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iszt kevés h a r c i zenét írt, de viszont soiia sem írt
mást, m int h a rc o s zenét. A z első tíízvonalban vere
kedett. Új művészi elvekért, új területekért. A z akkordok
fesztelen kapcsolata, az egészhangú skála, melyet
Debussy előtt közel félszáz évvel már futólag érint, a szabad
ritm us, a régi form ák lazítása, az ujjak, a csukló, az alsó kar
egész gépezetének átalakítása, az örök csatlakozás más bátor
elmékhez, B erliozhoz, Chopinhez, Wagnerhez : mindezek fegy
veres tények.
Képzelnie is ott kalandozott a küzdelmet felvevő, dacos
lelkek körül. Prometheus, Mazeppa und Fauszt kihívó hangját
halljuk szim fonikus műveiben. „Ich bin’s, bin Faust, bin Deinesgleichen“ . Ez a titáni beszéd L iszt anyanyelve.
A zt mondtuk, hogy kevés harci zenét írt. O lyant, amely
nemcsak orgánumára, hanem tárgyára nézve is csatázó. De
L iszt harci zenéje csak akkor látszik kevésnek, ha viszonyítjuk
alkotásainak nagy tömegéhez. Más mester ennyit sem m ozgott
in te r a rm a.
Tizenhét éves, am ikor megéli első szerelmi regényét.
S aint C riq K arolin comfesseérí rajong, aki viszonozza érzéseit.
A kötelék megszakad. A grófnő apja, Franciaország belügy
minisztere, a finom szálakat széttépi. Liszt a valláshoz menekül.
Leborul a Sí. V incent de Paul lépcsőire és — m int később
írta — Istennek felajánlja szent áldozatul egy nőnek a képét,
mely tiszta, szeplőtlen, mint alabástrom. Szíve nehezen gyógyul.
Izmai elvesztik feszültségüket. Azután 1830 következik. A
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júliusi forradalom . Szeme újra kig yú l és édesanyja boldogan
mondja, hogy az ágyúszó kigyó gyíto tta.
E zid ő tá jt fo g la lk o z ik a „S ym phonie révoluíio nna ire“ -rel.
Nem egy nemzetnek a zendülésére gondolt, hanem a népek
egyesült forradalm ára a humanitásért és szabadságért. Ú gy
tervezte, hogy a Luíher-féle „E rő s vár a mi Istenünk", egy
huszita dal és a M arseillaise, ez a három zenei m otivum , kép
viselje a germán, a szláv és a latin népleiket. C sak a vázlatig
juto tt el, ez is elveszett. De megmaradt egy m agyaros m otí
vuma, am it évek múltán beleszőtt a „H eroikus in d u ló “ -ba és
a „H un ga ria“ -ba.
Csataképei közül a legszélesebb szerkezetek : a „H ungária"
és a „H unnok harca". Két szim fonikus költem ény. A „H un g a ria "hoz nem adott program m of, de gondolatmenetét érezzük.
M intha V ö rö sm a rty sugalmazta volna a L iszt Ferenchez
intézett stró fáival. Felhők, izgalom , tömegek, riadók, csatazaj,
hősök siratása és egy g yö nyörű látomás, a m agyar szabadság.
E rrő l szól L iszt eposza. A „H unnok harcá“ -hoz az ötleicl
Kaulbach adta azzal a festménnyel, mely a berlini múzeum
lépcsőházában látható. A catalauni mezőkön hunnok és gó íok
összem érik fegyvereiket. Két világ : a pogány és a keresztény.
A z elesettek sem nyugszanak, a szellemek fo lyta tjá k a csatát.
L is zt titokzatos rezgéssel tö lti meg a levegőt, kisértetek fel
vonulnak és egymásnak rontanak, a mélység és magasság
csupa pajzs és kard. Azután beleszól az orgona. Intonálja a
régi katholikus k o rá it: „C ru x fidelis. . .“ A kereszt győz.
M ind a két zenekari mű, am elyről beszéltünk, az ötvenes
években készült. Korábban is, később is azonban, mondhatni
L iszt egész életén át fo rr és zúg benne néhány ütem, amelyhez
újra meg újra visszatér. A R ákóczi-m otivum . L is z t harci zenéjé
nek örök refrénje. A m agyar m uzsika csodálatos misztériuma,
mert változtatja alakját, m int egy gö rö g Isten és minden meta
m orfózisában érezzük hatalmát. E gyszer fo jto tt panasz, m áskor
tűzhányó. L iszt először 1859/40-ben dolgozta fö l a Rákócziindulót. Itthon közel húsz év óta nem látták ; m ost a hazatért
mestert társadalmunk legjobbjai újra m agukhoz ölelték. M ik o r
a Rákóczit játszotta, a m agyarság szíve megint összeforrt
vele. Minden további évtizedben, az 50-es, 60-as és 70-es
években legalább egyszer vagy kétszer ismét folglalkozott;
ezzel az anyaggal. M i nem szólhatunk itt valam ennyi válto zat
ró l; a legnevezetesebb az a form a, amelyben m int 15-ik m agyar
rapszódia szerepel, az után a többször revideált zenekari
átirata. A Rákóczi-nóíából egy-egy szilánk ott fénylik a k o ro 

S

lene: Ötem le

99

názási misében és a kuruc zenéről utolsót álm odik a mester
három évvel a halála előtt, m ikor a „M a g y a r K irá ly d a l“ -í írja
(ének- és zenekarra). Itt a „H ej Rákóczi B ercsényi-t" idézi.
Van még több indulója, mely a katona világához fűződik.
E lsősorban a „M a g ya r roham -induló". Kiadta zongorára is,
zenekarra is. 1843-ban kom ponálta, 1876-ban átdolgozta. A
szim fonikus zenekarba ezúttal vonult be először a cim balom .
És még hányszor b o lyo n g o tt L iszt képzelme ott, ahol a katona
lelke k ig y ú l! E bből a heviiltségi körből v a ló k : a Schubert-féle
M ilitá r- és Reiter M arsch-ok átiratai (Beethovennek egy katonai
indulóját csak re vid e á lta ); egy K avallerie-G eschw ind-M arsch,
melynek feldolgozása alkalm ából azt irja, hogy szerzőjének
nevét elfelejtette és melyet ne tévesszünk össze a „M a g y a r
g y o rs in d u ló “ -val, Lisztnek egy 1870-ben írt saját vitézi darab
jával ; a Weber-féle „L e ye r und S chw ert“ -ből vett énekek berende
zése zongorára. A z ötvenes évek végén pályázatot hirdettek
német katonai in d u ló ra ; L iszt is tagja v o lt a biráló-bizottságnak és számtalan kéziratot kellett átnéznie. B osszankodott,
hogy ennyi tehetségtelen dolgozat gyű lt össze, leült és maga
kom ponált egy Hohenzollern-M arsch-ot. Ez a „V ö m Fels zum
Meer“ c. diadalinduló, amelyet I. V ilm o s porosz királynak
ajánlott. N agy katonazenekarra írta.
Ha tovább figyelünk, még néhány érdekes hang üti meg
fülünket. A „S zent Erzsébet legendája" c. oratórium ban halljuk
a keresztes vitézek kórusát és in d u ló já t; abban a drámai
jelenetben melynek cime „Jeanne d ’A rc a m áglyán", a zene
ott éri el csúcspontját, ahol a hősnő írom bita-fánfárok mellett
a zászlóbontásról énekel : Goethe szövegére készült a „S o ldatenlied" (a „F auszt" első részéből), ez férfikar trom biták és
iistdobok kíséretével : ugyanezt a szellemet képviseli három
férfikórus — „C sa ta e lő tt", „N e csüggedjünk" és „Isten hív"
— amelyeket L iszt ezen címen fog lalt össze: „Geharnischte
Lieder" (Vértezett dalok). H angsúlyozzuk, hogy a mesternek
nem a h a z a fia s zenéjéről beszélünk itt, mert különben sokkal
több alkotását kellene szóvá tennünk, csakis egy ágával fo g la l
kozunk. azzal a zenével, melynek köze van sisakhoz, páncél
hoz. És ha ide szám ítjuk azokat a műveket, amelyeket a
mester nem vonatkoztatott ugyan szigorúan katonákra, de
amelyeknek hangulatát maga jelölte meg a „h ő s i" m ellék
névvel, ha gondolunk a „Héroíde funébre" cimű szim fonikus
költeményre, a „M azeppa" kozák-indulójára, a m agyar rapszó
diák közül az ötödikre, amely megjelent különben zenekarra
is és amelyet a szerző „héroide-nak mond, az étude-ök közül
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az „E ro ic a “ ~ra, — a kko r még pontosabban látjuk, hogy Liszt
lelke m indenkor m ily közel v o lt az a rs m ilita n s -h o z .
M i képesítette arra, hogy harci zenét írjo n ? Talán három
tulajdonsága.
E lő s z ö r az, hogy agitáló természet volt. Szerette volna
az egész emberiséget izgalom ba borítani. Dacára annak, hogy
sokáig a szalonok embere, zenéjének csak igen csekély töre
déke van egyesekhez intézve, m int üzenet vagy vallom ás.
Nem tö ri magát azután, hogy kiváltson érzéseket egy pár
emberből. Tervei egészen fantasztikusak. T itk o s ideálja Orfeusz,
a k irő l írt is zenét és g yö nyörű prózát. Szeretné visszaállítani
a zene mondaszerű hatalmát, szeretné, ha az ő zenéjétől is
m egiágyulnának a kövek, ha az erdő vadállatai mámorosán
lesnék a hangját, — mint egykor O rfeusz korában. M ik o r a
Lo uvre gyűjteményében m eglátott egy etruszk vázát, amelyen
rajta v o lt az első költő-zenész, csillagokkal kihím zetí köpeny
ben, hom lokán a tito kza to s fejedelm i szalaggal, a lira húrjait
szólaltatva hosszú és karcsú u jja k k a l: ekkor megszületett az
az ő délibábja. Ujra kellene zenét írni, am elytől m eglapul
nának az Erebus szörnyei, akik elragadták E urydikét, a fájda
lomban elmerült Ideál je lk é p é t; újra fel kellene idézni E urydikét
az alvilág sötétségéből, olyan zenével, amely fölényes m ám or
ban füröszti a lelket, elysium i szellőkre és égszínkék aetherre
emlékeztet és amely körülveszi a világegyetemet. Ez Liszt
program m ja. Zenét írni, am elytől, mint O rfeusz korában, újra
elfullad a patakok zúgása, eltom pul a nevetés, a részeg maenádok eldobják Thyrsus-pálcáikat — megilletődve ettől a népeket
nevelő összhangtól. A kiben ez az apostoli vonás o ly mérték
ben van meg, m int Lisztben, csak az lelkesíthet békében és
háborúban.
A g itá ló hajlamával szorosan összefügg egy m ásodik
tulajdonsága. Az, hogy nemcsak önmaga és nemcsak a jelen
iránt érdeklődik. Ez is harci zenésszé avatja. Nem a tűzhely
és nem a zsarátnok költője. Nem a koríársak, hanem évszáza
dok vág yait leste el. Kevésbé érdekelte az, ami közel v a n ;
— a nagy távolságok zenésze. Ebben tér el C hopintől, akinek
egyébként zenei vérrokona. M ind a kettő fél a merevségtől,
a matematikai pontosságtól. M ind a kettő azt m o n d ja : legyen
a ritm us szabad, m int am ilyen kötetlen ritm usban hajlik a
buzakalász jobbra és balra, m int am ilyen kötetlen ritmusban
csapnak fel a tűznyelvek és zúg a nádason keresztül a szél.
Ebben L iszt és C hopin megegyeznek. De C hopin, ha zenél,
lebocsáíja a függönyöket és beszíjja a fülledtségét annak a
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levegőnek, amelyben egy pár ember közelebb tolja egymáshoz
a széket, összedugja a fejét amelyben öregek úgy érzik magukat,
mint kiváncsi gyerm ekek és fiatalok úgy, m int nagyon fáradt
emberek. A szoba el van sötétítve, mint a B alestrieri C hopinképén. L iszt ellenben felhúzza a függönyöket, kitárja az
ablakokat és a messzeségbe néz. És a harci trom bita is a
messzeséghez intézi szavát.
A harci zene írásához vo lt még egy harm adik erénye. A z
optim izm usza. H itt az igazság diadalában, hitt — amire első
sorban gondolok — a zenében, hitt korlátlan opíim izm usszal
abban, hogy zenével minden igazságot lehet hirdetni. Képzelmét
nem izgathatta olyan összetett gondolat, am elyről fel ne tette
volna, hogy a zene tökéletesen vissza tudja adni. B izalm a a
zene iránt végtelen. Szám ára a zene a gö rög értelemben vett
apokalypsis : a titk o k felfedője. Tehát éppen ellenkezője annak,
aminek más mesterek érezték ezt a nyelvet. E g yik-m á sik
rom antikus a zene varázsát abban kereste, hogy félhom ályba
tudja vonni, le tudja fátyolozni azt, am it nem akarunk egészen
kim ondani. L iszt fenhangon deklamál és a zene szókészletét
többre becsülte minden más kö ltő i nyelvnél. E g y percig nem
gondolta, hogy a zene valam it el ne tudna mondani. A zene
nem jöhet zavarba. Ez v o lt a vallása. A k i ennyire hitt a zene
szónoki erejében, annak hinnie kellett a harci zene m eggyőző
erejében is.
E z a ra ffinált elme fo rró naivitással szerette a csörgést,
a viharfelhőket, a szél siivölíéséí. M iként hatezer év előtt a
N ilu s partján az a pap, aki oltára előtt megrázta szisztrum át
és élvezte a zajt. L iszt igazi szerelme a mámor, a szín, a
repülés volt. Istenhez is száz fényben csillogó szárnyakon
emelkedett föl. Szerette zenéje bíborpírját, a bő, fejedelmi
ráncokat, szerette a zenéje hullámait, m int tengerész a
g yö n yö rű vihart. M ondtuk az imént, hogy művészetében ő
olyan babonás erőt sejtett, am ilyent egyetlen más mester sem.
Minden költő, aki valaha dalolt önmagának vagy másoknak,
szuggesztiv erőt tulajdonított ennek a nyelvnek. De senki sem
képzelte, mint Liszt, azt, hogy történeti korszakoknak és
alakoknak csak egy zenei monumentum, amely tiszteletükre
épül, szolgáltathat végső elégtételt. A zene igazságosztó: ezt
a legendát szőtte egy életen keresztül. Tehát harsogjon a
„T a s s o “ -ban a négy trom bita, peregjen a négy do b! C sak ez
lehet igazi elégtétele Tassonak. H ogy szenvedéseire a C apitólium ban ráborítottak egy köpenyt, hogy halála után tógába
öltöztették és hom lokát babérral övezték, hogy ragyogó v ilá 
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gítás mellett vitték le a holttestet a ko lo sto rb ó l a városba
és a Szent Péíer-térre, hogy vele ment száz szerzetes, sok
nemes és litterátus, az egész pápai udvar, ho gy festők útal
törtek maguknak a halotthoz, hogy a gondolások búskom or,
vo n tato tt és vibrá ló éneke, am elylyel még ma is zengik
dicsőségét, úgy hat, mintha dicsfény sávai remegtetnék meg
a levegőt és a víz tü k rö t: minderre a látványra L iszt csontos
arcán kicsinylő m osoly jelenik meg. C sakis egy zenei
emlékbeszéd adhat elégtételt a hősnek, akinek árnyalakja ma
is ott bolyong Velence lagúnái között, aki Ferrarában
szeretett és szenvedett. L iszt ezt az emlékbeszédet megírta.
Ő az apoíheozisok költője. És ezért egyúttal a hősi ritm us
vérbeli költője.

■

■■■»

■

■

őzéljegyzetek a keleti népek zenéjéhez.
l r l d ifj. *Z)~ <7oldy Sászló,
egyetemi magántanár,
a Nemzeti Zenede tanára.

