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ugyancsak Apponyi ösztökélésére az 
úgynevezett zsinórdíszítésű kerámi-
kai leleteiről híressé vált „Csont-
hegyet" is. 

Önzetlen tudományszeretetét mi 
sem jellemzi jobban, mint az, hogy 
az összes leleteket Wosinskyvel 
egyetértve 1895-ben Tolna vármegyé-
nek ajánlották fel s ezzel megalapí-
tották a szekszárdi Tolnavármegyei 
Múzeumot. Minő eredményt szül az 
a ritka szerencse, ha fáradhatatlan, 
kutató tudós ilyen hasonló lelkes, ál-
dozatkész, buzgó, megértő mecé-
násra akad! A nemkülönben híressé 
vált kurdi leletet — az etruszk ere-
detűnek tartott bronzcsöbröket — 
szintén Wosinsky buzgósága és Ap-
ponyi áldozatkészsége mentette meg 
a tudomány és a Magyar Nemzeti 
Múzeum számára. 

De Apponyi nemcsak alapos mű-
veltségű ós széles látókörű, tudo-
mány és művészet iránt egyformán 
fogékony mecénás, hanem maga is 
alapos szakavatottsággal szólott 
hozzá tudományos kérdésekhez, mint 
Maximilianus Transylvanusról (M. 
Könyvszemle), Pordenone magyar 
nemességéről (Arch. Értesítő) stb. 
szóló dolgozatai bizonyítják. 

Különös ismertetést kívánna ritka 
ízléssel és szakértelemmel gyüjtött 
magyar történelmi metszetgyüjte-
ménye. 

Természetesen a tudományos fog-
lalkozás és könyvgyüjtés mellett a 
maga főrangú társaságától sem vo-
nult vissza: magas zászlósúri méltó-
sága és az aranygyapjas rend annak 
tanúbizonysága, hogy nemcsak a 
könyvbarátok és a tudománnyal fog-
lalkozók tekintenek reá tisztelettel, 
szeretettel és elismeréssel. 

A Magyar Bibliofil-Társaság már-
cius 23-án tartott közgyűlésén lelke-
sen ünnepelte díszelnökét és nesz-
torát nyolcvanadik születésnapja al-
kalmából; újabban pedig, mikor 
rendkívüli értékű bibliofil gyüjtemé-
nyét a hozzátartozó segédkönyvtár-
ral együtt Nemzeti Múzeumunknak 
ajándékozta, a nemzetgyűlés tör-
vénybe iktatta az adományozás té-
nyét. A magyar könyvnek, a magyar 
tudományosságnak, a magyar mű-
velődésnek minden igaz barátja, 
amily örömmel vett részt az említett 
ünneplésben, oly teljes tisztelettel és 
hálával üdvözli őt ez utóbbi alkalom-
ból. Dézsi Lajos. 

Zenei szemle. 

Zeneművészetünk érdemes egye-
sületének, a Filharmóniai Társa-
ságnak utolsó négy hangversenyé-
ről egy szó tudósítás sem jelent 
meg az újságokban. A Budapesti 
Napilapok Zenekritikusainak Szin-
dikátusa ugyanis „haragban van" a 
filharmonikusokkal és Dohnányi-
val, az egyesület elnökével. Kinek 
van igaza? — nem tartozik a nyil-
vánosság elé. Annyit azonban meg-
jegyzünk, hogy — úgy látszik — a 
zenekritikusok hívebben szolgálják 
a Szindikátust, mint ami kötelessé-
gük volna: a nyilvánosságot, a kö-
zönséget, a magyar zenekultúrát. 
Miután az agyonhallgatott filhar-
móniai hangversenyeken nagy ma-
gyar zeneművészeti értékekkel is-
merkedtünk meg, ezekkel bővebben 
foglalkozunk. 

Psalmus hungaricus. Kodály 
Zoltánnak, egyik legnagyobb zene-
költőnknek magyar zsoltárát, a 
Psalmus hungaricus-t a negyedik 
filharmóniai hangversenyen (de-
cember 1-én) másodszor adták elő. 
Miután rendkívüli értékek rendkí-
vüli elbánásban részesítendők, tü-
zetesebben kell foglalkoznunk vele. 

