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Iskolai, Zenekari és 
Hangverseny-hegedűt”S f bbb

REMÉNYI MIHÁLY
az Orsz. M. K ir. Zeneakadémia házi hangszerkészítőjétől vehet.

R E M É N Y I  hegedűkészítési műterme 
Budapest, Király-u. 58. Telefon 87-84.

Legdúsabb választék m esterhegedük-, ce llók-, to k o k -  és k v in tt is z ta  
hangversenyhúrokban. E lsőrendű jav ítás i műterem. R e m é n y i hang
fokozó gerendája á lta l bárm ely hegedű vagy celló sokka l joob, neme
sebb és nagyobb hangot kap. Kezesség minden egyes hangszerért. Régi 
hangszerek vétele, eladása, cserélése. Kérjen árjegyzéket hegedűkrő l.
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Rieger Ottó
v illam o s  gépekkel berendezett 
=  cs. és k ir. udv. =

Orgonagyára.
Budapest, X., Szigligeíi-u. 29.

Cs. és k ir. udv. szállító, a Szentsir 
és a Ferenc József-rend lovagja.

A párisi, bécsi, pécsi stb. k iá llí
tásokon kitüntetve. Kedvező fizetési 
feltételek mellett k ivá ló , tiszta lég- 
nyom ású csőrendszerű (pneum a
tikus) tartós, nemeshangú o rg o 
nákat száll/t. 58 év óta 1600 orgonát 
szá llíto tt, közte „a  k irá ly  o rgoná já t1', 
am ely mű ezidö szerint hazánk leg- 
nagyobbb orgoná ja  (80 változatú, 
v illan ye rő re  berendezve). O rgona
jav ításokat és hangolásokat a leg
mérsékeltebb árban teljesít. O rgona 
jókarban ta rtásá t e lvá lla lja . Kata ló
gussal, tervezetekkel és ra jzokka l 
kívánatra  díjmentesen szolgál.

Hazánk legnagyobb templomi orgo
nájának, a k irá ly orgonájának (ko ro 
názási templom) alkotója. st
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Könyvnyomdák — stereotypiák, 
— litográfiák — autografiák — 
könyvkötészetek — zinkografiák 
és e szakmába tartozó összes 
grafikai vállalatok berendezéseit 
szakszerűen, jutányosán szállítja

L inótype szedőgép 
vezérképviselete. 71 s_10

G ra fika i szaküzlet

Gutenberg-Uáz 
Geel Testvérek
(Cégvezető: Körinek József) 
Budapest VIII.Bezerédi-u. 4

Tele fonszám : J ó z s e f 44 -18 .



; fí/ö/izeiési ár egész 
! évre tizennégy kor., 
I félévre bei korona.

Clavifolyóirat a zenetudomány 
és bangoersenyélet köréből.

Szerkeszti + ffárosy 'Dezső

őzerkesztöség-kiadó- •
bioaial: Temesvár- !

■
He/város, Nagykörút j

Temesvár, i 91 ö  Sdprilis bú SMásodik éojolyam, harmadik szám.

Claude Debussy.
Illa CD- őeregby Slemér.

Ismeretlen Szépségekért küzdött egész életében és a 
Szabadságot vallotta ideáljának. Kitért minden zenei 
irány elől, mert érezte, liogy speciális egyénisége csak 
önmagából alakulhat ki. És merészen felülemelkedve 

minden szisztémán, • átformálta az összhang fogalmát, módo
sította az akusztika szabályait, megtagadta az eddig természe
tesnek hirdetett harmóniai meneteket és szakított a közízlésbe 
gyökeret vert olaszos-német dallamtradicióval. A kozmopolita 
megjelenésű német hegemóniával szembeszálló faji aspirációk 
közölt az orosz titánok mellett a franciák jelentik a legkom o
lyabb ellenfelet és ezek között Debussynek jutott a küldetés, 
hogy olyan útra terelje a zene evolúcióját, amely egy minden 
eddiginél tökéletesebb korszak Ígéret földjére vezet. Egyéni
sége vezércsillagnak látszik, amelynek intenzív fénye élesen 
bevilágít jelenünk új irányt kereső, kialakulófélben forrongó 
határozatlanságába és egészen újszerű karaktert ad a huszadik 
század most kiépülő zenéjének.

A legújabb zenei korszak első alapkövét Franck Cézár, 
a francia szim fonikus zene megalapozója tette le; művészete 
még a klasszikusokban gyökerezik ugyan, de nélküle nincs 
Chabrier, Charpentier, Bruneau, d’Indy és Dukas, akik köz
vetlen megelőzői és előkészítői voltak Ravel, Roger-Ducasse 
és Debussy forradalm i eszméinek. Hármuk közül Debussy vo lt 
a legtehetségesebb, legemancipálíabb és legmerészebb.

A M oussorgski, Bizet és Delibes hatások alatt írt Tékozló 
fiú, amellyel Debussy huszonkétéves korában nyerte el a római 
díjat, még nem mutatta igazi egyéniségét, s már-már kialakult-
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nak véltük frazeológiáját és nyelvezetét, m ikor a „Rondes des 
Printemps" megjelenésével hirtelen fordulat á llott be Debussy 
fejlődésében. A  változásnak mélyenjáró okai voltak.

Az antik Rómából uj szépségekkel íeleszftt lelket visz haza 
Párisba, a modern művészetek Mekkájába, amely éppen ezidő- 
ben élte át a legfrissebb szellemi revoluciót: az irodalomban 
a szim bolisták, a piktnrában a japanizmus emlőjén nőtt im 
presszion izm us  vívta meg döntő csatáját a régi v ilágfel
fogással. A fiatal Debussy lelke valósággal ittas lesz az új 
eszméktől, mohón olvassa a bizarr és groteszk Baudelaireí, 
az emberi lélek sötét rejtelmeinek és borús halálsejtéseknek 
ezt a gyászos lantosát, az érthetetlen Mallarmé „E gy  faun 
délutánja" című eklogáját, Maeterlincket, a nyomasztó félelem
nek virágos szavú poétáját, a züllött Verlainet és a neoroman- 
likának többi ihletett költőjét, akiket nem érdekel az Élet, a 
Valóság, az Akarat, hanem csak az, am iről számot adni nem 
tudunk magunknak, amiről csak sejtéseink vannak és akik a 
napfény helyett az alkonyi félhomályt, a ködös éjszakát, a derű 
és öröm helyet a fájó melankóliát keresik.

Míg zenéjének tárgykörét a szimbolisták metafizikai kö l
tészetéből meríti, dolgozási módjára Conrbet, Manet, Pissaro 
és Gauguin festési modora lesz nagy kihatással. E nagy 
francia festők impresszionizmusa abból a közismert axiómából 
indul ki, hogy a napfény rezgő hatása alatt a tárgyakat min
den percben más árnyalatban látjuk, mert az egyes színfo ltok  
eltolódnak, átváltoznak rajtuk. A  kép tehát csak egyetlen pilla
nat alakulatának vetítése, megrögzítése lehet.

Debussyt állandóan izgatja a gondolat, miként vihető át 
az impresszionizmus eszméje a zenei alkotásokba. Hosszú és 
mélyreható tanulmányok után találja meg az analógiát az emberi 
léleknek fo lyton változó érzéseiben, gondolataiban, hangulatai
ban és — impresszióiban. Fölvetődik tehát a modern zene leg
nagyobb problémája: miképpen legyenek megérzékíthetők ezek 
a pszichikai momentumok a zenében? És Debussy — páratlan 
zsenialitással és merészséggel hidalja át a nehézségeket. Esz
tétikai elvei és azok gyakorlati kivitele még sokáig jelentenek 
„anarkiát" a dilettánsok táborában.

Elsősorban megállapította, hogy az a zene, mely külső 
jelenségek helyett belső folyamatokat illusztrál, fizikai formák 
helyett csak lé lektan i fo rm át ölthet, mert pszichikai életünket 
minden művészetnél közvetlenebb hangon a le lk ié le t p rog ram - 
zenéje-ként tolmácsolja. Éhez pedig nem szükséges formai 
szerkezet, szimmétria, kromatika, széles ívelésű kantiléna,



wagneri páíhosz és akkordfüzés, hanem lágyan egymásra- 
következő olyan akkordsorozat, amely éppen megfelel a p illa 
na tny i hangulat benső visszhangjának. Debussy szerint az 
alkotóművésznek egyetlen föladata lehet csupán, ezt a hangu
latot meglátni és fölfogni, megrögzíteni és idealizálni. Meglesni 
egy gondolatnak kipattanását, érzésünknek jelentkezését és 
követni azt fejlődésében, kiélésében, kiégésében.

Ez a debussyzmus esztétikájának egyik tétele. A másikat 
zenéjének elemzése közben kapjuk.

A m ikor apró mozaikokra tördelte a régi formákat, gon
doskodott azokról a bizonyos sz ín fo lto k ró l is, amelyeket a 
hetedik, tizenegyedik és tizenharmadik felhangoknak akkordba- 
vonásával. tercnélkiili hármasokkal, ezeknek, valamint a szep- 
tim- és nónakkordoknak alapállásban való sorakoztatásával, 
majd két, sőt három akkordnak egyszerre való megszólalta
tásával vélt létrehozni. Szinte természetes, hogy nála ezek a 
disszonanciák, miként impresszióink, gyakran előkészítés nélkül 
lépnek be, majd feloldás nélkül, ujabb disszonánsba ugranak, 
néha kadenciát is alkotnak, miközben óvatosan kerüli a k ro 
matikát, sőt egész hangú skálákkal operál, ellenben előszere
tettel alkalmazza a líd és dór hangsorokat.

A kritika, amelyet meglepett ez az elszigetelten álló egyéniség, 
sokáig nem tudta osztályozni Debussy zenéjét és meghatározni 
annak jelentőségét. Kikeltek tonalitásának lazasága ellen, bűnül 
rótták fel neki, hogy művei nem egységesek, nincs bennük 
lémafejlesztés, feldolgozás, akkordjai össze nem tartozó hangok
nak kellemetlen egybecsengése, a íülidegeknek csiklandozása 
és bántó izgatása. Ráfogták, hogy gazdag a lelke, de prim itiv 
és szárnyaszegeít a szavajárása, amelynek alig van költő i súlya.

De hát kell-e tisztább líra, mint az, amely Debussynek 
minden taktusát átrezgi és vajjon milyen forma volna közvet
lenebb az immateriális gondolat számára, amelyet még ki sem 
tudunk mondani, a titokzatos érzéseknek, röpke impresszióknak, 
kifejezhetetlen illúzióknak megérzékítésére Debussynek álma
tag, törékeny motívumainál és egyhangú recsitativójainál?

Nézzük csak zenekari műveit, milyen egyszerű eszközökkel, 
mennyire átlátszóan kezeli orkeszteréí. Kerüli a masszív hatá
sokat, ellenben mestere a színbeli árnyalásoknak, letompítások- 
nak és puha tónusoknak. Szordinós vonósok, fojtott kürtök 
és trombiták sejtelmes zúgásába fáradt hárfa- és celeszta- 
hangok vegyülnek. „Zenekara olyan, mint egy titokzatos, fél
homályba borult finom interiőr, amelynek csöndjéből szingaz- 
dag ekszótikus virágok bódító illatárt lehelnek s amelynek
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poétikus hangulata fáraszt, izgat, zsibbaszí és mámorít", írja 
róla egyik méltaíója. Kedvenc hangszere a hárfa. Senki nem 
tudja olyan utolérhetetlen teknikával megszólaltatni, mint ő. 
Gondoljunk csak azokra a bővített és szűkített kvintglisszan- 
dókra; amelyek, fel és le száguldva keresztezik egymást a hat
fokú skálában (A  tenger). — Debussy zenekarát vezényelni 
egyike a legnagyobb feladatoknak. Kom plikált ritmusképletei, 
apró frázisainak plasztikus kidomborítása és egyes színeinek 
élénkítése nagy muzsikust követelnek a zenekar élére.

Zongoradarabjait is festői elemek dominálják, érezni rajtuk, 
hogy gondolatai az orkeszteren szűrődnek át s éppen ezért modu
lációgazdag, színes billentés, differenciózusan finom, művészi 
pedálteknika elengedhetetlen föltétele minden Debussy-játéknak.

Kevésbbé sikerült g-moll vonósnégyese, amelynek ciklikus 
formája és homofon szerkezete eliit ugyan a kamarazene 
szokott stílusától, de kárpótolnak a vonósok újszerű szín- 
hatásai, amelyekkel azóta mindsűrűbben találkozunk a kamara- 
zeneirodalomban.

V okális  kompozícióiban is a hangszereffektusokon nyug
szik a súlypont, sőt az énekhangot gyakran instrumentálisán 
kezeli. A  dallamot egyhangú, de plasztikus deklamáció helyet
tesíti, mert Debussy szerint a szó és a hang egyenrangúsága 
csak így biztosítható. Hogy a monoton recsitafivókba mennyi 
erő, érzés és poézis vihető, azt a Pelleas és Melisande, a 
modern drámai zene egyik pólusa bizonyítja legjobban.

Ahhoz, hogy Debussy zenetörténeti jelentőségét pozitive 
definiálhassuk, kevés idő múlt el halála óta. Zenéjének hatása 
reánk, akik ismertük, láttuk őt a közelmúltban, annyira közvet
len még, hogy minden tárgyilagos bírálatot kizártnak kell 
tekintenünk. Tény, hogy ma még kevesen lelkesülnek érte, de 
hívei egyre szaporodnak.

És ha művei egyszer talán mégis feledésbe is mennek, 
nemzete hálával fog reá visszagondolni, mert ő vo lt az első 
francia zeneszerző, aki teljesen emancipálta magát Wagner és 
Strauss Rikárd világhódító frazéológiája alól, még pedig 
gyökeresen : saját faji zenéjének kétségtelen diadalára.

De beláíhatlan ideig fog élni a debussyzmus fogalma 
azért is, mert értékei olyan közkincseket jelentenek, amelyek
kel minden komponistának számolnia kell a jövőben és mert 
emlékeztetni fog arra, hogy am ikor az orkeszíerhaíások gigászi 
fokozásának már megszűnt minden lehetősége, mérsékletre 
intve jósolta meg, hogy a zenei fejlődés érdekében egyszerűbb, 
őszintébb kornak kell elkövetkeznie.
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Claude Oebuösy a francia zenéről
+ Ir l d : Bendoay k á r o ly  + 

a „Pesti Napló* belmunkatársa.

Claude Debussyvel, a „Rclleas és Melisande“ szerzőjével közvetlen 
a háború kitörése elölt lalákozlam újra. Azelőlt a „Diner des Quatorzcs" 
cgy-egy bankettjére jött el, ahol a francia géniusz más illusztris alakjai 
familiáris egyiitlléiben töltöttek néhány feledhetlen estét. Rodin, Flammarion, 
Vincent d'Indy, Mme Catulle Mendés, Henry Bataille, Anatole Francé, 
Ernesl La Jeunesse, Messager, Ernest Charles, a „Gil Blas“ kritikusa stb. 
vitatkoztak itt a hogy a pezsgő és fekete kávé között művészeti és iro
dalmi kérdésekről minden hónapban egyszer-kétszer és gyakran uj munka- 
kedvet, új eszméket, új inspirációkat szereztek. Számos nagy művészeti és 
irodalmi mozgalom a „Diner des Quatorzes" Jupiteréinek agyából pattant 
ki és járta be a világot.

Az egyik estén éppen Debussyt ünnepelték, mint a francia zenei 
hagyományok nagystílű szószólóját, de aki sokkal nagyobb kritikával 
van önmaga iránt, semhogy túlzott soviniszta érzésektől engedné magát 
elvakittatni. Ünnepelték Debussyt, mint aki szóval és írásban verekedett 
a francia irányzatért; hangsúlyozta, hogy a francia zene nagyszerű történeti 
múlttal bir és a Wagnerizmus, valamint más befolyásoktól széttépett 
nemzeti irányt nemcsak meg kell újítani, de azt hatalmassá és erőssé 
kell fejleszteni. Debussyt már pályája elején a nemzeti irány lelkesítette 
s amikor mintegy huszonöt év előtt a római zenei ösztöndíjai nyerte 
cl, alig maradt az örökvárosban egy évig, sietett haza, Franciaországba, 
habár még négy évig élvezhette volna Rómában a nyugalmat. 
Egy ilyen estén nagyon megtapsolták Vincent d’ Indyt, aki hang- 
sólyozla, hogy „egy nemzet művészete és irodalma a legszebb morális erő“ 
habár megvallotta, hogy régebben ő is inspirálta önmagát idegen motívu
mokból és így legelső operája a magyar tárgyú „ Hunyady János“ volt.

Debussy agilációjának egyik nagy eredménye volt, hogy a párisi 
nagy Operában megkezdték a francia zenetörténelem felelevenítését és 
pedig nagyszerű sikerrel. „Tout-Paris“ ott volt a felevenílett „Hippolilc 
és Áricia" operaelőadásán, ahol Ramcau szelleme született újra száz- 
helvenhárom év után. S úgy találta mindenki, hogy szép és igaz volt 
visszatérni a francia melódia e korszakalkotó nagyiéhoz, akinek műve 
felébresztette a tiszta régi francia melódia becsületét és intim szépségeit, 
sok tanulságot adva az új gazdának és sok élvezetet a zenei közvéleménynek.

*
Debussy a boulognei erdő mellett egy pompás villában lakott, távol 

a város, az autók és villamosok zajától, egy chausséeban, ahol még 
Oetavc Mirbeau, Maurice Donnay és Henry Bataille festői kis kastélyai 
nevellek ki a fák sűrűjéből.

Mikor Debussyt meglátogattam, illetve utoljára láttam, negyven
nyolc év körüli lehetett. Debussy anyja egy kaliforniai kreol asszony volt 
s örökölte a kreol típust, de a homloka: — az egészen természetellenesen 
magas és egy antropológus részére bizonyára rendkívüli tanulmány lehetett.

Beszéltünk a Rameau — opera sikeréről és a francia zenetörténeti 
ciklus további jövőjéről.

— Minden jól megy! — kiáltotta kitörő jókedvvel. — Az emberke



eddig wagnerizmusról beszéltek s ezt úgy vették, mint a realizmushoz 
vezető utat. Nincs W agnerizm us! — kiáltotta. — Semmi értelme annak, 
hogy Wagner formáit szolgálják. És minek? Kétségkívül nagy ember volt 
s e helyütt bizonyos vonatkozást látok közte — és Hugo Viktor közölt 
— mondotta némi maliciával. — De — ma más. Éppenséggel nem logikus, 
de nem is szükséges, hogy a francia zenét megmérgezze. Ha a németek 
Wagnertől inspirálfatják magukat: igazuk van! De m i nem vehetjük
hasznát. Ami fejlődésünk eltérő a wagneri doktrínától és telralogiálól! 
Tizenöt év előtt Weimar lakosai meggazdagodtak, de tizenöt év alatt a 
wagnerianusok is idősebbek lettek. A tömegek lelkét üzletemberek 
kihasználhatták és ki is használták.

— És milyen eszközöket gondolna mester az eddigi befolyások ellen?
— Zeneileg nevelni ke ll a tömeget. Meg kell értetni velük, hogy a 

valcerekhez és olasz importhoz semmi közünk; meg kell értetni, hogy a 
zene nem bazár, nem üzlet! A p/ein-air zene erre igen alkalmas. A ter
mészet nagyszerű dekórum lehet a fák és virágok között. De a zenének 
plein-airre kel! konstruálva lennie.

— Tehát az eddigi szabadban lejátszott hangversenyeket és más 
művészi zenekarokat ideszámítja?

— Semmi eddigi szabad zenét! A zenének kizárólag plein-airre 
(a szabad természetre) kell alkotva lennie, összhangban a szabad termé
szettel, míg a zárt teremben ugyanaz nem volna alkalmas. így remélhető, 
hogy több zavaró zenereformátortól megszabadulunk, a tömeg részére is 
hozzáférhetőbb ez a zene és kiszorítaná a sokszor alantas külföldi muzsikát.

