamus-adoramus-glorificamus 
(dícsérünk-imádunk-magasztálunk), Deus P ater omnipotens-JesuChriste (minden
ható  Atyaisten-Jézus Krisztus) részek egytől-egyig klasszikus bizonyságok. 
A gratias agimus (hálát adunk) meleg melódiája, a Deus (Isten)-vallomások 
m ajesztatikus ereje, a Oui tollis peccata mundi (Ki elviszed a világ bűneit) 
szent érzelmessége, felséges pátliosza, a Cum Sancto Spiritu (a Szentlélekről 
szóló) rész pünkösdi fűztől ittasu lt égnekiramlása megragadó, elragadó példái 
annak a művészeti dinamizmusnak, melyet X. Pius pápa világhíres egyház
zenei niotu propriója a musica sacra egyik fő-normájának állít. E zt a Doxologiát, 
nagy dicsőítő, hódolati éneket oly impozáns ámenek fejezik be, melyek hatásá
ban az ember ráeszmél, ráismer a m ár nemcsak földi m uzsikának örök szép
ségeire.

c) Credo. Az apostoli hitvallás. Ez az egész hatalm as rész a »credo« 
gregorián-intonációján épült föl. A szöveg dogmatikai részeit súlyos zengésű, 
hősi deklamációkban adja a zene. Ugyanaz a »porphyr- és gránitfelség« nyilat- 
kozódik i t t  meg, melyet Liszt Lassus és Palestrina zenéjében érzett. A Fiú 
Isten  megtestesülésének credóját misztikus muzsika fejezi ki ; az »et incar- 
natus est, és testté  lön« lígy szól, m int valam i mennyei orgona. A szenvedésről 
drám ain chrom atikus zene énekel ; a feltám adás csupa ünnep-fény, az el
jövetel ragyogó fenség ; — az ítélet bírójának fellebbezhetetlen szózatát fanfár
szerű hangkolosszusok hirdetik. A Szentlélekről szóló rész meleg, lágy. A lélek 
és szeretet hitének éneke ez. Az Egyház-hitét ism ét hatalm as deklamáció 
fejezi ki. Végezetül ú jra zeng-zúg a Credo-téma, mely az ámenek bizonyság- 
tételébe fokozza m egingathatatlan szilárdságát, életbíró, életgyőző minden 
erősségét.

(SZÜNET)

III . RÉSZ.

Liszt Ferenc »Esztergomi Miséje«. Erről a műről Sugár Viktor ad történeti 
ism erte tést; rövid jellemzést és m éltatást m últ számunkban adtunk. I t t  és 
m ost tehát csak vázlatszerű analízissel szolgálunk.

a) Kyrie. (D-dur. Andante solenne.) H at-ütem nvi invocatio után a 
kar misztikus Kvrie-könyörgései fölé a négy magánszólam énekli az emberiség
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fohászát : eleison! — A Krisztushoz szóló részt a tenorszóló ny itja  meg ; ezt 
követik a többi magánszólamok, aztán a kar hatalm as tu ttíjáb a  torkollik az 
esdeklés, melyet a szólisták még jobban telítenek, izzítanak. A záró Kyriék 
hatalm as felkiáltások.

b) Gloria. (H-dur. Allegro, m a non troppo.) — A szent éj áhitatos 
csendjébe angyalszárnyak suhognak — m int fényzápor hullik alá a Gloria- 
intonációk sora, mely egyre nő, erősödik, diadalm as fortisszimókban borul a 
földre. Az emberi békesség karácsonyi ígéretét (E t in terra pax hominibus . .) 
üde, meleg tónus festi. Szárnyal, emelkedik a dicséret, magasztalás. A kar 
tömör akkordjai fölött (partitúra : »sehr fest und präcis im ganzen Chor!) a 
szólisták hirdetik az isteni fenséget. —- A bűnelvitelért való könyörgés (Óui 
tollis . . .) bensőségét az Isten szentségére, hatalm ára irányuló apelláta 
(Ouoniam . . .) égre törő oktáv-intonációi követik. Impozáns fuga (Cum Sancto 
Spiritu . . .) koronázza ezt a miserészt.

c) Credo. (C-dur. A ndante maestoso, risoluto.) — A hősi hitvallók
lelke zeng ebben a deklamációban. A dogmatikus tételek ércszava harsog 
énekben, muzsikában, melynek egész folyamán fel-felzúg a Credo-téma. 
jelezve a hit szilárdságát és teljességét. A Megtestesülést hirdető (descendit, — 
et incarnatus est . .) résznél ellágyul a zene, mely a szenvedés—halál—-temetés
ecsetelésénél kísértetiessé, halottassá, dinamikai ellentétekben, fokozásokban 
rendkívül drám aivá válik. A feltám adást (et resurrexit . . .) bátor, győzelmes 
nyolcadugrások érzékeltetik ; a végső számadásra, világítéletre hívó fanfár
zúgás csontig-velőig ható, lelketrendítő. E részhez Liszt ezt az u tasítást írta  
a vezérkönyvbe : »E tizenkét ütem  a la tt a kürtök, trom biták, harsonák és 
tuba hangtölcsérei magasba emelendők, a fúvóművészek álljanak fel s hang
szereiket fordítsák a hallgatóság felé. A ritm ust a lehető legélesebben kell 
markirozni, hogy borzalom riadjon és m indent összemorzsoló fenyegetés . . .« 
Az esztergomi Bazilika felszentelésén jelen levő Ferenc József »császár« ezt a 
részt áhitatrontónak találta, m ert az égszakadás—földindulás—pokolnyílás 
zenei fergetege nem hagyta őt imádkozni. Liszt, Scitovszky hercegprímás 
helyeslése mellett, azt válaszolta : »Ha így tö rtén t Felség, akkor muzsikám jó, 
m ert egy világbirodalom uralkodójával is elfeledtette a hatalm at, fényt, 
bíbort, koronát, trónust s eszébe ju tta tta  az egyetlen fontosat : az ítélő Isten 
elé kerülés szörnyű fenségét!« (Egy m agyar kritikus e rész hallatára azt írta, 
hogy ez a nmzsika még m agát a sá tán t is megtérítené.) Föllélegezve, magunklioz- 
térőn halljuk a Szentiélekről szóló (Et in Spiritum  Sanctum . . .) rész világos, 
ragyogó melódiáját. Rövid, m arkáns fugatóban jelenik meg az Egyház dogma
tétele, m ajd a feltám adást hirdető, földet-eget átölelő széles akkordok után, 
C—As—E —Des—C-durhangzatok mesteri egym ásbaárasztásából a másvilág, 
az örök élet (et v itám  venturi saeculi) m isztikuma zeng. K ét bám ulatosan 
egyszerű és csodálatosan nagyszerű ámen ad felkiáltójelet a hitvalláshoz.

d) Sanctus. (G-dur. Andante solenne.) Liszt géniusza e miserészben a 
szeráfok kará t szólaltatja meg. Erő, fenség, iniádás, hódolat csodálatos egy
ségét árasztja ez a Sanctus. A Hosannák az Űr trónusa felé gomolygó illatos 
tömjénfelhők vízióját keltik.

e) Benedictus. (Esz-dur. Andante con pietá.) Az első rész Krisztus- 
motívum a köszönti az Oltáriszentséget. A magánszólamok áhítatot, elmélyedést, 
imádó odaadást lehelő együttesére a Sanctust záró Hosannával felel a kar.

f) Agnus Dei. (E-moll. Adagio non troppo.) — E  rész mesteri össze- 
szövésben felcsendíti az egész mise minden tém áját. A »Dona nobis pacem, — 
adj nekünk békét!« (D-dur) zárótételbe belesűrűsödik minden hit, bizalom és 
könyörgés, melyekre m intha az égből szállna alá egyre erősbödve az áldást- 
adó »Amen úgy legyen!«.

Dr. Koudela Géza
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LISZT FERENC 
ESZTERGOMI MISÉJE

í r ta  : SUGÁR V IK TO R

A török hódoltság idejében, 1543-ban Várady Pál hercegprímás Eszter - 
gomból a káptalannal menekülni kénytelen, előbb Pozsonyba, m ajd Nagy
szombatba, ahol 1549-ben meghalt. 1683-ban 140 évi megszállás után, a fel
szabadító m agyar seregek elűzik a törököket s a csaknem teljesen feldúlt 
városban lassanként ism ét új élet kezdődik. A prímások azonban továbbra is 
Pozsonyban m aradtak. Barkóczy prímás foglalkozott ugyan a visszatérés 
gondolatával, — amiben Mária Terézia királynő tám ogatta  —, azonban 1765-ben 
bekövetkezett halála ebben m egakadályozta. Ami nem sikerült Barkóczynak. 
azt végliezvitte R udnay Sándor, ki 1820-ban, teh á t 277 évi távoliét u tán  a 
prím ási udvarral visszatért Esztergomba s az elpusztított romokon ú jra  építeni 
kezdte Szent István  örökét, a m agyar Siont. 1822-ben fektette le egy újonnan 
építendő, a hely magasztosságának megfelelő bazilika alapkövét. Először 
K ühnel Péter bécsi építészt b ízta meg a tervek elkészítése és a m unka elkez
désével, később az építkezést Pack János építész vette  á t s midőn ezt 
1839-ben meggyilkolták, Kopácsy hercegprímás 1840-ben a pesti H ild József 
építészt b ízta meg a m unka folytatásával s ő volt, aki azt be is végezte. 1849-ben 
Scitovszky János le tt a prímás, ekkor a templom külseje készen volt, az ő 
fáradozásának köszönhető, hogy a belső m unkálatok is serényen haladtak, 
ő ép ítte tte  a még m ost is meglévő Moser orgonát. Ekkor fogamzott meg benne 
a gondolat, hogy a templomszentelést országos ünnepségek között fogja meg
ta rtan i, melyeken jelen lesz a megkoronázandó apostoli király I. Ferenc József.

Még a negyvenes években tö rtén t, hogy Liszt Ferenc E urópát járó és 
hódító hangverseny kőrútján  hazánkba is ellátogatott s néhány vidéki városban, 
így Pécsett is já tszott. Ez időben o tt Scitovszky volt a püspök. Már i t t  szóba 
kerü lt egy nagy mise megkomponálása a felszentelendő pécsi dóm számára. 
Most, hogy Scitovszky időközben esztergomi prím ás lett, környezete előtt 
ism ételten te t t  em lítést L iszttel tö rtén t megbeszéléséről, sőt ígéretéről az 
új misét illetőleg, s ezt az alkalm at elérkezettnek véli most, hogy az esztergomi 
bazilika felszentelése küszöbön áll. Báró Augusz Liszt Ferenc őszinte s lelkes 
b ará tja  bizalm asan értesíti 1855. február havában Lisztet Scitovszky kijelen
téseiről, m ire a nagy Mester azonnal munkához lá to tt és elkezdte miséje 
megírását, úgyhogy mikor Scitovszky 1855. május 26. kelt levelében felkéri 
Lisztet a mise megírására, rövid idő múlva, június 5. Liszt következőket írja  
válaszul a hercegprím ásnak: »Die m ir gestellte Aufgabe zur Einweihung des 
Graner Domes der H aupt- und M utterkirche Ungarns, eine grosse Messe zu 
componieren war so begeisternd für mich, dass ich sofort ohne zaudern und 
zagen ans W erk schritt, und die ganze P a rtitu r  bereits vollendet habe.« Liszt 
ekkor W eimarban volt, i t t  dolgozott a világtól elzárkózva, sa ját szavai szerint: 
»Ez utóbbi hetek a la tt teljesen misémbe tem etkeztem  s tegnap elkészültem. 
Nem tudom  hogyan fog hangzani, azt azonban m ondhatom, hogy többet 
imádkoztam, m int komponáltam.« E  sorokat 1855. m ájus 2. ír ta  Wagnernek.

Sajnos azonban itthon m egindultak az intrikák, melyeket gróf Festetich 
Leó, Liszt állítólagos jó b ará tja  irányíto tt, úgyhogy 1856. június 10. a prímás 
értesíti Lisztet, hogy a felszenteléskor nem az ő, hanem Seyler József esztergomi 
karnagy miséje fog előadatni. Báró Augusz örök érdeme, hogy sikerült mégis 
az ellentéteket elsimítani s Liszt örökbecsű műve az ő vezetésével került 
előadásra. Augusztus 12. jö tt Liszt Pestre, megjelenésével, mintegy varázs
ütésre megszűntek az ellentétek, megkezdette a m ár összetoborzott 80-—90 
taggal a próbákat, úgy hogy augusztus 26. az első nyilvános főpróbát a Nemzeti 
Múzeum dísztermében m egtarto tta, melyet 28.-án a második követett ugyanott.
1856. aug. 29-én az összes közreműködők Liszttel az élükön, hajóval Esztergomba 
m entek s aug. 31.-én o tt tö rtén t a mű hivatalos bem utatása, szerző személyes
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vezetésével. Közrem űködtek : a Nemzeti Színház zenekara, pesti és esztergomi 
műkedvelők, a magánszólam okat Kaiser Josefa, Kovalcsik Anna, Ellinger 
József, Jekelfalussy Lajos és Kőszegi K ároly énekelték. További előadások : 
1856. szept. 4.-én Pesten a Belvárosi Főplébánia-templomban, óriási s ik e rre l; 
Prága 1856., kétszer; Bécs 1858., kétszer; Pest 1858., kétszer; Lipcse 1859.; 
Pozsony, Laforest, Burger vezetésével a dómban ; legújabban Antalffy Vilmos 
vezetésével a jezsuita templom Salvator-kórusa ; 1858. ó ta — 50 évig — e m ű 
nálunk nem volt hallható. 1908. január 5-én Sztojanovits Jenő előadta a pesti 
Vigadóban a bazilika m egerősített ének- és zenekarával; 1918. m ájus 6 -án 
e sorok írója a Budavári Koronázó M átyástemplom énekkarával és a Helyőrség 
katonazenekaraiból k iválasztott 74 zenésszel a Zeneakadémián, a hadiárvák 
özvegyek és rokkantak  javára. 1927. ó ta a m ű a Koronázó Főtemplom kórusán 
állandóan műsoron van. Ma adjuk 41.-szer.

VÁZLATOK 
EGY SCHUMANN PORTRÉHOZ

(Befejezés)

A hom álynak, az éjszaka hatalm ának reá gyakorolt nyomasztó varázsát 
híven fejezi ki egyik-másik »Nachtstück«-je. (Címük eredetileg »Leichenphantasie« 
volt.) Sötétek, komorak, borongósak, misztikusak. Az egyikből halálos gon
dolatok sírnak ki. Bécsi tartózkodása a la tt kom ponálta, ugyanakkor, am ikor 
tőle távollévő b á ty ja  meghalt. Schum ann egy ideig nem is tu d o tt b á ty ja  el- 
húnytáról. E z t a furcsa véletlent is sötét, titokzatos erők hatalm ának  tu la j
donítja.

Szertelenül hullámzó kedélyvilága és érzelmi életének örökké nyug
ta lan  volta valóságos kábító  kaleidoszkópját vonu lta tja  el e lő ttünk a legvib- 
rálóbb hangulatbeli színeknek. Lenyűgöző erővel viszi bele egyes műveibe a 
lelkimegmozdulások végtelen skáláit. (Szerelmi, exotikus, idilikus, elégikus, 
sötéten misztikus, tündéri, víziós, démoni, pajzán, csevegő, humoros, vallásos 
stb. hangulatok).

H ozzájárul mindehhez, hogy nagyon szerette a titokzatosnak látszó 
anagram m okat alkalm azni egyes műveiben. Nevek szim bolikája!— m int m ár 
előbb is szó volt róla. Ahogyan egyes költők titkos jelm ondatokat, neveket 
szőttek bele költeményeik bizonyos soraiba, vagy valam i titkos betű jéták  
alakult ki a verssorok kezdőbetűiből, úgy v itt be ő is ilyen titokzatosnak látszó, 
lelkiélményeiben szerepet játszó nevek, dolgok betűiből anagram m okat egy 
egész sereg művébe. Ilyen például az Ábegg grófnőnek a ján lo tt »Abegg-vari- 
áeiók.« M otívumai az a—b—e—g —g— hangokból szövődnek. Az op. 4. »Inter
mezzi «-ben ugyancsak titokzatos belső élmények já tszhatnak  szerepet. 
E rre u ta l a »Meine R uh’ist hin« megjegyzés, amely kétszer is előfordul és az 
Abegg-téma újbóli felbukkanása. Megemlíthető a »Gade« anagram m ája is, 
amely a neves északi zeneszerző nevének betűiből alakul ki motívum m á, 
g—a—d— e. Erősen szimbolikus vonatkozású az »Asch« is.

Az a—esz—c—h, vagy pedig asz—c— h zenei hangokból sző tt m otívum  
szoros összefüggésben áll Ernesztinével, akinek a Csehországi Asch községben 
volt lakóhelye, illetve birtoka. Ez a titkos anagram m  különösen fogva ta r to tta  
Schumann lelkét, m ert ezek a betűk  a »Schumann« névben is előfordultak. 
(Viszont K lára családi neve a zeneköltő szülővárosának nevébe illeszkedik 
tisztára hangzás-asszonanciával : Wieck—Zwickau.) Az op. 9. Carnavalban 
szerepelnek e m otívumok, egyszer a »Lettres dansantes«-ben, m áskor pedig 
hatalm as kérdőjelként a mű közepén. (Sphinxes). »Asch« m otívum ok vannak 
még az op. 99., op. 124-ben is. (Az emlékek visszajártak kísérteni?)
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Vagy o tt vannak a Schnmann-féle litres orgonafugák Bach nevével : 
b—a—c—h. (Ő maga írja  ezekről : » . . . egész éven á t dolgoztam rajtuk , hogy 
a hom lokukat ékesítő nagy névhez valam ennyire is m éltónak bizonyuljanak. 
Azt hiszem ezek fogják leginkább túlélni valam ennyi más művemet.«) Schuman- 
nál az ilyen betűszim bolika nem egyszerű zenei rejtvényszerkesztés, hanem 
mélyebb értelm e van. O vakon h it t  a dolgok, gondolatok, események mágikus 
erejű egym ásraliatásában, a dolgoknak em berfeletti, misztikus összefüggésében 
és ezek az ő egyes kompozícióiba beleszőtt »titkolódzások« olvauok, m intha 
valaki valam ilyen szertartásnál mágikus varázsigéket mormolna. Ő, az ő zenei 
szertartásainál m orm olt bele a kompozícióiba ilyen varázsbetűket, vagv varázs
hangokat.

A »titkolódzások« nagy szerepet játszanak középszólamaiban. A keresztül- 
kasul egymásba szőtt polifoniák, a »titokzatosan« oda lehelt középszólamok 
az ilyen trauscendentálisnak beállíto tt jelentőségükkel, a gazdagon alkalm azott 
szinkopálással, tisz tá ra  Schumann sajátosságok.

Schum annban és Wieck K lárában végleg megérlelődött az egymáshoz 
tartózandóság tudata . De a két művészlélekre még egy jó darab szenvedésekkel 
teli időszak következett. Az öreg Wieck tovább is nyakaskodott, sőt kim on
dottan  ellenséges módon viselkedett. Talán családi életének sivárságával 
m agyarázható az a konokság, amellyel a fiatalok boldogságának ú tjá t akarta  
állani. (Klára öt esztendős kislány volt még, am ikor szülei minden életközös
séget m egszüntettek egymással.) Schumann bírói ú ton akart valam i diszpen- 
záció félét megszerezni. E rre az öreg Wieck egy furcsa beadvánvban valósággal 
pelengérre á llíto tta  Schum annt. Eecsepülte tudását, képességeit, jelentéktelen
nek m inősítette szerkesztői tevékenységét és cikkeit, (pedig Wieck maga is 
szorgalmas m unkatársa volt Schum ann híres zenei folyóiratának »Neue Zeit
schrift für Musik«-nak), családeltartásra képtelen, iszákos embernek festette 
le. Schum annt barátai és tisztelői nem hagyták cserben. Az elsők között volt 
Liszt Ferenc, aki az ő közismert lovagiasságával a szerelmes m űvészpár mellé 
állott, (magára is vonta em iatt az öreg Wieck dühét,) továbbá Mendelssohn 
Félix, aki többedm agával tanuságtételre vállalkozott a bíróság előtt. De 
segítségül jö tt  még m ásvalam i is. Schumann, aki családjának kívánságára jogi 
tanulm ányokat is fo ly ta to tt, a jénai egyetemen elnyerte a tiszteletbeli doktori 
címet és a diploma éhes latin  nyelven Schumann jellemét és egyéniségét a leg
kedvezőbb színben v ilág íto tta meg. Az öreg Wieck elvakult dühét mindez 
még jobban élesztette és végül még attó l sem riad t vissza, hogy pam fletteket 
gyártson Schumann ellen.

A bírói dispenzáció ügye végül is kedvezően alakult és ez véget ve te tt a 
sajnálatos háborúskodásnak. A két művészlélek boldogságának most m ár 
semmi sem állo tt ú tjába. Ez a boldog szerelem olyan nagy m értékben ihlette 
meg a zeneköltőt, hogy néhány hónap a la tt közel 130 dala született meg, 
egytől-egyig a zeneirodalom dalköltészetének gyöngyei. Feleségének, K lárának 
tökéletes zongoraművészete pedig nagy tám asza volt a zongoraművek in ter
pretálásánál. Európai hangverseny kőrútjain  diadalra v itte férjének zongora
szerzeményeit, köztük a híres á-moll zongoraversenyt.

Csodálatosan sokoldalú művész volt. Mély töprengésein, rejtélyekbe 
burkolódzásain tú l a sors keserű poharaitól a legboldogabb pillanatokig mindent 
gyökereiben felfogó univerzális művész. Nincsen a zeneművészetnek olyan 
lírai vonatkozású ága, amelyben kimagaslót ne a lko to tt volna. Csupán a 
drám ai muzsikával nem boldogult, a »Genovéva« opera csak kísérlet m aradt. 
A drámai elem nem felelt meg egyéniségének. Zortgor^-kompozíciói, kam ara- 
zeneművei, dalai, sőt nagy szimfonikus műveinek legtöbbje a rom antikus 
korszak gyönyörű, hervadhatatlan  virágai. Mestere volt úgyszólván minden 
formának, az egyszerű daltól a bonyolult szimfóniáig, vagy a remekbe készült 
apróbb művekig.

(»Schumann-féle k is-plasztika!« ez a dicséretnek szánt megállapítás 
W agnertől való és valójában diplom atikus lekicsinylése Schumann nagyobb
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lélekzetű alkotásainak. Ez a két lángelme kölcsönösen nem szívelte egymást. 
Pedig egyéniségüknek voltak  egymással megegyező tulajdonságaik. Mind 
ketten  zenei-irodalmi ikerlelkek voltak  és a vérükben volt valam i erős propa
gandára való hajlam osság, amely a kortársak  m aradi művészeti felfogása ellen 
tüzelte és végül is zenei irányzatok, (helyesebben pártállások) vezetőivé te tte  
őket. A zárkózott szófukar Schumann és a tem peram entum os W agner személyes 
viszonyára egyformán jellemző a következő anekdotaszerű kis tö rténet : Hans- 
licknak panaszkodott W agner : ^Schumann nagy tehetségű muzsikus, de 
lehetetlen egy ember! Amikor Párisból visszajöttem , m eglátogattam  őt, el
meséltem neki párisi élményeimet, beszéltünk irodalomról, politikáról — egy 
óra hosszat olyan ném a volt, m in t a hal. Istenem , ennyit mégsem lehet egyedül 
beszélni!« Schumann ugyancsak panaszkodott H ansiicknak : »Ez a W agner 
lehetetlen egy ember! R itkán  jövök vele össze, nagyon tá jékozott és szellemes, 
de szakadatlanul beszél, beszél, nem lehet m egállítani! K ibírhatatlan!«) —

Hangszerelése színes, csillogó, bár m anapság sokszor szeretik hangoz
ta tn i, hogy orkeszter-technikája meglehetősen hézagos. A raffinált hangszere
lésnek bizonyára nem volt annyira bűvésze, m int Berlioz vagy W agner, de 
nem szabad elfelejteni, hogy m ajdnem  mindig pompázó színein kívül szinte 
kim eríthetetlen bősége árad műveiből az igazi m uzsikának, a legnemesebb 
zenei gondolatoknak.

Zeneszerzői működésénél egy cseppel sem kisebb jelentőségű zenei írói 
működése Egy csomó zenei lapnak volt m unkatársa, m ajd  szerkesztője. 
(Alig. Musik Zeitung, Komet, Neue Zeitschrift für Musik). Olyan m élyreható 
művészetpolitikai és esztétikai cikkeket ír t, hogy még ma is jócskán m erít
hetünk ezekből a zenei kincsesbányákból. Beethoven jelentőségét a legigazibb 
m ivoltában tá rja  fel, Brahm s ú tjá t  tüzes lelkesedéssel egyengeti (Neue Bahnen), 
az üres külsőségeket, a fecsegő, divatos, de léhán ta rta lm atlan  napicikkeket 
erősen kikezdi. (írásainak  egy része gyűjtem ényesen is megjelent : »Gesam
melte Schriften über Musik u. Musiker« címen)..

Idegbaja, sajnos, állandóan fokozódott. Fáradtság , nagyfokú kim erült
ség egyre m ásra bénítóbban hatnak  a folyton alkotási vágytól tüzelt művészre. 
Még ilyen megbénult kedéllyel is szakadatlanul dolgozik, vállalja a lipcsei 
konzervatórium  tanári állását is, később pedig városi zeneigazgatói állást 
vállal Düsseldorfban, a R ajna vidék egyik legjelentékenyebb városában. Dol
gozik, alkot, gyötrődések, hallucinálások közepette. A kínos lelkigyötrődések, 
a vigasztalanul sivár, reménytelen hangulatok m esteri módon tükröződnek 
vissza »Manfréd«-jában. Byron művének hőse kim ondhatatlan hatással volt 
Schum annra. Manfréd önkínzó tépelődései, lelki viharai, nagy bűnének 
nyomasztó tuda ta , a szellemek világával való titokzatos kapcsolata 
Schumann lelkében hatalm as visszhangot vertek és ez a kétségbeesetten 
csüggedt, vigasztalan hang fájdalm as melankóliával csendül ki a Manfréd- 
kompozieiók nyitányából. Mind gyakrabban és feltűnőbben bukkannak fel 
műveiben a szellemi hanyatlás nyomai, sőt valóságos patliologikus tünetek  
is jelentkeznek egyik-másik művében. M intha csak valam i kínzó démon 
ösztökélné ismételgetésre, egyes m otívum töredékek valósággal rögeszméjévé 
válva, beteges makacssággal folyton ismétlődnek.

Utolsó néhány esztendejében teljesen az okkultizm us karja iba vetette 
m agát, spiritiszta szenvedély le tt ra jta  ú rrá  és ez aztán végleg az őrületbe 
kergette. 1854 egyik februári éjszakáján hirtelen »égi hangzatosat« vélt hallani. 
Azt h itte, hogy Mendelssohn és Schubert küldenek neki egy tém át. E zt a 
hallucinációs tém át feljegyezte és a következő napokban m ár variációkká 
kezdte kidolgozni. Február 27-én hirtelen félbehagyta a m unkát, a fergeteges 
zápor ellenére észrevétlenül kilopódzott a házból, rohant a R ajna felé és a 
hídról a folyamba vetette  m agát. K im entették és néhány nap m úlva lassan- 
lassan megnyugodva még a »szellemtéma« kidolgozását is fo ly ta thatta . (Ezt 
a tém át egyébként Brahms is felhasználta és négykezes variációkat form ált 
belőle).
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Ez a csodálatos életláng az öngyilkosság mesgyéjén állva még két évig 
fo ly ta to tt em berfeletti küzdelm et elméjének m indinkább bekövetkező teljes 
elborulásával. De a végzetet feltartóztatn i nem lehetett. A Düsseldorf m elletti 
endenichi tébolyda falai fogadták be m aguk közé, o tt is halt meg 1856-ban 
46 éves korában.

*

A gyöngykagylóban a gyöngy valam i kóros elváltozás folytán jön 
lé tre  . . .

Hogy is m ondja a költő? »— . . .  A zseni, m iként a gyöngy a kagylóban 
— csillogó betegség!«.

K EN ESEY  SÁNDOR

A KARMESTERNÉLKÜLI ZENEKAR
Ez is egy jellemzően mai művészi probléma, amellyel szemben nem 

csak egységes állásfoglalás nem alakult még ki, hanem valahányszor egy 
konkrét teljesítm ény kapcsán a kérdés felmerül, annyiszor indulnák el ú jra 
a v ita  hullámai, mégpedig a legkülönbözőbb irányban. Van, aki semmi jelen
tőséget nem tu lajdonít az ilyen kísérleteknek és azt állítja, hogy a karm estert 
a komoly művészi teljesítm ény érdekében a zenekar nem nélkülözheti. 
H allo ttunk azonban olyan hangot is, amely örömmel üdvözli ezeket 
a próbálgatásokat és annak a felfogásának ad kifejezést, hogy a karm ester 
mellőzésével a zenekar egy tehertől szabadul meg és hogy így kell eljárni 
a zenekaroknak, ha képességüket a maga egészében, szabadon ki akarják 
fejteni. Hol van i t t  az igazság, vagy a középút?

E  tanulm ány célja nem lehet ennek a pontos megállapítása, hiszen 
erre a megfelelő időbeli táv la t is hiányzik ; ellenben a dirigálás, illetve á lta
lában az előadóművészét néhány alapelvének segítségével m egvilágíthatunk 
olyan kérdéseket, melyek legalább a pillanatnyi objektív állásfoglalást meg
könnyítik.

Minden művészi teljesítm ényt két tényező hoz létre : a művész elkép
zelése, felfogása az előadandó műről és ezen elképzelés megvalósítása, vagyis 
maga az előadás. H a ezt a té te lt a karm ester szerepére vonatkoztatjuk, műkö
dését a következő m ozzanatokra bonthatjuk  szét : a partitú ra  alapján  a 
karm esterben kialakul az előadandó mű hangzása, formai képe és hangulata. 
Ezen elképzelés alapján a próbák alkalm ával a karm ester addig csiszolja 
a zenekar já tékát, míg ezen összjáték ad ta hanghatás a karm ester felfogásával 
egybe nem vág. Végül következik a m ár realizált elképzelésnek a közönség 
elő tt való bem utatása : az előadás. A szóbanforgó probléma szempontjából 
tulajdonképen ez a legfontosabb mozzanat, tudniillik i t t  az előadáson dől el — 
legalább is a nyilvánosság szám ára — hogy a zenekar karm ester nélkül dol
gozik-e, vagy nem. E lőrebocsáthatjuk azt is, hogy az eddigi tapasztalatok 
tanúsága szerint a karm ester legtöbbször csak az előadáson hiányzott, de 
az előkészítő m unkában o tt volt.

A karm esteri tevékenység egyes fázisait — melyek egyébként magától 
értetődőek — csak azért ta rto ttu k  szükségesnek e helyen elismételni és pon
tosan lerögzíteni, hogy megvizsgálhassuk, miszerint a dirigens tevékenysége 
tényleg működésének mindegyik stádium ában nélkülözhető-e, vagy hogy 
egyáltalán van-e olyan m ozzanata a karm esteri munkának, amely mellőzhető 
anélkül, hogy az a művészi teljesítm ény rovására esnék.

Először tehát megérik a karm ester felfogása, elképzelése az előadandó 
műről ; átéli a mű hangulatát és ez a hangulat irányítja  varázspálcáját, 
mellyel a partitú ra  holt kótaféjéit életre kelti. Kétségtelen, hogy ez az átélés 
nem jelenti éppen a gondolati elemek kikapcsolását. Sőt, a spekulatív elemek 
bekapcsolódása az élmény kialakulásánál, ebben az esetben, természetes,
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ha figyelembe vesszük, hogy a karm ester nemcsak átél, hanem rekonstruál 
is. S ajá t kedély világán keresztül rekonstruálja a szerző elképzelését, m elyet 
ez utóbbi a kótafejekben rögzített meg. Igaz viszont az is, hogy ez a gondolati, 
ez a tudatos elem a m ű alapján kialakult élménynek, — m ondjuk a fan tá 
ziának —- csak a h a tára it jelenti ; a lényeget mégis csak affektiv elemek tö ltik  
be. Ellenkező esetben például ha egy produkció pusztán a tem pó változások 
és dinam ikai hatások ügyes elrendezése, az előadás száraz, vagy legjobb 
esetben hatásos lesz ; de ez utóbbi esetben is feltétlenül hiányzik beíőle valami 
és nem üres kritikusi frázis, ha azt m ondjuk, hogy valahogy gyökértelen, 
felszínen úszó in terpretációt kapunk. H iányzik belőle az élmény. Az élmény 
a karm ester részéről és ezért a hallgató részére is. Nemcsak m a van ez így, 
hanem például m ár ezelőtt kétszáz évvel is, amikor M attheson ném et zeneíró 
a következőket m o n d ja : 1) »Niemand wird geschickt sein, eine Leidenschaft 
in anderer Leute gem üthern zu erregen, der nicht eben dieselbe Leidenschaft 
so kenne, als ob er sie selbst empfunden hätte , oder noch empfindet.« Túl- 
mennénk k itűzö tt célunkon, ha e helyen azt akam ók eldönteni, hogy a dirigens 
szerepére vonatkozólag a X V III. században dívó affektus-elinélet (melyet 
a karm esteri m unkára vonatkozólag M attheson fentebb idézett véleménye 
tükröz) vagy pedig ezen rlirigálási mód reakciójaként a X IX . században fel
lépő tisztán  objektív interpretáló stílus-e a helyes. Kétségtelenül m indkettő  
szélsőséges álláspont ; a mai gyakorlat ta lán  még mindig Busoni vélemé
nyével jellemezhető leg jobban: 2) »Der Vortragende h a t die S tarrheit der 
Zeichen wieder aufzulösen und in Bewegung zu bringen . . .  Was der Ton
sätzer notgedrungen von seiner Inspiration durch die Zeichen einbüsst, dass 
soll der Vortragende durch seine Eigene wider hersteilen.«

Minden művészi teljesítm énynek időrendben is első tényezője tehát 
a művész elképzelése arról, am it nyújtani akar. Amennyiben m ár m ost egy 
zenekar karm ester nélkül működik, a karm esterrel együtt ez az előzetes elkép
zelés is hiányzik. H a e körülményből a fentebb elm ondottak alapján szigorú 
m atem atikai következtetést akarnánk levonni, az t kellene m ondanunk, hogy 
ebben az esetben művészi teljesítm ény nyújtása is lehetetlen. Ezen ítélet 
kimondása előtt azonban meg kell vizsgálnunk, hogy a karm esternélküli 
zenekar az em lített tényező hiányát mivel igyekszik pótolni. E rre a követ
kező lehetőségek kínálkoznak : Lehetséges, hogy egy ügyesebb zenekari tag  
vállalja a muzikális irányítást, az ő elképzelését fogadja el a zenekar irány
adónak. Talán nem kell bővebben kifejtenünk, hogy ebben az esetben tulajdon- 
képen nincs szó karmesternélküli munkáról. A lényeg szempontjából ugyanis 
mindegy, hogy a m intául szolgáló elképzelés karm estertől, vagy egy zenekari 
tagtól, vagy harm adik személytől ered ; a döntő szempont i t t  az, hogy ez 
az előzetes elképzelés megvan és nem az egész zenekartól, hanem egy sze
m élytől ered, akár hivatásos karm ester az illető, akár nem. — Másik lehetőség, 
hogy a zenekar nem hódol be egy irányító felfogásnak, hanem együttesen 
igyekszik kialakítani valami kollektív elképzelést; am inthogy ezen produkciók 
céljának és eszmekitűzéseinek ez is felel meg legjobban. Persze ez a — minden 
zenekari tag  műről való felfogását m agában egyesítő — kollektív elképzelés 
a m ajdnem  elérhetetlen optim um ot jelenti. Ez csak abban az esetben meg
közelíthető. ha mindegyik játékos egyrészt karm esteri nívón álló dologi tudással, 
másrészt valahogy ökonomikus muzsikusi fantáziával rendelkezik, melynél- 
fogva mindegyik játszó a m ű minden egyes tak tusában  pontosan átérzi sa ját 
szólamának jelentőségét, illetve jelentéktelenségét — teh á t az egész műhöz 
való viszonyát :— és így szólamából csak annyit ad és azt úgy adja, hogy ez, 
a többi tag  részteljesítményével együtt a m ár em lített összefoglaló elkép
zelést tükröző hangzást adja. (E cél szolgálatában álló hathatós, bár gyakor
latilag nehezen kivihető segédeszköz lenne, ha mindegyik zenekari tag p a rti

1) J . M a tth eso n  : Der volkommene Kapellmeister. (Hamburg 1739.) II. 2. §. 64.
2) F . B u s o n i : Entwurf einer neuen Ästhetik der tonkunst. (II. kiadás 20. oldal.)
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túrából játszhatna.) — Ez lenne teh á t az ideális állapot : a valóságban azonban 
biztosra vehető, hogy az előadás m ódját karm ester hiányában, csak a néhány 
legképzettebb zenekari muzsikus fogja meghatározni, m ert nem mindegyik 
fog az előbb em líte tt tulajdonságokkal rendelkezni. E ltekintve attól, hogy 
ebben az esetben a dirigens szerepét nem az egész zenekar, hanem csak néhány 
vezető veszi át, s így a zenekar többi része szellemileg mégis csak vezetett 
lesz, de eltekintve attó l is, ha netán  mégis sikerül az egész zenekar globális 
elképzelését kifejezésre ju tta tn i — az vizsgálandó meg, hogy ez az elkép
zelés színesebb, költőibb lesz-e azáltal, ha nem egy embertől, a karmestertől, 
hanem  több személytől, akár az egész zenekartól ered. E rre pedig csak egyes 
konkrét esetek bírálata alapján lehet választ adni. Lehetséges, hogy az elő
adandó mű jellege, a zenekari tagok lelki beállítottsága, a pillanatnyi disz
pozíció stb. oly szerencsésen játszanak össze, hogy ez a kollektív elképzelés 
mélyebb táv la tokat nyújtó  és főleg erőteljesebb lesz, m int egy karm ester 
felfogása. Ez előfordulhat, de m int em lítettük, ehhez jónéliány tényező szeren
csés összetalálkozása szükséges. Elméletileg csak azt m ondhatjuk, hogy a 
műről való elképzelés kollektív kialakítása a legnagyobb valószínűség szerint 
felfogásbeli egyenetlenségekre fog vezetni és főleg nélkülözi azt a sajátos 
tényezőt, ami m a a m űvek élvezetének egy speciális ta rta lm at adhat : az 
előadó egyéniségének a varázsát.

Meg kell em lítenünk, m int lehetséges esetet az t is, mikor a zenekarnak 
egyáltalán nincs is előzetes elképzelése a műről, hanem mindegyik játékos 
legjobb belátása, illetve pillanatnyi hangulata szerint improvizálja a saját 
szólamát. Ez az eljárás azonban nem alkalm as komoly művészi teljesítmény 
nyújtására, mégpedig azért, m ert ennek egyik előfeltételéül az előzetes elkép
zelést á llapíto ttuk  meg. És, bár tú l szigorú az az álláspont, mely szerint az 
improvizáció az előadó-művészetben általában a dilettantizm us jele3), mégis 
meg kell állapítanunk annyit, hogy az ilyen improvizáló zenekari já ték  nem 
is annyira a hallgatót fogja műélvezetben részesíteni, m int inkább csak a 
zenekar tag jait fogja szórakoztatni. Sőt, az ilyen rögtönzött elképzelés, — 
az ilyen pillanatnyi hangulat alapján való já téknak  nem is lehet más a célja, 
m in t csak az önképzés és önszórakoztatás. Ezek a produkciók nem kívánják 
a nyilvánosságot, am int hogy enyhe megítélés szerint is legalább tisztelet
lenség lenne a hallgatósággal szemben, azt olyan produkció elé állítani, mely 
ezer ingadozó és bizonytalan tényezőtől függ és amelynek értékét megköze
lítőleg is alig lehet előre megállapítani. A zenekari já téknak ez a m ódja tu la j
donképen nem is egyéb, m int a házi kamarazenélés méreteiben való tovább
fejlesztése.

Ezek lennének tehát azok a módok, amelyekkel a karm ester nélkül 
működő zenekar a dirigensi tevékenység első mozzanatát, a műről való elő
zetes és a zenekarra nézve irányító karm esteri elképzelést pótolhatja.. Hogy 
a zenekarok általában melyik módot szokták választani, nem tud juk  ; de 
az eddigi gyakorlattól függetlenül azt így elméletileg is meg tud tuk  állapí
tani, hogy az egyedül helyes megoldás : ha a zenekar tagjai megfelelő rá te r
mettséggel rendelkezvén együttesen alakítják  ki a műről való elképzelést, 
mert csak ez az a körülmény, mely a karmester nélküli játékot a technikai bravúron 
felül, magasabbrendű produkcióvá avathatja.