A Psalmus hungaricus Buda és 
Pest egyesülésének félszázados év-
fordulójára készült. Tenorszóló, ve-
gyeskar, gyermekkar és zenekarra 
írott grandiózus zsoltár. Szövege a,z 
55. zsoltárnak szabad magyar átül-
tetése, mely Kecskeméti Vég Mi-
hály protestáns prédikátor műve. 
1561-ből. Mint a tizenhatodik század 
számos magyar verse, ez a zsoltár is 
tele van az üldözött költő keserű ön-
vallomásával. Gazdag, izzó erejű 
nyelve hatalmas kitörésekre és ke-
serű borongásokra ad alkalmat a 
zeneköltőnek. 

Zenekari bevezetés nyitja meg, 
mely után fojtott alt és basszus 
uniszónóval lép be a kar. Örökszép 
korál. Egyszerűségében fenséges ez 
a dallam. Régi magyar epikus éne-
kekkel rokon. Ez a korál és négy 
visszatérő motivum szövi át az egész 
kompoziciót. Dávid panaszának szé-
les, rapszodikus hangulatát több 
szakaszra bontott tenor szóló hozza 
recitativószerűen. Fojtott szenve-
délyű zokogás, halk sírás és lázadó 
morajlás felszínén úszik a tenor-
szóló. A kórus második belépését a 
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fohászkodás hangulata emeli. A 
népéért kiáltó próféta hangját a kar 
kánonikusan követi. A kánon 
utóléri a szólót s most már a könyör-
gés szavait harsogó erővel együtt 
mondják. A szólista recitativója 
nagyvonalú ariózóvá terül szét, 
n elynek zárt dallamvonala maga a 
fenséges egyszerűség. Ebben a ma-
gasztos hangulatban szólalnak meg 
a hárfák, majd misztikus orgona 
búg, emelkedett hangtömeg zeng s 
a mély vonósok üres kvintje zárja 
be a kompoziciót. 

Az Istenség gondolatának szent 
extázisával telített mű lenyűgöző 
hatású. A magyar egyházi zene és 
az új magyar zene monumentális 
alkotása. Valami középkori rejtel-
messég ömlik el rajta. Ékesen bizo-
nyítja, — amit különben népdalaink 
túlnyomó része is tanusít, — hogy 
a régi egyházi hangnemek nem 
avultak el, régi tonalitásukban a 
harmonizálásnak nagyszerű új lehe-
tőségei nyugszanak. Palestrina ko-
rának zenéjében és a huszadik szá-
zadéban sok a rokonvonás. 

A zsoltár második előadása is le-
nyűgözte a közönséget. Artisztikus 
hatása csaknem sírással fojtogatta 
a torkokat. Kodály Zoltán művét a 
székesfőváros közönségének aján-
lotta volt s a közönség most ezüst-
koszorúval köszönte meg ezt a mes-
ternek. 

* 
Ruralia hungarica. Dohnányi Er-

nőnek, zenevilágunk halk vezető-
szellemének új művét mutatták be 
a harmadik filharmóniai hangver-
senyen (nov. 17-én). Dohnányi az ál-
talános zenekultúrában olyan jelen-
tős mester, hogy minden munkássá-
gát kettőzött figyelemmel kell kísér-
nünk. 

Termékenységét 32 opusz jelzi. 
Nagyszám, ha hozzávesszük, hogy a 
világ egyik legelső zongoraművészi 
pozicióját is erősen tartja. Nincs 
egy éve. hogy értékes kompozició-
ját. a székesfőváros jubileumára 
írott Ünnepi nyitányát hallottuk s 
már ismét jelentős alkotással állott 
elénk. Partitúrájára ezt írta: Ruralia 
hungarica, öt darab zenekarra, op. 
32/b okt. 28. Öt tételes zenekari szvit. 
Júniusban komponálta, eredetileg 
zongorára. Ilyen formájában hét 
részből áll, de a Regösének és Ka-
tonanóta című két fejezetet, mint 
zenekari feldolgozásra nem eléggé 

alkalmast, az orchesztrális formá-
ból kihagyta. Mint zongorakompo-
ziciót november 27-én tartott hang-
versenyén játszotta először a mester, 
miután londoni koncertjén már hó-
dított vele. Jelentősebb magyar zon-
goraművet évek óta nem hallottunk. 
De mint zenekari költemény gran-
diózusabb, mert a zenekari hangszí-
nek elevenségét még Dohnányi zon-
gorázása sem pótolhatja. 