— Olvasta Puccini nyilatkozatát egy olasz lapban, mely szerint 
zenei újítás csak Olaszországban lehetséges?

— Ez egy olasz vélemény! Természetesen, Puccini védi a saját eszméit!
— Puccini azt mondja itt: „Debussy nagy a „harmonikus ujítás“ -ban, 

de ő a „melodikus újjáalakítást" várja a jövő zenedrámától.
— Csodálkozom Puccini véleményén. Ő nem talált föl semmit. Még 

a verista drámában sem. Az ő stílusa — túlzása a — Massenel-rendszer- 
nck. 5  aztán ilyen vélemény: „zenei újítás csak Olaszországban lehet
séges!" Különös! Ne feledjük ezzel ellentétben, hogy az olaszok francia 
szabályok, francia motívumok, francia sujet-k szerint dolgoznak, hogy 
csak néhányat említsek, fölhasználták Sardou „Tosca“ -ját, a „Manon“ -l, 
„A bohémvilág“ -of stb.

Debussyt a Párisban elhunyt Bertha Sándor, magyar zeneszerző 
figyelmeztette a magyar zenére.

— Lám — mondotta a mester, — önök is tanulhatnának a francia 
zenetörténeti ciklusból, — úgy értem, hogy önöknek hasonlóképpen egy 
magyar zenetörténeti ciki üst kellene kezdeniök a régi magyar szerzemények
től kezdve Mosonyi Mihályig s tovább. Így pl. cigányzenétől könnyen 
lehetne megtisztítani a magyar zenét. — Mosonyi nevét tisztán ejtette ki. 
Bertha több dalát eljátszotta zongorán és azóta nem feledte cl.

— Hajszálnyira sem vagyok elfogult sem a németekkel, sem más 
zenével szemben, — mondotta a bucsuzáskor Debussy. Beethoven, Bach, 
Brahms szuverén csillagai a zenének, de a Wagner-rajongás ma már 
szerintem csak árny . . . Nekünk vissza kell térnünk és ragaszkodnunk 
a francia eszményekhez.

A mester akkor fejezte be két operáját, melyeken felváltva dolgozott. 
Az egyik az „Usher család bukása", a másik „Az ördög a haranglorony- 
ban“ . Mindkét zeneműhöz a librettót is Debussy szerzetté.

7 0  ..............................................................................................................................
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zenei jK
^(özös zongoraoktatás száz éooel ezelőtt és napjainkban.

Irta  Ostüald ffá  nos, +
az orsz. ni. k ir. zeneakadémia tanára, a 
zongoratanárképző-tanfolyam vezető tanára.

III.

Logier rendszerét számos volt hallgatója s követője törekedett terjesz
teni s e célból több-kevesebb reklámmal zeneiskolát alapított; de ezeknek 
működése alig állott egyébből, mint a Logier-rendszer sablonos alkalma
zásából, melyből hiányzott minden éltető egyéni vonás. Ez mindmegannyi 
bizonyítéka azon igazságnak, hogy bármilyen jó legyen is valamely 
módszer, annak puszta átvétele és alkalmazása még nem biztosíthatja 
magában a sikert; üres formula és száraz utasítás marad az mindaddig, 
míg egy kellő ügyszeretettel biró s a különböző lélektani jelenségek iránt 
melegen érdeklődő s azokhoz alkalmazkodni tudó egyéniség lelkei nem 
önt abba. S épen ehhez mutatkozott a legkevesebb hajlandóság emez 
iskolaalapítókban. A visszahatás nem is maradt el. A régi rendszer hívei 
országszerte rendszeres hadjáratra emlékeztető támadásokat intéztek a 
tehetetlen utánzók ellen s a csendes, céltudatos munkálkodás helyeit 
csak nem mindenütt meddő polémiák harci zaja foglalkoztatja az embereket.

A buzgó iskolaalapítók között talán a legbuzgóbb: Stopéi Ferenc 
Dáv. Kristóf volt, kinek érvényesülési hajlamai még korunk törtetőinek is 
díszére válnának. A poroszországi Oberheldrungenban született 1794-ben, 
ahol atyja kántor volt. A weissenfelsi képzőintézet elvégzése után egy 
ideig íanítóskodotí Frankenbergben, azután egy bárócsaládnál házi tanító 
lelt. Ekkortájt keltett nagy feltűnést Logier módszere, melynek hírére Stöpel 
kijárta magának, hogy a porosz kormány őt államköltségen Londonba 
küldje eme módszer tanulmányozása végett. Berlinbe visszatérve 1821-ben 
Logier rendszere szerint egy zeneiskolát alapított; működése azonban 
úgy látszik nem elégítette ki az intéző köröket, mert a következő évben 
magát Logier-t hívták meg rendszerének bemutatása végett. Stöpel erre 
Berlint elhagyván, Potsdam, Erfurt, Gotha és Meiningenben kísérletezett, 
majd Frankfurt a/M., Darmstadt és München városaiban állított fel zene
iskolákat, továbbá felolvasásokat tartott a zeneelméletből és zenetörténet
ből, sőt Münchenben is egy zenelapot szerkesztett, mint azt Frankfurtban 
már előbb megkísérelte. M ikor aztán itt sem sikerült zöld ágra vergődnie, 
elhagyta Németországot és Párisba költözött, ahol 1829-ben ujra meg
próbálkozott egy Logier rendszerű zeneiskola alapításával. De a szerencse 
itt sem kedvezett neki s noha a „Gazelte musicale de Paris11 szerkesztő
ségében is alkalmazást nyert, gondteljes életén mégis keveset tudott 
lendíteni, ami annyira aláásta egészségét, hogy hosszas sínlődés után 
1856. december 29-én Párisban meghalt.2

' Jelen c ik k  megelőző két re'sze a Z ene i Szem le  első évfo lyam ának 6-ik és 7-ik 
számában je lent meg. — S zerk.

2 K iadott m űve i: „B e itráge zur W ürd igung der neuen M cthodc dcs g le ic lize itigen 
U nterrichts einer M ehrzahl S cb ille r im P ianofortespie l und der Theorie der H arm on ie .“ 
(Gotha, G líiscr, 1S25, 8°) „G rundzüge der G eschichlc dcs modernen M usiksyslcm s, nach
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Slöpcl lörlclő voll a szó legmodernebb értelmében, élelmessége olykor 
veszedelmesen közeliért a szélhámossághoz. Ügyes fondorlataival bizonyos 
hírnévre tett szert, de erkölcsi tekintetben nem kifogástalan mellékízzel. 
Még azzal is gyanúsították sokan, hogy az erlangeni egyetemen idegen 
eredetű disszertáció beküldése alapján szerezte volna meg a szabad művé
szetek doktori diplomáját. Állhatatlan természete s oktalan viselkedése 
állandóan kellemetlen helyzetekbe sodorta. Ehhez járult, hogy plágiumot 
is bizonyítottak reá, megállapítván, hogy nagy hangon hirdetett műve : 
„Neues System der Harmonielehre und des Unterrichts“ stb három rész
ben voltaképen mesterének Logier-nek hasonló cimű műve lelkiismeretlenül 
hígított kiadásban. A többi műveiről sem mondható sok jó. Misem termé
szetesebb, minthogy ilyen egyéni tulajdonságok mellett minden vállal
kozásával kudarcot kellett vallania. Tagadhatatlanul egyik legtipikusabb 
példája ő a zeneoktatásra teljesen alkalmatlan elemeknek.

Clementi, Cramer, Hummel, Kalkbrenner, Moscheles természetesen 
nem számíthatók a Logier-rendszer hívei közé, mert hiszen érdeklődésük 
(csaknem kizárólag) annak chiroplastjára szorítkozott, melyet Kalkbrenner 
tudvalévőleg egyszerűsített s „guide-mains" elnevezés alatt alkalmazott. 
Csak egy komoly követője akadt a sok közül, aki hű sáfárja volt Logicr 
örökének s tündöklő példa gyanánt szolgálhat minden idők zenepeda
gógusainak mint ember, mint művész, főképen pedig mint hivatásáért élte 
fogytáig lelkesen rajongó s csüggedetlenűl munkálkodó atyja s bálványéi 
növendékeinek:

P ro k s c h  József.
ísziileíelf Reichenbergbcn 1794. aug. 4-én. Atyja takácsmesterségei űzött, 
mellékfoglalkozás gyanánt pedig egy kis zenekart vezetett. Első zene
oktatását atyjától s ennek jó barátaitól nyerte. Mihelyt valamennyire túl
haladt az első nehézségeken, már segédkeznie kellett a kis zenekarban. 
Mint hét éves gyerek limpanista gyanánt szerepelt a zenekarban egy 
lakodalom alkalmával. „Még ma is bizonyos szánalom fog el — irja e 
zenekar „első" klarinétosa — ha visszagondolok arra, hogy ennek a 
fiúnak beteg szemei ellenére fuvoláznia kellett vagy limpanit vernie a rikító 
fényű és poros tánctermekben.” Maga Proksch első „igazi" mesterének Pielsch 
Fülöp karigazgatói tekintette, a kinél az iskolai előadás után az énekben, 
a hegedű, zongora és még néhány fuvóhangszer játékában nyert oktatást.

Nyolc éves korában jobb szemére megvakult. „Kínos Hőérzettől 
iildözletve mohón nekiláttam minden képzelhető tanulmánynak, különösen 
pedig az eddigelé meglehetősen elhanyagolt irodalmi tárgyaknak" — 
jegyezteti fel emlékirataiban Proksch. Előérzele nem csalt: iő  éves korá
ban bal szemére is megvakult s az orvosi beavatkozás már nem segít
hetett rajta. E szörnyű csapás közepette némi biztaíásúl szolgálhatott a/, 
a körülmény, hogy a törekvő fiú inegvakulása előtt elsajátította az egész 
hangjegyrendszert, több zenekari hangszer játékát s azonfelül a szükséges 
irodalmi előképzettséget.

deli bestén Quellén bearbeitel, ncbsl cinem V orw orl von G o llfr. W eber." (K erü li, Punekei' 
& Hu inb lo t, gr. 4"). „Neues System der H arm onic le lire  und des U n le rric lils  im P iano* 
fortesp ie l" in drei A b llie ilungen  (F rankfurt, A lid ra , IS25— 1827). „F re im iilliig e s  W orl über 
I. 13. Lo g ie r’s System der M usikw issenschafl und der C om position " (München, S id lcr, 
1827, 8°) Szerkesztője vo lt továbbá három röv idé lc lű  zcnclapnak: „A llgem e iiie r M usi- 
ka lischer A nze iger" (F rank fu rt a/W.), „A llgem einc M usikzc ilung" (u. o.), „M iiiic h c iie r 
M usikze itung" és némei fo rd ító ja : C h e ru b in i: „C o urs  de con lrepo in l" cimű H a lévy ló l 
k ido lgozo tt művének (1830). Végül még néhány dalfüzet és zongoradarab is meg
je lent tőle.
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Tizenöt éves korában a prágai vakok intézetébe iratkozott be, ahol 
az iskolai tárgyakon kívül zongora- és klarinétjátékot tanult. A zongora
játékban Kozeluch Vencel, a klarinétjátékban pedig Farnik Vencel, a prágai 
konzervatórium tanára, voltak mesterei. Hét évi buzgó tanulás után saját 
kérelmére elbocsátották az intézetből, melynek jeles növendéke volt s 
melynek néhány ünnepélyén mint zeneszerző is szerepelt. Szülővárosába 
visszatérve zenei tanulmányainak szentelte minden idejét s szorgalmasan 
komponált.

Egy művészi körúton lévő hárfaművész (Rieger) a következő évben 
arra birta Prokschot, hogy hozzá csatlakozzék. Művészi körútjok Cseh- 
és Morvaország néhány városára (Jungbunzlau, Pardubiíz, Brün, Olmützra) 
szorítkozott; az utóbbi városban elváltak útjaik és Proksch, Rudolf 
főherceg-kardinális ajánló levelével ellátva, egyedül folytatta útját Türnauon 
át Pozsonyba, Győrbe, Komáromba és Pestre; innen Egerbe, majd Grácba 
s végül Bécsbe vitte útja. Műsorain mindenütt zongora- és klarinétszámok 
szerepeltek. Bécsben a szintén világtalan Paradies Már. Tér. (1759—1824) 
hírneves zongoraművésznő vette pártfogásába s a bécsi zenei körökbe 
vezette be. Néhány zenei előkelőség biztatására itt is hangversenyezett 
jelentékeny erkölcsi sikerrel. Seyfried lovagnak, (1776—1841) Beethoven 
jóhírű tanulótársának, annyira megtetszett játéka, hogy kora első klari
nétosának nevezte. Proksch egészen 1818 nyaráig maradt Bécsben. Haza- 
menet még Teplitzen is adott egy hangversenyt, . mely alkalommal az a 
kitüntetés érte, hogy a fürdőben tartózkodó III. Frigyes Vilmos porosz 
király meghívta vendégül. Drezdába is kapott meghívást, ahol végre régi 
vágya teljesült, alkalma nyilván Weber K. M.-val megismerkedni. Néhány 
kisebb város érintése után ez év őszén hazaérkezett.

Hangversenyeinek eddigi sikerei nem telték elbizakodottá Prokschot. 
Jól tudta, hogy sikereinek jó része világtalanságának szól s ez bántotta 
önérzetét. Módot keresett tehát arra, hogy szánalom helyeit őszinte 
elismerést vívhasson ki magának az emberi társadalomban, e célból pedig 
mindenekelőtt biztos jövőre volt szüksége határozott irányú tevékenységgel. 
A zenei viszonyok tanulmányozására elég alkalom kínálkozott az útjába 
ejtett városokban. Éles itélő képességének csakhamar feltűnt a tulajképeni 
zenei nevelés általános hiánya. „Mert amennyire képes voltam az emberek 
muzsikálását áttekinteni — a magamét is beleszámítva — mindenfelé csak 
terv- és célnélküli muzsikálás járta, mely a művelődés és nemesítés elő
mozdítása helyett csupán az unalom ellenszeréül szolgál, akárcsak a 
kártyajáték, legtöbbnyire azonban embertársaink kínzásával foglalkozik.
I íz a tapasztalat önkéntelenül megjelölte jövőjének útját. „A  dolgok mai 
állapota elodázhatatlanul megköveteli a •zeneoktatás reformját." „Ha azt 
találnád tőlem kérdezni — irja tanulótársának Schönberger J.-nak — hogy 
hivatást érzek-e magamban erre, úgy habozás nélkül azt felelem reá, hogy 
igen! Abban a föltevésben persze, hogy időközben sikerülni tog saját 
magamat is megreformálnom.“ Naplójában ugyanez időből felemlíti, hogy 
Neuháuser Antal főtanító és Wollak József karigazgató „szíves segítségével 
a legbelialóbb pedagógiai tanulmányokba merült és hogy a régi és ujabb 
kor egész zeneirodalmát végigvette." Nagyarányú tanulmányait egyben 
érvényesíteni is törekedett az időközben szerzett tanítványokon. „Ezen 
módon legnagyobb meglepetésemre szinte észrevétlenül életre kell első 
reichenbergi zeneiskolám."

Eközben az a hír kelt szárnyra Lipcsén keresztül, hogy egy bizonyos 
Logier meglepő sikereket arat Berlinben uj zongoraoktatási módszerével.



74 enei Özem/e................................ ..................

Hogy teljes bizonyosságot szerezzen magának eme hír megbízhatósága 
felől, Spohrhoz fordult felvilágosításért, aki teljes elismeréssel nyilatkozott 
Logier rendszeréről. Erre Proksch habozás nélkül kivette útlevelét és 1825 
szeptember közepén kiséret nélkül Berlinbe utazott. Sonntag Henr., a 
világhírű énekesnő, akihez ajánló levele volt, személyesen elkísérte őt 
Logierhez, ki eleinte igen tartózkodóan viselkedett iránta, a három heti 
érintkezés alatt azonban annyira megkedvelte uj hallgatóját, hogy búcsú
záskor e dicséretre érdemesítette:- „Sok látó növendékem volt már, de 
egyik sem értett meg engem annyira, mint Őn.“

Hazatérve azonnal hozzáfogott egy uj tanterv kidolgozásához. Előbb 
két testvérét is beavatta az uj módszerbe, azután serényen megindult a 
zeneiskola munkája. A város közönsége a legnagyobb érdeklődéssel 
kisérte működését. A második tanévet nyilvános vizsgálattal fejezte be, 
amelyen a fél város jelen volt. Sikere akkora volt, hogy sokoldalú érde
meinek elismeréséül a város díszpolgárává választották. Négy évi lan
kadatlan működése után reichenbergi zeneiskolája annyira megizmosodott, 
hogy további vezetését bátran Antal öccsére bízhatta, az 1827-ben meg
alakított zeneegyesület sorsát pedig Schmidt Flórián intézte helyette; ő 
maga megtette a szükséges intézkedéseket egy prágai zeneiskola meg
nyitásához, mely terve 1831 március havában valósult meg. Mielőtt élete 
ezen döntő fordulatához ért volna, eleget tett szíve vonzalmának és 
1830-ban nőül vette egy reichenbergi polgár Anna nevű leányát, aki három 
évtizeden keresztül méltó hitvestársa volt.

Prágai működése azonban nem indult meg oly simán, mint a szülő
városi ; először a hatóságok aggodalmaskodásával gyűlt meg a baja, 
majd pedig a prágai zenészkörök irígykedésével kellett megküzdenie. Még 
1833-ban is panaszkodik, hogy „az itteni iskolamesteri próbálkozásomnak 
ez a 24 hónapja állandó vesződséggel telt el, melyet részint az iskolában, 
részint kívülről okoztak nekem." De már legközelebbi levelében régi 
önbizalma nyilatkozik meg: „Ezek az okvefetlenkedő urak mégsem
mennek velem semmire; megingathatatlan abbeli meggyőződésem, hogy 
végül mégis csak boldogulnom kell — kerüljön bár egy évtizedbe is. A 
Logier-féle alapelvek további átkutatásában és vizsgálgatásában nem 
szünetelve, most már az összes létező tankönyveket, módszereket valamint 
a különféle szakértekezéseket igyekszem velők szemben mérlegelni és a 
kipróbált alaphoz ragaszkodva mindent fel kívánok használni, ami az idő 
fogával dacolt, hogy azt a magam eszméje szerint kiépítsem . . .  Csak 
rendelkeznék legalább a szükséges segéderőkkel . . . Azonkívül nagy 
hiányát érzem egy könyvtárnak, amelybe tetszés szerint belenyúlhatnék. 
Így nagy fáradtsággal kell összekeresgélnem, amire szükségem van, vagy 
pedig annak beeszerzése reáfanyalodnom."

Az ellenségés áramlatok zaklatásai elől zenepedagógiai tanulmányaiba 
elmerülő Prokschot egy szerencsés véletlen óvta meg a zenészek járványos 
bajától: az egyoldalúságtól. Egy Führich nevű földije itáliai tanulmány- 
jutáról visszatérve bevezette őt egy írói s művészi társaságba, melynek 
tagjai különböző tudományok és művészetek előkelő képviselői voltak. A 
tudományszomjas s minden szép iránt melegen érdeklődő Proksch itt igazi 
elemébe került s minden szabad percét e társaságban töltötte, melynek 
összejövetelein csakhamar neki is jelentékeny szerep jutott. Gyakran meg
történt, hogy a tagok az egyetemen Miiller professzor szellemes esztétikai 
előadásait hallgatták, másnap meg Prokschnál jöttek össze, hogy a 
„kamarazene történeti fejlődését" a mesterművek megszólaltatásával
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élvezzék. A legkedvellebb gyülekező hely a vak mester dolgozószobája 
volt, vasárnap pedig a „nagy tanteremben" adták elő az intézet haladot
tabb növendékei azokat a „klasszikus" műveket, melyekről Miiller tanár 
olykor felolvasásokat tartott. Miiller esztétikus különben is gyakori vendég 
volt Proksch házánál, nemcsak azért, hogy Beethovent hallhassa, hanem 
azért is, hogy Pr. vezetése mellett az összhangzattant tanulmányozza 
valamint „én (Proksch) is gyakran időztem nála, hogy szellemes fel
olvasásait az esztétikáról hallgathassam." A társaság tagjai között tehát 
bizonyos kölcsönösség uralkodott a szakismeretek terjesztésében. Minden
esetre nagy érdeme volt eme társaságnak abban, hogy Prokscli idővel 
akkora sokoldalúságra telt szert az általános műveltségben, amekkorával 
kevés épszemű zenész dicsekedhetett volna az ő korában. Hogy mennyi 
dolgot adott neki a „collegiumban" való szereplése, azt ékesen megvilá
gítja egy 1854-beli levele Nándor öccséhez; „Felerészben igazgató, fele
részben diák, gyakran útját állja egyik a másiknak. Tanulni szeretnék s 
vezényelnem kell; majd megint vezényelve kell tanulmányoznom, amit 
tanulmányoztam, hogy vezényelhessek."