*
*  *

Egy ilyen elképzelés technikai megvalósítása — karm ester nem létében — 
természetesen új helyzetet fog terem teni a zenekar számára és annak m un
kájában új problém ákat fog felszínre hozni. Melyek ezek a problémák? Em lí
te ttük , hogy a karmesteri tevékenység második része az elképzelés realizálása, 
ami az előzetes próbák alapján az előadáson történik. M ondottuk azt is, hogy 
a próbákon hozza összhangba a karm ester sa já t elképzelését a zenekar já té 

s) R . C a h n - S p e y e r : Handbuch des Dirigierens (Leipzig 1919 — 258. oldal.).
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kával, úgy értve, liogy ez utóbbi alapján kapo tt hangzásnak színét, kifeje
zését, form áit csiszolja sa já t felfogásához. A karniesternélkiili zenekarban 
azonban mindegyik tagnak az egész műről, illetve annak keretén belül a sa já t 
szólamáról m ár eleve meg van, helyesebben : meg kell, hogy legyen, a sa ját 
felfogása ; i t t  teh á t nincs szó egy egyéni akaratnak  m ásokra való átviteléről. 
Éppen ezért, ebből a szempontból a próbák i t t  feleslegesek. Azonban! — egy 
tisztán  technikai nehézség arra fogja kényszeríteni a karm estem élküli zene
kart, hogy jóval többet próbáljon, m int ha dirigenssel dolgoznék. Ez a technikai 
nehézség pedig a fizikai értelem ben v e tt összjáték kérdése, amely kérdés 
karm ester nemlétében problém ává növekedhet.

Világos, hogy ha többen zenélnek egyszerre, bizonyos előre megbeszélt 
jelekre és fogásokra van szükség a pontos összjáték érdekében. A karm esteri 
h iva tást csirájában tulajdonképen éppen ez a követelm ény hozta létre és 
hosszú századoknak kellett eltelni, míg a karm ester egyrészt a hangos tak tu s
ütéstől a mai frazirozó dirigáláshoz elju to tt, másrészt, míg az egyszerű 
»Taktschläger« a mai előadóművésszé avanzsált. E zt az érdekes fejlődést 
i t t  nem áll m ódunkban részletesen vázolni, egyes állom ásait azonban meg 
fogjuk említeni, hogy megállapíthassuk, miszerint a zenekar a karm ester 
mellőzésével nemcsak egy hosszú fejlődés praktikus eredményéről mond le, 
hanem a zenekari összjáték technikai problém áit körülbelül százötven év 
előtti állapotra viszi vissza. E z t a té te lt pedig m indjárt be is igazolhatjuk, 
kissé közelebbről betekintvén a dirigensnélküli zenélés m űhelytitkaiba.

H a megvizsgáljuk ezeknek a produkcióknak a m űsorát, azt találjuk, 
hogy az erősen egyoldalii és a műsorszámoknak legnagyobb része H aydn és 
Mozart művekből tevődik össze. (Általában pedig Beethoven és Schubert 
képezik a kronológiai határt.) R itkán  fordul elő, hogy egy-egy Csajkovszki 
vagy Richard Strauss művel kísérleteznek. És ebben az esetben is egész csomó 
hangversenym estert állítanak munkába, a karm ester pótlására. Nem is 
szólva arról, hogy egy-egy ilyen m ű betanulására átlag harminc-negyven 
próbára van szükségük.

Ez egyébként természetes is, m ert a karmesternélküli zenekari já tékra 
csak azok a m űvek a legalkalmasabbak, melyeknél egy tételen belül gyakori 
és hirtelen tempóváltozások nincsenek, amelyeknél nagy vonalak m egraj
zolásáról van szó. T ehát a klasszikus szimfónia, nyitány és versenymű. És 
tényleg, ha például egy H aydn szimfónia utolsó tételét, vagy a »Figaró«-nyitányt 
stb. a karm ester egyszer »elindította«, az t egy többé-kevésbbé gyakorlott 
zenekar a legnagyobb valószínűség szerint további vezénylés nélkül is zökkenő 
nélkül végig fogja tudni játszani. E  korlátozott műsorlelietőségen belül tehát 
valóban tere lehet a karmesternélküli m unkának, am int hogy m ár nem egy 
ilyen jellegű figyelemreméltó teljesítményről tudunk is. Ellenben egészen 
indokolatlan az az eljárás, mely ezeknek a produkcióknak sikerét a karmester- 
nélküliség tényének hangsúlyozásával igyekszik m ár előre biztosítani. H a 
a hallgatóság egy m űvet tökéletes előadásban hall — váratlanul — kar
mester nélkül, a műélvezeten felül kellemesen lesz meglepve és a zenekar 
teljesítm ényét fokozottabban fogja értékelni ; viszont egy előre karm ester
nélkülinek beharangozott koncert, közepesen sikerült műsorszáma részére 
nem jelenthet enyhítő körülm ényt az, hogy vezénylés nélkül került bem u
tatásra. És a kérdés, am it legelőször kellett volna fe lten n i: tényleg olyan 
esemény-e az, ha például egy H aydn szimfónia dirigálás nélkül hangzik fel 
egy zenekarban ; ami azt jelenti, hogy ilyenkor a zenekar a legexponáltabb 
helyeken (például kezdésnél) a hangversenymester, illetve néha más szólam- 
vezető technikai vezetése a la tt áll. . . H á t hogyan kerültek bem utatásra e 
m űvek keletkezésük idején, vagyis mi volt a zenekar vezetésének a módja 
a X V III. század második felében. E rre vonatkozólag kell vázolnunk a vezény
lésnek azt a nemét, am elyet a dirigálás története kettős-dirigálás (»Doppel- 
Direktion«) névvel jelöl. Ez, m int a név is m utatja , abban állott, hogy a zene
karnak egyszerre két vezetője v o l t : a cembalo m ellett ülő karmester, m int
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felsőbb szellemi irányító — és a hangversenymester, m int technikai vezető, 
ki az összjátékot biztosította, a tem póváltozásokat adta. Még H aydn is londoni 
ú tja  alkalm ával kénytelen szimfóniáit zongora mellől dirigálni.4) A IX. 
szimfóniát pedig Lipcsében egészen Mendelssohn fellépéséig úgy ad ták  elő, 
hogy az első három té te lt a koncertm ester vezette és csak az utolsó tételben 
szerepelt egy kórus-dirigens.4)

(Vége következik) ÁGAI D ÉNES dr.

Ä Z R A
BEMUTATÓ AZ OPERAHÁZBAN

Szép Ernő költői drám ája, mely niég a régi K am araszínháznak szerepelt 
műsorán, kitűnő operaszöveg ; ezt m ár akkor állapíto tták  meg a hangulatos 
színdarab m űkritikusai. Szerencsés ötlete volt tehát Zádor Jenőnek, a kitűnő 
kom ponistának és Lányi V iktornak a szövegkönyv poétájának, hogy Szép 
Ernő színjátékát dolgozták fel látványos operává ; szerencsés, m ert maga a 
mese és annak színes kerete szinte követeli a muzsikát.

Az azrák törzséből származó Muliamed rabszolga szerelme Leila, a 
kalifa tündérszép leánya irán t a sikerült szövegkönyv cselekményének magva. 
Leila kezét azonban apja a háborúból győzedelmesen hazatérő Arszlán herceg
nek ígéri el. Midőn a leánynak az esketési szertartáson ki kellene mondania 
a boldogító igent, a szerencsétlen rabszolgára gondol és megszegi aty jának te tt 
ígéretét. A börtönbe ve te tt Muhamed kegyelemből visszakapja ugyan szabad
ságát, de érzi halálának közeledtét. Leila meg akar szökni szerelmesével, de a 
szerelmes rabszolga abban a pillanatban leheli ki lelkét, midőn Leila a betelje
sülés reményében zárja őt karjaiba.

Lányi Viktor, több operaszöveg mesteri átültetője, kitűnő színpadi 
érzékkel, nagy fantáziával oldotta meg feladatát. Librettókönyve mintaszerűen 
kitűnő : semmi felesleges epizód nem csökkenti benne a drám a feszítő erejét, 
jelenetezéseiben folytonos fokozási lehetőséget nvu jt a komponistának, a 
lírikus részleteket és humoros epizódokat pedig jól kiszám ított egyensúlyban 
ta r tja  a drám a menetének a végkifejlődésig izgalmasan emelkedő jelenetsorával.

A komponista, Zádor Jenő nagyszerű kvalitásait sikeres'egyfelvonásai- 
nak (Diana, A holtak szigete, A gépember,) valam int brilliáns orkeszterművei- 
nek (Variációk, Szimfónia technika, szvit,) bem utatói alkalm ával részletesen 
ism ertettük olvasóinkkal. Míg utolsó opuszaiban erős elkanvarodást állapít
hatunk meg az expresszionista irány felé, addig az A zrá-ban, főként annak első 
két felvonásában Zádor tudatosan megalkuszik a nagyközönség átlagizlésével 
és olyan stílus-kompromisszumot terem tett meg maga számára, mellyel 
lem ondott ugyan arról, hogy »úttörő« mesternek számítson, de annál nagyobb 
biztonsággal v ívhatja ki maga részére a régóta áh íto tt »átütő siker«-t. Nagy 
mesterségbeli tudása, rutinja , dallam i invenciója voltak segítségére, ezekkel 
valóban elsőrendűen aknázta ki Lányi szövegkönyvének minden kínálkozó 
előnyeit.

Elsőrendű kiállítás, kitűnő szereposztás, igen gördülékeny folyamatos 
előadás terem tették meg az újdonság nagy sikerét. Dobav Lívia, Rosier Endre, 
Pállá Im re c-s Kálmán Oszkár játékban és énekben egyaránt kimagaslóan ural
ták  a színpadot ; kisebb szerepekben Korék Endre, Gere Lola, Szügyi és Lendvai 
is kitűnően állo tták  meg helyüket. Oláh Gusztáv pompás színpadi díszletei. 
Rékai András mozgalmasan színes csoportképei és Ferencsik lendületes, gon
dosan körültekintő vezénylése já ru ltak  hozzá a bem utató lelkes hangulatának 
fokozásához. Szereplőket, szövegírót és zeneszerzőt egész estén á t melegen 
ünnepelte a premier előkelő közönsége. *)

*) Közli: (jr. S c h ü n e m a n n  : Geschichte des Dirigierens. (172., 173. oldal.)
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V ID ÉK I Z E N E É L E T
Miskolc. Hollósy Kornél, a Hubay Jenő-zeneiskola kitűnő tanára  igen 

sikerült szerzői estét ado tt az intézet dísztermében. Lírikus alapterm észete a dal 
világában éli ki m agát legteljesebben, a hangszeres zenében viszont a kam ara
zene felel meg legjobban gazdagon ömlő dallam invenciójának, biztos forma- 
építő-készségének és finom m agyar rom antikájának. Zenéjében felcsillan 
a s a já t ‘gyűjtésű, zam atos zempléni népdalkincs, am elyet természetes, színek
ben hullámzó köntösbe öltöztet, de eredeti dallam aiban is minden ütem e 
m agyar szívből fakad. Három  dalsorozatot hallo ttunk a hangverseny kereté
ben, azonkívül két kam arazenem űvet : egy vonósnégyest (A-dur) és egy 
szextettet vonósokra, klarinétre és kürtre. A nagyon sikerült szép hangversenyt 
Vucskits Jenő igazgató előadása vezette be. A közönség egész este lelkesen 
ünnepelte a népszerű kom ponistát, valam int az előadókat : H ornyák Olga és 
Czebenka Ferenc énekeseket, valam int a Gránát-Névely vonósnégyest, 
K álm án Is tv án t és Gyimóthv Lajost, a fúvószólamok tehetséges interpre
tálod.

Nagykanizsa. Vannay Jánosnak, a Városi Zeneiskola kitűnő igazgatójá
nak tartalm as szabadelőadása vezette be a tanári kar liceális m atinéit január 
26-án és február 9-én. F. Pásztor Irm a és H onti Ilona zongoraszámainak, 
Erdőssy Rózsi énekszámainak és Drávái Lajos hegedűjátékának megérdemelt 
nagy sikere volt. A tartalm as műsorokon Zsolt Nándor, Siklós Albert, Thomán 
István és Vannay János képviselték a m agyar szerzőket.

A Lemberkovits Alajosné-emlékesten Csajkovszky zongoratrióját (»Egy 
nagy művész emlékére«) já tszo tták  F. Pásztor Irm a, Drávái Lajos és F. Garai 
Margit kitűnő felkészültséggel. Erdőssy Rózsi dalainak, Drávái és Garai szólói
nak is sokat tapsolt a term et zsúfolásig m egtöltő közönség.

Győr. A hangversenyévadot Szigeti József nagysikerű hegedűestje 
ny ito tta  meg. N ikita de Magalojf pom pásan kísért zongorán. A Győri Ének 
és Zeneélet novemberi hangversenyén Hermann László és Boldis Dezső vezényel
ték Goldmark »Szakuntala« nyitányát, Liszt »Les Préudes« c. szimfonikus 
költeményét és Kodály zsoltárát. U tóbbinak magánénekszólamában dr. Székely- 
liidy Ferenc remekelt. E  hangverseny nagy sikerét jellemzi, hogy annak meg
ismétlése is zsúfolt nézőtér m ellett za jlo tt le. Németh Mária december 16. 
hangversenye a győri társadalm i élet eseménye volt. Változatos m űsorának 
minden egyes szám át zajos tapsokkal kísérte az előkelő közönség. Báthy Anna 
és Kerpely Jenő együttes hangversenyének — melyen Hermann László és 
Kiss György vállalták  a zongorakíséretet — ugyancsak igen nagy sikere 
volt. Kétségtelen, hogy a győri hangversenyéiet fellendülésében igen nagy 
szerepe van a K ultúrház pompás hangversenytermének.

lésének ereje és lendülete k iaknázta a 
m ű minden hatáslehetőségét. Gyö
nyörű színpadi képek és Wallerstein 
tanár gazdag rendezői művészetének 
egyéb eszközei fokozták az előadás 
hatását és külső fényét. A bécsi állami 
operaház minden tekintetben kiválót 
nyú jto tt ezen az estén és a Karenin 
A nná-t teljes sikerre vitte. Az elő
kelő közönség lelkesen tapsolt és a 
felvonások végén sokszor hivta a lám
pák elé a szerzőt és a szereplőket. Az 
előadás u tán  Pernter közoktatásügyi 
állam titkár az operaház Császár-termé

BELFÖLDI HÍR
♦ ♦♦

A »Karenin Anna«-nak, H ubay Jenő 
nagysikerű dalművének bem utatója 
a bécsi állami operaházban nagy 
ünneplések között zajlo tt le. Hubay 
Jenő mesterműve elsőrangú szerep- 
osztásban került színre. Németh Mária 
és Kalenberg József a két főszerepben 
kiváló alakítást nyújto tt. Hasonló 
elismerést érdemelnek a kisebb szere
pek kitűnő megszemélyesítői is. Wein
gartner Félix igazgató művészi vezény
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ben estélyt ado tt a megjelent előkelő
ségek tiszteletére. A bécsi sajtó  a leg
nagyobb elismerés hangján ír a be
m utatóról. Egyöntetűen állapítják 
meg a szerző kifinom ult zenei ku ltú 
rá já t, amely a lírai részleteket és a 
drám ai jeleneteket mesterien á t tud ja  
ita tn i a megfelelő zenei hangulattal. 
A m éltatások kiemelik a kitűnő 
m agyar zeneszerző csillogó hangszere
lési technikáját és hangfestő tehet
ségét, valam int azt az erőteljes lendü
letet, amely a nagy jelenetekben olyan 
hatásosan ju t kifejezésre.

A párisi Trocadero világhírű orgo
náját, az épület lebontása követ
keztében á t fogják helyezni. A tö r
téneti nevezetességű hangszer, melyen 
Franck Cesar, Liszt Ferenc és Saint- 
-Saéns is já tszo tt, 1876-ban készült. 
Tíz év előtt villanyerőre rendezték 
be fujtatóm echanizm usát. A négy- 
manuálos még mindig kitűnő orgoná
nak kétezer sípja van.

Pizetti »Orseolo« c. dalm űvét a 
milánói Scala is színrehozta. Igen 
nagy sikerrel.

Striegler K u rt legújabb szimfóniáját 
(A-dur) sikerrel m u ta tták  be Berlin
ben.

Respighi hetek ó ta súlyos betegen 
fekszik róm ai villájában. Fgy vér
átömlesztés! m űtét sikerült ugyan, de 
állapota még mindig életveszélyes.

Roxrott-Berg, a kitűnő svéd zene
szerző Hebbel Ju d itjá t zenésíti meg, 
az eredeti szöveg változtatása nélkül 
A dalm ű Stockholmban kerül be
m utatásra.

Wolf—Ferrari »Campiello«-ja Mari- 
uzzi vezényletével nagy sikert a ra
to tt  Milanóban. Nagyon te tszett a 
Goldoni-vígjátékból v e tt szüzséje is.

Nedbal Oszkár, az öt éve öngyilkossá 
le tt karm ester és komponista »Polen
blut« c. operettjét a prágai opera 
vette fel játékrendjébe.

Oettingen Arthur, a 25 év előtt 
elliúnyt kiváló fizikus és teoretikus 
dorpati szülőházát volt növendékei 
em léktáblával jelölték meg.

Hayes Roland a nálunk is meg
fordult tenorista néger egyházi éneke
ket ado tt k i ; ezekkel liangverseny- 
körutain nagy diadalokat ara to tt.

A melbournei Univ. Cons, of Music,
melyet 1894-ben alap íto ttak  Bruckner 
ötödik szimfóniáját m u ta tta  be, átü tő  
sikerrel.

Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága 
hangversenye a Pesti Vigadóban

ES bérlet E l bérlet
1936 m árcius 31 .-én, kedden este 8  órakor

REPREZENTATÍV s v é d  h a n g v e r s e n y
V e z é n y e l :

M A N N  T O R
a göteborgi Filharm óniai Zenekar karnagya 

K özrem űködik:

THORBORG KERSTIN
operaénekesnő, a bécsi Állami Operaház magánénekesnője

Budapest székesfőváros házinyomdája 1936 — 2531
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B u d ap es t
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1936 április 1.

T A R T A L O M

Hangversenyműsoraink ismertetése. (Svéd hangverseny.) — 
Agai Dénes d r .: A karmesternélküli zenekar. (II.) — 
M. R. d r .: Két centennárium. — Az önző óriás. (Hubay 
Jenő táncjátéka.) — Vidéki zeneélet. (Liszt-emlékhangver

senyek.) — Könyvek—kóták. — Külföldi hírek.
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Budapest Székesfőváros 
Népművelési Bizottsága hangversenyei

a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével
♦  ♦ ♦

B  bérlet
Tizenhetedik hangverseny

1936 március 31-én, kedden este 8 órai kezdettel

SVÉD HANGVERSENY
UNDÉN ULF TORSTEN

svéd követ és meghatalmazott miniszter 
fővédnökségével

Vezényel :

M A N N  TOR
a göteborgi Filharmóniai Zenekar karnagya 

Közrem űködik :

THORBORG KERSTIN T. MÁTRAY ERZSI
a bécsi állami Operaház magánénekesnöje a Nemzeti Színház művésznője

A történelm i idők kezdetének ködös homályából bontakozik ki a svédek 
m űvelődéstörténete. Első nyomai a kőkorszak m aradványai, m ajd a bronz
korszaknak — múzeumokban m a is lá tható  és az északi népek használati 
és dísztárgyaitól alig különböző — értékes emlékei. K öztük igen jellegzetesek 
a lurok, hosszú csövű különös rajzú  tölcsérrel elláto tt hadi trom biták , melyek 
a stockholmi és kopenhágai múzeumok legérdekesebb darabjai. Egy citera- 
féle népi hangszerük ugyancsak megelőzhette a kereszténység felvételét. 
(11. század.) A 12. században Angliából szivárgott át- a gregorián-tradíció, 
m ajd  a polifon-zene első kísérletei : orgánumok, discantusok, falso bordonék. 
Nagyobb im pulzust csak akkor kap a svéd zenekultúra fejlődése, mikor a 
W  asa-uralkodóház zenekedvelő királyai (16. század) sa já t kedvtelésükre 
szerveznek udvari zenekarokat, énekkarokat. XIV . E rik király maga is kom
ponált egyházi m űveket, madrigálokat. Később lengyel muzsikusok szivárog
tak  be az országba, akik a lengyel polonaise egyik változatát a polska-1 fejlesz
te tték  nemzeti tánccá. Gusztáv Adolf uralkodása a la tt — minthogy felesége 
brandenburgi hercegnő volt — ném et zenészek kerekednek felül, akik Schütz- 
nek és kortársainak kan tá tá it, Singspiel-jeit ü lte tik  á t a svéd fővárosba. Száz
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évvel később jelentős Há'wcM-kultusz te rjed t el az országban. Állandó opera
házat I I I .  Gusztáv király uralkodása a la tt alapítanak, 1773-ban. Ennek 
m űsorán Gluck, Puccini és kortársaik  dalművei szerepelnek. Az olasz opera- 
stilust a m últ század kezdetén a francia opera comique d iva tja  v á ltja  fel. 
Sokáig csak a szórakoztató színpadi m uzsika egyedüli m egnyilatkozása a zene
érdeklődésnek ; a hangversenyélet csak a m últ század közepén éled fel. Ekkor 
kerülnek előadásra a ném et klasszikusok (főként H aydn, M ozart és Beethoven) 
szimfonikus alkotásai. E  klasszikus mesterek hatása nyilatkozik meg Berwald 
(1787— 1861) svéd zeneköltő műveiben, ki a ném et hatás alól még alig tud  
szabadulni. Hallström  (1826—7901) m ár Gade és Grieg behatására nem zeti 
elemet is visz bele dalműveibe, köztük a »Der Bergkönig« iskolapéldája le tt 
a m űfaj további fejlesztési m ódjának. Söderman (1832— 1876) és Halién (1846— 
1925) lipcsei iskoláztatásuk rom antikus levegőjét árasztják  szimfonikus 
és kari műveikből. U tóbbinak »Harald der Wiking« c. dalm űve lipcsei bem utató
ján  is nagy sikert arat. Sjögren (1853— 1918) A m ljo t és S tenham m er m űvei
ben a wagneri deklamáció nyer polgárjogot, míg Alfvén a Liszt-féle programm- 
zene típusát keveri svéd nem zeti elemekkel. A legifjabb nemzedék (Berg, 
Kallstenius, Rangström, Atterberg) a századeleji ném et zene legfőbb reprezen
tánsait — Mahlert, Schönberget, H indem ithet — vallja vezérének.

M ann  Tor, Svédország egyik legjelentősebb, legünnepeltebb karmestere, 
1894-ben született Stockholmban. Szülővárosának konzervatórium ában nyerte 
zenei kiképeztetését. M int szólógordonkás, tag ja  volt a Konzertverein-nak és 
az operai zenekarnak. Külföldi tanulm ány útjainak (1919— 1922) befejezése 
u tán  a göteborgi szimfonikus zenekar karnagya, m ajd művészi igazgatója. 
Ez a szimfonikus zenekar a legrégibb hangversenyzenekara Svédországnak, 
mely minden évadban 75 hangversennyel szerepel a nyilvánosság előtt. Tor 
Mann, aki a .stockholmi királyi Zeneakadémiának is tagja, külföldi hangverseny- 
kőrútjain  (Berlin, Prága, Bécs, Drezda, München, Helsingfors stb.) nagy 
sikereket könyvelhet el.

Thorborg Kerstin, hangversenyünk szólistája, 1896-ban született Stock
holmban. É nektanulm ányait szülővárosában végezte. Első szerződését a 
stockholmi Operától kapta, ahol a kiváló énekesnő 1930-ig m űködött nagy 
sikerrel. 1931-ben a híres svéd rendezőhöz, Bergman Gusztávhoz m ent férjhez. 
Ebben az évben m ondott búcsút hazájának s azóta Európa és Amerika nagy 
operaszínpadainak, különösen a new-yorki Metropolitan-nek, sokszor ünnepelt 
vendége. Jelenleg a bécsi Staatsoper egyik legnépszerűbb, legtöbbet foglal
kozta to tt tagja.

1. Atterberg Kurt M. (1887 Gothenburg) : Második szimfónia, F-dur, 
nagy zenekarra. 6 . mű.

Atterberg technikai főiskolát v é g z e tt; ösztöndíjjal nagyobb tanulm ány
u ta t te t t  Németországban. H azájába visszatérve az állami szabadalmi hivatal 
főmérnökévé nevezték ki. Zenei tanulm ányait még németországi ú tján  egészí
te tte  ki. Később karm ester Stockholm ban és a Stockholms Tidningen zene- 
kritikusa. Már első kompozícióival (vonósnégyes, hangverseny-nyitány) 
m agára vonta a komoly zenekritika figyelmét, legnagyobb sikereit azonban 
szimfóniáival ara tta .
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E  második szimfóniájának m indjárt első tétele alapos képzettségű 
m uzsikust varázsol elénk. A nobilis főtém át a hegedűk és gordonkák triolás 
arpeggioitól tám ogato tt kü rtök  in t ónál ják  ; a periodizálást a hegedűk és 
mélyhegedűk h a jtják  végre. Az átvezető tém a krom atikája ügyesen készíti 
elő a nagyon dallamos, szépen harm onizált nyugodt, kiegyensúlyozott mellék
tém át, melynek dinam ikában felfokozott ismétlése szenvedélyes trem olók 
u tán  vezet á t a nagyon ritm ikus, szinte indulószerű zárótémába. Érdekes a 
kidolgozás egyik epizódja, melynél a m elléktém a töredékét a trom biták  játsszák, 
csak a rézfúvók tám ogatásával. A szabályos tem atikus visszatérésnél a 
kom ponista úgy a főtém át, m int a m elléktém át más orkesztrális beállításban 
hozza, m int az expozícióban. Nagyon hatásos az orgonaponton felépített 
kóda, melyben ügyesen fogja össze a szimfónia tem atikus anyagát.

A második tétel (Adagio) népi főtém áját a k ü rt és a mélyhegedű kezdi ; 
a harm onikus háttere t a fuvola és a hárfa szinkópái, valam int a hegedűk 
tremolói szolgáltatják. H atásos dinam ikai fokozás u tán  lép be az üveg
hangokra ép íte tt érdekes triolás tém a, mely a presto-epizód dór-ízű népi 
m otívum át készíti elő ; ez a táncszerű epizód tarantellás ritm ikájával érdekes 
ellentéte a visszatérő hangulatos adagio-nak. Szélesen ívelt hatásos tutti-val 
záródik a tétel. Kétnegyedes allegro con fuoco az élénk tizenhatod figurákra 
felépített harm adik té t e l ; plasztikus rondóforina, két epizóddal. Sok lendület, 
ritm ikai ötlet és hangszínérzék jellemzi. A tterberg szimfóniájában az északi 
népek szimfonikus irodalm ának egyik legkvalításosabb alkotását ism erhet
jük  meg.

2. Jonsson Josef (1896 Uppsala) : K ét dal zenekari kísérettel.

Letzter Gesang.
D a n  A n d e r s s o n .

bösch deine Sterne aus, du hohe Urwaldnacht!
Verdunkl’ dich, Heidekraut, unter den finstren Tannen —
Gut’ Nacht, mein Wandertag, ich hab’ zu toll gelacht,
Mein’ Gebens schwarzer Schwan, flieg langsam nun von dannen!

Gut Nacht und bebe wohl, du meiner Kindheit band,
Dein Dunkel purpert sich, der Tag graut schon im Norden, 
bass jetzt mich schlafen ein auf’ m Boden unbekannt,
Die Seele kränkelt mir, ist bös und leer geworden.

Mein’ Sehnsucht endet nie, mein’ Seele ewig brennt 
Wie ein entflammter Baum in heisser Juniwärme.
O sing dein bied, du Wald, das gut der Träumer kennt, 
bass um sein Bett zum Schluss den Morgensturm nur lärmen!

Unter dem Faulbaum.

J a r l  H e m m e r .

Hängende Zweige zärtlich biegen 
Sträusse von .Schnee auf uns herab, 
säuselnde Winde sachte wiegen 
Blüten, die heben sich auf und ab.
Bäume wie Bräute im Sommerwind stehen, 
linde geschmeichelt durch liebliches Wehn.
beuchtende Träume ziehen. Kreisend 
fliegen bibellen zum Himmelszelt.
Hohe Faulbäume rauschen leise, 
rauschen und flüstern in weisser Welt. 
Rings um uns Sommer, in Seligkeit wir.

< beben sei jubelnd gesegnet von mir !
Énekli : Thorborg K erstin operaénekesnő.
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3. a) Wiklund Adolf (1879 Stockholm) : Dal zenekari kísérettel.

Flammender Schnee.

J .  P .  J a c o b s e n

Seidner Schuh über Goldenleisten,
Ich bin an eine Jungfrau gefesselt,
Eine hehre, herrliche Jungfrau.
Keine gibt auf Gottes sonnenheller Erde ihrer gleich 
Keine einzige ist wie sie . . .

Rein ist sie wie des Südens Himmel und des Nordens Schnee, 
Doch irdische Rust herrscht in meinem Himmel

und es sprühen Flammen aus meinem Schnee,
Keine Rose des Sommers ist so rot, 

wie ihre Augen schwarz.

b) Haquinius Algot : (1886 Stockholm) : Dal zenekari kísérettel.

Die Schäreninsel.

K n u i  H a m s u n .

Der Nachen gleitet zur Schäreninsel, die liegt im Meere mit grünem Strande.
Hier blühen Blumen, die keiner siehet, sie schaun verwundert als ich dort lande,
Mein Herze gleicht einem Märchenhaine, dort spriessen Blumen gleich den erblickten, 
Sie halten Zwiesprach und flüstern seltsam, wie Kinder tuen und lächelnd nicken.

Hier konnte einstens im Weltenanfang man als Spirea vielleicht mich finden.
Ich spür’ den Duft jetzt wieder von früher, ich zittre mitten im tiefen Sinnen.
Ich schliess die Augen, ein schwach Erinnern hat nun mein Herze mit Traum umsponnen. 
Die Nacht sinkt nieder, und übers Eiland die Wasser rauschen Nirvanas Wonnen.
Die Nacht sinkt wieder aufs Eiland nieder.

Énekli : Thorborg K erstin operaénekesnő.

S z ü n e t .

A. a) Fröding Gustaf—Hajdú Henrik : Téli éjszaka. 
b) Karlfeldt Erik Axel—Hajdú Henrik: Őszi zsoltár.

A két költem ényt T. M átray Erzsi, a Nemzeti Színház művésznője 
adja elő.

5. Larsson Lars Erik (1908 Malmö) : Második hang verseny nyitány. 
13. mű.

A komponista e művében tudatosan áttöri a tonalitás elvét. Tém áinak 
hangneme »semleges« ; a tém acsoportokat főkép az ellentétes dinam ika és 
ritm ika szembeállítása különbözteti meg egymástól. Form ája szonáta-szerű, 
de a kidolgozást rövid, elemző visszavezető epizód helyettesíti. A főtéma 
jellegzetes m otívumával, m int vezérmotívummal, ismételten találkozunk. 
Ezzel záródik is — váratlanul Esz-durban (!) — a kompozíció.

6 . Rangström Tűre (1884 Stockholm —) : N otturno — H árom  dal zene
kari kísérettel.

A komponista énekesnek készült, m ajd  Berlinben tan u lt Pfitznem él 
zeneszerzést. Előbb a Stockholms Dagblad zenekritikusa volt és énektanár 
szülővárosában, 1922 ó ta a gothenburgi Zeneegylet karnagya. Szimfóniákon 
kívül főként dalokat és balladákat írt.



Poco adagio.
Stille rauschen Wald und Wellen, 
sanft erklingt die Juninacht.
Spielend leicht auf silberhellen 
Wogen träumt die ferne Wacht 
der einsam lichten Sterne.
Sanfte Nacht, im hellen Schweigen 
redest du mir leise zu.
Sehnsucht, Wunsch und Klage steigen, 
beben, schwellen, finden Ruh’ 
in wehmutsstiller Ferne.
Zittert dann ein Ton im fliehen 
durch geheimnisvolle Zeit, 
über dunkle Wasser ziehen 
Reben, Tod und Ewigkeit 
aus endlos tiefer Ferne.
Hörtest du das leise Tönen, 
sahst die Sterne klar und mild? 
Schwoll dein Herz in heissem Sehnen, 
freudig brechend, schmerzgestillt :
O, .Sommernacht der lichten Sterne.

Largo maestoso.

O Welt des Grauens, der toten Träume :
Märchenhaft, urewig, unermesslich
ruht das Meer in schwüler Wacht der späten Stunde.
Rulilos, heimlos auf dem Strom der Tiefen,
Narb’ an Narb’ auf brenn’den Wunden, 
schweigend graue Felsen wiegen.
Schwarze Tiefen schlafen.
Gespensterhaft und still
des Tages letzte Träume noch im Dunkeln glühen, 
schwinden über tote Fluten.
Stille wandelt ew’ge Trauer ohne Rust und Klage, 
ew’ge Qual ohn’ Rieht und Sterne, 
stumm die Nacht durch finstre Welten.
Ewig stumm und dunkel.
O, Nacht der letzten Träume :
Wird mein Schiff mit dir ins Dunkel ziehen, 
still vorbei ohn’ Rieht und Hoffen?
Aus verstorbnen Welten hör’ ich schwere Flügelschläge, 
hör’ die Ewigkeit ich beben.
Doch wie stolze rote Flammen, 
leuchten jetzt die Sterne.

Allegretto con fantasia.

Von fernher seufzt der Wellenschlag 
und grau in grau die Farben weben.
Im Taue rieseln Wald und Hag, 
und Nebel Berg und Fels umschweben.
Und es ist Nacht und Sommernacht:
Es ist die Nacht im Nebelreigen.
Im Schatten zauberhaft es lacht,
und Traum und Sehnen stille schweigen.
Und stumm im Kreis Gedanken gehn, 
ein Kobold neckt sie im Entschwinden : 
Des Herzens Wünsche still verwehn. 
Zurück wird keiner wieder finden.
Du selbst sinkst hin am Waldessaum, 
vom Meer gewürzt sich Winde schmiegen, 
es murmeln leise Busch und Baum 
und still sie dich in Treue wiegen.
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Da zieht ein bebend’ Ton durchs All.
Es steigt ein Klang von Meer und Wellen.
Im Nu zerbricht der Dünste Schwall, 
es strahlt des Tags Erhellen.
Geweckt von Morgenwind und Sonne, zaub’risch hehr 
du siehst, was alle Träume schauen : 
deiner Jugend Sommermeer 
in sonn’gem Fernglanz blauen.

Énekli : Thorborg K erstin  operaénekesnő.

7. Alfvén Hugo (1872. Stockholm) : M idsommarvaka — Svéd rapszódia 
nagy zenekarra, 19. mü.

Zenei tanulm ányait szülővárosában kezdte meg Alfvén, m ajd  N ém et
országban és Párisban fejezte be. A stockholmi konzervatórium  zeneszerzés
tanára  és az upsalai egyetem lektora. M int zeneköltő a késői rom antikus 
iskola tagja. Színes zenekari képeit népdalm otívum okkal telíti. A népdal
gyűjtés és a zene tudom ányos k u ta tás terén Svédország vezet a három északi 
állam  között. Az upsalai zenei könyvtár gazdagsága r itk ítja  párjá t. Nordlind 
Tobias m ellett Alfvén tűn ik  ki zenetudományos kutatásaival. Négy szimfóniát 
és három  szimfonikus költem ényt írt. U tóbbiakon Liszt Ferenc hatása 
észlelhető.

A klarinét kezdi a víg főtém át, m ajd  a fuvola és óboa válaszol reá, 
a vonósok szinkópás pizzicato-akkordjainak kíséretével. A középtételben a 
főm otívum ot ötletesen osztja el a kom ponista a zenekar fúvóhangszerei között. 
Csak a dalforma visszatérésénél veszik á t a hegedűk a tém át. Modulációkban 
gazdag középtétel vezet á t a tánc-jellegű epizódtémába. A négy k ü rt ötletes 
átvezetése torkollik az andante-ba. Ennek kom or hangulatá t csak néha töri 
á t  a főtéma pajzán m otívum a. Tremolók és liárfaglisszandók kísérik a hegedűk 
széles népdal-ízű tém áját. A tempó lassan élénkebb lesz és ujjongva té r vissza 
a kétnegyedes főtéma. A kódát ( A llegro con brio) orgonapontra felépített 
háromnegyedes triolás tém a alkotja. Ennek szellemes diminuiciójával zárul 
a mű.

A KARMESTERNÉLKULI ZENEKAR
(Befejezés)

Hasonlítsuk teh á t össze az em lített kettős-dirigálást a karm ester
nélküli zenéléssel. Az előbbinek zenei irányítója, a cembalos karmester, ez 
utóbbinál tényleg hiányzik és azt itten  a m inden zenekari tagnak — fentebb 
m ár k ifejtett — szuverén elképzelése pótolja. Technikai tekintetben, teh á t 
az ossz já ték  biztosítása szempontjából azonban alig van különbség. A két 
koncertmester szerepe körülbelül ugyanaz ; legfeljebb ta lán  az új a mai kar- 
mestemélküli zenekarnál, hogy az ossz já ték  irányítását ado tt helyen egy 
másik vezető szólam a koncertm estertől átveheti. De ennek dacára például 
egy műsorszám elkezdése — karm ester nélkül — éppen olyan kényes ma, 
m int volt a Doppel-Direktion idején : Quantz, Nagy Frigyes híres fuvola- 
művésze jegyzi meg, hogy a kezdésnél sokszor taktusoknak  kellett elhang- 
zaniok, míg végre a zenekar pontosan együtt volt.5) H a ez az állapot m a nem 
is áll fenn, sőt elm ondhatjuk, hogy a karmesternélküli hangversenyek ilyen 
tekintetben általában kifogástalanul sikerülnek, — ez nem annak tu la jdon ít
ható, hogy m a a zenekar prím ása ügyesebben in t be például m int másfél 
évszázaddal ezelőtt, hanem köszönhető ez a m a hallatlanul magas fokon álló 
zenekari ru tinnak ,* *) ami pedig végeredményben az elm últ évszázad k a r
mesteri nevelésének az eredménye.

6) Q u a n tz :  Autobiographie. (XVII., VII. §. 45.).
*) csak ilyen zenekar vállalkozhat karmesternélküli produkcióra.
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Ezzel le is tárgyaltuk  azt a tételt, hogy egy zenekar az ütemező kar
mester mellőzésével egy praktikus eszközről, m ondhatni egy fejlődési vív
m ányról mond le és ha a műről való elképzelés előzetes kollektív kialakításával 
meg is felel egy újszerű, bár problem atikus művészi követelménynek, ezen 
elképzelés megvalósításában olyan kezdetleges és bizonytalan technikai segéd
eszközökre van utalva, melyek a zenekari já ték  történetében a m ár em lített 
előbbi korra emlékeztetnek. Ez a technikai nehézség pedig egyrészt a műsor
lehetőséget erősen korlátozza, másrészt a zenekart olyan fokozott és lélekölő 
próbálási rendre kényszeríti, amely leggyakrabban az eredetileg talán  értékes 
elképzelést is elkoptatja és a m ű előadását iskolásán lepergővé teszi. Bárhogyan 
is sikerüljön azonban a dolog, egy ilyen karm esternélküli előadás m ögött — 
éppúgy, m int például a csodagyermek produkciójának hátterében — egyelőre 
o tt érezzük az t az elszomorítóan keserves m unkát, ami ezt az eredm ényt 
létrehozta.