I

A regi mondás, ex orienle lux, — k e id rő l jön ti fény, — új alakot
olt a vilá g mai küzdelmei közepette. Valam int embert, állatot, minden élő
organizmust a jóságos nap táplál a maga reményt és rügyet fakasztó
melegével, úgy a világnak az a tája, ahonnan ez az éltető erő ránk sugárzik,
bölcsője, szülőföldje a művelt világot tápláló művelődésnek. Hogy a nap
kelet geográfiái helye a Strabói és Ptolemaeusi elméletek megdőlte után
relatívvá v á ll: természetes. M ióta tudjuk, hogy a föld göm bölyű, a keletnek
helyzete is mindinkább eltolódik. De egy bizonyos határ mégis van,
melynél távolabbról sem a történelem, sem a többi humanista és ekszakl
tudományok a tizenötödik század elejéig említést nem lesznek: és ez
Ázsiának a Csendes Óceán által érintett partja. Ezek ama végső határok,
ahonnan a fény, a kultura és a tudomány nyugat felé sugároznak.
A mi mai valódi napkeletünk azonban nem vész el ennyire a messzi
távol ködében. A mi európai kulturánknak bölcsője csak az a kelet lehel,
melynek népei az egy igaz Isten hitében éltek. Vajjon nem tekint-e áhítattal
keresztény és zsidó egyaránt a Szentföldre, Palestinára, arra a csodás
lejjel-mézzel folyó Kánaánra, .melyen Mózes negyven évi vándorlás után
népét telepítette? Vajjon nem ez a föld a mi leikeinknek ragyogó nap
keletje, mely Európa népeit évezredeken át művelődésével, hitével, tudo
mányával táplálta? Vajjon nem ez a föld az, amelyre mély meghatott
sággal tekint minden keresztény hívő, mert itt teremtette meg a M egváltó
minden kultúrának legfönségesebbikét: a szeretet törvényét? Igen, ez a
föld, melyen Mózes isteni sugallattól ihletetten népének törvényt adott, ez
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d föld, melyen Salamon kirá ly népének templomot emelt, ez a föld, melyen
a meghasonlás és az egy igaz Isten kigúnyolása után az isteni M egváltó
adta vissza az embereknek a bitet, reményt és legfőbb kincséül a jövendő
századoknak: a szeretet törvényét — igen, ez a föld a mi valódi napkeletünk, kulturánk nemes ércet termelő bölcsője.
*
M ik o r a napkelet népeinek művészetéről szólunk, kevés, de annál
nagyobb tekintélyű forrásunk van. A megismerésnek eme forrásai között
a legfontosabb és egyszersmint a leghitelesebb a biblia, az ószövetségi
szenlírás, mely számtalan adatát szolgáltatja a megismerésnek. De a biblia
lényeket említ: az okoskodás, a következtetés mireánk marad. Minket
pedig elsősorban a zenei emlékek érdekelnek, melyek mindenütt a költé
szettel vannak kapcsolatban.
M ielőtt azonban a napkeleti népek zenéjéről szólnánk, vessünk tekin
tetet ezeknek lelki világába, ezeknek egyéniségébe és nézzük, hogy lélektani
szempontból lehetséges-e egyáltalában magasabb rendű zenei kulturát
tulajdonítani nekik?
A napkelet minket érdeklő semita fajú népei eredetileg nomád, vándor
népek voltak. V alam ikor az őskorban a turáni fensík Oxus és Jaxartes
közti részén békésen megfértek egymással az á rja és sem ita fajok. A kél
faj érintkező pontja valószínűleg a P a m ir földmedencéje.1 Az Oxus folyását
követve az a ssyr-m esopofám iai medencében telepedtek le. Innen azután
nyugat felé terjeszkedve S yriát, délnyugat felé pedig Arábiát vonják hatalmi
körzetükbe.
Ezzel a terjeszkedéssel kapcsolatban, mely a történelem előtti időkben
fejeződik be: zenéről és költészetről még nem beszélhetünk. Csak hipo
téziseket állíthatunk fel, amelyek meglehetős ingatag alapokon nyugszanak.
E gy dolog azonban bizonyosnak látszik: és pedig az, hogy zenélésük
szoros kapcsolatban van a szóval, a beszéddel, amelynek emelkedése,
esése lesz a forrása az éneklésnek. Ebben az ókornál is régebbi korszak
ban még nem választhatjuk szét a héberek, sziriaiak és arabok zenéjét,
hanem tisztán csak a sémi fajok hajlam áról szólhatunk. M agasfokú kultu
rális állapot c tekintetben csak akkor következik be, m ikor a nomád népből
letelepedett, polgárosult és rendszeres államéletet élő nép válik.
E g y azonban valószínűnek látszik és ebben tekintélyre hivatkozom ,
és pedig az, hogy e sémi népek, még nomád állapotukban is h ajlam osa k
v o lta k a költészetre, zenére, de csak úgy, ha ez bizonyos célt szolgált,
bizonyos előnyöket biztosított számukra. A dicsérésnek és gún yn ak volt
eszköze az ének, a zene. K nio skó M ihály kiváló hebreistánk szellemesen
mulat rá a sémi népek életében oly fontos szerepet játszó költészetre.
Tőle tudom, hogy úgy a zsidók, mint az arabok bőkezűen fizették költőiket,
mert cgy-egy verssel vagy tönkre akarlak tenni valakit, vagy pedig haszon
elérése céljából kidicsértelték a hatalmasokat. Ennek még a középkori
izla /n államéletben is vannak nyomai. Ez azonban csak addig képzelhető
cl, míg valamely nép törvények és államrendszer nélkül él, tehát nomád
életet folytat és a néptörzs fejének csak tanácsadó joga van, de végrehajtó
hatalma nem.
A költészetnek eme faja a vándoréletet élő zsidóknál is bizonyára
m egvolt; de akkor, m ikor már Mózes letelepítette őket és törvényt ad nekik,
szóval a lörzsekből államot kovácsolt össze: ez a fajta költészet háttérbe
1 Lásil C. B itiek: A héber zenéről. — Peissniann-Mendel Conv.-lex. V. 159.
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szorulhatott és helyét elfoglalja lassankint a vallásos költészet és a szerelmi
lira. M ert miegyéb az ószövetségi szentírás, mint a legfölségesebb vallásos
költemény és az Énekek éneke?
A nomád életben divó eme költészet hipotéziséhez csatlakozik a zene
hipotézise is, amely abban nyeri szerintem magyarázatát, hogy a sémi
fajok beszéde erősen éneklő, orrhangú és gutturális, tehát már a priori
rávezeti az embert az énekhang kiaknázásának lehetőségére.
A vízözön előtti kor zenéjéről fogalm unk alig lehet, bár assyr ásatagok
és egiptomi régiségek némi bizonyítékot szolgáltatnak.
Kr. e. 2987-ben volt a vízözön, mely előtt már lett volna hangrendszerük a hébereknek. Mózes könyveiben olvassuk, hogy Jubal és Tubalk a in már húros és fúvó hangszerek megteremtésével foglalkoztak, melyek
nek az istentiszteletnél fontos szerepei lehettek. Jézus Krisztus kortársa
Josephus F la v iu s 1 héber történetíró pedig fölemlíti, hogy a vízözön előtt
két oszlopot emeltek, amelyen zenei emlékek voltak, sőt ez oszlopok az
ő, Josephus, idejében még állottak. Ugyanezt említi még G ervasius Ti/beriensis (1170— 1250) és Á dám de F u ld a (1450— 1470) is. Ezek azonban
csak nyom ok, amelyeknek tudományos értéke jelentéktelen.
A zsidóság authenfikus története azonban Kr. e. 2000-reI veszi kez
detét, am ikor Ábrahám volt a fejük, a vezérük. Ezzel a dátummal lezárul
a történelem előtti kor és elkezdődik a zsidók vándorlása, mely Kr. e.
1500-ban Mózessel ér véget. A zsidóság eme 500 éves vándorlás alatt
Szíriában, Arabiában és Egiptomban fordult meg és különösen Egiptom
műveltségéből sokat szí fel, sokat abszorbeál. Á héber kultura és így a
zene is ekkor még utánzásból állhatott. Viszont az asszírok befolyása sem
kicsinylendő le. Történelmi adat, hogy Laban Ábrahám testvérének unokája,
aki Asszíriában élt 1759 körül, mondja Jákobnak Isaac fiának, m ikor ezt
Palestinába való menekülése közben utoléri: „M ért szöktél meg? Hiszen
énekkel, dobokkal, hárfával kisértelek v o ln a !“ Vajjon kinek nem jutnának
eszébe az asszír relifek, melyeken mind e hangszerek láthatók? De a
hárfát és sípot H ió b (21. fej. 12. r.) is említi.
A vándorlás korát követi Mózestól S aulig (Kr. e. 1500— 1100) a bírák
kora. Mózqs maga a zenél Egiptomban tanulta és ő már dicsérő és diadaléneket zeng a vörös tengeren való átkelés örömére. Ugyane korban járul
a zenéhez a tánc is. Ugyane korból való D ebóra/i dicséneke és Jcphta
lá n yá n a k diadalfánca is.
Itt találkozunk először az A du ié (Toph Tuph) nevű hangszerrel is,
mely a nők kézidobja volt. E m lítik még a fuvolát és cileráí is.
1 Z sidók törlénele 4. fej.

^Mütial- cTordífások.
M e n de lsso hn : Üdvözlet.
S zivem ben m á r zeng a n y á r
H a lk m elódiája.
S z á llj csak, nótám, g y o rs madár.
S z á llj e l m esszi tájra.
A rra szá llj, h o l h á zu k áll.
Szép virágos réten.
O tt egy fes/ő rózsaszál,
M o n d d : köszöntöm szépen.
F o rd íto tta : K u lin vi Ernő.

S chu b ert: A h a lá l és a leány. .
Ne bántsál, óh, ne bántsál.
M enj tőlem, z o rd h á tá t!
Ifjú v a g y o k : v irá g s z á l!
S az élet üdve vár,
A z élet üdve v á r !
Jöjj, n yú jts d kezed, te szép tiin d é ri kép.
Ne fé lj, szivem ben irg a lo m van.
Nem rossz e szív, nem zo rd , setét.
P ih e n j meg lágyan k é t karom ban.
F o rd íto tta : K u lin y i Ernő.
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CjKözös zongoraoktatás száz éooel ezelőtt és napjainkban.
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nz orsz. ni. kir. zeneakadémia tanára, a
zonooratanárképző-íanfolyam vezető tanára.

ív.

Tanítási rendszerének fejlesztése állandóan fog la lko zta tja ; a fej
lesztés minden mozzanata érdekes és tanulságos, mert megbízható adalokat nyerünk a végeredmény igazságos méltatásához. Nándor becséhez
1855-ben intézett levelében a következő kiegészítő magyarázatok olvas
hatók törekvé se irő l: „S ehol sem kínálkozott normális alkalom zene
tanárok helyes kiképzéséhez . . . ezért legjobb tudásom és lelkiismeretem
szerint megtettem az előkészületeket arra, hogy iskolám egyszersmint
a zenetanítók pedagógiuma is lehessen. — A terv kész, mi több, az
új tanév kezdetével már mégis indul a munka, anélkül, hogy iskolámon
feltűnő változtatásokat kellene foganatosítanom."
„N ó ta bene iskolámban már a m ódosított módszer szerint ta n ítu n k;
ennek segítségével hat hónap leforgása alatt elértem azt, amihez a régi
rendszer szerint egy egész tanévre volt szükségem. Bizonyára kiváncsi
vagy arra, . hogy miben is különbözik volíaképen az új módszer a
régitől ? Röviden összefoglalva az egészet a következőkben: az oktatás
teljesen párhuzamosan halad elméletileg és g ya ko rla tila g ; tehát nem
nyújt az egyikben túlsókat, a másikban viszont keveset, egyik a m ásikkal
kellő helyen kiegészítve nyer alkalmazást s kellő időben kerül gyakorlati
m unkába; azonfelül, ami szintén igen fontos, a növendék egyénisége,
tehetsége és hajlama szerint mindenkor különleges figyelemben részesül."
„A z egyéniség figyelembevétele megköveteli mindenekelőtt a tan
anyag és a tantárgyak szakszerű elválasztását és fokozatos egyesítését.
Ily módon m indjárt kezdetben különleges bánásmódban és kiképzésben
részesülnek mindazok a képességek, melyek a zenei kiművelésnél m űkö
désre készletendők."
„A tananyagot általában négy részre osztom, ú. in . : a mekanikus
ujjfejlesztésre; a ritm ikus vagy ütemérzék fejlesztésére; a hangjegy
ismeretre, mint értelem gyakorlalra, még pedig a semiotika olvasása és
írása á lta l; végre a hallásfejlesztésre, mely a hallás útján való felfogó
képességnek egyetlen, legtermészetesebb eszköze." A tananyagnak ez
a négy ága külön-külön munkába kerül és külön fejlesztésben részesül
az első tan ó rá kba n ; egyiknek sem szabad a másik rovására előnyben
részesülnie, még ha „cseppenkint" volna is észlelhető a haladás."
„E zért aztán m inden leckének a m egkezdett anyag bővítésének kell
lennie s egyúttal a következőhöz anyagot szolgáltatnia."
„L o g ie r kétségtelenül jelentékeny szolgálatot tett a zeneoktatásnak;
de amint ismételt vizsgálódásaim nyomán egyre észrevehetőbbé vált,
gyakran többet, majd megint kevesebbet tett a kelleténél, úgyhogy ezáltal
saját maga kényszerít a továbbfejlesztésre."
Ugyanez a kérdés foglalkoztatja egy 1838-beli levelében is: „A
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Logier-féle rendszer átdolgozása — egy valóban óriási feladat — még
m indig foglalkoztat. Közben megint módosítottam egyet s mást a
gyakorlatban. A teljes gyakorló-anyag, mely állandóan elm életi-gyakorlati
kezelésben részesül s részint egyénenkint, részint a ta n u ló k összeségével
kerül munkába, jelenlegi beosztása a következő: 1. az ujjfejleszíés ku r
zusa ; 2. ritm ikus számolási g yakorlatok a dallam ritm izálása kapcsán,
m int kiváló eszköz a beosztás cé ljá ra ; 5. hallásfejlesztés alkalmazott
melódika és ritm ika n yo m á n ; 4. általános zenetan és zeneszerzéstan, a
zongorajáték állandó alkalmazása mellett. Eme módosított eljárással már
igen kedvező eredményeket értem el.“
E kkora széles alapon folytatott zongora- és általános pedagógiai
tanulm ányok és előkészületek után, 47 éves korában, joggal elérkezettnek
hihette az időt arra, hogy gazdag tapasztalatait egy rendszeres zongora
iskolában összefoglalja. Ez a műve, melyen lelkesedésének minden
hevével dolgozott, 1845-ban készült el s került sajtó alá.'
E mű megjelenése után vált csak igazából nyilvánvalóvá, hogy
am ily mértékben sikerült Proksch lankadatlan buzgalmának a közönség
mind szélesebb rétegeit a maga s intézete részére megnyernie, ugyanoly
mértékben gyarapodott irigyeinek száma is, akik ez alkalom mal életének
legnagyobb keserűségét zúdították reá. A kellemetlen ügy részleteit maga
Proksch a következőképen adja e lő :
„A z 1845. év vége felé ellenségeim rosszindulata következtében az
a szerencsétlenség ért, hogy egy hosszadalmas és csúnya perbe keve
redtem. Ennek tárgya az én zongoraiskolám valam int ennek kiegészítő
részei mint pl. „a m uzsikális dilettáns" modern zongoraművek töredé
keinek sorozata mint gyakorló-anyag s más egyéb volt."
„A perindítók egy fiatal zeneműkereskedői, N. N. urat, toltak elő
térbe s a vád úgy szólt, hogy én intézetem részére zeneműveket kiadatok,
nyom atok és eladatok. E ttől különválasztva kifogásolandók még mind
azon más zeneszerzőktől származó művek is, melyeket iskolámba fel
vettem, ezek „form ális utánnyomásnak" minősíteíidők. Az első beadványt
a rendőrhatósághoz nyújtották be, mely azonban elutasító végzést hozott;
ellenben több sikert értek el a lek. tanácsnál, mely a kicsinyesség
határáig terjedő pedáns szigorral vette fel és intézte el az ügyet. Elég
szomorú, hogy a szakértőkiil választott kollega urak nem restelfék az
„iskolapéldák" tizenhárom számát „utánnyom ásnak" minősíteni és az
iskola többi részeit is „nem teljesen gyanútlannak" nevezni."
„Ezen ítéletből kifo lyó lag a vádlók sorából két zeneműkereskedő
„megfelelő segédlettel" lakásomba jött s valósággal brutális módon
le fo g la lta k minden föllelhető lemezt s lenyomaton S őt 1844. január 51-én
egy ujabb házkutatás következett; ez alkalom mal 46 használt tankönyvet
foglaltak le, mely erőszakosság, mint iskolai működésem megakadályozása
ellen a legerélyesebben óvást emeltem, mire aztán február 5-án vissza
adták azokat."
„H o g y milyen makacsul jártak el ellenfeleim, az legjobban kitűnik
abból, hogy midőn az egész ügy fellebbezésem következtében az ország
korm ányzó elé került s ott teám nézve kedvező elintézést nyert, még két
1 C ím e: „Versuch einer rationellen Lehrmethode im Pianofortespiel mit Anwendung des Handleiters. Nach pijdagogischen Grundsatzen in progressiver Reihenfolge
nach den beslen Mustern, zunachst für den Gebrauch seincr SchUler verfasst und
geordnel von Jós. Proksch."
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ízben nyújtottak be fellebbezési az udvarhoz és csak kétszeri elutasítás
után hagyták abba a további üldözést.11
„E g y 1846. május hó 28-án kelt hivatalos értesítés szerint vádlóim
valam int a városi tanács végre utasítást kaptak, hogy tegyenek eleget a
korm ányzóság rendeletének, mire május hó 29-én összes lefoglalt
lemezeimet s hangjegyeimet visszaszármaztatták.“
Az évekre elnyúló per s a vele járó zaklatások és izgalm ak nagyon
megviselték Prokschot s észrevehető módon megbénították munkaerejét.
Minden tanulmány és foglalkozás, mely a napi teendők keretét túllépte,
abban maradt sőt, ami ennél is aggasztóbb volt, önbizalma is meg
rendült. Valami örvendetes eseményre volt szükség, hogy mesterünk
m indinkább elharapódzó szellemi tespedéséből kiragadtassék. Ez szeren
csére nem váratott soká magára. Antal öccséhez intézett 1846. április 11-iki
levelében a régi kedélyes hangon megírja Berlioz Hektor Prágába való
megérkezését és zeneiskolájának tervbe vett látogatását. Értesülvén a
nagy francia mester látogatási szándékáról, hamarjában egy kis zenei
estélyt hevenyészett, melyhez néhány prágai szakembert is meghívott
a kikrő l feltételezhette, hogy szívesen ismerkednek meg ezzel a korifeussal;
ezek közé tartozott Dr. Ámbros, a hírneves zenetörténész, Gutt zenekritiku s és mások. A hevenyészett műsor elég jól sikerült, különösen a
„C a rn e v a l" nyitánya okozott kellemes meglepetést szerkőjének, kit főleg
az érdekelt, hogy minő módon jutott Proksch vak létére az eléggé
bonyodalm as vezérkönyv oly alapos ismeretéhez, hogy hű zo ng o ra kivonatot tudott arról a műről készíteni? Hogy Prokschnak e célra más
eszköze nem lehetett, mint hű memóriája, az Berlioznak szinte hihetet
lennek látszott. Berlioz, akit Proksch „igen szeretetreméltó, mert szer
fölött szerény művésznek" nevez, nem fukarkodott az elismerő szavakkal
s az intézet emlékkönyvébe ezeket írta : „Valóban csakis gratulálni tudok
Proksch tanár úrnak tehetséges növendékeihez; nemcsak ügyes zongo
ristákat nevelt belőlük, hanem jeles zenészeket is, akik éreznek és
értenek. A legnagyobb becsületére válnak mesterök tudásának és kiváló
zenei érzékének. Prága 1846. április hó 10-én. Hecíor Berlioz.“ Berlioz eme
buzdító szavai úgylátszik visszaadták mesterünknek önbizalmát és régi
munkakedvéf, mert ezentúl ismét teljes erejével nekilátott sokoldalú
munkájának.
Az 1855. évben egy tisztelője minden hízelkedés nélkül gratulálhatott
ahhoz a sikeréhez, hogy „intézetéből a világ minden részéből kértek és
hívtak meg zongoratanítókat." Az intézet eddig tényleg már 77 szak
szerűen kiképzett zongoratanítót adott a közéletnek.
Az 1858. esztendő feltűnő gazdag volt új ismeretségekben. Ez
évben ismerkedett meg Lind Jenny énekesnővel. „Ő vo lt a harmadik
valóban tökéletes énekművésznő, akit életemben hallottam. Az elsőt,
Catalanit Bécsben hallottam 1818-ban, a másodikat Sonntag Henr.-t
Berlinben 1825-ben. Rubinsteinnal is szerencsém volt baráti érintkezésbe
léphetni."
M árcius 11-iki feljegyzése: „M a látogatott meg Liszt Ferenc úr
Dr. Z ö lln er társaságában; ezt a látogatását harmadnap viszonoztam
leányom kíséretében. Liszt, ki a Hotel de Saxeban lakott, rendkívül
kedvesen fogadott. Mindenféle zenei ügyekről folyt a társalgás, de Liszt
m indannyiszor a zeneoktatásra és iskolám ra terelte a beszédet; leg
nagyobb ámulatomra a legpontosabb értesülése volt iskolám felől s „a
zene jövője érdekében nagy súlyt helyezett arra. Búcsúzáskor a lég-
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szeretetreméltóbb módon megigértette velem, hogy „az oktatási reformommal“ járó „óriási munkát" a jövendő művésznemzedék javára
csüggedés nélkül folytatni és lankadás nélkül befejezni fogom ."
Ugyanebben az évben örvendeztette meg Moscheles J. is látogatá
sával, kivel különben már évek óta élénk kollegiális összeköttetésben
á llo tt; azonkívül Spohr L. is kedves vendége volt. Ezen időtájban
szövődött élénk összeköttetése Köhlerrel is, ki nagyon érdeklődött a vak
mester módszere iránt s éveken ál élénk levélváltást folytatott vele. A
következő évben (1859) Köhler a „Neue Zeiíschrift für M u sik" 15.
számában „E g y csendesen m űködő" című cikket szentelt mesterünk
méltatásának: „V annak érdemes művészek és zenepedagógusok, kiknek
működése a zeneéletre nagyon jelentékeny hatást gyakorol, a kikről
azonban kevés vagy épenséggel semmi hír sem jut a nyilvánosság
elé . . . Az a szerencse ért, hogy ilyen jelentékeny férfiúval találkoz
hattam, kinek neve talán véletlenségből került forgalom ba s aki
bizonyára túlszerényen elrejtőzik. Bocsánatot kérek Proksch J. úrtól,
amiért itt megnevezem, ami neki talán nem kellemes. A zongoraoktatás
céljára írt ujabb művei alapján történik ez . . . . Prokschnak olyan
tanítványai vannak mint Claus Vilma stb.,1 akik élő bizonyítékai mód
szerének, melynél alaposabb és többoldalú alig képzelhető."
; Később Szavnrdynak a Párisban tartózkodó em igránsnak felesége lelt.
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M ár negyedszer nyílik az ibolya azóta, amióta a hatalmas orosz
tenger közepébe beékelt kis szigetet elöntötte az áradat. Przemysl kapitulált.
Ez a kapituláció ma már csak kis epizód, de akkor nagy katasztrófa
volt m indnyájunkra nézve. E g yik januári hangversenyünkön Schubert
Frtihlingsglaube cimű dalát csak azért énekeltettem, hogy a csüggedők
szívébe egy kis reménysugár szálljon : „E s inuss sich alles, alies wenden".
A tavasz valóra váltotta hitünket,de — nekünk előbb áldozalúl kellett esnünk.
M árcius huszonkettedikén végbement a pokoli színjáték, levegőbe
repültek az erődök, lőporraktárak, hidak ; bejöttek az oroszok s mi foglyok
lettünk, karddal oldalunkon, külsőleg büszkén, de lelkűnkben megtörve.
H ittünk ugyan hazánk területi sértetlenségében, de Galiciát nagyon sajnáltuk,
hogyne, hisz oly jó vo lt — csatatérnek.
M ost tehát mint katonának, kénytelen-kelletlen pensióba kellett
mennem ; annál inkább felülkerekedett bennem a művész. — Nagyon
sokat tanulmányoztam az orosz zenét már előzőleg, másfél évtizeden át.
Nem tudom eléggé ajánlani fiatal szerzőinknek, hogy a magyar szimfonikus
zene kiépítésénél csak ők, az oroszok lehelnek eszményképeink s nem
Strauss és nem Debussy. Csajkovszky, Rim szky-Korzakoff és Glazunotf

