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Zenei szemle. 
( Október—november.) 

Dohnányi Ernő. 
Ötvenedik évébe lépett és harminc 

esztendeje áll a zeneművészet szolgá-
latában. Ezt a dátumot meleg szere-
tettel ünnepelte meg zenevilágunk. 
Megragadta az alkalmat, hogy háláját 
lerójja az iránt a kiváltságos művész 
iránt, aki fajára és nemzetére annyi 
dicsőséget hozott. 

Mit jelent nekünk Dohnányi? Jelenti 
a világzenekultúra egyik legértékesebb 
zálogát, melynek révén őserejű mű-
vészi, faji muzsikánk mind több és 
több országot hódít meg. Jelenti a leg-
tisztultabb zeneművészetet, a legne-
mesebb muzsikát, mely a boldog nem-
zetek közt virágzóan él s itthon, bol-
dogtalanságunkban, gyógyító forrás és 
hitet adó remény. Jelenti a faji erőnek 
és életrevalóságnak azt a fölöslegét, 
amely művészetté kristályosodik s job-
ban őrzi a saját talaját, annak életét 
és jövőjét, mint várak sziklái és ágyúk 
érctorka. Jelenti azt, hogy az a nem-
zet, mely ocsudásában ilyen szellemi 
katonát tud kiküldeni a világművészet 
frontjára, ha majd életre kel, meg fog 
hódítani minden országot. Jelenti a 
munka, szorgalom és kitartás jutal-
mát. Jelenti a szerénység és jóság 
erejét. 

Viziós képek futkosnak íróaszta-
lunk körül . . . Tavaszias alkonyodásban 
sürgő utcáinkon csapatostól vonulnak 
egy kivilágított palota felé az embe-
rek. Mintha egy nagy, óriási faluban 
rórátéra mennének. Öregek, gyerme-
kek s unokák összefogott kézzel siet-
nek a hamuszürke falak között. Áhita-
tos szívvel lépnek be a Liszt Ferenc 
házába s cipelik nagy imakönyvü-
ket, Beethoven szonátáit, a templomi 
helyre . . . 

Szószékre lép a zenei lelkipásztor s 
a szívek rejtekének dalait dalolja elő 
fehér billentyűkön. Hangvarázsló, aki 
mindenkinek ugyanazt s mégis min-
denkinek más bánatot, más örömet, 
más megnyugvást játszik. Úgy, mintha 
most írná, most érezné, most gondolná. 
Úgy dalol, mint az a régi, bonni szív, 
aki legjobban ismerte a hangok írját 
a feltépett sebekre . . . 

Liszt Ferenc kőszobrának rettene-
tes fölényű arca, mintha egy pilla-
natra összerándulna, szeméből fény 
villan s keménycsontú kezével a zon-
gorára mutat. 

— Ez az én szerelmes fiam. Őt hall-
gassátok. 

Gróf Klebelsberg Kuno kultuszmi-
niszter, dr. Dohnányi Ernőhöz mű-
vészi pályafutásának harmincadik év-
fordulója alkalmából a következő leve-
let intézte : 

Méltóságos ^ Uram ! Mélyen tisz-
telt Művész Úr ! 

Művészi pályafutásának harminc 
esztendős fordulóján a magyar kir. 
kormány örömmel ragadja meg az 
alkalmat, hogy az országos rokon-
szenv tolmácsaként Méltóságod előtt 
őszinte nagyrabecsülését fejezze ki. 
E három évtizedes művészi mun-
kásság olyan tettekben és esemé-
nyekben bővelkedett, amelyek nem-
csak Méltóságod művészi jelentő-
ségét és világhírét növelték, hanem 
a magyarság szellemi és erkölcsi 
súlyát is gyarapították. Méltóságod-
ban egyik vezérét látjuk annak a 
díszes seregnek, amely megmen-
tette Magyarország szellemi integri-
tását és megkimélt bennünket attól 
a legveszedelmesebb lemondástól, 
amely szellemi kincseinket is áldo-
zatul követelné. 

Ebben az üdvözletben azonban 
nemcsak hálánkat akarjuk kifejezni, 
hanem büszke reményeinket is 
további működéséhez és ez arra 
indítja a magyar királyi kormányt, 
hogy e jelentős évforduló emlékeze-
tessé tételére fölkérje Méltóságodat 
egy szabadon választandó zenemű 
komponálására, amelynek szerzői tisz-
teletdíjául ötvenezer pengőt ajánl föl. 