*
*  *

Egyébként érdekes tüne t az, hogy a karm esteri lúvatás megítélése 
ezen hivatás fennállása ó ta állandóan v ita  tárgya a zenei közvéleményben. 
Igaz, hogy e v ita  legnagyobbrészt laikus eredetű, de nem érdektelen meg
említeni, hogy például m ár 1750-ben a nápolyi tanácsurak azon tanakodnak, 
hogy a karm ester művész-e, vagy kézműves.6) Még érdekesebb azonban az, 
hogy m ár 1779-ben, mikor mai értelemben v e tt dirigensi tevékenységről még 
beszélni sem lehet, m ikor ez a lúvatás a maga egészében még ki sem alakult, 
m áris akad valaki, aki a karm ester működését feleslegesnek ta rtja  és felveti 
a karmesternélküli zenélés tervét. (1779-ben!) Ugyanis egy F rankfurt a/M-ben 
az em lített évben megjelent irat, melynek címe : »Wahrheiten die Musik 
betreffend gerade herausgesagt von einem teutschen Biedermann,« a követ
kezőket tartalm azza többek k ö z t : »Da, wo das Orchester so eingerichtet, 
dass sich die Mitglieder desselben alle übersehen und einander zu gleicher 
Zeit hören können, m it braven Virtuosen besetzt i s t ; der Komponist sein 
S tück vollkommen richtig bezeichnet, dass Zeitmass angegeben und vor der 
öffentlichen Aufführung sattsam e Proben gehalten hat, braucht es weiter keine 
Direktion es dirigiert sich alsdann von selbst, wie die Uhr, wenn sie aufgezogen 
worden ist.«

Ez a derék frankfurti polgár teh á t m ár 1779-ben ajánlja a karm ester
nélküli játékot, mégpedig olyan alaposan megfogalmazott előfeltételekkel, 
hogy javaslatában felsorolt mindegyik követelmény még m a is aktuális. 
Hogy javasla tá t akkor még nem valósították meg, — ennek ugyanis nyoma 
nincsen — az világos, ha tekintetbe vesszük, hogy annak idején a zenekari 
ossz já ték  biztosítása még karm esterrel is nehézkes volt. E  terv megvalósí
tásával teh á t várni kellett. El is szunnyadt vagy százötven évre . . . De mi 
keltette életre napjainkban ezt a másfél évszázados elképzelést? A zenekari 
já ték  szükségszerű fejlődése, vagy a dirigensi működés dekadenciája? Egyik 
sem. Hanem  merőben a zene területén kívüleső m omentum : egy politikai 
áram lat. Szovjet-Oroszországban kezdték el a karmesternélküli hangver
senyeket, hogy népszerűsítésükkel a kommün ideológiáját szolgálják. A kar
mester mellőzésével akarták  ugyanis kifejezésre ju tta tn i, hogy még ilyen 
megnyilvánulásokban is mindenki egyenlő ; nincs vezető és vezetett. Hogy 
a művészi közösség eszméjét ebben az értelemben általánossá tenni nem 
sikerült, tehát, hogy a karmesternélküli zenekar őshazájában is még műidig 
elszigetelt jelenség, azt bizonyítja a m a virágzó oroszországi karmesterim port. 
De lehet, hogy közben rájö ttek  arra, miszerint a karm esteri hivatás stílus- 
talanság nélkül illeszthető bele a szovjet életviszonyokba is ; m ert lúszen 
létezik-e még egy olyan leegyszerűsített és racionalizált »üzem«, m int egy 
dirigens által vezetett nagy zenekar, ahol a központi irányítás oly tökéletes 
és pontos.

•) D r .  H .  L ö b m a n n  : Zur Geschichte des Taktierens und Diligierens. 1913.
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Az orosz kezdeményezés alapján a szovjet határain  kívül, E urópa 
legtöbb zenei centrum ában hangzottak  m ár el karm esternélküli koncertek. 
Ez utóbbi helyeken természetesen nincs politikai háttere  e produkcióknak. 
Es hogy m iért vették  á t őket, azt indokolja a közönség mai állásfoglalása a 
hangversenyek tek in te téb en ; ez az állásfoglalás pedig azt diktálja, hogy 
csak ritkán  és akkor is csak a legjobbakat hallgatják  meg. Ezen körülmény 
okainak vizsgálatába i t t  nem m élyedhetünk, de tény  az, hogy m a két kezünk 
u jja in  összeszámolhatjuk azokat a karm estereket, kiknek neve olyan varázs
erővel bir, hogy a publikum  odamegy a pénztárhoz és m egváltja a jegyét. 
Ilyen körülmények között term észetesen minden arra ráte rm ett zenekar 
kapva kap az alkalmon, ha a közönségnek olyan »szenzációit nyú jtha t, m int 
egy karm esternélküli hangverseny.

Persze az ilyesfajta zenei eseményekben a hangsúly egyelőre nagyon 
is külsőségeken nyugszik, m ert m aguk a zenekarok a karmesternélküliséget 
nem zenei öncélnak, hanem főleg reklám anyagnak és közönségcsalogatónak 
tekintik. És ha ilyen kiilsőséges beállítás m ellett sikerül is néha figyelemre
m éltót produkálni, az nem egyéb, m in t am olyan víz felszínén csülogó nap
fény, mely a nézőt esetleg elkápráztatja, de az elem mélyebb régióiba nem 
világít. Már pedig, amíg ezeknek a produkcióknak a gyökere nem nyúlik le 
mélyebben a dolog zenei lényegébe, addig fenn fog állni a dirigens és a zenekar 
évszázadokon á t idáig fejlődött és differenciálódott munkaköre, vagyis addig 
m arad a karm ester : a művész — a zenekar : a legtökéletesebb hangszer.

ÁGAI D ÉNES dr.

KÉT CENTENNÁRIUM
(A százéves D E LIB E S és a százéves »HUGENOTTÁK«)

1836. február huszonegyediké . . .
Egy francia vidéki postaalkalm azott kisfiának, Clément Philidor Léo 

Delibes-nek születésnapja.
1936. február liuszonegyedike . . .
Szülőfalujának tem plom terén ércszobor, szerte-szét a világon a »Coppé- 

lia«, »Sylvia« és »Lakmé« simogató dallam ai, válogatott harmóniái, változatos 
ritm usai és csillogó zenekari színei hirdetik  Léo Delibes, Franciaország egyik 
legnagyobb zeneszerzőjének dicsőségét.

Delibes szüleinek szerény falusi hajlékában otthonos volt a zene, hiszen 
Delibes édesanyja (a párisi Opéra-Comique egyik baritonistájának leánya és a 
párisi Conservatoire egyik tanárának  testvére) maga is képzett és lelkes zenész. 
Ő volt egyetlen gyermeke korán m utatkozó zenei hajlam ának első irányítója.

A gondtalan gyermekéveknek az apa korai halála v e te tt véget. Az özvegy 
tizenegyéves fiacskájával postakocsi te tején  elindult Párisba és a napsütéses 
falu játékos szabadságát felváltja a Conservatoire egyik solfége-osztályának 
szigorú fegyelme. A kis Delibes derekasan állja meg helyét, m ár az első évben 
második, a következő évben első d íja t nyer. Már a zsenge korban nehezednek 
Delibesre a kenyérkereset gondjai is. E  tekintetben segítségére van kellemes 
csengésű hangja és feltűnő m uzikalitása, mely m egnyitja előtte az u ta t a 
Madelaine-templom és a nagy Opera fiúkarába. A Conservatoire-ban fo ly ta to tt 
tanulm ányai egyre bővülnek, egyszerre lá togatja az orgona-, zongora-, elméleti,
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m ajd zeneszerzési tanszakokat. De ugyanígy megnőnek a megélhetés gondja is. 
Nagynevű és befolyásos zeneszerzési tanára, Adam (a világsikert elért »A lonju- 
meaui postakocsis« szerzője) korrepetitori álláshoz ju tta tja  a Théatre-Lyrique- 
ben. Egyidejűleg m int tem plom i orgonista m űködik, tan ítgat, sőt ha kell, 
házi mulatságokon tánczenét játszik.

A tanulóévek fárasztó szükségességét, mely nem kedvezett önálló, 
magasabb művészi célkitűzéseknek, váratlanul töri á t a szerencse első mosolya. 
A 19 éves színházi korrepetito rt felkereste Hervé, aki akkor m ár maga is neves 
operettszerző és színigazgató volt és felkérte egy bohózat megzenésítésére. 
Delibes tanácsért siet mesteréhez, ki kacagva válaszolta : »aki ilyen korban 
ilyen aján la to t kap, az áld ja  a sorsot és ne habozzék.« így  sodródott Delibes 
a  könnyebb fajsúlyú zene terére és tehetségének előkelőségére és ízlésének 
biztonságára vall, hogy a tizennégy év, mely a la tt további 14 operettje és zenés 
já téka kerü lt sikeresen színre, csak előnyösen fejlesztette technikai, különösen 
hangszerelési készségét.

Az 1866-os év végre meghozta a sorsdöntő fordulatot. Delibes-et bízták 
meg a I I I .  Napóleon császár tiszteletére az Operában rendezett ünnepi előadás 
céljára az »Alger« című k an tá ta  megírásával. A császár aranyéremm el és egy 
gyém ánttűvel ajándékozza meg a szerzőt, kinek e sikere u tán  tehetségéhez 
méltó újabb feladat ju t ; az Opera igazgatója az időközben az intézethez k i
nevezett fiatal korrepetito rt b ízta meg a lengyel Minkus-szal együtt (ki akkor 
m ár Párisban is ünnepelt balettszerző volt) »A forrás« című (később »Naila«-ra 
átkeresztelt) bale tt megírásával. A »Nailá«-t ism ét néhány operett követte, 
m ajd 1870-ben színrekerült a »Coppélia«, mellyel Delibes a balett terén új 
korszakot n y ito tt meg. A bem utató előadáson a m ű nem ta lá lt túlságosan 
lelkes fogadtatásra, mire Delibes, ki művészete irányításában mindig nagy 
szerepet ju tta to tt  a »közönségsiker«-nek, a balettől a víg opera felé fordult. 
1873-ban m u ta tta  be az Opéra-Comique »A király  mondta« című vígoperát. 
A bem utató t követő negyven sorozatos előadás ugyan jelentős sikerre vall, 
de a mindig aggályoskodó Delibes művének többszörös átdolgozása után 
mégis ism ét elfordul a víg operától is.

Ebbe az időbe esik Delibes látogatása Bayreuth-ban, mely lenyűgöző 
hatással volt a francia művészre. W agner művészetéhez való viszonyát leg
jobban Delibes sa já t szavai jellemzik : »Érzem W agner szédületes nagyságát, 
de ez az óriás félelemmel tö lt el. Arra, hogy kövessem és arra, hogy elzár
kózzam előle, egyaránt képtelennek érzem magamat.« De az ízig-vérig francia 
művész féltette a francia zenét a ném et befolyástól és m integy jó példával 
akart elől járni, mikor a ném et zenei titán  irán t érzett személyes csodálata 
dacára rendületlenül haladt tovább sa já t ú tja in  és m egírta főművét, az 1876- 
ban színre került »Sylvia« balettet. E  mű, bár meghozta szerzőjének a becsület- 
rend szalagját, a Conservatoire zeneszerzési tanszakát és a m aradandó világ
sikert, hazájában csak lassan hódíto tta  meg a közönséget. Századik párisi 
előadása csak 1925-ben volt. A francia közönség e tétovázó m agatartása ism ét 
más irányba terelte Delibes munkásságát. 1883-ban került bem utatásra »Jean 
de Nivelle« című operája, mely egy év a la tt száz előadást ért meg, m ajd 1886- 
ban a »Lakúié«.
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E  m űvén dolgozott Delibes a legnagyobb szeretettel (11 hónap a la tt 
kom ponálta és a m ár m egkezdett próbák a la tt hangszerelte) és e műve hozta 
meg részére az első teljes sikert és egyúttal az utolsót. »Kassya« című operája 
m ár csak 1891 január 16-án bekövetkezett halála u tán  került színre és csak 
rövid ideig m aradt műsoron.

Delibes többízben já r t  Magyarországon, legutóbb 1885-ben, m int a 
m. kir. Operaház vendégdirigense. Magyarországi emlékeinek egyik-másik 
művében is hódol. »Coppélia« első felvonásának régebbi keletű csárdásán kívül 
zongoradarabjai közt van a »Magyar románc« és dalai közt a »Chanson 
hongroise«, melynek szövegét Petőfi nyom án Coppée írta . Színpadi művei 
közül Budapesten (részben még a Nemzeti Színházban, utóbb a m. kir. Opera
házban) a »Coppéliá«-t 1877-ben (eddig 214 előadás), »Sylviá«-t 1878-ban 
(eddig 165 előadás), »A király mondta« c. operát 1879-ben (12 előadás) és 
»Lakmé«-t 1887-ben (eddig 129 előadás) m u ta tták  be.

1836. február 29-ikén m u ta tta  be a párisi Nagy Opera Meyerbeernek 
im m ár egy évszázad minden művészi viharával és változó ízlésével diadalm asan 
dacoló m esterm űvét, a »Hugenották«-at.

Amikor Meyerbeer e művének megírásához fogott, az ugyancsak Páris- 
ban  bem utato tt (1831) »Ördög Róbert« című operája révén m ár világszerte 
ünnepelt, m inden más operaszerző nevét elhomályosító, valósággal isten ített 
kedvence volt a párisiaknak. Az »Ördög Róbert« szédületes sikere után, mely 
a színháznak egy vagyont jövedelm ezett, az igazgatóság sie te tt Meyerbeer 
további m unkásságát a maga részére biztosítani. Meyerbeernek te tszett a neki 
felajánlott, Seribe tollából származó szövegvázlat, mely a vallási türelm etlen
ség egyik leggyászosabb kirobbanását, a Szent Bertalanéj borzalm ait válasz
to tta  történelm i háttérnek. Meyerbeer az Opera igazgatósága által k itűzö tt 
határidőre vállalta a m ű befejezését, de m inthogy feleségének súlyos meg
betegedése m egakasztotta m unkájában, a határidőnek féléves k ito lását kérte. 
Amikor e kérést m egtagadták, sértődötten lefizette a k ikö tö tt 30.000 frank 
bírságot, m űvét visszavonta és feleségével Olaszországba u tazott. Onnan m ár 
csaknem befejezett művével té r t  vissza Párisba és az időközben az Opera élére 
kerü lt új igazgatónak sikerült M eyerbeert kiengesztelnie és m űvét az Opera 
részére megszereznie, melynek színpadán 1903-ban érte meg 1000-ik előadását.

A párisi bem utató u tán  a legtöbb színpad kapva-kapott a »Hugenották« 
után, bár a m ű történelm i háttere különösen katolikus országokban aggályokra 
ado tt okot. E  valláspolitikai aggályokat a cselekmény helyének és a szereplők 
nevének m egváltoztatásával háríto tták  el. így  egyes színpadokon Páris helyébe 
Pisa, m ásutt London lépett és a m ű »Welfek és Ghibellinek«, illetve »Angliká
nok és Puritánok« címen került előadásra. Berlin is késlekedett az előadással, 
m ert I I I .  Frigyes Vilmos király oszto tta tanácsadóinak nézetét, hogy a mű 
sérti a katolikus egyház nim busát és alkalm as felekezeti viszályok szítására.
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Utóda IV. Frigyes Vilmos (állítólag tőle ered a »Hugenották«-ra vonatkozó 
tréfás megjegyzés, hogy »katolikusok és protestánsok gyilkolják egymást és a 
zsidó csinálja hozzá a muzsikát«) más véleményen volt és elrendelte a mű 
előadását. Berlin nagy várakozással nézett a bem utató elé, m elyet megelőzően 
Auguszta porosz hercegnő palotájában előadták a m ű negyedik felvonását 
az akkor éppen Berlinben időző Liszt Ferenc zongorakísérete mellett. A szerző 
á ltal személyesen vezényelt bem utató előadás (1842. m ájus 20.) u tán  a király 
Meyerbeernek a »Pour le Méri te« rendjelet adom ányozta és hogy visszahódítsa 
a franciáktól, k ik  m ár m int nem zeti zeneszerzőjüket (notre Meyerbeer) könyvel
ték  el, Spontini helyébe kinevezte főzeneigazgatónak. Meyerbeer az ez állással 
járó  30.000 tallérnyi fizetésről lem ondott a zenekar és énekkar javára.

A m ű ham arosan bejárta  az egész világot. Budapesten 1852 november 
6-án m u ta tták  be, még a régi Nemzeti Színházban és eddig 280 előadást é rt meg.

Meyerbeer nagy kortársainak a »Hugenották«-ra vonatkozó b írálata 
szélsőségek közt mozgott. W agner, k í később gyűlölködő ellensége le tt, rajongva 
m agasztalta, Schumann k ritiká ja  kíméletlenül lesújtó volt. Liszt Ferenc a 
nála megszokott fölényes pártatlansággal csodálta a mű szépségeit és m u ta to tt 
rá  gyengéire. De szélsőséges a közvélemény is, a kortársak  túlzó im ádata és az 
u tókor meg nem érdem elt közönye Meyerbeerrel, e mindenképen kiváló tehet
ségű és tudású művésszel szemben, kinek előkelő helyét az opera történetében 
egv évszázad m ár m aradandóan kijelölte.

Dr. M. R.

AZ ÖNZŐ ÓRIÁS
HUBAY JENŐ TÁNCJÁTÉKA

Wilde Oszkár csodálatos fantáziája sokszor term ékenyítette meg az 
operai librettókönyvek szerzőit. Egyik legköltőibb szimbolikus novellájának 
meséjét dolgozták fel Márkus László és Mohácsi Jenő táncjátékká, megőrizvén 
a poétikus cselekmény álomszerűségét, virágillatos tisztaságát, mesehangulatát. 
Nagyszerű elképzelésüket Oláh Gusztáv gyönyörű díszletei m éltóan egészí
te tték  ki. H ubay Jenő, a zeneköltő bravúrosan aknázta ki a kitűnő szöveg
könyv minden kínálkozó szépségét. Meghatóan bájosak a gyerm ekjátékok 
közvetlen dallam aikkal, a játékos táncok, elmés ritm usváltozásaikkal. Az óriás 
haragjának, az évszakok változásának illusztrálására a zenekar pazar szín
pom páját veszi igénybe, fölényes rutinnal. K itűnően ha to ttak  a táncot kísérő 
lá thata tlan  külső kórusok, valam int a zenekarban elhelyezett koloratúrás 
énekhang, melyet Szabó Ilonka ju tta to tt érvényre, meglepő virtuozitással. 
Brada Rezső Ízléses koreográfiája és Fleischer A ntal biztos, higgadt vezénylése 
együttesen v itték  diadalra az ősz zeneköltő legújabb alkotását, melyet szere
tetteljes hódolattal fogadott az ünnepi előadás előkelő közönsége.
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V ID ÉK I Z E N E É L E T
Szeged. Az 1935—36-os Liszt-év ünnepségeiből Szeged városa is k ivette 

részét. Egym ást követték a halhata tlan  Mester emlékének áldozó ünnepi 
ülések, felolvasások, hangversenyek. O któber 20-án, a Dugonics Társaság 
ülésén ta r to tta  meg dr. Csekey István  székfoglalóját »Liszt Ferenc m agyar
sága« címen. Értékes új adatokkal fűszerezett előadásának nagy sikere volt. 
December 8 -án a Katolikus Kör m ásodik adventi délu tánján  Antos K álm án 
vezényelt vegyeskari m űveket (»Jézus születése« és a »Nyolc boldogság«) 
Sinkó  Mária pedig két Liszt-kompozíciót zongorázott. — Igen érdekes volt a 
Dugonics Társaság januári ülésén dr. Diósi Géza piarista tanár székfoglalójának 
tém ája : »Egykorú m agyar versek Liszt Ferenchez«. — Január 26-án ta r to tta  
meg a Szegedi Filharm. Egyesület díszhangversenyét Fricsay Ferenc karnagy 
vezényletével. A »Húnok csatájá«-nak és a »Les Préludes«-nek előadása 
bárm ely európai zenekar becsületére v á lt volna. Kertész Lajos három  Liszt-dal 
előadásával érdemelte ki a közönség ovációját, (a dalokat Fricsay karnagy 
hangszerelte igen színesen) Szatmári Tibor pedig az A-dur versenymű poetikus 
interpretálásával a ra to tt megérdemelt sikert. — Igen nívós volt a Szegedi 
Városi Zeneiskolának Liszt emlékére rendezett hangversenye, melyen K ollár Pál, 

J . Baranyi Ilona, dr. Ocskay Kornélné és Vesztényi Gizella növendékei szere
peltek. — F ebruár 27-én a Szegedi muzsikusok nagyon sikerült em lékhang
versennyel hódoltak Liszt emlékének. Dr. Pálfy József polgárm ester bevezető 
beszéde u tán  a Városi É nekkar Egyesület férfikara szerepelt Fricsay karnagy 
vezetésével. Igen nagy sikere volt annak a 12 zongoraszámnak, melyet 
tizenkét kitűnő pianista já tszo tt el egym ásután. —- Március 5-én dr. Csekey 
István  professzor ta r to tt  igen tartalm as előadást »Liszt Ferenc származása 
az ú jabb ku tatások tükrében« címen.

Miskolc. A Városi Zeneiskola ünnepi Liszt-hangversenyének bevezetőjét 
dr. Halmay Béla polgárm ester m ondotta el. Koller Ferenc igazgató vezényleté
vel a zeneiskolai és a diósgyőrvasgyári egyesített zenekar a Mester második 
rapszódiáját já tszo tta, igen kitűnően. Hollósy Kornél sa já t orgona-átiratában 
m u ta tta  be Liszt »Gyászhangok« c. m egható alkotását. Rákos Arnold H ubay 
á tira tá t (»a három  cigány« rapszódiát) já tszo tta  tökéletes technikával, 
Thurzó-Nagy Lászlóné és Koller É va pedig egy-egy zongora-kompozíció 
bravúros előadásával érdem elték ki a közönség ünneplését. D. Keresztessy 
Erzsébet két Liszt-dal eléneklésével a ra to tt zajos tapsokat. — Hollósy Kornél 
orgonaillusztrációkkal fűszerezett tartalm as előadásának (»Liszt Ferenc az 
egyházi zeneköltő«) is nagy sikere volt. Hallgatósága viharos tapssal fejezte 
ki hálájá t a szép előadásért és a művészi orgonajátékért. — A miskolci hely
őrség egyesített zenekara Pongrác Géza karnagy vezetésével nagyszabású 
hangverseny keretében áldozott Liszt Ferenc emlékének. A gondosan betan íto tt 
zenekari számok előtt Vucskits Jenő ta r to tt  mélyenszántó előadást Lisztről. 
Az A-dur zongoraverseny koncertáló szólamában Thurzó Nagy Lászlóné kitűnő 
pianisztikus kvalitásairól győződhettünk meg. A közönség szeretettel ünnepelte 
a  népszerű vezénylő karnaggyal, Pongrác Gézával együtt.

Nagykanizsa. Vannay János érdekes előadása (Liszt Ferenc, a zongora
művész) vezette be a Városi Zeneiskola m árcius 9-iki emlékünnepélyt, melyen 
Honti Ilona, Kerekes Irén  és F. Pásztor Irm a já tszo tták  el a Mester négy súlyos 
zongorakompozícióját : a R igoletto-ábrándot, a Paganini-variációkat az 
Asz-dúr no ttu m o t és a Desz-dur etűdöt. A közönség lelkesen tapsolt igen 
szép előadásuknak.

Nyíregyháza. Liszt Ferenc emlékének hódolt az Ipartestü let, igen sike
rü lt ünnepi hangversenyével. E lőbb Liszt nagyságát m élta tta  dr. Garai, m ajd 
Füredi Henrikné já tszo tt Liszt-kompoziciókat, ragyogó technikával. A m ű
sort az Iparos Dalegylet nívós produkciója fejezte be.
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Szolnok. A Városi Zeneegyesület Liszt-hangversenyét dr. Kenéz Béla 
vezette be magas szárnyalású emlékbeszéddel. Stefániái Im re zongorázott, 
Hajnal Lola Liszt-dalokat énekelt. A városi zenekar Gráber karnagy vezetésé
vel a II . rapszódiát já tszo tta .

Debrecen. A Zenekedvelők K örének rendezésében Liszt-emlékhangver
senyt ta r to tta k  Debrecenben, melyen a bevezetőbeszédet dr. Tasnádi Nagy 
András állam titkár m ondotta. Az estélyen a MÁV filharmonikus zenekar 
Ferencsik J ános vezénylete m ellett Liszt Ferenc »Hungária« szimfonikus költe
ményét, a vegyeskar pedig Hoór-Tempis Erzsébet közreműködésével a 137. 
zsoltárt ad ta elő. Baranyai János zongoraművész zenekari kísérettel Liszt 
Magyar áb ránd ját já tszo tta . A hangverseny befejező száma Liszt »Les preludes« 
című szimfonikus költeménye volt. A Csokonai-kör Liszt-hangversenyén 
választékos m űsorának keretében dr. Csobán Endre nagyhatású beszédben 
m élta tta  Liszt jelentőségét, Csanády Lujza V örösm arty : Liszt Ferenchez 
című ódáját szavalta el a közönség lelkes ünneplése közben, Füredy F. Gusztáv 
Liszt Ferenc emberi, művészi és zeneköltői nagyságáról, Oláh Gábor pedig 
Liszt Ferenc és kora címmel ta r to tt  érdekes és értékes előadást. M. H ir Sári, 
a kiváló zongoraművésznő Liszt műveiből já tszo tt, Mándy M argit pedig Liszt 
dalait énekelte Szabó Em il művészi zongorakísérete mellett. A debreceni 
reform átus leánygimnázium énekkara és a Városi Dalegylet is nagy sikerrel 
m űködtek közre az estén.

Győr. Az Ének- és Zeneegylet Liszt-emlékhangversenyének Fischer 
Annie já téka volt a kimagasló pontja. Liszt Esz-dur versenym űvét já tszotta, 
bravúrosan, felülm úlhatatlan művészettel. Hermami László szakavato tt 
vezetésével a zenekar fegyelmezetten k ísért és sikerrel m u ta tta  be még a Hunok 
harcát. A K risztus-oratórium  két részletét Boldis Dezső vezetésével szabatosan 
ad ta elő az énekkar. A ta rtalm as m űsort Kuszák Is tván  szavallata vezette be.

K Ö N Y V E K —KÓTÁK
Kurt B. Möchel : Die konzentrierte Violintechnik. (Schott. Nr. 2470. 

78 old.) A közismert kiadócég a m űvet szép, gondos kiállításban bocsátotta 
közre. Maga a mű alapelgondolásában nem hoz semmi ú ja t. Címében hangoz
ta to tt  rendszert nem annyira a felépítésben látom , m int inkább az egyes gyakor
latok variálásában, aminők például : újjhelyzetek kötéssel, kötés nélkül, 
húrcserével stb. kombinálva. A gyakorlatok hasznosak. Fölösleges azonban 
valamely gyakorlatot, illetve annak valamely változa tá t a végletekig kiaknázni 
— m int ezt szerző teszi — csupán annak konsta tá lhatása végett, hogy ennél 
több változat m ár nem lehetséges. E nnek gyakran alig van praktikus haszna, 
m ert az új j-dolgoztatás feladata megoldható 4—5 a lap m in táv a l; viszont 
szerző 24 újj-sorrendváltozatot hoz ki, kizárólag a teljesség kedvéért. Ilyen 
esetekben a számok halmozása nem célszerű, m ert nem visz közelebb a célhoz. 
Csupán teoretikus m unkánál fontos a teljesség, a tudom ányos elv végsőkig 
való kidolgozása ; viszont gyakorlati műnél több hasznát vehetjük a kevesebb, 
bár esetleg hiányos anyagnak, ha ez ötletes és változatos. Egyébként a mű 
komoly és fáradságos m unka eredménye. Egyes gyakorlatai kitűnő anyagot 
nyújtanak  ujj független!tésekhez »bejátszó« célzattal. A bevált Lage (fekvés) 
szó helyettesítését a Platz (hely) szóval nem helyeslem. A tapasztalat arra  
tanít., hogy kerülni kell minden hasonló m unkánál a sok kom plikált táb lá
zatot, számok sorozatát, tú lzo tt sokaságú jelzéseket. Mert azalatt, míg a növen
dék egy bonyolult táblázaton töri a fejét, nem m ozgatja az ú j j a i t ; eként az 
Ujjgyakorlatokra szánható idő és energia kárbaveszett s az aznapi »kedv
mennyiség« erősen megcsappant m ár a hieroglifák lá ttá ra  is. A mű egyébként 
a következő fejezetekre oszlik; I. Elementarbegriffe. II. P latztechnik.(?)
III . Die vier Fingerdisziplinen. IV. Lauftechnik. V. Spannungstechnik.

R , Zipernovsky M ária
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St. Waller : A vonóshangszerek üveghangjait ism erteti a Harmónia 
k iadásában m egjelent füzetében. Szerző intenciója az volt, hogy a hegedű, 
mélyhegedű, gordonka és gordon minden já tszható  üveghangját kromatikus 
sorrendben foglalja össze. Ez a beosztás zavaros, értelem ben és pedagógiai 
szempontból is célszerűtlen, m ert összekeveri a term észetes üvegliangokat a 
mesterségesekkel, utóbbiakban pedig nem tesz különbséget a kvart.- kvint- 
és tercfogású üveghangok közt. M inthogy minden üveghang m értani helye az 
egységnyi hosszúságú húr felének, harm ad-, negyed,- ötöd- és hatod-m etszeté
nek, körülbelül tíz sornyi m agyarázattal elintézhette volna a szerző a hang
szerjátszó tá jékozta tásá t az üveghang fizikai elhelyezkedéséről. Ennek logikáját 
megértve és átérezve sok felesleges fogás ism ertetését ta k aríto tta  volna meg 
magának. Egyébként a kis füzetet a vonóshangszerekben kevésbé jára tos 
zeneszerző részére veszélyesnek tartom , m ert olyan mesterséges üveghangokat 
is sorol fel, melyek a gyakorlatban bizonytalanságuk következtében használ
hatatlanok (pl. némely kis tere távolságú mesterséges üveghang) vagy pedig 
nagy távolságuk következtében egyenesen játszhatatlanok ; (1. a gordon-
táb lázat nagy tere és tiszta k v art képzésű üveghangjait) ezek még a  
hüvelyk használatával sem érhetők el!

Liszt Ferenc első magyar zenedarabjairól értekezik dr. Gárdonyi Zoltán, 
a nagyon képzett fiatal m agyar zeneíró. Azokat a m agyar vonatkozási! 
zongoradarabokat ism erteti, melyek még az 1840-ben íródott »Magyar Dallok«-at 
is megelőzték. Logikus okfejtése, értékes adatokkal fűszerezett folyam atos 
stílusa élvezetes olvasm ánnyá teszik rövid tanulm ányát. Egyben fényes bizonyí
tékai annak, hogy a Párisban élő m estert kora ifjúságában is foglalkoztatta 
a verbunkos zene, nem tem atikus anyagának exotikum a m iatt, hanem m ert 
őszintén vonzotta szívét-lelkét valami, még gyerm ekkorában elhagyott hazájá
hoz. Gárdonyi füzete Sopronban jelent meg, szerző kiadásában.

Trágor Ignác : Vác az előadóművészeiben. A m agyar színészet és a 
m agyar zene váci vonatkozásait gyű jtö tte  össze nagy szorgalommal a szerző. 
Anyagának legértékesebb része kétségkívül az, melyben a 18. század egyházi 
énekeskönyveit, továbbá a m últ század zenei eseményeit regisztrálja. Liszt 
Ferencről szóló adomái kissé naivak, a kitűnő Ságh József m éltatásában pedig 
ta lán  mégis csak elvetette a sulykot. D ilettánsok életrajzát, úgy látszik a  
maguk szolgáltatta adatok alapján ír ta  meg ; ezek persze legtöbbször nem 
fedik egészen a tényeket. (Akadémiai végzettséget állapít meg olyanoknál', 
kik még csak közelébe sem já rtak  a Főiskolának, stb.) A jószándékú lelkese
déssel megírt könyv a Váci Múzeum-egyesület tagilletménye.

Almási Balogh Pál : Múzsa a hullámhosszon c. könyvében a zenének 
a rádiódrám ában való szerepéről is szentel egy rövidke fejezetet. Ez a tém a, 
mely ma, ennek az új m űfajnak bimbózókorában nagyon is aktuális, sokkal 
részletesebb, alaposabb feldolgozást érdem elt volna : ta lán  a szerzőnek, aki 
a rádió segédrendezője, lesz még alkalm a evvel az érdekes problém ával tüzetesen 
szembe nézni. Megállapításai akkor nem rekednek m ajd meg általánosító 
közhelyeknél. Az Ízléses kiállítású tanulságos könyv a K irályi Magyar 
Egyetemi nyom dában készült.

A Magyar kórus legutóbbi száma Liszt Ferenc magasztos egyházi kar
m űveit hozza, igen gondos kiadásban. Különösen érdeklődésre ta r th a t számot 
a »Krisztus-oratórium« húsvéti éneke (Ó ifjak, lányok) Kerényi György sikerült 
fordításában, valam int Liszt Magyar királydala, melyhez ugyancsak Kerényi 
ír t sikerült strófákat, megmentvén ilymódon az igaztalanul m ellőzött hatásos 
kompozíciót az utókor számára. Halmos Lászlónak a Magyar Cantuale grego
rián énekeihez ír t  orgonakíséretét nem ta lá ltuk  mindenben stílszerűnek, de 
gyakorlati céljának bizonyára kitűnően megfelel.
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KÜLFÖLDI HÍREK
♦ ♦♦

Mozart-ünnepeket rendeznek m ájus 
végén G lyndebourneban, Angliában. 
A díszelőadásokon az osztrák zene
költő nyolc műve kerül színre.

Nemzetközi zeneoktatási kon
gresszus lesz Prágában, április 4—9. 
között. A tervezett hangversenyek 
és operaelőadások alkalm ával Dvorak 
»Jakobinus« c. rég elfelejtett dal
m űvét is bem utatják .

Shakespeare »Sok hűhó semmiért« 
c. v íg já tékát J . Sarment átdolgozásá
ban já tszo tták  Párisban. A teljesen 
modern kísérőzenét Reynaldo Hahn 
kom ponálta.

Heine Henrik, a nagy ném et lírikus 
nyolcvan év elő tt halt meg. 1831 
m ájusában költözött Párisba, ahol 
állandó látogatója volt azoknak a 
szalonoknak, melyekben Berlioz, 
Meyerbeer, Chopin, Liszt is meg
fordultak. Versei, főként a Buch der 
Lieder, a legnagyobb rom antikus 
m estereket Schum annt, Mendelssohnt, 
Lisztet, stb . inspirálták.

Clementi két elveszettnek ta rto tt 
szim fóniáját ta lálta  meg Casella egy 
londoni kéziratgyüjtem ényben. A 
rekonstruált m űveket Turinban 
m u ta tták  be nagy sikerrel.

Marschner »Hans Heiling« c. rég 
elfelejtett dalm űvét m uta tták  be új 
átdolgozásban a hallei Városi Szín
házban, dr. Helwig Paul vezetésével.

Dittersdorf daljátékát »A lány- 
kérő«-t Magdeburgban hozzák színre, 
új szövegkönyvvel.

»Dr. Johannes Faust« címen m u ta t
ják  be Reutter Herm ann új operáját 
F rankfurtban.

II Campiello a címe W olf-Ferrari 
dalművének, mely a müncheni Staats- 
operben kerül színre ez év őszén.

Grieg nemrég elhúnyt özvegye h a t
százezer koronát kitevő vagyonát 
egy Grieg-alapitványra hagyom á
nyozta.

A bayreuthi nyári ünnepi játéko
kon a Lohengrin és Parsifal m ellett az 
egész trilógia is színre kerül, július 
19-ike és augusztus 23-ika között.

Kalnin le tt zeneköltő Hamlet-ope
rá t írt, mely a rigai operaházban 
kerül bem utatásra.

A SZÉKESFŐVÁROSI ZENEKAR
H A N G V E R S E N Y E

A ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLA NAGYTERMÉBEN
1936. április 26-án, vasárnap este 8 órai kezdettel

V e z é n y e l :
BÖHM LÁSZLÓ

karnagy
K ö z r e m ű k ö d i k :

HARTAY TERI JESZENSZKY ILONKA
operaénekesnő zongoraművésznő

MŰSOR :
Beethoven, Mendelssohn, Saint-Saéns, Verdi, Volkmann és Weiner művei

Budapest székesfőváros házinyomdája 1936 —  3504
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1936 április 15,

T A R T A L O M

Hangverseny műsoraink ismertetése. — Ráth-Véghné Ziper- 
novsky Mária: Siegfried Eberhardt és Vecsey Ferenc. — 
Boros Rezső: Liszt dalaiból. (IV.) — Góbé Richárd: Szférák 
zenéje. — „Az két lovagok". Bemutató az Operaházban.— 
Kóták—könyvek. — Vidéki zeneélet. — Külföldi hírek.

A  S zék esfő v á ro si N ép m ű velési B izo ttság  h iva ta lo s k iad ván ya
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Budapest Székesfőváros 
Népművelési Bizottsága hangversenye

a Székesfővárosi Zenekar közreműködésével
♦ ♦♦

Bérletszünet.

Tizennyolcadik hangverseny

1936. április 26.-án, vasárnap este 8 órai kezdettel 
a Zeneművészeti Főiskola nagytermében

K özrem űködnek:
BÖHM LÁSZLÓ

karnagy

HARTAY (H A R N IS C H F E G E R )  TERI JESZENSZKY ILONKA
operaénekesnő zongoraművésznő

Böhm László, hangversenyünk karm estere Budapesten született, 1908- 
ban. Középiskolai tanulm ányainak elvégzése u tán  a Nemzeti Zenedébe ira t
kozott, ahol zeneszerzést Hamm erschlag Jánostól, orgonát Sugár Viktortól 
és dirigálást Fleischer A ntaltól tanu lt. T anulm ányait 1935-ben fejezte be s az 
ez év áprilisában, a Zeneművészeti Főiskola nagyterm ében m egtarto tt vizsga
hangversenyen nagy sikerrel m utatkozott be Budapest közönségének. 1936 óta 
az újonnan alakult Szentimrevárosi Zenekar karnagya, továbbá a tabáni 
Szent K atalin  plébániatem plom  egyik orgonása.

Hartay (Harnischfeger) Teri hangversenyénekesnő May-Münster K orné
liánál, dr. Diósy Bélánál és Handel Bertánál végezte énektanulm ányait. Eleinte 
m in t dal-, később m int oratoriuménekesnő számos önálló hangversenyt adott, 
többekközött két alkalommal a Pesti Vigadóban, legutoljára pedig (1935 április 4.) 
a Zeneművészeti Főiskola nagytermében. Több alkalommal szerepelt sikerrel a 
rádióban, továbbá a Székesfőváros Népművelési B izottságának nyári hang
versenyein is.

Jeszenszky Ilonka  zenei tanulm ányait a Nemzeti Zenedében, m intK . Kabos 
Ilonka (zongora) és Hamm erschlag János (zeneszerzés) növendéke, végezte. 
Több hangversenyen szerepelt, m int zenekari szólista, s különösen Mozart A-dur, 
Tiszt Esz-dur verseny mű veinek, továbbá F rank Szimfonikus variációinak elő
adásával a ra to tt sikert. Tanulm ányait a jövő tanévben Párisban Cortotnál 
fo lytatja.

1. Beethoven (1770 Bonn — 1827 Wien) : Egm ont-nvitány. 1810.
Goethe, a ném etek halhata tlan  költője klasszikus tragédiában örökí

te tte  meg Egm ont Eam oral grófnak, a világtörténelem egyig legvitézebb kato
nájának emlékét, akit II. Fülöp álnok módon tőrbecsalt és megöletett. Az izgal
mas jelenetekben bővelkedő szom orújáték Beethovent jelen nyitány meg- 
komponálására inspirálta, mely azóta Goethe darabjának bevezetéséül is szolgál.
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Lovagias, hősi, de egyben tragikus hangulat vonul végig a szonáta - 
form ában m egkonstruált művön. Már a 24 ütem nyi lassú bevezetés sejteti 
velünk a liös tragikum át. De ez tetőfokát az expozíció visszatérésének záró
tém ájában éri el, hol a kürtök izgalmas ritm usa, a hegedűk felsikoltása, m ajd  
a  fúvók m isztikusan halk harm óniái érzékeltetik hősünk sorsának beteljese
dését. Beethoven m esterművének csodálatos formai ökonóm iáját, zenekarának 
heroikus fényét, örökidőkön á t bám ulat és hódolatteljes alázat illeti. W agner 
az Egm ont hatása a la tt határozta el, hogy komoly zenei stúdium okba kezd ; 
Brahm sot is az Egm ont inspirálta első szim fóniájának alaphangulatára. 
Lélegzetállítóan tombol egy démonikus erő az expozíció visszatéréséig. Majd 
kiengesztelő apoteózis zárja le a költői szépségekben bővelkedő m esterm űvet.

2. Volkmann Róbert (1815 Lommatzsch — 1883 Budapest) : Sappho. 
Drámai ária.

(Schauplatz: am leucatischen Fels.)
Weh mir! Nun brich, o Herz!
Du bist verrathen,
Betrogen deine Liebe von dem Mann.
Dem du geopfert Ruhm und Herrlichkeit.
Bin ich es noch?
Und rauscht dort noch das Meer?
Der Oelbaum grünt,
Es flammt in Abendroth 
Der Inselkranz,
Es glüht und blüht die Welt —
Indess er treulos mich verlässt, dies Herz,
Das mit der Liebe Zauber ihm umfasste,
Verleugnet und unsäglich elend macht.
Ihr Götter! Haltet mich von Wahnsinn fern,
Da Ihr den letzten Trost,
Die l'hrähne mir geraubt.