A Ruralia hungarica a tősgyöke-
res faji magyar muzsikának egyik 
legszebb és legművészibb alkotása. A 
magyar nóta csodálatosan színes me-
zejének örökszép virágcsokra. Az öt 
tételnek megfelelően a magyar népi 
zene árvalányhaja, búzavirágja, 
pipacsa, kökörcsinje és zsályája egy-
bekötve s beállítva a világ zene-
művészetének legcsiszoltabb velencei 
kristálypoharába. Rajtuk rezeg a 
magyar mezők üde harmata s kicsap 
belőlük a frissen kaszált rendek 
haldokló virágillata. 

Ez a mű mindenkit meglepett. 
Hát Dohnányi ilyen mélylelkű faji 
muzsikus? A D-moll szimfónia (op. 
9.) első tétele, ha ígérte is, de húsz 
évig nem váltotta be ezt a magyar 
erőt. Most aztán beteljesedett. 
Dohnányi annyira faji magyar zene-
költő. mint amennyire cseh Dvorák, 
amennyire orosz Csajkovszki s 
amennyire norvég Grieg. A Ruralia 
hungarica, a Hazám (Dvorák), a 
Patetikus szimfónia (Csajkovszki) s 
a Sigurd Jorsalfar (Grieg) a faji 
művészetben testvérek. Nincs-e sors-
szerűség abban, hogy amikor meg-
csonkítottak, elvették az országun-
kat, egy éven belül megszületik a 
Psalmus hungaricus és a Ruralia 
hungarica? 

Lapozzuk át a szövegkönyvet. 
Csupa régi magyar nóta, jórészt a 
Kodály-Bartók-féle kincses gyüj-
teményből. Némelyikből csak egy 
frázis, vagy egy motivum, vagy egy 
periódus és az egész mégis összefo-
nódva acélos egységbe. Az első tétel 
(andante e-moll) valami mélabús el-
beszélés. A Cserebogár, sárga csere-
bogár nemes szavát halljuk, melyből 
testvérképletek szövődnek tovább s 
a brácsa, hegedű, majd gordonka 
szólói lebegnek a finoman szomor-
kás hangulatú zenekar felett. A 
második tétel (presto, g-moll) szi-
gorú rondo formában tartott duhaj 
csárdás, dinamikus színekkel és száz 
ötlettel. Mintha a falusi vidám mu-
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latságon táncoló legényeknek és leá-
nyoknak Dohnányi húzná a lábalá-
valót. A magyar friss százféle rit-
musának fénye világlik a hangsze-
rekből. Elementáris hatású. A har-
madik tétel (allegro grazioso, Á-dur) 
a báj és kellem maga. Egyszerű gyer-
mekdal. Hímes mezőn játszó önfeledt 
gyermekcsoport naiv nótázása . . . 
Ispiláng, ispiláng, ispilángi rózsa.. . 
Lánc, lánc, eszterlánc... Renoire 
gyermekrajzaiban sincs több finom-
ság. Alig tart három percig. Egé-
szen halk, lassudó kis kódával vég-
ződik, mintha akvarellfestő egy ró-
zsaszínt mosott volna el. A negye-
dik tétel (adagio, f-moll) mély, fekete 
bánat. Gerince egy régi erdélyi nóta 
{Árva vagyok anya nélkül, Mint 
gerlice párja nélkül) feldolgozása. 
Nemcsak mélységesen szomorú, ha-
nem misztikusan megrázó is. Drá-
mai erő feszíti a hangszerek fáit. Az 
utolsó tétel (molto vivace, C-dur) a 
Bolond német így jár táncot kezdetű 
őskuruc melódiának nyolc tündöklő 
változata. Dohnányi a variációs 
forma legnagyobb mesterei közül 
való. Aki hallotta egy gyermekdalra 
írt változatait (op. 26.), amely egy 
ófrancia gyermekdal feldolgozása, 
elképzelheti, milyen virtuozitással 
hajlítja, fonja, töri, torzítja a kuruc 
melódiát. 