Nem hallgathatom el örömömet 
afölött, hogy a magyar királyi kor-
mány üdvözletét én tolmácsolhatom 
Méltóságod előtt és ezzel is kifejez-
hetem őszinte tisztelemet és nagyra-
becsülésemet. 
Az ajándékot, melyről a minisz-

ter levele említést tesz, gróf Klebels-
berg Kuno vallás- és közoktatásügyi 
miniszter személyesen nyujtotta át 
az ünnepelt művésznek, operájának, 
A vajda tornyának ünnepi előadása 
előtt (nov. 19.) az Operaház igazgatójá-
nak fogadószobájában, ahol ebből az 
alkalomból a hivatalos körök, a mű-
vészvilág és a művészetkedvelő közön-
ség számos kiválósága sereglett egybe. 

A kultuszminiszter a következő be-
széddel ünnepelte a jubilánst: 

— Tisztelt barátom! Gyermekko-
romban boldogult Samassa kardinális 
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ajkáról hallottam azt a mondást, hogy 
ja j annak a nemzetnek, amely a bűnö-
ket nem tudja büntetni és az érdeme-
ket nem tudja elismerni. És hányszor 
hallottuk — majd élcelődve, majd epé-
sen — hogy Magyarországon csak nem-
zeti temetéseket tudnak rendezni, ami 
mögött az a gondolat húzódik meg, 
hogy valahogyan a multakban hiány-
zott belőlünk a képesség arra, hogy az 
igazi érdemeket teljes szívvel és az itt 
élő művészekkel szemben is elismerjük. 

— Kivel szemben lenne ma inkább 
helyén, hogy mind a társadalom, a mű-
kedvelő és a nemzeti társadalom, mind 
pedig a szervezett államhatalom meg-
hajtsa az elismerés zászlaját, mint 
veled szemben, tisztelt barátom? Mert 
amióta az osztrák-magyar nagyhata-
lom megszünt és trianoni Magyar-
ország lettünk, a külföldre nem küld-
hetünk többé nagyköveteket. Nekünk, 
mint kis hatalomnak, kis országnak, 
csak követeink vannak. Te azonban, 
tisztelt barátom, megmaradtál a ma-
gyar művelődés nagykövetének a kül-
föld előtt és becsületet szerzel a ma-
gyar névnek a külföldön. 

— Kicsiny lett ez az ország és ezért, 
sajnos, nem lehetett nagy az a nem-
zeti ajándék sem, melyet neked a 
mai napon felajánlunk. De jó szívvel 
ajánljuk fel és tapsol hozzá az egész 
ország. Mikor tehát én a magyar kir. 
kormány üdvözletét és a hozzá csa-
tolt kis nemzeti ajándékot neked ezen-
nel átadom, arra kérem az Egek 
Urát, adjon neked egészséget, hogy a 
magyar művelődés ügyét itthon a mi 
gyönyörűségünkre, odakint pedig a 
magyar nép becsületére sokáig szol-
gálhasd. 

A Filharmóniai Társaság elnök-kar-
nagya jubileuma alkalmából (okt. 24.) 
ünnepi hangversenyt rendezett Doh-
nányi műveiből. Emelkedett, forró 
hangulat ült a széksorok fölött. És 
válogatott közönség a teremben. Ün-
nepi díszben mindenki s a lelkek sze-
retete és hálája a szemekben, szívek-
ben. Mikor a mester megjelent, az 
egész közönség felállva percekig tap-
solta. És szünet alatt a művész-szobá-
ban vége-hossza nem volt a küldött-
ségjárásnak. Ajándékok, virág, meleg 
szavú jókívánat özöne. Nemcsak a 
barátok, tisztelők hivatalos és nem-
hivatalos tényezők, hanem a vidék is 
eljött köszönteni őt. Itt volt a szülő-
városa: Pozsony. A szegedi egyetem, 

melynek díszdoktora. Debrecen vá-
rosa, melynek díszpolgára. 

Nemcsak külsőségeiben, de művé-
szetileg is szép este volt. Hallottuk a 
Buda és Pest egyesítésének ötvenéves 
jubileumára írt Ünnepi nyitány-t, mely 
a legművészibb magyar alkalmi köl-
temény. Hallottuk a fiatalkori e-moll 
zongoraverseny-t, a fisz-moll zenekari 
szvit-et és a Papp-Váry Elemérné szö-
vegére írt Hitvallás-t. A zongoraver-
senyt Stefániái Imre zongoraművész, 
a Zeneművészeti Főiskola legújabban 
kinevezett zongoratanára játszotta. 
Kitünően. Zeneművészetünk és zene-
pedagógiánk nagy eredménye, hogy a 
kultuszkormány e kinevezéssel a 
kiváló magyar mestert a külföldtől 
hazájának visszahódította. Dohnányi 
Ernő húszéves korában írta verseny-
művét. Friss, mint a most vágott 
virág. A Bösendorfer-díjat, a legna-
gyobb zongoradíjat, nyerte meg vele 
1899-ben a szerző. A díjra hetvenöt 
zongorakoncerttel pályáztak, melyek 
közül a bírálók hármat bocsátottak a 
közönség szavazása alá. A közönség 
nagy többséggel Dohnányi koncertjé-
nek ítélte oda a pálmát. 