Komm, gold’ne Leier, Der Liebe log
Verscheuche den Kummer, Und Treue brach!
Geleite zu jener Und du, geliebtes
Zeit mich zurück, .Saitenspiel,
Wo an der Quelle Vertraute meiner
Blumigem Ufer Leiden,
Thaueten Freuden Zerschelle wie dies
Der Götter auf mich ; Arme Herz,
Wo mich der Liebe Verstumme nun
Arm umschlossen hielt, Auf ewig!
Wo Brust an Brust O Fels, O Meer,
Wo Mund an Mund — Vernehmt den Schrei
O hohe Lust, o Seligkeit, Der Seelenqual —
O holder Liebe Wonnezeit, O macht mich frei!
Wo Brust an Brust, Horch auf, das Meer
Wo Mund an Mund Wühlt auf den Grund.
Vermählten sich O Graun!
Unsre Seelen ; Näher und Näher
O süsser Traum! Tönt es dem Ohr!
Vorbei! Vorbei! Höher und höher
Der Trauer ew’ge Nacht Wogt es empor!
Gähnet mich an. Wie’s mich umringt!
Vergessen seine Schwüre, Wie’s mich umschlingt!
Zertreten meine Liebe, Willkommen!
Versunken und verloren Sie rufen,
Für immer all mein Glück! Die Geister der Rache.
Was blieb zurück, Willkommen!
Als Wahn und Weh? Sie winken,
Was hält mich noch Die Bote der Götter.
Auf dieser Erde? Ich komme, ich folge,
So fahre hin O nehmt mich, Dämonen.
Du Lebenstraum, O Nacht! O Meer!
Verrath’nes Herz, Dein bin ich,
Vergeh’ wie Schaum. Dein bin ich,
Fluch über Dich Dein, dein,
Und ew’ge Schmach, Ah!

(Sappho stürtzt sich in’s Meer.)
É n e k li: Hartay (Harnischfeger) Teri operaénekesnő.
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3. Saint-Saens Camille (1835 Páris — 1921 Algir) : Zongoraverseny, 
G-moll.

I . A ndante sostenuto. II. Allegretto scherzando. I II . Presto.
A g-moll zongoraverseny kétségtelenül legelterjedtebb koncertje a kiváló 

francia mesternek. Szilaj tem peram entum  és nőies szelídség váltakozik benne 
egymással. A koncertáló szólam brilliánsan hangzó passagei pedig méltó keretet 
nyújtanak  az előadónak képességei csillogtatására. Az első té telt a zongora 
vezeti be nagy kadenciával, amely a tétel végén újból visszatér. A második 
rész játszi könnyed ritm usai pajkosan, jókedvtől sugárzóan kergetőznek 
egymással. A triójellegű rész tém áját kétszer halljuk. A tétel végén fölcsillanó 
főtéma pedig a maga töm ör rövidségében úgy hat, m int egy halk sóhaj, — 
egy röpke pillanatnyi visszaemlékezés. Az utolsó rész nagy erejével és két 
tém ájának plasztikusságával rögtön magával ragadja a hallgatót.

E lőadja : Jeszenszky Ilonka zongoraművésznő.

4. Verdi Giuseppe (1813 Roncole — 1901 Milano) : Amália áriá ja  
az Álarcosbál c. operából.

F,z a táj a borzalomnak szörnyű tája, hol a bűnöst halál várja. Az a két szörnyű 
oszlop, ott nő a fű, mely békét ad, nős rajta. Ah mintha fagyna vérem. Óh még a léptem 
hangja is itt borzalommal és félelemmel tölt el engem. És hogyha várna vesztem, halálom’ 
Legyen! és hogyha várja tőlem a sorsom, én szavam beváltom, legyen hát. És ha itt gyógyfű 
teremne mégis, mely bús szívemből bánatot űzne. F.gyütt e bűvvél tűnne a kép is, oltárkép 
gyanánt, mely most benne él. És nem maradna néked misem, árvaságod ölne meg szívem, 
szegény szívein. Mért e könnyek, mi tart vissza engem és mi gátol e végzetes útiján. Rajta 
tehát, szívem ne hagyj ma cserben, s dobogásod ne áruljon el. Inkább szűnj meg dobogni 
szívem, fájdalmad ölne meg szívem, szegény szívem. Itt az éjfél! ah mily látvány, egy 
halálfej sóhajtozva felém tart, merre szökjem? Ah két szemében szörnyű lángok égnek, 
mititha üldözne, bámulna rám. Most megáll, — engem üldöz, egyre bámul’ s ím a rém most 
megáll. Ki lesz irgalommal óh Atyám, óh ég könyörülj e szíven! Ah! Atyám segíts engemet! 
Könyörülj meg! Légy irgalmas!"

É n ek li: Hartay (Harnischfeger) Teri operaénekesnő.

5. Weiner Leó (1885 Budapest —) : Farsang — Ilum oreszk kis zene
karra. 5. mű, 1908.

Az ötletes kompozíció szonátaforma. A vendégek farsangi m ulatságra 
gyülekeznek : a főtéma, orgonapont fölött, először halk hegedűkön, m ajd 
trom bitákon, végül teljes zenekaron fortisszimó szólal meg. E gyü tt van az 
egész társaság, vidám  hangulatban, táncos jókedvben. A zenekar halkul : 
a társaság kissé elcsendesedik. H alk fuvolán szólal meg a melléktéma. A záró
tém ák fortisszim ó-tetőpontra fokozzák az expozíciót. A kidolgozás fagót- 
szólóval kezdődik : egy öreg úr kissé többet ön tö tt föl a garatra  ; dülöngélve 
próbálja dúdolni a főtém át, de nem sikerül neki : (t. i. hol a melléktémába, 
hol az egyik zárótém ába téved). A többi fafúvó a fagót segítségére siet : 
szintén próbálgatja az egyik dallam ot (fugató, mely fortisszim ó-tuttivá erő
södik). A repríz előtt hegedű-szóló : az egyik vendég nekibúsul, külön szobában 
huzat m agának a cigánnyal. E zután megismétlődik szabályszerűen az 
expozíció.

S z ü n e t .  6

6 . Mendelssohn—Bartholdy Félix (1809 H am burg — 1847 Lipcse) :
H arm adik (skót) szimfónia. 56. mű, 1842.

Bármennyire is vitatkoznak afölött, hogy a term ékeny komponista 
öt szimfóniája közül melyik v itte  el a népszerűség pálm áját, annyi minden
esetre bizonyos, hogy a harm adik szimfónia a maga nemében legérettebb, leg- 
poétikusabb alkotása Mendelssohnnak. Impresszióit Skócia vadregényes 
fensíkjain és sziklás fjordjai között szívta magába a húszesztendős zeneköltő, 
az 1829-ben papírra v e te tt vázlatokból azonban csak 12 év múlva alakult ki 
ez az örökszép szimfónia, melyet szerzője Viktória angol királynőnek ajánlott.
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A négytételes mü — am elyet előírás szerint a szimfonikus költemények 
m in tájára megszakítás nélkül kell előadni, de karm estereink szünetek közbe
ik tatásával szokták vezényelni — bevezető Andante con moto-részét két- 
szólam ra osztott brácsák kezdik egy melankolikus, lágy skót dallam m al, 
am elyet csakham ar szentimentális hangulatú allegro vált fel. A benne elő
forduló csiszolt formába ékelt és finom orkeszter-hatásoktól csillogó érzelmes 
dallam ok mesteri ékkövei a szimfonikus rom antikának. — A sclierzo-tétel 
eleven ritm usában ősi skót hangsoron épült nem zeti m otívum ot hallunk. — 
Az adagio cantabile bensőséges, álmodozó hangja és két fő zenei alapgondolatá
nak költői kidolgozása egyike a legcsodásabb melodikus kinyilatkoztatásoknak. 
— Harcias hangulattal kezdődik a 4. tétel. Csupa új gondolat és új tém a 
kergetőzik i t t  m arkáns ritm usokban, de a reprízben viharosan száguldó k ro 
m atikus menetek végül is feloldódnak a dallam os melléktém ában, mire egy 
halk pianisszimó vezet á t a szélesen ömlő, himnikus emelkedésű kódába.

SIEGFRIED EBERHARDT ÉS 
VECSEY FERENC

Siegfried E berhardt legutolsó m unkája 1931-ben jelent meg »Hemmung 
und H errschaft auf dem Griffbrett« címmel. É letének talán  ez a főműve. 
Csodálatosképen sem ez a műve, sem ezt megelőző m unkái nálunk nem váltak  
ismeretessé olyan mértékben, m int ahogy megérdemelték volna.

E berhardt professzor főérdeme, hogy egy új irány, a fizioanalizis felé 
tereli a hegedűpedagógusok figyelmét. Elm életét tudom ányosan feldolgozza a 
kiválóan képzett hegedűs és tudós minden adottságával. Eddig megjelent 
művei : Der beseelte Violinton (Kuhtm ann, Dresden), Treffsicherheit auf der 
Violine, 26. kiadás! (Fürstner, Berlin), Virtuose Violintechnik (Deutscher 
Musikverlag, Dur und Moll, Berlin—Wilmersdorf), Paganinis Geigenhaltung 
(Fürstner, Berlin), Die Lehre der organischen Geigenhaltung (Fürstner, Berlin).

E berhardt professzor elméletének nyilvánosságrahozatala ó ta még kevés 
idő telt el ahhoz, hogy a gyakorlat mindenben az elmélet nyom án haladva, 
eredm ényeit összefoglalhatta volna. Mégis, m ár m ost merem állítani, hogy 
E berhardt m unkássága igen nagyjelentőségű. Úgyszólván a világ minden 
részéből érkeznek Eberhardtlioz levelek, hálairatok, elismerő sorok. Ezeknek 
az olvasása nagyon érdekes és tanulságos. Bennünket azonban mindnél jobban 
érdekel Vecsey Ferenc alább következő levele, melyet néhány héttel ezelőtt, 
egy m unkám  megküldése alkalm ával kaptam  meg E berhard t professzortól. 
Vecsey levelét francia nyelven ír ta  a legnagyobb elismerés és elragadtatás 
hangján. L áthatjuk  a levélből, hogy E berhardt műveivel igen behatóan foglal
kozott. A ragyogó magyar hegedűs őstehetséget teh á t érdekelték a hegedülés 
problémái elméletben is. ím e a felelet arra a sokszor hangoztato tt felületes 
kijelentésre, hogy a nagy tehetség ösztönösen játszik, sohse érdekli a hogyan? a 
miért? Mint ahogy a m űvelt ember általában, úgy a művelt muzsikus is minden 
irán t érdeklődik, ami előreviszi; kell tehát hogy érdekelje a saját művészetével 
kapcsolatos tudom ányág is. A módszertan tudom ányával való foglalkozás nem 
egyértelmű a virtuozitásról való lemondással, a virtuozitás megtagadásával.

Nem csak Vecsey hódolt Eberhardt genialitása előtt. Eberhardt is a 
legteljesebb mértékben elismerte Vecseyt. »Die Lehre der organischen Geigen-
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Haltung« c. művének »Studien im Konzertsaal« című fejezetében első helyen 
foglalkozik Vecsey technikájának leírásával. U gyanitt számos más világhírű 
m űvészt ism ertet, de a tökéletes természetességgel játszó, teljesen gátlás
mentesen hegedülő előadót Vecsey ben véli feltalálni.

Vecsey kívánságát, hogy E berhard t m űveit kivonatolni kellene, teljesí
te ttem , bár nem tud tam  róla. A Zene 1932 dec. 15., 1933 jan. 1. és jan. 15-i 
szám aiban ism ertettem  E berhard t legfontosabb elméleteit.

Vecsey levele bennünket még azért is érdekel, m ert kitűnik belőle, hogy 
a korán elhúnyt nagy művész külföldön is m egm aradt Ferenc Vecseynek.

Velence, október 21. Palazzo Giustiniani.
Kedves Professzor, kedves Barátom !

Ezen a nyáron sokat gondoltam Önre, mert újra végigolvastam »Hemmung 
und Herrschaft auf dem Griffbrett« című munkáját és azóta egyre írni akarok 
Önnek, hogy kifejezzem elragadtatásomat, melyet könyve ébresztett bennem. Bár 
erősen el vagyok foglalva, nem akartam tovább halogatni az írást. Annak a mély 
benyomásnak a hatása alatt írok, melyet e kitűnő mű váltott ki belőlem. Újra 
átérzem a csodálatot könyve iránt, mert olyan nagyfontosságú gondolatokat közöl 
(nemcsak hegedűszempontból, általános szempontból is), mely nagy hasznára 
lesz mindazoknak, akikhez műve útján fordul. Nemes és emelkedett ideálokat 
hirdet a könyv. Teljesen osztom sorozatos fejtegetéseit, melyeket olvasva, az ember 
meglepődik szembeszökő igazságuktól és ámul, hogy bizonyos problémák megoldását 
minő messze keressük, holott megtalálhatjuk a közvetlen közelünkben.

Sajnos, amint Ön is igen helyesen említi, a hegedűsök még mindig nem eléggé 
értik át a játékfolyamat lényegét, téveszmékkel vannak átitatva, fontos dolgokat 
tagadnak, kevésbé fontosakat eltúloznak.

Bár minél több zenész és zeneértő olvasná el ezt a könyvet, melyhez őszintén 
szerencsét kívánok ; annál is inkább, mert gondolatait világos és elragadó stílusban 
Jiözli, miáltal a könyv vonzó és érdekes olvasmánnyá lesz.

És most, miután eléggé elhalmoztam bókjaimmal, ismételten és különös 
súllyal ajánlom, hogy szerkesszen egy tömör fogalmazású, rövid füzetet, mely leg
lényegesebb eszméinek kivonatát tartalmazná s a hegedűjáték alapjait rakná le. 
Ennek a kis kódexnek az lenne az előnye, hogy az olvasónak kevés idejébe és kevés 
pénzébe kerülne, — két fontos dolog a mi korunkban, ahol mindkettőnek szűkében 
vagyunk. Ez lenne a legjobb eszköz az Ön meggyőződéseinek terjesztésére és nép
szerűsítésére.

Nem tartja Ön is helyesnek ezt az ötletet ?
Megküldtem a könyvet Magyarországba, hogy ott is ismerkedjenek meg vele 

és terjesszék a hírét. Példányomat pótoltattam könyvkereskedőm útján.
Mellékelek egy ujságkivágást, mely talán érdekelni fogja. A cikk megemlíti 

ugyan az Ön nevét, de ez vajmi kevés . . .
Október 27-én és 28-án itt játszom Velencében. M inő kár, hogy nem hallgat

hat meg. November 21-én Berlinben fogok játszani. Előre örülök, hogy hamarosan 
viszontláthatom. Fogadja kedves barátom stb.

Ferenc Vecsey
R Á T H - VÉG H N É ZIPERNOVSKY MÁRIA
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LISZT DALAIBÓL
B O R O S  R E Z S Ő  műfordításai

A fordító minden jogát fönntartja 
A rádióval szemben kézirat

X III .

Az alpesi vadász 
Der Alpenjäger

Schiller
Megjdördül a menny, 
meg [rendül a bérc, 
a | bátor vadászt, he—jh, | 
nem bán tja  félsz.
Nem | szédül, ha lé— |—pdel, 
ha lépdel a j jégáron át, 
hol ! nem csattog ének, 
hol | nem ny it virág.

XIV.

Lorelei
Die Lorelei

Heine
H a tudnám , szívem mi lelte, 
hogy r a j t ’ ily | bánat, 

ily bánat | ül ; 
egy ködös, egy ódon rege

zsong benne | szüntelenü—-1, |
zsong benn’ szü |—ntele|nül. 1.)

Hüs | szél fuvall, | az est le|szá—11, 
a | R a—jna | halkan hömpö|lyög, 

oly | halkan hömpö|lyög ; 
k i|gyű jtja  egy | végső fé—nysujgá—r 
a | távol bérctej tő— |—t,

a | távol bércte |tő t.

Egy | szépséges némber | ül o tt
a j parton, egy szűzle |ány, 2 .)
sok | ékkője szerte | villog, 
a | fé—ny megcsillan ha]ján.

Míg [ já rja  h a já t a | fésű, 
m indegyre zengi énejké—t, 
óh | halld, mily csodás, mi | fénylő 
hang | szárnyal | szerte | szé— |—t!

1. ) szü|—ntele |nül : 4  | + T  T  T  | T  *
2. ) »parton« : az ív fölbontásával.

A lábainál sűrű 
ködgomoly áll, 
eltűnik az emberek 
városa m ár ; 
résen ] á t lá tja  I néha 
a | völgy dús szí|nét, 
szép | források | mélyén 
o tt | zöldül a rét.
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Az I ifjú t a kicsi | sajkán 
meg (ejti a heves | vágy, 
nem | nézi a zátonyt, | szirtet, 
csak j o—dafönn,

oda— |fönn azt a | lányt.
Úgy m ondják, a férfit s a sa jkát 
a | hullám  | zú—zta | s z é t . . . 
így  | járnak  mind, akik | hallják 
a vízi | sellő,

a sellő éne|két.
9/s így  | já—rnak mind, | a—-kik ha------111ják

a se—llő, a | sellő éne|két, 
a | sellő é—ne |két.
í g y  I  já—rnak mind, j  akik ha----- 1 1  [ já—k
a [ se—llő, | a sellő éne |két,

rit. a | se—-llő éne|ké—t, a | sellő éne |két.

XV.
Ha én király volnék 
Enfant, si j’etais roi

Victor Hugo
H a I én >  király  volnék, j lánykám , 3.)
ládd, néked adnám  | trónom ’, 
birojdalm am  jogajrát
s néked | hódolna m ind a [térd, 4.)
rád  várna dús korojnám , 5.)
bíborkő palojtám
és száz | gálya, m ik szét az | 0 |—ceánon | járnak  :
/:egyetlen | egy :/— , csak | egy pillantá—so—dlért.
S ha Isten  j volnék, 6 .)
a | menny, a föld, a vizek | árja, 
az | angyal- s szellem |nép,
mely j rendelésim | várja, 7.)
a | rejtelm es méhű j Káosz, 8 .)
hol I száz új élet j tám ad, 9.)
az Örökllét s a | Tér, 10.)
a nagy | Menny minden |sé|—ge 11.)
/: m ind a ti [éd :/— , ti lé'7' —d egy csó—ko—djért, 
egy | csó]------kod|ért.

3. ) Ha | én >  király volnék : 4" |! IT T  T  T  T  j*
4. ) hódolna A A A .
5. ) dús koro|nám A A  A 1.
6. ) S ha Isten j volnék : ' / d d l  asz | A A .
7. ) varja — —.
8. ) a | rejtelmes méhű | Káosz : A  j .... 1 A cisz.

9. ) hol | száz új élet | támad : A | A  A A A j ....
10. ) az örök|lét: A A A | ....
11. ) VAGY: a | nagy Menny száz vi|lága
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XVI.

Szállj te, szállj, te kék szem fénye 
Schwebe, schwebe, blaues Auge

F. Dingelstedt
Szállj te, ] szállj te, kék szem | fénye, 
szállj te  |
mindig énfölöttem | áldva, 
fonja | éltem  száz v i|rágba 
mennyed | égi csillogása.

Szólj te, | szólj csak, édes | szózat, 
szólj te |
nékem e—gyre te—lje|sebben, 
óh e|m elj föl angyal |szárnyon, 
ví—gy a fé—nyes é—gbe | engem.

Tél volt | még nem |rég és | éjjel : 
föl v irrad t ím  va—lajhára!
K ék az ég!
K ék az | ég | és |szertejszéj jjel 

(asz dur) száz | ossz jhang ]nak ze—ndül | ár—-r |ja .

Ú jra | é— 1 elcsüggedt | szívem, 
bűvöl I ú jra  ta —va—-sz | bája, 
tünde j illat, kis pa|csirta , 
csaló |gá----nyok csa—tto |gása.

Óh ne | hadd, hogy messzi j tűnjön
ez u  [tolsó m á ------jus e | földön,
szép >  vi|rágit hadd m eglátnom , 
ha—dd gyümö—lcsit mé—g lej törnöm.

A SZFÉRÁK ZENÉJÉRŐL
Az okkult tudom ányok egy részének széles körben való elterjedése 

köszöbön áll. Ism ert heti és napilapok nyitnak asztrológiai rovato t s bár ezek 
csak a hatáskeltő felszínnel foglalkoznak, tevékenységük mégis az előbbi 
állítás bizonyítéka, hiszen ha valaki, akkor ők figyelnek fel először az újdonság, 
a »szenzáció« szagára. Legnagyobbrészt az olvasóközönség sem a tudom ány, 
az ismeretlen iránti vágyakozásában olvassa az ilyen cikkeket, de inkább 
haszonlesésből, kíváncsiságból, vagy épen unalomból, jobb hiányában. Az 
ilyen elöljáró, sekélyes, habzó parti hullám ok azonban rendszerint azt is jelentik, 
hogy beljebb hajózva, a síma víztükör a la tt mélységek is ta lálhatók. Es ha 
elgondoljuk, hogy 1875 ó ta a m aterialista világnézet hányszor és milyen m ér
tékben volt kénytelen csatá t vesztve hátrálni, az egyre erősödő okkult tan í
tások térhódító győzelmei elől, hogy a teozófiai eszméket nem teozófusok is 
felkarolják, hogy a reinkarnáció és a karm a (az ok és okozat) törvényeit m int 
következetes törvényszerűséget fogadják el, hogy a tisztánlátás, tisztánhallás 
és rokon képességeknek magasabb fa ja it nem m int gúnyolódásra méltó áltudós 
fejtegetéseket kezelik, valóban a legnagyobb érdeklődéssel és várakozással 
fordulhatunk a jövő felé és annak értelmében foglalkozhatunk az e cikkben 
foglaltakkal.
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Minden idők bölcsei és vallástanítói észrevették és bizonyos mértékig 
ism erték a hang rendkívüli fontosságát. A Védákban a világ legöregebb írás
műveiben szerepel az a megállapítás, hogy az egész Kozmoszt a hang hatása 
h ív ta életre. Ugyanezt m ondja Evangélium ában Szent János : »Kezdetben 
vala a szó, és a szó vala Istennél, és Isten  vala a szó.« Józsua könyvének írója 
ugyancsak já rtas  lehetett az idevágó dolgokban, különben aligha ír ta  volna 
meg Jericho falainak leomlását. Pythagoras, az ókor egyik legnagyobb m ate
m atikusa és muzsikusa, több művében tesz em lítést a Szférák, illetve a fino
m abb rezgésű világok zenéjéről.

Gondoljuk csak meg, hogy körülöttünk minden megnyilvánulás, akár 
észlelhető általunk, akár nem, rezgésekben fejeződik ki, s ebből a m érhetetlen 
rezgés tömegből csak milyen kevés az, am it az átlag ember felfogni képes. 
Bebizonyított tény, hogy pl. a ku tyák  felső hallás ha tára  m ajd  kétszer olyan 
magas (38.000 Hz.) m int az emberé. (Sőt igen érdekes kísérlettel k im utatták , 
hogy a ku tyáknak  és szam araknak abszolút hallásuk van.) Vagyis, m ikor
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K varcrezgések

az ember m ár rég »semmit« sem hall, a ku tya még a legélénkebb módon reagál 
a különböző hanghatásokra. Tehát az, hogy mi nem hallunk valam it, nem jelenti 
az t is, hogy egyáltalán nem hallható. Az, hogy a színek hallhatók s a hangok 
festhetők, m a m ár bizonyos fokig m eghaladott tudományos tény. A hangok 
magasságuk, hangszínük, erősségük, összetételük szerint különböző mozgó 
form ákat öltenek, melyek körülölelik, körülhullámozzák forrásukat és egy zenei 
stílusokban já rtas tisztánlátó m ár pusztán egy ilyen színes alakzatból is ráis
m erhet a zene szerzőjére. (Lásd : Ueadbeater : Gondolatformák.) És ép így 
fordítva, a term észet minden szám unkra lá tható  életformája, színpompája 
hallható a tisztánhalló előtt. A szél, a felhők járása, a virágfakadás, a pirkadás, 
az alkonyat stb. stb. ezek mind mind rezgésekben nyilvánulnak meg és ezek 
ép úgy hallhatók, m int lá thatók. Az, hogy a többség még nem hallja nem jelentő
sebb, m int egy vak ember álmélkodása és hitetlenkedése ha előtte pl. egy 
tengeri vihar pompájáról beszélünk.

Az evolúció feltartózliatatlanul halad a maga jóelőre megállapított 
ú tján  és kicsinyes vaksiságunk, kényelemszerető rövidlátásunk terveiben por
szemnyit sem számít. Egyszer meg kell értenünk, hogy nem a term észet ellen, 
hanem csak a term észettel együtt haladhatunk. És ennek egyik módja, ha erői, 
törvényei, magasztos gondolatai irán t fogékonyak és nyitva vagyunk. Soha
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sem szabad azonban csodában hinnünk, vagy hasonlót várnunk. Nincsenek 
csodák. Csodák legfeljebb sötét, rosszul szellőzött szobák spiritiszta praktikáin 
történnek. De az am it a term észet adott és ad, még nem csoda azért, m ert 
jelentőségeivel szemben értetlenül állunk.

Az ókori bölcsek m űveit tanulm ányozva, olvashatjuk, hogy minden boly
gónak egy bizonyos alaphangja van, így a M arsnak C, a N apnak D, a M erkúr
nak E, a Satum usnak F, a Jupiternek G, a Vénusnak A, s a Holdnak H. Ha 
m ár m ost ezt a továbbiak alapján bizonyos fokig elfogadjuk, gondoljunk 
arra, hogy a bolygók mozgásuk folytán milyen hallatlanul érdekes és folyton 
változó hangviszonyba kerülnek. Ezeknek a dolgoknak bővebb megismerése 
után, m ár csak lépések választhatnak el bennünket a Kozmosz összhangzat, 
forma- és ellenponttanának megismerésétől. Foglalkozzunk azonban részle
tesebben az előbbi kérdéssel.

Pythagoras, aki az okkult erők alapos ismerője volt, egyelőre még 
ismeretlen (talán tan ítványai szám ára pedagógiai) célból minden bolygó 
szám ára egy úgynevezett »bűvös négyszöget« (ném. : Siegel) készített, mely 
négyszögek látszólag nem egyebek m atem atikai tréfáknál, tekintve, hogy a 
hozzáfűzött m agyarázatok és tanítások nem m arad tak  fenn.

Bizonyos azonban, hogy ezeknek a négyszögeknek nem csak az volt 
a jelentőségük, hogy m inden irányban számolva ugyanazt az összeget adták, 
m ert hiszen ilyeneket minden valam ire való m atem atikus tömegével készíthet.

H. P. Blavatsky a »Secret Doctrine« I II . kötetében ezt ír ja  : »Pythagoras 
számai hieroglief jelképek voltak, melyek segítségével a term észettel össze
függő összes kérdéseket meg tu d ta  világítani és magyarázni.«

M egtörténhet, hogy a »bűvös négyszögek« száma az A B C-vel is össze
függésben volt, ez azonban bennünket úgysem érin t közelebbről, tekintve, 
hogy ez esetben számai az eredeti ó-kaldeusi A B C-re vonatkoztak, am elyet 
ősalakjában m a m ár nem ismerünk. (Ez kapcsolatban volt az ember igazi 
nevével, valam int a bolygók fontosabb kisugárzásaival.)

Eg}7 cikk korlátozott méretei természetesen nem tű rik  el, az ilyen 
dolgokkal való részletesebb foglalkozást, ezért tegyünk egy rövid, de érdekes 
kísérletet. K ísérletünk tárgya legyen a Saturnus bolygó a m aga F  hangjával.

ír ju k  le a krom atikus hangsort és számozzuk meg jobbról balra és 
balról jobbra :

H 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Cis D Dis E F Fis G Gis A B H

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Másodszor írjuk  le az F  hang m egszólaltatásakor keletkező első néhány fel
hangot. (Felhangok azáltal keletkeznek, hogy valamely rezgő test nemcsak a 
maga egészében, hanem egyes részeiben : felében, harm adában, negyedében 
stb. is rezgő mozgást végez. É s valamely hang színe, karaktere legnagyobbrészt 
a felhangok jelenlététől függ.)

F f c f a c e s f g  stb.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Most lássuk Pythagoras Saturnus négyszögét. (1-ső ábra.) L átjuk, 
hogyha a számokat bármilyen irányban összeadjuk, az eredmény mindig 
15. Most írjuk  be a számok helyébe a megfelelő számú felhangokat. (2-ik ábra.) 
Az első ami feltűnik, hogy az x— y átló a z F A C  durhármast adja. Kísérletezzünk 
azonban tovább .írjuk  be (3-dik ábra) az egym ásm elletti hangok hangközeit, 
még pedig alulról fel és balról jobbra. (A hangközöket mindig így számítják.) 
Most adjuk össze külön a vízszintes és külön a függőleges hangközöket. L á t
hatjuk , hogy a vízszintes hangközök összege 2, 5 =  2 +  5 =  7, a függőlegeseké
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2, 4, =  2 +  4 =  6 . Az előbb le írt és megszámozott krom atikus hangsorban az F 
hang sz ám a i: 6  és 7. Felhangokat illetőleg pedig, a vízszintes és függőleges 
hangközök összege 25 +  24= 49  =  4 +  9 = 1 3 = 1 + 3  =  4. Különbségük pedig 
25—24=1. Az első és negyedik felhang szintén F.

És ezt a kísérletet valam ennyi bolygóval m egtehetjük és mindegyiknél 
hasonló érdekes eredményre jutunk. Figyelemre méltó azonban az, hogy a 
»bűvös négyszögek« az előbb le írt diatonikus sorrend szerint nagyobbodnak, 
így pl. a Nap négyszögének egyik oldalán m ár h a t kocka van, a Merkúrén 8 , 
a Holdén pedig 9.

A Hold szám ainak behelyettesítésénél, egyébként még meglepőbb 
dolgokat tapasztalhatunk, o tt a hangok valóságos rendszer szerint helyez
kednek el és a benne szereplő sok hangköz ellenére sem találunk mást, m int 
relatív nagy tercet és tiszta kvintet, teh á t mai rendszerünk alapjának a dur 
hárm asnak alkotó elemeit. Ez annál érdekesebb, m ert az okkultizmus azt 
tanítja , hogy az emberek előbbi fejlődési fokukat a Holdon élték le.

Érthető, ha ezek a dolgok úgy első olvasásra kissé tú lzottaknak tetsze
nek, de a számítási m űveletek mégis csak tények, s ezeken keresztül igazán 
a legnagyobb érdeklődéssel nézhetünk a jövő elé.

Cyrill Scott »Music« című könyvének utolsó fejezetében ezeket írja  : 
»A zene jövője oly tárgy, mely számos ta lálgatásra csábít bennünket, külön
böző irányban .........Ism ét az okkult kutatások eredményeihez kell fordulnunk.
. . .A legközelebbi tíz évben kb. a komoly zene uralkodó eszméje az lesz, hogy 
érzéstelen és intellektuális jellegre törekedjék. . ., közben azonban, am int azt 
mindenki észreveszi, a nagyvárosok idegrázó lárm ája, amelynek mindnyájan 
alá vagyunk vetve, igen sok zavart okoz és ez nem hogy csökkenne, de még 
alapos növekedés elé néz, mely romboló hatást gyakorol a teljes szervezetre. 
Abból a célból, hogy ezeknek az elhárításában segítsenek, (az emberiség okkult 
vezetői) bizonyos kom ponistákat arra  fognak használni, hogy oly zenét írjanak, 
mely gyógyítólag ha t o tt, ahol ezek a diskordáns zajok k árt okoznak.«

Ma m ár b izonyított tény, hogy a bolygók kisugárzásai különösképen 
hatnak az emberi szervezet különböző részeire. Kézenfekvő, tehát az a jövőbeli 
megoldás, hogy a hangot használhatnék, természetesen különböző ismeretek 
birtokában, gyógyításra, m ert ha pl. a Saturnusnak ilyen és ilyen a hatása és 
az F  a Saturnus állandó rezgő hangja, valószínű, hogy az F  hang bizonyos, 
megfelelő módon alkalmazva, Szintén hasonló, bár méreteiben talán  elütő 
hatást gyakorol.

Érdekes még, hogy Kepler a bolygók naptávolsági viszonyaiból m ár a 
maga idejében m egírta a Naprendszer »Ellenponttanát.« És azt hisszük, hogy 
senkire, semmiképen sem difíamáló, ha ilyen dolgokkal szemben a jóakaratú 
várakozás álláspontjára helyezkedik, m ert Íriszen, ami m a még érthetetlen, 
s »szenzáció,« az holnapra elfogadott igazsággá, sőt közhellyé válhat.

GÓBÉ RICHÁRD
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„AZ KÉT LOVAGOK“
BEMUTATÓ AZ OPERAHÁZBAN

A lovagi rom antika kigúnyolását, sőt m agának a rom antikus operának 
parodizálását tűzte ki célul K eleti A rtúr, az újdonság szövegkönyvírója. Ezzel 
a m űfajjal, a persziflázs operával, m ár ism ételten találkoztunk az utolsó évtize
dekben ; nemcsak kabarészínpadokon, hanem  O peránkban is, hiszen Hindemith 
és M ilhaud  színpadi tréfái — m iket pár év előtt m u ta tta k  be — ugyanezt a 
m űfajt szolgálták.

Keleti A rtúr és Kosa György együttes alkotásában azonban sok a zavaró 
mozzanat. Van valam i bántó  ebben a dalm űben, am inek kielemzését legcél
szerűbben rövid m ondatokban foglalhatjuk össze.

A cselekmény két lovagról szól. M indketten ugyanannak a herceg
kisasszonynak kezéért versengenek. Az egyiknek s ik e rü l: elnyeri ideálját és a 
harm adik felvonásban m ár m in t pocakos, hatgyerm ekes apa élvezi a boldog 
családi élet örömeit. A m ásiknak nem sikerül : a ty ja  vélt szellemének (!) paran
csára fegyvert ragad, a Szent sírhoz vonul, a harcoktól m egrokkanva té r haza, 
m ajd Kunigunda tanácsára kolostorba vonul és meghal.

Ez a kis história m ár egym agában alig alkalm as arra, hogy m ula t
ságos legyen. A prológban és az Írnok elő tt lejátszódott képben még van humor. 
De a szellem jelenet naivitásain m ár alig ta lá ltunk  nevetni valót, kissé meg
hökkentett a templom előtti jelenet, midőn K unigunda m egáldja a keresz
tesvitézeket, de végleg arcunkra fagyott a mosoly az utolsó kép kezdetén, 
a m adárka megjelenésekor. I t t  a közönség sem ism erte ki m agát, akkor is neve
te tt, mikor a halál fagyos szele suhant á t  a színen.

Kosa György, bár m indent elkövetett, hogy »mesterdalnoki« és »petrus- 
kás« zenei viccekkel tűzdelje tele p a rtitú rá já t, végeredményében egészen m ást 
n y ú jto tt zenéjében, m int Keleti A rtúr a szövegkönyvében. Míg utóbbi bukfence
ket vetett, Kosa csak szelíden hum orizált, ennek sokszor kényes, bátor perszi- 
flázsait pedig Kosa kánon-viccekkel, régi hangszeres zenei tréfákkal követte, 
szinte azt m ondhatnók, zenei fegyverzetével u tána  sán tikált a gyors lüktetésű 
szövegnek. Fokozta még a zavart az a »sok minden jó«, amivel teletűzdelte, 
agyonterhelte m ondanivalóját. Prolog u tán  ny itánynak fugát énekel egy 
hatalm as vegyeskar ; később női k a r t is hallunk, m ajd  szaxofonokat a zene
karból, férfikórusokat, templomi énekkart, harangszót, az utolsó képben 
pedig m agyar népi gúnydalokat énekel a h a t csintalan olasz gyermek a 
szerencsétlen m egrokkant keresztesvitézről. Talán a zeneszerző dicséretére 
válik, hogy akkor, mikor a szövegkönyv a felvonultato tt hősöket kifigurázza, 
ő m egm utatta a közönségnek, hogy ezekkel a figurákkal »komolyan« is 
tud  bánni.

Mindezeket a félreértéseket csak Oláh Gusztávnak sikerült eloszlatnia, 
vagy legalább is csökkentenie, bravúros díszletterveivel. Öt kis színpadi képe 
külön csemegéje a dalm ű közönségének. A ragyogóan egybevágó előadást 
Fleischer A ntal biztos muzikális fölénye és fan táziája uralja. Halász G ittát, 
Koréh E ndrét, Bársony D órát, Laurisin  L ajost és Male ez ky  Oszkárt, a tökéletes 
együttes tag ja it a közönség megérdemelten sokszor tapsolta a rivalda elé.
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K Ö N Y V E K —KÓTÁK
Sebestyén Sándor dr. a Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskola kitűnő 

gordonkatanára új pedagógiai művel gazdagította irodalm unkat ( A gór dónk a - 
játék technikájának elemzése. Rózsavölgyi és Társa kiadása. 1936). Ez a 
m unkája csak első része a gordonkatanítás m ódszertanának. A kitűnő peda
gógus éleslátására és gazdag tapasz ta la tá ra  vall a könyv beosztása is. Előbb 
a já ték  eszközeit, a hangszer fizikáját ism erteti, sok érdekes, új adattal 
fűszerezve m ondanivalóját. Nagyon értékes a vonó fizikájáról ír t  fejezete. 
Majd a játszó testének, izom zatának anatóm iáját ism erteti, a legújabb vív
m ányok tekintetbe vételével. A vonásnemekről ( martaié, staccato, spiccato, 
saltato) még alig olvastunk jobb, á ttekin tőbb leírást, m int Sebestyén könyvében. 
Igen sikerült a balkéz technikájának ism ertetése is; különösen a céltalan erő
feszítésekről és a drukk okozta merevségről szóló fejezetek tanulm ányozását 
ajánljuk minden gordonkajátszónak.

*

Fodor Gyula a Nibelungok trilógiáját ism erteti ízlésesen k iá llíto tt vaskos 
kis füzetében. (Singer és W olfner kiadása. Budapest.) K itűnően, élvezetes 
stílusban megírt m unkájában, a legtöbb W agner-ismertető könyvvel ellen tét
ben, nemcsak a m otívum ok felsorolását kapjuk benne, hanem betekintést 
nyú jt az olvasónak a wagneri m űalkotás lényegébe, a nagy zeneköltő boszor
kánykonyhájának titkaiba. Szemünk lá ttá ra  boncolja szét Fodor Gyula a 
wagneri dallamszövés technikáját, rám utatva  az énekhangok és a hangszer
tömegek egyensúlyának fizikai szerkezetére. W agnert, a költő t és az ünnepi 
színjátékok nagy adm inisztrátorát igen érdekes, de mindenképen hűséges, 
pontos beállításban kapjuk. Minden operalátogatónak, aki W agner grandiózus 
alkotásával alaposan meg akar ismerkedni, melegen aján lhatjuk  Fodor 
bravúros ú tm utató já t.

A Magyar Kórus húsvéti száma nemcsak érdekes szövegrészével, 
hanem igen gazdag zenei mellékleteivel lepte meg olvasóközönségét. U tóbbiak 
közül emeljük ki Harmat A rtúr, Bárdos Lajos és Tóth Dénes sikerült húsvéti 
kánonjait és Szendrei Im re jól hangzó preludium -gvüjtem ényét.

VIDÉKI ZE N E É L E T
Győr. Az Ének- és Zeneegylet városi zeneiskolája m árcius végén ta rto tta  

meg Liszt-emlékhangversenyét, igen változatos műsorral. Hermann László, 
Helényi Gyula, Molnár Margit, H. Szanyi Irm a és Gözsi-Kovátsné tanárok 
növendékei elsőrangíí készültséggel já tszo tták  a Mester leggyönyörűbb alko
tásait : no tturnókat, keringőket, rapszódiákat és dalokat. A műsor elején 
Jordán M argit m ondott tartalm as bevezetőt. A tanári testü let hangversenyén 
Dvorak trió já t és Dohnányi c-moll zongoraötösét já tszo tták  H. Szanyi Irm a, 
Hermann László, Gerö Frigyes, dr. Ámon  Ferenc és Helényi Gyula, igen gondos 
készültséggel, rutinosan. Jordán Margit, a zeneiskola széphangú növendéke 
Grieg, Gounod és Löwe dalokat énekelt, muzikálisan.
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Nagykanizsa. A Városi Zeneiskola tanári kara igen sikerült Liszt- 
em lékhangversenyt rendezett a Városi Női kar közreműködésével. U tóbbit 
Vannay János igazgató vezényelte biztos kézzel, nagy rutinnal. Ugyanő m él
ta t ta  szabadelőadás keretében Liszt Ferenc zeneköltői érdemeit. A közönség 
lelkesen tapsolta meg F. Pásztor Irm a zongorajátékát, Drávái Lajos hegedű
szólóját és Erdőssy Rózsi énekét. Az áprilisi magyar-hangversenyen a kitűnően 
vezetett intézet növendékei a hallgatóság élénk tetszése közben m u ta tták  
be Bartók, Chován, H ubay, Kazacsay, Molnár, Kigyósi, Országli, P ikéthy 
és Siklós m űveit.