enei Özem/e

109

mint a leghatalmasabb egyéniségek a nemzeti zene terén állanak előttünk,
inig az orosz B ra hm s: TaneiefF, s a korán elhunyt, az oroszoktól leg
zseniálisabbnak tartott S zkrjabin, inkább internacionális vizeken eveznek.
— Vajjon lesz-e alkalmam közelebb férkőzni ehhez a zenéhez, vajjon
lesz-e alkalmam művészetemmel foglalkozni, vajjon lesz-c zongorám ?
Az oldalamon maradt kard szép reményekre jogosított s hajlandó voltam
a legjobbat hinni.
Kiewen, M oszkván keresztül Astrachánba irányítottak. A hatalmas
orosz síkságon még a tél uralkodott, C sajkovszky mélabús első szinfoniája
a valóságban jelent meg előttem. M oszkvától délnek száguldva szinie
belerohantunk a nyárba. Itt már az életvidor Glazunoff csengett-bongott
a fantáziámban, feltűnt előttem Stenka-Racine, a volgavidéki rablóvezér,
az oroszok Rózsa Sándorjának alakja, amely az orosz költészetben nagy
szerepet játszik s amely legendás alak Glazunoffot is foglalkoztatta.
Stenka-Racine című szinfonikus költeményében zseniálisan dolgozza fel
a hírős Volga-dalt. Midőn aztán megjelentek az első tevék, minden egyéb
orientális jelleggel, a legbájosabb orosz zenekari mű, R im szky-Korzakoff
Sheherazadeja kisértett.
Astrachanból megint továbbítottak Csornig-Jarra. Huszonnégy órát
utaztam a V olgán lefelé. A hajó szalonjában zongoráztam is, nem sejtve,
hogy egy évig zongorát még csak látni sem fogok. M időn hajóra szálltunk,
elébiink jött az orosz alezredes, mindegyikünknek külön bemutatkozott.
M indjárt előálltam kérésemmel a zongorát illetőleg, ő a legnagyobb
szívélyességgel igéri meg mindent. Az oroszok nagyon sokra becsülik a
„m usikant“ -ot. (Azonos a német Musikerrel.) Schoppenhauer mondja
valahol, hogy a művészember legnagyobb kincse a szabad idő. Ennek
igazságát sokszor tapasztaltam s azt hiszem, nem muzsikus, akinek a nap
nem volna nagyon rövid. M ost tehát birtokában voltam a hatalmas kincs
nek, de — nem vo lt zongorám. Abban a nagy faluban ahova jutottam,
zongora nem volt, Astrachanból kellet hozatni. A komponáláshoz, addig
amig zongorám nincs, nem is akartam hozzáfogni. Mi komponisták el
vagyunk kényeztetve, amit elképzelünk, mindjárt fizikai fülünkkel halljuk
is, sőt valljuk be őszintén — próbálgatjuk is a zongorán. Így nem maradt
más hátra, mind epedve várni. Végre megjött a szerződés, amely szerint
egy pianinóérí tizenöt rubel fizetendő. Ámde közben megtörtént a sokáig
titokban tartott gorlicei áttörés, bennünket, miután a kardjainkat elszedték,
becsuktak, most már hiába vártam a zongorára. Vágyaimat degradálnom
kellett. Annak is örültem volna, ha csak egy néma zongorán gyakorolhatok,
írtam Glazunoffnak, kérve őt, eszközölné ki számomra legalább ezt. Glazunoffai 1908-ban harm adik szimfóniájának előadásával kapcsolatban levelezés
ben állottam. Erre is iiiába vártam. Kénytelen voltam, nehogy ujjaim
elveszítsék rugékonyságukat, a puszta asztalon ujjgyakorlatokat végezni.
Júniusban zeneelméleti kurzust kezdtem, volt néhány nagyon ambiciózus
tanítványom. K önyvünk nem lévén, írtam egy összhangzattant. Miután
a példákat nem játszhattuk, férfikarra léve, elénekeltük. Hihetetlen gyön yö rű 
ség volt, midőn az első autentikus vagy plagális zárlat felhangzott, hisz
oly rég nem hallottunk zenét. Később zenetörténelmi kurzust is nyitottam.
Á nyári nagy offenziva óriási lelkesedéssel töltött el bennünket.
Augusztus huszonhetedikén B reszt-Litovszk is elesett s a diadal mintha
belém is bátorságot öntött volna, hogy zongora nélkül komponálni merjek.
Hozzájárult, hogy az oroszok nemzetiség szerint csoportosítottak ben
nünket s m agyar tiszt csak kettő lévén a táborban, egy kedves kis kerti
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szobába kerültünk. így megvolt a relativ nyugalom is. Szerettem volna
2-ik szimfóniám komponálását megkezdeni, de dirigenseink rendkívüli
kényelmességére s az otthoniak nagy közönyére gondolva, megelégedtem
egy zongora-szonátával. A dolog ment. A legraffináltabb harmóniai
kom plikáltságokat képes voltam elképzelni, oly nagy mértékben kifejtette
a hangszertől való izoláltság belső hallásomat. Ezután egy vonósnégyes,
majd több zongora- és énekkari mű következett.
1916. február elején visszakerültem Asztrachanba. Itt Czuczy Em il
fogolytársam , szabadkai városi mérnök, pompás néma zongorát készített,
mely méltán sorakozott egyéb kiváló teknikai alkotásához. E sorok
olvasói el sem tudják képzelni, milyen óriási boldogság volt az. A muzsikus
a néma zongorán mindent hall, ha az ujja kisiklik, az idegek és az agy
összeköttetése következtében a hibákat szinte hallja A gyakorlás persze
fárasztóbb, mert a fantáziát erősen próbára teszi.
Astrachanból hat heti tartózkodás után Ízbitbe szállítottak, amely
város az Líraion túl, Szibéria határán fekszik. Itt minden héten meghívást
kaptam a fogolytábor felett parancsnokló orosz kapitányhoz, akinél
zongorázhattam s aki hálás volt a művészi produkcióért. Nem érdektelen
megemlíteni, hogy az ilyen meghívások alkalm ával szuronyos katona
jött a művészért és kísérte vissza a táborba. Oroszországban a katonaság
alá volt vetve a rendőrségnek, amely kifogásolhatta volna, hogy némely
hadifoglyuk szuronyos fedezel nélkül jár-kel.
1916 májusától karácsonyig heti két-kél zenetörténelmi órát tartottam
m agyarul és németül, zeneelméletet is adtam elő s sok hívet szereztem a
zeneművészetnek. Minden hallgató rajzolt magának zongora-billentyűzetet
és igy tették szemléltetővé és inegérthetővé a hangköztani és összhangzattani tételeket. Nagy ambícióval és kedvvel foglalkoztak zenével olyanok,
kiknek soha alkalmuk, talán kedvük sem lelt volna hozzá egyébként,
sokszor meglepő eredményeket tüntetve fel. Többek között volt egy
teljesen antimuzsikális mérnök a hallgatóim sorában, aki egy clőénekelt
hangot is képtelen volt utánaénekelni. Az összhangzattan nagyon érdekelte ;
nagy akaraterővel nekifogott, s tisztán matematikai alapon elvégezte az
egész összhangzattant — az összhangosításig.
M ik o r megkérdezték tőle, hogy mi célból fáradt annyit, azt adta
válaszul, hogy van egy kis le á n ya ; vidéki városban lakik, az oltani
zongoraoktató hölgy szokás szerint nem foglalkozik elmélettel, így erre
majd ő fogja megtanítani.
Júliusban m egjött a zeneengedély — zongora kivételével, aminek az
orosz parancsnok volt az oka, aki ürügyet keresett, hogy továbbra is
meghívhasson magához. Augusztusra elkészültek a fogoly lisztek által
faragott és várakozáson felül sikerült hangszerek: egy gordonka, két
viola és néhány hegedű. Most megkezdhettük a kamarazene művelését.
Más hiányában meghangszereltem
ifjúsági darabjaimat, elővettük a
fogságban komponált vonós négyeseimet. Nagy gyönyörűséget szerezlek
nekem a Wohltemperiertes Klavier fugái, trió, quartett és quinfettre. M ily kár,
hogy vonósnégyes társaságaink nem illesztenek műsoraik élére egy-egy
fugát. M ily meggyőzően hatnak a lémabevágások, tématorlódások, mily
plasztikusan tárul elénk az egész mű. A fogolytisztek eleinte unaloműzési
célból óraszám hallgatták a próbákat, később már érdeklődéssel jöttek,
megszokták, végre megszerették Bach zenéjét.
A német internáltaktól zongoraműveket kaptunk, így módunkban
v o lt játszani szekszfettre arranzsirozva, többek között Beethoven patetique
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szonátáját, továbbá az egész op. 10-et, G rieg e-moll szonátáját, sőt —
Ravel fis-m oll szonatinája első tételét is, mely utóbbi különösen szépen
hangzott. Végre jött egy sereg eredeti vonósnégyes, zsebpartitura, s most
a tábor muszikálisabb része szólamokat másolt. 1917 januártól minden
második vasárnap volt egy kom oly kamarazene-hangverseny. A műveket
ugyan d irigálni kellett, de így legalább tisztességesen mentek. (Én nem
is hallottam még dilettáns quartettet, amely szét ne ment volna.) Az egyhangú
és szomorú fogolyéletnek várvavárt ünnepnapjain voltak ezek a hang
versenynapok ; a hallgatóság magyarázatot és tematikai elemzést kapott
s így könnyebben élvezte a műveket. Rendesen egy Bach-fuga nyitotta
meg a műsort, amelyet azután két ciklikus mű követett. Előadtuk többek
között Beethoven op. 59-et, Schumann op. 41-ef, Glazunoff op. 15-öí,
C sajkovszky es-moll kvartettjét.
Szebbnél-szebb progrannnok voltak előkészítésben, midőn 1917 június
ban, felsőbb parancsra a totzkoe-i táborba szállítottak bennünket. Ez egy
legénységi tábor volt. A revolúciós kormány nem nagyon telt különbséget tiszt
és közember között. 120-an voltuk egy burákban, emeletes priccseken.
Ily körtilym ények között a kom oly munka ki volt zárva s a hadifogság
egyedüli öröm éről, a kamarazenéről, le kellett mondani. Ezenkívül óriási
mértékben megkaptam a maláriái úgy, hogy az egészségügyi bizottság
kicserélésre alkalmasnak talált. Ily módon kerültem négyszáz más beteg tiszttel
1917 december lizennyolcadikán Szt.-Pétervárra egy nagy kórházba. A
kórházban zongora is volt
s így a katholikus és orosz karácsonyi
ünnepeket hangversenyekkel ünnepeltük meg. M ásodik szereplő Székely
Gyula a debreceni színház baritonistája volt. E gyik koncerten fellépett
Papmehl hegedűművész, a
revali konzervatórium tanára, kivel Grieg
e-moll szonátáját játszottam.
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Qrütifeld cVitmos,
i.
Diákéveim legszebb emlékei közé tartozik a dunaparti V igadó
aranycirádás kis terme. Ha beléptem a „p illa n g ó s" gázlámpások sárga
fényével rosszul m egvilágított fehér-arany tónusú terembe, templomi
hangulat fogott meg, melyet csak fokozott a márványfalak merev hideg
sége és a gótika ornamentikája.
A főváros akkor egyetlen kis hangversenytermének, valam int a
később épült, de ma, sajnos, kapzsi vállalkozók üzleti érdekeinek szolgá
latában mozgószínházzá degradált Royal hangversenyteremnek dobogóján
három m agyar vonósnégyeslársulat m űködik: a S lriim pller-W illm outh- —
a G rünfeld-Bürger- és a Hubay-Popper-kvarlell. Személycserék persze
gyakoriak voltak. G riinfeld helyén előbb Krancsevics ült az első pulton,
Grünfeld viszont a Hubay együttesben működött. V oltak átmenőén még
más variációk is, de a két primhegedűst Grünfeldet és Hubayt ma is
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úgy látom magam előtt, amint társaik vezérei gyanánt szerepeltek a
nyilvánosság előtt.
A Hubay-kvartett volt az „a risztokrata", a G riinfeld-négyes a
„dem okrata" együttes. Hubayék ritkábban játszottak, műsorukon főként a
klasszikusok jelentek meg, közrem űködőik külföldi hírességek, magyar
komponisták ritkábban jutottak szóhoz. A Cirimleld-négyes esti, majd
később délutáni népszerű hangversenyein a „n a g y" Beethovenek,
öchum anok és Bralunsok mellett m indig megfért egy-egy magyar
komponista, magyar énekesnő vagy magyar zongoraművész.
Nagyszerű ítélőképességgel, sok-sok szívvel és jóindulattal, még
több önzetlenséggel és lelkesedéssel intézte Ciriiufeld műsorának egybe
állítását. E műsorok áttanulmányozása nélkül el sem képzelhető a magyar
zenekultura történetének megírása.
A kvarlettista G riinfelddel népszerűségben csak a „hangversenymester" Grünfeld versenyezhetett. Csak muzsikus tudja megérteni, milyen
feladat, évtizedeken át zenekar élén játszani, a színházi és a filharm onikus
zenekar iigyesbajos dolgaiban m indig helyt állani, adm inisztratív ügyek
intézése melleit próbákon, előadásokon játszani, kollegák súrlódásaiban
igazságosan, pártatlanul ítélkezni, igaz ügyekért közbenjárni.
Férfiasság, jellem, vasakarat, erős idegrendszer kell ilyen munkához.
Erre szinte rátermett Grünfeld. Katonás, délceg termete, domború mellkasa,
széles vállai kötclességtudást, pont osságot, szigorúságot hirdetnek; de ha édesszavú hegedűjén játszik,vagy ha csak muzsikáról beszél,megjelenikszemében
az a bizonyos „szent tűz", mely rögtön elárulja a hivatott művészt.
S ok kitüntetésben vo lt már része, legutóbb a M. kir. Opera örökös
tagjává nevezték ki, mindez nem változtatta meg, se eddigi életmódját,
se modorát, se pedig időbeosztását. Ma is, mint harminc-negyven év
előtt, ő jelenik meg a legpontosabban a filharm onikus hangverseny
próbákon, s am ikor ifjabb kollegái álmosan, elkésve unott arccal foglalnak
helyett szólamaik előtt, ő már rég meghangolta hegedűjét.
Azt a szeretetet és rajongást, mellyel kollegái és tanítványai veszik
körül, talán csak barátainak ragaszkodása és rajongása múlja felül. A
„ V ili" tréfái, anekdotái, minden pesti családban, ahol vacsorákon, teaestéken megfordul, népszerűek. Félszázad színházi furcsaságaival, hang
versenyéletének groteszk történeteivel a legviharosabb derültségben
tartja környezetét. Nincs és nem lehet jobb ajánlólevele egy anekdotának,
mint ha azzal kezdi valaki m ondókáját: „a V ili mesélte te g n a p
“
vagy „V ilitő l hallottam a következő h is tó riá t................. “
Ez év október havában lesz ölven éve annak, hogy „V ili" , akkor
még símaképű, bajusztalan nyurga hegedűművész, első szerződését írta
alá, mint a Nemzeti Színház zenekarának tagja. Túlzott szerénységében
Grünfeld ezt az adatot is letagadja majd barátai előtt, csakhogy az
ünnepi ovációk elől meneküljön.
ötklós Albert.
II.