Dohnányit, mint kamaraművészt is 
alkalmunk volt ünnepelni. A mester, 
mint kamaraművész ma az egész 
világon: egyedülvaló. Hiányos lett volna 
tehát művészi munkásságának arcu-
latja, ha legelső vonósnégyes-társasá-
gunk, a Waldbauer—Kerpely-kvartett 
nem gyönyörködtetett volna a jubi-
láns kamarazeneműveiben. Hallottuk 
az ópusz 1-et és az ópusz 33-at, tehát 
a legelső és legutolsó kamarazene-szer-
zeményt s a vonóstrió—szerenád-ot (op. 
10), melyet Dohnányi huszonötéves 
korában írt. A c-moll zongorakvintett 
(op. 1) harminckét esztendős és milyen 
üde ma is. Schuberti melegség ömlik 
belőle és olyan formai készség, mely-
ről méltán mondta volt Brahms, mikor 
Koessler János, a jóbarátja elvitte 
hozzá Ischlbe bírálat végett, hogy ő 
maga sem tudta volna jobban meg-
írni. A III. vonósnégyes (op. 33), 
melyet tavaly bemutatása alkalmá-
ból folyóiratunkban részletesebben 
ismertettünk — a kvartett-irodalom 
egyik legnemesebb alkotása. A Szere-
nád öt részből álló zenei versciklus. 
Hevülő, ábrándozó lélek szívünkhöz 
simuló munkája. A kvintettben a zon-
gorarészt maga a mester játszotta. 
Úgy, hogy arra a tökéletes jelző is 
kevés. 

Bécs is megünnepelte Dohnányi 
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jubileumát. A filharmonikusok meg-
hívták őt vezénylésre és Mozart zon-
goraversenyének eljátszására. A mes-
ter legszebb magyar zenekari költe-
ménye : a Ruralia hungarica szvit állt 
műsoron. A bécsi lapok a rendkívüli 
sikerről ritka melegséggel írtak. * 

A Filharmóniai Társaság két bér-
leten kívüli hangversennyel kezdte ez 
idei szereplését. Az egyik a Dohnányi-
ünnepi koncert volt, a másik egy szürke 
est, melynek jelentéktelen műsorát, 
Sieben Wilhelm dortmundi főzeneigaz-
gató vezényelte. Shattuck Arthur ame-
rikai vendég-zongoraművész sem mu-
tatot t elismerésreméltóbb kvalitást. 

Az első bérleti hangverseny jó mű-
sort hozott, melynek magyar érdekes-
sége Radnai Miklós Orkán vitéz című 
szimfonikus költeménye volt. A művet 
hét évvel ezelőtt mutatták be filhar-
monikusaink. Azt a mesét dolgozza 
fel színes, magyar szépségekkel ékes, 
öt tételes szimfonikus formában, hogy 
Orkán vitéz a sárkány megölése árán 
szerzi meg Százszorszépet. A tenorszó-
lót Székelyhidy Ferenc magasrendű 
művészettel énekelte. Az egész hang-
versenyt Dohnányi Ernő vezényelte. 
Az Eroicá-t úgy, ahogy Kerner István 
óta nem hallottuk. Ennél nagyobb el-
ismerést magyar kritikusi toll nem 
adhat. 

A második bérleti hangverseny (nov. 
21.) műsorának vonzóereje Prokofieff 
Sergej Narancs-herceg című zenekari 
szvitjének bemutatása volt. Proko-
fieff az új orosz muzsikának hivatott 
költője. Az Amerikában élő fiatal 
orosz már világnév. Stravinszki mel-
lett emlegetik. Vakmerő újító. Rend-
szere a politonalitás. Kifejező eszköze 
minden hangzó tárgy. Bravuros hang-
szerelő. Nem ú j ritmusokat keres, 
hanem egyetlen ritmikai képlet ismét-
lésével igyekszik hatást elérni. Ezért 
erős, pregnáns, rövid témákkal és 
rövid tételekkel dolgozik. Fantáziája 
Berliozéhoz hasonlatos. Narancs-her-
ceg-e hasonló című fantasztikus ope-
rájából készült zenekari szvit. Nem 
programmzene. Kápráztató zenekari 
hatások abszolut muzsikája. Indulója 
és scherzoja : zseniális. Dohnányi vezé-
nyelte. Ime, a mester a legmodernebb 
zenének is hivatott zenekari interpre-
tátora. Saint—Saëns g-moll zongora-
versenyét Levitzky Misa zongoramű-
vész játszotta. Jól, de minden kiemel-
kedőbb kvalitás nélkül. 