Szeged. Az áprilisi Filharm onikus hangverseny legérdekesebb száma 
Fricsay Ferenc nagyszabású miséje volt, mely a gazdag műsor első részét 
tö ltö tte  ki. A C-dur mise a fiatal nagy tehetségű kom ponista igen ére tt műve ; 
nagy felkészültsége m ellett főként szines invenciója kelte tt feltűnést. A lelkes 
ünnepeltetés fényesen igazolta, hogy a szegedi közönség rövid idő a la tt kegyeibe 
fogadta a fiatal m uzsikust, k itől még sokat, nagyon sokat várunk a jövőben. 
F ricsayt m in t dirigenst is meleg tapsokkal tü n te tté k  ki, m esterének Siklós 
A lbertnek »Preludium és fugá«-ja bem utatásakor, valam int a Nürnbergi 
M esterdalnokok nyitányának lendületes in terpretálásánál. A kitűnően sikerült 
koncert szólistája, Mazzacurati Benedetto finom művészettel tolm ácsolta 
Boccherini gordonkaversenyét és Beethoven F -dur rom áncát.

Sopron, Liszt Ferenc emlékének szentelte a soproni Liszt Ferenc egyesület 
a Kaszinó nagyterm ében rendezett, kitűnően sikerült ünnepi hangversenyét. 
K ét Wagner-kompozieió (a Tannhäuser ny itány és a Parsifal részlete) vezette 
be a változatos m űsort és Berlioz Rákóczi indulója zárta  le. Liszt műveiből 
Fischer Anny m u ta tta  be az Esz-dur koncertet és a Tarantellát, H. Dessewffy 
Bella pedig a Mester két dalával a ra to tt őszinte elismerést. A kitűnően fegyel
m ezett zenekart Horváth József karnagy vezette, biztos kézzel, ízléssel. Meg
érdem elt tapsviharral ünnepelték a soproni Dalfüzér férfikaregyesületet is, 
mely a Parsifal nehéz kórusrészletét meglepő képzettséggel adta elő.

KÜLFÖLDI HÍREK
A »Missa Solemnis« Ujházy György 

m isztérium a Pécsett Liszt E szter
gomi miséjének aláfestésével kerül 
előadásra a gyönyörű Dóm-téren.

La Bethulia liberata a címe Mozart 
ifjúkori oratórium ának, melynek 
A ttila a hőse. A m űvet a német- 
országi Mozart-ünnepségek alkalm á
val Ildikó und Ethel címen adják  elő.

Hoffmann Károly tanár Prágában 
64 éves korában elhúnyt. 1892 és 
1910 között prímhegedűse volt a 
világhírű cseh-kvartettnek ; a század 
eleje ó ta a prágai Zeneművészeti 
Főiskola m esteriskoláját vezette.

Jankó János em lékét idézi fel az 
1936-os esztendő. Március 25-én volt 
ö t ven esztendeje annak, hogy a 
m agyar lánglelkű feltaláló első nyil
vános hangversenyét adta a bécsi 
Musikverein-Wve\nhe.x\. érdekes zon
goráján. Június 2-án lesz nyolcvan 
éve annak, hogy a sokat csalódott 
művész T atán  megszületett. Bécs- 
ben ism ertető előadásokkal és hang
versenyekkel fogják m éltatn i a nagy
szerű feltaláló emlékét. A Jankó- 
k lav iatúra propagandáját Friedr. 
Weisshappel igazgató intézi. (Wien 
18. Canongasse 19.)

»A Gozzi család«-ot Wilhelm Kempff 
dalm űvét Kölnben m uta tják  be.



272 A Z E N E

Sopron vármegye közgyűlése el
határozta , hogy Liszt Ferencnek, a 
vármegye nagy fiának em lékét m éltó
kép fogja megünnepelni. A v ár
megye m ájusi közgyűlését ünnepi 
külsőségek között Liszt Ferenc emlé
kének szentelik. Az ünnepi beszéd 
elm ondására Simon Elem ért, a v á r
megye volt főispánját kérték  fel. 
Sopron vármegye hivatalosan képvisel
te ti m agát a fővárosban, Sopron
ban vagy pedig D oborjánban ta r 
tandó Liszt-emlékünnepélyeken. A 
törvényhatóság teljes anyagi és 
erkölcsi súlyával tám ogat minden 
olyan mozgalm at, amely Liszt Ferenc 
ham vainak hazahozatalát segíti elő. 
Ezenkívül évi ezerpengős Liszt Ferenc 
alap ítványt létesít, elsősorban a Zene- 
művészeti Főiskolának lehetőleg sop- 
ronvárrnegyei szárm azású tehetséges 
növendékeinek tám ogatására.

A hannoveri Operaház a jövő hónap
ban ünnepli meg fennállásának há
romszázéves fordulóját. A jubileumi 
két estére ünnepi hangversenyt és 
díszelőadás m egtartását tervezik.

»Soleida színes madara« a címe Max 
Donisch egyfelvonásos dalművének, 
melyet a weimari színház m u ta to tt 
be nagy sikerrel.

Korngold Erich a kitűnő zeneköltő 
Hollywoodban telepedett meg ; leg
utóbbi filmkísérő zenéinek sikere alap
ján több évre terjedő szerződést 
kö tö tt.

Stranszky József karm ester New- 
yorkban, 64 éves korában elliúnyt. 
Lipcsében született, m ajd szülőváro
sában, később pedig Bécsben végezte 
zenei tanulm ányait. A kilencvenes 
évek végén Neumann Angelo opera- 
társulatához szerződött, m int másod
karm ester, a századforduló első évei
ben a berlini operaházhoz került. 
1911 -ben m ent ki Amerikába, ahol 
Mahler Gusztáv u tán  ő vette  á t a 
newyorki filharmonikusok, m ajd pe
dig az állami szimfonikus zenekar
egyesület hangversenyeinek a veze
tését. Dirigensi kiválóságát egész 
N yugat-Európa és az Északam erikai 
Egyesült Államok legtöbb zenei góc
pontja  ismerte.

A tokiói Akadémián háromezer 
főnyi japán hallgatóság előtt já tszo t
tá k  Bruckner kilencedikét. K laus 
Pringsheim  vezényletével.

Berlinben m ost építik fel a föld
kerekség legnagyobb hangszermúzeu
mának palo táját, Ennek legrégibb 
példánya egy 3000 éves egyiptomi 
hárfa, legérdekesebb darabjai : Nagy 
Frigyes fuvolája, Bach cembalo ja , 
W eber zongorája és M ozart utazásra 
szánt spinétje.

Lapzártakor értesültünk Respighi 
Ottorino, a nagynevű olasz zeneköltő 
haláláról. E lm úlása h írét a zenei 
világ őszinte megdöbbenéssel fogadta. 
Érdem eit és művészetének jelentő
ségét lapunk legközelebbi számában 
fogjuk m éltatni.

1936. május 2-án, szombaton este 8 órai kezdettel

FORRAI MIKLÓS
KAMARAKÓRUSÁNAK HANGVERSENYE 

A ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLA KAMARATERMÉBEN
K özrem űködik:
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Ä  FIRENZEI ÜSTÖKÖS
(FRANCESCO MARIA VERACINI 1685— 1750)

A művészeti, társadalm i és politikai prim adonnák korát éljük. Az ünne
pelt szubrett, a divatos sportem ber úgyszólván naponként foglalkoztatja a 
lapok p le tykarovatát s a nagy államférfi bajuszfazónját a csodálok ezrei uni
formizálják. A dicsőség ú tja i azonban kiszám íthatatlanok. Az egyik nap fel
dob egy nevet és az m int a színes raké ta világít országszerte, hogy m ár a követ
kező héten eltompuló fénnyel hulljon a szürke semmibe. Egy jelentéktelen apró
ság közbejötté m ár elegendő. Ilyen »narancshéjon« buk o tt el kétszáz évvel 
ezelőtt az olasz preklasszicizmus egyik legpregnánsabb egyénisége, az ünne
pelt és diadalm as hegedűs-komponista, a büszke Francesco Maria Veracini.

Szülővárosa Firenze, hol 1685-ben lá tja  meg a napvilágot. Mestere és 
édes nagybátyja Antonio Veracini vezeti be a hegedűjáték és a zeneszerzés 
rejtelmeibe és Francesco oly pom pásan fejlődik, hogy mikor 1714-ben Angliába 
megy, i t t  első felléptével m eghódítja Londont, m ajd robbantó erejű sikerei
nek lenyűgöző hatása a la tt »Európa legnagyobb hegedűse«-ként kezdik emle
getni. E  pillanattó l kezdve nyom ába szegődik a dicsőség s d iadalt diadalra 
halmoz. 1716 tavaszán ú jra  Itá liában  találjuk, a doge-k városában. O tt időzik 
Tartin i is, az Ö rdögtrillák körülrajongott mestere és ez alkalomból, a kor szo
kásai szerint, nemes versenyre készülődik a két művész. Es mikor a nagy nap 
felvirrad, m egtörténik a csoda : Tartini, meghallva ellenfele varázslatos hegedű
lését, hatalm asan zengő tónusát, ragyogó vonótechnikáját, még azon a napon 
»a la Marchand« eltűnik Velencéből, hogy — m int azután  kitűnik  — Anconá- 
ban, visszahúzódva a nyilvános szereplés elől, elkülönítve az emberektől, sőt 
a családjától, hosszú évekig ta rtó  szívós m unkával tökéletesítse hegedűtechnikai 
képességeit. Az esetnek term észetesen híre megy, Veracini pályája szédületes 
magasságok felé törekszik, sic itu r ad astra! A fényesség azonban elvakítja az 
önérzettúltengésre egyébként is hajlam os virtuózt, kinek mind gőgösebb és 
fennhéjázóbb viselkedése lassanként fogalommá válik. »Egy Isten  van és egy 
Veracini!« — jelenti ki többízben a bosszankodó kollégák előtt, m ajd egyszer 
Luccában — m int Burney meséli — della Croce ünnepének egy templomi 
hangversenyén, m iután  já ték á t befejezte, így k iált oda az előtte szereplő 
pater Laurentinek : »Cosi si suona per fare il primo violino!« (»így kell játszani 
az első hegedűt!«) Az ellenségek száma nő tto n  nő és bal végzete m indjobban 
közeledik úgy, hogy m ikor 1716-ban a szász herceg meghívására Drezdába 
utazik : sorsa meg van pecsételve.

A szász udvarnál pezsgő művészi és zenei élet folyik akkoriban. Friedrich 
August a kor legelső zenészeit, kom ponistáit kö tö tte  le évekre szóló szerződés
sel, teh á t főleg ném eteket és olaszokat. E  különböző nemzetiségű művészek 
között természetszerűleg állandó volt a versengés, torzsalkodás, egymás tullici- 
tálása, ami sokszor a legmegvetendőbb kicsinyességben és egész alsórendű 
intrikákban ju to tt  kifejezésre. Az udvari zenekar koncertmestere J. G. Pisendel 
m ár első pillanattól kezdve élénk ellenszenvvel v iseltetett a büszke flórenci 
iránt. Ennek fölényes tudása, önérzetes m agatartása, elbizakodott kijelentései 
annyira fokozták ezt az ellenszenvet, hogy Pisendel kegyetlen bosszút esküdött.
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Egy hegedűkoncertet kom ponált s ezt titokban  nagy szorgalommal be tan íto tta  
a zenekar egyik legalantasabb tagjának, egy ötödrangú hegedűsnek. A leg
közelebbi nyilvános hangversenyen azután, a király jelenlétében, á tn y ú jto tta  
a m űvet Veracininek azzal a felszólítással, hogy ad ja azt elő első látásra. M iután 
pedig Veracini végigböngészte a meglehetősen nehéz kompozíciót, Pisendel 
á tv e tte  a hangjegyeket és a fentebb em líte tt zenekari hegedűs (»ripinista«) állvá
nyára helyezte, m ajd — m int aki az előbb hallo ttakkal nem volt megelégedve — 
ezt is felszólította a mű a vista előadására. Az eredmény frappáns volt : a be
ta n íto tt ném et ripinista viharos, tomboló sikert a ra to tt s elhalászta a pálm át 
a világhíres nagy művész elől. Veracini előbb szédülten és porig alázva állo tt 
a terem  sarkában, azután  — m integy álom ban — szobájába tám olygott. 
H árom  nappal később, pon tosan : 1722 augusztus 13-án szobájának m ásod
emeleti ablakából levetette m agát s az esés következtében csípőjét kificamí
to tta , jobblába pedig két helyen eltörött.

P ályája és bukása üstökösök sorsa volt. Az a tragikus nap eldöntötte 
egész életét, a piedesztál porba om lott, többé nem sikerült felemelkednie. 
Felgyógyulása u tán  összezúzott lélekkel és elnyom orodott lábbal távozik 
Drezdából. P rágába megy, hol éveket tö lt K insky gróf szolgálatában, de hiába, 
a mester m ár nem a régi többé. 1736 u tán  Angliában él és igazi nagy sikert 
i t t  sem képes kivívni magának, hiszen új csillag tüzel m ár a ködös londoni 
égen, mely glóriáját végleg elhom ályosítja : Francesco Geminiani!

A kehely azonban még nem te lt meg. 1747-ben méri rá a végzet az utolsó 
csapást : a szigetországból távozva hajótörést szenved s ez alkalom mal minden 
vagyonát elveszti, ideszám ítva (s ez volt a legfájdalmasabb!) két pompás 
Stainer hegedűjét is : P étert és P ált. H árom  évvel később, 1750-ben (Fétis 
szerint Pisában) hunyja be a szemét örökre s utolsó nap ja it a szűkölködés, a 
betegség és a m agány nyomasztó terhe keseríti meg.

Veracini szomorú emlékű drezdai kalandjának irodalmi dokum entum ai
val kapcsolatban különös körülm ények vonják m agukra a ku ta tó  figyelmét. 
Az eset színtiszta ném et krónikusai ugyanis a legelvakultabb sovinizmussal 
s a legtudom ánytalanabb egyoldalúsággal igyekeznek honfitársukat J. G. 
Pisendelt tisztára mosni, annak alattom os eljárását erkölcsi m otívum okkal 
alátám asztani, vagy az egész incidenst egyszerűen agyonhallgatni.

Az E. Bernsdorf által k iadott Neues Univ. Lex. az 1861-ben megjelent 
kötetében Veracininek Drezdából való távozását a következőképen okolja meg : 
»weil er sich durch seine Arroganz vielfach verhasst gem acht hatte.« A szeren
csétlenséget meg sem említi. Pedig még ugyanebben az évben jelenik meg 
M. Fürstenau könyve (Zur Geschichte d. Musik u. d. Theaters am Hofe zu 
Dresden), melyben m ár m egtalálhatjuk az ügy részletes leírását s melyben a 
szerző Pisendel in triká já t a következő naiv s egyben hallatlanul cinikus m on
d a tta l indokolja : »um den unerträglich stolzen Mann ein wenig zu dem ütigen. . .« 
Florizel v. R euter szerint (Führer durch die Violirmusik. Berlin 1922) Veracini 
sé rte tt hiúságból (»wegen gekränkter K ünstlerehre. . . .« ) távozott Drezdából, 
míg M attheson bizonyos — a sok gyakorlás és alchimiai könyvek olvasása 
következtében fellépett — szellemi zavarokkal magyarázza Veracini öngyil
kossági kísérletét. A. Ehrlich úgy állítja be a dolgot (Berühmte Geiger Epz.,



276 A Z E N E

1893) m intha a szóbanforgó ripinista becsületes versenyben győzte volna le 
Veracinit s Pisendel neve nála szóba sem kerül. Egyedül Wasielewski foglal 
állást a drezdai koncertm esterrel szemben, mikor gyávasággal és férfiatlan- 
sággal bélyegzi meg ő t Veracini tőrbecsalása m iatt. Az olasz művésznek ez az 
egyetlen objektív  tö rténetíró ja egym agában áll az egész szakirodalomban 
p árta tlan  ítéletével, mely m ia tt később (Moser részéről) még élénk szemre
hányásban is részesül.

Francesco Maria Veracini zeneszerzői tevékenységét illetőleg, az erről 
kialakult egykorú véleménynek (»man fand seinen Stil veraltet«) épen ellenkező
jé t á llíthatjuk . Melódikai és tem atikai szabadságra törő merész konstrukciói, 
gazdag krom atikája, szellemes és bőséges modulációi az t az érzést keltik, m intha 
itt , a bárok szonáták k itaposo tt form avilágában nyugtalan szellemét feszélyezné 
m ár valam i s egy másodperccel a mannheim iek elő tt m ár sejtené a 19. század 
szívdobbanását. M ert a Veracini-féle formafelépítés bizonyos jellegzetességei, 
amilyenek pl. egy határozo tt főtém a jelentkezése, de különösen ennek karak ter
beli szembeállítása más tém ákkal (E-dur hegedűszonáta) látnoki képességekre 
s az ú jító  tem peram entum ára vallanak. Talán erre gondol Torclii, mikor Vera
cinit a 18. század Beethoven-ének nevezi.

í r t  12 hegedűszonátát szám ozott basszussal, valam int koncerteket és 
szim fóniákat vonószenekarra. H árom  operá ja : Adriano (1735), Roselinda 
(1744), E ’errore di Salomone (1744) Londonban került bem utatásra.

Ma, a zenetörténelem kétszázéves távlatából visszazsongva, még mindig 
üdén és fiatalon hatnak  ránk ez alkotások s ha csak egy pillanatra is sikerülne 
a m űvelt közönség s a szakkörök érdeklődését e tragikus sorsú és mindmáig 
m éltatlanul mellőzött mester felé fo rd íta n i: célunkat elértük.

TORONYAY CSABA

LISZT ZONGORAMÜVÉSZETE
H a azt a kérdést vetnénk fel, hogy ki a jelenkor legnagyobb zongora- 

művésze, el sem lehet képzelni, hogy ki kapná a legtöbb szavazatot. Annyira 
megoszlik a vélemény — és annyira nem lehet a művészetet az esztétika arany
mérlegén lemérni. Próbáljuk mégis a világ bármelyik részén feltenni a kérdést : 
K i volt eddig a zongorajáték legnagyobb mestere? Minden átlagos műveltségű 
ember habozás nélkül fogja felelni : Liszt Ferenc. Ennyire bent él Liszt 
kimagasló nagysága a köztudatban.

Kérdés, hogy csak a történelem  véletlen játékának eredménye ez, vagy 
az egykorú szakértők is egyetértettek ebben a véleményben.

Rubinstein A ntalt egyik hangversenye u tán  a jelenlévő Liszttel együtt 
köszöntötték fel, m int a zongorajáték nagymesterét. Rubinstein erre azt 
felelte, hogy »nem méltó ő arra, hogy Liszttel együtt említessék ; m ert ha ő 
Liszt előtt játszik, az olyan, m int mikor egy közkatona tábornoka előtt gyakor
latozik.« Ez volt Liszt művész-kortársainak általános véleménye. Tausig azt 
m ondotta, hogy »hozzá képest mi m ind senkik vagyunk,« — Moscheles, hogy 
»Liszt u tán  be kell csukni a zongorát,« — és még Hummel özvegye is felkiál
to tt, mikor Liszttől férje A-moll koncertjét hallotta : »így bizonv az én öregem 
sem játszotta.«
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Élnek még szakemberek (Liszt tanítványok), kik hallo tták  Lisztet 
játszani. De csak a 70 éves Lisztet hallották. Liszt pedig virtuóz pályájá t 36 
éves korában m ár befejezte. Viszont az egykorú feljegyzés oly töméntelen, 
hogy azokból a virtuozitásának tetőpontján  lévő Liszt já téka is kialakul előttünk.

Milyen volt h á t ez a páratlan  zongoraművészet, — am int azt az egykorú 
adatokból meg lehet állapítani?

Abban a pillanatban, am int leült és já ték á t elkezdte, m ár m int egy 
term észeti tünem ény ragadta magával a közönséget. Vájjon mivel? Arckifej e-

J_,iszt Ferenc Adele Senkrah hegedűművésznő társaságában.
Weimarban, I.ouis Held műtermében 1884-ben készült, eddig még sehol nem közölt felvétel. 

Az értékes eredeti fénykép Beretvás Hugó zeneszerző tulajdona.

zésének rendkívüli elevenségével, mely hihetetlen módon tükrözte azt a hangu
latot, melyet játékával el akart érni ; az átszellemült tartással, mellyel a zongo
ránál ü lt és a varázslatos billentéssel, mellyel a zongorát megszólaltatta. Keze 
a la tt a hangszer anyagtalanná vált. A zongora meg az egész környezet egyszerre 
csak eltűnt a szem elől, a hallgatóság egy lángelme ellenállhatatlan hatása alá 
került és az a lángelme oda ragadta magával, ahová csak akarta. Szellemének 
fényével és szenvedélyességének h a tá rt nem ismerő hevével az első hangtól az 
utolsóig nemcsak lebilincselte, de hallatlan izgalomban ta rto tta . A mű szinte
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a hallgatóság elő tt lá tszo tt keletkezni. Minden hangsúly oly meggyőző volt, 
az érzelem kifejezése oly m értékben szuggesztív, hogy a hallgató já téká t 
hangról-hangra követte, amerre csak fantáziája sodorta. Olyan élet volt ebben 
a játékban, hogy m ár nem is m int zene ha to tt, hanem m int a zene és emberi 
beszéd csodálatos művészi egyesülése; hallatára a já ték  által felidézett szelle
mekkel népesült be a levegő. A koncert befejeztével megném ultan nézték 
egym ást (mint egy vihar vagy földrengés után) a hallgatók és m egrendültén, 
lelkűk legmélyéig felrázva hagyták el a term et.

E lem entáris erővel élte ki m agát a zongorajátékban. És olyan általános 
hatással, aminőre nincs több példa. Ez volt az az újrom antikus élmény-művé
szet, mely forradalm ian h a to tt ahhoz a »Gemütlichkeit«-hez képest, mellyel 
(mint Schumann m ondta) az előadók addig m uzsikáltak. És mindenkihez, a 
legprimitívebb ember szívéhez is szólott. Já tékának  élvezéséhez nem kellett 
semmiféle műveltség vagy zeneértés. Oroszországi kőrú tján  pl. egy román 
cigány já ték á t hosszasan hallgatva a já ték  befejeztével így szólt : »Megmutattad, 
hogy milyen a muzsikád ; m ost én is m egm utatom  neked, hogy milyen az 
enyém.« Augusz báró szekszárdi kastélyában az ő t ünneplő egyszerű nép- 
tömegnek — n y ito tt ablakon keresztül zongorázott. így  tu d o tt hatn i mindenkire.

H a k u ta tju k  ennek a hatásnak a titk á t, ha elemezzük játékának a te r
mészetét, a kivételes előadói zsenialitás m ellett a következőket találjuk. Meg
valósítás és törekvés játékában adekvát v o l t ; előadói törekvéseit m aradék nél
kül tu d ta  megvalósítani. Mert pára tlan  technikája folytán a nehézségek felett 
állott. Úgy, m int soha senki más. Tausig pl. (akiről tud juk , hogy mily kivételes 
képességű virtuóz volt) azt m ondta magáról, hogy a Don Juan  fantázia já téká
nál ( h a jó i  já tsza is) érzi a nehézségeket. Egyedül csak Liszt állt ily nehézségek 
felett. Ő a zeneművészet egész birodalm a felett fölényesen rendelkezett és 
ebből a teljes egységből eredt minden. Ebből eredt a könnyekig m egható dalolás 
és a démonikus mozgalmasság. Ebből eredtek azok a kifejezési lehetőségek 
(akcentusok, árnyékolások és dinamika), melyek előtte lehetetleneknek lá t
szottak. A hosszan hangzó és szigorúan kö tö tt hangok, a legnagyobb hevesség
gel és mégis minden keménység nélkül odavetett akkordok, a hihetetlenül 
gyors staccatok, a zenekarszerű hangzás. Tört akkordjai úgy szóltak, m int a 
hárfa, legátói, m int a hegedű k ita r to tt hangjai, m int a fúvós hangszerek 
basszusai, m int az orgona. Valósággal hangszerelt a zongorán, a hallgató alig 
akarta  hiimi, hogy ugyanaz a zongora szól. H a Baehot já tszo tt, úgy szólt a 
zongora, m int az orgona, ha S carlattit, m int a spinét, ha Schubert dalt, szebben 
énekelt, m int az énekesek.

Játékm ódja tökéletesen új volt. Ú jításai a zongoratechnika fejlődésében 
korszakalkotók. T izenhat éves koráig (atyja haláláig) igen sokat tanu lt, gyako
rolt. A tyja halála u tán , az eddigi erő ltete tt sok m unka ellenhatásaként pihenés 
k ö v e tk eze tt; ebből húsz éves korában ism ét Paganini já téka ébreszti olyan 
tetterőre, hogy naponta pusztán csak technikai gyakorlatokat 4— 5 órán keresz
tü l végez. K ijelenti, hogy ebben a m unkában vagy megbolondul, vagy olyan 
tudásra tesz szert, aminő csak telik tőle. Húsztól huszonnégy éves koráig 
végzi azt a rendkívüli m im kát, mellyel technikai ú jításait megteremtve a zon
gorajáték legnagyobb mestere lesz.

Főbb technikai ú jításai : A hangszínek (billentés) addig nem is se jte tt 
sokféle változata, a dinam ikai skála nagy kiterjesztése, a te lt hangzás, a zene
karszerű játék, hüvelyk-ujj-játéka, mellyel gyönyörű éneklő hangjait (a két 
hüvelykre megosztva) vagy fordulatos figurációit (pl. »A w allenstadti tónál« 
című műben) játszotta, pedál-effektusai és összefoglaló, a frazírozás nagy vonala 
szerint igazodó ujjrakása. Ezekhez képest játszóapparátusnak az egész k art 
használta, nagy szerepe volt játékában a kam yom ásnak illetve karejtésnek, 
az u jjak  teljesítőképességét a magasra emelt kézcsukló nyomásával (adott 
esetekben ütésével) fokozta, a különböző hangszínek szerint pedig sokféle 
kéztartással és sokféle mozgással játszott.
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Bár páratlan  eredetisége folytán Liszt já téka sok hallgatója előtt igen 
szubjektívnek te tszett, kétségtelen, hogy ez az objektív  és szubjektív, a repro
duktív  és produktív  já ték  egybeolvasztása volt. Bülow okjektivitása és R ubin
stein szubjektivitása volt benne a legmagasabb fokon egyesítve. Hogy já téka 
nemcsak reprodukció, de produkció (alkotás) is volt, azt a legjobban az a m ér
hetetlen különbség jellemezte, am int a já tszo tt m űvet a hallgató addig elkép
zelte és am int azután azt L iszt előadásában hallotta. M int előadóművész ő 
volt az első interpretáló — a szó szoros értelmében. A zongoraművészek addig 
vagy m uzsikáltak, vagy virtuózok voltak a zongoránál. Liszt értelmezett. Esz
méinek szellemével tö ltö tte  meg a m űvet és felfogásán keresztül ú jjá terem tette 
azt. »Amint a festészet sem szolgai u tánzása a term észetnek, úgy az előadó
művészet sem a m űalkotásnak.«. . . . »Az előadónak is költőnek kell lenni, 
hogy igazi legyen.« Ez volt a felfogása.

Liszt fellépéséig hangverseny a la tt általában zenekari (vagy énekkari) 
hangversenyt értettek. Szólók csak a zenekari számok közt, zenekari kísérettel, 
szerepeltek. Innen a nevűk : »koncert.« A kíséretnélküli zongoraszólót nyil
vános hangversenyen Liszt vezette be. A zenekari művekről zongora-átiratokat 
készített és azokat já tszotta. Já tszo tt szim fónia-tételeket Beethoventől, 
Berlioztól, opera-részeket, opera-fantáziákat. Ő vezette be a kó ta nélkül való 
já tékot és a Palazzo P ittiben 1839-ben ő ado tt először egész m űsort betöltő 
önálló zongora-hangversenyt. Ez akkor nagy szenzáció volt. Csak Liszt előadó
művészete volt alkalm as ennek a bevezetésére. A m űsor változatossá tételére 
szolgáltak az orgona- és dalátira tok  is. Műsora rendkívül nagy volt. Berlini 
hangversenysorozata alkalm ával körülbelül 80 különböző m űvet játszott. 
Műsorának legnevezetesebb számai a m ár em líte tt zenekari átiratokon kívül : 
Hummel »H-moll koncert«, W eber »f-moll koncert«, Beethoven »Esz-dur kon
cert,« Beethoven »Hammerklavier szonáta« és »cisz-moll szonáta«, a dalátiratok 
közül Schubert »Erlkönig«, Beethoven »Adelaide«, sa já t eredeti művei közül 
(a nagyobbakat aránylag ritkán játszotta) az etűdök és a m agyar rapszódiák 
(Rákóczi induló).

Az előadóművész virtuozitását Liszt nagyrabecsülte. A virtuozitást 
ócsárlók előtt idézte a v irtuozitásra alkalm azva Menenius Agrippa meséjét a 
hasról, mely csak azért nyel m agába m inden táplálékot, hogy azzal a szervezet 
többi részét szolgálja. Virtuóz korszakában nagyon gondosan készült hang
versenyeire. Kam arazenem űvek próbáinál partnerei nem győzték csodálni, 
hogy képes volt előttük egy futam ot (mely neki semmi nehézséget nem okozott) 
igen sokszor egym ásután eljátszani, m ert a kifejezés nem elégítette ki. »Prima 
vista« já téka (lapról olvasása) oly rendkívüli volt, hogy ezzel a képességével 
olyan m estereket is, m int Mendelssohn, Schumann, Fischhof, S tradal, csodá
la tba e jte tt. Schum annt különösen az e jte tte  bám ulatba, hogy mennyire 
b ízott és b ízhatott a tíz u jjábán, mennyire mindegy volt neki, hogy hol és milyen 
hangszeren játszik.

Já téka aggkorában is rendkívüli volt. Sokan azért csodálkoztak ezen, 
m ert azt hitték, hogy m ár évek ó ta egyáltalán nem gyakorol. Ennek nemcsak a 
dolog természete mond ellent, de az a tény is, hogy pl. pesti lakásának dolgozó 
szobájában is élete végéig volt egy kis »Übungsklavier« alig hangzó hiirokkal.

Zongorastílusát műveiben a nagy felületek (nagy felépítés és nagy 
forma), zenekarszerű hangzás, valam ennyi regiszter kihasználása, széles 
melódia-vonal és nagy dinamikai skála, ragyogó színezés (fény-árnyékhatás) 
és virtuóz kivitel jellemzik. Játékform ákban, technikában m indazt, am it az 
irodalom addig nyú jto tt, el sem képzelt új kifejezési lehetőségekkel gazdagítja. 
Mindez arra szolgál, hogy a művek költői m agvát a zenei anyag teljesen szabad 
kezelésével fejlessze ki. Melódikája bensőséges. Egyszer misztikusan varázs
latos, m áskor patetikus vagy jó értelemben véve szentimentális. De mindig 
érzéki. Gyakoriak a krom atikus meg bővíte tt hangközök, a recitativo-szerűen 
kötetlen szólamvonalak és a motivikus imitációk. Harmónia-világa a klasszikus 
harmonizálás, a klasszikus tonalitási felfogás és moduláció nagy kibővítése.
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Jellemzők a tere körben haladó modulációk, a bővített hármasok, az álzárla
tok, alterációk, a messzefekvő hangnemekbe való kitérések, krom atikus vagy 
diatonikus akkord-sorok, enharmónikus változások, bizonytalan tonalitás, 
egész hangokban mozgó sorok. R itm ikája igen jellegzetes, a jellemzés főeszköze. 
Legjobb péda erre az Esz-dur koncert kezdő m otívum ának a ritm usa. Ami 
végül a zenei form át illeti, legtöbb művének a form ája szabad fantázia-forma. 
Zeneileg szerves kidolgozás műveiben igen ritka.

Zongoratechnikája m inden játékform át magában foglal az orgona töm ör
ségétől a zenekar színgazdaságáig. Nagyszabású és rendkívül folyamatos. 
A melódiát legtöbbször a mély fekvésbe helyezi és úgy a dallam, m int a kíséret 
já ték á t a két kézre osztja el. A patetikus szavalásra a hüvelykujjat használja. 
A kis ö tu jjas figurák és arpeggiók nem játékos, hanem festői célt szolgálnak, 
nem díszítések, hanem a kifejezés eszközei. Minél több regiszterben vonulnak 
ismétlődve végig, hogy minél több regiszterben rezonáljanak. Grandiózus vagy 
izgalmas emelkedések kifejezésére gyors oktáva-m eneteket vagy hatalm as 
akkord-sorokat használ, sokszor a kíséretben is. A kifejezési technikát még 
tere-, szext-, meg akkordtrillákkal, továbbá egyes hangoknak, kettős fogá
soknak vagy akkordoknak remegésszerű vibrátóivai gazdagítja.

Végigtekintve az elm ondottakon Liszt zongoraművészetének lényegét 
következőkben foglalhatjuk össze. Liszt művészete nem l ’a r t pour l ’art. 
Művészetében semmi sincs önm agáért, m inden egy nagy cél elérésére szolgál. 
Művészetének célja a 19. század szellemi forrongásaiban h ité t vesztett 
és em iatt »elárvult« emberiségnek új nagy eszméket, m egváltást és felszabadu
lást adni. Liszt első sorban apostol, roppant nagy eszmék páratlan  képességű 
terjesztője. A mű vészét nála csak az eszmék terjesztésének eszköze. Ennek a m űvé
szetnek m inden képességét össze kellett szedni és minden tényezőjét (a költői 
gondolatnak alárendelve) a kifejezés, a jellemzés és effektus szolgálatába kellett 
állítani. Ez;ért m ondta Liszt annak idején, am ikor naponta csak technikai 
gyakorlatokat 4— 5 órát végzett a zongorán, hogy »vagy megbolondul ebben a 
m unkában, vagy olyan művész lesz, amilyenre a világnak most van szüksége.« 
E zért kellett a nagy virtuozitás, a nagy dinam ika és a hangszínek nagy skálája, 
a zenekari hangzás, a harm ónia világ kibővítése, a nagyszabású és színpadias 
beállítás. Hogy m indent ki lehessen fejezni. A zenei szépen tú l a költői gondolat 
minden árnyalatá t, a 19. század szellemének disszonanciáját, eszméinek nagy 
ellentéteit és rendkívüli feszültségét is. Azért kellett a fény-árnyékhatás, a nagy 
fantázia-form a, hogy a legnagyobb gondolatokat is szabadon és hatásosan 
lehessen kifejezni. Mert ez az újrom antikus stílus, a nagyromantika.

Liszt zongoraművészete a nagy rom antika csúcsteljesítménye.
KÁLMÁN GYÖRGY

STÍLUSOK MESGYÉJÉN
Nem csupán ezeken a hasábokon esik m ost kevés szó Ferruccio Ben

venuto Busoni m űvésze térő l.... H allgat róla az egész világsajtó. Hangzatos 
szép neve nálunk is le tűn t s ha nem szerepelne műsorainkon Bach »Chaconne«- 
jának  eddig legsikerültebb zongoraátiratával kapcsolatosan, ta lán  feledésbe 
m erült volna már. (Milyen találóan írja  1915 március 28-án : »A »Chaconne«-t 
nem szabad zenekarra szétszedni, akkor elveszti nagyságát. Csakis 
homogénen, egy hangszerre írható  át, — tehát zongorára.«)

Pedig e név alig került le a háborút megelőző két évtized gondtalanabbul 
és rom antikusakban rajongó hangversenyközönségének ajkáról. A »Busoni- 
koncert« az elm últ század kilencvenes éveiben világszerte fogalommá vált. 
S ha novellaírók holmi zenei színtér keretébe szőtték bele történésüket, akkor 
hősük feltétlenül ilyen Busoni-koncert megkapó élményei és ragyogó külső-
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ségei közepette p illan to tta  meg először vagy u to ljára a sorsdöntőén boldog 
vagy boldogtalan szerelme tárgyát.

Igaz, hogy Busonit akkor kizáróan csak m in t zongoraművészt ta r to tta  
számon a köztudat. Különös tü n e t viszont, hogy korunk, amely egyébként 
oly szívesen tek in t vissza az elm últakra és oly szorgalmasan von párhuzam ot 
még a régebbi és újabb előadóművészet jelenségei között is, Busoniról efféle 
vonatkozásban sem emlékezik meg.

Annakidején pedig főként akörül folyt a vita , hogy az 1866 április 1-én 
Em poliban (Florenz mellett) született zongoratitán — Ferdinando Busoni, 
a korában hírneves klarinétvirtuóz és A nna Weisz zongoraművésznő fia —, aki 
1881-ben m ár a bolognai Akadémia tagja, 1888-ban a helsingforsi, 1890-ben a 
moszkvai és 1891-ben a bostoni K onzervatórium  tanára , ez az 1894-ben végleg 
Berlinben letelepedett és meg-megújuló hosszú hangversenykörútjai ellenére is 
m indinkább a ném et zenekultúrába begyökeresedett muzsikus inkább Liszt 
Ferenc, vagy inkább Anton Rubinstein u tóda és hangszertudásbeli örököse-e? 
Vájjon az olasz-német vegyesházasságból született, de mindvégig Bachért és 
Mozartért hevülő és az irán tuk  érzett áhítatos szeretetében a korabeli olasz 
kultúrközönytől egyre tudatosabban elidegenedő ném etbarát Busoni inkább a 
nem zetfölöttien m agyar Liszt Ferenc, vagy inkább az olasz iskolát képviselő 
Anton Rubinstein szellemi leszárm azottjának tekinthető-e?

Különös problém a ez, amely ha m ásként nem, a képlet elemek teljes 
nemzetközisége által válik érdekessé és ú tm utatóvá.

*

Busoni svédszármazású felesége, Gerda ( Sjöstrand) , m ost beleegyezését 
ad ta ahhoz, hogy Friedrich Schnapp zeneíró gyűjtem ényes kiadásban tegye 
közzé férjének hozzá in tézett leveleit. A négyszáz oldal terjedelm ű, szépen ki
állíto tt és sikerült fényképfelvételekkel díszített kö te t Erlenbach-Zürichben, 
a Rotapfel-Verlag kiadásában jelent m eg .. . . Olaszország háborús beavatkozása 
u tán  Busómnak — m int »ellenségének — el kellett hagynia Németországot. 
Zürichbe m ent lakni, ahol ő t az egyetem 1919-ben tiszteletbeli doktorává avatta . 
Ö tévi távoliét u tán  té r t csak vissza Berlinbe ; o tt halt meg 1924-ben.

Willi Schuh értékes bevezető tanulm ányt közöl a levelek élén : Zürich
ben tanítványainak köréhez ta rto zo tt és tisztelő szeretettel tek in t föl mesterére, 
akinek nagy személyes varázsa alól senki sem vonhatta  ki m agát. Sajnos — 
m int efféle m eghitt vallom ásokat általában — ezeket a leveleket is erősen 
m egnyirbálta egyfelől az aggódó, féltő feleség, másfelől a kidomborodó jellem
kép tisztarajzúságára törekvő tan ítvány  keze.

Művész-leveleket vagy teljes egészükben, vagy sohasem szabadna k i
nyomatni. S a művész-feleségek lehetően ne avatkozzanak bele a k iadásukba!. . .

Művész-feleségek közös gyengéje, hogy olyan értelem ben v e tt »szép« 
arcképeket kívánnak nyilvánosságra hozni elhúnyt férjükről, amilyenek 
által veszedelmes szomszédságba ju tnak  az alacsony rendű fényképészek rossz 
ízlésre számító »szép« felvételeivel. K iretusálnak abból m inden bibircsókot, 
minden »csúfító« redót s végül a gondtalan ifjúság lágy mosolyával to rzítják  el 
a szenvedésektől megviselt, kemény vonásokat. Művész-feleségek szépség
hibául róják föl férjeik mindennem ű élesebb megjegyzéseit, kortársakról, 
műveikről, jellemükről elejtett m indennem ű rosszalóbb kitételét és kizáróan 
csak a dicsérő, elismerő, megbékélt m ondásait tű rik  meg. Ilyenform án kezes
báránnyá szelidül meg — tapintatos kihagyásokkal — még a legtorzonborzabb, 
legtürelmetlenebb férfiegyéniség is.

Az ellenfelek szerzésétől való félelem, a művész-feleségek közös rémképe, 
még a férjük halála u tán  is visszajáró kísért étként nyugtalanítja anyáskodó 
szívüket. Sajnálatosan tapasztaltuk  ezt m ár Gustav Mahler leveleinek gyűjte
ményes kiadásánál, amelyről ugyancsak gondosan leköszörültek és lesimí
to ttak  minden élt és barázdát. Szinte véletlen, hogy Richard Strauss és Igor 
Sztravinszky ellen te t t  néhány Busoni-megjegyzés kegyelmet ta lá lt és —- benn-
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m aradhato tt. M ár-már bizonyos asszonyi elégtételt és bosszút gyanítunk az 
efféle kivételes kegyelem m ögött : oly ritka  ilyesmi a pusztán kezdőbetűvel 
jelzett, vagyis a beavato ttak  találékonyságára bízott nevek és kipontozott 
hézagok mellett.

*

Ez a levélgyüjtem ény m indazonáltal rendkívül szép, értékes és tanu l
ságos. Nem elejétől fogva az, de ta lán  épp ebben rejlik egyik főérdekessége.