A szvit elhangzása után melegség 
ömlik az ember szívére. 

* 
Mirandolina címen az Operaház 

november 27-én Mozart-operát muta-
tott be. Mirandolina a hiteles Mo-
zart-ópuszok lajstromában nem ez 
alatt a cím alatt, hanem La finta 
giardiniera néven található. A libret-
tót hárman tákolták össze: Ramiero 
de Calsabigi (1774), Carlo Goldoni 
(1762) és Hevesi Sándor (1924). Fele-
más munka. Az operazene a szövegé-
től el nem választható. A zeneeszté-
tika mai álláspontja szerint az opera, 
mint műfaj, annyira egységes, hogy 
alkotóelemeinek esetleges hiányossá-
gai az egészre árnyékot vetnek. A 
mai álláspont másfélszázados mű-
vekre természetesen nem alkalmaz-
ható. Mozart operáit mindig cso-
dálni fogjuk, bármennyire könnyel-
műen is vette alkotójuk a szövegek 
zenei szolgálatát. Nem művészeti 
probléma tehát az. amit Hevesi a 
Mirandoliná-val meg akart oldani. 
Mozart minden muzsikája az abszo-
lut tiszta zenei szép legmagasabb 

csúcsa, amely mindig élni fog, ha jó, 
ha rossz szövegre írta volt a meste-
rek mestere. Mozart operáiban a szö-
veg csupán ürügy a zenélésre. Ha 
Calsabigi írta, rossz ürügy, ha Gol-
dini, jobb alkalom s ha hozzáértő 
színházi ember, mint Hevesi, — még 
jobb. Csupán ennyi történt, mikor 
Hevesi az eredeti szöveget Goldoni 
A fogadósné című vígjátékával he-
lyettesítette. Művészettörténeti kü-
lönlegességről, vagy esztétikai új 
szempontokról itt szó sincs. Minden-
esetre örülünk, hogv a tizenkilenc-
éves Mozart első nagysikerű ope-
rája, melyet a szövege miatt kitartó 
kísérletezések sem tudtak életben tar-
tani, most a színapon ismét elfog-
lalhatja helyét. 

Az előadás elég jó volt. de Mozart 
zenekarának a színházban is olyan 
tisztultan kell szólania, mintha szim-
fonikus koncerten előadott diverti-
mento-t játszanának. A szereplők 
közül Sándor Erzsit Szendét és Pa-
takyt emeljük ki. 

* 

Puccini. Az olasz harangok re-
kviemre szólnak. A milánói dómból 
eltemették Giacomo Puccinit, min-
den olaszok egyik legnagyobb zene-
költőjét, Koporsója után levett ka-
lappal ment az egész világ. 

Nem nyugtalankodik, nem vitázik, 
nem erőszakoskodik, nem szellemes-
kedik. hangos hahotája és dühös ki-
fakadásai nem verik fel az opera-
házak próbatermeinek csöndjét, nem 
futkos országokon keresztül zenei 
üzletkötésekre. — ezentúl az ébre-
dező Róma bűvölő harangjátékában 
(Tosca), Mimi szívetszorító dalában 
(Bohémélet) kis japán lány halálos 
búsongásában (Pillangókisasszony ), 
Soror Angelica könnyes imájában és 
Gianni Schicchi szédületes scherzó-
jában fog beszélni hozzánk: 

— Adjátok meg a melódiának a 
tiszteletet, mert nélküle a zeneművé-
szet szív nélküli ember. 

* 

Puccini a zeneművészet ősi hazá-
jának a gyermeke. Viadana. Bellini, 
Rossini és Verdi tej testvére. A nagy 
olasz zenei család fiatal, modern 
tagja. Akkor jött, amikor veszede-
lemben volt az olasz dal, amikor az 
Othello és Falstaff zseniális költőjét 
is szorongatta már Wagner lenyű-
göző szelleme. Amikor a germán 
zeneóriás be akart törni Itáliába, 
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tintába mártja tollát Puccini, az 
olasz Lohengrin és megmenti Elzá-
ját, az olasz melódiát. Wagneri fegy-
verzetben áll Wagner elé s a saját 
formuláival veri meg a bayreuthi 
mestert. A megdönthetetlenül erős 
wagneri teóriákkal szemben is ki-
vívja az olasz dal fölényét. Wagner 
útját össze tudta hangolni a belcanto 
hagyományaival. Egyszerűen: ola-
szul gondolta el Wagnert. Így men-
tette meg az örökszép olasz melódiát. 