A színpadon érzelmes és kim agasló jelenet következett. A százkarú
zenekar elhallgatott. A zeneszerző valószínűleg érezte, hogy egy hangszer
néha többet tud kifejezni, mint száz és m ondanivalóját egyetlenegy hegedűre
bízta. A hegedű megszólalt. A közönség mélyen és elfogódotían sóhajtott
fel, am ikor a melódia széles íve ismét belekapcsolódott az együttesbe:
— Ó Istenem . . .
és a színház állandó látogatói így szóltak:
— Ez Grünfeld.
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A híre, részben, a meghatódásnak eme kis, halk sóhajtásaiból szövődött,
részben azokból a tapsokból, amelyeket a népszerű kamarazenedélntánokon
kapott. A hangversenytermek és az Operaház mai közönsége, az új
gazdagok, azonban már nem ismerik a nevét, legfeljebb ha a gyermekeik
fogják megtanulni a pesti zenei élet történetéből. Grünfeld V ilm os ugyanis
fiatalon visszavonult a szerepléstől. Pedig azelőtt ugyancsak szerepelt.
Volt rá eset, hogy vasárnap délelőtt filharm óniai matinén játszott,
délután kvartettezett és este az Operaházban hegedűit. Ezenfelül: tanított
is. A mai nemzedékből hárman sem bírnák el azt a teljesítményt,
amelyet ő emberöltőn keresztül, idegeskedés nélkül, sőt derűsen győzött.
Magától értődik, hogy aki annyit dolgozik, mint amennyit ő dolgozott,
minden munkájában nem adhat tökéleteset. A menyiség egy bizonyos
fokon túl, a minőség rovására megy. Meg kell azonban állapítani, hogy
ha próba nélkül ült is a dobogóra, akkor sem hanyatlott a vonósnégyes
előadásának színvonala a jó közepest jelentő fok alá. Ő is, ők is tudtak
volna kitűnőt, hibátlant p ro d u k á ln i: de nem vo lt hozzá idejük. A pesti
zenei életnek tényezője volt a vasárnap délutáni vonósnégyestársaság, az
intelligens polgári középosztály, a Terézváros és az Erzsébetváros
koncertjei voltak ezek a kamarazene matinéek, a Royal-íerem zsúfolásig
megtelt érdeklődő és kip iru lt fiatal emberekkel, akik olt olcsó pénzért jó
muzsikát hallhattak, sokat és sokfélét, Grünfeldéknek nagy volt a
műsoruk. Később m indinkább differenciálódott a zenei élet, jöttek akiknek
nem volt, mint Grünfeldéknek, ezerféle elfoglaltságuk, akik jobban
ráérlek, többet produkálhatlak, tehát jobban is játszottak s a Grünfelddélutánokat elfúlta a tavaszi szél. Bürger bácsi — ki emlékszik még rá ? —
nincs többé és a Royal-terem, az sincs többé, mozi lett belőle, elegáns
lett, céda lett. Nem tehetek róla, sajnálom ezeket a délutánokat. Semmi
hangversenyszerűség nem volt bennök, családias hangulat, vasárnap
délutáni hangulat volt a teremben, a közönség soraiban mindenki ismerte
és a keresztnevén szólította egymást, a művészeken látszott, hogy nem
pénzért m uzsikálnak, nem is a babérért muzsikálnak, hanem azért muzsi
kálnak mert jó l esik nekik és mert a közönségnek is jól esik. Ahelyett,
hogy otthon zenéltek volna, G riinfeldék kiültek a pódiumra és ezt
helyesen tették, mert a közönségnek sok örömet szereztek vele. Meghitt,
bizalmas viszony vo lt a közönség és a művészek között, a közönség
nem kényeskedelf és egyetlen Beckmesser sem akadt a hallgatók közölt.
T iz-lizcn öl esztendő előtt, aki nem volt hangversenyező szólista, hanem
zenekarhoz szerződött, annak sokat, nagyon sokat kellett dolgoznia
Pesten, az, akárm ilyen tehetséges volt, nem ért rá egyéniség lenni, az, a
legjobb esetben: routinier lett, és a közönség méltányolta, hogy
G rűnfeldék, rengeteg hétköznapi munkájuk mellett, — az Operaházban
akkoriban egymást érték a bemutatók és a vendégszereplések, te h á t: a
próbák, — ahelyett, hogy vasárnap délután kényelmesen lefeküdnének
aludni, kiállnak a dobogóra és nemcsak német, de modern orosz, francia,
sőt m agyar kamarazeneműveket is bemutatnak. A közönség méltányolta
ezt és a sors sem vo lt mostoha Grünfeld Vilmoshoz. Szép, úgynevezett:
lexikoni karriérf futott meg. Hangversenymester lett, zeneakadémiai tanár
lett, azt hiszem kitüntetéseket is kapott és most az Operaház örökös
tagjává nevezte ki a király. Ő az első zenekari tag, akinek ebben a
megtiszteltetésben része van. Ez rendjén van így, a zenei civilizálás
munkájáért a megbecsülés azokat illeti, akik a közönséggel közvetlenül
érintkezésben vannak, akik ízlését mívelik, akik a tömeget zeneileg

í 14

enei Ózemle

kiképzik és nem azokat a nagy neveket, akik, amint mondani szokás, a
zenei kulfurmunka irányait megszabják, kijelölik, irányítják. M agyarországon
m indig kitünően tudtak irányítani. A ki azonban a gyönyörű terveket
végrehajtotta volna, és még hozzá a maga erejéből, olyan kevés akadt.
Grünfeld Vilm os a jó zene pionírja vo lt Pesten. Derekasan végezte a
munkáját, a küldetése betelt és ő átadta a helyét a fiatalabbaknak,
akiknek azonban soha sem lesz többé alkalm uk arra, hogy annyit
tegyenek a magyar zenei élet fejlesztéséért, mint, amennyit Grünfeld tett,
esztendőnkint nyolc vasárnap délután a Royal-teremben.
<T. g,j.

S zilágyi A ra b e lla : a nyolcvanas évek elején fordultak elő a regényekben
ilyen nevek, a művésznőket hívták így, akik az ismeretlenség homályából
tűntek elő, tüneményes gyorsasággal meghódították a világot és ha felléptek,
egy páholyban minden alkalom mal megjelent egy lion a casinoból, kaméliá
val a gomblyukában, m indig ugyanaz és a karzat ábrándosán suttogta:
— A g róf!
S zilágyi Arabella asszony, a legnagyobb m agyar drámai énekesnők
egyike, ki a napokban elhunyt, ő is, élete is, regénybe illett, olyan cso
dálatos, érdekes, különös, ravasz, érzékeny, szenvedelmes, okos és rajongó
egyéniség volt, amilyen ma alig akad, Budapesten bizonyosan nem.
Ő vo lt: a Walkür.
Brünnhilde vértjét, amelynek súlya alatt a mai énekesgeneráció
hölgyeinek gyenge dereka m egtörik, ő könnyedén és kellemmel viselte,
kitöltötte, nemcsak: testtel, de lélekkel is. A nagy szenvedélyek művész
nője volt, ő még tudta, mi az: szenvedély, ő nem csak stílusosan énekelt
és játszott, de amint régen mondták: szívvel, érzéssel, lélekkel és ez
mégis csak más volt. A Wagner-interpretálásnak olyan pontos és szigorú,
a legkisebb részletekig kidolgozott szabályai vannak, m int a lifurgikának.
Ezeket a szabályokat illik tudni, meg kell tanulni. Mindent megtanulni,
sőt: mindent tudni, azonban még nem elég. Választott pappá, az ige hivatott
hirdetőjévé csak hit, érzés, meggyőződés tesz. S zilágyi Arabella lelkében
visszhangzottak azok a hatalmas szenvedélyek, amelyek Wagner hőseinek
sorsát mozgatták, ő a nagyszerű, sőt: nagy gesztusokat nem csak mimelfe,
a megrendülést, az eksztázist nem csak kínálta, de érezte is.
V olt páthosza.
Ma — . Utódjának egy mondása jut az eszünkbe, Vasquez grófnőé
aki midőn elbocsáttaíásáról értesült, így szólt a kultuszminiszterhez:
— Tudja, kegyelmes uram, hogy mi lesz az Operaházból, ha egyszer
sem Anllies, sem én nem leszünk ott többé? Bolhaszínház!
A mai hősök, hősim itátorok csak, hőspótlékok, a farkasbőr lötyög
a testükön és Trisztán a parokszizmust, mint kiderült, úgy állítja elő, hogy
beszeszel. S zilágyi Arabella az igazi hősnők fajtájából való volt, jelen
tékeny, érdekes, eredeti és egyéni volt akkor is, ha nem ágált a színpadon.
Az életben magasan felülemelkedett az átlagasszonyokon és a színpadon
túlmagasodott a színházzenei hivatalnoknőkön, akik csak este 7-től 11-ig
hősök és szerelmesek. Néki elhittük, hogy: walkür.
Nem vo lt sok szerepe, nem volt komédiás természet. De a legnehe
zebbet vállalta és amit vállalt, azt nála jobban nem csinálta, nem tudta
senki sem.
<r. Gy-
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Opera- özemle,
íH kékszakállu herceg odra.
( cJ l magij. kir. Opera újdonsága. Opera egy felvonás
ban. özöoege B alázs Be/a .misztérium"-a, zenéjéi
irta Bartók Béla. S/só- előadás 191ő május 24-én.)

I.

S ok fejet foglalkoztatott már Raoul Barbebleu, a régi francia népmonda
véreskezű hőse. Fölbukkan a novellisztikában, megjelenik a drámában és
az operaszínpadon is. A borzalomtelt régi regének igen erős a pikáns
és hum orisztikus mellékíze, a francia nép kedélyvilágában bizonyos ro ko n 
szenves mellékízzel él a brutális hős, mint ahogy Don Juan alakjának
népi beállításában is átvilágít minden gazságon az életvidám erőteljesség
napsugárkévéje. Csak a kulturáltabb lélek borzad oly iszonyattal a g yilk o s 
ságtól, a nép egyszerű, természethez közelálló érzésvilága sokkal kevésbbé
minősíti rossznak vagy jónak a tetteket, elsősorban az indulatot, az
indulat szükségszerűségét tapintja ösztönével. Ez az ősi, természetszínű
jellege a mondának, mely Kékszakállút a mondahősök rokonszenves alakjai
közé emelte; az ő gyilkolásai valahogyan nem is gonosztettek, mert ő
fenséges alak, ki úgy sújt le, mint a természet elemei. A Kékszakállú
öldökléseinek büntetlen m ivoltát úgy teszi elfogadhatóvá és közérthetővé a
monda, hogy hősét hatalmas úrként állítja be, kit a feudális önkény
önmaga bírájául tesz meg. Ezt a népiélek gránitjából kifaragott alakot
persze nem igen lehetett a műköltészet igazi tragikus hősei közé e m e ln i;
mert a művelt
valláserkölcs gonosztévőnek
látja, a személyéhez
kapcsolt erotiko-hum orisztikus íz pedig nagyon meghigítolta a hős
tragikus m ivoltának érzelmi anyagát. M ár a monda újabb keletű változa
tai is hajlanak az eredeti alak legyöngítésére, romantikussá tevésére, hogy
a kereszténység számára elfogadhatóbbá tegyék ; pedig, hogy Kékszakállú
meg sem ölte feleségeit, azok még ott élnek a fömlöc fenekén: így sújtotta
őket engedetlenségükért. Elsősorban ezt a meggyöngített második kiadású
herceget használták föl műveikben az európai írók, kiknek szemében a
g y ilk o s Kékszakállú teljesen közönséges vérszopó és méltatlan a
művészet rokonszenvére. C sakhogy ily módon roppantul megerősödött a
hős pikáns mellékszíne, főszínné lett, s ennek a körülménynek köszön
hetjük, hogy Raoul úr elsősorban vígjátékok ihletője (pl. Benedix,
Grandjean stb. művei). Roppant elragadóan változtatja hősét tragikom ikus
bábbá Anatol Francé közismert novellájában,1 hol (a krónikaíró m odo
rában archaizálóan patinás hangvételt tettetve) a nők gonoszságára
keni a herceg minden bűnét. De itt a humoros vonáson belül is
meggyőző erővel tör ki a monda alaplényege: a férfi és nő természetének
össze nem egyeztethető ellentéte. A modern író oly módon próbálja
elfogadhatóvá tenni a g y ilk o s Kékszakállút, hogy naiv és alapjában jó
1 Modern kön yvtá r 519. sz. Kékszakáll hél felesége.