Prágai intézetének négy évi fennállása után már azt jelenthette Antal 
öccsének 1855-ben, hogy a közönség bizalma intézete iránt már meg
szilárdult s már nem állanak elő azzal a követeléssel, hogy cselekedjék 
úgy, mint ez vagy amaz. „Elégszer hangsúlyoztam már, hogy zeneintézetem 
mindenekelőtt általános zenei nevelésre törekszik, tehát nem köti magát 
sem zeneszerzők, sem virtuózok, még kevésbé csodagyermekek neveléséhez. 
Az elsőknek már természettől fogva erre organizálva kell lenniök; amazok 
csak akkor számíthatnak nagyobb érdeklődésre, ha oly ritkák, mint az 
üstökösök; ami pedig a csodagyermekeket illeti, szívesen elismerem, hogy 
vajmi gyorsan idomíthatok volnának olyaskitől, aki erre rászánja magát 
s amellett a doktorokkal fel akarja venni a harcot."

„Nincs szándékomban mindezekbe a tendenciákba magamat bele- 
árfani. Ahol van valami, ott lesz valami, nevezzük azt így vagy úgy. Az 
én törekvésem mindenekelőtt arra irányul, hogy a reám bízott növendéket 
harmonikusan képezzem, még pedig belülről kifelé. Mert én a művészetet 
nem tekintem külső máznak, hanem az egész ember szépítésére rendelt 
elemnek". . . .

„A zene szánalmas állapotai mind az úgynevezett virtuózoknak lelki- 
ismeretét terheli; ezek az eszközöket öncéllá tették s a művészetet a 
szívből az ujjakba helyezték át."

Ugyancsak Antal öccsének irja november 1-én: „Azt kérdezed, hogy 
miképen járok el mostanában ? A lehető legegyenletesebb kiképzésre 
törekszem, még pedig a hallás, az ütemérzék, a torok- és ujjkészség 
fejlesztése á lta l; az Ízlésre pedig a reprodukált zeneműben rejlő eszme 
megismerését vagy átérzését célzó útmutatás által igyekszem hatni. Csakis 
így válhatik a zene, véleményem szerint, igazi nevelési eszközzé."

A sors legnagyobb csapását, a vakságot egész éleién keresztül néma 
megadással viselte el, csak egy Nándor öccséhez intézett levelében 
emlékszik meg egy nagyobb lelki tusáról: „Amint egyszer tudatára
ébredtem feladatomnak, más sikert biztosító megoldást nem leltem, mint 
önnönmaganmak kellő pótneveléséi. Szerencsére bizonyos megifjodást 
éreztem emellett. Volt ugyan közben egy időszak, hála Istennek rövid 
volt, amelyben leírhatallanul szerencsétlennek éreztem magamat vakságom 
miatt. Az ebből származó függőség, a közvetlen munkálkodásban való
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akadályoztatás, megfelelő segédmunkások hiánya testileg és lelkileg lesúj
tottak. De mint már említettem, csak rövid ideig tartott ez az állapot."1

1 Annál tovább tarto tt „pó tneve lése ". A  „b iza lm as tudósítások1' egy 1858-iki rész
letében ez o lvasha tó : „Pótnevelésein kiegészítéséül je lenleg még a következők szo lgá lnak:
1. az á lta lános és speciá lis történelem ; 2. a b ib lia  s túd ium a; 5. a filozófia , lé lek-, test
es em bertan; 4. a művészet története és esztétika; 5. a m etodológia álta lánosságban 
(a módszerek tudom ánya); 6. az iroda lom történet, a legje lentékenyebb iroda lm i művek 
részletes tanulm ányozása kapcsán. Íme egy 44 éves d iák tanrendje, melyet a legszigorúbb 
le lkiism eretességgel be is tartott.

                  .■ ■ ■ ■ ■ ■

A zene és a mozgás ritmusának kölcsönhatását fejtegetve, úgy 
gondolom, hogy nemcsak a táncos, vagy az operaénekes, de a színész 
is, akinek látszólag nincs köze a zenéhez, ha muzikális, mozdulat dolgában 
sokkal kiválóbb lesz, taglejtése, járása, tartása sokkal harmonikusabb, 
sokkal tnegkapóbb mint azé, akiben hiányzik a zene iránti fogékonyság. 
Ezzel szemben talán nem mindenki fogadja el azt az állításomat, hogy 
ugyanígy sokkal jobb zenész az, akinek érzéke van a jó és helyes, tehát 
szép mozgás, a mozgás művészete iránt, mint az, akiben ez a motorikus 
fogékonyság hiányzik. Meggyőződésem, hogy csak annak a zeneszerzőnek 
a muzsikáját, csak annak a virtuóznak játékát érezzük elragadónak, csakis 
az a muzsika képes bennünket igazán megrázni, annak a zenének a 
hullámai visznek magukkal, röpítenek az öröm magaslataiba, dobnak le 
a fájdalom mélységeibe, amely zene erős testi impulzusokból fakad. 
Egészen szándék nélkül használtam ennek a muzsikának a jellemzésére 
az „elragadni", „megrázni", „vinni", „röpíteni", „dobni" kifejezéseket, de 
nem véletlen, hogy mindezek a kifejezések mozgási folyamatot jelentenek. 
Valóban igaz: A zene a jó  mozgás művészete. Mert azt a zenét, amelyből 
ezek a mozgási elemek hiányoznak, talán érdekesnek, de bizony többé- 
kevésbbé száraznak és semmi esetre sem hatásosnak fogjuk érezni. Ha 
azt mondom, hogy az igazán pompás, lelkesítő és felmelegítő zene mozgási 
elemekből fakad, úgy ezzel persze nem azt akartam állítani, mint ha az 
ilyen zene szerzője, vagy méltó reprodukálója szükségképen jó táncos is 
kellene hogy legyen, épp oly kevéssé, mint ahogy azt állítottam, hogy a jó 
színésznek egyben jól is kell tudnia zongorázni. Mert hiszen a zongorázni 
tudás még korántsem kritériuma a muzikalitásnak, amint hogy fordítva 
az, hogy valaki nem művel hangszert, még nem jele az immuzikálításnak. 
Épp úgy a Iradicionális táncformák ismerete, vagy nem ismerete még nem 
jelenti a mozgási ritmus iránti érzék jelenlétét, vagy hiányát.

Azt a zenét, amely erős mozgási elemekből fakad, plasztikusnak

i

^Kéi előadás a tya/croze-módszerröl,
1917 november 25-én és 29-én az orsz. 111. 
k ir. zeneakadémia nagytermében tartotta:

Freund Srnö, 
a Fodor-Zeneiskola tanára.

II.
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érezzük és végeredményben minden igazán jó zene plasztikus, mozgással 
telített; mennél plasztikusabb, annál közvetlenebb, erősebb a hatása. Hogy 
egy példát mondjak a modern zeneszerzők köréből: miért érezzük az
újkori francia zeneszerzők, például Debussy zenéjét dacára színbeli és 
harmóniai érdekességének, ha hosszabb ideig hallgatjuk, mégis egyhangúnak, 
fárasztónak, miért Reger fenomenálisan megszerkesztett művei minden 
csodálatunk dacára gyakran szürkének, sőt száraznak? Mert ez a zene, 
ha szabad magam így kifejeznem, „álló zene“ , mely nem mozog, nem 
folyik, legfeljebb nyugtalankodik. Ezzel szemben bármi legyen egyéni 
véleményünk Strauss Rikárd zenéjéről, mégis tagadhatatlan, hogy ezt a 
zenét lendületesnek, mozgónak, élőnek, plasztikusnak érezzük. Nem lenne 
nehéz a klasszikus és romantikus irány zeneszerzőit a plaszticitás szem
pontjából vizsgálva megállapítani, hogy jelentőségük egyenes arányban 
van a mozgási elemek erejével, energiájával és azt hiszem, hogy mindenki, 
ha a plaszticitás kérdését a virtuózok játékára alkalmazza, rá fog jönni, 
hogy annak a virtuóznak a játéka hat rá legjobban, akinek játékát nem 
az ujjaiból, hanem teste, lelke mélyéből eredőnek érzi.

Egy mozdulat annál szebb, tartalmasabb, kifejezőbb, mennél mélyebben 
a testből indul ki. Egy hangtalan sóhaj, melynek kisugárzásai alig jutnak el 
a végtagokig, megrázóbb, mint egy ökölbe szorított kéz, ha nem a testünk 
indította útnak a kétségbeesés, vagy düh e gesztusát. A marionettek 
groteszk élettelensége onnan származik, hogy mozgásuk a természetessel 
ellentétes irányban folyik. A báb karját csak úgy tudjuk felemelni, hogy 
a kezére kötött dróton huzzuk; így a mozdulat élettelen, üres. Ugyanily 
kifejezéstelen a mi mozgásunk, ha a karunk mozgása a kéznél, lábunké 
a lábfejnél kezdődik, ahelyett, hogy hullámszerűen folyna a légző izmokon 
kezdve végig a vallon, felső és alsó karon az ujjakba, illetve a csípőn, 
combon, lábszáron végig a lábfőbe. Teljesen ugyanazt a jelenséget 
tapasztaljuk a zongorahang szépségénél. Mennél mélyebben a test közép
pontja felé fekvő izmok vesznek részt a billentyű lenyomásában, annál 
(eltebb, öblösebb, tartalmasabb a hang. Minél inkább kapcsoljuk ki a 
törzs, a váll, vagy felsőkar izmait, annál laposabbá, színtelenebbé válik 
a hang.

Egyáltalában a reproduktív zene kérdésétől a mozgás és az izomérzet 
kérdése teljességgel elválaszthatatlan. Mikor érezzük egy zongoraművész 
játékát ritmikusnak? Ha a mozgási apparalusa oly kifogástalanul működik, 
hogy minden hang, minden hangsúly a kellő pillanatban, a kellő erőben, 
és kellő tartamban jött létre. Világosabban, mint a reproduktív zene 
esetében a zenei és testi ritmus azonos voltát alig lehet megállapítani. 
Mert hiszen a helyes zenei ritmusnak a helyes testi ritmus egyenes 
feltétele, sőt bátran mondhatjuk, hogy minőén ritmus tisztára testi s a 
zenei ritmus csak absztrakt valami; a mozgás ritmusának refleksze.

A ritmusérzés nevelése tehát csakis mozgás útján, vagyis a test révén 
érhető el. És ez az út különben is megfelel a gyermeki léleknek, a gyermeki 
gondolkozásmódnak, amely ismereteket legkönnyebben úgy szerez, ha azok 
játékszerű elemekhez, mozgási képzetekhez fűződnek. Ezt igen világosan 
látjuk az olvasniíanulás esetében, midőn olvasáskor a gyermek ajka még 
akkor is mozog, ha már nincs szüksége a hangos, hanem már csak a 
képzeletben való olvasásra; sőt nem egy felnőtt ember is megtartja ezt 
a gyermekkori szokását.

Minden képesség fejleszthető, ha csak a legcsekélyebb diszpozíció is 
megvan. Tudományos tény az a circulus vitiosus, hogy nemcsak egy
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szerv produkál funkciót, de viszont az egyszer végzett funkció visszahat 
a szervre és fejleszti azt. Hiszen minden gyakorlásnak ez a titka. Ha 
épen csak annyira fejlett bicepsem van, hogy az képes egyetlen egyszer 
behajlífani karomat, akkor ez az egy mozdulat már javított izmom állapotán 
és ismételve képessé teszi azt, hogy idővel a kívánt mozdulatot könnyebben 
és többször tudjam véghezvinni. Ezen az alapon tehát, a gyermek fejletlen 
idő- és hangsúlyérzéke oly mozdulatok gyakori ismétlése által, amelyek 
időbeosztási és erőfokozali emlékképeket hagynak hátra, fejleszthető és 
javítható. Minél erősebben vesz részt ezekben a mozdulatokban az egész 
lest, annál nagyobb a várható eredmény. Ritmusok kopogása, vagy 
tapsolása magában véve nem elegendő. A karok iitemző mozgásai már 
többet érnek, de igazán teljes munkát csak akkor végzünk ezirányban, ha 
az egész test végzi a mozgást, tehát például járó, vagy légző gyakorlatokkal.

Egyébként a Dalcroze-módszer elterjedése körül furcsa jelenségei 
tapasztalhattunk. Amíg a testnevelés terén az történt, hogy a ritmikus 
tornának mindenfelé elfogadták, nem a módszerét, hanem a nevét, 
amennyiben a régi ballet, vagy tornarendszerek egyrészét egyszerűen 
elnevezték ritmikus tornának, egyébként pedig minden maradt a régiben, 
addig a zenepedagógiában éppen a fordított eset állott elő: a Dalcroze- 
módszerről látszólag nem igen akartak hallani, és mégis a módszer egy 
sereg gyakorlatát, sőt alapelveit, átvették és alkalmazták, önállóan vagy 
régibb és ujabb zenepedagógiai rendszerekkel kapcsolatban. Hogy csak 
néhány példát mondjak: a Dalcroze-féle hallásképző módszerben a
hangnemek közti különbséget. azáltal tesszük világossá, hogy az. egyes 
hangsorokat nem alaphangjukon, hanem minden esetben az egyvonásos 
c-én, illetve cisz-en vagy cesz-en kezdve énekeltetjük. A hangsoréneklésnek 
ezt a módját, továbbá az ütemező mozdulatok használatát, melódiák és 
ritmusok improvizálását ma már általánosan használják a Lavignac- 
Eiemann-féle zenediklálással kapcsolatban, illetőleg az általános zenetan 
keretein belül. A belső hallás és az elképzelő képesség fejlesztésére 
irányuló kísérletek a Dalcroze-módszer ama gyakorlataiból erednek, 
amelyekben a növendékeknek bármely pillanatban váratlanul bizonyos 
mozdulatokat, ritmusokat csak „belsőleg", tehát képzeletben kell elvégezniük, 
ugyanígy egyes hangokat, vagy melódiarészleteket csak képzeletben, 
hangtalanul énekelniük. Végül annak a mindinkább terjedő elvnek a 
hangsúlyozása, amely elvet Daicroze lelt egész módszerének kiinduló 
pontjává, hogy tudniillik a zenei nevelés szempontjából abszurdum, ha a 
tanulás hangszeren kezdődik, hanem hogy a gyermeknek először zenei 
fogalmakkal, tehát a ritmus és a magassági viszonyok elemeivel kell 
rendelkeznie, mielőtt megkivánnók tőle, hogy ezeket praktikusan, hang
szeren alkalmazza. A hangszertanulásnak, mint a zenetanulás kezdetének 
az eredménye az a lehetetlen állapot, amelyet velem együtt bizonyára sok- 
pedagógusnak volt alkalma megfigyelni, hogy tanulmányaikat befejezeti 
zongoristák képtelenek egy dur hármas egy moll hármastól megkülön
böztetni, ezzel szemben tanúja leheltem annak a rohamos zenei fejlődésnek oly 
kis gyermekeknél, akik a ritmus elemeit testi úton elsajátították, akiket a hang- 
rendszerbe tisztán éneklés és hallás alapján vezettünk be,a hangjegyek ismere
tet későbbre, de mindenesetre a zongorabillentyűzetének megismerése előtti 
időre hagyva. Ennek a zenei előmunkálatnak az elvégzése persze nem a szak
tanár feladata volna, hanem mint az általános műveltség egyik kelléke, az 
iskoláé. Akkor azt hiszem, közelebb jutnánk ahhoz a célhoz, amely, egy 
nemcsak zongorázó, hanem valóban muzikális generációnak a nevelése.
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&tnlékezéőek Oroszországra és (Skandináviára.
l rl<i :  G róf ‘Zichy Géza.

Régi papirosaim közölt turkálok. Néhány elsárgull ujságlap akad 
kezembe. Régi újság, szerkesztője halolt, maga a lap is meghall már. Ki 
emlékszik még a Fővárosi Lapokra?

Oroszországi hangversenyutamból visszatérve a Fővárosi Lapok 
hasábjain írtam élményeimet. Régi emberek nem válnak ujra aktuálisokká, 
de régi újságok igen. Emberekről olvasok, akik legnagyobbrészt már 
nincsenek, eseményekről, amiket állítólag én éltem át. A dolog kezd 
engem érdekelni. Emlékezésem kintornájában megszólalnak a régi hengerek, 
amelyek mintha új melódiákat zengenének. Minden újból megélénkül és 
megfogható jelenségekben tűnik elém.

Az elsárgult lapokból megtudom, hogy 1888-ban Fredensborg dán 
királyi kastélyban Kopenhága mellett a cári pár, a dán király és királyné, 
valamint az akkori walesi hercegnő, később angol királyné előli zongo
ráztam. Unokabátyámmal, Frankenstein gróf oszlrák-magyar követtel 
másfél órai kocsikázás után érkeztem Kopenhágából Fredensborgba. 
Hedemann admirális, királyi főudvarmester fogadott minket és egy szalonba 
vezetett, ahol herceg Obolenszki orosz főudvarmester, valamint az egész 
angol, orosz és dán udvari kiséret fogadott. Mindenütt a legnagyobb 
egyszerűség és kényelem uralkodott. Az ebédlőben dán szokás szerint 
„smörbrőd“ -et kínáltak, hideg halakat és mindennemű hideg halételeket. 
Ezután következett a reggeli. Asztalnál a csudaszép Obolenszki hercegnő 
és egy angol udvarhölgy között ültem. A hölgyek oroszul kezdtek társa
logni. Miután magam is beszélek némileg szlávul, megértettem a hercegnő 
következő szavait:

— Azt hittem, hogy művészünk öregecske emberke lesz, pedig hál 
egészen nagyszerűen néz ki.

Erre én tótul feleltem:
— Hercegnő, hiszen a művész még csak harmincnyolc éves.
Szavaimat nagy derültség kövelte. A társaság igen szeretetreméltó

voll hozzám és az étkezésnél mindenáron segítségemre akartak lenni, 
amig minden hölgynek egy-egy almát meghámoztam és ezzel bebizonyí
tottam függetlenségemet.

Milyen ravaszak a diplomaták! Unokabátyám kijelentette, hogy én 
csak akkor tudok zongorázni,. ha előbb elszívok két cigarettát. Mikor 
ezen az élvezeten is átestünk, egy kék selyemmel dúsan díszített szalonba 
léptünk. Ott találtuk a dán királyt, a királynét, a cárt, a cárnét, a walesi 
hercegnőt, a dán trónörököst és trónörökösnét és még több herceget és 
hercegnőt, ez utóbbiak a zsenge korhoz tartoztak még. A felségek 
említették, hogy a királyi kastélyban a himlő uralkodik és kérdezték, hogy 
nem félek-e? En azt válaszoltam, hogy általában csak két dologtól félek: 
a rossz tengeri utazástól és a rossz zongorától. A király mosolygott és
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további művészi terveim iránt érdeklődött. Ekkor a walesi hercegnő lépett 
körünkbe. Még Parisból ismertem és most szorosan hozzásímuló angol 
ruhájában még szebbnek találtam mini azelőtt. Szőke fürtös feje szinte 
megkoronázta az egész jelenséget. Nővérének, Mária Feodorovna cárnénak 
szépsége egész másnemű volt.