Az olasz színpadi zeneköltők közül 
leginkább Rossinivel rokon, akinek 
az abszolut melódikai szépség volt 
művészeti hitvallása. A pesaroi 
hattyú a melódiának mindmáig leg-
nagyobb költője. Annak a melódiá-
nak, mely magáért a melódiáért, a 
zenei szépért van. Igazán a melódiák 
királya, amint az olaszok nevezik s 
ha csupán melódiák szerint lehetne 
mérni a világ zeneszerzőit. Rossini 
veretlen volna. Tucatnyi zenei 
irányt és ízlést számolunk az ő mű-
ködése óta s lehet bárkinek bármi-
lyen jóslása a zene jövőjéről, de 
amíg érző szívű ember lesz, addig az 
abszolut melódikai szépség iránti 
hajlam és előszeretet sohasem fog 
kiveszni. Napjainkban pedig, oly 
nagy eltávolodások után, határozot-
tan e felé hajlik a zenei ízlés. Mu-
tatja ezt Puccini operáinak folyton 
növekvő népszerűsége is. 

Rossini és Puccini melódikája ter-
mészetesen nem mindenben egyezik. 
Köztük van születési évszámuk hat-
vanhat esztendeje, ami azt is jelenti, 
hogy az áriák ariózókká, a melódiák 
motivumokká, sőt frázisokká koptak. 
De azért az erejük, a lényegük, az 
illatuk ugyanolyan megvesztegető, 
ugyanolyan olasz maradt. Aztán a 
melódiának a feltálalása, a köntöse 
is természetszerűleg más most, mint 
volt Rossini idejében. Ma már har-
móniákból, sőt hangfoltokból is gyár-
tunk melódiát, de élesen kiérződik, 
hogy ezt francia, azt olasz, ezt De-
bussy, azt pedig Rossini utódai je-
gyezték le. 

„Az a milliónyi dal — írja Fer-
ruccio Bosoni—, mely egykor el fog 
hangzani, kezdettől fogva megvan, 
készen vár, lebeg a világéterben, 
azonkívül még millió, melyeket so-
hasem fogunk hallani. Csak utánuk 
kell nyúlnotok, virágkelyhet fogtok 
kezetekben tartani, az örök tenger 
egy lehelletét, egy napsugarat!.. 
Puccini szerencsés volt, mert a zengő 

levegő óceánjából, ahol millió-
számra uszkálnak az ősmelódiák, — 
a legszebbeket tudta kihalászni. Ha 
melódia után nyúlt, virágkely-
het, az örök tenger lehelletét és nap-
sugarat fogott kótára. Ez a misz-
tikus talentuma csaknem zseninek 
tünteti fel. Nagyszerű képessége volt 
megfelelő melódiák kiválasztására. 
Mindenre lehetett melódiája és nem 
egy, hanem több is. Talán a fakanál, 
a fésű, vagy az utcakövező fogalmát 
is melódiában fogalmazta az agy-
veleje. Ilyen dús raktárból aztán 
nagyszerűen tudta kikeresni azt a 
melódiát, amely ehhez vagy ahhoz a 
helyzethez, érzéshez, képhez legjob-
ban illett. Szinte érzik, hogy néme-
lyik zenei gondolatát tíz-húsz szino-
nima surolja, érinti. A legmegfele-
lőbbet kiválasztja, a többit eldobja. 
Előfordul az is, hogy ezeket az al-
kalmatlankodó meló diaf oszlányokat 
feldolgozza. Számítóan, hatáskere-
sően. Ebből ered zenéjének zsibongó 
idegessége, finom nyugtalansága és 
sokszor kitörő hisztériája. 

A melódikai zsenialitás mellett mi 
a Puccini főérdeme és milyen dol-
gozási módszerrel érte el művészeti 
eredményeit? 