* 

Az Operaház ezidei szezonja úgy 
indult, hogy aggódni kezdtünk. Egy-
másután idegen és nem jelentős ven-
dégszereplők jöttek. Szabados Béla 
súlyos szava: Vámvédelmet a magyar 
művészetnek! — úgy látszott, vissz-
hang nélkül hangzott el. Pedig ez a 
kiáltás nem veszhet a pusztába, mert 
ha az utolsó évek alatt sem ábrándul-
tunk ki az idegenimádatból, akkor 
minden hasztalan . . . 

Vámvédelmet a magyar művészetnek! 
kiáltjuk mi is az Operaház felé s biz-
tosan tudjuk, hogy Radnai Miklós 
igazgatóban a jó magyar érzés felül-
kerekedik és még szükségből sem fogja 
megtagadni az Operaház I. parancso-
latját : magyar erőkkel jó előadásokat! 

Annak a színháznak, amely tisztán 
magyar erőkkel olyan előadást produ-
kált, mint a Turandot, semmi ment-
sége sem lehet idegen énekesek utáni 
futkosásra. Kivéve, ha világneveket 
léptethet fel. 

November 14-én volt a nagy premier. 
Puccini bemutató ! Varázsos zenei ese-
mény. A milliós város ezrei az Opera-
ház környékét lesték. Figyelték a híre-
ket és véleményeket arról az operáról, 
mely a mai kor legkedveltebb zene-
költőjének hattyúdalaként utoljára vil-
lanyozza fel a szíveket. Sok szép esté-
ben részesítette a «divino maestro» ezt 
a várost. Manon, Tosca, Bohémélet, 
Pillangókisasszony bemutatói : nagy 
emlékek. Most ebből a sorból elkövet-
kezett az utolsó. Az a partitúra zen-
dült fel, amelyet utoljára írt, melynek 
záróütemei közben a halál kivette a 
tollat a kezéből. 

Turandot három felvonásos lírai zene-
dráma. Szövegét G. Adami és R. 
Simoni írta. Az olasz opera halhatat-
lanjának, Puccininek, nyolcadik szín-
padi műve. Kínai tárgy. Exotikumot 
kereső olasz zene. 

Tud-e majd versenytfutni a Bohém-
élet-tel, a Pillangókisasszony-nyal, a 
Toscá-val? Tud-e majd olyan híveket 
szerezni magának, mint szegény Mimi, 
a halálosan búsongó japán asszonyka, 
vagy a szépséges olasz énekesnő? Azok 
a százezrek, akik Manon Lescaut-tói 
kezdve Puccini bűvkörébe kerültek, 
mind meg fogják hallgatni Turandot 
hercegnő zenébe burkolt szerelmi mesé-
jét, mert ő írta : Puccini, aki melódiái-
ban versenyt tudott futni a napsugár-
ral, a szivárvánnyal, az emberi lélek 
misztikus visszhangjaival s az utolsó 
harminc év alatt a legjobban simult 
az emberi szívekhez. 
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A Turandot első bemutatója a milá-
nói Scalában Puccini halála után más-
fél évvel volt. Azóta már minden 
jelentősebb operaház felvette mű-
sorába. 

A szövegkönyv nem a megszokott 
feszült, sőt sokszor túlfeszített Puccini-
librettó. Szimbolikus lírai mesejáték. 
Finom és költői, de nem eleven, nem 
lüktet, nem köti le eléggé a figyelmün-
ket. Puccini kiváló érzékkel válogatta 
meg a szövegkönyveit. Tudta, hogy 
mi kell a közönségnek. Most az egyszer 
saját magának választott librettót, 
beledalolta a szívét, teleaggatta zenei 
szépségek töméntelen csecsebecséjével, 
megalkuvás nélküli költő mert ma-
radni. Megfeledkezett arról, hogy ő 
elsősorban zseniális sikerember, aki a 
legjobban tudta adagolni a zenét, a 
drámát, a lírát s a színpadot. Elnézi-e 
neki szenzációkkal tartott közönsége, 
hogy most az egyszer kihagyták a szá-
mításból, most az egyszer csak messzi-
ről szemlélheti, hogy «mulat a prímás». 