Pompás fekete haj, álmadozó, sötét szemek, amelyekből olykor 
világos lángok szikrázlak. Csudálatos szemek, telve asszonyi odaadással 
és férfias energiával. Alakja teli, arányos, anélkül, hogy nagy lenne. 
Hangja mély alt, majdnem szonórikus bariton. Egészben véve nagyszerű, 
imponáló nő. Kedveskedve beszélt művészi és humanitási működésemről 
és mindenről jól informáltnak látszott. M ikor beszélgetésünk hosszúra 
vált, észrevettem, hogy a többi magas közönség már játékomat szerelné 
hallani. Engcdelmet kértem tehát, hogy megkezdhessem a játékot. Ebben 
a pillanatban III. Sándor cár lépett hozzám. Előttem állott a minden 
oroszok hatalmas ura és uralkodója és erőteljesen rázta meg a kezemet. 
III. Sándor cár erős, nagy férfi volt és alakja hízásra hajlott. Szemei 
okosan és jóakaratulag néztek. Egy derék katona benyomását gyakorolta. 
Lényében volt valami megnyerő, valami őszinte.

Azt kérdezte tőlem:
— Mondja, kérem, ezeket a nagy nehéz utazásokat csak azért teszi, 

hogy jól tehessen?
— Nem felség, hanem a művészet iránti szerétéiből és lelkesedésből is.
Azután tovább kérdezte:
— De ha nem tudna jót tenni, akkor is adna hangversenyeket?
—■ Bizonyára felség.
A cár akkor apósához fordult és hangosan felnevetve szólt:
— Nézd, ez nem hazudik, éppenséggel nem hazudik, nem volna 

szabad diplomatának lennie.
És akkor megkért a cár, hogy kezdjem meg a hangversenyt. Játékom 

alatt többször felkiáltott:
— Ez az erő, ez az óriási erő! Honnan veszi ez a sovány ember 

ezt a nagy erőt!?
A harmadik darab után megtapogatta az izmaimat és minden 

ujjamat külön megvizsgálta.
A cárné azt kérdezte, hogy nem akarnék-e Oroszországba menni. 

Azt feleltem, hogy a fogadtatás után, amelyben részem volt, szívesen mennék.
— Tegye ezt meg, — mondotta a cár, — ma azonban még néhány 

magyar darabot kell nekem játszania. Nagy barátja vagyok az Önök 
zenéjének.

— Felség, engedje meg, hogy a legszebb magyar darabot játsszam, 
a Pákóczi-indulót.

Anélkül, hogy választ vártam volna, leültem a zongorához és 
eljátszottam a minden oroszok cárjának a magyar szabadságindulót.

. . . 1889-ben a bécsi orosz nagykövet egy nyilf levelével elutaztam 
Pétervárra. Hangversenyeim itt minden utcasarkon azzal a megjegyzéssel 
voltak plakaíirozva, hogy azok a cárné felszólítására és az orosz vörös 
kereszt javára mennek végbe. Mindjárt megérkezésem után meglátogattam 
nagykövetünket Wolkenslein grófot és feleségét, özvegy Schweinifz 
grófnőt, Wagner Rikárd bátor valkürjél. Elhatároztuk, hogy Széchen gróf 
—■ akkor attasé, később párisi követ, jelenleg magyar főudvarmester 
Budapesten — társaságában teszem meg látogatásaimat az udvarnál. 
Miután a Galiczin, Obolenszki, Kuíusov és Dolgorucki családoknál jártunk,
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elsiettünk nagynevű rokonomhoz, Zichy Mihály festőhöz, aki a legnagyobb 
szeretettel fogadott.

Épen azzal volt elfoglalva, hogy megfesse a Borki melletti vasnli 
katasztrófát, borzalmasan szép akvarell volt. Zichy a szerencsétlenség 
alkalmával szemben iilt a cárral a vasuti kocsiban. A szolga merőn nézett 
egy eziist tálra, egy mozdulatot tett éppen, mikor egyszerre recsegés, 
ropogás támadt. Egyszerre nagy detonáció történt. Zichy úgy érezte, hogy 
előre bukik. A szolga kezéből az eziist tál éppen Zichy arcába repült és 
kiverte két fogát. Érre sötét éjszaka lett és Zichy elvesztette eszméletét. 
Aztán hirtelen hideget érzett. A feje a vasúti kocsi alatt feküdt, a teste 
pedig hóban és sárban. A vasúti kocsi teteje alatt feküdt a cári család is. 
Az első, aki eszméletét visszanyerte, a trónörökös volt, a későbbi II. Miklós 
cár. Négykézláb a vasuti kocsi vége felé mászott és azt kiáltotta:

— Utánam, utánam, itt világosság van!
Bárha később, amikor cárrá lett, szintén megtalálta volna a világos

ságot, amely sok vérből és veszedelemből kivezetett volna! Az egész cári 
családot az mentette meg, hogy a vasuti kocsi teteje épségben maradt. 
A cár és a cárné lérdenállva mondtak hálát Istennek megmenekülésükért.

Annak a napnak az éjjelén, amikor Zichy Mihály lelkemet ezzel az 
elbeszéléssel felizgatta, kopogtatás ébresztett fel. Kinyitottam az ajtót, 
mely előtt egy magasabb rangú orosz tiszt állott, aki közölte velem, hogy 
a cárné másnap délben az Anschikov-palotában vár és hogy egyszerű 
toalettben jöjjek. Különösnek tetszett nekem ez az éjjeli meghívás és nem 
tudtam újból elaludni. Különös ijedtség érzete vett erőt rajtam, amelyet 
nem tudtam legyőzni. Másnap korán reggel nagykövetségünkre siettem. 
Az egész palotát nagy izgalomban találtam. Ott közölték velem a rettenetes 
hírt, amely villámcsapásként hatott rám:

— Rudolf trónörökös meghalt.
Azonnal el akartam utazni. A nagykövet azonban marasztalt és így szólt:
— Önnek maradnia kell, a hangversenyt azonban el kell halasztani.
Nehéz szívvel mentem a cárnéhoz. A nagyasszony látható meg

indulással fogadott és reszkető hangon szólott:
— Micsoda hír! Az egész éjszakát álmatlanul töltöttem! Szegény 

anya! Szegény apa!
Fájdalma igen őszinte volt. Nekem a torkomat fojtogatta valami és 

csak nehezen bírtam sírásomat visszatartani. Néhány pillanat múlva szóltam:
— Felség, ez nagy csapás!
A cárné így szólt:
— Valóban nehezemre esik, hogy hangversenyünkről beszéljek most, 

de meg kell lenni. Ha Budapest nem volna olyan messze, arra kérném 
önt, utazzék haza és jöjjön el néhány hél múlva ismét, így azonban azt 
kell kérdeznem Öntől, nem volna-e kedve néhány hétig itt maradni?

Igennel feleltem és rendelkezésére bocsátottam magamat. Néhány 
pillanat múlva ezeket mondta a cárné:

— Köszönöm Önnek és egyben arra kérem, hogy a zenekari suitet, 
amelyet anyámnak ajánlott és melynek egyes részeit Fredensborgban 
eljátszotta, zenekarunkkal adassa elő. Obolenszki herceg mindenről 
gondoskodni fog . ■. .

A Péter-téren all egy nagy, komoly palota, az urchimandrilu lakása, 
a szent szinódus székhelye, az orosz Vatikán. Itt lakik az az ember, aki 
gyakran hatalmasabb magánál a cárnál is. Csak néhány hét előtt fordult 
elő ilyen eset. A cár megadta az engedélyt, hogy Rubinsteinnek Iván
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című operája az udvari színpadon színre kerüljön. Az archimandrita 
tiltakozott ez ellen és az opera nem is került színre. A szinódus világi 
elnöke volt a cár nevelője, ő és az archimandrita voltak a vicecárok. A 
keleti tartományok szegény evangélikus lelkipásztorai ezt bizonyíthatták 
volna. Az orosz vatikán előtt áll Nagy Péter cár szobra. A cár lovon ül 
és a ló hátulsó lába maga alá tapos egy kígyót, — a korrupciót. Az 
egész szobrot a kígyó tartja. Erre a körülményre-figyelmessé tettem az 
egyik öreg tábornokot, miközben így szóltam:

— Ez a szobor nem felel meg Katalin cárnő intencióinak, mert abban 
a pillanatban, amikor a korrupció törik, az egész cárizmus romokba hull.

Az öreg űr hamiskán mosolygott és szólt:
— Lehet, hogy a cárnő éppen ezt akarta jelképezni.
Egy napon felkeresett az udvari zenekar parancsnoka, Stackelberg 

báró ezredes és jelentette, hogy suitem próbái megkezdődhetnek. A magas- 
képzettségű, szeretetreméltó ember megmutatta nekem a pompás zenepalotát, 
amelyben ő és a zenekarnak még százhuszonnégy tagja pompás lakással 
bírt. A zenekar nős tagjai elkülönített három-négy szobás lakásokban 
laktak, a nőtlenek pedig kettesével nagy világos termekben. A cár bőkezűen 
gondoskodott zenészeiről, egyben azonban arról is, hogy a muzsikusok 
könnyen izguló temperamentuma a kellő korlátok között maradjon. A 
folyosókon éjjel-nappal fegyveres őrök cirkáltak, puskával a vállukon. 
Nem tudom, hogy adott esetben a dobon és cintányéron kívül a termé
szetes ütőeszközöket is használták-e. Olt legalább nem fordulhat elő az, 
mint nálunk, hogy a művészek nincsenek kellő hangulatban. M ikor az 
épületbe léptünk, az egész zenekar már együtt volt a nagy próbateremben. 
Az egyik falon olt lógtak a nagy fuvóhangszerek, amelyek az úgynevezett 
vadász-zenekaré voltak. Mindenik hangszer csak egy hangot ad, a mély 
basszus trombitája majdnem hat méter hosszú. A cárok trónralépése 
alkalmával játszották ezekkel a hangszerekkel az orosz himnuszt a Kreml 
tornyáról, még pedig olyan erővel, hogy kél mérlföldnyire is elhallatszik.

Mikor beléptünk, az ezredes vezényelt:
— Stavaj! Állj fel!
Az egész zenekar, akár egy ember, glédába állott.
Aztán elhangzott a második vezényszó:
— Sagyis! Leülni!
Erre nagy dobogó zaj támadt, amikor százhuszonnégy zenész 

egyszerre vetette magát székére.
Az ezredes bemutatta nekem a zenekar karmesterét, Elicge ural, 

egy nagyon kedves emberi, aki magasszáru csizmáiban saját mondása 
szerint hasonlított valami rablólovaghoz. Mikor a pulpitushoz léptem, 
újból felhangzott a vezényszó:

—■ Stavaj!
Ezt követte a tisztelgési vezényszó. A százhuszonnégy zenész 

egyszerre darálta cl iskolás gyerekek modorában:
— Üdvözlünk léged és jó egészséget kívánunk.
Erre ismét felhangzott az ezredes parancsa:
— Sagyis!
A százhuszonnégy ember újból tilemszerűen leült. Egyébként a cár 

zenekarának nagyon jó erői voltak. A legtöbb orosz volt, de akadt köztük 
néhány tehetséges német is.

Áz erre következő napok igen megerőltetők voltak. Egyik hang
verseny követte a másikat és nekem alig volt időm magamat kialudni.
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Az orosz tengerészei kaszinójában játszottam. Szép, kedélyes este volt. 
Akkor meghatóban néztem az orosz tengerészet szalagjaira, amelyekkel 
az orosz tengerésztisztek engem megtiszteltek és melyek most nagy 
üvegszekrényemben lógnak. Másnap Rubinstein kívánságára a császári 
szanatóriumban játszottam. Ez volt a legkényesebb hangversenyem. 
Szerencsém volt. A hangverseny után Rubinstein felrohant a pódiumra, 
megölelt és meleg szavakkal fejezte ki elismerését.

Azután következtek zenekari kíséretemnek próbái. „Egy vár törté
nete", romantikus, naiv hangú darab, magyarázó költeményekkel, melyeket 
Bock, a császári színház főrendezője recitált. Mindezt lelkiismeretesen 
kelleti próbálni. Még nagy hangversenyem napján is déli egy órakor ért 
véget a próba. Este a nemesi kaszinó nagytermében játszottam a cári 
pár és igen előkelő közönség előtt. A következő napon ment végbe zenekari 
hangversenyem. Kisérő, dr. Závori szintén jelen lehetett a hangversenyen, 
előbb azonban elszedtek tőle minden ércből való dolgot, zsebkést, órát, 
és aztán a zenekarba ültették két öles muzsikus közé, akiknek az egész 
est folyamán sziinetjiik volt. Nevetnem kellett, amikor a kis embert 
megpillantottam nagy mozdulatlanságában két hatalmas őre között.

Még a hangverseny előtt tizenlette nekem a cár Stackelberg ezredes 
állal, hogy szeretne még egyszer játszani hallani. Ez nekem nagyon 
kellemetlen volt, mert ha az ember órákon keresztül dirigál, aztán már 
csak ólomnehéz kézzel játszik, de végül is mégis meg kellett Ígérnem. 
Llgylátszik; hogy a cárné eltalálta aggodalmaimat, mert felém jött és így szólt:

— Azt hiszem, kellemesebb lesz önnek, ha a dirigálás előtt játszik. 
Őfelsége bizonyára beleegyezik ebbe.

A cár igenlőleg bólintott és a következő pillanatban már előttem 
állott, hatalmasan megrázta a kezemet és kérdezte, hogy mit akarok 
játszani. Megneveztem néhány piécet, amelyek megnyerték tetszését. 
Iliből ereznem kellett, hogy milyen erős keze van a cárnak. Nem is csuda, 
naponta maga vágott le a Gacsinában egy lát. llgylátszik, hogy ez családi 
tradíció, mert szerencsétlen trónjavesztett lia most fogságában hasonló 
munkával tölti idejét. A zongorahangverseny után bemutattak azoknak 
az udvari személyeknek, akiket még nem ismertem, így a kél montenegrói 
hercegnőnek, Stananak és Milicának, továbbá Miklós trónörökösnek. 
Karcsú fiatalember volt a trónörökös, kissé gyenge szervezettel, némileg 
ijedt és szórakozott. Külseje némileg emlékeztetett engem Rudolf trón
örökösünkre.

— Ön eszközt talált és módot, hogy szerencsétlenségéből sok embernek 
vigaszt nyújtson. Ez ritkaság, mert a szerencsétlenség rendszerint egy még 
nagyobb szerencsétlenséget von maga után, — mondotta jóslatszerűen.

Most aztán megkezdődött a zenekari hangverseny. A közepén tíz 
perces szünet volt. A cár egészen jól verte ki ujjávai az ütemet. Nagyon 
meg voltam ezen lepődve.

— Felség, — mondottam, — ne méltóztassék tőlem rossz néven 
venni, ha azt állítom, hogy felséged már dirigált egyszer zenekart.

A cár nevetett:
— Szívesen meglenném, csak volna rá időm.
Meg kell vallanom, hogy Sándor cár személye felette kedvező 

benyomást gyakorolt rám. Őszinte, lovagias érzésű, férfias férfi, egyszerű 
fellépésű, pózmentes, arcán a joviális kedélyesség megnyerő modorával. 
Meg vagyok róla győződve, hogy ő ezt az igazságtalan háborút sohasem 
kezdte volna meg.
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cJiárom miniatűr.
Az isteni Mozart is cavalliere volt, cavaliiere filharmonico és ezen

kívül : aranysarkantyús lovag, hogy a fenséges Gluckról ne is beszéljünk. 
Egykor, űgylátszik azon a nézeten volt a világ, hogy az emberi magas
rendűség, az előkelőség, csak egyféle és lehet, hogy igazuk volt, amikor 
lovagi címmel tüntették ki a tizenhárom esztendős, csodálatos gyermeket, 
aki koránál fogva ugyancsak apród lehetett volna, a tehetség jogán viszont: 
nagymestere volt a zeneművészetnek. Most, évszázadok múltán úgy
látszik, ismét visszatérünk ehhez a felfogáshoz. A vaskorona : e nemes 
és patinás kitüntetés, amelynek harmadik rendjével eddig államtitkárok és 
kiváló miniszteri tanácsosok élete munkáját jutalmazta az ország, most ifjú 
hadnagyok mellén is ragyog, és a rendjel kék-sárga szallagja néhány 
hét előtt négy magyar művész gomblyukában is kivirujt, mint a királyi 
elismerés jelképes virága. A négy közü l: Szendy Árpád arcképét e 
hasábokon megkísérelte már felvázolni a krónikás. Az -új magyar 
zongorakultura nagymesterének profilja mellé kerül a három sziluett, 
amely itt következik.

Herzfeld Viktor.
Ő : az akadémikus. A Zeneakadémián az újító fiatal zeneszerzők, a 

muzsikájában romantikus igazgató mellett, ő képviseli nyilt sisakros'téllyal, 
tudatosan, bevallottan és a legmodernebb készültséggel a konzervativiz
must. Esztétikai rendszere kikristályosodott. Nincsenek skrupulusai. Elvei 
leszűrtek, tisztultak, megállapodottak. Az idő, vasfoga nem fog rajtuk. 
Meggyőződéseiben nem ingatja meg sem a divat, sem a reformerek 
agresszív magatartása. Ő a maga útján jár és van bátorsága ahhoz, 
hogy kitaposott úton járjon. Ez az út az elmult századok mesterműveivel van 
kikövezve és olyan magaslatokra vezet, amelyeken a végtelenség, az örökké
valóság lehelete éri arcunkat. Szó sincs róla: erről az útról lehet le is 
térni és az eltévedésben sok izgató, érdekes, váratlan, sőt nagyszerű 
mozzanattal találkozhat a vándor. Herzfeld Viktor azonban sohasem tért 
le arról az útról, amely a klasszikus ideálhoz vezet, iránytűjét el sohasem 
hajította magától, nem bízta magát a bizonytalanra, a véletlenre és hogy 
nem lelte, ezt annál is inkább helyeselni kell, mert zeneszerző generációk 
voltak és vannak a gondjaira bízva, amelyek fejlődésére végzetes be
folyással lehetett volna a mesterük esetleges eltévedése. A zeneszerzés 
tanárának nem lehet az a kötelessége, hogy felfedezőket neveljen. Új 
világrészek felfedezését tanítani, sohase is lesz lehetséges. Csak arról 
lehet szó, hogy az iskola olyan embereket neveljen, akik tudnak tájé
kozódni az élet vagy a művészet szabad tengerén. Aki Kolumbusz: majd 
felfedez egy világrészt a saját lángelméje világánál és aki Schwarlz 
Berthoki: majd kitalálja azt a robbanó anyagot, amellyel kétszázhusz
kilométernyire lehel röpíteni a negyvenketíesl. Kolumbuszokat és Debussykef 
tenyészteni azonban lehetetlen, de nem is kívánatos, lévén a zeneszerző 
olyan teremtménye a jó Istennek, amelyből mindig csak egyetlenegy: az
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első, az új, az eredeti, az igazi: értékes és jelentékeny, a többiek viszont, 
akik az eredeti képe mására teremtettek vagy teremtették magukat, a 
közönség részéről, mint értéktelen hamisítványok visszautasíttatnak és 
méltán. Herzfeld Viktor nem nevelt kis Regereket és Schönbergekef, ezt azon
ban nem szemrehányásként mondjuk. Az az útravaló, amellyel a tanítványait 
elbocsátotta a tanteremből, szolid, reális, biztos alapja lehetett a Icgdiffe- 
renciálódottabb fejlődésnek is, alap volt, amire mindent lehetett építeni, 
ideális alap, mert nem determinálta helyrehozhatatlanul a hangpalotát, amelyet 
egykor föléje fog emelni az ifjú művész. A mértéket, amellyel Herzfeld 
Viktor mért, iskolában: mintaszerűnek tartjuk, de az iskola falain kívül 
is tiszteljük, mert ezt a mértékrendszert a nagy mesterek oeuvrejéből vonta 
le a zenetudomány. Lehetséges, hogy a repülőgépen, amelyet a klasszikus 
esztétika elvei szerint konstruál a fiatal zeneszerző, nem sikerül felemelkedni 
az impresszionisták Délibáb birodalmába, viszont kárpótlásul, attól sem 
kell tartani, hogy a motor felmondja a szolgálatot: a gép ha nehézkés is, 
de stabil. Az aeronaufika minden egészséges katonából jó repülőt nevel. 
A zenepedagógia ennyire még nem fejlett. A zeneszerzést még nem 
sikerült sofförmesterséggé leegyszerűsíteni. A művészetben még mindenki 
annyira viszi csak, amennyire a saját szellemének szárnyaló ereje elragadni 
tudja. Azzal a készültséggel, amellyel Herzfeld Viktor bocsátja útnak a 
növendékeit, nem bizonyos, hogy bele tudnak röpülni a napba. Az viszont 
kétségtelen volt, hogy nem jutnak Ikarusz sorsára.