Megtalálta a zenedrámaírásnak azt 
a különös megoldását, mely a kom-
plikált élvezeteket óhajtó ember szá-
mára leginkább kielégítőnek látszik, 
Kedélye, végtelenül finom idegrend-
szere, óriási költői fantáziája és mo-
dern emberismerete segítette ehhez. 
A drámát, a színpadot és a muzsikát 
úgy adagolta, hogy zavartalan ki-
elégülést érjen el a hallgató. Úgy 
adagolta az opera összetevőit, mint 
gyógyszerész az álomport. Ha egy-
helyt sokat vett a zenéből, más he-
lyen a szövegbeli értelmet emelte ki, 
ha egyik részletnél elérzékenyedett, 
a lüktető cselekmény drámai erejé-
vel törekszik ellensúlyozására. A 
szöveget tiszteli. Ennek eredménye, 
hogy librettói csaknem mind jó 
operaszövegek. De mindig a mu-
zsikus szemén keresztül nézi a sza-
vakat s ha azok nem ütnek meg ze-
nei húrt lelkében, kihúzza a szöveg-
könyvből. Lenyűgöző hatásának 
titka onnan ered, hogy az irodalom 
képzőművészet és zene operai egysé-
gét a differenciált lelkű ember szá-
mára jobban és szebben tudja fel-
tálalni, mint Wagner. A germán 
körültekintést, következetességet és 
hosszadalmasságot olasz szellemes-
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séggel, ötletességgel és csapongó 
szenvedélyességgel helyettesíti. Egy 
kis neuraszténia, egy kis hisztéria, 
egy csomó nyugtalanság, idegesség, 
egy csepp lélekmarcangolás és sok 
lírai hevület, szentimentális ábrán-
dozás... ennyi az egész. 

Zenei konstruálása nem egységes. 
Legtöbbször halmozza az áriát, a 
melódiát, néha azonban csak nyúl-
farknyi ötletekkel muzsikál. Hatal-
mas finálékat épít. de szordinós zene-
kari pianisszimóval is összecsapja a 
függönyt. Partitúráiban néha logi-
kátlanságok látszanak, de az anya-
gon való feltétlen uralkodás a har-
madik felvonás végére kiderül. Ve-
zérkönyve felvonásról-felvonásra ha-
talmas crescendo. 

Partitúráinak külsőségei: zenei 
lényegek. Hangszerelése a legcsillo-
góbb, leginkább érdeklődést keltő és 
részleteiben legtöbb szenzációt adó 
minden mai zeneszerzőé között. Har-
móniái, szabálytalan híres kvint-
menetei: ma már fogalom és sza-
bály. A hangszerek természetét any-
nyira érzi, mintha a saját idegei 
volnának. Hangszínei elvakítják az 
embert. Sokszor meg sötétek, dur-
vák, vastagon felkentek. Alig egy 
ütem és étheri finomság vibráló csil-
logásával önt körül. 

Ilyen beszédes operazenekara ma 
senkinek sincs. 

Élete vonalát nagy ugrásokban így 
követhetjük. Luccában. 1858-ban szü-
letett. Muzsikus családból. Három 
őse egyházi zenész volt. A milánói 
konzervatóriumot végezte, ahol Baz-
zini és Ponchielli volt a mestere. 
Első két operája, Le vilii és Edgar 
Milánóban került színre, nem jelen-
tős sikerrel. Európát Marton Les-
caut-jávai hódította meg, melynek 
Hamburgban volt a premiérje. A 
hamburgi siker után Milánóban is 
bemutatták s közvetlenül utána, 
1893 áprilisában nálunk. Ekkor járt 
itt először. Manon után gyors egy-
másutánban három világhírű operá-
ját írja meg: Bohémélet, Tosca és 
Pillangókisasszony. A Pillangókis-
asszony bemutatójára eljött hozzánk 
s újonnan átdolgozott művét ő maga 
tanította be. Nagyszerű előadás 
volt és ragyogó, fényes siker. Ezután 
a Nyugat lánya következett, mely 
már fáradtabb fantázia szülötte. Ezt 
is ő tanította be Operaházunkban. 
Néhány hónap mulva Fecskék címén 

