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gondos munka, hogy ünneplőihez kész-
séggel csatlakozunk mi is. 

Galamb Sándor. 

Zenei szemle. 
Két hónapról adunk most beszá-

molót, mert a december 15-től január 
15-ig terjedő időben olyan jelentősebb 
zenei esemény nem volt, amelyről kü-
lön szólnunk kedett volna. 

* 

Elkövetkezett a zenevilág szent éve, 
Beethoven halálának századik évfor-
dulója. Ebben a hónapban világszerte 
megkezdődnek a mesterek mestere 
emlékezetére rendezett ünnepségek. 
Angolok, franciák, olaszok, Amerika 
vállvetve igyekeznek a bonni t i t án 
iránti hódolatukat megmutatni . Mi 
sem maradunk el mellettük, akik abban 
a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
a németeket kivéve, nekünk van a leg-
több és legjelentősebb kapcsolatunk 
«minden muzsikák Királyá»-val (Bras-
sai Sámuel szavai) — Beethovennel. 

A centenárium ünnepségei a kultusz-
kormány patronátusa alatt fognak le-
folyni. Megalakult a centenáriumi 
országos nagybizottság, melynek dísz-
elnöke zeneéletünk érdemes nesztora : 
Mihalovich Ödön. A végrehajtóbizott-
ság elnöke Apponyi Albert gróf, aki 
Liszttel és Wagnerrel sokszor fogott 
kezet s akinek nemes személyét fél-
század óta nemcsak hazánk, de Európa 
minden nagyobb zenei eseményében 
ott lá t juk. Hubay Jenő és Dohnányi 
Ernő világneve csatlakozik még a 
magyar ünnepségek nagyvezérkarához, 
amely Klebelsberg Kunó gróf kultusz-
miniszter támogatásával bizonyára 
méltóképen fogja ünnepségeinket ve-
zetni. 

Az előkészítő munkálatok egyenletes 
haladását két körülmény akadályozza. 
Az egyik, hogy Dohnányi Ernő, aki 
ma a Világ legjobb Beethoven-zongo-
rázója — az első ünnepély előtt csak 
öt nappal érkezik haza Amerikából. 
A másik, hogy Kerner István, a leg-
nagyobb Beethoven-dirigens — beteg. 
A szerencse nem kedvez ünneplő szí-
vünk óhajainak. 

Az ünnepségek sorrendje : Március 
25-én megnyitó ünnepély a Zeneművé-
szeti Főiskolában, melyen a megnyitó-
beszédet a kultuszminiszter t a r t j a . Az 
ünnepi beszédet Apponyi Albert gróf. 
Március 26-án ünnepi díszelőadás az 
Operaházban, ahol a Missa Solemnist 

Dohnányi vezényeli. Másnap a Zene-
művészeti Főiskolában kamarazene-est 
s 28-án ugyanott filharmóniai hang-
verseny. Március 30-án Dohnányi Ernő 
zongora-szonáta hangversenye. Április 
2-án Fidelio az Operaházban és 4-én 
a Zeneművészeti Főiskola nagytermé-
ben a hegedűverseny és a kilencedik 
szimfónia. Május 7-én, annak a nap-
nak évfordulóján, mikor Beethoven 
1800-ban a Várszínházban hangverse-
nyezett, ugyancsak a Várszínházban 
meghívott közönség előtt díszhangver-
seny lesz a mester magyar vonatkozású 
műveiből. A színházat emléktáblával 
jelölik meg. 

Az ünnepség-sorozat ezzel a be-
osztással hiányos. A mester magyar 
vonatkozású műveiből a jelentősek 
hiányzanak. Nem zeneirodalmi súly 
szerint, hanem zenetörténeti vonatko-
zások szempontjából kell mérlegelni 
ilyenkor a műveket. A nekünk írt 
ópuszokat mindenesetre elő kell adni. 
Ezek közül legjelentősebb a Magyarok 
első jóltevője (István király) és az Athén 
romjai című két színpadi mű és az 
Esterházy Miklós herceg felesége neve-
napjára szerzett C-dur mise. Mind-
háromnak Magyarországon volt a be-
mutatója . A mise első előadását Kis-
martonban maga a Mester vezényelte. 
Ezeknek nem lehet a magyar műsorról 
hiányozniok. 

A centenáris végrehajtóbizottság 
bizonyára megtalálja e hiányok pót-
lásának módozatait . Erre még van 
elég idő. Az a nagyobb baj , hogy 
Beethoven magyarországi vonatkozá-
sainak gazdagságát és jelentőségét a 
külföld előtt idejében nem domborí-
to t tuk ki. 

* 

Az Operaház előadásai telt házak 
előtt folytak. Változatos műsorral és 
művészi mértéket megütő színvonalon. 
Újdonságot csak február második felé-
ben hoztak (Szabados Béla Fanni), 
melyről ebben a számban már nem 
adhat tunk beszámolót. 

A Filharmóniai Társaság hangver-
senyei nem örvendtek megfelelő láto-
gatottságnak, aminek műsoruk érdek-
telensége és az idegen karmesterek 
utáni kapkodás az oka. Abendroth Her-
mann kölni főzeneigazgatóban érdemes 
zenekari művészt ismertünk meg, de 
Heger Róbert bécsi karmesternél a mi 
f iatalabbjaink tehetségesebbek. 

A műsorok érdektelenek. Kinek kell 
ma Mahler- és Bruckner-szimfónia? 
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Hogy ju that Herrenfeld Panni vé-
konyka, színtelen hegedűhangjával leg-
érdemesebb zeneművészeti társaságunk 
dobogóján szerepléshez? Eisenberger 
Severin se nagy csalogató. 