Moravcsik Géza.
Költő és diplomata. Azonfelül, hogy tanít, ifjú művésznövendékek 

és tanárművészek személyi ügyeit intézi. Hogyan is értené meg őket, ha 
nem lenne maga is művész, és hogyan is intézhetné el a legkényesebb 
primo uomo-afféreket, ha nem lenne diplomata? Nyájas és szíves, a vele 
való személyes érintkezés nevelőén hat, boldogult Faludy Ferenc, ha ma 
élne, róla mintázhatná „az udvari ember" portréját. Magyarországon, 
ahol Knigge, e csodálatraméllóan finom és mély bölcs nem csinált iskolát, 
Moravcsik Géza a társadalmi érintkezés művészeiének kevés és üdítő 
jelenségei közé tartozik. A Zeneakadémia előkelősége egy kissé az ő 
választékos és előzékeny, egyben tartózkodóan úri és férfias modorának 
visszfénye is, nélküle más, szegényebb lenne az ország egyetlen zenei 
főiskolája. A régi francia színpadi írók ősz gavallérjai voltak olyanok, 
mint ő. E kedves és szerény magyar úr legjobb stilisztáink egyike, sok 
szép magyar verset írt és nemcsak személye, tie munkái is tiszteletet 
váltanak ki belőlünk és felébresztik rokonszenviinket. A lovagi cím, úgy 
érezzük, kevés a számára, ha nem lenne annyira magyar, mint amennyire 
az, inkább ez a rang dukálna néki: marquis . . .

Szabados Béla.
Egy kissé már a zenetörténeté. A fin de siécle egyik legünnepeltebb 

színpadi szerzője volt és méltán. „A bolond" némely részletében, a népies 
magyar opera, a népdalban gyökerező, dalművé fejlesztett népszínmű 
kérdésének szinte tökéletes megoldását mulatja. Inkább ösztönös tehetségű, 
mint tudatosan kísérletező zeneszerző volt fiatalabb korában Szabados 
Béla, gazdag lelcményű, fejlett készségű, erős magyar érzésű. A dalait is 
magának követelné a magyar lira története, ha tiatal énekesnőink nem 
vitatnák el azokat a történelemtől a jelen számára. A fiatal énekesgene
rációk azonban ragaszkodnak e finom, érzelmes és ötletes kompozíciókhoz 
és rajonganak Szabados Béláért: az ő javára irják a tudásuk 80%-át.
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Hogy ez menyire indokolt, nem tudjuk, néhány év óta nem vagyunk 
bejáratosak a kulisszák mögé, de feljegyezzük a tényt: azt tartják,
hogy Szabados Béla viseli gondját az operai mezők mindkét nembéli 
liliomainak. Az övék: a fiatal énekeseké és énekes nőké Sza
bados Béla jelene. Mi a jövőjére vagyunk kiváncsiak. Hosszú pihenő 
után ugyanis nemsokára uj művel lép a közönség elé: Kármán
József Fanny-jából ír operát. Az ulolsó évtizedek a boszorkányos ügyes
ségű zeneszerzők sorát vonultatták fel előttünk, érdeklődésünk azonban 
„A  bolond14 szerzője iránt nem hogy csökkent volna, de emelkedett. Fiatal 
zeneszerzőink tömött sorokban való felvonulása ugyanis csak azt a régi 
tapasztalatot szemléltette, hogy sokkal több készséggel találkozhatni, mint 
tehetséggel. A sok készséggel már szinte torkig is vagyunk. A tehetségeket 
azonban, azt hisszük sohasem unnók meg. Sőt ellenkezőleg. Friss figye
lemmel és ünnepi érdeklődéssel várjuk őket. Különösen az olyat, akiről, 
mint Szabados Béláról, már kétségtelenül kiderült, hogy az.

CT. Gu

* 2 enei \

cHangDersQny-özemle.
‘Tőváros.

Koncertéletünk érverése m intha lassabban lüktetett vo lna az uto lsó tietekben, a 
nagyhét gyászos némasága azonban csak pihenő vo lt a k im erü lt pesti idegek 
számára, mert a szezón hátra lévő része még sok meglepetést, szenzációt rejteget

Érdekesség szem pontjából a „Budapesti Palestrina C horus" nagypénteki ora tó rium  
előadását ille ti az elsőség. C s á k to rn y á i-G v m m if László hetvenhat tagú ének- és zenekarra! 
Haydnnak „K risztus hét szava a keresztfán" című nagyszabású o ra tó rium ának fölele 
venílésével mindenképpen követendő stílusos művészi m unkát végzett. A fegyelmezett, 
lendületes előadásnak T ih a n y i Vica, P. Iiu d a n o v its  M ária, P il in s z k y  Z s igm ond és 
K álm án  O szkár operaházi tagok vo ltak  a szó lis tá i s egyben biztosítékai. Az ora tórium  
e lö lt A lle g ri híres „M ise re re “ -jé t adta elő a kilencszólam ú a capella kettős vegyeskar, 
T ih a n y i V ica és B iic ianov its  M ária pedig Pergolese: Stabat Materiének kellősét énekelték 
ragyogó  stílusérzékkel az opera i zenekar húsz tag jának a lka lm azkodó kísérete mellett.

A le fo ly t négy betel persze ismét énekesnők dom inálták. A  sort L. P e rcze l 
Sára kezdte néhány á riáva l és da lla l, m elyek m indegyike pompásan érvényesült a 
m űvésznő kitűnő isko lá t végzett terjedelmes szopránján. Meyerbeer és M ozart egy-egy 
áriá ja , a d a lkö llő k  közül G rieg, Brahms, Bach, Dvorzsák, Scott, Eyken és Pachm nninolí 
néhány poémája finom és bensőséges tolm ácsra leltek L. Perczel Sára asszonyban. — 
Ugyanazon az estén cs illog ta tta  fölényes virtuozitássa l m ár kissé kopottas ko lo ra lu rá já t 
Knrz. Zelma. Légies p iam ii, szívdobogást ke llő  tá v lr illá i, sokszor ha llo tt b ravurá riá i 
m ár-m ár közhelyekké vá ltak a sok ismétlés következtében. Az új közönségei természetesen 
elszédítették lovagyöngyöző  futamai, amelyek vakítanak, de nem hevítenek. A F iga róbó l 
a Susanne-ária, Bosina áriá ja  a S zevilla i bo rbé lybó l és a M ignonbó l S lyrienne-je  b riliá ns  
számai vo ltak  m űsorának, ilüg  a P illangó-k isasszony n a gyá riá jáb an  hiányzott hangjából 
az a kifejező erő, ami annyira  je llem zője ennek a drám ai szerepnek. — / le im  M c litla  
ön á lló  dalestéje csalódást okozott azoknak, ak ik  a művésznőt egy ik  filha rm on ikus  
koncerten ha llo tták a közelm últban. A bécsi udvari Opera ko lo ra lu rd ívá ja  szerencsétlenül 
á llíto tta  össze műsorát, am ely csak tekn ika i külsőségek íitog ta tására v o lt a lkalm as. A 
zeneileg precízen leénekelt szám ok teljesen nélkülöztek minden művészi egyéniséget, 
bensőséget, lendületet és közvetlenséget. A n ívó llan  P rochvariác iók, S trauss B iká id  
Zerbinetta áriá ja , a „Lakm é" csengettyű áriá já , az elcsépelt Dunakeringő és Susanne



2 enei 87

á riá ja  a F iga ró  lakoda lm ábó l mind o lyan kom pozíciók, am elyek m indegyiké i hason lít- 
ha tlanu l szebben ha llo ttuk  m ár Budapesten. Az udvarias tapsokat Heim kiasszony a 
fiata l K orngo ld  és M arx egy-egy dalának eléneklésével köszönte m e g .— G m einer Lula 
Schum ann. Brahm s, W o lf és S lrauss-da lokbó l összeállított m űsort énekelt m inapi estélyén 
s bár felső kv in ljé re  fá tyo l kezd boru ln i, előadása nemesebb, bensőségteljesebb, finom abb, 
m in t va laha. Eredeti felfogása m ind ig  az újszerűség erejével hat, egyéni charmeja 
különösen a pajzánabb dalokban megvesztegető bá jja l párosul. M egértő közönsége 
hosszan és zajosan búcsúzott kedvencétől.

A p ian is ták közül Backhaus  V ilm os  szerepelt egyedül idei harm adik estélyével 
meglehetősen k is  számú közönség előtt, a hegedűsöket H uberm ann  B ron isz láv  és 
K e ré k já rtó  G yu la  két egym ásra következő zenekari estélye képviselte. S ikerben, szín
vona lban ezúttal Kerékjártó  vitte  el a pálm át Saint-Saéns h -m o ll versenym űvével, a 
Beethoven és Paganini koncertek revelációszerű tökéletes előadásával.

E lité  zenekari hangversenyen mutatkozott be T ritean uV  e\nr\a kam araénekesnő H e g y i 
Emánuel zongoram űvészés a Budapesti S zim fóm ikus zenekar közrem űködésével. T rileanu 
asszony egyike a legszám ottevőbb W agner énekeseknek, aki a bayreu lh li Festspielekre 
is kapott m eghívást Izolde szerepében va ló  közreműködésre. Nagy volum enű hang jának 
mélysége és középregisztere bársonyosan meleg s így k ivá lóan alka lm as dalok in te r
pretá lására. Sölé lszínű, töm ör és átható csengésű a magasságában, ahol könnyen mozog, 
ha jlékony és fényes, érzékien szép orgánum a. S trauss R ikárdnak búja „V e rfüh run g “ -ja 
és M oussorsgkynak sem m itm ondó „F e ld he rr“ -je nem vo ltak  alkalm asak az ő dalpoezisének 
szárnybontására, ellenben lenyűgöző erővel hódított Izolda szerelmi ha lá lában, amelyet 
véget nem érő lelkesedéssel fogadott a közönség. H e g y i Em ánuel Liszt A -du r zongora
koncertjének káprázatos előadásával hódította meg ismét híveit. A ma m ár európaszerte 
ünnepelt p ian ista zeneakadém iánk tanári karának egy ik  k ivá lósága — abszolut zenei 
tudásáva l, nehézséget nem ism erő lekn iká jáva l, mélységes belső ku ltú rá jáva l va lóságga l 
exa llá lla  a közönséget. A tom boló lelszészaj csak Liszt Pelrarkaszone lljének ráadása 
után csöndeseden le. A zenekar két ön á lló  számol is adott, Beethoven V. színfón iá já t 
és a B o lygó  ho lland i ny itányt. ‘Znrlino.

Eseményszámba ment a márc. 4-i „S zurm ay-es l“ . A rendezőségnek H a jdú  Ilona 
m. k ir. operaházi tagot és M eer M arg it zongoram űvésznőt s ike rü li a közrem űködésre 
m egnyernie. Az előbbi U rba in -ap ród da lával (cava lina) a H ugono llákbó l és egy Carmen 
részlettel aratott sikereket. — M eer M arg it fo k rő l-fo k ra  nyerte meg a közönség 
ha jlandóságát: M ac D o w e ii e-m oll polonaise-ével s D o h n á n y i E s-dur indu ló jáva l m int 
ru tinos  zongorázó halott. L is z t  Venelia et N apo li-jáva l, fő leg ugyanezen szerző E s-dur 
concerljéve l, m ár kétségtelen bizonyságát adta k ivá ló  zongorainüvészi arravalóságának. 
Az est harm adik művésze G ottw a /d  G. karnagy vo lt. aki a 61. gy.-e. zenekarával a 
M esterda lnokok ny itányá t és G rie g  Peer G yntjé t adta elő meglepően tökéletesen.

Az áp rilis  4-i Lhev inne -esten a város egész műérfő közönsége ott vo lt, nyuga
lom m al játszotta a legboszorkányosabb nehézségű kö ltő i a lkotásokat. M űsorán Bach, 
Beethoven művein k ívü l a L iszt-á tírla  S chube rt-dalok szerepellek, melyeket csodás 
melegséggel in terpretá lt.

Novem ber havában Földesy A rno ld  m űsorán a V alentin i-Sonata , E. La lo : Concert, 
C sa jkovszky : V a riá c ió k  egy roko kkó  téma felelt és Sarasaié: Z igeuncrweisenje az ö 
átdolgozásában. S ikere osztatlan volt. December havában a H a u s e r- ln d ig h - ip o ly iS ó n  
vonósnégyes játszott Beethoven, M ozart és C sa jkovszky kvartetteket nagy s ikké né l. 
Január havában S zán tó  T ivadarnak vo lt zongoraestélye: Bachtól egy Práludium ,
Beethoven: M ondschein-szonálá ja , C h op in : 6. Etudes, Rubinstein: B arkaro le  f-m oll, 
Debussy: ja rd in s  sous la p line művek a lko tták műsorát. — Február havában K olozs
várt já rt a híres lipcsei G ewandhaus-kvartetl, m űsorukon Mozart és Beethoven szerze
ményei szerepeltek. — M árcius 16-án B ackhaus  V ilm os zongoram űvész fő leg a Beethoven 
f-m o ll sonata appasionalá (op. 57)-jáva l aratott s ikert. Kívüle Schubert lm prom lu já t és 
Mendelssohn Rondo cap ric ioso já t (op. 14. E dur) adta még elő. M árciusban játszott 
a k itűnő  W aldbauer-Tcm esváry-K ornsie in-K erpely kvartett társaság. M űsorán C sa jkovszky, 
M ozart és Dohnányi művei szerepeltek. — A ko lozsvári N em zeti S zínház  az idei 
szezonban előadta a Tosca, M ignon, Carm en, P illan gó k isasszo ny , Bohémélet. T ravia ta , 
B á n k  bán. Faust, H o ffm an n  m eséi operákat. Á p rilis  hó elején S vardslrüm  V a lbo rg  
vendégszerepelt a Bohémélet, Carmen és ho ifm ann meséiben.

(Vn/ok.
Arad.

K o lo z s v á r .
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M is k o lc .
Vecsey Ferencnek m árcius 4-én és 15-án ta rto tt hangversenyei a közönség 

rendkívü li érdeklődése mellett fo ly tak  le. E lső  hangversenyén T a r lin i Ö rd ö g tr illa  
szonátája, Mendelssohn hegedűversenye, V icuxtem ps Ballade et polonaise-e, Paganini 
Mózes fantáziá ja cs Sarasate C igán y  ábrándja szerepeltek a m űsoron, a m ásodik 
hangversenyen pedig a Rust-szonáta, Bach A ir- je  és Prelude-je, V icuxtem ps hegedű- 
versenye, W icn iaw szky M oszkva i em lék-je és Pagan in i boszorkánytánca kerü llek 
előadásra. A művész a le lkes fogadtatást m indkét estén számos ráadással köszönte 
meg. Kísérője a zongorán Kosa G yö rgy  vo lt. M árcius 23-án Lhevinne este vo lt. A 
tekn ika nagy mestere Weber C -dur szonátáját, Schumann Toccatáját, G luck-B rahm s 
G avotte-ját, Mendelssohn Fonódalát, Weber A u ífo rderu iig  zum Tanz-át, 
B rahm s-P aganin i V ariác ió it, Rubinstein Serenade-ját, Prés d ’un ru ioseau-já t, C -dur 
etudejél és Schu lz-E vlen Donau-W alzcrét játszotta el. M árcius 24-én a W aldbauer- 
Tem esváry-Kornste in-Kerpe ly vonósnégyes liengversenyzell. A k ivá ló  m űvésztársaság 
Schubert e-moll. C sa jkovszky E -du r és Beethoven C -du r kvarte ttje it in te rpre tá lta  nagy 
művészettel. A zenei élet még a következő hónapokban is élénknek ígérkezik.

December 9-én B a ra n y i János, a városi zeneiskola fia ta l művésztanára zene
történeti hangversenyt tartott. M űsorán k ron o log ikus  sorrendben vonulta tta  fel Bach 
János Sebestyént, S carla tti-t 2 szonátával és a Haydn-M ozart-Beethoven klasszikus 
triászt. A m űsort J. B a ra n y i Ilona énekművésznő élénkítette énekszám aival, köztük az 
Ade la ide-va l. — Január 29-én N y íre g y h á z i E rv in , a gyerm ekm űvész m utatkozott be 
Szegeden. E lragadtatást keltett csodás tehn iká jáva l, de egyben csalódást is : tú lságosan 
szabad r ilm ik á v a l és nagyon is „ö n á lló  fe lfogássa l" játszotta a Patheliciue-szonátát, 
C hop in  közelebb á ll gyerm ekleikéhez, befejezésül a Liszt X IV. rapszód iá já t adta 
elő s e szám nak őszinte sikere vo lt. — M árcius 6-án a szegedi honvédzenekar 
rendezett hangversenyt a Szurm ay-a lap javára. A háborús á llapot fo ly tán erősen 
m egfogyatkozott zenekar a k itűnő F ic h tn e r  S ándor karm ester vezetésével szinte 
csodákat művelt. H aydn  ox fo rd i sz im fóniá ja vo lt az első szám, bám ulatos 
finom sággal já tszották el va lam ennyi tételt. Azután P ars ifa l-bó l a Nagypénteki 
varázs v o lt műsoron. S ch re ih e r  B oriska  szegedi származású zongoram űvésznő Beethoven 
e-m oll versenym űvét játszotta el. E lsőrangúan képzett piánista, nagystílű művésznőnek 
Ígérkezik, az adagio tételben különösen k itűn t nagy analizá ló  képessége. — Befejezésül 
G odard ritkán ha llha tó  S im phonie orien ta le-je zárta le a m űsort ugyancsak színpompás, 
jó  előadásban.

A színház opera-repertoárja két darabbal is bővült. Decemberben Hoffmann 
meséi t adták, O cskay  m in t Hoffm ann és M iksa  Ilona a hárm as női szerepben teljes 
s ike rt ara tlak. Februárban a P illangók isasszony kerü lt m űsorra, a darabot újból O cskay  
vitte d iadalra  m int P inkerton, míg a címszerepet a társu la t drám ai énekesnője: (3. 
H iib e r t  Janka alakíto tta  nagy s ikerre l. M indkét operál Radio  karm ester vezényelte.

T öbb hangversenyt rendezett a Korzó-m ozi igazgatósága is : egy estén át 
J a d io w k e r  szerepelt operaáriákka l és da lokka l, B u riá n  K áro ly  W agner-esté lyt tartott, 
S zán tó  T ivadar és S ón  H a rry  közösen adtak szép műsort, végül D o h n á n y i E rnő adott 
egy hangversenyt, utolérhetetlen szépséggel játszván az A pp as ion  la szonátát és 
Schum am i-apróságokat.

S zeg ed .

Löw e: Prinz Iziigen 
der ed le Pillér.

(A  v itéz  P r in z  E ugen ú r.)

Aliidat- c lord/fások. K öpenyekre  telepednek. 
D e li to lla k  m cg/chegnck. 
K ocka , k á r ty a  já r  k ö rü l.

M u la tó k tó l távo lab b  m eg  
H evet'ész ik  lo v a  m e lle tt 
E g ye d id  a t ro m b itá s :
J É  a kocká t, e l a ká rty á t. 
H a rc i népnek jo bb  m ulatság  
A v idám  dal, k a to n á s !