A ttól a »virtuóz« Busómtól, aki 1896 december 9-én Aachenben böngészi 
a bécsi »Neue Freie Presse«-t és diadalm asan kivonatolja Hanslick kritikáját, 
amely szerint ő az egyetlen, aki teljesen Rubinsteinhez hasonlítható, a fokozatos 
művészi és emberi megérlelődés messze ú tja  vezet az utolsó levelek letisztult, 
bölcs és szívhezszóló hangit, m agábannyugvó zenefilozófusához.

Busoni huszonhároméves korában, helsingforsi tartózkodása a la tt 
házasodott meg. S a szentimentális túlzás nélkül ideálisnak nevezhető házasságot 
sohasem zavarták  meg az együttélés szokványos válságai. Busoni m inden
honnan, ahol tovább kell m aradnia, hívó sürgönyöket küld és — feleségének 
u tána kell indulnia Moszkvába, Párisba, Londonba, Newyorkba. Feleségével 
tervezi meg hang verseny m űsorait, készülő új szerzeményeit. S Gerda asszony 
annyira benne él férje munkásságában, hogy nem egyszer sürgöny ú tján  tu d a tja  
vele, hogy ezt vagy am azt a részletet ilyen vagy am olyan irányban ta rtan á  
változtatandónak, vagy kiegészítendőnek.

Igaz, hogy ebből a vonásból másfelől bizonyos nőiességet elemezhetünk 
ki. Bach vagy Beethoven határozottan  visszautasított volna efajta gyengéd 
beavatkozást. W agner külön hálószobába vonul vissza, am ikor Minna operetter- 
vekkel áll elő .. . . Igaz viszont, hogy Gerda asszony sohasem gyakorol férjére 
művészietlen, megalkuvó befo lyást; tanácsai biztos és kitűnő ízlésről, igaz és 
mély művészi belátásról tanúskodnak. Valószínű, hogy ő kevésbé a szenvedélye
sen izzó szerető, m int inkább a m egbízhatóan egyenletes jóbarát szerepét tö l
tö tte  be a körülrajongott ifjú pódiumhősből végül félreértett és elhangzott, 
magányos nagy emberré fejlődött művész oldalán.

»Az öregkor fedi föl az ember legigazibb lé n y é t; addigra lehullott róla 
a virág, sőt a m agot burkoló édes hús is. H átram arad t a csupasz mag és az 
embernek nincs többé ereje ahhoz, hogy leplet vonjon rá.« (1909, március 14.)

A nton Rubinstein zongoratitán utódjából inkább Liszt Ferenchez 
hasonlítható jelenség bontakozik ki s ő távlatos és valahogyan mégis olaszos, 
dallam ba összpontosult művészetszemléletével nemcsak a közvetlen ta n ít
ványainak körét h a to tta  át, hanem általános művészeti irányokat, stílusokat 
h ívo tt életbe. Liszt Ferenctől megkülönbözteti viszont, hogy jövőtkutató 
zeneszerzési elveiben merészebb volt, m int azoknak valóraváltásában. Amíg 
Liszt Ferenc m indent ki is tapasztalt abból, am it proklam ált, addig Busoni 
elméleti elgondolásai messze m aguk m ögött hagyták a munkásságát, előre 
kalandoztak és sokm indent követeltek, am it szerzeményei nem tám aszthattak  
alá meggyőző példákkal.

A m últak utolsó dalosa volt-e ez a Bach és Mozart muzsikájában gyöke
redző zeneszerző, vagy a jövő stílusának első hírnöke? Valószínűleg mind a kettő. 
Határjelenség v o l t ; a stílusok mesgyéjén állott. S ajá t lábain csak odaáig ju to tt 
el, de szemeivel m ár á ttek in thete tt a túloldalra és m egláthatta az onnan m u
tatkozó tá jkép  néhány részletét. Megsejtései, megismerései tú lnőttek  rajta. 
K ortársait oly határozott ítélettel méri meg, am ilyet nem homályosít el és nem 
téveszt meg az időbeli közelség; indokai csak az évtizedek távolságában 
igazolódtak b e .. . . De ő maga, a spekulatív kísérletezések elvi ellenfele, aki a 
próbálkozások korszakának türelm etlenül véget akart vetni és az elért ered
mények összefoglalását, a neoklasszicizmus kiteljesedett új m űveit sürgette, 
rom antikusan spekulatív kísérletező m aradt mindvégig.
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»A dallamképzésről« és »A zene birodalmáról« szóló írásai, de főként 
*>A dallamé a jövő« és »Új esztétika vázlata« című tanulm ányai m indazonáltal 
számos aranyigazságot tartalm aznak  ; ezeket m ár á th a tja  a stílusok mesgyéjén 
tú lró l lengedező szellő.

JEM N ITZ SÁNDOR

F I L M Z E N E
Idestova tíz esztendeje annak, hogy a hangosfilm piacra kerü lt és 

ezzel a m ár önálló művészeti form ává kifejlődött némafilm karrierjét ketté
törte. Az azóta eltelt tíz esztendő a la tt ez a teljesen új műfaj természetesen 
sokat fejlődött, tökéletesedett, elsősorban technikai szempontból, akusztikai 
differenciáltság szem pontjából s a színészi produkciók szem pontjából is. Azon
ban ez a tökéletesedés egyelőre még nem vezetett messzebbre annál, hogy 
a hangosfilmben egy eddig elképzelhetetlenül tökéletes színház megvalósulását 
üdvözölhessük. A hangsúly a színészi produkción, dialógusok form ájában meg
nyilatkozó cselekményben, külső és belső (lelki) történéseken van, teh á t a szín
ház princípium át alkotó tényezőkén. Ebből a szemszögből nézve a dolgokat, a 
film összehasonlíthatatlanul nagyobb koncentrációlehetőségei, korlátlan szín- 
változásai, adottságai tényleg egy addig nem álm odott tökéletességű színház 
lehetőségét adják.

Ezenfelül, sőt ettő l eltérő irányban a hangosfilm teljesen önálló, 
új művészeti forma ad ta élmény-lehetőségeket re jt m agában, amelyek 
felé csak m ost teszi az első tapogatózó, bizonytalan lépéseket ez a leg
fiatalabb művészet. Ahogy annak idején a némafilm m ár azon a ponton 
volt, hogy teljesen önálló, sa já t törvényei alapján álló és annak engedelmeskedő 
optikai művészetet reveláljon, amely a közönség szám ára minden más művészettől 
eltérő, csak i t t  m egtalálható művészi élm ényt nyújt, úgy a hangosfilm magában 
re jti a lehetőségeket, hogy m int egy külön optiko-akusztikai művészet eddig 
még nem tapasztalt, csak e műfaj által nyújtható  művészi élm ényt adjon 
az embereknek. Ahogy a tökéletes némafilm, m int önálló optikai m űvé
szetben a néző minden élm ényt szemén és csak szemén keresztül kapott 
(tehát minden lelki történés, érzelmi, gondolati asszociáció, mozgás, ritm us 
az optikai kifejezés nyelvére adaptálva jelent meg) úgy a hangosfilm, m int 
önálló optiko-akusztikai művészetben a közönségnek a művészi élményt 
csakis szemén és fülén keresztül kell, hogy kapja. A hangsúly it t  az e's-en van, 
azaz a kép és hang együttes hatásának kell az élm ényt adni (tehát ahogyan 
távol áll a hangosfilm lényegétől egy olyan film, amely pl. prem ierplanban 
m u ta t egy énekest, aki valamely operaáriát elénekel, m int az a film, amely 
pl. egy izgalmas lóversenyt m utat, melyhez valam i fox-tro tt zenéjét szinkro
nizálták hozzá. Az első esetben az énekművészet terü letét bitorolja a film, 
a másik esetben pedig a mozgófénykép technikai lehetőségei használtatnak 
fel arra  a célra, hogy bizonyos események m egtörténésük idejétől függetlenül 
is megfigyelhetők legyenek és a zene i t t  a hangtalanul pergő kép unalm át 
közömbösíti csupán). A hangosfilm, m int új, speciális optiko-akusztikai 
művészet akkor adja lényegét, ha a ható elemek (kép és hang) együtt, egymást 
kiegészítve hatnak. Tehát külön nézve a képet és hallgatva a hozzátartozó 
hangot, azok önmagukban érthetetlenek, tökéletlenek, csak együtt hatva 
ad ják  az élményt.

A cél tehát világos és természetes, csupán az odavezető lit — m ert 
még jára tlan  — nehéz.

A következőkben a hangosfilm egyik legfontosabb hatóelemét, a zenét 
vesszük szemügyre. Milyen elvek szerint alkalm azandó az, hogyan illeszthető 
be a hangosfilm többi hatóelemei közé, hogy azokkal együtt — önmaga önálló 
kihangsúlyozása nélkül — egységes és elementáris művészi élm ényt adjon.
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A mai hangosfilm kétféle zenét ismer : a szolisztikus és aláfestő zenét. 
E lőbbi csoportba tartoznak  a film keretébe illesztett zenei produkciók, ének
számok stb. a másik csoportba a hangulat]elző, dialógust aláfestő zenék. 
Az eddig elm ondottak alapján egyik sem felel meg az ideális hangosfilm 
követelményeinek, m ert az első fa jta  a zenei elemnek más elemekkel szembeni 
túlságos dom inálását jelenti, a másik fa jta  pedig (mint a nevéből is következik) 
egy másik ható-elem alárendeltje. Tehát egyik esetben sem áll fenn a ható
elemek óhajto tt tökéletes kiegyenlítődése és egyensúlya.

Az ideális hangosfilm-zenét kétféle formában képzeljük el : m int 
a) mozgás-szinkron és b) hangulat-szinkron zenét.

Ez a két kifejezés bővebb m agyarázatra szorul. Mozgás-szinkron zene 
a la tt olyan zenét értünk, amely túlnyom ó részben ritm ikus jellegénél fogva 
alkalm as arra, hogy a kép á ltal m egjelenített akció és mozgás ritmikus elemeivel 
párhuzam osan (szinkron) hasson, azokat erősítse és kiemelje. H angulat
szinkron zene a la tt pedig olyan zenét, amely egy jelenet belső drám ai feszült
ségét, hangulatát fejezi ki a zene nyelvén és mintegy a képen történő cselekvések 
indító lelki-emócióit közvetíti.

a) A mozgás szinkron-zene. Ez a fa jtá ja  a hangosfilm-zenének m ajd
nem tökéletes form ájában jelenik meg m ár a mai filmekben is. Lényege, 
hogy csaknem kizárólag ritm ikus elemekből áll, ennek alárendelve tű r  csak 
meg néha melodikus elemeket. Természetesen csaknem teljesen a jazz uralja 
ezt a területet. K ét főcsoportja a filmeknek, amelyek ilyenféle zenét m utatnak  : 
a revűfilmek és a rajzos trükkfilmek. A revűfiímekben, ahol a külső csillo
gáson, táncon, csoportok ritm ikus mozgásán van a hangsúly, kitűnően 
fokozza a ha tást a mozgások ritm usát aláhúzó, kiemelő jazz-zene, összhatás 
tekintetében teljesen egybeolvadva a képpel, együttesen adva egy elem entáris 
erejű hang-mozgás élm ényt : a ritm us élményét.

A kép és hang még tökéletesebb összeolvadását lá tjuk  a rajzos trükk- 
filmen, amely máris egyik megjelenése az önálló művészi form át reveláló 
ideális hangfilmnek éppen azért, m ert teljesen szétválaszthatatlan benne a 
két ható-elem és épúgy unalm as és érdektelen lenne egy rajzos filmet a 
hozzátartozó zene nélkül nézni, m int kép nélkül hallgatni egy rajzosfilm 
zenéjét. Ez a rajzos trükkfilm  semmilyen más művészet által nem nyú jtha tó  
élmény-lehetőséget adó, új művészet : a hangfilm, m int új műfaj egy formája.

Előfordult még egy form ája ennek a mozgás-szinkron zenének olyan 
vígjáték-filmekben, ahol egyes jelenetekben a szereplők m ozdulatait húzta 
alá a m ozdulat ritm usával megegyező zene. Ez néhol igen jól ha to tt, de csak 
akkor, ha egy film keretében ritkán  fordult elő és nagyon rövid ideig. 
G yakrabban ismételt, vagy hosszabbantartó ilyenféle jelenetek elvesztették 
hatásukat. Ennek m agyarázata az, hogy am int ilyen hang-kép hatás nem 
irreális környezetben (rajzfilm) vagy tisztán külsőséges, technikai, gépszerű 
beállítás form ájában jelentkezik (revűtáncok, ritm ikus csoport-mozgások), 
hanem játékfilm  keretében fordul elő, ahol a film a színészek által ábrázolt 
emberi karakterek, belső egyéniségek sorsára van beállítva, az egyén mozgása 
és a zene ritm usának ilyen külsőséges, mesterséges összhatása csak m int 
véletlen fogadható fel és m int ilyen, ismételve elveszti hatását.

A m ost elmondottakból még egy elvi jelentőségű dolog tűnik  ki. Az 
tudniillik, hogy ez a mozgás-szinkronzene főleg vidám vagy groteszk beállítás
ban érvényesül. Elképzelhető ugyan egy drám ai filmben is, hogy pl. tömegek 
ritm ikus menetelését, vagy egy embernek a szobában való szakadatlan és 
egyenletes fel-alá járását a lépések ritm usával egyező zene kíséri, de ezekben 
az esetekben legtöbbször elegendő lenne csupán a lépések ritm usa is a hatás 
elérésére, a zenének i t t  nincs is más szerepe, m int ezt a ritm ust precizírozni 
és hangerősségben fokozni. Mint a b) fejezetben látni fogjuk, az ilyenféle 
hatások fokozására másféle zene is alkalmas, amely az abban a részben tárgyalt 
hangosfilm zene-fajta princípimna szerint készült.
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Tehát a mozgás szinkron-zene esetében elfogadhatjuk m int végső 
konklúziót, hogy ez a princípium a vidám  és groteszk filmek esetében érvényes. 
M iután pedig ilyen zenei beállítás kézenfekvő és m agától értedődő, m egtanul
ható és m int tradíció továbbadható, az ideális hangfilmet, m int önálló művészeti 
form át megközelítő vagy megvalósító film eket vidám és groteszk irányban 
m ár m a is találunk. Sokkal bonyolultabb a helyzet a

b) hangulat szinkron-zene esetében. Ennek lényege ugyanis az lenne, 
hogy a film m egtalálja minden esetben szuggesztív egyértelműséggel zenei kifeje
zését annak a lelki hangulatnak, belső emóciónak, amely elindítja azt a 
cselekvést vagy m ozdulatot, am it a színész a képen megjelenít. M iután pedig 
ezeknek a hangulatoknak, belső feszültségeknek megérzése és zenei nyelvre 
való lefordítása igen finom zenei és dram atikus intuíciót követel, főleg pedig 
m ert ezen a téren nincs rutin , tradíció, hanem  minden eset új, eddig még elő 
nem fordult művészi feladatot nyú jt, a dram atikus beállítású hangosfilmekben 
(amelyekhez m ajdnem  mindig hangulat szinkron-zene kell) eddig még kísérletet 
sem kaptunk  az ideális optiko-akusztikai m űfaj megvalósítására.

A hangulat szinkron-zenét két főtulajdonság kell hogy jellemezze : 
1. nem szabad, hogy a képtől függetlenül előadva, tisztán  zeneileg is kielégítsen 
és hasson (ebben az esetben ugyanis m int abszolút zene túlságosan önálló 
jelentőségű ahhoz, hogy a képpel való teljes hatási összeolvadás m egtörtén - 
nessék) ; 2 . a film legmagasabbfokú koncentrációs lehetősége m ia tt m ajdnem  
kizárólag szolisztikusnak kell lennie (azaz egy bizonyos hangszer, vagy leg
feljebb 3— 4 szólóhangszer hangszíneinek és melodikus vonalának kifejezésével 
kell a h a tás t elérni).

Tehát a nagy »szimfonikus aláfestések« nem hangosfilmszerűek, m ert 
a zenei elem megbontva az egyensúlyt, túlságos jelentőséget kap. Elképzelhető 
természetesen olyan jelenet is, ahol elementáris erők kitörésével (természeti 
erők vagy emberi szenvedélyek) hirtelen a zenében is nagyzenekaron fel- 
viharzó hangorgia csap fel, de az ilyen tetőpontokat, hogy hatásuk teljes 
erővel érvényesülhessen, nagyon gyéren szabad alkalmazni.

Semmi értelme sincs a m a oly divatos dialógusokat aláfestő zenének. 
A dialógus önmagában hat, terem t meg egy hangulatot, az t nem szabad más 
elemmel befolyásolni, kivéve ha speciális hatást akarunk elérni, pl. ha a jelenet 
olyan, hogy valaki szomorúságát akarja  leplezni víg beszéddel. Ilyenkor 
a belső depriináltság ellentétének egyidejű zenei kifejezésével frappáns hazást 
lehet elérni.

A hangulat szinkron-zenének teh á t a személyekben a szavakon tú l 
vibráló érzéseket, hangulatokat kell érzékeltetni. Nagyon jól érvényesül pl. 
dialógusok szüneteiben, ahol a ki nem m ondottakat érezteti. Elég ilyenkor a meg
felelő hangszer hangszínében egy k ita r to tt vagy m egszakított hang, hogy érezzük 
a ki nem m ondott szavak feszültségét. Ide tartoznak  a különböző zörejek, 
artikulátlan  emberi hangok (sóhaj, sikoly stb.) is, persze nem olyan értelemben, 
hogy a képen sikoltó ember hangját is halljuk (ez természetes hangosfilm
momentum), hanem pl. a következő szituációban: egy ember érzi, hogy üldözik. 
Egyedül ül a szobában íróasztala m ellett és egyre nő benne a félelem. E zt az 
egyre növekvő izgalmas feszültséget zenével lehet kifejezni, mely erősségben 
folyton fokozódva emberi sikolyban kulminál. Az asztalnál ülő ember, m intha 
csak benne szakadt volna fel belül a sikoly, felugrik és elrohan. Ebben az esetben 
a zörej vagy emberi artikulátlan  hang hangzásbeli (zenei) kifejező erejét hasz
náltuk  fel.

A hangulat szinkron-zene kifejezési lehetőségeit szemben a mozgás- 
szinkron-zenével egy, az a) részben v e tt példával is illusztrálhatjuk. Például 
Dosztojevszky »Bűn és bűnliődés« c. filmjében Raszkolnyikov elindul, hogy meg
gyilkolja az öregasszonyt. Mereven maga elé nézve egyenletes lépésekkel 
megy le a lakásából, végig az utcán, fel a másik ház lépcsőjén. Az egyenletes 
lépéseken érezzük az egyre közeledő végzetet, a te ttben  kirobbanó feszültséget. 
H a m ost a zenében, ahelyett, hogy a lépések monoton ritm usát húznánk alá
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(amely optikai ritm usban úgyis hat), az egyre növekvő feszültséget éreztetjük, 
hosszan ta r to tt  és erősségben egyre növekvő hangok, akkordok formájában, 
a hatás sokkal elem entárisabb lesz.

Szólni kell ezzel kapcsolatban eddig kevés figyelemre m élta to tt 
mom entum ról, a hangosfilmzene dinam ikájáról (hangerősségéről). A mai 
filmekben a zene vagy alig hallható (mint aláfestő) vagy állandóan egy közép
erősségen mozog. Pedig a zene dinam ikai különbségeiben is nagy hatóerő van. 
Ahogyan a dialógusok közé ékelt, kifejező kis zenei töredékeknél vigyázni 
kell, azok egész halk, m integy a beszédből észrevétlenül átm enő és ugyancsak 
észrevétlenül ism ét beszéddé váló megjelenésére, úgy nagy fokozások te tőpontja i
kén t megjelenő óriási hangkom plexum ok m ár dinam ikus erejük m ia tt is 
elem entáris h a tást fejthetnek ki (pl. a »Trader Horn« c. expedíciós filmben.).

Összefoglalóan m ondhatjuk tehát a hangulat szinkron-zenéről, hogy 
főleg dram atikus beállítású filmeknél alkalm azandó, zenei és hanghatás
kifejezésben teljesen beleolvadva a beszéd- és képhatásba érzékelteti a mozdulat 
és beszéd indító-emócióit. Egy-egy jelenet zenei megkomponálásánál minden 
ru tin , eddigi gyakorlatra való hivatkozás nélkül, esetenkint m int teljesen új 
problém ával foglalkozva kell hangszínben, melodikus vonalban, dinam ikában 
úgy megoldani a feladatot, hogy átérezve a jelenetnek szavak mögötti, lelki
vagy szituáció-nyujtóttá érzés- és hangulati kifejezését, azt a zene nyelvén 
beleolvasztjuk a kép- és beszédhatásba. Ilyenform án érhetjük el a drám ai 
filmeknél is, hogy egységes kép-hang összhatást kapunk, amely m int egy új 
művészi form a a drám ai élmény sehol m ásutt meg nem található  hatását 
nyú jtja  a közönségnek.

H a pedig az az ellenvetés merülne fel, hogy nincs szükség ilyen új 
m űvészetet reveláló filmekre, m ert a mai kommerciális és idealizált színház 
nívóján mozgó film is megfelel a közönségnek, s úgyse tudna azokra 
a  finomabb nüanszokra reagálni, akkor azt kell válaszolnunk, hogy nem 
nüanszok megértéséről van szó, hanem olyan szuggesztív erejű hatások elérésé
ről, amelyek öntudatlanul hatnak  és ezért hatásuk alól senki se vonhatja 
ki magát. Új művészi élmények lehetősége pedig mindig vonzza az embereket 
és a filmközönség, amely m ár kezdi unni a színházat im itáló dialógus-filmeket 
és ettől a legfiatalabb művészettől joggal vár új élményeket, azok extázisában 
minden eddiginél nagyobb lelkesedéssel csatlakozna az új művészet : a 
tökéletes hangfilm zászlója alá.

VÁRADY LÁSZLÓ

AZ OPERAHÁZ ÉVAD VÉGI ESEMÉNYEI
M ONTEVERDI >ORFEO<-JA

Operaházunk végefelé közeledő évadjának kétségtelenül legjelentősebb 
eseményére tekintünk vissza, amikor az alábbiakban felidézett előadásról 
adunk beszámolót :

Claudio Monteverdi (1567— 1643) operája, az »Orfeo« m ost háromszázhar
minc esztendős: 1607-ben m u ta tták  be M antuában, ahol ez a minden idők 
egyik legzseniálisabb zeneszerzője m int Vincenzo Gonzaga herceg udvari muzsi
kusa élt. . . H atalm as évszámok ezek, de nem bizonyítanak má.st, m int föl- 
emelően gyönyörű igazságot : a művészet világa nem ismer időt!

A művészet birodalmában —- az emberi szellem és alkotóképesség leg- 
m agasabbrendű világában — megszűnik az idő fogalma. Ami lényeges volt, 
am i nagy, igaz és fontos volt, elveszti időrendbeli egym ásutánjának sorrendjét 
és térbeli egymásmellettiségben egészül ki az emberi szellem és alkotóképesség 
világpanorám ájává.

Palestrina, Bach, Mozart és Beethoven a maguk korában éltek és a sa ját 
korszakuktól kétségtelenül elválaszthatatlanok. De mi úgy lépünk közéjük,
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m int valam i káprázatosán nagyszerű körkép középpontjába. Bach régibbvolta 
nem jelenti azt, hogy távolabb áll tőlünk, m int B eethoven. . . .  Fölvonuló csa
patok végtelen kígyójához hasonlíthatnék a művészek seregét. Utolsó soraik 
elvesznek a távoli jövő ködében. De a hozzánk és napjainkhoz elérkezettek 
csoportjai nagy körívben töm örülnek korszakuk zászlói alatt. Körénk fel
sorakozva tö ltik  be a té rt és ekként föloldják szám unkra az »újabb« és »régibb« 
segédképzeteit.

Három százharm inc esztendő a la tt sok m inden tö rtén t és változott meg 
Európában. De Claudio Monteverdi és »Orfeo«-ja oly világosan és érthetően 
beszél hozzánk, m intha a szerző élőszóval m agyarázná meg nekünk szándé
kait, elképzeléseit.

Érezzük, hogy az Orfeusz-legenda m érhetetlenül mély alapeszméjét 
senki sem gondolta végig igazabban, költőibben, m egrendítőbben az azt muzsi
kába olvasztó szerzők közül, m int Monteverdi. Még Gluck sem, aki, bár hason
lóan komoly, de lágyabb egyéniség, inkább színpadi lírikus és nélkülözi a cselek
ményben felszabaduló vérbeli drám aiságot. Gluck m integy előlegezi a vég- 
kifejlemény hangulatá t és kezdettől fogva olyan hangot ü t meg, m intha a 
tragikus történés m ár le is pergett volna. Monteverdi izzó jelenérzéssel éli á t 
a drám ai fordulatok m inden m ozzanatát. Hősei szemünk előtt, egy pillanattal 
sem előbb tökélik el m agukat döntő tetteikre.

Az »Orfeusz«-legenda szépségének és re jte tt értelmének elemzése, sajnos, 
messze m eghaladja a k ritika m egengedett terjedelm ét. Talán elég annyi, hogy 
ez a legenda a művész-élet legfőbb problém áit süríti egybe szinte m egfoghatat
lanul m indentudó életbölcsességgel. S ta lán  fogalm at adunk Monteverdi nagy
ságáról, ha m egállapítjuk, hogy ő valam ennyi problém át m eglátta, végigvezette, 
átérezte — és tökéletes alakban ábrázolta. .

Sajnos, Monteverdi eredeti zenekara ma nem állítható ism ét össze : 
több m int negyven különböző hangszerfajtából kevert együttese még a mai 
viszonyokhoz képest is igen nagy zenekarnak szám ított és változatosság tek in 
tetében aligha volt szegényebb az úgynevezett »modern«-nél. Ámde a legtöbb 
hangszere feledésbe m erült — olyannyira, hogy közelebbi adataiknak, m éreteik
nek is nyomaveszett. S így a hangzásbeli korhűségnek zenetörténeti kívánalm ai 
még a legjobb igyekezet m ellett sem teljesíthetők.

Ottorino Respighi, a közelm últban elhúnyt jeles olasz zeneszerző ez okból 
a mai zenekarra ü lte tte  á t Monteverdi m uzsikáját. K ár viszont, hogy túl- 
buzgalmától elragadtatta  m agát. Átdolgozásában hemzsegnek a megenged
hetetlen túlkapások. Önkényes toldalékai elmossák a stílus határozott kör
vonalait és a félreértések m agvát hintik  széjjel. . . Monteverdi drám aian 
deklamáló énekstílusában még a szóhangsúly irány íto tta  a ritm ust, akárcsak 
a keleti vagy a katolikus egyházi »pszalmodáló« énekben.

Az opera akkor még egészen új műfaj. Voltaképen a régi görög drám át 
akarták  feltám asztani vele. Peri, a műfaj alapítója egy évvel később, 1608-ban 
még Monteverdi m unkatársa az »Arianna« m egalkotásánál. . . Ilyen értelem 
ben a cselekmény megértéséhez szükséges szöveg (a későbbi recitativo anyaga) 
szinte az élőbeszédhez közeledő formában hangzott el és csupán az érzelmi 
kitörés (a későbbi ária anyaga) vált fellendülő igazi énekké. E zt a két alkotó
elemet akkor még nem választották széjjel az elvi elgondolás elméleti tudatossá
gával.

Respighi túlhangszereli' és tú ltöm i a recitativoszerű részletek zenekari 
kíséretét és ezáltal ron tja  annak feltétlenül szükséges ruganyosságát, előtérbe 
helyezi az időmértéket, a m etrum ot, holott az utóbbi i t t  még többé-kevésbé 
csak segédeszköze a hang jegy ír ásnak. Ezáltal felfordul a helyzet s nem a 
kíséret alkalmazkodik az élőbeszéd természetességét követni h iva to tt énekhez, 
hanem, az ének kénytelen alkalm azkodni a nehézkessé és lompossá vált zene
kari kísérethez. Ilyen körülmények között tehát szó sem lehet »az élőbeszéd 
természetességéhez közeledő ének«-ről.
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Sergio Failoni karnagy tévedése, hogy Respighi hibáját, nemhogy 
enyhítené és kiegyensúlyozná, még inkább aláhúzza és sixlyosbítja. Nála a 
»metrum« — az egyenlő ütem beosztás — végleg uralkodóvá válik és béklyóba 
veri, elmerevíti az eleven szárnyalásra szánt énekszólamokat. . .  Pedig a római 
kórusok hagyom ányhű Palestrina-éneké-nél eléggé tapasztalhatjuk , hogy ez a 
m etrum  mennyire feloldódik, kötetlenül, sőt rapszodikusan szabad!

Ifj.  Oláh Gusztáv rendező és díszletező m unkájára nehéz megfelelő 
dícsérőszavakat találni. O az énekkórust antik  görög m in tára lenn a zenekar
ban helyezi el és fenn a színpadon a balettkar néma játékával vetíti ki a tö r
ténést. Csoportjai pillanatról p illanatra festőién egybefoglalt összképet alkot
nak. Ehhez a m ozgásötleteket emésztő, színdús teljesítményhez olyan kiapad
hata tlan  leleményességre volt szükség, amilyenről csupán a szakembernek 
lehet hozzávetőleges fogalma. A merőben új és szokatlanul nehéz feladat elé 
á llíto tt balettkórus — érthető és m enthető okokból —- még nem mozog mindig 
az elképzelt fölszabadultsággal, olykor még nagyon is a »kijelölt helyei felé 
indul.« Viszont ha tekintetbe vesszük az i t t  megkövetelt mozgástechnika 
újszerűségét és további fejleszthetőségét, nem dicsérhetjük eléggé az elvégzett 
m unkát és annak zseniális irányító ját, az épp e napokban főrendezővé kinevezett 
Oláht.

Az együttes élén Basilides M áriát kell megneveznünk, aki — a hírvivő 
kisebb szerepében bár — , de abban irányt jelző hitelességgel képviseli az it t  
kívánatos énekstílust. Dr. Palló Im re a címszerepben érdekes és férfiasán 
jellegzetes alakítást m u ta t be. Nagyon figyelemreméltó mellette Koréh Endre és 
Rosier Endre. A lelkes és tehetséges közreműködők hosszú sorát Tutsek Piroska, 
Réthy Eszter, Budánovits Mária és Szilvássy Margit, továbbá Kálmán  Oszkár, 
Somló József és Gallai Zoltán egészíti k i . . . .  Alessandro Striggio szövegét 
Lányi V iktor kiváló megérzéssel alkalm azta m agyar nyelvre.

*

»TÉLI REGE« — NYÁRON

Csekély bizalomról tanúskodott, hogy Goldmark Károly öregkori 
dalm űvét, élete telén elrebegett »Téli regé«-jé t — nyáron az évad (igaz, 
hogy téliesen rideg) utolsó napjaiban, tám aszto tták  fel, am ikor eset
leges megismétlésre még gyakorlati lehetőség sem kínálkozik többé. N yílt 
kérdéssé válik ezek u tán  a »miért oly későn?«. H a Goldmark K árolyt érdemei 
szerint akarták  megünnepelni, ezt más, kevésbé fárad t és az egységes stílus 
feladatait biztosabban megoldó operájával, m int például az idillikus »Házi 
tücsök«-kel, vagy a dallam dús »Brizeisz«-szel bizonnyára eredményesebben 
tehették  volna meg.

Rékai András rendezése Fülöp Zoltán hangulatos díszleteivel, továbbá 
Fleischer Antal karm ester zenei előkészítése m indazonáltal a féltő gond és 
szeretet jegyében állott. M indhárm an vállvetett buzgalommal szálltak síkra 
a m ű é r t ; vonzó kidolgozásuk nagy lelkiismeretességével szinte m eghatott. 
Lányi Viktor erre az alkalom ra művészien ü lte tte  á t m agyar nyelvre A . M . 
Willner szövegkönyvét, amely m ár elve sem az opera, hanem a dalmű, a 
»Singspiel« felé tájékozódott, m int ahogy Goldmark is bölcsen kerüli i t t  a 
közvetlenségek teljes drám ai felelősségét és inkább csak távlatosan, lenge 
mese form ájában, halkan rezegteti meg azt a hárfát, amelynek húrjaiban 
zengősen belemarkolni m ár nem képes.

Osváth Jú lia  a női főszerepben ismét igazán és melegen á télt alakítást 
m u ta t be. Reméljük, hogy a szünidőt énektechnikájának mellőzhetetlen fel
jav ítására fordítja. Bodó Erzsi, Halmos János, dr. Palló Imre, Laurisin Lajos 
és Farkas Sándor kitűnően értelm ezett főszerepei m ellett figyelmet érdemeltek 
még Komáromy Pál és Szomolányi János ízes m ellékalakjai is.

J. S.



A Z E N E 289

LISZT EMLÉK-KIÁLLÍTÁS 
A  NEMZETI MÚZEUMBAN

A Liszt-emlékév egyik legszebb ünnepsége a Nemzeti Múzeum díszter
mében játszódott le, midőn dr. Hóm an B álint kultuszm iniszter József főherceg, 
Auguszta főhercegasszony, W inelikler kereskedelmi m iniszter és a közélet 
számos kitűnőségének jelenlétében ny ito tta  meg a Liszt-relikviákból össze-

Wagner Richárd ismeretlen fényképe a hetvenes évek végéről. 
Beretvás Hugó zeneszerző birtokában.

g y ű jtö ttxérdekes kiállítást. A nyagát: festményeket, rajzokat Liszt Ferenc 
eredeti leveleit, kó takéziratait a Zeneművészeti Főiskola, a Szépművészeti 
Múzeum, a Széchenyi K önyvtár, a Történeti Múzeum, az Operaház múzeuma, 
Zichy János grófné, özv. Apponyi A lbert grófné, Végh Gyula, H ubay Jenő, 
Sigray A ntal gróf, Sigray K lára grófnő, Thoman István, a svájci Bory, a ném et 
Raabe, Gizella Göllerich és Liszt dédunokája : Olivier küldték be.
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A közel ötszáz darabból álló kiállítás ízléses elrendezése, valam int a 
nagy tudással és gonddal készült katalógus megszerkesztése B artha Dénesnek, 
a Zeneművészeti Főiskola zenetörténet-tanárának érdeme. Dr. Hóm an Bálint 
kultuszm iniszter Liszt jelentőségét vázolta, mély hatást te t t  megnyitóbeszédé
ben. »Hét görög város versengett H om éroszért; a m i Liszt Ferencünkjiek is 
hasonló sors ju to tt részül. Liszt Ferenc az egész emberiség egyetemes művelődé
sének szolgálatába á llíto tta  fényes tehetségét, de ugyanakkor egy nem zet ku ltu 
rális fejlődésének hordozója lett. A m agyar föld szülötte kozm opolita volt, 
m int abban a korban minden nagy művész, m ert hazájában nem tu d ta  kellő
képen kifejteni tehetségét. De érzéseiben mindig m agyar m arad t és tiltakozott, 
ha ném etnek m inősítették. A m agyar zeneművészet fellendülésének ő volt a 
kezdeményezője, irányítója, ösztönzője. K orszakot jelent nemcsak a zene
művészet, hanem az emberiség művelődése történetében is. Mi büszkén h irdet
jük  őt a mienknek és szembeszállunk minden olyan törekvéssel, amely el akarja 
ragadni tőlünk.«

Nagy tapssal fogadott előadását érdekes, megható jelenet követte. 
Hófehérhajú m atróna ü lt a zongorához Göllerichné Voigt Gizella, Liszt egykori 
növendéke, hogy eljátsza mesterének két m űvét, a Petrarea-szonettet és a 
M adárprédikációt azon a zongorán, mely Liszt pesti lakásában állott.

E zután  Ugrón Gábor, a Liszt-emlékév végrehajtóbizottságának elnöke 
em elkedett szólásra. »A kiállításnak két célja van, — m ondta — egyrészt, 
hogy a júniusi hetek idegenjei látogathassák és meggyőződjenek Liszt Ferenc 
magyarságáról, másrészt, hogy a Júniusi hetek eseményeit gazdagítsa. A k i
állítás anyagát nem anyagi erő, hanem az élő Liszt-kultusz hord ta össze.«

E zután köszönetét m ondott m indazoknak, akik a kiállítás rendezésében 
önzetlenül részt vettek.

Befejezésül dr. Dohnányi Ernő a Zeneművészeti Főiskola főigazgatója 
szólaltatta meg Liszt zongoráját. A X III . rapszódiát já tszotta, őszinte gyönyö
rűséget keltve a jelenlevő előkelő közönségben.

H A N G V E R SE N Y K R Ó N IK A
Budapest, 1936 június 10.

Dobrovenről a Skandináviába em igrált orosz karm esterről m ár előző 
filharmonikus szereplésével kapcsolatosan írtm ik részletesen. Most is k i
hangsúlyozhatjuk izzó, magával ragadó tem peram entum át, forrongó, perzselő 
lelkének szuggesztív kisugárzását, mellyel nemcsak a zenekart, hanem hallgató
ságát is m agával tu d ja  ragadni. Műsorának utolsó száma állo tt hozzá leg
közelebb : Csajkovszky negyedik szimfóniája. A Brandenburgi koncertben 
és a bevezetésül já tszo tt Leonora-nyitányban sokszor nem érte ttünk  vele 
egyet. Annál zavartalanabbul élveztük Dohnányi interpretálásában Brahms 
örökszép harm adik szimfóniáját, melynek lirizáló romanticizmusa boldog, 
régm últ idők békés hangulatát varázsolta lelkűnkbe. Thibaud Jacques, a sikerült 
hangverseny szólistája Mozart D-dur versenyművével ragadta el hallgatóságát. 
Rékai Nánclor »Délibábos rónaság« c. hangulatképe érdekes hangszíneivel 
kapo tt meg. A »Till Eulenspiegel« virtuóz interpretálása méltó befejezése volt 
a sikerült estnek.



A Z E N E 291

A Városi Színházban ta r to tt  rendkívüli Filharm óniai hangverseny 
jelentős művészi esemény volt. Beethoven tripelkoncertjét, Mozart A-dur 
versenyművét, Brahms hegedű- és zongorakoncertjét és a ritkán  hallható 
Boccherini-koncertet já tsz o tták : Dohnányi, Morini és Piatigorskv. Művészetükről 
csak a legőszintébb elragadtatás hangján írhatunk. Különösen az együttes 
versenyművek keltettek  mély benyom ást a közönségben, mely lelkesen 
ünnepelte egész este a szereplőket.

A Budapesti Hangversenyzenekar produkciói közül kiem elhetjük a 
Vaszy Viktor dirigálta sikerült estet, melyen Schmidthauer já tszo tta  színes 
regisztrációval Bossi a-moll versenym űvét és a Charles M ünch  vezényelte 
francia-estet, melyen Harsányi Tibor já tszo tta  el kissé zavaros, értelmetlen 
versenym űvét zongorára és zenekarra. Roussel szimfóniája nagy tudással 
megírt mű, terjengősége következtében azonban sokszor kifáraszto tta a hallgató
ságot. Sidney Beer dirigensi vendégszereplése ez alkalom mal sem tu d o tt 
bennünket felmelegíteni. Haydn  óra-szimfóniájában áru lt el még valami 
bíztató stílusérzéket, de Csajkovszky Patetikus szim fóniájának nagyvonalú
ságával m ár nem tu d o tt megbirkózni.

A Budapesti Szimfonikus Zenekar estéi közül em eljük ki a Sámy Zoltán 
és a fiatal Amfitheatrof vezényelte két koncertet, előbbin Esterházy Ünnepi 
nyitánya és Holbrooke nagyon érdekes, invenciózus szimfóniája, utóbbin 
Pizzeti és Cherubini egy-egy ritkán  hallo tt műve ragadta meg figyelmünket. 
Őszinte sikert a ra to tt Magda Tagliafero, egy brazíliai származású francia 
zongoraművésznő, Mozart D-dur zongoraversenyének költői megszólaltatá
sával. Kevésbé sikerült a »Zongoraverseny fejlődése« ciklus egyik estje, melyet 
W. Studer Carmen vezényelt bizonytalanul. A kitűnő szólistákat — dr. Baranyi 
Jánost, Josef Wagnert és H enrik Mierowskit — őszintén sajnáltuk  rosszul 
alátám asztott reménytelen küzdelm ükért.

Új együttesként m utatkozott be a Budapesti Női Kamarazenekar ; 
betanítását és megszervezését a tehetséges Fraknái K ároly eszközölte. 
Bach, Vivaldi és Händel versenymű veinek jól hangzó szabatos bem utatásai 
bíztató ígéretek. Fischer Annia ragyogó felkészültséggel és m agával ragadó 
muzikalitással já tszo tta  Bach d-moll verseny művének koncertáló szólamát.

Klemperer O ttó, Kleiber E rich és Walter Brimo vendégszereplései 
mindig kimagasló eseményei hangverseny éle tünknek. K lem perer nagyvonalú
sága, Kleiber ízléses artisztikum a és W alter m onum entalitása m ost is magával 
ragadták a Városi Színház várakozó hangulatban egybegyűlt közönségét, 
mely egész este tomboló tapsviharral ünnepelte kedvenceit. A Petruska-szvit, 
a Fantasztikus szimfónia és a Verdi-rekviem soha el nem mosódó élményként 
m arad emlékezetünkben!