116

b a rié i Özemle

embernek festi, kinek feleségei erkölcstelenek és megérdemlik a halált.
Francénál a reális élet véres képe tárul elénk, de hőse fajankó, a modern
„fé rj“ anakronisztikus elődje. — Tieck romantikus mese-darabját, melynek
lélek rajzátdícsérik, nem ismerem. (Bizonyára sokkal mélyebb a fölfogása,
mint Sedainenek, G rétry szövegírójának).
A monda. Nem európai, hanem általában örök emberi gondolat a
férfi- és a nőtermészet ki nem egyeztethető ősi ellentéte és a brutális
fölény, mi asszonya gyilkosává teszi az ádáz férfit. Az 1001 éjszaka
véreskezű szultánját a gyönge nem feg yve re : a szépséggel párosult
ravaszság győzi le, a francia Barbebleuet hetedik feleségének fivérei
g y ilk o ljá k meg. V agyis a nép természetes érzéke helyreállítja a vilá g 
rendet, melyet az egyén és a fai ellentéte megzavart. Kékszakállú az
igazi, végletes férfiú (a legfeketébb férfifipus, melynek hajzata acélkékben
játszik), testei ölt benne a szerelmi vágy legerősebb, mérhetetlen szomjú
sága. De egyik nő sem elégítheti ki, mert nő és férfi közt a végső
megértés, a teljes lelki egyesülés lehetetlen. Az utolsó ajtót nem nyithatja
meg asszonya előtt, mert a férfiléleknek vannak oly rejtélyei, melyeket
asszony sohasem érthet, melyek megismerése a szerelem halála, melyek
meg nem ismerése azonban örök távolság a két nem között, kielégülctlenség. íme a népmonda szokásos szimbolizmusának mélyén a szerelem
ősi tragikum ának pompás megérzékítése. A férfi élete hajsza az el nem
érhető igazi szerelem után, a férfi meg akarja menteni a szerelmet:
m egtiltja, hogy az asszony megnyissa az utolsó ajtót (a hetes szám és
a tilos ajtó nemzetközi népmesemotivumok), az asszonynak nem szabad
belelátnia a férfilélek borzalmas rejtelmeibe. De a nő igazi, határtalan
szerelmet akar és nem hajlandó magát az erőszak önkényének sem
alárendelni: ravasz, túljár a férje eszén, kiváncsi, és megnyitja a
borzalm ak kapuját. A rajta ragadó vért (a férfi szerelmi múltjának
ismeretét) nem képes azonban lemosni, a hazatérő Kékszakáll észreveszi
rajta a változást, az idegenséget; a nő ismét lehetetlené tette a teljes
egyesülés illúzióját, ezért halnia kell. Nem szerelmes férjének lelke öli
meg, hanem a természet ősi nemi gyűlölködésének kardja a férfi kezében.
C sakhogy az élet folytonossága nem tűri az egyén lázadását, ha az
egyén boldogtalan is, de a faj élni akar. Kékszakállának meg kell
halnia, m eggyilkolja a köznapi élet természetes fondorlata, mely minden
végleteset, rendkívülit, konzekvensen igazat és nagyot az élet rendes
folytalhatásának érdekében elpusztít. Csodálatos vonás a monda képletes
ségének grandiozításában, hogy az utolsó ajtó titka a herceg elpusztított
eddigi szerelmeinek hollteteme; ott válnak el végleg a nő és férfi útjai,
am ikor tudattá érik köztük a szerelem örökké véres tragédiája. —
Látjuk tehát, hogy Kékszakállú az ősférfi típussá emelt alakja, kiben
tragikum má élesedett az az alapfény, hogy a negatív és pozitív elem
m indig vonzzák, de egyúttal taszítják is egymást, hogy termő és
bibeszár m indig keresik egymást, de egyúttal örök marad a lényegbeli
különbség köztük. E rettenetes dilemma elől próbál a férfi örökké ismét
és ismét a nőhöz menekülni, m egváltást keresni nála. Ezen a ponton
érintkezik a Kékszakállú regéje Lohengrinncl (1. B artók-Balázs darabjában:
„ sose kérdezz"), a B olygó zsidóval, a B olygó hollandival, és a szerelem
és halál szoros együvétartozásában Tristannal.
E d d ig i megzenésítések. A francia forradalom Kékszakállúja, ahogy
Sedaine költő G rétry számára beállította, a tyrannus, a monstrum,
vagyis a g yilko s zsarnok, kit kíméletlenül cl kell pusztítani. így lesz
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G rétry meslerműve: Raoul Barbe-Bleue (5 felv., 1789) a Richard Coeur
de Lion párdarabja, vagyis a párbeszédes „megmenekülési“ -opera terén
Cherubini és Beethoven egyik legfőbb előkészítője. G rétry „hőse“ nem a
Kékszakállú
(kiben a Fidélió vérszopó korm ányzóját ismerjük föl
jellemben és hangvételben), hanem Vergi, aki Isaurát megmenti. A 18.
század végének realisztikus vérdermesztő darabjával állunk szemben,
avval a m űfajjal, melyben G rétry oly sok hangfestő újítást hozott (pl. itt
a kulcs borzalmas forgását a zárban stb). R ie tz ). (1855) és a cseh
dalszerző: N esvadba fiatalkori operái (utóbbié 1844-ben) jelentéktelenek
és ismeretlenek. Hasonlóképen efemér alkotás Taubert W. kísérőzenéje
is T ieck dram atizált meséjéhez: „B la u b a rl“ -hoz (1845). Csak a legújabb
költészetnek sikerült ismét fölkeltenie egy jelentékenyebb zenész érdeklő
dését a tárgy iránt, és pedig M aeterlinck útján, ki a régi monda egyik
változatának alaprajzára színpompás nyelvezetének kincseit öntötte. Az
„A riane et Barbe bleue“ (5 felv., 1907) a monda lelki képletességének
teljes gazdagságát és mélységét kikaparja, de nem igazi dráma, hanem
lirai kötészet színpadi képekbe vetítve. Ariane maga a szerelem, minden
szépség és teljesedés szimbóluma, ki jő és távozik, futó fény a képzelet
színpadán, a legnagyobb csodákat produkálja, de nem maradandó
valóság, nem megfogható. Kékszakáll életét megmenti a szerelem
nagysága, de az egyes nők nem elégíthetik ki. Maeterlinck színpadi
képeinek titokzatos egyszerűségéhez roppantul színes, valódi impresszio
nista zenét ír Paul D ukas. Költőjéhez simulva egyáltalán nem törekszik
drámai jellemek kialakítására, hanem csupán zenés képeket nyújt. A festő
elem, m int általán az impresszionista zeneszerzőknél, olyannyira túlnyomó
Dukas munkájában, hogy a melos (éppúgy mint szövegében a közvetlen
líra) teljesen mellékessé szorul. Ideges úijakkal tapintott messzi mese
ország rejtekének álomszínei jelennek meg előttünk, nem az élet, hanem
az élet értelmének mozgása sűrűsödik össze előttünk árnyék-alakok
életévé. Ez a kontúr-töredékek apró csillám lásaiból összeragasztott
muzsika a maga korának nagyon jellemző kullurdokumentuma, de nem
maradandó érték. M ár csak azért sem, mert Dukas csak szürkén
utánozza azt, amit előtte D ebussy a „Pelleas és Melisande“ -ban eredeti
módon megteremtett. — Offenbach társadalmi szatírája: „B arbe-Bleue"
(1866) természetesen azok közé a vígjátékok közé tartozik, melyek a
herceg személyét ártatlan és mulatságos figurának állították be. Kék
szakállú jellemének elmélyítése, kom oly tragikus alakként való beállítása
a modern ko r műve, és pedig e kor új nagyhatású eszközének, az
irodalm i szimbolizm usnak segítségével. Maeterlinck hercege a szerelmet
keresi; a szerelem aprópénzeit: egyes nőket nem tűr meg maga mellett
sokáig, élve eltemeti őket. Bizonyára Maeterlinck tárgyának hatása alatt
mélyíti a mondát igazi drámává B alázs Béla, úgy oldva meg a
„g y ilk o s s á g o t", hogy csak a szerelem hal meg s ily módon lényegére
szűri a brutális mesét.
‘Budapest.

gdolnár glntal.

Qotidolafok.
P rogram m és szövegeim csupán a k k o r ig a zo lta k, ha k ö ltő i szükségesség
érzetéből fakadnak, ha a z egésznek nélkülözhetetlen részét a lk o tjá k s ha annak
megértéséhez fe lté tle n ü l szükségesek.
Liszt Ferenc.
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hangverseny- özemle,
Hőoáros.

lia iia a a iiim

Végre elhangzott az-utolsó akkordja is az idei koncertszczónnak, amely kétszáz
hetven hangversenyével olyan rekordszámot ért el, am ilyenre néhány év elölt még
gondolni is merész fantazmagóriának dint volna. Sietünk annak a megállapítására,
hogy
ez a kvantitative nagysikerű szezón kevesebb kullurértékct jelenteti
zenei
életünk számára, mint akár az 1912., akár az 1915. őszén kezdődő, mennyiségileg fele
annyit produkáló, de mindenkor emlékezetes hangversenyévadok. Az idei vissza
pillantás nem kínál valam i sok öröm et a kultúráért szomjazó muzsikus lelkeknek, a
szezónt bevezető sorainkban kifejezett aggályok, sajnos, hatványozottan váltak valóra
a m agyar koncertélet színvonalát, kvalitását illetőleg. Soha annyi dilettánsnak a neve
nem
csempésződött az akkreditált művészek illusztris névsorába, mint az idén.
Különösen a pénzarisztokrácia veszélyeztette a pesti zenevilág hitelét pazar költséggel
adm inisztrált hozzátartozóinak szerepeltetésével, amihez, csekély kivétellel az egész
esti sajtó szolgáltatta az elismerő referádakíséretet.
De változatosság kedvéért akadtak más társaságbeli hölgyek is,
akiket
ismerőseik nagylelkű magasztalásai vonszollak a pódiumra, ezek azután — össze
köttetések híjján — a sajtó szabad zsákmányai leltek, értve alatta azt a ritka eseményt,
hogy még a pesti kritika is megírta ró lu k az igazat. Elrettentő példa gyanánt idézzünk
néhány nevet is. L. S z ik s z a y M ária „énekesnő" ária- és dalestélyc (?) legföljebb arra
volt jó, hogy ijesztő iskolapéldáját adja az énekművészetet sarkaiból kiforgató
dilettantizmusnak. — B ella Augusztának hívják a másik „énekesnőt", aki színién azt
hitte, hogy Budapesten hang- és kultura nélkül is lehet daleslélyt rendezni. — Valóban
D u x Klárának kellett jönnie, hogy — pour la bonne bouche — olyan im pressziókkal
búcsúzzunk az ária- és dal-literaturálól, amely eszményi impressziókat vált ki majd
bennünk, a reá való visszaemlékezésünkkor.
A „B űnös vadász" Agalhe áriája
fölépítésben, finomságban, érzelmi intenzitásban alig csendülhet föl tökéletesebben,
m int ennek az istenáldotta művésznőnek az ajkán. A rom antikus poémákból szőtt
repertoárnak talán egyetlen mínusza vo lt csupán, a néha a lig érthető szövegkiejtés. —
A zongorairodalom nak három tolmácsa is akadt az elmúlt hetekben, közöttük
az egyetlen befejezett művész: F ischer Edvin volt. Hangszerének nemes szavú poétája,
aki ragyogó dologi készültségével diszkréten húzódik vissza az interpretált művek
anyagi szépségei mögé, hogy azután annál ihleleltebben szóljon hozzánk az alkotó
géniusza. Ezt éreztük a három Bach-kompozicióban, az Appasionalaszonátában, Brahms
C -dúr szonátájában és a gyöngéd pasztellszínekben m egrajzolt M ozart- és Chopin
apróságokban. — H evesi Piroska is sokat igérő jelenség, akinek talán a modernek
tolmácsolásában sikerei lesznek, ha teknikája k ifo rr és értelmisége megállapodik. A
Dohnányi, Bartók és Debussy-számokban sok érdekes m ondanivalója akadt. — H ö c litl
M argit tartalmas, komoly, elmélyedő zongorajátékában szeretjük a formák plasztikus
kidolgozását, am ikor nem viszi túlzásba a detailtörekvéseket. Bach : Chaconneját például
egységesebben, nagyvonalúbban szeretjük élvezni. Szerencsésebben sikerültek a Brahmsva riációk és kifogástalan produkcióban hallottuk Schumann, C hopin és Liszt műveit.
Két zenekari estről sem szabad megfeledkeznünk. Az egyik á prilis 18-án zajlott
le a Vigadóban. A komm ünikék „esem ényének jelezték a berlini B liith n e r-O rc/ie ste r
bemutatkozását S cheinpflug Pál karnagygyal az élén, amely azonban sértő kudarccal
végződött. A redukált létszámmal vendégszereplő zenekarban hiába kerestük azokat az
ism ert arcokat, amelyek oly sok vidám berlini koncertestére emlékeztetnek bennünket,
csupa fiatal, fegyelmezetlen muzsikusból állott ez az ölödrangú zenekar, amely
balká ni- kőrútjából hazafelétartva útba ejtette fővárosunkat is. Ez a bemutatkozás
afféle vállveregető gesztusnak tűnt föl előttünk, hű szövetségeseink azonban tévedlek
egy kicsit, ha azt hitték, hogy nekünk ez is „elég jó " lesz, tudom ásukra adhatjuk
tehát, hogy nagyhírű B lülhner-O rchester-ük még katonabandáinkkal sem állja a
versenyt. Scheinpflug karnagy jó muzsikus hírében áll, de a zenekar élén csak szürke
zenehivatalnok benyomását kelti, akinek minden tevékenysége az összjáték együltartásába merül ki. Beethoven Egm ont-nyitánya az ő nyújtott tempóival csöppet sem
hatott élvezetesen, C sa jkovszky: Patétikusszinfóniájában a dinam ikai túlzásokon
meglátszott, hogy
balkáni hatásokra volt előkészítve, de közönségünk meg
vető gúnym osolynál a lig méltatta többre ezt a dilettáns beállítást. C sajkovszky
b-m oll zongoraversenyét Lá szló Sándor magyar zongoraművész adta elő, ugyancsak
aláhúzva a brutalizáló témákat, anélkül, hogy megéreztette volna a csodaszép alkotás
kantilénikus részeinek meleg poézisél. — A másik zenekari koncerten Tango E gislo
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in. kir. operaházi karmester m ulalkozolt he a filharm onikus zenekar élén — hang
versenydirigensi minőségben. Ismerve liszleletreméltó m uzsikális képességeit, nem volt
meglepetés számunkra az a karmesteri teljesítmény, amelynek minden törekvése az
agógikai precizitásnak, a tiszta intonálásnak és a form alisztikus elveknek túlhajlásában
éli ki magát. Energikus ténykedése csupán a Bűvös vadász nyitány önmagától adódó
helyes fölépítésében hozta meg az egyetlen kifogástalan művészi sikert, míg Mozart
g-m oll szinfóniájának pongyolasága és paródisztikus tempói és a hatodik C sajkovszkyszinfóniának „ m inden áron m ásként" való előadása Tangot továbbra is a sötét
színházi zenekarban va ló névtelen működésre predesztinálják. Ezen az estén hallottuk
először S zántó Tivadarnak hüpermodern színhatásokra épített zenekar, zongora,
orgona és férfikarra írt S zinfónikus rapszódiáját a szerző b rilliá n s közreműködése és
a publikum zajos elismerése mellett.
Három külön világnézetet jelez az a három s z e rz ő i est, amelynek tanúi leheltünk
a múlt napokban. M a jo r Jakab G yula kezdte a sort, aki „h a tva n a d ik1* születésnapja
alkalm ával a H a dikiállítá si S zinfónikus Zenekari kérte fül két szinfóniájának és két
bosnyák rapszódiájának előadására. A kivá ló teoretikus az alkotás terén éppen
„hatvan** esztendővel maradt el a mai kor zenei irányaitól s így művei tanúsága
szerint ez a komponista teljesen hiába élt a m agyar zenevilág számára. H ogy mint
dirigens abszolúte tehetségtelen, azt kár volt mindenkinek tudtára adni a kél rapszódia
szánalmas elvezénylésével, ellenben még sokat várunk tőle memoárjainak, jegyzeteinek,
elméleti műveinek és pedagógiai tapasztalatainak m ielőbbi hasznos publikálásával. Ez
érvényesülési terep lenne M ajor tanár számára, de nem a szárnyaszegell kom pozíciók
o ly nehéz adm inisztrálása. — Mennyivel zeneibb esemény vo lt S trauss Rikárd
szerzői művészdélulánja. Koncz Jánossal előadta hegedűszonátájál, majd zongoranégyesének játszotta zongoraszólamát K oncz, K őszegi Sándor és H a rtm a n n lim c
közreműködésével, E nged B rigitta pedig tíz dalát énekelte forró sikerrel, közöltük a
Morgen, a Traum durch die Dammerung és a csodaszép Slandchent is. A világhírű
komponista jelenléte válogatott közönséget vonzott a Mester köré, akinek klasszikus
formákba öntött, gazdag rom antikával lelehíinzetl csillogó harm onikus színekben
pompázó muzsikája ma már annyira közvetlenül hal a lömcgpszichére, mint minden
valóban nagy alkotás. — A harm adik szerzői estélyt: K o d á ly Zoltán rendezte a minap
B artók Bélának, a W aldbauer-kvarfellnek és Kálmán O szkár operaénekesnek a közre
működése mellett, Hegedű-zongora kellőse, gordonkaszonátája, második vonósnégyese
és néhány Berzsényi-, Kölcsey- és C sokonai-dal szerepellek műsorán.
Ke't voká lis est nyolc napon belül, mindenesetre örvendetes anyag a krónikás
számára, B ach: Szent János-passiója és Jászt: Esztergomi miséje, olyan rendkívüli
élmények, amelyekre örömmel gondolunk vissza. A passiót Lich te n h e rg Em il három
gárdája, a M agyar Nők Karénekegyesülele, a Budapesti Karének Egyesület és a
Budapesti Zenekaregyesülel adta elő M edek Annával, D u rig ó Ilonával, S zé ke lyh id y
Ferenccel, Szemere árpáddal és K álm án Oszkárral, akik a magánszólamokat látták el
fejedelmi művészettel. A lendületes előadás, amely minden részlelszépséget erőteljes,
fenséges stílusban juttatott érvényre. Lichtenberg rendkívüli szorgalm ának és egyre
izmosodó kvalitásainak vo lt újabb fényes bizonyítéka. — Liszt: Esztergomi miséje
hadijótékonyságikoncerten került előadásra S u g á r V ik to r tűzérkapílány és orgona
művész vezénylete alatt, a Mátyástemplom megerősített énekkara, a Szim fonikus
zenekar, P a/lá dy Leoniinné, T ódor Aranka, S zé ke lyh id y Ferenc és Vencz.cll Béla
magánénekesek közreműködésével. A teátrális hatásokra fölépített misezene mély hatást
váltott ki a közönségből, ami S ugár temperamentumos vezényletének és művészi ízlésé
nek tudható be. M űsoron vo lt még Kacsáh Pongrácnak egy antik egyházi dallam ra írt
„K y ric u-je, Sztojanovits Jenőnek tenorszolóra komponált „A ve M aria“ -ja és Toldy
László: 45-ik zsoltára. A három m agyar újdonság méltán versenyzett egymással tarta
lomban, szépségben és az előadás áhílatos, nemes szárnyalásában.
‘Z árlinó.

f i fidal- fordítások.
C h o p in : L á n yka vágya.
Lennék csak én nap odafenn az égen
P á d árasztnám csupán csodafényességem
Nem falom b sátorán
Nem mező bársonyán
C sak ablakodon égne, —
R ád árasztnám csak csodafényességem
Lennék csak én nap odafenn az égen.