A két bérleti hangverseny műsorá-
ból csak Reger «Böcklin-szvit»-jének 
örültünk, mert ez a mű a nagynevű 
német szerzőnek kivételesen sikerült 
zenekari alkotása. Germán ízű impresz-
szionista zene, melyet Böcklin négy 
híres képéről (A hegedűlő remete. 
A hullámok játéka. Halot tak szigete 
és Bachanalia) írt a mester. A négy 
tétel közül a harmadik («Halottak szi-
gete») megrázó, tragikus páthoszával 
emelkedik ki. Reger általában merev, 
színtelen hangszerelő, de ebben a mű-
vében zenekara Böcklin ecsetjével 
rokonlelkűen sötét tónusú, gondosan 
árnyal t színekben pompázik. 

A két bérleti hangverseny között 
rendkívüli koncertet adtak filharmo-
nikusaink, melynek műsorán egy híres 
modern oratórium, Honegger «Dávid 
király»-a állott. Örülünk, hogy e jelen-
tős művet megismertük. Tavaly volt 
a bemutatója a zürichi zeneünnepélyen, 
ahol Kodály Zoltán «Psalmus hungari-
cus»-ával versenyzett. Honegger, a fia-
ta l svájci zeneszerző nevét ismeri a 
zenevilág. A legmodernebb nagynevek 
(Ravel, Schönberg, Stravinski) közé szá-
mít ják . Hirhedt «Pacific»-jét pár év 
előtt adták elő filharmonikusaink. Most 
bemuta to t t Dávid király című három 
részből álló szimfonikus zsoltára erős 
ta lentum költői munkája . Az ótesta-
mentum alapján Dávid király egész 
életét felöleli a Góliát jelenettől halá-
láig. A szövegkönyv szerint, melyet 
René Morax írt, huszonhét képben 
vonul el szemünk előtt Dávid király 
mozgalmas és változatos élete. A drá-
mai akciót a krónikás helyettesíti, aki 
prózában mondja el a fejezetek tar ta l -
mát . Honegger Händel és Haydn tala-
jából táplálkozik, de a mai ember szí-
vével és agyával ír. Haydn ellágyulása 
s Händel hatalmas felfokozásai meg-
találhatók par t i turá jában, de az archi-
t ek tura összefogó ereje hiányzik belőle. 
Mozaikszerűen, néha pár percig ta r tó 
zenei képeket fest, amelyek sokszor 
zseniálisak, de a zenei epika nyugalma 
és nagyvonalúsága nincs sehol. 

A szólóhangversenyek közül Huber-
mann koncertje emelkedett ki. A he-
gedű nagyszerű mestere Beethoven-
műveket játszott . Szárnyaló művészet-
tel. Említsük meg Molnár Imre önálló 
dalestjét is, akinek a régi magyar zenei 

kincsek felélesztésében elévülhetetlen 
érdemei vannak. 

Szóljunk még a házizene legszebb 
hangversenyeiről, Hubay Jenőék vasár-
napi zenedélutánjairól. Zenevilágunk 
vezére évek hosszú sora óta gyönyörű 
műsorokkal áll meghívott közönsége 
elé. Ő maga is mindig szerepel, ami 
kivételes élmény. A zenevilág legjobbjai 
t a rk í t j ák a pódiumot. A remek zene-
teremben az ország legelőkelőbbjei 
gyűlnek össze, úgyhogy minden hang-
verseny külsőségekben pompázó tár-
sadalmi esemény és egyben feledhetet-
len művészi élmény. 

Háború előtt több ilyen meleg fészke 
volt fővárosunkban a házizenének. 
Száz évvel ezelőtt Buda minden má-
sodik palotájában emelkedett szellemű 
koncertekre gyült össze hetenkint a 
főnemesség. Később a gazdagabb pol-
gárság is á tvet te a szép szokást. Mióta 
1832-ben az első olasz vándorló vonós-
négyes társaság elindult s a házizene 
bevonult a hangversenyterembe, nem 
neki való környezetbe — ennek a szép 
zenei életnek, mely a művészet fejlő-
désének legjobb melegágya volt — 
vége. Hubayék vasárnap délutánjai 
visszahozzák rövid időre — álom-
szerűen. 

(Meg fogja írni egyszer valaki a 
magyarországi házizene történetét?) 

Papp Viktor. 
Művészeti szemle. 

Francia romantikusok. A Szépművé-
szeti Múzeum grafikai osztálya a francia 
romantikusok műveiből nagyon érde-
kes kiállítást állított össze. Ez a szép 
gyüjtemény — mely akár a Louvre 
termeiben is megállaná a helyét — 
nagy örömet szerez a nemes grafikai 
művészet barátainak. Ami a muzsiká-
ban a kamarazene : az a rajz, a magas 
színvonalú grafika a képzőművészet-
ben. A legnagyobbak tere ez, puri tán, 
nehéz terület, amelyen csak az emel-
kedett , az igazi, a t iszta művészet ér-
vényesülhet csupán teljes erővel. 

A romanticizmust a X I X . század 
elején a franciák hívták életre. Nagy 
és eredményeiben egész a mai napig 
kiható művészeti mozgalom volt ez. 
A klasszicizmus akkoriban már egyre 
jobban elerőtlenedett. A hagyományos 
formakultusz, a vérszegénnyé vált , tel-
jesen kihasznált tárgykör, a megmere-
vült akademizmus nem elégítette ki 
többé a művészek szellemét. Levegő, 
szabadság u tán kívánkozott az egész 
művészet. Az egyéniség ú j csapást 
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