S  be lekezd a hős i dalba. 
H o g y  bevegzi, k e z d i ó ira, 
S zá zszo r ú jra  a danát.
S  egyszer itn , m in t t itk o s

je lre

J á r  az  őrség, á l l  a sátor, 
D una p a rtjá n  v íg  a tábor,

E z e r a jk ró l szó ! egyszerre. 
A z egcsz k a r  belemig.

K ö rü l ád  s o k  h a rc i ló  
D árdanyé lhez odakötve. 
S  a nyeregbe odalök ve 
K a ra b é ly o k  csöve lóg.

„A  v itéz  P r in c  Eugen ú r ! "  
És a dal, m in t vad v ihar,

E m lékére  ama napnak dúl.

S  h o l a  tű z  ég, kö rö s k ö rb e  
L o v a  m e llé  le  a fö ld re  
A v ité ze k  ra ja  ül,

S  dicséretére hős u ram nak  
Ir ta in  egy szép verset én, 
D a lla m á t is én szereztem , 
Ide hallgnas, im e kezdem , 
Te derék, sok  hős le g é n y !"

T ö rö k  fö ld  is  ren g  beié, 
De k itő l  e redt e hő s i nó ta  
E z a la tt e /óda lgo tt a 
M a rko tá nyo sné  felé.

l on lilottn : k'.irdos /ólt .in.
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Zeneiskolák özem  léje 
■—— — ■— ■— ■
K ö z p o n ti Z e n e is k o la

hangzatos és megtévesztő cégére alatt 
kisded sárga plakátok vonják magukra a 
figyelmet a főváros hirdető oszlopain, melyek
nek időszerűtlensége első pillanatra is szem
beszökő. Megszoktuk ugyan, hogy a tanév 
elején kétes zeneiskolák túlélénk reklámzajá
tól hangos az utca, de egészen idegen jelen
ség, hogy akkor, m ikor a háborús tanév 
időelőtti bezárásáról keresztezik egymást a 
kommünikék, a központi zeneiskola e kialvó 
időszakot is alkalmasnak Ítélje arra, hogy 
piacot teremtsen a maga merkantilis ügyének. 
Kiváncsiak voltunk e szokatlan időben jelent
kező plakátra s miután egyenlőre semmi 
kedvünk hozzá, hogy a k irá lyi zeneművésze
tet a szépirói és vivótanfolvam okkal helyez
zük egyazon pedagógiai vonalba, közelebbről 
vettük szemügyre az ékes plakát tartalmát. 
Az áll benne, hogy a „K ö z p o n ti Z ene isko la “ 
ezidőszerint világrekordot ért el, mert peda
gógiai receptje szerint hat hó alatt bárki 
megtanulhat zongorázni vagy hegedülni. 
Ha llo ttunk eddigelé zenei óvodákról, ú. 11. 
gyermekzenedékről, de a hat hónapi kurzus
nak e szokatlan Ígéretei és eredményei 
készületlenül találtak. Pedig alapos a gyanúnk, 
hogy a hat hónapi időtartam sok jámbor 
zenei noviciust vihet lépre, mert a központi 
iskola egy anyaintézettel és mondd — két 
fiijával is rendelkezik.

A zeneiskolák prezslisséhez tartozónak 
gondoltuk, hogy e sárga plakát ügyét e 
helyütt komolyan tegyük szóvá Mindaddig, 
mig e főváros utcáin és terein ily sértő 
módon üzérkednek a zeneiskolák, addig hiába 
szólunk a zeneiskolai ügynek olyannyira 
kívánatos reform járól és fölmagasztalásáról. 
Addig a zeneművészet még a mesterségnél 
és robotnál is kevesebb lesz: cégér, melylye! 
könnyen hivő embereket tévesztünk meg s 
melyet az egész vonalon a diszkreditálás 
vádja fog sújtani. M in thogy a zenepedagógia 
mai állapota szerint a hat hónapi kiképzés 
még ismeretlen fogalom, ajánljuk a K ö z 
p o n t i Z ene isko lá -nak , bocsássa pedagógiai 
kincsét és ezidőszerinli m onopólium át az 
egész ország rendelkezésére. Ez az önfeláldozó
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cselekedete így is niegtermi bő kamatait. Ha 
azonban a szemfényvesztés szomorú s a 
művészethez méltatlan játékát űzi, gondoljon 
arra, hogy ez az operációja úgysem tarthat 
soká. A gyanús receptnek híre száll s a követ
kező plakát olvasása után már nem lesz 
épeszű ember, ki a könnyelmű csábításnak 
felüljön.

A  m is k o lc i v á ro s i z e n e is k o lá n a k

Rákos Arnold tanár vezetése alatt álló 
kamarazene osztálya a közelmúltban tartotta 
kamara estéjét. Az estén Rákos Arnold 
hegedűs, Halmay Irma zongorás és Senger 
Gusztáv gordonkás növendékei szerepellek. 
Előadásra kerültek: Tartin i Ö rdög trilla  szo
nátáját játszotta G yőri-N agy István (zongorán 
kisérte Rákos Arnold), Schubert Es-dur 
triójában Kaufmann Olga (zongorán), Hercz 
Andor (hegedűn) és Venetianer Sándor 
(gordonkán) szerepeltek, Grieg e-moll szoná
táját játszotta: Hercz Andor, Kaufmann Olga 
zongorakiséretével, Mendelssohn e-m oll tr ió 
ját pedig Bermann Johanna (zongorán) 
Győri-Nagy István (hegedűn) és Hetényi 
Gyula (gordonkán) adták elő szép készült
séggel. Április  hóban a Koller Ferenc tanár 
vezetése alatt álló kamarazeneosztály ren
dezett kamaraestét.

 ———  —— — a*
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A honvédzenckar — keleten.

A budapesti honvédz.eiiekar keleti, szo
lja i és konstan tinápo ly i hangversenyúlja i 
ró l színes és lelkes kom m ünikék jelenlek 
meg a sajtóban, melyeknek híre orszá 
gunkou kívü l is elterjedt s dicsőséget szer 
zett a m agyar névnek. A tudósítások állás- 
foglalása fö lö tt nem akarunk ny ilvános 
b írá la to t gya ko ro ln i, hiszen a v ilágháború  
negyedik esztendejében senkisem veheti 
zokon, hogy a katonai szem pontok ezúttal 
is megelőzték a művészieket. Szívbő l ö r 
vendünk az osztatlan sikernek, melyet a 
főhadiszálláson, a hangversenyterm ekben 
szereztek honvédeink s ku llu rm issz ió t tel
jesítettek a m agyarság szem pontjából akko r 
is, ha kom o ly  b izonyságát szo lgá lta tták
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annak a ténynek, hogy a m agyar katonai 
zenekarok nemcsak katonai célok szo l
gá la tára h ivatvák, hanem háború idején is 
keblökre szorítják  a k lasszikus zene kom o ly  
Múzsáját. — M i a lka lom nak tek in tjük  c k i
rándulást arra, hogy az érem m ásik o lda 
lára uta ljunk. Úgy emlékezünk, hogy 
m agyar fiiha rm on ikusa ink  tava ly  hasonló 
terven törték a fejőket. A k k o r „hábo rús" 
utazási nehézségek m eghiúsíto tták a szán
dék k iv ite lé t s íme egy évre reá ennek 
ellenkezője b izonyul be. A m agyar f ilh a r
m on ikusok elm aradt szereplése nagy ku llu r- 
mulaszlás vo lt. A honvéd k irándu lás a 
b izonyítékunk, hogy nem elv i nehézségek 
h iúsíto tták meg a k iv ite lt. Nem szabadna 
felejtenünk, hogy háború idején az ő szerep
lésük még akko r is eminenter ku ltu rá lis  
jelentőségű, ha nincsen ra jtuk  a katona- 
zubbony. A sokka l gyöngébb B lü lhner- 
orkeszternek vo lt bátorsága és módja Buka
restbe rándu ln i, ellenben a m agyar filh a r
m on ikusoknak nem ju to tt kü lön katona- 
kocsi.

A  B u r i á n - a f f é r .

Voltaképen nem afférró l, hanem bo trány
ró l vo lt szó, nem házi ügyrő l, hanem a 
nyilvánosság  elé tartozó szom orú incidens
rő l, m iko r Burián kamaraénekes ittas 
á llapotban vonu lt k i a színpadra. S annak 
dacára, hogy a szom orú ügy a közönség 
tanúságot tevő szemei elé került, mégsem 
ta lá lju k  a kom oly ügy érdekében va lónak 
azt a beteg szenzációhajhászatot, m elylyel 
a m agyar sa jtó  e szom orú emberi g ya rló 
ságot a v ilágháború  negyedik esztendejében 
pletyka a jka ira  vette. A m agunk részéről 
ez az elszom orító je lenség indít arra, hogy 
e lv i kérdést cs iná ljunk belőle s elmélkedés 
tá rgyává tegyük azt a körü lm ényt, mely 
szerint kom o ly  és e lővigyázatos preventív 
intézkedések talán m egakadályozhatták
vo lna azt, hogy a megfeledkezett énekes 
a színpadra lépjen. A bo trány azonban
megtörtént s a sa lis fac tio  je ligéje alatt 
sú lyos v izsgála tta l fenyegették meg a
Lohengrin  gyászos hősét. M i nem ism erjük 
a v izsgála t lényegét és szándékait, kim e
netele felől sem lehelünk tájékoztatva, 
fig y e l azonban előre is tudunk: az egyedüli 
megoldás az volna, ha a bűnös magába
szállna s h iggadtabb adagolással készülne

szerepléseire. Az a budapesti közönség, mely 
eddig már o ly  sok ötletét és szeszélyéi 
nézte el, talán e lvárhatja , hogy józan á lla 
potban lépjen a lám pák elé. Különben 
igazán rad iká lis  m egoldásra volna szükség 
még akko r is, ha ő vo lna a v ilá g  — 
egyedüli tenoristá ja.

É ne k  e g y  a m e r ik a i é n e k e s p á rró l.

A v ilágháborús  érintkezésnek az ú j
v ilágg a l va ló  nehézségei, a tengera la ttjá rók 
m égoly szemfüles e lővigyázata mellett is 
á tsz ivá rgó it hozzánk központiakhoz a hír, 
hogyan él N ewyorkban egy dúsgazdag 
jövedelm ű énekespár. A részletek pontos 
megadására az a körü lm ény szolgá lt 
a lka lm uk hogy a M etropolitan Opera Housc 
két tagja, Ferra lta -Fon lano  E dvardo olasz 
lenorista s Matzenauer M arg it válóperben 
élnek s a férje erélyesen követe li vissza 
azon összegeket, m ellyel a férji reprezen
táció az együttélés éveiben já rt. A kö ltség
vetés tételei élénken v ilág ítanak  be a do llá rok  
v ilágrám ába. A feleség egy portré ja hatezer, 
egy hajkeféje húszezer, egy három hónapos 
pá ris i tartózkodás ötvenezer ko ronáva l 
vannak felvéve. Kocsira az énekesnő egy 
hónapban majd hatvanezer koronát kö ltö tt, 
szá lló -kö ltsége i pedig hetenkin! meg
haladták az ötezer koronát. — t i  szórványos 
adatok egym agukban is b izonyos alkalm at 
szo lgá lta tnak arra, mi lehetett a vá ló  házas
párnak összjövedelm e? Rendkívül humo- 
risz likus különben, hogy ez a pikáns 
kom m entár akko r já rta  be a fö ldgöm böt, 
m iko r a németek a legnagyobbkép iibb 
B ühnenvcre in igungok paragrafusa iva l sem 
tudták e lzárn i énekeseiket az ú jv ilág tó l. 
Mert a pénz beszél . . .  és a karaván halad.

f  hidal- fordítások.

Grieg: Erstes Begegncn.
A z első szembenézés 
O ly  illa to s  m in t erdő,
Ú gy reszke t száz g y ö n y ö rtő l 
M in t ének. estbe zengő,
M in t k ü r t  ha búg ja  messze —
5  a hangzó p e rce k  á rja  
A z őse rőkn ek  ú tjá t 
O ly  káb ítón  k itá r ja .

Ford.: M o ln á r Antal.
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K e rn  A u rc l z e n e tö r té n e t i e lő a d á sa.

K e rn  Auré l a közelm últban az Országos 
Iparművészeti Múzeumban „Pégi zenei 
em lékeink" cím alatt tartott figye lem re
méltó zenei előadást, ll iu tá n  a fővárosnak 
egyetlen életreva ló zenei szerve sincsen, 
mely tudom ányos zenei előadások rend
szeresítésére teret nyitna, szívesen kell 
fogadnunk, ha a testvérművészetek adnak 
az idegennek bebocsátást. Az előadó 
le lk iism eretes tanulm ány keretében ism er
tette a tizenhetedik századbeli Eszterházy 
Pál nó láskönyvének da la it, majd később 
a tizennyo lcad ik  század kapcsán a hírneves 
H a jna l-da lokra  és H orváth  gyűjtem ények
nek da la ira  terjeszkedett ki. Érdemes 
történeti munkássága jelentősen emelkedett 
avval, hogy a da lok harm onizálásának | 
slílszcríí m unkáját is önm aga,végezte. Az i 
énekek i íle rp re tá lására  S z e n tis tv á n y i Ju- i 
liska  vá lla lkozo tt, k i nemcsak énektudásá- | 
val, hanem finom  történeti érzékre va ló 
s tílusosságával is kitűnt. Az érdekes elő- i 
adást B artók Béla da lgyűjtésének több I 
szemelvénye rekesztette be.

>♦<
A z O p e ra h á z  u j fő r e n de ző je .

A  hosszas előkészületek dacára meg
lepetésszerűen hatott, hogy G ró f B á n ffy  
M ik lós  Z á d o r  Dezső, k ir. kamaraénekest, 
a V árosi Színház czidőszerinti ba riton is tá já t 
a m. k ir. Opera főrendezője és m agán
énekese gyanánt szerződtette. Az uj fő 
rendező kinevezését a zenei k ö rö k  érthető 
rokonszenvvel fogadták: Z ádort ugyan a 
zeneieden m agyar közélet a kü lfö ld re  
kényszeríle lle , de épen ez a kü lfö ld i isko la  
szerezte meg számára m ostani megbíza
tásának művészi előfölté te lé t. A kinevezés
sel kapcsolatosan a tava ly, a szegedi 
színháztól szerződtetett B ró d y  Istvánt ta r
tósan szabadságolják s h ír szerint a távozó 
főrendező uj színház alapításának a tervé
vel fog la lkoz ik . — Z á d o r  Dezső művészi 
m unkája elé reménységgel tekin t az Opera 
vezetője. M iután a V áros i Színház egyéves 
működése után az operakultuszból úgyis 
csak ízlel ílő t adott, a k ivá ló  „kam ara- 
énekes" ott e lőbb-utóbb úgy is  kedvét 
veszítette volna.

M a g y a r  o p e ra e lő a d á s o k  H iú m é b a n.

Az olasz hitszegés keserves tanulságai 
szem pontjából is u jra  felvetődött a iium ei 
m agyar operaelőadások kérdése. A  helyzet 
m int ismeretes eddig az vo lt, hogy az ott 
szereplő v idék i m agyar színtársu lat ik ta 
tott játéktervébe egyszer-m ásszor operál, i 
Ezek a kísérletek azonban a do log  termé- I

szeléből k ifo ly ó la g  nem versenyezhettek 
azzal a művészi sz ínvona lla l, m elyet he lycn- 
k in t a m agyar k ikö tővá rosban  vendég
szereplő olasz stadzsónék m ula ttak föl. A 
kényes helyzet ko rre k tú rá já t m aguk a 
fium eiek is óhajto tták. így történt, hogy 
M e y n ic r  K áro ly  lovag, a fium ei vá ros i szín
ház bizottságának elnöke ez ügyben tá r
gya lásokat fo ly ta to tt G ró f B á n ffy  M ik ló s 
sal, m elyek eredménye gyanánt m ájus 
végén, a főszezon után négy esten keresz
tül vendégszerepelne az Opera. Az eddigi 
tervek szerint m űsoron lesznek: Don Juan, 
Szöktetés a szerá lyból, M ignon, A m akran
cos herceg és A  csavargó és k irá ly le án y . 
— A  m agyar Opera első fium ei vendég
szereplésének nemcsak művészi, de nem
zeti jelentősége is egyform án messzekiható.

P á rto s  Is tv á n  b e r lin i sze re p lése .

Pártos Istvánnak, a legfia ta labb Hubay- 
tan ítványnak be rlin i szerepléséről a k ritika  
az elragadtatás hangján ír. M iu tán Pártos 
külsejét P agan in ive l hason lítják össze s 
nemcsak fürtje ibő l, hanem vékony nyú lánk 
lestm ozdulata inak azonosságából is feltűnő 
hasonlatosságot á llapítanak meg, áttérnek 
művészetének ismertetésére. Igazi cigány- 
természetet lá tnak benne, a tekn ika i és 
m élységbeli előadásnak teljes kiegyenlíte tt
ségéi. Közönség és k r it ik a  egyaránt nagy 
jö vő t Ígérnek a fiata l m agyar hegedűsnek.

N ik is c h  A r tu r  k a rn a g y i ju b ile u m a .

N ik isch A rtú rnak, a k ivá ló  karnagynak 
negyvenéves művészi jubileum a messze 
tú lnőtt hazája keretén. M in t a bécsi zeneaka
démián Angelo Neumann tanítványa 
m ár huszonhároméves korában a lipcsei 
város i színház m ásodik, majd később első 
karmestere. M in t szín ilázi d irigens termé
szetesen nem vá loga tha to tt a m űfajokban, 
hanem a színpad könnyebb m űfaja in is 
általment. A színházzal kapcsolatos tevé
kenysége csakham ar a hangversenypódi
umon is szóhoz juttatta s m int a berlin i 
sz im fon ikus zenekar karm estere igen gaz
dag tapasztala tokra telt szert. Nem sokára 
a budapesti O perának lett az igazgatója . 
1895-ben a lipcsei G ewandhauskonccrtck 
igazgatását vette át, mely megbízatása a 
be rlin i filh a rm ón iá va l is  együttjárt. E u ró 
pának minden ku ltu rá llam a jó l ism eri s a 
háborús évek óla O roszország és A ng lia  
b izonyára nagy h iányát érezték.

>»<
B e r lin b e n  z e n e tu d o m á n y i 
tá rs a s á g o t a la p íto tta k .

Béke idején a Nemzetközi Zenelársaság 
föladata vo lt az, hogy a zenetudomány 
törekvéseit m unkáját és eredményeit egy
séges cél felé irányítsa . Hazánkból is 
többen emlékeznek vissza a becsi nemzet
közi kongresszusHaydn-ünepségeire,m elyek 
m aradandó nyom ot hagytak hátra s nagy
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bán hozzájárulták althoz, hogy a ku ltu r- 
nemzelck ludotttányos gondola ta i kicse
rélődjenek. A háború természetesen romba 
döntött mindent s a béke idejére bekövet
kező Feszültség még soká nem fogja 
engedni, hogy a régi barátságos érintkezés 
helyre á ljon. — M in thogy pedig a fejlett 
németek tudom ányos ku ltu rtö rekvéseike ! 
addig nem aka rják  parlagon hevertelni, 
a legutóbbi időben M usikgese llscha ft 
cimcn uj egyesület alakult, mely a régi 
nemzetközi társaság szellemében ugyan, 
de nemzeti irányban fog do lgozni. E lnöke 
Dr. Hermann K retschm ar, jegyzője Dr. 
A h c rt és gondnoka Dr. Hasé. — Berlinben 
sokat várnak az uj egyesület működésétől, 

>—<
V a k o k  h a n g je g y írá s a .