Lennék m adár csak odafenn az ágon
C sak néked zengenék szerelemmel, párom ,
Nem falom b sátorán
Nem m ező bársonyán.
C sak ablakodon, édes,
D alom csak érted epedezne p á ro m
Lennék m adár csak odafenn az ágon.
F o rd íto tta : K u lin y i Ernő.

Z e n e i Üzeműi

120

Zeneiskolák ő z e miéje
■—

M M

■— ■

A zeneiskolai évkönyv reform ja.
A tanév vegén kiadott zeneiskolai év
könyvei nemcsak az iskola, hanem maga
az élei is fényűzési cikknek lekinti. Az
iskola számára ünnepi kirakat, mely
kifelé díszük s hivogalólag szól a közön
séghez. Nem életszükséglet a mult szem
pontjából, hanem reklámtábla a jövőre
való tekintettel. Hivatása nem az, hogy
nyilvántartsa az iskola szellemét, belélelét
és történetét, tehát hogy a m ulléri áldozzon,
hanem inkább az a rendeltetése, hogy a
jö vő figyelm ét kérje ki a maga számára.
A fényűzési cikk megtartotta létjogosult
ságát mindaddig, míg a háború pusztító
szelleme ki nem irtotta. A háború évei
alatt költségesnek bizonyult ez a fényűzés,
elhagyták, az iskola évei nyomtalanul
m úllak el: nem szerzett ró lu k tudomást az
élet nyilvánossága, de maga az iskola is
el fogja felejteni önmagát, mert történetét
elmossa az emlékezés megbízhatatlansága.
M inthogy a m agyar zenei élet, főként
pedig a zenei nevelés rendkívüli érdekei
kapcsolódnak ehhez a fényűzési cikkhez,
meg kell állapítanunk erényeit és bűneit
annyival inkább, miután a közeljövő
előbb-utóbb úgyis divatba hozza.
Az évkönyvek szerkesztői szempontjai
alapos revíziót igényelnek s föltétlenül
reform ra szorulnak. Am int zeneiskolai
életünk minden más szellemi és anyagi
problém áinak a világában, úgy itt is a
rendezetlenség, a szervezetlenség, az egység
hiány szomorú jelenségeivel találkozunk
lépten-nyoinon. A szerkesztésnek általáno
san tapasztalható országos hibája, hogy
az iskola életét és szellemét összefoglaló
adatok helyett rideg statisztikai munka az,
amivel be kell érnünk. Az adatok rende
zetlenek és szertehullók, rezumálásról szó
sincsen, vagy ha van is, a kko r a lé le k
hiányzik ebből az alaktalan adathalmazból.
Innét, hogy az évkönyv külső képe évrőlévre ugyanaz, adatai nem változnak,
mintha az egész tanítási apparátus lélek
telen gépies munka volna, semmi egyéb.

M inthogy a zeneiskolák
rendtartá
sainak országos megbeszélésére és reform
jára ezidőszerint hiányzik az alkalmas
szervi intézmény, az évkönyvek szellemi
ébersége és életrevaló indítványai révén
sok g ya ko rla ti reform gondolatot lehetne
előkészíteni s alkalom adtán a megérlelés
stádiumába juttatni. A zeneiskola évkönyve
legyen mindenekelőtt az intézet e lm u lt
évének hü k ró n iká sa . A történelmi ada
tokból szellemet kell kihámozni, mely
tanárokra, tanítványokra, módszerre, tan
anyagbeosztásra, hangversenyélelre és n y il
vános szereplésre terjed ki egyformán.
Ezen adatok tételszerű feldolgozásánál a
fejlődéstani szempontot kell kivállképen
figyelemre méltatni. A beszámoló nyugod
jék állandóan az összehasonlító módszer
alapján, állapítsa meg az esetleges fejlődés
vagy hanyatlás kritérium ait s belőlük
alkossa meg a jövőben követendő elveket.
Szóval az év adatainak feldolgozása ne
legyen pusztán hűvös beszámoló, hanem
szigorú lelkiism eretvizsgálat. A helyi ér
dekek szolgálatában á lló zeneiskolai év
könyvnél ez a szempont a legelső: hű
kép az e lm ú lt évről.
A
második
szerkesztési
kapcsolat
kutasson távolabbi szempontok után s
tekintse a zeneiskolát szociális szervnek,
mely a város egész zenei éleiére érezteti
hatását. A z é v k ö n y v legyen a v id é k
zenei életének hü kró n ik á s a . Tekintse
az elmult év hangversenyéletét magasabb
művészetkritikai piedesztálról. Szögezze le
tárgyilagosan, mennyiben volt benne cselekvőleg része a zeneiskolának, azután állapítsa
meg erényeit és fogyatkozásait. Hasonlítsa
össze az előző évek idevágó termésével s
a mérleget készítse el úgy, hogy a jövő
feladatai is világosabbá legyenek.
Harmadsorban az évkönynek éberebb
súlyt kell helyeznie az iro d a lm i tekin
tetekre. Az évkönyv bevezetését alkotó
ét tekezésnek a zeneiskolák vajúdó reform 
kérdéseivel kell összefüggésben lennie.
S okkal messzebb volnánk egységes mód
szer, la n a nya g o lya n yira fontos kérdéseiben,
ha a zeneiskolák évkönyvei ezeket a
kérdéseket egy évtized óta nyilvántartották
volna. Még a zeneiskolák anyagi érdé
keivel összefüggő létkérdések sem voltak
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eléggé súlyosak, egyben időszerűek ahhoz,
hogy nyilvános megbeszélésnek és megvitalásnak képezzék tárgyál. Ha néhány év
kila rtó munkája után ezekkel az iskola
beléleli világába tartozó kérdésekkel már
végeztünk, a kkor ezek után következhetik
az irodalm i anyagnak oly módon való
megválogalása és feldolgozása, hogy az
az ifjúság nevelői és tanítói feladatának
legyen a kiegészítője. A m int a középiskolai
értesítő bevezető értekezései már túl
nyomóan erre a pedagógiai szempontra
helyeznek nagy súlyt, ugyanígy kell el
járnunk a zeneiskolák évkönyvénél is.
Ma, m iko r a zeneelméleti, történelmi és
esztétikai tárgyak rendszeres tanítása a
zeneiskolákon még m indig pium desiderium
számba megy, nagy kár, hogy erre a szem
pontra nem helyezhetünk elegendő súlyt.
Legvégül pedig a fájdalom különös
hangján kell szóvá tennünk azt az álta
lánosan észlelhető országos jelenséget,
hogy az évkönyvek szerkesztése a háború
óta szinte teljesen szünetel.
Épen a
világháború előidézte történeti idők sok
szor meglepetést előidéző folyam atai teszik
felelte szükségessé, hogy egyetlen-egy
történelmi adat se veszszeti kárba. A
háborús éveknek úgy az alkotó, mint
pedig a rom boló szelleme igen sok
nóvummal szolgált. Az idők méhe elnyeli
ezeket a történelm i nyom okat akkor, ha a
króniká s tolta a lényegbe vágó momen
tumokat sem veti papírra s adja át a n y ilv á 
nosságnak. A papirinség szempontja nem
lehel egy országos kulturkölelességnek aka
dálya akkor, m ikor szeny- és fércdolgokra
bőven termelnek a háborús papírgyárak.
Ha azonban takarékosság szempontja
mindenképen szünetet javasol az év
könyvek kiadását illetőleg, akkor készítsék
el legalább kéziratban az iskola történetét.
S ha meglesz az adandó évkönyv első
alkalm a, vonják össze több év anyagát.
De a nyilvánosságot ne hagyjuk tájékozat
lanul, mert h is tó ria est m agistra vitae.
Jaj annak az iskolának, mely csak lu kra liv szempontokra építi fel vállalkozását
s a kullurszem pontok közlésére nincsen
elegendő érzéke és lelkiereje. A fontos
reformkérdés megnyugtató, minden oldalról
való kielégítő elrendezése pedig meg
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kívánja, hogy minél többen m ondják el
róla véleményeiket, kiknek szívén fekszik
a magyar zeneiskolák jövő boldogulása
és fölvirágzása.
jd.
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C
Jloöás
Id e g e n e k a V á ro s i S zín h á zb a n .
Régi bíínök kisértenek s térnek vissza
sokkal előbb, mintsem hittük volna. Az új
cégér és új név biztató Ígéretének hatása
alatt várakozással teltünk el a bekövet
kezendő események iránt. Az operett mű
fajának agyonpatentirozolt m agyar fő v á ro 
sában m indenkinek éreznie kellett, hogy
nem a b re llli világából vá rju k az elkövet
kezendő eseményeket. A dalmű második
színházát óhajtottuk volna köszönteni akkor,
m ikor a háborús zenekonjunktura szeren
csés alakulatai után nem rivá lisra , hanem
törekvő munkatársra vo lt szükség. A Nép
opera riv a liz á ln i óhajtott a M agyar Operá
val s belefult a saját zsirtalanságába. Ma
nem versengésre van szükség, hanem arra,
hogy az opera műfaja után szomjuhozó s
az A ndrássy-úti anyaintézelből kiszorult
közönség lelki táplálékhoz jusson. Ezt a
löladatot az új rezsim becsületes és törekvő
munkája könnyűséggel valósíthatta volna
meg. Helyette az történi, hogy az évadnak
ugyancsak a legderekán mindössze egy
operát mutattak be, de helyette annál élel
mesebb súlyt helyeztek az operett műfajáraSzezon végén mintha megszólalt volna a
színház lelkiismerete s idegen toliakkal
próbál ékeskedni, miután a saját erejéből
semmire sem képes. Idegen karmesterek,
német énekesek érkeznek úgy mint akkor,
m ikor a V árosi Színháznak még Népopera
vo lt a becsületes neve. Vannak, akik május
havában is hálával vannak eltelve az ilyen
szenzációk iránt s élményeket remélnek az
idegen koszttól, melyért most o ly nehéz a
helyszínre elmenni. Mi ellenben a magyar
operai művelődés délibábját varázsoljuk a
csalódástól könnyes szemeink elé s egyre
várjuk, m ikor érkezik el a második kom oly
operaház országa? A Tisza Kálmán-téren
aligha.
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F e m in iz m u s — a z e n e m ű v é s z e tb e n.

M agyar zenei szociális életünk házi
örömének nem szívesen szoktunk elébe
vágni. A jó nevelésünk diszkréciót paran
csol s mindaddig, míg a hivatalos lap szó
zata nem kerül a nyilvánosság elé, úgy
képzeljük, nincsen helyén a beharangozás.
De érzelmi alapon elindulva is célraveze
tőbb ez a módszer. Az öröm ünk nem fél
öröm, hanem egész akkor, ha egyszerre
tálaljuk ki az öröm hivatalos okát. M agyarországon azonban nem erény a hallgatás
s nem kom oly hivatali parancs — a disz
kréció. A készülő örömet már előre hab
zsolják a bulevárd lapok s pletyka kis szín
házi újságok kommünikéi s mire az ige
testté lesz, a közönség már megírta az
ünnepelt vagy a kitüntetett számára üdvözlő
sorait s — unottan ásít. — Miután a
magyar Opera egyik illusztris énekesnője
megkapta a kamaraénekesnői címet — a
jég ime meg van törve. Az elismerő kitün
tetésnek — úgy h írlik — legközelebb fo ly 
tatása leszen s következik még kél éne
kesünk, kikel hasonlóképen kitüntet majd
a k irá ly i lovaggáülés szép cselekedete. Ez
a házi öröm nem lesz az Operáé, a zenei
világé, hanem az egész országé. E lvi öröm
lesz az, mert benne a paritás gondolata jut
diadalra. M iko r Bécsben az utolsó fagólisla
is „H ofm u siker", m ikor „P rofessori" címek
csak úgy röpködnek a levegőben, akkor
méltányos, hogy a koronás fő figyelme
hozzánk is gyakrabban látogasson cl, mint
a régi világban, m iko r a m agyar opera
énekes egyáltalán nem lehetett kamaraénekes, A hálál, mely ezért a felmagasztalásért jár, úgy érezzük, már leróttuk. A magyar
Opera kullurm uukájának fensőbbsége előtt
kalapot kell emelni s a béke még Ígérete
sebb szép jövőjében nagy kullurfcladalok
egész légiója várakszik majd reánk. De a
kamaraénekes felmagasztalása egyben szo
ciális nyereség is. Az énekes udvarképcsse'
lesz, munkája nem a lakájé vagy a nap
számosé, hanem a kullurembcré. A háború
negyedik esztendejében pedig jó l esik lát
nunk, hogy ágyú és vér helyett ezekre az
eszményi kultúrtermetekre is rávetődik a
kirá ly i figyelem elismerő szava.

A világháború negatív nyereségeinek
ujabb szociális tünete a feminizmus veszé
lyét emlegeti. A panasz ismeretes lényege,
hogy a nők nemcsak a hadbavonult fér
fiak helyét pótolják, hanem szokatlan a g i
litásukkal egyenrangúsílásért harcolnak s
elbizakodottságukban int már a férfimunkás
kiszorítására is kísérletet tesznek. Statisz
tikai adatokat hoznak föl, melyek főként
a jövő generációjának nembeli csoporto
sulását tiikrö zte tik vissza s arra a meg
állapodásra jutnak, hogy az iskolákban ma
több a leány, mint a fiú. E lö zö n lö llé k
nemcsak az énekes pályákat, hanem a
hangszeres előadó művészetre is rávetették
magukat. Nemüknél megszokott szorgalom 
mal és szívósággal tanulnak s a zene
szellemi, illetve virtuóz világában máris
megcsinálták az egyenrangúsításnak azt a
régi álmát, melyet béke idején oly csábos
színekben festettek maguk elé. — A szo
ciális elváltozásnak c fem inisztikus áram
lata közepette kár minden aggodalm as
kodás. Úgy kell vennünk az adott és lénye
gében elváltozott helyzetet, amint van. A
szellemi kultura nincsen egyetlen nem
vellcitásaira alapítva. Érintetlenül hagyja
lényegét és fejlődésbeli lehetőségeit az a
szempont, hogy férfi vagy nő iil-c a Böscndorferhez? Ha a fem inisztikus lérlöglalás
a háború idevonatkozó sebein akar eny
híteni s kisegítő munkára vállalkozik, akkor
a fé rfivilá g épúgy, mint maga a zene
kultura csak hálás lehet érte. Ha azonban
a feminizmus a nemek harcát akarná fel
idézni, akkor ebben az esetben is nyu
godlak maradunk. E lőször azért, mert a
harc olyan mint a vihar, tisztít, nemesít s
mindkét részről új értékeket hoz felszínre.
Másodszor azért, mert bízunk az őslermé
szel ö rö k törvényében, mely a férfit állítja
mindenhová — első helyre. A háború után
ezt a helyet visszaköveteli majd a férfi, ö a no
visszaadja m a jd : udvariasságból és igazság
érzetből egyaránt a suum cuique el nem
hervadó őslörvcnyénél fogva.

Qondolatok.
Egész életemet a m űvészetnek zá lo g o 
sítottam el.
Liszt Ferenc.
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A kultuszkormány uj feje.
A világháború forgandó politikáid uj főt
állított a kultuszkorm ány élére, A lig egy
eve, hogy az öröm benső hangján köszön
töttük G ró f Apponyi Albertét s hatalmas
egyéniségétől, megértő szellemétől a zene
művészet országos ügye számára nagy
nyereségeket reméltünk, Ez a várakozá
sunk a háború sok gátló akadálya dacára
is m egvalósult: a kultuszminisztérium művé
szeti ügyosztályában serényen végzik az elő
készítés nagy m unkálatait s a városi zenekarokszervezésének országos jelentőségű kullurügyc többek közölt m ára kom oly tárgya
lások és a közeli megvalósulás stádiumában
van. — Az uj kultuszfő számára ez a nagy
szabású programm nem jelent újat. Akinél
a m agyar zeneművészet lelkes szeretele és
cselekvő felkarolása családi ereklye számba
megy, attól nemcsak szerves folytató, ha
nem lovábbépitő munkát is remél a magyar
zenekultura. G ró f Z ich y János közelmúlt
kultuszm iniszteri tevékenysége minden Ígé
retet megad arra vonatkozólag, hogy keze
nyomán a m agyar zenei művelődés szá
mára áldás fakadjon. M agyarországnak
egyik tekintélyes kullu rgondolkodója szö
gezte le nemrégiben a megállapítást, hogy
legnemesebb törekvéseink azért sckélycsednek el, mert minden szándékot és k i
kezdést a politika forgandó szerencséje és
váratlan elváltozása lesz semmivé. Ha vala
hol, a kkor a kultuszminiszter bársonyszé
kében kell érvényesülni annak az aksziómának, hogy a politika i tekintelek változhat
nak, ámde a nemzeti kultura ügye minden
kor ugyanaz, személyek és azok kapcso
lataira való tekintet nélkül.