operettet írt, amely nem került el 
hozzánk. Három egyfelvonásosát, a 
Triptichon-t két éve mutatták be. 
Művészeti hagyatéka egy kínai 
tárgyú opera: Turandot. Ezeken kí-
vül néhány kamarazeneművet írt és 
egy ünnepi misét. Működését egész-
ben a színpad foglalta le. Életének 
utolsó harminc évét operáinak szín-
rehozásával, betanításával töltötte 
el. Folyton utazott, többször bejárta 
a világot s partitúráit mindenfelé 
adminisztrálta. Az utóbbi időben so-
kat betegeskedett. Egy brüsszeli sza-
natóriumban, november 29-ének reg-
gelén halt meg. 

* 
A tűzszemű, szénhajú luccai mu-

zsikusfiú nagy életet élt. Gazdag 
híres, körülrajongott Divino Maes-
tro-ja volt a világnak. 

Muzsikája versenyt tudott futni a 
szivárvánnyal, a napsugárral és az 
emberi lélek misztikus visszhang-
jaival. 

* 

A Budai Dalárda hatvan éves. 
fennállását országos ünnepség-soro-
zattal ülte meg. A hatvan év nem 
jubileumi dátum, de nagy idő s 
méltó alkalom arra, hogy történelmi 
távlatot kapjunk. Abban az időben 
mikor Budán még nem volt tanácsos 
magyarul beszélni, a budai arany-
ifjúságnak nyolc nótáslelkű legénye 
összeállt s a ma is ismert Arany 
Fácán vendéglőben esténként dalra 
gyujtott. Napról-napra nagyobb hall-
gatóságuk lett s kisebb, leginkább 
családi körben elért sikerek után el-
határozták, hogy dalárdát alapíta-
nak. Így alakult meg 1864-ben az 
Ofner Sangehort. Német mintára, 
német szellemű egyesülés — egyideig. 
Volt ugyanis a tagok között egy 
Madarassy Pál nevű férfiú, aki az 
egyesületet mindenáron meg akarta 
magyarosítani. Ebből nagy harc 
lett, az öreg budaiak nem hagyták 
magukat, egy csomó tag kilépett, egy 
csomó tag belépett, de végül is Ma-
darassy győzött s az egyesület 1865-
ben átkeresztelkedik Budai Dalár-
kör, majd Budai Dalárdá-ra, és a 
Himnusszal nyitja meg hangverse-
nyét. Jönnek a sikerek: a király 
előtt többször énekelnek, Liszt Fe-
renc előtt is, Aradon 1867-ben díjat 
nyernek (ez az első kitüntetésük) s 
1869-ben egyhangú határozatot hoz-
nak, hogy a dalárda ezentúl csak 
magyarul énekel. Éveken át babért 
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babérra halmoznak. 1886-ban Pécsett 
az Országos Dalos Szövetség arany-
érmét nyerik el, mely a dalárdát egy 
csapással az ország legelső tekinté-
lyei közé emelte. Legnagyobb érde-
mük az volt, hogy példájukon fel-
buzdulva, az országban száz és száz 
dalkör alakult. 1896-tól 1911-ig bejár-
ják az egész országot és sikert si-
kerre aratnak. Résztvesznek minden 
fontosabb nemzeti ünnepen és szer-
tartáson. Ötvenéves fennállásának 
dátuma a háború első évére esett, de 
nagy küzdelmünk idején a dalosélet 
szünetelt, nem tartották meg a jubi-
leumot s csak lassan szerezhették 
vissza azt a társadalmi és kulturális 
magaslatot, amelyet a viharok le-
romboltak. Buzgólkodásuknak olyan 
eredménye volt. amelyre az egész or-
szág büszke. A mult évben az amster-
dami nemzetközi dalosverseny első 
díját nyerték el. A magyar szó és 
magyar lélek erejével a világ arcát 
egy letiport nemzet felé fordították. 