Turandot régi kínai mese, amelyet 
az európai irodalom többféle feldolgo-
zásban ismer. Turandot: a legszebb 
kínai hercegnő. Olyan gyönyörű, ami-
lyen az ezeregy éj meséiben is kevés 
akad. Ragyogó és kegyetlen. Minden-
kit meghódít és minden imádóját el-
veszejti, mert csak annak lesz a fele-
sége, aki az általa feladott három rejt-
vényt megfejti. Ha a próbatétre vállal-
kozóknak merészségét siker nem koro-
názza, feje vétetik. És egyszer mégis 
jött egy ember, egy ismeretlen herceg, 
aki megfejtette a rejtvényeket. A da-
cos, kegyetlen Turandot meginog, 
szerelembe esik s vége az operának. 

De, amíg ez bekövetkezik, két és 
félóra hosszat szól Puccini partiturája. 
A régi zenekar, de mintha csak moll-
ban tudna játszani. Csapongó szenve-
délyesség, lírai hevület, szentimentális 
ábrándozás, neuraszténiás nyugtalan-
ság szól belőle most is, de fáradtab-
ban, tétovázó tekintettel. Abból a 
tükörből visszaverődött muzsika, mely 
előtt valamikor a fiatal Puccini tet-
szelgett. Becses, értékes partitura, de 
olyan aranykötésű díszmű, amely nép-
szerű kiadásban nem kapható. 

Az Operaház rendkívüli munkát 
végzett. Olyan előadásban hozta színre 
Puccini művét, amelynél jobbat és 
művészibbet kívánni sem lehet. Való-
sággal zavarban van az ember, hogy 
milyen elismerést osztogasson. Ki er-
demei nagyobb dicséretet? A szerep-
lők, a karok, a zenekar, vagy a rendező? 

Talán elsősorban a női és férfikar. 
Turandot-ban a legfőbb szereplő — a 
kar. Acélvázként tar t ja a cselekvényt. 
Suttog, mormol, beszél, harsog és meg-
remegtet. Büszke lehet az Operaház 
énekkarára. A másik pálma Márkus 
László főrendezőt illeti. Olyan szín-
padot varázsolt elénk, amilyenre csak 
a legnagyobb színpadművészek képe-
sek. A főbb szereplők közül Sándor 
Erzsinek, Tihanyi Vilmának, Venczell-
nek, Pallónak és Laurisinnak kell el-
ismerést osztanunk. A második szerep-
osztás gárdájában pedig Bodó Erzsi-
nek. De elsősorban és főként Székely-
hidy Ferencnek, aki rendkívül nehéz 
szerepét fölényes művészettel oldotta 
meg. Tökéletesen játszott és úgy éne-
kelt, hogy ha a magyar művészetnek 
volna Szent István rendje, feltüznénk 
a mellére. 

* 

Értékes szólókoncertek egész sora 
tarkította a mozgalmas szezont, mely-
ből Dohnányi Ernő, Vecsey Ferenc, 
(rendkívüli művészetének méltatását 
a következő számban hozzuk), Geyer 
Stefi, Zsámboky Miklós, Balázs Árpád, 
Sauer, Hubermann, Hempel Frida és 
Manen Juan emelkedett ki. 

Papp Viktor. 

Külföldi folyóiratszemle. 
Száz év távolából patetikusan és 

groteszken (mint egy romantikus drá-
majelenet), kelnek életre a francia 
romantika első hangos küzdelmei. 1827 
a Cromwell-előszó éve, a szavak forra-
dalmáé és a centenáriumokat mindig 
lelkesen ünnepelő világ kissé értelmet-
lenül és kiábrándulva tekint az egy-
kor gyujtó, romboló, de ma végzete-
sen elavult nagy szavakra: Hova lett 
a mélyükben élt lendület, tombolás, 
örömujjongás, a támadás szédítő iz-
galma, a szabadságtól mámorosodás? 
Berendezkedett forradalom, állandó-
sult lázadás nem nagyon izgatják a 
fantáziát. A romantika legelszántabb 
hívei is érzik, hogy eszményüket fel 
kell frissíteni, mélyíteni, rejtélyes tulaj-
donságokkal kell felruházni a régi for-
mulákat, amelyek a maguk eredeti 
primitívségében nagyon szánalmasan 
hatnak. Fiatal francia írók előszeretet-
tel nevezik ki pillanatnyi idegállapo-
taikat romantikus léleknek és roman-
tikus őseikbe szivesen vetítik saját 
hangulataikat. Edmond Jaloux pedig, 
a Nouvelles Littéraires kritikusa, aki-
nek legfőbb és jogos büszkesége, hogy 
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