>*<
M ih a lo v ic h Ö d ö n — v a ló s á g o s
b e ls ő titk o s ta n á c s o s .
Kitüntetésekkel telített háborús világunk
közepette is az országos jelentőségű szen
záció erejével halott, az örvendetes hír
adás. mely szerint Ő Felsége M ih a lo vich
Ödön, miniszteri tanácsost, az orsz. m.
kir. zeneakadémia igazgatóját valóságos
belső titkos tanácsossá nevezte ki. A k i
tüntetés érdemi része első sorban M ih a lo 
vich teremtő géniuszának szól, mely utóbbi
cllörülheletlenül jegyezte be nevét a magyar
zcnelörtérielembe. A sorsnak ritka kedve
zése, hogy az, aki alkotó munkássága
zenitjén is csak ellenfeleket, sokszor meg
nem értőket
talált zenei hitvallásával
szemben s aki ennek dacára szilárdul és
következetesen maradt meg az elvi ös

vényen, azt élete alkonyán éri a kien
gesztelés egy olyannyira szokatlanul elő
kelő kitüntetés alakjában, minő legjobb
tudomásunk szerint ezidőszerint Európában
csupán az orosz Szafonoffnak jutott osz
tályrészül. A kitüntetés érdeme és fénye
azonban nemcsupán a teremtő és úttörő
zeneköltőnek szól, hanem az orsz. 1 1 1 . kir.
zeneakadémia igazgatójában a magyar
zenekultura vezérének és legfőbb őrének.
Bárm iként is ítélkezik majd az elkövet
kezendő kor M ihalovich múzsája felől,
munkásságának örök jegyét a zeneaka
démia hordja magán s ez lesz országos
szervező érdemeinek állandó hirdetője. De
fényes megtiszteltetés egyben e kitüntetés
a zeneművészet számára is, mely M ih a 
lovich előkelő egyéniségében találtatott
e fölmagasztalásra érdemesnek. Ő maga
elvi igénytelenségében nem kereste a díszt
s bár régóta
jogcímei szerzett arra,
továbbra is megmaradt a maga v á lto 
zatlan egyszerűségében. A m agyar zene
művészetnek
mindenképen
örvendeznie
kell, mert ott, hol a vezért éri el a k irá ly i
elismerés ritka mértéke, ott a közkatonákra
is dicsőség háram lik. Az elismerés ö n 
magában igazolja az elvilázhatatlan igaz
ságot, hogy amit a kitüntetett hazája zene
kultúrájáért tett, azt jól tette.

x-:
A v á ro s i z e n e k a ro k sze rve zé se .
A magyar zenekultura eredményes-- de
centralizációjának kérdése a városi zenekarok
szervezésével függ össze a legszorosabban.
Már a béke idején is megnyilvánult az álta
lános óhaj, hogy mindent el kell követnünk
aziránt, hogy a vidék nagyobb városaiban
e zenekarok
életképesekké legyenek. A
kérdés gyakorlati megoldása már akkor is
több elvi nehézséget tett nyilvánvalóvá
Egymagában az a körülmény, hogy az
ország fővárosában sem lehetett az oly
annyira szükségelt második, esetleg harmadik
zenekar szervezését megvalósítani, elvehette
mindazok kedvét, kik a kérdés előkészítésén
munkálkodtak. Közben egy-két nyiltszemű
vidéki város maga is ráeszmélt arra, hogy
cselekednie kellene s legalább az ünnepi
memorandum hangzatos köntösébe óhajtotta
foglalni szándékát anélkül, hogy az igéből
tett váltódott volna ki. Az általános vára
kozás közepette reánkszakadt a háború, meg
szűnt a S zim fo n ik u s Zenekar, melynek
kihalásában, illetve szünetelésében mindenki
komoly figyelmeztetőt látott arra vonat
kozólag, hogy a vidéki szervezkedés is idő
szerűtlen. — Közben azonban K e rn Aurél
személyében a gazdátlan zenekulturának ügyei
a kultuszminisztériumban referenst nyertek,
akinek gazdag zenei műveltsége, állandóan
eleven érintkezése a magyar zenei művelődés
felszínre kerülő kérdéseivel minden biztosí
tékot megadtak aziránt, hogy az időszerű
reformkérdések a legjobb kezekbe lettek
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leiéve. Az uj referens elsőnek a vidéki zene
karok kérdését hozta előtérbe, megvilágította
kullursziikségletöket, utalt a német minta
páratlan kulturpéldájára, azután részletesen
kifejtette a megvalósítás művészi és anyagi
lehetőségeit. Miután Magyarországon a városi
zenekarok megszervezésének gyakorlati ki
vitele a színilázi zenekar kérdésével fiigg
össze, a megvalósítás nagyobb nehézségei
ezzel önmagoktól szűnnek meg. K e rn Aurél
munkája azonban nem állapodott meg az
elméleti meghatározásoknál. írásban és élő
szóval folytatott tárgyalásokat a vidéki
városokkal s nem lehetetlen, hogy az első
vidéki zenekar már a jövő évadban életbe
lép. Egyenlőre Arad, Kassa, K o lo zsvá r,
Pécs, P ozsony, Sopron, Szeged és Temes
vá r azon városok, melyek kulturigényt
jelentettek be s amelyekkel való tárgyalás a
megvalósulás lehetőségével, illetve reményé
vel kecsegtet.

Dr. Majovszky Pál kitüntetése.
A m agyar művészetek érveréséhez a
közelmúlt években legközelebb állott a
kultuszminisztérium művészeti osztályának
tevékeny feje: M ajovszky Pál. Az alkotó
politika legnemesebb szándékaival foglalta
cl díszes helyét, m iko r beköszöntött a v ilá g 
háború s a művészeti ügyosztály munkareceptjének is gyökeresen kellett megváltoz
nia. Az uj tanácsos e hirtelen zökkenésnek
minden terhét és fájdalmát átérezte. A v á l
tozott viszonyok a kko r úgy követelték,
hogy a m agyar Opera adm inisztrációjának
minden szála az ő kezében fusson össze.
Em berfölötti munkabírással, eszményi lei
kcsedcsscl vállalta M ajovszky ezen uj fel
adatokat s becsületes és tiszta kulturkeze
alatt a háborús nehézségek dacára konszoli
dált állapotokat varázsolt elő. Amellett
hatásköre más ágazataiban is az építés
friss leltvágya ösztönözte. A kántorképzés
országos rendezésében a falu zenekulturá
lis felkarolásának egyik legcélravezetőbb
eszközéi ismerte s egész hévvel szolgálta
a reform megvalósításának lehetőségét.
Előszobája állandóan zsúfolt volt, estig
dolgozott s m ikor a tollat fáradtan letette,
minden különösebb alkalommal ott láttuk
az Opera hivatalos páholyában. A változott
viszonyok elfárasztották, pihenésre vágyott,
ü m ielőtt a nyugalom hivatalos jogához
eljutott volna: a koronás főnek vo lt még
elismerő szava. A távozó miniszteri taná
csost a Lipót-renddel tüntette ki, A művé
szetek változatlanul egyéni szerclete és lel
kes műértése M ajovszkyról annyira közismeretesek, hogy a nyugalom éveiben is
a m agyar művészetek kulturügyének állandó
munkása marad majd.
D o h n á n y i Ernő' m e m o ra n d u m a .
Megemlítettük, hogy D o h n án yi Erhő,
az orsz. m. kir. zeneakadémia tanári kará

nak európai hírű büszkesége a zeneakadémia
igazgatójához memorandumot nyújtott be
az intézet szervezésének reformja tárgyá
ban. Az illusztris művészt és pedagógusi
kü lfö ld i tapasztalatai indíthatták elhatáro
zására, melynek nemes szándékai n y ilv á n 
valóak. A zeneakadémia a dolog természe
téből k ifo ly ó la g véleményezésre adta ki a
memorandumot a tanári kar minden illetékes
és mértékadó tagjának annyival is inkább,
miután a reform irat gyökeres újításokat
tervez,
melyek sokoldalú megfontolást
kívánnak. Nagyon természetes, hogy az
emlékirat ily értelemben a zeneakadémiá
nak szigorú értelemben vett házi Ugye,
melynek illetékeségét
annyival inkább
kell megvédenünk, miután a köztapasz
talás azt mutatja, hogy abban a pillanat
ban, m iko r az ilyen kérdés a nagy n y il
vánoság plénuma elé kerül, a hozzá
szólásokból néhány jóindulatú glosszátoron kívül olyanok is részt kérnek k ik
elfogult, vagy egyenesen rosszindulatú
méltatásban részesítik a szőnyegen levő
fontos kulturkérdést. Annak idején k ifo g á 
soltuk, hogy az első kommüniké egy szín
házi lapban látott napvilágot, mely a kér
dést természetesen kizárólag riportszerű,
kezelésben részesítette. Újabban azonban
zenei hasábokon közölték a memorandum
szövegét, sőt laptársunk kilátásba helyezte
hogy a hozzászólások számára is megnyitja
hasábjait. Ezzel az eljárással fclmentctleknek érezzük magunkat az eddig kötelező
diszkréció alól s vázlatosan közreadjuk az
em lékirat tartalm át anélkül, hogy annak
részleteihez hozzászólnánk, hiszen az ille 
tékesség kérdésén még ez a publikáció
sem változtat.
A memorandum alapgondolata, hogy a
zeneakadémiát ismét vissza kell adni a
m elytől a fejlődés
fő is k o la típusának,
folyamán eltérni látszott. A felsorolt tíz
pont elsejében az akadémiai tanfolyam
nívójának emelése céljából az előkészítő
tanfolyam ot az akadémia első két osztályá
val javasolja megpótolandónak. A második
pontban tö rli az akadémiai tanfolyam
osztályrendszerét, a tanítást függetleníti
az időtől és tananyagtól, úgyszintén elveti
a vizsgálat kötelezettségét azokra való
tekintettel, kik végbizonyítványt nem szerez
nek. Feleslegesnek mondja a művészképző
tanfolyamot, az opera- és hangversenyéneket m int különálló tanfolyam ok Fakul
tativekké teszi az elméleti tárgyak nagy
részéi, helyette bevezelendőnek tartja a
zenetörténet kompendiumszerű tanítását,
valam int a Dalcroze-tanfolyamot. A hatodik
pont a nyilvános hangversenyekre csak a
legkiválóbb
növendékeket bocsátja,
a
többiek csak „próbajátszás“ -nak lesznek
alávetve. A hetedik pont kifogásolja a sok
mekanizálást, mely a belső elmélyedés
kárára van s nem ismerteti meg a nővén-
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déket a „stílu ssa l"
és „irodalom m al."
Kizárja a m agánvizsgálatokat, kivétel csak
az előkészítő tanfolyam on lehetséges. Az
előkészítő tanfolyam nak csak utolsó év
folyamában lesz vizsgálat, a kalkulusok
száma: 5. Az utolsó pont az anyira diszkreditálf tanári cimei óhajtja megvédel
mezni azáltal, hogy külön képesít a zenetanitói és külön a zenetanári állásra. — Ezek
azon főbb pontok, melyek köré Dohnányi
reform ját csoportosítja. A nnyi kétségtelen,
hogy a memorandum végrehajtása radi
kálisan érintené a mostani állapotokat. A
szervezet ezidőszerinti beosztása nem az
invenciónak, hanem az életnek terméke.
Az egyes tanszakok mostani kiépítését a
körülm ények parancsolták s sajátos viszo
nyaink érlelték meg. Hiba volna a fegyelmi
szempontokon enyhíteni, hisz elért ered
ményeink mind ezeknek köszönhetők. A
m agyar növendék kezében a korlátlan
tanszabadság igen könnyen vá lh a tik végze
tessé. — A magunk részéről biztosak
vagyunk abban, hogy a memorandum
végrehajtásra időszerű tervei átplántálódnak az éleibe. Viszont kétségtelen, hogy a
hirtelen átmenet zökkenésekkel járhatna,
melyek zenepedagógiai életünkre talán
veszélylyel végződhetnek. S ok függ tehát
a végrehajtásnak nemcsak a mértékétől,
hanem a m ódjától is. A zeneakadémia
hivatalos fóruma idegen beavatkozásoktól
menten is meg fogja találni a megnyugta
tásnak kölcsönösen kielégítő módozatait.

>♦■<

K o v á c s S á n d o r e m lé ke z e te .
A ránylag rö vid tartamú pályája dacára
oly iirt hagyott maga után, hogy kegyeletteljes emlékezéssel csüngenek elköltözött
alakján mindazok, k ik eszményi nevelői
m unkásságának részesei voltak. A kegyelet
alakja m eghaló: a volt és a mostani évek
ből való tanítványai két hangverseny ren
dezésére vállalkoztak, melyeknek teljes
jövedelmét egy róla elnevezendő alapnak
szánták. — A kegyeletnek e gyerm eki meg
nyilatkozása kapcsán legyen szabad k i
fejezést adnunk annak a föltevésünknek,
hogy az elköltöződnek bizonyára voltak
értékes kéziratai. Úgy tudományos följegy
zései, mint pedig zenepedagógiai művei.
Ezek cikliku s kiadására is kellene gondolni.
A kegyelet m egnyilatkozásának ez volna
egyik legsürgősebb kötelessége.
B u g o v ic s L a jo s k ir á ly i ta n á c s o s .
A k irá ly B u g o vics Lajost, az orsz. m.
kir. zeneakadémia gondnokát, hivatali mű
ködésének negyedszázados jubileuma a lka l
mából k irá ly i tanácsossá nevezte ki. A
kitüntetett az ország első zenei főiskolájának
anyagi adm inisztrációja közül
jelentős
érdemeket szerzett. Ezeket jutalmazza most
a legfelsőbb helyről érkezett kitüntetés.

M a g y a r m ű v é s z e k b e rlin i té r fo g la lá s a .
H irt adtunk róla, hogy az idei berlini
hangversenyévad jellemző tünete gyanánt
a magyar szólómüvészek predomináltak.
Főként a hegedűsök sorában volt feltűnően
érezhető a Hubay-iskola térfoglalása. Számot
adtunk Pártos István sikereiről, most újabban
pedig W eil Magdáról emlékeznek meg a
föltétien dicséret hangján a berlini félhiva
talosak. Az A/tgemeine M u sik z e itu n g meleg,
nemes tónusát dicséri s niuzsikálilását emeli
ki. Hasonlóan nyilatkozik a Vossischc
Z e itu n g is. — A magyar dicsőségről szólván
Föidesy Arnoldot sem hagyhatjuk említés
nélkül: róla úgy nyilatkoznak, mint akinek
vezető elsősége már nem szenved kétséget.
S ezt a magyar művészt a németeknek
kellett felfedezniük.

x-<
H a rm a d ik

o p e ra s z ín h á z

B u d a p e ste n .

Hihetetlenül hangzik, hogy akkor, m ikor
Budapesten gombamódra teremnek az „in 
tim " színházak és b re lliik, az üzlet mellett
valaki a tiszta művészetre is gondolt. Úgy
értesültünk ugyanis, hogy a m argitszigeti
Erdélyi H adikiállítás területén kabaré készül,
melynek műsorába — M o z a rt Bastien és
Bastienne című operáját is beiktatták. —
A szokatlan kulturfellángolást ajá n lju k a
b retllik figyelmébe. Ha már idegen kultura
éktelenkedik a Tisza Kálm áii-téren, leg
alább kisebb színházaink igazolják, hogy
némelykor a kulturát is szeretik úgy, aho
gyan az üzletet.
U j v á ro s i z e n e k a r s z e rv e z é se
a fő v á r o s s z á m á ra .
Egész Budapest beszél róla, hogy a
közeljövőben a főváros uj zenekarral lesz
gazdagabb, mely a Városi Z e n e ka r címét
fogja viselni. Szervezését egyesületi úton
képzelik el, de mindenesetre a főváros
anyagi támogatása is jelentős bázisa lesz
a fönmaradásnak. Az uj zenekar dirigense
gyanánt D o h n á n y i Ernőt emlegetik.

x -;
A bé csi u d v a ri o p e ra i z e n e k a r
s e g é ly k iá ltá s a .
Kissé barátságtalanul hangzik, hogy immár
a berlini Signale hasábjain is szóvá kellett
tenni a bécsi operai zenészek sanyarú fizetési
helyzetét. A világnak ez a majdnem első
orkesztere oly nyomorult viszonyok közölt
tengődik, hogy állapota nemcsak a szín
háznak szégyene, hanem egész Ausztriáé.
Egy ilyen udvari zenész évi fizetése
1800—4000 korona között mozog Lakáspénz
500-700 korona, négyéves korpótlék 240
korona, mely azonban csak hatszor utalható
ki Egyéb visszonyokkal való összehasonlítás
után az állapot ez:
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Bécs
B erlin
Drezda München
A tlagfiz.
1800-4000 2600—4400 2550—4140 1800—4800
Korpótlék
4 éves
3 éves
3 éves
3 éves
Maximuma
1440
1800
900
1200
Lakpénz
500-700
800
450—540
—

Minthogy Berlin, Drezda, és München
eseteiben márka veendő, világos az össze
hasonlításból, hogy a bécsi udvari opera
zenészei mindenféle tekintetben inferioritásban
vannak. A fölsorolt számbeli adatok még
több gravamennel támogathatók. Míg a
berlini udvari opera tagja egy év után már
véglegesítését nyeri, s mint udvari alkal
mazott nyer beiktatást, addig a bécsi Ope
ránál alkalmazott zenész mindenkor csak
egy éves szerződést kap s csak a tizedik év
után lesz véglegesítve. Hasonlóan szánalmas
a nyugdíjaztatás kérdése: a legmagasabb
nyugdíjösszeg 2400 korona. Azonkívül Bécs
ben harmincöt, Berlinben, Drezdában és
Münchenben harminc év után megvan a
nyugdíj jogosultsága. — Csak természetes,
hogy Bécsnek amúgy is súlyos megélhetési
viszonyai most igen előtérbe állították ezt a
vigasztalan ügyet. M inthogy mi az élet
egész vonalán Bécs után következünk,
valószínű, hogy az idevonatkozó állapot
nálunk sem lesz valami rózsás.