A dalárdának a jubiláris ünnep 
során, december 7-én, díszhangver-
senye volt a Vigadóban. A nagy-
szerű művészegyüttes Szeghő Sán-
dor karigazgató vezénylete alatt a 
dalárda egész történetét végigéne-
kelte. Megható volt, mikor a leg-
öregebb huszonnégy énekes a da-
lárda legrégibb dalát, Mozart: An 
die Eintracht-ját adta elő — németül, 
úgy, mint azok nyolcan ott az Arany-
Fácánban. Aztán a hatvan év alatt 
díjat nyert férfikarokat hallottuk. 
Legvégül H. Weyts: Óda az erdőhöz 
cimű karát, mellyel Amszterdamban 
elnyerték az aranyérmet. Újdonság 
is volt. Hubay Jenőnek, akit régi 
meleg emlékek fűznek a dalárdához, 
három mesterien megkomponált, 
szívhez szóló kuruc férfikara. A 
nagynevű mester maga is résztvett 
a műsoron, melynek keretében három 
szólószámot feledhetetlen szépen he-
gedült. 

* 

Pietro Mascagni. Az olasz színpadi 
muzsikának Verdi óta legnagyobb 
négy neve: Puccini, Giordano, Leon-
cavallo és Mascagni. A zenei veriz-
mus képviselői. Az olasz színpadi 
zeneművészet zseniális mesterei. 
Nagyszerű sikerek győztesei. Az 
olasz zenei fölénynek, melyen a né-
met zeneművészet a XVIII . században 
nagy rést ütött, buzgó visszaszerzői. 

A világ minden operaházában ott-
honosak. Mintha hazajönnének, mi-
kor bennünket meglátogatnak, mert 
a mi utcáink is tele vannak dalaik 
varázsával. 

Mascagni harmadszor van körünk-
ben. Utoljára 1902 április 12-én a 
Vigadóban vezényelt egy hangver-
senyt a „bécsi új szimfonikus zene-
karral", melyről ezt jegyeztem fel 
(„Magyarság", 1902. évfolyam, 89. 
szám): „Mascagni vergődő zseninek 
tűnt fel, aki lángeszét elsősorban 
megélhetési eszközeinek megszerzé-
sére fordítja. Látszik az arcán, hogy 
nem művészi szeszélyből járkál vá-
rosról-városra. hanem ideális lelkébe 
kezd betolakodni a nyers realitás, 
amely sokszor útját állotta már nem 
egy nagy szellem kifejlődésének" 
Ezt a pár sort az elmult huszonkét 
év igazolta. A Parasztbecsület meg-
érdemelt világsikere után újabb 
világsikereket akart, operát operára 
írt, — de a siker nem jött. A művé-
szettörténet jól ismeri az egyetlen 
művel halhatatlanná vált neveket. 
Mascagni is ezek közül való. Idős 
korára úgy tesz, mintha ebbe bele-
nyugodott volna s csodálatosan gaz-
dag zenei vénájával és forró költői 
lelkével mint karmester idegen szer-
zők művei felé fordul. Hódító kar-
mester. Főként az olasz partitúrák 
életrekeltésében. Olasz természet sze-
rint, melegen szélesen kiénekel min-
den kiénekelhetőt, majd meg olyan 
tüzes prestókba hajszolja bele a zene-
kart, hogy a vonósok fái szinte meg-
gyúlnak. Nagyszerű crescendókat 
növeszt, de egyet elfelejtett, ami 
huszonkét év előtt vezénylőpálcájá-
nak legszínesebb ereje volt: a pia-
nisszimókat. A hatvanegyéves mes-
ternek, úgy látszik, nincs már fizi-
kuma hozzá. Ezeket az idegcsavaró, 
idegfeszítő, hideg pianisszimókat 
sajnáljuk, mert úgy hozzátartoztak 
volt Mascagni hoz, mint vezénylésé-
nek híres pózai, amelyekről árny-
képek, karikatúrák, rajzok és fény-
képek százait készítették. És a nők 
csaknem mind azt a képet vásárol-
ták meg, amely a leghalkabb zenekar 
fölött őrködő Mascagnit ábrázolta. 

Egv filharmóniai hangversenyt 
vezényelt a Vigadóban és az Opera-
házban a Parasztbecsületet, utána 
a Bajazzókat és az Aidát. A Paraszt-
becsület felejthetetlen marad. 

Papp Viktor. 
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