Ormándy Jenő Mahler II . szimfóniájával birkózott meg. Tükör előtt 
betanult higgadt, pózos m ozdulatai sehogysem közvetítették Mahler töprengő 
vívódását, nyugtalan szellemének tragikus testam entum át. Abendroth Herm ann 
lehiggadt, fölényes vezetésével a Berlini Filharmonikusok Bach III . Branden
burgi koncertjét és Beethoven hetedik szim fóniáját já tszották , fegyelmezetten 
régi tradíciókon alapuló kultúrával. Nagy sikere volt Dohnányi Gyermekdal
variációinak, melyet az illusztris szerző maga já tszo tt a közönség tomboló 
tetszése mellett.

A londoni B. B. C. (British Broadcasting Corporation) híres zenekara 
Adrian Boult vezetésével m utatkozott be a Városi Színházban. Vonóskara 
fúvói elsőrendűek — és az összbenyomásunk mégsem volt százszázalékosan 
kielégítő. A karm esteren mult-e, vagy a zenekar agyonhajszoltságán, ki tudná 
eldönteni? Az bizonyos, hogy az ötödiket és a ráadásul hozzácsapott W agnereket 
sokkal különb értelmezésben hallo ttuk  m ár itthoni zenekarainktól is. Bartók 
»négy orkeszterdarab«-ját ép olyan udvarias tapsokkal tü n te tte  ki a közönség, 
m int Bax  szimfonikus költem ényét és Elgar »Allegro«-ját.

A Városi Színház hatalm as nézőterét zsúfolásig m egtöltötte az a díszes 
közönségsereg, mely H uberm ant és Dobrovent ünnepelte egész este. Pedig
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a műsoruk nem is volt nagyon szerencsésen összeválogatva. Különösen a fél 
estét betöltő Dvorák-szimfónia lapos terpeszkedését éreztük nyomasztónak. 
Stravinszky »Tűzmadár« szvitjének vibráló kaleidoszkop-színeiben igaz örömmel 
és gyönyörűséggel m erültünk el. Csajkovszky agyoncsépelt, sekélyes verseny- 
m űvét Huberman üde tisztasággal, virtuóz fölénnyel játszotta.

A Székesfővárosi Zenekar méltón hódolt a nagy m agyar zeneköltőnek 
Ünnepi Liszt-estjével. Bartók Béla m agával ragadó virtuozitással szólaltatta 
meg a »Haláltánc« zongoraszólamát, Heimlich Lajos és Szatmári Tibor a két 
népszerű versenym űvet az Ls^-durt és az A -durt, Hegyi Em ánuel szolid 
technikáját élveztük a m agyar fantázia színes játékában, végül Geszler György 
m u ta tta  be ku ltu rá lt ízlését és m uzikalitását az e-moll versenymű in ter
pretálásával. A szólistákat az egybegyűlt előkelő közönség lelkesen ünnepelte, 
a vezénylő karm esterrel Vaszy V iktorral együtt. A Népművelési Bizottság 
nagyszerűen megszervezett tanulságos »Nemzetek hangversenyei« során 
fiatal m agyar szerzők m utatkoztak  be március havában, Eyssen Irén és 
Szilvásy M argit közreműködésével. A zenekart Kenessey Jenő vezette, biztos 
kézzel, nagy dologbeli tudással. »Tánc« c. kompozíciójával, m int szerző is 
sikerrel m utatkozott be. Nagyon te tszett Ágai Dénes körtánca, Geszler György 
formás, gyönyörűen felépített D-dur versenyműve, Farkas Ferenc »Pastorali« 
c. dalciklusa és Veress Sándor kis zenekarra ír t tetszetős p artitá ja . Kadosa 
zenekari vázlatai kissé m egdöbbentették a hallgatóságot. Szép sikere volt 
Esterházy Ferenc gróf költői dalainak, melyek Eyssen Irén  megkapó tolm ácsolá
sában gyönyörűen érvényesültek. Az orosz hangverseny műsorából, melyet 
Bor Dezső vezényelt k u ltú rá lt ízléssel, em eljük ki a korán elhúnyt Kalinnikov 
tartalm as szim fóniáját és Rimszky-Korszakov orosz húsvét c. érdekesen fel
ép íte tt n y itá n y á t; a svéd hangversenyéből Atterberg második szimfóniáját 
és Alfvén  svéd rapszódiáját. M ann Tort, a göteburgi filharmonikusok karnagyát 
joggal ünnepük hazájában. Biztos kezű tem peram entum os muzsikust ism ertünk 
meg benne. Thorborg K erstin a bécsi Opera szólistája Jonsson, Wiklund  és 
Haqninius zenekarkíséretes dalaiban csillogtatta érces hangjának nemes 
fényét. *

Külföldi énekkari hangversenyekben sem szűkölködtünk az utóbbi 
két hónap folyamán. A bécsi Schubertbund, a pózeni dóm énekkara, egy angol 
vokálszextett és a Basler Gesangsverein igen tanulságos szerepléséből sok szépet 
és jó t m eríthetnek hazai kitűnő együtteseink. Produkcióikból emeljük ki 
Suter oratórium át és Maklakievicz lengyel karácsonyi dalainak feldolgozásait. 
A Budapesti Ének és Zenekari Egyesület kitűnő előadásában ism ét m aradék
talanul élveztük Dohnányi Szegedi miséjének szépségeit, valam int Händel 
örökszép pasztorálját, az »Acisz és Galatéát.«

Steiner Ferenc szereplését régóta nélkülöztük. Régi törzsközönsége 
újjongva ünnepelte megjelenésekor. A fogadtatást meg is érdemelte, m ert 
csodálatos énekkultúrával tolm ácsolta Schubert, Wolff, Liszt, Grieg és Strauss 
Richárd remekeit. E rna Sack viszont csalódást kelte tt és korán t sem elégí
te tte  ki a fővárosi közönség felcsigázott érdeklődését. K itűnő légzési technikája, 
szédítő magasságokban stakkatózó trillázó hideg hangja mellé hideg érzés- 
nélküli előadást kaptunk, mely alaposan lecsökkentette produkciójának 
értékét. Hazai énekeseink közül Basilides Mária szerzett m aradéktalan gyönyö
rűséget Schütz-, Purcell-, Bach- és Hándel-áriák utólérhetetleniil tökéletes 
tolmácsolásával, valam int dr. Gvöry Pál, aki főkép Schumann- és Brahms- 
dalok nemes átélésével érdemelte ki a közönség elismerő tapsait.

*
»Magyarország a földkerekség vonóshangszer játszóinak legelsőrendű 

termőtalaja«. Kleiber e mondása ju t eszünkbe, mikor megállapítjuk, hogy 
az elmúlt hetekben ö t m agyar vonósnégyes já téká t élvezhettük : a méltán 
világhírű Lehner- és FoíA-kvartettekét, a W aldbauer-vonósnégyest, a szolid,



A Z E N E 293

de nem jelentős Gertler-négyest és a nagy jövőre váró Új magyar vonósnégyest. 
Ez utóbbi, melynek Végh—Halm os—K orom zay és Palotai a tagjai, Bartók 
ötödik vonósnégyesét m u ta tta  be elismerésre méltó buzgósággal. Maga a 
m ű stílusában nem oly egységes, m int B artók első három kvarte ttje . 
A Kerntler—Dömötör—-Frisch-trió  értékes m űsorú estjéről em eljük ki Purcell 
és Vivaldi triószonátáinak stílusos, elmélyedő igen élvezetes bem utatását, 
a Dohnányi— Thibaud estnek pedig felejthetetlenül szép emléke : a Mozart - 
és F ranck-szonáták eszményien nemes interpretációja.

Dohnányi és Bartók kétzongorás hangversenye volt az utószezon egyik 
legjobb csemegéje ; a Zeneakadémia nagyterm ét zsúfolásig megtöltő közönség 
feszült várakozással nézett a zenei esemény elé, hiszen a két zongoratitán 
egymástól teljesen különböző vérmérséklete, pianisztikus stílusa így egyesülve 
joggal keltette fel kíváncsiságát. M egállapíthatjuk, hogy aggodalmaink nem vál
tak  valóra, m ert úgy Bach C-dur verseny művében, m int a Bra/zms-szonátában 
ideális harm óniában egyesült kettő jük  túnusa, előadás-stílusa. Csak a Mozart- 
szonátában éreztük Dohnányi utolérhetetlen költői hangjának fölényét. A 
befejező Concerte pathétique u tán  falrengető tapsviharral ünnepelte a közönség 
a két m estert.

Dohnányi gyönyörű Beethoven-^stjéről alig írhatunk  ú ja t. így  ma 
senki sem játszik Beethovent, Schubertét és Brahm sot m in t ő. E zt a billentést, 
ezt a klasszikus zongorahangot, ezt az előadásmódot konzerválni kellene 
gramofonokkal, pianolákkal stb. az utókor számára, hogy a jövő generáció 
évtizedeken á t tanuljon, okuljon belőle! Nagy sikere volt Stefániái Im re Liszt
estjének is, melyen a nagy képzettségű kitűnő muzsikus főként a ritkán  hallo tt 
»Oberman völgyéivel a »Weinen und Klagen«-nel és a X. rapszódiával érde
m elte ki a közönség elismerését. Tökéletesen kicsiszolt játékával kelte tt Földes 
Andor feltűnést Beethoven három  versenyművében. (C-, G -és Esz-dur). Végül 
teljesen kiforrott, kész m űvészt ism ertünk meg Faragó Györgyben, Dohnányi 
mester egyik legtehetségesebb művészképzős növendékében. Világhírű mesteré
nek nemcsak páratlan  tónusát igyekezett utánozni, hanem elleste játékának 
okos ökonóm iáját is. Liszt Paganini-etüdjeivel a Dante-szimfóniával és a be
vezetésül já tszo tt Bach-fantáziával komoly sikert a ra to tt hallgatósága körében.

Szigeti és Telmányi szereplése a hangversenyteremben mindig tá rsa 
dalm i eseményszámba megy nálunk ; bár előbbinek m űsora ezúttal nem elé
g íte tt ki bennünket. Telmányi az »Ördögtrilla« és a »Kreutzer-szonáta« tökéletes 
értelmezésével ragadta m agával közönségét. Hubay m esteriskolájának oklevél
pályázati hangversenyén Lengyel Gabriella nemes tónusával, jobbkezének igen 
jelentős technikájával, Virovai R óbert pedig balkezének szédítő virtuozitásá
val tű n t fel. Azt szinte felesleges megemlítenünk, hogy világhírű m esterüktől 
nemcsak technikai tudást, hanem m uzsikát is tanultak , a szó legnemesebb 
értelmében. A Brams- és Beethoven-verseny m ű vek interpretálásánál olyan 
kvalitásokat áru ltak  el, melyek a legnagyobb reményekre jogosítanak.

Dr. L. H.

BELFÖLDI HÍREK

A budapesti Olasz kultúrintézet az
érdeklődőknek készséggel rendelke
zésre bocsátja az In stitu te  Italiano 
di Cultura olvasótermében (IV., Eskű- 
ú t 6 .1 . emelet) a »Musica d ’Oggi« és 
a »La Rassegna Musicale« című zenei 
folyóiratokat.

A Magyar Dalosegyesületek Orszá
gos Szövetsége 1936. évi m ájus hó 
1 0 -én ta r to tta  meg alakuló köz
gyűlését. dr. Ne velős Gyula minisz
teri biztos elnöklete alatt. Egyhangú
lag elnökül dr. Bessenyev Zénó 
országgy. képviselőt választo tták  meg. 
Másodelnökül dr. Nevelős Gyula mi
niszteri tanácsost. Országos igazgató : 
dr. Boldis Dezső tanügyi tanácsos, 
orsz. karnagy : Müller Károly, társ-
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karnagyok Országh T ivadar és Vaszy 
V iktor tanárok. V álasztottak még 
11 tiszteletbeli elnököt, 7 tisztelet
beli orsz. karnagyot, 24 tagú választ
m ányt, stb. A művészi bizottságba 
Adám Jenőt, Bárdos Lajost, H arm at 
A rtúrt, Kazacsay Tibort, Kodály 
Zoltánt, K oudela Gézát, L ajtha  Lász
lót, Mihó E rnőt, Molnár Im rét, 
Siklós A lbertet, Szeghő Sándort, Török 
Zoltánt és Zasskovszky J ózsefet dele
gálták..

Hammerschlag Marcel színházi k a r
mester, — Hamm erschlag J ános orgo
nam űvész testvérbá ty ja — ki évek 
ó ta Holland-Indiában m űködött, 52 
éves korában a trópusokban szerzet 
betegségében meghalt. Siklós Albert- 
nek és Koessler J ánosnak volt a 
tan ítványa és két évtizeden á t ném et, 
osztrák, csehszlovák és holland szín
házaknál m űködött, m ajd Semarang- 
ban (J áva) tö ltö tt be zenetanári 
állást.

Pécsett és Tatán rendeztek június 
havában szabadtéri ünnepi játékokat. 
Pécsett Ujházy György Missa Sollem- 
nisét Liszt Ferenc esztergomi miséjé
nek zenéjével ad ták  elő. A gyönyörű 
rom án stílű dóm csodálatos keretet 
ado tt a felejthetetlenül szép képnek. 
H atvan  m éter széles, több síkra 
oszto tt színpadon bontakozott ki a 
mise cselekménye, pazar gazdagságá
ban. Lehotay Árpád, Táray Ferenc 
és H ajm ássy Miklós voltak a litu r
gikus já ték  régen bevált, sokszor 
m agasztalt szereplői. A száztagú zene
k a rt és a négyszáz tagú énekkart 
Várhalm y Oszkár karnagy biztos keze 
és kitűnő zenei ízlése irányíto tta . 
Igen megható, szép este v o l t ; mély 
benyom ást te t t  az áhítatosan figyelő 
négyezer főnyi hallgatóságra. Meg
tervezésében és megrendezésében 
Nendvich Andor polgárm estert és 
Sik Lajos főjegyzőt illeti külön el
ismerés. — Esterházy Ferenc gróf 
ta ta i parkjában hatezer főnyi néző
sereg gyönyörködött az »Elssler 
Fanny« c. táncjátéknak főként máso
dik felvonásában, mely a schön- 
brunni parkban játszódik le, m ajd 
Dohnányi »Szent fáklya« c. tánc
legendájában, melynek zárójelenete 
az elragadtatás tapsorkánját válto tta

ki. É jjel 11 órakor került a sor a 
»Siegfried« harm adik felvonására. E zt 
maga a művészlelkű házigazda vezé
nyelte, stílusosan, fölényes bizton
sággal. A lángtengeren áthaladó 
Szigfrid-jelenet káprázatosán szép volt

A magyar Rádió fennállásának 
tizedik évfordulójára különféle m ű
fajokra h irdete tt pályázatot.D ohnányi 
főzeneigazgató elnöklete a la tt Húsz ka 
Jenő, Kodály Zoltán, Siklós Albert és 
Szabados Béla zsűritagokból álló bi
zottság heteken á t selejtezte a beér
kezett pályam űveket. Végső döntése 
alapján az ünnepi nyitányra, a m a
gyar indulóra és a népdalra k itűzö tt 
d íjakat nem ad ta ki. A könnyebb 
m űfajú zenekari darab  1 0 0 0  pengős 
d íjá t Nádor M ihálynak ju tta tta  »Tánc
rapszódia« c. m űvéért. A m űdalra 
k iirt 200 pengős d íja t Kerpel György 
nyerte el.

Hans Gyuláné a régi Népszínház 
egykor jónevű balettm esternője 8 6  
éves korában elhúnyt. 1884— 1897 
az opera balettkarában szerepelt.

KÜLFÖLDI HÍREK
• •••

Walter Brúnót, a kiváló karm estert 
a francia becsületrend parancsnoki 
keresztjével tün te tték  ki.

»A BohéméIet«-et Puccini operáját 
negyven évvel ezelőtt já tszo tták  elő
ször Turinban. Bár a Manon-nal 
alapozta meg hírnevét hazájában, vi
lághírre mégis a Bohémélettel te tt  
szert és leszorította Leoncavallo sok
kal értéktelenebb hasonló tárgyú 
dalművét.

Dohnányi Ernó't a római Santa 
Cecilia-Akadémia tiszteletbeli tanárrá  
nevezte ki.

Auber vígoperáját a Fra Diavolo-t 
a berlini állami Operaház elevení
te tte  fel Blech Leó vezényletével.

A müncheni Festspiele-ken Gluck 
»Alceste«-jét, Händel »Xerxes«-jét 
m uta tják  be új betanulással. Ezen
kívül előadásra kerül 4 Mozart- és 
6  Wagner-opera.
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Helsinkiben új dalm űvet m u ta ttak  
be »Cecilia hercegnő« címen, nagy 
sikerrel. Zenéjét Vajnő Raitio kompo
nálta, szövegét Hungo J álkanen.

Strauss Richárd két új egyfelvo- 
násos operát fejezett be Joseph Gregor 
szövegeire.

Liszt Ferenc egyik növendéke : gár
donyi Nagy Gézáné, szül. Zaphiry 
Helén halt meg Alagon, 76 éves korá
ban.

Százötven évvel ezelőtt fejezte be 
Mozart a »Figaro házasságá«-t ; művei 
nek jegyzékében sajátkezű írásával 
lá tható  a feljegyzés, hogy e dal
művének partitú rá ja  u tán  1786 április 
29-ikén te tt  pontot a bécsi Dom- 
gasse 5-ik számú házában. Az érdekes 
zenetörténeti dátum ot, m int Bécsből 
jelentik, érdekesen ünnepli meg a 
M ozart-Gesellschaft: a bécsi Männer
gesangverein és a rádió zenekarának 
közreműködésével ünnepi Mozart- 
szerenádot adott a Domgasse ama 
háza előtt, amelynek egyik lakásá
ban Mozart 1784-től 1789-ig lako tt 
és dolgozott. A szerenád m űsorát 
természetesen csupán Mozartművek- 
ből állíto tták  össze.

Kárpáth Lajos, a m agyar szár
mazású bécsi zenekritikus — Gold- 
m ark zeneköltő unokaöccse — h et
venedik születésnapja alkalm ával 
a Professor címet kap ta az osztrák 
korm ánytól.

Respighi Ottorino utódául a római 
kir. Zeneakadémia zeneszerzés ta n 
székére Pizettit a hírneves komponis
tá t  nevezték ki.

Alfano legújabb dalművének Ros
tand  drám ája u tán  készült Cyrano 
de Bergerac-nák bem utató ja nagy 
sikerrel já r t a párisi Opera Comiquc- 
ban.

Reuter Herm ann a szerzője egy 
tij Faust-operának, melynek szövegét 
Andersen L. írta . Az újdonságnak 
F rankfurtban jelentős sikere volt.

B r u c k n e r - ü n n e p  l e s z  j ú l i u s  8 .  é s
12. között Linzben és St. F lóriánban ; 
ez alkalommal — M ozart és Schubert 
műveivel karöltve — előadásra kerül 
a Mester IV., V II. és V III. szimfó
niája, e-moll miséje, két zsoltára 
és néhány kisebb kórusműve.

Haydn új kis vígoperáját ta lá l
tá k  meg a ham burgi Staatsbibliothek - 
ben. A szellemes, könnyed mű, W. 
Tappe átdolgozásban kerül a ham burgi 
adóban bem utatóra.

Japánban Liszt Ferenc-társaságot 
alapíto ttak . Elnöke Naskauzi Nabe- 
shim a gróf lett, titk á ra  L óránt Ferenc 
hegedűművész, ki néhány éve Tokió
ban él.

Chamberlain H. Steward. W agner 
egyik veje »Antigone halála« c. d rá 
m át írt, mely Detm oldban került 
bem utatásra, nagy sikerrel.

Mares Frank bécsi zeneszerző 
Bisson »Madame X.« c. színművéből 
operát írt, melyet az állami operaház 
fogadott el előadásra.

Van der Osten Eva énekművésznő 
Drezdában 55 éves korában elhúnyt. 
Nagy terjedelm ű drám ai szopránjára 
meghatódottsággal emlékeznek vissza, 
kik Mozart, W agner és Strauss Richárd 
operáiban hallották.

Mahler Gusztáv a századforduló 
egyik legnagyobb lángelméje huszonöt 
évvel ezelőtt halt meg, 1911 m ájus 
18.-án, Bécsben, ötvenegy éves korá
ban. Férfikora delén élte á t a késői 
rom antika hanyatlását és az újkor 
stíluskeresési periódusát. H alh a ta t
lan szimfóniái éppen ezt az átm enetet 
tükröztetik. Érdekes egyénisége, csodá
latos akaratereje árad műveinek m in
den üteméből. Dirigensi kvalitásairól 
kortársai és a kritikai irodalom cso
dákat regélnek. Mint karm ester új 
iskolát terem tett. Tanulságainak gyü- 
mölcsit élvezik m a is a zenekarok 
népszerű dirigens-primadonnái, akik 
Mahler alaposságát, kérlelhetetlen szi
gorát utánozzák. 1888 október 8 -án 
a m. kir. Operaház igazgatójának 
nevezik ki. Ugyanekkor Beniczky 
Ferenc állam titkár m int kormány- 
biztos került a két állami színház 
élére. 1891 február elsején gróf Zichy 
Géza le tt intendáns, ugyanez év 
m árcius 13.-án köszönt le Mahler az 
operai igazgatói tisztségről. A két 
vezetőpozicióban levő művész állandó 
súrlódása vezetett oda, hogy Mahler 
azonnal Bécsbe költözött és nagy 
művészetével a császárváros zenei 
életét egész haláláig gazdagította.
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LISZT FERENC, Ä  DIRIGENS
Sokoldalúsága szinte vetekedett Wagnerével. Míg ez költő, zeneköltő, 

filozófus, esztétikus, karm ester és rendező volt egy személy ben, addig Liszt, 
m inden idők legnagyobb zongora titán  ja, m int zeneköltő, pedagógus, zeneíró, 
esztétikus, orgonaművész és karm ester v ív ta ki kortársainak és az u tókornak 
hódoló elismerését.

A zongoraművész Lisztet — ta lán  a kicsinyes féltékenységből zsörtölődő 
»lipcsei különítményt« kivéve — m indenkor istenítették. Úgy még nem  bál
ványoztak művészt, Paganinit is beleértve, m int őt. Mint pedagógustól azok a 
szerencsések, k ik  közelében lehettek és elleshették ajkairól szűkszavú u tasításait, 
áhítatosan gondolnak rá  visszaemlékezéseikben. A kom ponista Lisztet azonban 
-— m int tud ju k  — még nem nagyon m éltányolták a m últ században. Csak a 
huszadik század m ásodik fele hozta meg emlékének azt az elégtételt, mellyel 
kortársai bizony adósak m arad tak  neki. Az a Liszt-reneszánsz, melynek a 
jubileum i év kapcsán tanúi vagyunk, fényesen beigazolta alkotásainak örökké
valóságát.

Dirigensi adottságairól a legfurcsább, legellentétesebb m egállapításokat 
regisztrálhatjuk. Legszűkebb baráti köre, tan ítványai és a Liszt-rajongók h a ta l
mas tábora Liszt karmesterkedéséről ugyanolyan szuperlativuszokban beszélnek, 
m in t zongorázásáról. Viszont el sem képzelhető, hogy ez az ízig-vérig muzsikus
zseni valaha is elkövetett volna olyasmit, amivel az antiw agnerista csoport 
rágalm azza : tempóbeli tévedéseket klasszikus műveknél, rossz frazírozást, 
stílustalan rubato-önkényeskedéseket, dinam ikai ellentétek tú lzo tt kiforszirozá- 
sá t stb. — m egállapításokat, melyeket az egykorú sajtó  lapjairól, valam int a 
»Zukünftler«-ek ellenlábasainak levelezéséből ragadunk ki. Az a Liszt Ferenc, 
aki Bachtól Schumannig m intaszerű in terpretátora volt zongorája mellett 
mindenféle zenei irányzatnak, aligha vallo tt más elveket akkor, mikor egy 
zenekar élén a karm esteri pálcát forgatta.

Mi tehát az igazság Liszt karmesterkedésének művészi értékelése körül.
Maga a Mester többízben hangoztatta, hogy a karm esternek nem 

a metronóm-szerű merev taktusverés (Taktklöpjerei) a hivatása, hanem 
szuggesztív mim ikával, m ozdulat já tékkal viszi á t akaratá t, elgondolását a 
tömegre : előadásra és hallgatókra egyaránt. A karm ester nem lélektelen gép, 
hanem átszellemült alkotóművész, ki lelki élményeit plasztikus m ozdulatokba 
sűríti. Akik lá tták  ő t dirigálni, m indannyian megerősítik, hogy Liszt valóban 
az önkívületig átszellemülten vezényelte nemcsak sa já t műveit, hanem a 
klasszikusok és rom antikusok m esterm űveit is. Néha úgy beleélte m agát földön
tú li hangulataiba, hogy elfelejtkezett magáról és a zenekar élén állva bizony
talan, ingadozó karm ozdulataival szinte felborította az együttest. H ubay Jenő, 
zeneéletünk fiatalos lelkű nesztora meséli, hogy amidőn Liszt egyik m űvét vezé
nyelte nálunk a hetvenes években Erkel Sándor, a Filharmonikusok nagyszerű 
dirigense a zenekari fúvók és az énekkar közé helyezkedett el, hogy kritikus 
pillanatokban egy-egy erélyes beintésévei helyrebillentse az együttes ingadozását.

Liszt sohasem ü lt benn a zenekarban és nem ismerte a zenekari össz- 
já ték  lélektanát. Szólista volt a szó legnemesebb, leggrandiózusabb értelmében ;

7 / 3  /?>% O
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így nem is tu d ta  elképzelni, hogy akadhatnak  gyöngébb muzsikusok, akik 
vezetésre szorulnak, akiknek nem ad a to tt meg, hogy olyan isteni sugalattal 
ju ttassák  kifejezésre a hangjegyek m ögött rejtőző költői világot, m int ő tud ta . 
Sokszor szándékosan hagyta m agára a zenekart. Szimfonikus költeményeiben, 
a Szent Erzsébet-legendában és a K risztus-oratórium ában, igen gyakran akadunk 
olyan partitúra-bejegyzésekre, melyek arra vonatkoznak, hogy a karm ester 
ne »üsse ki« a taktusegységeket, hanem engedje szabadon m uzsikálni a zenekart. 
D ’Albert szerint Liszt annyira nem ta rto tta  szükségesnek az ütemezés részletekre 
bontását, hogy még o tt is »alia breve« dirigált, ahol más karm ester lelkiismerete
sen k iü tö tte  az alapegységeket. Persze ahhoz, hogy valaki bizonyos pontokon 
m agára hagyja a zenekart a zenei kifejező erő fokozására, kitűnő együttesre 
van szükség, képzett, rutinos m uzsikusokra, akik nem jönnek zavarba, ha 
vezérük szeszélyből, váratlanul szabadon is engedi a gyeplőt. L iszt azonban 
ezzel nem sokat tö rő d ö tt ; azt h itte , hogy m inden orkeszterjátékos szuverén 
u ra  nemcsak hangszerének, hanem  átfogó egységben érzi az előadott mű 
szellemét, stílusát. És innen eredtek azok a balesetek, kisiklások, melyek 
Liszt dirigensi hírnevét m egtépázták. Erkel Gyula, aki a nyolcvanas évek 
végén ta r to tt  zongora-melléktanszak óráin szívesen ad ta  elő nekünk, növen
dékeknek zenei élményeit, mosolyogva mesélte, hogy a Szent Erzsébet-legenda 
1865-iki előadásán m in t a Nemzeti Színház segédkarmestere nem csak ü tő 
hangszereket já tszo tt, hanem  Sándor fivérével és még ké t korrepetitorral 
együtt az volt a feladata, hogy kritikus helyeken egyensúlyban ta rtsanak  
énekkart, zenekart. Mégis m egtörtént, hogy Liszt a rózsa-csodatételénél m inden
ről megfeledkezve, égfelé ford íto tt szemekkel, átszellem ült arccal tá r ta  ki karja it: 
senki nem tud ta , hogy ez a gesztus koronaszerű im provizált megállást jelen
te tt-e , vagy pedig lassítást. Mindenki m egderm edt p illanatra az ijedtségtől. 
De E rkel Gyula azzal m entette meg a helyzetet, hogy a vezérlő dallam ot 
harangjátékon ü tö tte  ki, ezzel m agával v itte  az unisono haladó fuvolát és 
k larinétét és m ikor két ütem m el később Liszt is megmozdult és hullámos 
m ozdulatokkal ütemezni kezdett, m inden visszazökkent ism ét a rendes kerék
vágásba.

Dirigálás közben különben is szeretett improvizálni. E z t a művészi 
rögtönzést m in t zongoraművész szokta meg. De o tt nem re jte tt olyan veszélye
ket magában, m int a zenekar élén. Mihalovich Ödön is megemlékezett egy 
esetről, hogy felvonásvégi zárókórust bo ríto tt fel Liszt egy ünnepi előadáson, 
a weimari színházban, m ert gyorsabb tem pót d ik tá lt az énekkarnak, m in t a 
próbákon. A zenekar u tánam ent a Mesternek, de a kar lem aradt és csak a 
jószerencse m entette meg a helyzetet, hogy — a finálé kodájánál m ár amúgy 
se tö rténhete tt semmi feltűnő baj — a taktusdifferenciákat csak jófülű muzsi
kusok vehették észre.

Csodálatos, hogy Liszt, aki nem já tszo tt vonóshangszert, a próbákon 
kitűnő hangszerismeretének, a vonósokon való nagy tájékozottságának ad ta 
tanujelét. Művészi meggyőződéséhez ta rto zo tt az is, hogy szándékosan kerülte 
a vonásnemek m a annyira divatos uniform izálását. Egyszer állítólag meg
ró tta  Bülowot, m ert egy Mozart-adagió hegedűszólamaiba pontosan, rész
letesen beírta a vonásnemeket. L iszt szerint akkor hangzik jobban, kifejezés-
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teljesebben a hegedűk édesszavú kantilénája, ha minden hegedűs pillanatnyi 
inspiráció sugallatában más ponton vált vonót, m ert az egyszerre v á lto tt vonás 
darabossá, szaggatottá teszi a dallam  lágyságát, olvadékonyságát.

Az kétségtelen, hogy Liszt sokat követelt a zenekari tagoktól és nem 
könnyítette meg feladatukat. Kényes, exponált futam oknál m agukra hagyta 
őket az előadási szabadság, kötetlenség elérésére és sohasem folyam odott a 
későbbi karmester-generáció elaprózó, széttaglaló, de egyben elgépesítő gesztusai
hoz. Ez bizony sokszor idegesítette a m uzsikusokat és talán  innen eredt az a sok 
igazságtalan szóbeszéd, mely Liszt dirigensi kvalitásait kétségbe akarta  vomii.

Dr. K. B.

L ISZ T  D A L A IB Ó L
B O R O S  R E Z S Ő  műfordításai

A fordító minden jogát fönntartja 
A rádióval szemben kézirat

X V II.

Egy ősz királyról a monda 
Es war ein König in Thule

Goethe

Egy | ősz királyról a | monda,
nincs I nála hűbb szere|tő . . .  . 1.) NB.
7  ha|lálos ágyán arany|kelyhet 2 .)
| hagyott rá  egy szerelmes | nő, 3.)

hagyott | rá  egy hűséges | nő. 4.)

Az | le tt a legfő—bb | kincse,
nem | érin te tt más >ke|helyt; NB.
7  a |há—nyszor csak kijitta, 5.)
/ :a j szeme könnyel | te lt.:/ 6 .)

S hogy | jö tt a végső | ó—ra, 
m ind elosztja | városát,
//száz b irtoká t el|szórj a, 
de szánja a > ku |pá t.:/

NB. : ív fölbontását jelzi.
1. ) szere|tö: A  A 1....

2. ) halálos ágyán : A  | A A A ±  .

3. ) hagyott A A j  szerelmes: A  os triola.

4. ) hűséges A  A A . VÁLTOZAT az 5. sorra: »hagyott | egy >szerelmes | nő.«

5. ) a|hányszor csak kilitta A  | JL A  A A | A  _L .
-  A í i6. ) szeme -g- - j  . j . -*«*■
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A csarnokban ü lt | éppen 
a fényes lakó | m án 
hős lovagok kö|rében 
o tt fönn a p a rt fo|kán.

Föl [állt az őszhajú | korhely NB.
és | húzott mély-ho— |sszút
s le (dobta a drága | kelyhet, 7.)
hol a i tenger hab ja I zúg, 8 .)

hol a | tenger hab ja | zúg. 9.)

E l|nézte, m in t hull, | m in t merül, NB.
m int | húzza | le 5 az ( ár 
és I m egtörött szeme | fénye, 
több I cse—ppet nem iv o tt | már,

több j cseppet 7  nem iv o tt m ár. 1 0 .)

X V III.

A három  cigány *) 
Die drei Zigeuner

Lenau

K ünn a | réten, vén fűz | tövén
lá|—ttam  egyszer három  f cigányt, NB.
míg a I két ló | ü—ggyel-—|bajjal NB.
vont a I homokos | síkon | á t. 11.) NB.

Vígan j húzta az ] egyikük, 
hejh be | pattog  a | nóta!
R ő|ten a—'(nap fe|jére | sü—t, NB.
tá — j—ncol I fii—rge >vojnója.

Másik I tá rsa  nagy ví—gan | pipál, NB.
fújja füstjé—t  a | légbe,
m ikéntha e széles | fö—ldtekén | 12.) NB.
egyéb, hejh, se—mmi se | kéne. NB.

7. ) leldobta a . .  .

8. ) hol a I. . .  I f 6.

9. ) habja - i- .

10. ) több ] cseppet nem ivott | már : 7  | T I  7  ITT ! 1 '
*) Talán nem árt emlékeztetnünk az olvasót, hogy n e m  irodalmi műfordítást akarunk 

adni s ilyent a zenei megkötöttség miatt nem is adhatunk, csupán tartalmilag lehetőleg hű, 
költői hangú s a zenéhez híven simuló d a ls z ö v e g e t.

11. ) homokos: (b) ~  j .
12. ) VAGY: e széles | föld kerekén. VAGY: mikéntha csak >minden ] földi ^

jó—ból.
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Alszik I mélyen a harm a dik,
az ág egy | cim balm ot hin tál, 
húrjain  | á tfu t | a kóbor | szé—1,

13.)

gazdája | szívére | á—lo—m | száll. 14.) NB.

Ócska, I ved lett köntö—sü kön
ci 1—fra, ta rka  foltok | voltak, NB.
á—mde fi—tty e—t  | hány e nép | 15.)
dacosan minden földi | bajnak. NB.

Három szor tan íto ttak  | rá, 
hogyha | életed | bú | volt,
pipázva, | alva, nóta|szóval NB.
komisz | sorsod’ hogy’ | gúnyold!

Míg el nem | tűn tek  hárm an [ ők, 
mindég csak rájuk  | néztem, 
elnéztem | barna arcu|kat,
fekete | hajuk já tszo tt a szé—ljben. 16.)

13. ) az ág egy

14. ) gazdája :

_  a í  í  II ~  16  16  16  |  ’
I _1_ J_ |I  16  T  ~16 I  ’

15. ) ámde — •.
1 1 316. ) »fekete«: triolás —-ok : fisz, fisz, gisz. | »hajuk« — —,vagy »fürtjük« í  í  

16  1 6 ’

LISZT FERENC ÉS BEETHOVEN
A tizenegy esztendős Liszt Ferencnek Beethovennél te t t  bécsi lá to 

gatását a közvélemény ama történelm i nevezetességű találkozások közé köny
veli el, melyek az utókorra ellentmondásokkal telve m entődtek át. Még ma 
sincs m egnyugtatóan kiderítve, hogyan zajlo tt le a félelmetes zenei titán  és 
a szerény zseniális fiúcska találkozása, bár ism ételten történtek  kísérletek arra, 
hogy az egymásnak ellentmondó híradásokat közös nevezőre hozzák. Talán 
Theodor von Frimmel, a kitűnő Beethoven-kutató az egyetlen, aki m egtalálta 
a rejtély legmeggyőzőbb megoldását. De határozott feleletet arra a sokat 
v ita to tt kérdésre, hogy Beethoven mikor csókolta homlokon Lisztet, Frimmel 
sem m ert adni : » . . . vájjon  a legendás csók akkor csattan t el, vagy csak 
a csodagyermek hangversenyén, ez elég bizonytalan . . .«* *)

A problém a megoldása egyszerűbb, ha csak a két zeneszerzőnek és baráti 
körének közlését vesszük figyelembe. Carl Czerny, Beethoven bécsi zongora
mestere így ír ja  le kettő jük  párbeszédét : 2)

Beethoven : Fiacskám , m it tudsz játszani?
Liszt : Legszívesebben Bachtól és Öntől játszom.
B. (magában elgondolkozva) : Bachtól és tőlem, nos halljuk!
L. (a zongorához ül, kóta nélkül) : Melyik Bach-fugát játsszam 

és milyen hangnemre ültessem át?
B. : Fiacskám, ta lán  megbolondultál?
Liszt azonban biztos volt a maga dolgában és a Wohltemperirtes 

Klavier első kötetének fisz-moll fugáját úgy já tszo tta  el, hogy második 
felét transzponálta is. Mikor befejezte já téká t és a Mester arcán derűs

l) T h e o d o r  vo n  F r i m m e l : Beethoven-Studien II. 1906., 102— 103. lap.
*) Bernhard V o g e l közlése: Franz I,iszt 1888., 3. lap.
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meglepetést észlelt, felbátorodva szólalt meg : Beethoven úr, m ost 
eljátszom Önnek kedvenc darabom at, az Ön új B-dur trió já t. De a 
Mester közbeszó lt: Te kis szeleburdi (B litzjunge), hol vannak a hang
jegyek és hol vannak partnereid : a hegedűs és a gordonkás?

L. : Ó Beethoven úr, csak bízza rám. Ahol hiányzanak a kísérő 
szólamok, m ajd  belevonom a zongoraszólamba.

Beethoven szinte m egderm edt a csodálkozástól és elejétől végig 
m eghallgatta — illetőleg am ennyire akkor még hallásának birtokában 
volt — figyelemmel kísérte a gyermek já té k á t ; a záróakkorddal 
egyidőben felpattant, hevesen átölelte a kis fiút, homlokon csókolta 
és így szólt : »Te m egértettél engem, m ost menj és értessél meg m ások
kal is.«
Ebben a párbeszédben csak egy tévedés m u ta tha tó  ki. Az 1810-ben 

m egjelent B-dur zongora-trió akkor m ár nem volt újdonságnak nevezhető, 
hiszen ez a látogatás a m ű m egírása u tán  13 évvel m ent végbe. Egyébként 
a  párbeszéd ta rta lm a hasonló ahhoz a leíráshoz, m elyet Ilka Horowitz-Barnay 
közöl Liszt bem ondása alapján.3)

K örülbelül tizenegy esztendős voltam , mikor nagyrabecsült 
oktatóm , Czerny, Beethoven elé v itt. Már előzőén sokat beszélt neki 
rólam és megkérte, hogy hallgasson meg egyszer. De Beethoven olyan 
ellenszenvet érzett csodagyermekek iránt, hogy makacs ellenállást 
fe jte tt ki meghallgatásommal szemben. Végül mégis csak engedett 
a fáradhatatlan  Czerny rábeszélésének és türelm etlenül megszólalt : 
Hozza el m ár Isten nevében azt a fickót. (Racker.) Délelőtt tíz óra 
volt, m ikor a Schwarzspanierhaus kétszobás kis lakásának küszöbét 
átléptük. Én kissé félszeg és elfogult voltam , Czerny nyájasan bátoríto tt. 
Beethoven egy hosszú keskeny asztal előtt ü lt az ablaknál és dolgozott. 
Egy darabig kom oran nézett ránk, m ajd  Czernyvel egy pár rövid m on
dato t válto tt. M ialatt szótlanul ü lt helyén, jóságos mesterem a zongorá
hoz in te tt. E lőbb Ries egyik rövid darab já t já tszo ttam  el. Midőn be
fejeztem, Beethoven megkérdezte, tudnék-e neki egy BacA-fugát e ljá t
szani. A Wohltemperirtes Klavier c-moll fugáját választottam . »Át tudnád 
transzponálni rögtön más hangnembe ezt a fugát?« kérdezte Beethoven. 
Szerencsére tudtam . A záróakkord u tán  felpillantottam . A nagy Mester 
sötéten izzó tekintete ku ta tóan  nyugodott rajtam . De rövidesen szelíd 
mosoly öm lött el komor arcvonásain. Közelembe jö tt, föléin hajolt, 
kezeit fejemre te tte  és többször végig sim ogatta hajam at. »Ördöngős 
fickó«, suttogta, »egy ilyen kölyök!« H irtelen bátor lettem. H etykén 
kérdeztem : »Szabad valam it Öntől játszanom?« Mosolyogva bólintott. 
Beléfogtam a C-dur versenymű első tételébe. Mikor befejeztem, Beetho
ven m egragadta m indkét vállam at, homlokon csókolt és lágyan szólt : 
»Menj! Szerencsés vagy, m ert sok em bert fogsz boldoggá tenni és meg
örvendeztetni. Ennél nincs jobb és szebb!« — Mindezt Liszt mély meg
hatottsággal mesélte el, könnyes hangon, és meleg boldogság érzése 
árad t elbeszéléséből. Egy darabig hallgatott, m ajd megszólalt : É letem 
nek ez az eseménye legnagyobb büszkeségem. Művészi pályafutásom  
védőpalástja. Csak nagyon ritkán  szoktam  elmondani és akkor is csak 
— igen jó barátaim nak.«
Ezeket az egym ástól eltérő, egymásnak ellentmondó adatokat, milyen 

m űveket já tszo tt Bach-tól és Beethoventől a kis művész, alig lehet most még 
felülbírálni, minthogy hiányzanak egyelőre összehasonlításra alkalm as további 
híradások. Sokkal fontosabb azonban annak megállapítása, hogy a most idézett 
k é t híradás az eseménynek attó l az előadásától is eltér, mely Beethoven kör
nyezetétől m arad t ránk. Anton Schindler, a- Mester utolsó tizenkét életévének 
hűséges önkéntes titkára , olyan személyes élményekről számol be, melyek

") D e u ts c h e  R e v u e , 1898 július.
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Liszt megemlékezéseivel homlokegyenest ellenkeznek. Schindler sz e rin t4) 
a gyermekifjú, aki édesapja (!) kíséretében jelent meg, nem részesült olyan 
szeretetteljes fogadtatásban, ahogyan azt Liszt és kortársai terjesztik. Ellen
kezően, a fogadtatás oly feltűnően barátságtalan  volt, hogy Schindler, akit 
nagyon érdekelt a tehetséges gyermek sorsa, m ódfelett bosszankodott Beethoven 
m agatartásán. Talán később maga a Mester is tu d a tára  ébredt igaztalan eljárá
sának és ezért volt könnyű ő t — süketsége és minden virtuózkodással szemben 
táp lá lt ellenszenve dacára — rábeszélni, hogy Liszt búcsúhangversenyén 
jelenlétével tegye jóvá elm ulasztott udvariasságát. Beethoven életrajzának 
negyedik kiadásában Schindler ism ételten hangoztatta a lefolyt látogatás 
barátságtalan  jellegét, hozzáfűzvén, hogy Beethoven azért volt bosszús, 
m ert a csodagyermek szám ára egy tém át kértek tőle szabad fantáziálás céljára.