>♦•<
F é lix W e in g a rtn e r u ja b b m u n k á s s á g a .
A Bécsből eltávozott Félix Weingartner
még mindig a zeneérdeklődésnek a közép
pontja úgyannyira, hogy Németország a
Bécsből való elszakadása révén teszi egyéni
ségét nagyérdeküvé, Bécs viszont lelkiisnieretbeli szükségét érzi annak, hogy a rajta
ejtett sérelmekért elégtétellel
szolgáljon.
Egyre-másra jelennek meg híradások, amelyek
Félix Weingartner csodálatos munkaképes
ségeiről számolnak be. M int állandóan fog
lalkoztatott dirigens Bécsben,
Berlinben,
Darmstadtban és még sok más nagy város
ban vendégszerepei úgyannyira, hogy ezen
hangversenykörútjából kifolyólag idejének
legnagyobb
részét utazásai foglalják le.
Szakadatlan dirigensi tevékenysége mellett
azonban egy pillanatra sem volt hűtlen
múzsájához. Az egyik bécsi lap híradása
szerint „Die Dorfschule" címen egyfelvonásos
operát szerzett, amelynek kiadásán most
fáradozik a Bécsi Universal Edition. Szöveg
könyvét maga szerzetté. Tárgyának alapja
egy régi japán dráma. Ezenkívül W ein
gartner állítólag egy vígjátékon is dolgozik,
amely részint prózai, részint pedig énekes
természetű. Weingartner saját kijelentése
szerint ezen művében részletek fordul
nak elő, m ikor az ének észrevétlenül a
beszéd hangjába megy át. A vígjáték tárgya
Qeibel szerzőnek „Meíster Andrea11 című
művéből van merítve.

>♦«:
A b e r lin i k r itik u s o k á llá s fo g la lá s a.
Berlin zenereferensei között a szoros
összetartás érzése sem képes a szélsőségek
ben mozgó hangversenyévadot nyugodt

mederbe terelni. Kifogásolták a többi között,
hogy ha már a hétnek hat napján van
állandóan hangverseny s nekik folyton
nemcsak egy, hanem esténkint két sőt
három hangversenyen is kell permaiienciában
lenniük, legalább vasárnapjukat hagyják
békében. A protestáció megtörtént, hiva
talosan és egyértelműen a sajtó útján.
Eredménye azonban nem
volt. Ennek
dacára megtörténhetett, hogy az egyik
vasárnapon öt hangversenyt is rendeztek.
Ezeket a sajtó a kihirdetett munkaszünetre
való tekintettel egyszerűen ignorálta.

x-<
D e b u s s y n é m e t n e k ro ló g ja .
A „Signale11 egyik közelmúlt kettős szá
mában a rendszerint szókimondó, sőt igen
sokszor epés August Spanuth parentálja el a
francia zene nagy halottját. Jóllehet a nekro
lóg terjedelme sem alkalmas arra, hogy Debussyrúl összefoglaló képet adjon, mégis
alkalmas arra, hogy megismerjük belőle azt
a tárgyilagos állásfoglalást, amelyet a né
metek a nagy francia zenekültő-vel szemben
elfoglaltak. A cikkíró elhárítja magától a
vádat, hogy Debussy megjelenésében ellen
séget lásson azért, mert nem született német
nek. Óvja honfitársait attól, hogy Debussyt
a dekadencia jelszava alatt intézzék el. Fél
attól, hogy a dekadencia ez esetben a na
turalizmussal egyértelmű. Figyelmezteti a
német zenészeket, hogy a franciák könnyen
a német zenekar lármájára fognak hivatkozni,
hogy a francia Debussy álláspontját meg
védelmezzék. A mostani időket nem tartja
alkalmasaknak arra, hogy akár a németek
Debussyról, akár a franciák a német zenéről
higgadt álláspontra tudjanak helyezkedni.
Kétségtelenül megállapítja azonban, hogy
Debussy zenéje korszakot alkotó volt. Bár
szerinte egészen bizonytalan, hogy ez a kor
szak meddig lesz életképes. A tékozló fiú
zenéjében még nem látja a forradalmárt és
hivatkozik arra. hogy egyesek szerint De
bussy katonáskodása idején a trombiták
felhangjaiból, valamint a templomi harangozás
ból lett figyelmessé a felhangok jelentő
ségére es kifejezésbeli lehetőségére. Említi,
hogy egyesek kétségbe vonják, hogy oroszországi tartózkodása folyamán Mussorgsky
lett volna rá hatással. De viszont megál
lapítja, hogy a „La boite a joujoux-“ cimű
műve Mussorgsky gyermekszobája nélkül
alig érthető meg. Elismeri, hogy a Pelleas
és Melisande, valamint a Faun délutánja
cimü müvek szerzője uj kifejezési eszközök
kel gazdagította a zene frazelogiáját. Cikke
végén Spanuth nem fél attól, hogy Debussy
iránya a német zenét megfertőzi. Úgy gon
dolkozik, hogy kevés impreszionizmus ezidőszerint a német zenének sem árthat. T u lnagy adag impreszionizmus pedig kizárt azon
okból is, minthogy a németek zenei alapter
mészete a „szubsztanciózus11 után kívánkozik.

enei Özemle
S z a fo n o v m e g h a lt.
Az orosz zenének nagy gyásza v a n :
S za fo n o v Vaszili Iljics, a moszkvai konzer
vatórium igazgatója ötvenhat éves korában
meghalt. Az elhunyt vezető szerepet töltött
be s nemcsak mind dirigens, hanem mint
zongoraművész is kiváló hírnévnek örvendett.
Utóbbi minőségben
Leschetizki volt a
mestere. Sok hírneves tanítványa volt, köztük
a nálunk is olyanyira ünnepelt Lhevinne
József. Európában az egyedüli aktív muzsikus
volt, aki „Exellenciás“ volt. — 1914-ben a
pesti filharmonikusok orosz estéjén nálunk
is vendégszerepeit.
,
A p ró H íre k C s a rn o k a .
Püdcl Hugó tanár, a berlini dóm kar
nagya, aki külföld i szereplései révén igen
sok dicsőséget szerzett kórusának, a svéti
k irá ly tó l a W asa-rend kitüntetését kapta.
— S iegfried Ochs, a berlini filharm óniai
kórus hírneves karnagya, most töltötte be
hatvanadik életévét. — A berlini Königliche
lloclischule hegedűmesteriskolájának uj
tanárává Busch Adolfot, a bécsi Konzerlverein hangversenymesterét nevezték ki.
Busch Marteau Henrik örökébe lépett, ki
ezidőszerinl svájci lakos. — Dr. W idmannl,
az eichstadti dóm általánosan ismert kar
nagyát szentszéki tanácsossá nevezték ki.
— Max von Schillingsnek, a stuttgarti
Opera igazgatójának visszavonulása kap
csán az a hír kelt szárnyra, hogy utódává
Weiner Frigyest, a m agyar Koessler-tanítványt, a régi Népopera egykori karmesteréi
szemelték ki. — Dr. Weinmann Károlyt, a
regensburgi egyházi zeneiskola tanárát, ki
mint a „M usica S acra“ szerkesztője m in
denütt ismert, a k irá ly i tanári címmel tün
tették ki. Németországban, ajiol a szépíró-,
tánc- és vivő szaknak még nincsenek
„tanár urai",érthető rokonszenvvel fogadták
az előkelő kitüntetési. — A bécsi Opera,
mely a közelmúltban o ly szívesen hódolt
a Strauss R ikárd-kullusznak, elsőnek fogja
bemutatni a szerzőnek „D ie Frau ohne
S challen" című művét, mely ugyancsak
HotTinansthal szövegére készült. A bemu
tatót a szerző vezényli majd. — A hírneves
brixeni karnagynak M itterer Ignácnak utóda
Cioller Pius lett, a klosterneuburgi G ollernek testvére. — Sauer Em il a bolgár k irá ly 
tól előbb elnyert polgári érdemrend nagy
keresztjéhez újabban a gyémántokat kapta.
— Boroszlóban C sajkovszkynak Pique Dame
cimü operáját mutatták be Kalbeck Miksa
átdolgozásában. — M ildenburg Anna, a
k iv á ló operaénekesnő, aki Bahr Hermannak a felesége, miután előbb megvált a
bécsi H ofoperlői, Münchenben a nyugdíjas
énekesnők hivatására vágyott im m ár s
énekiskolát alapított. — N álunk egyenlőre
idegenül hangzó vállalkozás gyanánt em
lítik föl a német zenei lapok, hogy Frank
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énekesnő és Schmidt zongoraművésznő a
nyugati fronton tizenhat hangversenyt
adtak. — Az angol-am erikai divatujság
„V ogue" címen közli a new -yorki opera
szezon elmult évad eseményeit. A refe
rátumból világos, hogy a német dalművek
mellőzése lényegesen ártott az összbe
nyomásnak. A lap fájdalmasan állapítja
meg, hogy ezidőszerinl a beteges starrendszer érezteti hatását.

fd ü d a l- fordítások.
S tra u s s R .: M ó r gén.
És
És
Mi
És

holnap a Nap ú jra j á r az Égen
m a jd az úron, m elyre csendben hágok.
óira bo ld og o k leszünk a fényben
á tk a ro ln a k itta s u lt világok.

S a p a rto n , m ely a messze k é ke t éri.
A nda lg u n k majd. szép lassan, halkan
já rv a ,
S zó fiá n fo g u n k egymás szemébe nézni
És le szá ll rá n k az. ü d v ö k néma álma.
F o rd .: M olnár Antal.
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cKömjfíek.
Kabay K á lm á n : H á b o rú és zene. Bu
dapest, Pfeifer Ferdinand. 1916. 64. I, 8n Ára

K 1‘20.
Kabay Kálmán a szim fonikus költem ény
ről s az egyetemes zenetörténetről írott
tanulmányai után aktuális léniát dolgoz fel
Toldy Lászlónak a janit jelen könyvecskéjé
ben. Kissé bőbeszédű bevezetés után, mely
ben a háborúnak a művészetekre gya
ko ro lt hatását fejtegeti, végigvezet bennün
ket a rigvédáklól Hubay Jenőig felsorolva
úgy a harci zene dokumentumait s a nem
zeti indulókat és himnuszokat, m int a harci
és háborús jelenetek programmzenei fel
dolgozásait még a harcias hangnemeket
is vizsgálva s nem feledkezve meg ma
gyar zeneliteraturánk e nemű termekéiről
sem, hogy végül Liszt három idevágó szim
fóniái kálteményét és Hubaynak háborús
szim fóniáját taglalja. S ha itt-ott talán
többet is várnánk, mint pld. C sajkovszky
1812. nyitányánál (vagy talán ezt köz
ismertnek tételezi fel a szerző ?), vagy az
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tá r
gyaló Klauwellt (Geschichte der Program mmusik, 1910, Breitkopf), azért nem feled
kezünk meg arról a régi és igazságos
tételről, hogy egy könyvben ne csak azt
nézzük, mi hiányzik belőle, hanem azt is,
•hogy mi van benne. M ár pedig Kabay
könyve terjedelméhez képest tényleg sok
érdekeset nyújt nemcsak a laikusnak, ha
nem a zenésznek is. De nem érthetek
egyet vele, midőn Tyrtaeus trom bitáiról
szól (18. I.). Em lékeink az aulosz szót
használják, ez pedig fuvolát jelent, m ig a
trom bita görög ne ve: szalpinx. Miért is ne
lehetett volna a mélyebb hangú, talán
oboaszerü (1. M olnár Géza zenetörténet
40. 1.) hangszert a harcban használni,
m iko r a kurucok tárogatója szintén mé
lyebb fafuvóhangszer ? A „H e il dir im
üiegerkranz" (nem pedig : Siegeskranz)
Kabay szerint Hándeltől való. Ez így
anachronizmus. Mert Hándel már rég meg
halt (.1759) m ikor a Spenersche Zeitung
1795. dec. 17-i számában először meg
jelenik a Heil dir szövege. A dallam ot
pedig Handel közvetítésével Lullytől, mások
John B ulitól származtatják, de legvaló
színűbb, hogy az angol Henry C areynak
a műve (1. bővebben „A németek nemzeti
dalai" c. értekezésemet a M agyar Figyelő
1915. nov. 1-i számában). Tévedés vagy
sajtóhiba az is, hogy szerzőnk Beethoven
győzelmi szim fóniájának
az Egmontot
tartja, holott ez nyitány, míg az illető
szimfónia (a 111.) az Eroica, vollaképen
nem győzelmét, hanem hősit jelent. De
ezektől eltekintve Kabay könyve alapos
és körültekintő gondossággal készült és
tárgyát kimerítően is dolgozza fel.
9 l). 9. dr.
Is te l E d g á r: D ie m o d e rn é O p e r v ö m
T o d e W a g n e rs b is zu m W e lík rie g . (Aus
Natúr und Geisteswelt 495. sz.) Teubner,
Leipzig 1915. 8°, 82. 1.
A tömör, kompendiumszerűsége mellett
is világos és élvezhető Teubner-féle gyűjte
ményben Istel előző két műve után (a
zenei rom anticizm usról s R. W agner a lko 
tásáról) az 1885—1915 évek operatermeléseiről szól. M int operakomponista talán
nem egészen követi a „sine ira et stúdió"
elvét, de épen ebből k ifo ly ó la g nézeteit
meg is okolja és sokban igazat kell neki
adnunk. Szerző statisztikája szerint a har
minc év alatt 520 új német opera került
színpadra 71 városban 504 szerzőtől. A
szinte hihetetlen nagy számú termelés
mellett azonban csak kevés opera bizo
nyult abszolút becsű értékesebb alkotásnak.
Istel ennek okát két körülményben látja.
E gyik az, hogy a szöveg fontosságát Giuck-

Wagner ellenére is még m indig sokan nem
látják be. M ásik oka pedig a német zené
nek túl-kom oly, szinte sokszor tudományos
alapossága, ami a hallgatót is sokkal
magasabb követelmények elé állítja, mint
a szerző által operáiban követett és dicsé
rettel elhalm ozolí dallam os francia-olasz
irány. Lapokon ál taglalja irodalm i szem
pontból is Bizet Carmenját, mely Nietzschét
W agnertől való elfordulása után annyira
megragadta, nemkülönben Verdi O tellóját
és Fallstaffját. Sajnálatos, hogy — miként
az orosz operáról szólván egész nyíltan
maga is megmondja — csak a Német
országban és első sorban a Berlinben
színrekerült műveket ismeri. így azután
érthető, hogy a mi szerzőink közül elhall
gatja Hubay!, M ihalovichot, Z ichy Gézát
stb., s még jó, hogy meglehetős fogalma
van Liszten kivű l Erkel Ferencről és Dohnányiról. Az opera
további fejlődése
szerinte attól függ, hogy mennyiben fog
sikerülni a német zenét felfrissíteni a
francia-olasz dallam - és ritm usforrásból,
nagy szerepet szán a nemzeti népies
elemnek, különösen keleteurópa eleddig még
kiaknázatlan népzenéjének felhasználásától.
Mert a művészetben s így a zenében is
örök érvényű Wagner utasítása : „Kinder,
m aciit Neues und abermal Neues!" Könyvé
nek különös érdekességet okoz az, hogy
bár
tárgyát „germ anocentrikusan" tá r
gyalja, azért a világháború dacára is
óva int abszolut becsű műveknek a művé
szetben tarthatatlan boykoltálásntól pusztán
azért, mert azok ellenséges szerzők művei,
de ujdonságszámba megy az is, hogy más
operaesstetikusokkal szemben a szöveg
tárgyalásának is elég bő teret szán, mert
szerinte jó szöveget még ritkán kompo
náltak meg rosszúl, de rosszat megzenésí
tettek bár jó l is, a szöveg rosszasága
m iatt a mű nem került színre.
9 0. 9. dr.

Zeneművek.
S e re th -S e re n a d e . Hegedű és zongorára
szerzé M o ln á r M ihály. Bárd Ferenc és Fia
kiadása.
Bájos zenei apróság. M int a cím is el
árulja alkalm i szerzemény; írója nem akart
s nem is akarhatott jelentősei mondani egy
rö vid lélegzetű Serenade keretében, mely
form ai beosztásában a régi csapáson halad,
csupán hangzataiban igyekszik újszerű
köntösben mutatkozni. A tetszetős dallamú
darabkában öröm ét lelheti mindenki, aki
az eféle könnyed fajsúlyú hangulatképeknek
kedvelője.
t. b.
K ia d ó tu la jd o n o s: Járosy D ezső.
N yom atott a Csanádegyházm egyei Könyvnyom dában
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