Ismeretes, hogy az elm ult években a zene
akadém ián a vakok zeneképesílése körü l 
k iv á ló  pedagógiai eredmények vo ltak  meg
állap íthatók. A vakok közül többen a zene
szerzési tanszakon is vetlek részt, sőt a 
zongoratam 'fás akadém iai fokozatának 
elsajátításában is eredményt értek el. 
Tekin tette l arra, hogy a háború e sze
rencsétlenek számát hitetlen százalékban 
növelte, közelfekvő a gondolat, hogy ! 
zenei részről is m indent el kell követnünk, 
hogy c szerencsétlenek nocsak kenyérhez, 
hanem le lk i gyönörűséghez is jussanak. 
Időszerű azért az a híradás, amely szerint 
B nderlc in  V ilm os müncheni zenész Írógépet 
ta lá lt fö l, m ellyel a vakok  nemcsak hang
jegyeket tudnak írn i, hanem a saját kom po
zíc ió ika t is m egtudják rögzíteni. Az uj 
ta lá lm ány m ár megkapta ny ilvánosság i 
jogát és a közeljövőben szélesebb körű 
elterjedésnek örvend.

A 7. E d ít io n  P e te rs  ú j k a ta ló gusa .

A világhírnévnek örvendő Edition Peters, 
mely nemrégiben a leipzigi Rieter-Biedermann 
céget is magába olvasztotta, a közelmúltban 
adta ki alapítása óta harmadik katalógusát.
A gyűjtemény teljességén és szisztematikus 
jellegén k iv iil annak előszavát kell ezúttal 
kiemelni. Ebben a cég feje fölem líti, hogy a 
háború a zeneműkiadás terén is lényeges 
változtatásokat eszközölt. O lyan államok, 
melyeknek békében nem volt klasszikus 
gyűjteményeik, most állami támogatással 
egymásután bocsátanak ki ilyen vállalatokat. 
Ezek sorában most elsősorban Franciaország 
vezet A Peters-cég feje megemlíti e tény 
kapcsán azt a tervét, hogy háború után erre 
vaió tekintettel a zeneműkiadást uj alapokra 
kell helyezni. Ebben a tervezgetésben fö lté t
lenül számít az állam támogatására. Bizonyos, 
hogy versenyképesség dolgában a német 
kiadványok előnyben vannak s hogy épen 
a béke ideje a zeneműkiadás terén ismét 
meg fogja valósítani a nemzetközi kapcsolat 
elvét. A francia zeneszerző szívesen fog 
jönn i a német kiadóhoz, amint pl. Enrico 
Bossi minden értékesebb opusa annak idején 
Rieter-Biedermanná! jelent meg.

A p ró  H íre k  C s a rn o k a .

Erényiné Rossi Rosina énekmíívésznöt, aki 
énekpedagógiai tevékenységével általános 
népszerűségnek örvend, a katonai jótékony
ság égisze alatt rendezett hangversenyeire 
való tekintettel a hadiékitményes Vörös 
Kereszt ezüst díszérmével tüntették ki — 
Székely Gyula, jónevü barítonénekest, aki 
a régi Népszinház-Vígopera időszakából még 
ismerős, a háborús évek sok viszontagsága 
után Pétervárra került, hol sikeres hang
versenye után a béke utáni időkre az Opera
házhoz húsz estére szerződtették. Escamillot 
és Scarpiát fogja énekelni. — A bécsi Opera 
egyik közeljövő parádés alkalmán zene
szerző főhercegnő, Mária Immaculata mutat
kozik be Születésnapi ünnep cimü tánc- 
költeménnyel. A szöveget Hasreiter József 
balletrendező írta A főhercegné Lipót Szal- 
vátor másodszülött lánya, aki kompozíciót 
tanult s több művével keltett feltűnést. — 
A központi hatalmak legvérengzőbb ellené
nek, Seint-Saensnak öt zongorahangversenyét 
adták elő a párisi Conservatoire-ban. A 
francia mester, aki annak idején Wagner 
Rikárdot is el akarta tö rü ln i a fö ld színéről, 
most is a francia zenei érdeklődés közép
pontjában á llott — Dohnányi Ernő Góth 
Ernő szövegére háronrfelvonásos operát ír. 
melynek .,A tenorista“ lesz a címe. Befejezését 
a nyári időszakra remenyli, előadalásának 
helye iránt azonban nem döntött még, — 
Az országos hírű Angster-orgonaépitő cég 
alapítóját a műintézet félszázados fennállása 
kapcsán Rómából a Szent Gergely-rend lovag 
keresztjével tüntették ki — Nagybecskereken 
az oltani Zenekedvelő Egylet égisze alatt 
G riffe l Lajos zenetörténeti ciklust rendez, 
mely főleg a 17-ik és 18-ik század kamaia- 
zeneműveinek ismertetésére vállalkozott 
Puccini a világháború idején is alkotó ked
vében van: új operát írt. melynek Rómában 
lesz a bemutatója. — Stockholmban udvari 
m illiőben a svéd király jelenlétében dirigálta 
Kálmán Imre Csárdáskirálynéjánek négy
századik előadását, melynek címszerepét a 
nálunk is a legelőnyösebben ismert Cahier 
Charlesné kreálta — Sebesi Tessza, a magyar 
Opera volt magántáncosnője „Selenes Liebe" 
cimen zenei pantomimban szerepel, melynek 
szövege is. zenéje is tőle való. Az előadás 
helye a bécsi Ronacher-szinház. -  Párisban 
nemrégiben adták elő Beethoven „Missa 
Solemmis“ -ét A németgyűlűlö gall háborús 
hangulatnak semmi megjegyzése sem volt az 
eseményhez, csak művészi jelentőségét emel
ték ki szokatlan módon. — A svéd hegedű- 
művész Brunó Ebsjörn Németország nagyobb 
városait utazta be s igen szép eredményt 
ért el. — László Sándor berlin i szerepléséről 
a kritika a legnagyobb elismeréssel szól s 
Busonival hasonlítja össze: dicséri a Bach 
és Chopin teljesítményeket s csupán a 
Beethoven szonáta interpretálása ellen emel 
kifogást — Brémában Liszt Dante szimfóniáját 
adták elő mivel kapcsolatosan a kritika 
a Liszt kultusz követésére buzdít — szemben 
a tú lzo tt Brahms gyakorlattal. — Strauss
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Rikárdnak Zürichben szép sikereket jelentett 
„A  rózsagavallér4', ellenben a „Salome“ el
tévesztette hatását — A Németországban 
közismert Bisler zongoraművész a közelmúlt
ban Zürichben egy . francia fuvóegyiittessel 
hangversenyezett együtt. — Stockholmban 
most tavasszal zeneünnepségeket terveznek, 
amelyeken a semleges államok képviseltetik 
magukat. Főleg Hollandia és Svájc szerepel
nek majd tevékenyen. — A német nemzeti 
himnusz pályázatára állító lag 3200 szöveg 
érkezett be. — A bécsi Rosé-vonósnégyes 
újabban a modern szerzők műveivel fogíal- 
kozik előszeretettel: Foerster, W eingartner
és Korngo ld szerepeltek utolsó műsorukon.
— A zenepedagógia demokratikus intencióira 
vall a W ilm ersdorfer Zeitungban megjelent, 
következő hirdetés: „Freie Klavierausbildung, 
Oegenleistung laglich ein Zimmer auf- 
wischen“ . — Marié Lipsius, a La Mara néven 
ismert zenei irónő a tanári címet kapta. — 
Cosima Wagner 80-ik életévét tö ltö tte be. — 
Charlo ltenburg városa a Kretschmar ju b i
leumra való tekintettel zenepedagógiai célra 
ötezer márkás alapítványt tett — A berlini 
doni kórusa a Svájcban Berlioz szimfoniáját 
adta elő élénk tetszés mellett. A karmester 
Oskar Fried volt — Max Bruckot nyolc
vanadik születésnapja alkalmából a berlini 
teológiai fakultás díszdoktorrá avatta. — 
M ax Schillings megválik a stuttgarti szín
háztól s kizárólag hangversenydirigens lesz.
— Hire jár, hogy a drezdai Opera a Városi 
színházban május 16-ikától négy vendég- 
elődást tervez. Karmesterük a magyar szár
mazású Reiner Frigyes lesz. — Istel Kdgár 
új nyitányt írt, melyet W eingartner Félix 
mutatott be — Münchenben a modern Pfitzner 
kultusz állandósítása okáért nevéről elnevezett 
egyesületet alapítottak. Ritka eset, hogy egy 
zeneszerző életében foglalkoznak ilyen szán
dékkal. — Johann Lauterbach, a kiváló német 
hegedűpedagógus Drezdában meghalt. — 
Bécsben Strauss Rikárd hetet rendeztek. M ű
soron voltak: Elektra, A rózsalovag és 
Ariadne Naxosban. — Sjögren Emii, a kiváló 
svéd zeneszerző Stockholmban meghalt. 
M űveit hazáján kívül is ismerték.

■ — — ■ !

irodalom

cXötiyoek.
SetaccioJi G ia c o m o : D e b u ssy . Eine

kritisch-asthetische Studie. Autoris ie rte  
Überselzung nach der 2. Auflage des 
Ita licnischeu von Friedrich  Sp iro . M ii 40 
Nolenbeispielen. Leipzig 1911 Breitkopf, 
104 I. 8° 5 márka.

U gyanakkor, m iko r K retzsclunar vaskos 
Konzerlführerjének legújabb kiadásában 
(1915) m iiulösze 2, mond ke llő  so ri szentel

Debussynek, még dicséretet érdemelhet a 
Breilkopf-cég, hogy külön D ebussy-m ono- 
gra fiá t fo rd ílla l le. H ogy választása — 
egy eredeti mű inegíratása vagy pedig a 
sok francia b iográ fia  egyikének le fo rd í
tása helyeit — ép erre az olasz szerzőre 
esett, a mű elolvasása után világossá vá lik  
előttünk. Az o lvasónak ugyan is a könyv 
végén ezt kell mondania : ime, egy olasz, 
tehát németellenes és franciabará t esztéti
kus mondta ki az elíté lő szentenciái De- 
bussyről, mely szerint a heveskedő a n li- 
wagnerianus ga llus az á lta la gya lázolt 
német mesternek nyom dokaiba se léphet, 
tehát akko r Debussy iránya  tényleg nem 
más, m int egy nagy eltévelyedés. Szóval 
a német cég elérte cé ljá t: m időn a párta tlan
ság köntösében kü lfö ld i nagyságok előtt 
is hódo ln i látszik, ugyanakko r védelmezi 
legjobban a germán zenét és W agnert 
legjobban. Azonban S e laccio li m egállap í
tásaiban nagyon sok az igazság. így  m időn 
konstatá lja  a fanatikusok gyógyítha ta tlan  
betegségét a „D e b u ssy lis “ -t, mely abban 
is m egnyilvánul, hogy fo ly ton  a szim bo
likus festők te rm in o ló g iá já t: „m egtö rt
színek", „re flexfény", „a sápadt szürkü le t", 
„tengera la ti fé lá rnyékok szétszórt színezete", 
az „odalehelt phosphorescáló sz ivá rvány 
szerűség“ stb. alkalm azzák Debussy zenéjére, 
vagy m időn benne a pa to lóg ia i tünetekre 
emlékeztető nevekkel jelzett hangulatokat 
és képeket keresnek, m int a m in ő k : az
idegkriz is, az anaemia, a ch loros is , a 
szédülési roham ok, a szerelm i beteg bo rzon 
gása, a lázálom , a m itikus de lirium . a 
hisztérikus ingerlések stb. E fanatikusok 
vakon esküdnek mesterükre, m int a zene 
nagy re form átorára és Bach- és Schum ann! 
kivéve nem irga lm aznak senkinek sem. 
S orra  cáfo lja elveiket, melyek szerint 
Debussy zenéje 1. elsősorban ko lo risz liku s  
s így specifikusan festő i(im presszion iszlikus) 
krité rium okka l kell é rté k e ln i; 2. o lya n y - 
ny ira  eredeti, hogy megítélésére h iányz ik  
minden összehasonlítási alap. 5. új és 
egyéni s így a régebbi esztétika teóriá it 
nem lehet rá a lkalm azni. C á fo la tá t term é
szetesen nem fogadhatjuk el teljesen, mert 
annyi mégis tény, hogy nagyszerű ú jító k 
nak a régebbi esztétikai norm ákka l e lle n 
kező zseniá lis vívm ánya i időve l m ind ig  
m agukkal hozzák e norm ák revízió ját, 
ille tő leg  gazdagodását, m int ahogy lény 
az is, hogy a S e laccio li á lta l Debussy 
ellen védelmezett W agner a maga idejében 
szintén fo rrada lm ár számba ment s á lta la  a 
zenei szépről szóló tan ugyancsak nagy 
áta lakuláson ment keresztül.

Külön fejezetet szentel S e lacc io li Debussy 
és az im preszionizm us v iszonyának meg
világítására. Szól a p le iu -aír festőknek a 
hely és időv iszonyoktó l be folyásolt tónu
sa iró l és sz ín fo ltja iró l s e haláskeresések- 
nek a zenébe va ló átv ite lérő l. Ismerteti 
Favre nyomán a zenei színskálát, melyet 
S krjab in  Prom elheusának előadásánál egy
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fényzongora segítségével meg is va lós íto tt; 
koncedálja a sz ínha llók állítását, mely 
szerint a C -dú r fehér, a D -dur v ilágos  
ha lványsárga, am it igazol az is, hogy 
száz év alatt a norm álhango lás k ö rü l
belül egy egész hanggal emelkedett 
s fehér tá rgyak ennyi idő alatt m egsárgal- 
n a k : m indazonáltal tagadja, hogy a zene 
csakis ez alapon tovább fejlődhetnék, mert 
lényegének, a dallam  és po lifón iának 
rovására  van az im presszionizm us evő
szakolása. Következtetésének igazolására 
egy új fejezetben elemzi Debussy müveit 
eszmei, harm ón ia i, r itm ika i és instrum en
tá lis  szem pontokból. Kedvelt lépései De- 
bussynek a Irilonus  és a bővített kv in t 
m egfo rdításaikka l (Setaccio li szokatlan 
te rm ino lóg iáva l fo ly ton  n a gy  kvarto t és 
kv in te t mond tis z ta  helyeit, és k ic s it  szű 
k íte tt  helyet). M e lód iá i elemei 1—2 ütem
nél ritkán hosszabb m otívum ok, m elyek 
rendesen lapokon át ism étlődnek egymás 
után végtelen sokszor, hogy így a végtelen 
fogalm át keltsék fel pld. a tenger zenei 
illusztrá lásáná l, anélkül, hogy m otiv isztikus 
fe ldolgozásukra sú ly t helyezne. Nélkülözzük 
itt az összehasonlítást pld. Beethovennel, 
ki a Pastorale m ásodik taktusának r it 
m ika i képletét szintén nagyon sokszor 
m egism étli az első tételben, azonban az 
adott utasításnak („M e h r A usdruck der 
Em ptindung, als M a le rc i“ ) megfelelően a 
sz im fon ikus form a keretei közt m o tiv isz ti
kus fe ldolgozással. Persze Debussy más 
cé lokat követ, m int Beethoven. Konstatálja 
az egészhangú skálára épített harm óniák 
túIlengését és m onotonná válását a pár
huzamos hárm ashangzalok sűrű a lka lm a 
zása kapcsán, va lan fin t a minden fokon 
fellépő nónakkordok, az egyszerű vagy 
kettős orgonapont fölé helyezett akko rdok 
mellett a szinte kikeresetten erőszakos 
disszonanciákat. Ezen fe lo ldási lehető
ségek nagy számánál fogva s a m egnyug
tató fe lo ldás he lye it a lka lm azott fo ly tonos 
újabb d iszonanciákka l a ha llgatóban 
azt a zavaros, bizonyta lan, ta lá lga tó  érzést 
vannak h ivatva felkelteni, melyet a szim 
bo lista kö ltő k  M allarm é nyom án úgy form u- 
láztak, hogy a költészetben a legnagyobb 
hiba a v ilágosság s a legnagyobb hatást 
épp az kelti, hogy az értelmet úgy kell 
k ita lá ln i. P ythm ika i képleteiben leggya
ko ribb  a röv ide t követő hosszabb időérték 
(pld. tizenhatod — pontozott nyolcad). 
Hangszerelésében feltűnő sok a fuvóhang- 
szerek tompítása, ami őket más hang
szerek hangszinéhez hozza közelebb s Így 
fokozza a b izonyta lanság érzetét. De sok
alja az arpeggiókat, a hárfa akko rdská lá it 
s a c in tárnyér, tamtam, triangu lum  és 
harangjá ték használatát is. E k ifogások 
dacára sem tudja m egvonni elismerését 
ném elyik műtől, melyben a da llam ta lanságig 
széttöredezett m otívum ok között b izonyos 
m elód iá i vonalat mégis ta lá ln i. így a k é t 
a ra b e s z k lő l (zongorára), a B o ld o g  sz ige t

tő l, a B au de la irc -da lok tó l, az egy témára 
épített s kon trapunktikus ügyességéről 
tanúskodó első vonósnégyestő l stb. A 
zenedrámával az uto lsó fejezetben főleg 
a Pelleas és M élisande kapcsán fo g la l
kozik. Idézi a szövegíró já t Maeterlincket, 
ki 1902-ben megjelent könyvében (Az 
elásott templom) későbbi d rám á iró l (M onna- 
Vanna, Yoyzelle) elism eri, hogy ezek a 
régebbi ön tudatlansággal szemben a va ló 
éleihez közelednek, m időn az erősek és 
öntudatosak küzdelm eit ecsetelik, így tehát 
a szim bolizm us m esterkélt és va ló tlan  lég
köre állandóan nem tarthatja magát a 
a színpadon. S  ami a rec ila liv  renais- 
sance-át ille ti a firenzeiek szellemében s 
ami Debussyék részéről reakció a zenének 
W agnernél az ének felett elért tú lsú lyáva l 
szemben, ép abban marad el Debussy 
W agner m ögött, hogy zenéje nem á ll 
o lyan egységben a cselekmény mögött, 
bár a da llam osságot teljesen e lv ita tn i nem 
akarja  a Pelleas 24 m otívum átó l, melyeket 
könyvében le is közöl. Abban viszont 
megint Setaccio li téved, ha Debussy kü lönc
ködésének tartja azt, hogy elleniében M onle- 
verd ive l, k inél a zenedráma a sz iikkürű  
udvari előadások helyett a ny ilvánosság 
elé a színpadra lépett, ő e m űfajt az „ in le l 
lektue l!ek“ beavatott szűkebb köre számára 
tartogatná ; mert hisz W agner is csak azért 
emel Festspielhausot a nagyvá ros i élet 
zajától távo l a csendes Bayreuthben, hogy 

| o lt a ha llga tóság a v ilá g  zavaró gond ja i- 
1 ló i és érdekeitő l menten le lk ileg  előkészítve 
| engedhesse át magát a nem m indennapi 

műélvezetnek. E llenben hozzájárulhatunk 
végső következtetéséhez, mely szerint a 
debussyzmus nem tartha t igényt a művé
szeti érvényesülés k izá ró lagosságára  s 
hozzátehetjük, hogy m iként W agnernek 
nem s ike rü lt a régi operai s tílusokat te lje
sen k iszorítan i, úgy Debussy harm óniái, 
hangszerelési kom bináció i, régieskedő 
recita tív ja sem fog egyeduralom ra jutn i, 
hanem a s tílusok között az őt m egillető 
helyet e lfog la lva  eggyel több lehetőséget 
íog nyú jtan i az ek lektikusoknak, k ik  nem 
riaszta tják m agukat vissza a fordítónak, 
S p irónak azon túlzott k ritiká ja  e lől, hogy 
Debussy a zenei n io /p /iin isn m s  képviselője.

‘ZV. ‘7/1. IJ.
>*-<

P ro le g o m c n a  a zene fe jlő d é s ta n i 
tö r té n e té h e z . A modern form ák fejlődés
tanának vázlata. Irta K ovács Sándor. Buda
pest, 1907. Deutsch Zsigm ond és Társa 
kiadása.