Az ellenpárt eltérő nyilatkozataival szemben ta lán  Schindler írásai 
biztos tám ponto t nyújtanának  Liszt emlékezetes látogatásának körülményeire, 
ha m aga Schindler nem tagad ta  volna le legutolsó írásában Beethoven koncert
látogatását. Ezen önm agát is megcáfoló ellentm ondásával bizony m agát 
Schindlert sem tek in thetjük  hiteles tanúnak. Szerencse, hogy van még egy 
dokum entum unk, mely abszolút hiteles : ez a kiadatlan  társalgási füzetek 
halmaza. E  füzetek arra  szolgáltak, hogy a csaknem teljesen süket M ester 
látogatói ide írják  be kérdéseiket, megjegyzéseiket. A berlini porosz állam 
könyvtár őrzi eme értékes la p o k a t; köztük van Schindlemek épen tém ánkra 
vonatkozó, Beethovennel lefo ly tato tt párbeszéde, mely N o h l6) megfejtésében 
így sz ó l:

A kis Liszt sürgősen megkeresett, hogy kérjek Öntől egy tém át, 
melyen holnapi hangversenyén rögtönözhessen. Ergo rogo lium iliter 
dom inationem vestram , si placeat scribere unum  Thema ; de ő a le
pecsételt levelet csak o tt nyitná fel. Nem kell még nagyon komolyan 
venni a kisfiú szabad fantáziálását. K itűnő zongorajátékos, de ami 
a fantáziát illeti, bizony még messze van attól, amire azt mondjuk, 
hogy jól rögtönöz. Czemy a mestere, épen 11 éves. Jö jjön  el, K á ro ly t6) is 
szórakoztatja m ajd a gyermek játéka. K ár, hogy Czemy kezei a la tt van. 
Ön k ita lá lta  . . . Úgy-e jóvá fogja tenni legutolsó barátságtalan visel
kedését és megjelenik a kis Liszt hangversenyén? Ez serkenteni fogja 
a gyermeket. Megígéri nekem, hogy eljön?«
Ez a tanulságos beszélgetés, melybe bele kell képzelnünk Beethoven 

közbeiktatandó ismeretlen válaszait, valószínű, hogy Liszt látogatása és hang
versenye között folyt le. M iután ez a forrás autentikus, megengedi azt a követ
keztetést, amely Schindler egyéb kijelentéseivel is egyezik, hogy Lisztet 
Beethoven valóban igen nyersen fogadta. Ezzel megdől Liszt elbeszéléseinek 
hitelessége és gondos tanulm ányozás u tán  vaskos tévedéseket leplez le. 1823-ban 
Beethoven még nem lakott a Schwarzspanierhaus-ban, ahol, mellékesen, nem két 
kis kam rája volt, hanem h a t nagym éretű szobája. L isztet édesapja kísérte el 
Beethovenhez. Czemy nem volt jelen, ő csak a találkozást közvetítette. S ajá t
ságos a társalgás m ódja is, mely állítólag Beethoven és Liszt között végbement, 
hiszen a nagyothalló Mester a kisfiú »hetyke« feleleteit nem is tu d h a tta  követni, 
m ert közben Schindlemek le kellett írni minden szavát a füzetbe. Liszt vissza
emlékezéseinek m egbízhatatlanságát még az a körülmény is igazolja, hogy 
életének utolsó szakában emlékezőtehetsége nagyon rosszabbodott. Elbeszé
lésének teh á t inkább költői szépségében gyönyörködhetünk, m int meg
bízható pontosságában.

A Liszt-féle leírásnak hitelességében való kétkedés a beethovení csók 
m egtörténtének tagadását is maga u tán  vonja. Liszt azonban ezt a k itün tetést 
olyan határozottsággal állíto tta, hogy egy emlékezési hibát kizártnak kell 
ta rtanunk . Minthogy a csókot a barátságtalan  fogadtatással sehogy sem

*) A n to n  S c h in d le r : Beethoven in Paris, 1841. pag. 71.
*) L u d w ig  N o h l :  Beethoven, Piszt, Wagner 1874. pag. 198. 
•) Beethoven unokaöccse, aki szintén Czemytől tanult.
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tudnék összeegyeztetni, valószínű, hogy ez a történés Liszt visszaemlékezésében 
eltolódást szenvedett. A társalgási füzet világosan tá r ja  elénk, hogy Schindler 
m aga kérte a fantáziálásra szolgáló tém át és megkísérelte Beethovent L iszt 
hangversenyének látogatására rávenni. Egykorú kritikák  igazolják, hogy 
Liszt más tém át választo tt, m iután Beethoven nem teljesítette kérését. Viszont 
Schindler közbenjárása sikeres volt, m ert egy feljegyzéséből kiderül, hogy 
»Beethoven megjelenése a kis L iszt búcsúhangversenyén igen nagy feltűnést 
keltett.« Midőn később Schindler a kis L iszt kérését »meggondolatlannak és 
esztelennek« bélyegzi, sőt a Mester megjelenését is letagadja, ebből kiderül, 
hogy későbbi tudósítása rosszakaratú elferdítése a tényeknek, melyek Liszt 
és Schindler feszült viszonyából adódtak. Kétségtelen tehát, hogy 
a sokat v ita to tt csók nem a látogatás alkalm ával, hanem a búcsúkoncerten 
tö rtén t meg. Ez alapozta meg a serdülő és művészileg k iére tt Liszt h atárta lan  
rajongását Beethovennel szemben, amely 1845-ben a bonni emlékmű leleple
zéséhez v e z e te tt; felállításához a világszerte ünnepelt zongoraművész igen 
jelentős összeget te rem te tt elő, hogy a halhata tlan  zeneköltő emlékét a gyűjtés 
lassúságának szégyenétől megmentse.

DR. G E R T H -WOLFGANG BARUCH

TOSCANINI
»Toscaniniban a mi mai világunknak egyik legigazibb embere szolgálja 

a remekművek benső igazságát és teszi ezt oly fanatikus dologbeli hűséggel, 
oly kérlelhetetlen szigorral egyesülő teljes alázattal, hogy mi alig ismerünk 
birodalm ában még valakit, ak it hasonlóan csodálhatnánk. Ő büszkeség és 
fennhéjázás nélkül szolgál, szinte m egtagadja ak ara tá t szeretett mestereinek 
akarata  előtt, mégpedig az e földről való szolgálat m inden form ájában : a 
papok közvetítő erejével és egyúttal a hívők odaadásával, a tan ár fegyelmező
szigorával és az örök tanuló fáradhatatlan  és alázatos szorgalmával.«

»A zeneművészet örök lényegének hű őrzője sohasem veszti el a rész
letek közepette az egésznek vezérfonalát, sohasem törekedik külső sikerre, 
hanem mindig a remekmű benső igazságának győzelmére. S m ert ő mindig és 
m indenütt nemcsak a művészi zsenialitását veti latba, hanem egyúttal a szinte 
egyedülálló erkölcsi és lelki energiáját is, ezért válnak te tte i nemcsak a művészet 
terén példaadókká. I t t  valam i nagyszerű személyes diadal szétfeszíti a zenei 
keretet és személyentúli győzelmévé válik az alkotó szellemi akaratnak  
— minden iromba anyag fölött. Példája bizonyítja, hogy repedező és töredező 
korszakunk még képes arra, hogy egyes emberekben valóra váltsa a tökéletesség 
csodáját.«

»Erre a szinte felmérhetetlen feladatra Toscanini év-év u tán  fokozta fel 
lelkierejét és olyan eredményre ju to tt, am elyet példátlan és éppen ezért példa
adó könyörtelenségnek nevezhetnénk. A m űvészetben — és ebben áll erkölcsi 
nagysága, de egyszersmint emberi szenvedéseinek főoka is — csak a tökéletes 
és kizáróan csak a tökéletes létezik számára. Minden egyéb, az eléggé dicséretes, 
a m ajdnem  tökéletes, a megközelítően jó, mindez elenyészik művészi ideáljai 
előtt, vagy pedig, ha mégis elébe botlik, gyűlöletével kerül szembe. Toscanini 
gyűlöli az engedményeket minden alakjukban, megveti a tudatosan kevesebbel 
való beérést — úgy a művészetben, m int az életben, lenézi az engedékenységet, 
a megalkuvást. H iábavaló ő t arra  figyelmeztetni és inteni, hogy a tökéletes, 
vagyis az abszolút a mi földi légkörünkben voltaképen elérhetetlen s hogy a 
leghatalmasabb akaraterő szám ára is csupán a tökéletesnek valamelyes meg
közelítése lehetséges. Efféle szürke intelmek mitsem m ondhatnak neki, a 
csodálatram éltóan csökönyösnek, aki szám ára egyetlen élettartalom  van : 
a tökéletességig fo ly ta to tt fáradhatatlan  küzdelme. De minden akaratnak, 
amely fáradhatatlanul tör az elérhetetlen u tán  és amely lehetővé akarja  tenni
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a lehetetlent, m inden ilyen feltétlen akaratnak  m egadatott, hogy úgy a művészet
ben m in t az életben ellenállhatatlan lendületre tegyen szert. Mert a művészet
ben és az életben mindig a m értéktelen és nem a mértékletes a m egtermé
kenyítő elem.«

Nagyon szép m ondatok ezek, am elyeket Stefan Zweig előszavából 
idéztünk. Az előszó Paul Stefan »Toscanini«-könyvét díszíti s ez nemrég jelent 
meg a Herbert Reichner könyvkiadóvállalat kiadásában, Becsben. Paul Stefan, 
a neves bécsi zenekritikus, néhány sokat olvasott életrajz szerzője. Schubertról 
és Mahlerről ír t  életrajzi tanulm ányai m ár számos kiadást értek el s úgy hall
juk, hogy m ost Bruno W alter-könyvön dolgozik. Szinte természetesnek ta lá l
juk, hogy Paul Stefan, aki ilyen beható gonddal k u ta tta  fel az olasz Toscanini 
életének eddig úgyszólván még hazájában sem ism ert részleteit, művészi és 
emberi kötelességének ta r t ja  ennek az utóbbi könyvének a megírását. A retten- 
hetetlen harcosra zúduló fényár ugyanis m ár-m ár elhomályosítással fenyegeti 
a szelíden jóságos ^humanistát. Toscanini a világraszólóan monumentális 
gesztusok embere. O olasz és benne megvan a latin szellem egyik jellemző 
főtulajdonsága : az eszmét láthatóvá tevő és m aradéktalanul megérzékeltető 
akarat. Ez a m indent tárgyasító  erő mindenkor nagyobb szuggesztióval hat 
a tömegekre m int a megsejtető, el vontabb lelkistruktúra. A sugárzó feltártság 
gyorsabban ragad magával, m int a halk zárkózottság, amely titk a it nem vetíti 
ki magából, sőt inkább szemérmesen őrzi azokat és fáradságot nem ismerő 
felkutatóira vár.

Kétségtelen, hogy e könyv legfőbb irodalmi szépségei Stefan Zweig m ár 
idézett előszavában rejlenek, bár a kiváló író Toscanini-arcképvázlata inkább 
szépirodalmi szempontokból szép m int zeneesztétikai szempontokból hű és 
találó. Amit Stefan Zweig a lánglelkű olasz karm ester dicsőítésére felhoz, 
az voltaképen egyformán vonatkozik minden zseniális karm esterre és nem 
m arad kizárólagosan az ő személyéhez kö tö tt, egyéni kiválósága. Tipikus k a r
mesteri erények ezek, közkincsei m inden elsőrendű karm esteri ténykedésnek. 
Az elképzelés valóraváltásánál engedményt és megalkuvást nem ismerő művészi 
törekvés olyan jó h írt terem t, amely elválaszthatatlanul és egyúttal nélkülöz
hetetlenül szegődik minden igazán zseniális karm ester nevéhez. Hans von 
Bülow karmesterségének emlékét ugyanúgy aranyozza be ez a hírnév, m int 
Gustav M ahlerét : Toscanini legnagyobb elődjét és — kortársát.

Valószínű, hogy nagyobb időbeli távolságra lesz szükség annak k i
elemzésére, ami Toscaniniben egyedülálló és legszemélyesebb adottság. Paul 
Stefan életrajzíró érdemei azonban így is jelentősek. Hiszen Toscanini életének 
kezdetei az ismeretlenség hom ályában vesznek el és e hirtelenül felszökkent 
pálya ívének első fele csak fáradtságos forrásm unka adatai szerint volt meg
rajzolható.

A rturo Toscanini 1867 március 25.-én született, Parm ában. Apja, 
Claudio, szabó és lelkes garibaldista. A nyja neve Paola Montani. A rturo kilenc 
éves korában gordonka-szakos növendéke a párm ai konzervatóriumnak. 
K ét év m últán m ár tandíjm entes. Bár im ádott operáit nemsokára m ár zongora
kivonatból játssza és énekli el baráti körben és fáradhatatlanul m agyarázgatja, 
hogyan kellene azokat helyesen előadni, egyelőre még nem is reméli életú t
jának ham aros fellendülését. Húsz éves korában m int gordonkás kerül 
Braziliába, Rio de J aneiroba . . .

Este az »Aidá«-t tűzték  műsorra. Ámde a színház első karmestere valami 
összeveszés következtében váratlanul lemond, hogy minél kellemetlenebb 
zavart okozzon. A kisegítő karm ester alkalm atlannak bizonyult. Mitevők 
legyenek!? Valakinek eszébejut, hogy van a zenekarnak egy gordonkása, aki 
m últkor ügyesen tan íto tta  be az énekkart. Elő Toscaninivel! Kezébenyomják 
a vezénypálcát és az ismeretlen fiatalem bert a zenekar élére állítják. A köz
hangulat a lehető legkedvezőtlenebb, m ert a hosszas várakozástól felizgatott 
töm eg m ár zúgolódik. Az erkélyekről füttykórus süvölt.
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S az első, am it a zenekar és a közönség ám ulva észlel, valóban csodálatos 
dolog. A kis gordonkás türelm etlen m ozdulattal félredobja a partitú rá t. 
K ívülről dirigál, m intha évek óta egyebet sem tenne s ez a legtermészetesebb 
lenne így. E ttő l a naptól kezdve fölszabadítják a gordonkást további zenészi 
kötelezettségei alól s az újdonsült karm ester még ugyanabban az évadban 
nyolc operát vezényel, közöttük a »Rigoletto«-t, »Trubadur«-t, »Giocondá«-t, 
»Faust«-ot és a »Hugenották«-at.

G. M . Ciampelli, Toscanini első olasz életrajzírója arra  figyelmeztet, 
hogy a volt gordonkás — egyetlenegy alkalom ra — azonban mégiscsak el
foglalta ism ét a régi helyét a zenekari pultus m ellett : az »Othello« bem utató 
előadása alkalmából tö rtén t ez, a milánói Scalában, 1887-ben. Verdi, az ősz 
mester, maga vezényelt és Toscanini nem tu d o tt másképen kifejezést adni 
irán ta  érzett határta lan  rajongásának, m int azzal, hogy beült a zenekarba : 
m integy jelezni akarván, hogy a hetvenötéves lángésszel szemben teljesen 
végrehaj tóeszköznek érzi m agát . . . Ezek Toscanini dem onstratív tettekben 
oly hasonlíthatatlanul gazdag életének mindennem ű ékesszólást megszégyenítő 
gesztusai, némaságukban is harsányan beszédes állásfoglalásai.

A kezdettől fogva m agával ragadó lendületű karm ester ham arosan 
visszakerül hazájába, eleinte csak kisebb vándortársulatokhoz. De rohamosan 
tö r  előre és szinte hónapról-hónapra változtatja , jav ítga tja  állását. 1889 m ár
ciusában Turinban van, a »Carmen«-t vezényli. »Ez mester!«, áradoznak a lapok. 
Csak egy hibája van : nem tű r  megújrázásokat. Már pedig ezek nélkül alig 
zajlik le olasz operaelőadás. Énekesek, énekesnők kevéssé törődnek a drám ai 
igazsággal, a színpad illúziójával és biztató tapsviharokra nyugodtan halnak 
meg kétszer-háromszor is a jólsikerült magas »C« kedvéért. Toscanininek 
azonban a drám ai igazság szent és sérthetetlen, ő egykedvűen keresztül vezényel 
a legnagyobb tapsfergetegen. Ámde Szicíliában m egjárja s a m egdüliödött 
közönség elől valósággal menekülni kénytelen. Megismétlődött ez még 1903-ban 
is, m ikor m ár a milánói Scala karnagya volt. A tomboló közönség nekitám adt 
és Toscanini — elrohan. Valami üvegajtónál utolérik üldözői, de Toscanini 
öklével bezúzza az üveget és vérző kezekkel ugrik á t a csörömpölő üvegszilán
kokon. Másnap elhagyja Milánót, amely csak 3 év m úlva lá tja  ő t viszont. 
Ism ét Dél-Amerikába megy.

Közismert végtelen gonddal m egtarto tt, aprólékos próbáiról. Nem hagyja 
abba a m unkát, amíg minden úgy nem szól, ahogyan elképzelte. De megköveteli 
a megfelelő próbaidőt s abból perceket sem hagy lealkudni. 1898-ban tö rtén t ; 
ism ét Turinban kellett volna vezényelnie : Schubert nagy C-dur-szimfóniáját. 
Egy próbával kevesebbet engedélyeznek neki, m int am ennyit követelt. E l
érkezett a hangverseny kezdetének ideje, a zenekar m ár elfoglalta helyét a 
dobogón s a közönség betölti a széksorokat. Csak Toscanini hiányzik. Szállodai 
szobájában végre rátalálnak : az ágyban fekszik, mélyen alszik! . . .Szélnek 
kellett ereszteni a közönséget, a zenekart. Toscanini m ásnap m egkapta a 
k íván t utolsó próbájá t és hangversenye — kis késedelemmel — fényesen 
sikerült.

A beérkezett Toscanini élete csodálatosan tiszta panorám aként terü l el 
valam ennyiünk szeme előtt. Alig van ember, még ha semmi köze se lenne a 
zenéhez, akit Toscanini egy-egy példaadóan bátor gesztusa, szókimondó és 
egyenes fellépése bizalommal és örömmel el nem tö ltö tt volna. K i ne érezné, 
hogy Toscanini egyes fontos alkalm akkor mintegy megmentője a letiport 
em beri méltóságnak? Mint az igazi hősöknek tettei, úgy az övéi is felszabadítóan 
hatnak  az egész emberi közösségre, m ert mindenki úgy érzi, hogy sa já t félénk 
tettvágyából és m agábafojtott elszántságából egy szemernyi o tt van abban, 
am it Toscanini m egtántoríthatatlan  bátorsággal valóravált.

Paul Stefan ízlésesen k iá llíto tt szép kö te tét dús fényképfüggelék egészíti 
k i : Toscanini 20—30 jólsikerült fényképfölvétele, a legtöbb Salzburgból, 
ahol a nyári ünnepi játékok során készültek.

JEM N ITZ SÁNDOR
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Z SO L T  N Á N D O R
(1887— 1936)

Aki felületesen ism erte őt, könnyelmű, Casanova-típusú bohémnek 
ta rto tta , ki az élet célját földi örömök m értéktelen habzsolásában lá tta . 
De akiket közel engedett magához, akik bep illan thattak  lelkének legtitkosabb 
megrezdüléseibe, azok tud ták , hogy e megtévesztő külszín a la tt egy igen tehet
séges, istenáldotta művész rom antikus, költői hangulatokban gazdag lelki 
világa rejtőzik.

Szerette a hum ort, a viccelődést, sőt gyerekes mókák halm ozását. 
Adomázásaival, rikítóan kiszínezett kalandjaival órákon á t egymaga el tu d ta

m u la tta tn i társaságát. De ha komoly tém ák m erül
tek  fel, ha kötelesség szólította, akkor nem ism ert 
tréfát. Ilyenkor elkomolyodott, vonásai megmere
vedtek és művészetének egy alázatos főpap 
gesztusával hódolt.

Esztergom ban született, a dunam enti 
csendes hercegprímási rezidenciában, 1887-ben. 
A ty ja a Bazilika orgonistája, a 3—4 éves kis fiát 
vasárnaponkint maga mellé ü lte tte  az orgona j átszó- 
asztalának lépcsőjére ; i t t  a kórus misztikus fél
hom ályában nyerte a pöttöm nyi gyermek első 
zenei impresszióit. Zenei adottsága oly gyorsan 
v irágzott ki, hogy a családnak nem okozott sok 
fejtörést a »kis Nándika« pályaválasztása. Felhoz
tá k  Pestre. H ubay mester ép oly örömmel vállalta 
el hegedűoktatását, m int b zeneszerzés világhírű 
professzora, Koessler János. Most m ár gyorsan 
peregnek le a tanulm ányi évek. Nyilvános 
növendékhangversenyeken a ra to tt sikerek száguldó 
tem póban követik egymást. Alig tö ltö tte  be husza
dik életévét és két diplom ával a kezében lép ki az 

élet porondjára. Zongoraötösével E rkel-d íjat nyer (1908), m ajd egymás u tán  
jelennek meg elmés, ötletesen sziporkázó, könnyed virtuóz hegedűdarabjai. 
Külföldi hangversenykörútja egy londoni letelepedésbe torkollik. Huszonkét 
éves korában az előkelő Queen’s Hall Orchester hangversenymestere. Kom 
pozíciói lassan elmélyednek. A »Satyr and Dryade «-ot a »Berceuse«, az »Elégia«, 
a »Serenade triste« váltja  fel. A szörnyű világégés is Londonban találja. In te r
nálják és a fogság szomorú napjaiban írja  meg Szimfóniáját (1917), a m agyar 
szimfonikus irodalom egyik legsikerültebb term ékét. A világháború végén 
hazajön és H ubay főigazgató azonnal kinevezteti a Zeneművészeti Főiskolára 
hegedűtanárnak. Midőn 1923-ban reábízza a növendékzenekar fejlesztését is, 
ú jabb m unkakörrel lá tta  el, mely Zsolt pedagógiai adottságának legjobban 
felelt meg. Rövid idő a la tt oly magas nívóra emelte Főiskolánk orkeszterét, 
hogy előbb a hazai zenei közvélemény, m ajd a külföld is felfigyel rá. Lelki- 
ismeretes pontossággal, lelkesedéssel és valami m egm agyarázhatatlan szuggesz-

ZSOLT NÁNDOR
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t ív  erővel bajlódott órákon keresztül, amíg elérte célját. Az eredmény : leg
fiatalabb orkeszterünk vonószenekara a külföld hasonló zenekarait messzire 
felülm últa, de közben fúvókarunkban is eltűntek  fokozatosan az idegen kisegítő 
erők ; helyüket ifjú növendékeink foglalták el.

A kedvezőtlen nemzetközi politikai helyzet eközben szinte nyom orba 
dön tö tte  a Főiskolánkról szakadatlanul művészi oklevéllel távozott vonós- 
és fúvóhangszert játszó ifjainkat, nem tudván  megfelelően elhelyezkedni se 
m egcsonkított szerencsétlen hazánkban, se a távolabbi, ugyancsak súlyos gon
dokkal küzdő országokban. Ekkor tö rtén t, hogy egy népes küldöttség kereste 
fel Zsolt N ándort, arra kérve őt, szervezzen meg az i t t  lézengő fölös erőkből 
egy életképes zenekart, mely a főváros hang versenyéletébe rövidesen be tud jon  
kapcsolódni. Rövid tárgyalás u tán  önzetlenül vállalta  a m unkát. Félév a la tt 
m egterem tette szorgos, lelkiismeretes próbák kim erítő sorával a Budapesti 
Hangversenyzenekart, m elynek h a t év elő tti bem utatkozása szenzáció erejével 
hato tt.

Bár pedagógiai m unkássága eltéríte tte  ő t úgy a kom ponálástól, m int 
a  hegedűjátéktól, hangszeréhez mégsem le tt hűtlen. H ubay zenedélutánjain 
m int mélyhegedűs egyenrangú szerve volt az o tt működő vonósnégyesnek és 
m in t szólista is szerepelt ism ételten a koncertdobogón. U to ljára e sorok írójával 
ad o tt közös szerzői estét a rádióban, 1934 márc. 16-án. Alig egy évvel később 
gyilkos alattom os kór tám ad ta  meg szervezetét, mely 15 hónapig kö tö tte  
ágyhoz, míg végül a halál m egválto tta ő t kim ondhatatlan  szenvedéseitől. 
A m agyar zenekultúra egyik legértékesebb m unkását veszte ttük  el benne.

5. A .
*

Földi m aradványait a Zeneművészeti Főiskola előcsarnokában szen
te lték  be. A díszes rav a ta lt a barátok  és növendékek koszorúi boríto tták . 
A gyászszertartáson megjelent a kultuszm inisztérium  m űvészeti osztályának 
vezetője, dr. Haász A ladár miniszteri tanácsos, továbbá dr. Dohnányi Ernő 
főigazgató vezetésével a Főiskola tanári kara, a fővárosi és vidéki zenei intéz
m ények küldöttsége, a növendékek, barátok  b elá tha ta tlan  sokasága. A be- 
szentelési szertartást Szomor Béla, a Bazilika  káplánja végezte, u tána a Zene- 
művészeti Főiskola nevében Isoz K álm án fő titkár m ondott búcsúbeszédet. 
»Zsolt Nándor szelleme tovább él közöttünk, ő tovább él m unkájának ered
ményeiben.« Paul Tibor a Budapesti Hangversenyzenekar alapító karnagyát 
búcsúzta tta  Zsolt Nándorban, akinek tan ítványai nevében Bisztriczky Tibor 
hegedűművész m ondott utolsó istenhozzádot. E zután  a Budapesti Hangverseny- 
zenekar Polgár Tibor vezényletével az Eroica-szimfónia gyászindulóját já tszo tta  el. 
Zsolt Nándor földi m aradványait m ásnap délután helyezték örök nyugalomra 
az esztergomi családi sírboltban.

BÉCS ZENEI ÉLETE
A bécsi Állami Operaházban egym ást követték a vendégkarmesterek. 

Sabata »Aida«-t és »Othello«-t vezényelte. Feltűnő szim pátiával fogadták 
Knappertsbusch-1, aki először szerepelt müncheni búcsúja után. A tetralógia- 
ciklusban régi erényei tündököltek, sőt a »Rózsalovag«-gal is szép sikert ara to tt. 
Walter Bruno a műsor mostohagyermekét, Wolf  Hugo »Corregidor«-ját állí
to tta  vissza régi fényébe ; egykoron mestere, Mahler ik ta tta  még ezt a hatásos 
színpadi alkotást a játékrendbe.
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A halódó szezonban egym ásra to rlód tak  érdekesnél-érdekesebb ese
mények. Elragadó benyom ást te t t  a New English Singers : 3 férfi és 3 nő, 
kik lebilincselő közvetlenséggel asztal m ellett ülve énekeltek régi m otettákat, 
m adrigálokat, népdalokat, tökéletes intonációval, stílus-művészeti tisztasággal. 
Vaughan W illiams f-moll négytételes szimfóniája, Ravel »Daphnis és Chloe« 
szvitje és Schönberg zenekari variációi szerepeltek a dr. Boult vezényelte 
londoni Studio-zenekar sikerült hangversenyének műsorán.

Kabasta professzor szimfonikus hangversenyei egyre nagyobb érdeklő
désre ta rth a tn ak  igényt. Műsora is színes, változatos. Mozart »Serenata nottum a« 
című alig ism ert műve négy szólóhangszerre és vonós zenekarra ép úgy meg
ragadta képzeletünket, m in t Joseph Marx bravúros zongoraversenye (»Castelli 
Romani«), U tóbbit W alter Gieseking já tszo tta  utánozhatatlan  finomsággal. 
Újdonság volt Friedrich Beyer szimfonikus zenéje : egy nagyon szűk keretekre 
szabott szimfonietta, melyben a klasszikus négytételes koncepció hatásosan 
olvad össze egy m odernül elképzelt szonátaformával. Ötletesség, jól hangzó 
orkesztráció és örvendetesen friss harmonizáció jellemzi a nagy sikert a ra to tt 
művet.

A legutolsó Konzertverein-hangversenyt a kitűnő zürichi karnagy : 
Volkmar Andreái vezényelte ; Bruckner kilencedikével átü tő  sikere volt. 
Hans Duhan, az ezermester, ki m int énekes, rendező és karm ester egyaránt 
pom pásan állja meg helyét, a Máté-passió tökéletes interpretálásával hódíto tta  
meg a közönséget.

F ranz Schm idt keveset já tszo tt zongoraötöse volt a Rots child-k v a rte tt 
estjének fénypontja. A zongoraszólamot Paul Wittgenstein já tszo tta  bám ulatos 
lendülettel. Nagyon te tszett K arl Weigl c-moll vonósnégyese is. Főként az 
Allegretto kapo tt meg víziószerű h an g u la táv a l: úgy ha to tt, m intha a halál 
hegedűszavát hallanék. I t t  is, m int Alban Berg hegedűversenyében, meg
kapó volt a »Tod und das Mädchen« tém ájának hátborzongtató parafrázisa.

Kabasta vezetésével hallo ttunk még egy nagyon szép Beetlioven-estét is. 
Ezen a Busch-trió  já tszo tta  a tripelkoncertet, a képzelhető legtökéletesebben.

Merész vállalkozás volt Kobald elnök részéről, hogy a »Staatsakademie 
für Musik« záróünnepélyén a Bécsben élő m agyar zeneköltőnek, Zádor Jenőnek 
X-m al R em brandt c. dalm űvét hozta ki. Egy múzeumban játszódik le cselek
ménye ; a falakon függő keretezett képek együtt énekelnek a szereplőkkel. 
Az előadás kifogástalan volt úgy a széphangú együttes, m int a nívós színjátszás 
tekintetében.

K ét évfordulónak is áldoztak a hangverseny-műsorok. Reger halálának 
huszadik évfordulójáról egy orgonaverseny em lékezett meg. Friedrich Mihatsch 
orgonaművész a bécsi »Männergesangsverein«-nal és az »Akademischer Orchester- 
verein«-nal szövetkezve, a Mester 73. m űvét (Variationen und Fuge), 127. 
m űvét (Introduction, Passacaglia und Fuge) játszotta. A nagy tudással meg
írt, tökéletesen szőtt m űveknek bizony alig volt visszhangja a közönség körében. 
Annál nagyobb megértésre ta lá lt a huszonöt év előtt elliúnyt Mahler második 
és nyolcadik szimfóniája. Bruno W alter pálcája a la tt szinte újjáéledt a két 
hatalm as alkotás.

A budapesti Filharm onikus zenekar és a Fővárosi énekkar Dohnányi 
Ernő vezetése m ellett Bruckner »Tedeum«-ával és a kitűnő vendégkam agy 
nekünk eddig ismeretlen miséjével (M issa in dedicatione ecclesiae) ragadta meg 
figyelmünket. A mise pályakoszorúzott mű, mely a szegedi Fogadalmi templom 
felavatására készült, ö t évvel ezelőtt. Jelentős alkotás úgy technikában, m int 
tartalm ában  és sikerrel egyesíti a hagyományos form ákat a mai zene érzés
világával. Nagy sikerük volt a kitűnő szólistáknak is : Báthy és Basilides 
úrhölgveknek, Székelyhidy és Székely uraknak. Egy nappal előbb a kitűnően 
fegyelmezett zenekartól Beethoven »Egmont«-ját és Brahms harm adik szim
fóniáját hallottuk. F eltűn t a vonóskar gyönyörű tónusa. E  hangverseny 
második részében Bartók Béla acélos hanggal és imponáló erővel já tszo tta  
Tiszt ritkán  hallo tt »Totentanz«-át. Megkapó zenekari szvitjét, a »Csodálatos
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mandarin«-t ép oly érdeklődéssel hallgatta a bécsi közönség, m in t Zádor szel
lemes, virtuózán hangszerelt »Capriccio«-ját. A műsor zárószáma a mindig 
gyújtó hatású  Berlioz-féle Rákóczi-induló volt.

Mahler halálának huszonötödik évfordulóját ünnepelte a koncertévad 
méltó befejezéseként a »Lied von der Erde« tökéletes interpretálásával Bruno 
W alter, ki elmélyedő zsenialitással hám ozta ki a bécsi Mester halhata tlan  
művének földöntúli szépségeit. Az osztrák K om ponistenbund egy hangverseny 
keretében gyűjtö tte  össze a néhány elszánt zenei forradalm ár kompozícióját. 
A legtehetségesebbnek, Alban Bergnek em lékét idézte fel egy kam araverseny
mű »Adagio«-ja, hegedűre, klar inétre és zongorára. A nton W ebern kusza har
móniákkal és zörejekkel te líte tt öttételes vonósnégyesét a Ga/imir-testvérek 
vonósnégyes tá rsu la ta  imponáló technikával m u ta tta  be. H ans E rich Apostel- 
nek Rilke-szövegekre ír t  négy dala épen az ellenkezője annak, am it énekszerű- 
nek szokás nevezni, Leopold Spinner excentrikus zongoravariációitól szinte 
égnek állt hajmik. Csak az est befejező száma hozta meg a szükséges, várva- 
v á rt megnyugvást, Josef M athias H auer dalaiban ; ezek egyszerűsége m ár 
a primitívség határán  mozgott. A dalokat H ertha Glatz meggyőző kifejezéssel 
ad ta elő. Kellemesen h a to tt E m st Krenck 24 év előtt kom ponált vonósnégyese is 
(6 . mű) ; az egytételes, nagyon eredeti, de nem eredetiséget hajhászó m ű 
szerzőjének gazdag adottságát tükröz te ti.

Wien, 1936 július.
DR. R . ST. HOFFMANN

BELFÖLDI HÍREK
• •••

Dr. Isoz Kálmán titk á r  gondos 
szerkesztésében jelent meg a tanév
záró tanári konferencia m egtartásá
val egyidőben a Zeneművészeti Fő
iskola 1935/36-iki évkönyve. A tanév 
tö rténeté t ism ertető fejezetet a ta n 
testü le t és a növendéksereg névsora, 
m ajd  a főiskola nyilvános m űkö
désének (hangversenyek, operai esték) 
regisztrálása követi. Érdekes a ta n 
testü let zeneszerzői és irodalmi m un
kásságának összeállítása. Thoma Jó 
zsef tanárelnök a Segítő Egyesület 
gyönyörű tevékenységéről számol be ; 
a három  éve működő egyesület eddig 
15.598 pengőt fo rd íto tt tandíj-, be- 
iratási-, könyv- és kóta-, gyógyszer- 
stb. segélyekre. A növendékek s ta 
tisztikai adataiból m egtudjuk, hogy 
az elm últ évadban 685 hallgatója 
volt a Főiskolának és pedig 389 férfi 
és 296 nőhallgatója. A zongoratan

szakot 172, a zeneszerzésit 48, az 
énektanszakot 133, a hegedűt 152, 
a gordonkát 36 növendék látogatta. 
Prahács Margit, V ajthó László és 
Abonyi Géza értékes cikkei vezetik be 
a ta rtalm as Évkönyvet.

Koller Ferenc, a miskolci H ubay 
Jenő-zeneiskola igazgatója m ost tö l
tö tte  be szolgálati idejének 24. évét. 
A városi tanács és a közgyűlés, mél
tányolva a közszeretetben álló kitűnő 
direktor nagyszerű kulturális tevé
kenységét, v isszatarto tta  ő t állásá
ban, bár a nyugdíjkorhatárt is meg
haladta. Akik Koller Ferenc peda
gógiai adottságát, páratlan  szorgalmát 
és m unkabírását ismerik, elégtétellel 
fogadhatják Miskolc városa közgyűlé
sének határozatát. Szeptember elsején 
lesz 40 éve annak, hogy Koller, aki 
H ubay iskolájának neveltje, fárad
hata tlan  szeretettel és hozzáértéssel 
szolgálja a m agyar zenepedagógia fej
lődésének nemes ügyét. Tizenkét évig
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a  kecskeméti városi zeneiskolát ve
zette, m ajd  4 éven á t a szabadkait. 
Innen kerü lt Miskolcra, közel negyed
század előtt.

Az Orsz. Zeneművészeti Főiskola
stá tusában  a hivatalos lap július 10. 
száma a következő változásokat je
lenti : A kormányzó, a kultuszm i
niszter előterjesztésére Bárdos Lajos, 
Kókai Rezső és Kosa György tisz
teletdíjas tanárokat, továbbá Ember 
N ándor rendk. főiskolai ta n á rt a V II. 
fiz. osztályba nevezte ki. Zalánfi Ala
dár és Koncz János tanároknak  a

V I . fiz. oszt. jellegét adományozta, 
Zsámboki Miklós, Thoma J ózsef, Gábriel 
Ferenc és Kresz Géza tanárokat a VI. 
fiz. osztályba nevezte ki, végül Siklós 
A lbert főiskolai tanárnak  az V. fiz. 
osztály jellegét adományozta.

Dr. Hubay Jenőnek, az Orsz. m. kir. 
Zeneművészeti Főiskola tiszteletbeli 
örökös elnökének, az I. oszt. Magyar 
Érdem rend tulajdonosának a kor
mányzó a m agyar zenekultúra szol
gálatában szerzett kiváló érdemei el
ismeréseid a magyar királyi titkos 
tanácsosi m éltóságot adományozta.

VÁLTSON B É R LE T ET

a Székesfőváros  Népm űvelés i  B izo t tságának
a

SZÉKESFŐVÁROSI ZENEKAR
közreműködésével rendezendő téli vigadói hangversenyeire.

A bizottság két ciklusra hirdet rendkívül olcsó bérletet:

A J  b ér le t 10 hangversenyt ö lel fel, am elyek m űsorai magukba 
foglalják a zeneirodalom  legh íresebb és a m egism erés szem pontjából is 
legfontosabb szim fóniáit, versen ym ű veit és a legn eveseb b  magyar szerzők  
egy-egy  reprezentáns művét. E hangversenyek  vasárnap délutánokon  
leszn ek  havonta egy, legfeljebb két alkalommal.

B )  b ér le t 5 hétköznap este . 1. Liszt: Szent E rzsébet legendája.
2. B artók-est, a világhírű magyar m űvész szem élyes közrem űködésével.
3. F iatal magyar szerzők bem utató hangversenye. 4 . F iatal magyar szólisták  
hangversenye. 5. N eves külföldi karm ester vagy  szólista közrem űködésével 
rendezendő díszhangverseny.

[  M a g y a r  T n d o m 4 " . ' ' m  1 »  j
a
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