Zenei életünk illu sz tr is  ha lo ttjának disser- 
tatio inaugurá lisa  fekszik előttem. Az első 
zenei tárgyú dok to ri értekezés budapesti 
A lm a M aterünkön. A szerény P rolegom cna  
cím után a mű olvasása közben egyre 
nagyobb érdeklődéssel köve tjük szerzőnk 
fejtegetéseit, ki a lé lektani esztétika szép
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fogalm a helyébe a fe jlődéslan i es/.léliku 
„ fe jle tt“ foga lm á i á llítja  oda. így lehál a 
„szép"-nek tudom ányosan végleg még nem 
lisztázott foga lm áva l operá ló  szubjektív 
lé lektan i esztétika helyeit a zenére ő á lta la 
e lőszö r a lka lm azott Spencer-féle elven ala
puló ob jektív  fe jlődéstan i esztétikával akarja 
igazo ln i a Katii e lleni visszahatás m ateria- 
lis z liku s  fe lfogásáva l és pesszim istá ival 
szemben azt, hogy művészetünk fejlődése 
ép o ly  természetes vo lt, m int m inden más 
fejlődés s ha a művészi fejlődés minden 
részletét nem is véli igazo lha tónak, az mégis 
kétségtelen, hogy a kifejezési eszközök 
lökéle lesbülésével a szép  fogalm a a fe jle tt 
foga lm áva l párhuzam osan halad a meg- 
szoko ltság fo ly tán a rég i szép  helyett szeb
be t azaz fe jle ttebbe t k ívánó idők folyam án. 
Spencer elvét az emberi fog la lkozások 
speeiá lódásáról vett pé ldával v ilág ítva  meg 
konstatá lja , hogy a zenei fejlődéstannak 
is azt kell igazo ln ia , hogy az eredetileg 
egyform a vagy hason ló s össze nem függő 
mellérendeltségi viszonyban levő szervezet
len részek hogyan vá lnak  egy fejlett és 
szervezett egység különböző, fel nem cseré l
hető s a lárendeltségi v iszonyban levő nél
külözhetetlen részeivé. E  tételt igen szépen 
s ike rü l később dem onstrá ln ia  az egyszó- 
lam úságnak a sokszólam úsággá va ló  fe jlő 
désében, hol aztán szemléltető táblázatban 
összeállítva lá tjuk , m int emelkedett ki a 
ké l-háro inszólam úság egyenlő vagy hasonló 
és felcserélhető szó lam ai köz iil e lőször egy, 
majd a többi ön á lló  szólam s hogy csökkent 
meg felcserélhetőségiink. H asonló szemlél
tető táblázatban összegezi a zenei form ák 
vázlatos fejlődését a tagola tlan gregorián  
ko rá lló ! a felcserélhető ritm ika i képle lii 
számos tagból á lló  C antus p lanuson . a fel 
nem cserélhető s •nem egyénié) tagokból 
á lló  m enzurá lis zenén, a da lfo rm ákon és 
szonatinákon ál a tökéletes szonátáig, 
melyben a hasonló sz im m etrikus tagok 
a többive l ellentétesek s valam ennyien 
szorosan összefüggenek. K im utatja még a 
hangszerelésről szóló fejezetben e hang
szereknek a Spencer elve szerinti fejlődését 
is. A többszólam úság idején a zeneművek 
fe lira ta ik  szerint vagy énekelendők vagy 
hangszeren já tszandók mindössze azon 
korlátozással, hogy az e lőadó hangszerek 
egy hangszercsalád tag ja i legyenek (pld. 
csak vonósok, vagy csak fuvo lák stb.) Az 
egyes hangszerek sokszor el is hagyhatók 
vagy mással helyettesíthetők. A zenekar 
hangszereinek szaporodásával kü löná lló , 
fel nem cserélhető, el nem hagyható hang
szercsoportokra oszlik , de emellett a spe- 
c iá lizá lődo lt szerep m ellett annál szorosabb 
az összefüggés és a szervezettség a zene
karban. Azonban ha lad junk sorjában. A 
Spencer elvének kifejtése után nem kevésb
bé érdekes a zene őstörténetérő l Íro tt feje
zete. Más művészetek fenmarad! p rim itiv  
a lko tása iva l szemben a zene e téren teó
riákka l kénytelen megelégedni. P ilo  M ario

az á lla tok némely érze lem nyilvánílásá l a 
zene körébe utalja, Dubos a zenében a 
természeti hangoknak, tehát az emberinek 
is utánzását keresi, W agner és Spencer az 
indu la tok  és szenvedélyek nyelvének neve
z ik  a zenét, D arw in a fa jfentartás ösztönére 
vezeti vissza a zenél, m időn a párosodás 
idején hang jukka l a nőstény tetszésére 
pályázó hímekre utal. M indezekkel szem
ben Kovács Bücherhez csatlakozik  s a zene 
családfa ját szem léltető táblázatban a r it 
m ikus m ozgásból vezeti le, mely célszerűvé 
vá lván egyrészt a táncba megy át, m ás
részt a ve le járó zöre jt eszközök mester
séges zörejével, tehát hangszeres zenével, 
vagy a légzőszerv énekével helyettesíti s 
így jön létre a p rim itiv  idők  hárm as mű
vészete: az énekkel (tehát költészettel is) 
és zenével k isért tánc. mely a tovább i fej
lődés folyam án osztódott szét külön mű
vészelekké.

Majd a zenetörténet módszerét á llap ítja  
meg, konstatá lva itt az esztétika né lkü löz
hetetlenségét, mert „az esztétika a m űtör
ténet keresztmetszete, a műtörténet az esz
tétika hosszmetszete." A form atani szem
pont nem elegendő, mert pld. a magasabb 
m űform áju szonáta ügyetlen szerzőtől ke
vesebbet ér. m int az a lacsonyabb fokon 
á11(3 da lform a jó szerzőtől. Ezért az össze
hasonlítás módszere a legcélravezetőbb a 
zenemű Írásbe li megrögzítőjének, a pa rti
túrának két dim enziója, a vízszintes és 
függőleges iránya szerint s így kapjuk a 
fent ismertetett eredményekhez vezető v izs 
gá lódásnak alap jáu l szo lgá ló  feloszlást: 
fejlődés a partitura 1. vízszintes irányban 
vagyis egyszólam uság <  sokszólam uság,
2. függőleges irányában, vagy is  tag o la t
lanság -=c tagoltság. S szóln i kell ezekkel 
kapcsolatban 5. az egyhangszerességnek 
a sokhangszerességgé, s -I. az egyszínű- 
ségnek a változatos s/ínezeltséggé fe jlő 
déséről.

A többszólam úság kife jlődéséi nyolc 
hangjegypéldával illusz trá lja  idézve, m int 
egyebütt is a szakm unkákon k ívü l az ere
deti középkori la tin  forrásm unkákat is, s 
töm örségével többet tud m ondani néhány 
olda lon, m int m ások íveken keresztül. A 
tagoltság fejlődésének kifejtésében az elv 
következetes keresztü lvite lét az teszi illu - 
zóriussá, hogy a zene soká voká lis  zenét 
jelentett s a szövegtől is de term inálva 
vo lt. A ritm ika i tagolódás kapcsán a hang
jegyírás történetét is kapjuk, melyet kiegészít 
később a neumák, m enzurális írás stb. ism er
tetése a „Zene haladása a határozottság 
irányában" c. fejezetben. A form atani 
tagolódást az említett összefog la ló  táb lá
zaton k ívü l a da lform a fejlődését feltüntető 
táblázat is szemlélteti, v iszont nem fogadja 
szerzőnk azt sem. hogy a verstan i hatásokra 
vonatkozó kutatások még nem elegendők 
arra, hogy a fejlődés vona lá t pontosan 
lehelne m egállapítani. A hangszerelés fe j
lődése utáni összefoglaló fejezetében így
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osztja fel a zenetöiténet k o rsza ka il: óko r 
az egyszólam úság, középkora löbbszólam ú- 
ság kora, a k isért m onódia je lzi a zenei 
ú jko r kezdetét. Debussyt a bomlás, a 
dekadencia képviselőjének tartja, k inek 
zenéje o ly  székesegyház, hol az ab lakok 
vízszintesen, az oszlopok fejjel lefelé van
nak elhelyezve. A form atani értékelés 
mellé három új szempontot soro l még, 
ú. m . : a korszellem, a nemzeti szellem s 
az egyéniség nézőpontjait. S most kon 
statá lja, hogy így a fejlődéstani műtörténet 
esztétikai eredményei azonosak e lé lektani 
esztétikával, mert annak á lta la  fogalmazott 
•1. alaptételét a fentebbi szempontokban 
m egta lá ljuk. 12 szerin t: 1. É rdekné lkü liség  
a szemléletben. E szubjektív elvet a fe jlő 
déstani kutatás, mely a ha lások okát a 
műben keresi, nem alkalm azza. 2. Embe
rileg  je lentős hatalom . Ezt a fejlődésben 
pontosabban formulázza a kor-, nemzeti 
szellem és egyéniség posztulátum aiban. 5. 
Korma és tartalom  egyezése. A fejlődés- 
m ii is  azt kutatja, m iként ny ilván u l a kor-, 
nemzeti szellem és egyéniség a form ában.
4. Változatosság az egységben. Ezen 
álta lános elv helyett a fejlődéstan közelebbi 
ism érveket je lö lt mega hasonlóság, felcserél- 
helőség stb. fogalm aiban. A fejlődéstani 
elv tehát hasznos. Nem törődve m ár most 
a „De m ortu is  nil, nisi bene“ m ottóval, 
nézzük nyereség-e a fejlődéstani elv a lka l
mazása a zenetörténetre vagy nem ? Tény, 
am int Kovács is konstatá lja, hogy a mű
történetek sab lon ja voltaképen a művészek 
és a m űalko tások története, nem pedig a 
művészetek története. A fejlődéstörténet 
pedig úgy v iszony lik  a műtörténetnek 
ezen sab lonos adatgyűjtő, okoka t kezelő 
form ájához, m int a tö rténetlilozó lia  a 
történetíráshoz. E rre pedig szükség van. 
A k i egyes zeneszerzővel vagy egyes mű
vekkel fog la lko z ik  behatóbban, az sem 
zárkőzha tik  el ezen magasabb nézőpon
tokbó l k iindu ló  esztétikai értékelések elöl, 
de emellett haszonnal fogja forga tn i a 
le x iká lis  adatokkal jobban m egterhelt más 
zenetörténeti műveket és m onográfiákat. 
Azonban ilyen kérdések, m int a m űfajok 
fejlődése, a hangszerelés története stb. 
m ind ig  csak fejlődéstani alapon lesznek 
helyesen m egoldhatók, bár — m iként lá t
tuk — az elv következetes keresztülvite lét 
több körü lm ény megnehezíti, am it szegény 
bo ldogu lt Kovács Sándorunk nem is tagad.
Ha né lkü lözünk is művében egyet-mást, m int 
pl. az összhangzattan, ille tő leg  a konzonan- 
c iák ésdisszonanciák fejlődéstanát, úgy csak 
sa jná la tta l kell konstatá lnunk, hogy fejlődés
tan i vázlatát nem dolgozta k i részletesen.*

* Kár, hogy a könyve végén csak fufólag^emlüetí 
szempontokat a korszellem-, nemzeti szellem- és 
egyéniségről — melyekben i aine milieu és Brunetiére 
egyéniség tételére ismerünk — nem fejtette ki 
részletesebben. Hogy a szubjektív tényezők teljes 
kiküszöbölése helyett nem volna-e jobb bizonyos 
elekticiztnus megvalósítása, mint ahogy Speneer- 
Ltarwin mellett egész szépen helyet ta lá lt Kovács

bARTÖ/̂

; A haladó ko r ma már sokat átvett tőle. A 
j partitura vízszintes és függőleges fejlődése 

és tagoltsága ma közkeletűvé vá lt kifeje- 
! zésekké le ltek ná lunk s a fejlődéstani m ű

történet azóta (pl. a M űveltség könyv tá rá 
nak képzőművészeti részében Lyka Káro ly- 
tól és zenés részében Dr. Kacsóh Pongrác- 
tól 1909) ná lunk is a neves m űvelőkre 
talált. Így ha jelen kissé túlbő ism er
tetés a szerző ha lá lának köszöni is e lső 
sorban aktualitását, legyen ez a kegyelet 
adója a szférák zenéjének hónába k ö ltö 
zött számára ! ‘Dr. (lí). <•/.

Zeneművek.
M. V a llen t: R e fo rm  H e g e d ű -Is k o la . 

Bárd Ferenc és testvére kiadása.
A hegedűtanulás ille tveo k la tá s  m indéiül.i 

két fontos a lapelvből indu lt ki. E gy ik  a fül 
képzése, a ha llás fejlesztése, ami — figye
lembe véve, hogy o ly  hangszerrő l van szí), 
melyen a hangokat elkészíteni — megterem 
teni keli — elsőrangúan fontos tényező. A 
m ásik főtörekvés a két kéz gépies mun
kájára irányu l. A zeneileg képezellen fül 
s ha llás fejlesztésének tagadhatatlanul egyik 
leghathatósabb eszköze az egyszerűbb 
hangképek, szólam ok fokozatos ismertetése, 
já tszása: szóva l: a könnyed dallam osság. 
A m ásik kérdésnél — minden egyéb 
kizárásával — kezeinknek szerkezete s e 
bonyo lu lt szerkezeinek lehetőségig való 
kihasználása s az erre va ló  helyes e lőké
szítése jön tekintetbe. M inden idők hegedű 
isko lá iban m egta lá juk e kél irányza to t; 
hol egyiket, hol a m ásikat jobban kidom 
borítva aszerint am int a szerző ezt vagy 
amazt a ke llő  közül fontosabbnak Ítélte, 
érezte a hegedűtanulás első idejében.

V a llen t isko lá jában • szerencsésen ka p 
csolja egybe a két elvet. M ódszertani 
felépítése, fokozása helyesen átgondolt, 
seholsem ugrásszerű s az adott lehetőségek 
között m ind ig  da llam osságra törekvő. A 
műben a m agyarázó szöveg mellett szám 
talan ábra mutatja a kéz helyes odaállítását 
különböző fogásm ódok közben. Az ujabb 
hegedűkiadványokbó l m ár ismeretes von ó 
jelzéseket V a llen t is használja, de talán 
még aprólékosabb gonddal széttagolva 
az eddig szokottnál.

Egészben véve az isko la  egy igen érdem
leges munka, mely helyes, m egértő á ttanu l
mányozás után jó és szép eredményre 
vezeti a hegedűs növendéket. ‘T. ‘23.

T iré -p o u s s é . M ult számunkban B loch  
József, zeneakadémiai tanárnak ily című 
cikkében a „hanyin tás-borin tás ió l“ gyakran 
esik szó; ezt tévesen hol liayhintásnak, hol 
hanhintásnak szedték, amit ezennel helyre- 
gazitunk
műviben Büclier, I aine is  Brunetiére elveinek, 
annak bővebb fejtegetése nem e helyre való.

K iadótu la jdonos: Járosy Dezső. 
Nyomatott a Osanádegyházmegyei Könyvnyomdában
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ÉLMAGVARORSZÁGI
GAZDASÁGI BANK R
Központ: Belváros, Losonczy-tér 9. 
Fiókpénztár: józsefváros, Kossuth Lajos-utca 9. sz.

Kirendeltségek: B illéd , B uz iás fü rdö , G yertyám os, Jánosfölde, N a g y k á ro ly  fa lva , 
Kevevára . Óbessenyö, O rav iczabánva , Periasz, Vinga.

R é s z v é n y tő k e   3,000.000 korona .
T a r ta lé k a la p o k .......................................... 1,900.668 korona .
B e té te k ...........................................................  11,000.000 korona.

E lfogad  betéteket takarékpénztári könyvecskékre, fo ly ó - és csekkszám lán a leg
előnyösebb feltételek mellett. Jelzáloghitei és vá ltó leszám íto lás. E lő legek á lla m 
papírokra , zá log leve lekre és részvényekre. Felekkel va ló  érintkezés’ csak dé le lő tt. 

Vasár- és Ünnepnapokon a bank zárva van.
A

Ü

T e le fo n  szá m  26 9 . A la p í t tá to í t  1863. T á v ir a tc ím :  W e is m a y r T e m e s v á r.

EMMER FERENC utóda k a la p - ,  fé r f id iv a t - ,  v a -
1  i  j    _ ___dá sz-, u ta z á s i e s z k ö z ö k ,

W e is m a y r  f e r e n c
Tem esvár-Bclváros, Hunyadi-utca. ra k tá ra .

Legújabb modellek, modern 
kreációk, utcai és estélyi 

|  I  I  cs. és kir. udván és kamarai száiittó ruhák, prémgarniturák, diva-

♦

i
H o l z e r

cs. és k ir. udvári és kamarai szállító  ; r .    f   

Tem esvár-Belv., Lö fflle r-pa lo ta .

CIPÓ CIPÓ CIPÓ=
H ö lg y e k  U ra k  és G y e rm e k e k

érdeke, hogy cipőszükségletUket csakis a r
HUNGÁRIA

cipőUzletek útián szerezzék be.

Temesvár-Belváros. Szabott árak. Telefon 11—51.

)ton,o:or):or_':y:o:o!c):oto:oto:o!c*o:o:c:o:'j:c):'j:y:o:o!o:c):o!otcso:o:(3:o!o!o!o!oK)!o:o:orj:o!o!o!o:orj:':>  ̂
; 23 r-a  ■ tem esvá ri gyárte lepe, á llandóan 5 0 0  g

jH  m u n ká s t fo g la lk o z ta t  s m indenfé le  2
O . /  , ,  , fa jta  g yú jtó t, b ö rz s ir t, fé n y  m ázt, 3Ozikra maguar guuito- C ipőkrém et és kocs iken őcsö t g y á r t *

OCJ o u  s  a leg jobb  m inősegekben. g

• guárak részoénufársaság S p e c iá lis g y á rtm á n y a : E m k e -g y u jtö  2
! O  o  es Ern k e -c ip ó k  ré m . g

xoy».o:̂ »o!oiofouowiQtQ^OTK)KXXo:oK):cxo»pp;o«oao»sxw^:o;oí):o:or̂ Ov:#



XVI enei Özemle

HORL 
NÁNDOR

hírneves zongora- és 
/69-j ” harmónium-raktár

B u d a p e s t, II., T ö rö k -u tc a  8. sz.

Schott-féle 
zeneműkiadványok.

Eddig megjelent 6500 
szám. Teljes rak tá r a

Polatsek-féle 
könyvkereskedés -ben.

3s jegyzék ingyen.

Komáromi és Tóth
hegedükészííők műterme

£j& Budapest, IV., Kossuth- 
Lajos-ufca 10.

i H egedükedve lök saját érdekük- 
; ■ ' I ben kérjenek árjegyzéket bér- 

mentve. E lső rangú  uj hegedu- 
j ' j r . í t . készítő és ja v ító  műterem. K i- 

. 'v á ló  hú rok  stb. Esetleg részlet
e i . . .  fizetésre is szállítunk.
    28

     .... ■

Angsíer József: 
és Fia z- î

27 8
O rgonaépítök. o rgona- és £ 
harm ón ium gyár Pécsett. ■

A já n ljá k  k itűnő  hangú és erős szer- ■ 
kezetü légnyom atu és e lektrom os be- £ 
rendezésű orgoná ika t a legju tányosabb ■ 
árak m ellett művészi kiv ite lben. Rak- ■ 
táron k itűnő  hangú harm ón ium ok *  
minden nagyságban. E lektrom os fu j- ■ 
tató-készülékek. ■

Két arany, egy ezüst és egy 
nagy m ilicnium i éremmel 
kitüntetve. A pécsi orszá. 
gos kiállításon állam i arany 
éremmel kitüntetve. A lapit, 
fűtött lSé;. rlapot kívánatra 
ingyen küldünk. A budapesti 
bazilika orgonájának építői.

Kccskcméty
Fényképezőkészülékek. — Kellékek. 

Műszerész. — Javítóműhely.
Temesvár, Agrár-palota.

Á rjeg y zék  ingyen . T á v b e sz é lő  2 02

KRMDIR Részvénytársaság
Cukorka-, Csokoládé- és Konzervművek, Temesvár




