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rajongását emelkedett zenei szóval 
festi. Két főrészből áll és hét tételre 
tagozódik, melyek közül kettő tisztán 
instrumentális. Legkiemelkedőbb eré-
nyének t a r t juk : egységes és emelkedett 
szellemét, előkelő melodikáját, ará-
nyosságát és hódító hanghullámainak 
sodró erejét. Hándel tornyosuló hang-
hegyei merednek elénk s a másik pilla-
natban az egyszerű, naiv lélek meleg 
szava suttog arról a nagy, rendkívüli 
szerelemről, amely a világköltészet leg-
tisztultabb lírája. És ehhez Hubay a 
zenében felemelkedett. 

A szimfónia tételről-tételre magasabb 
régiókba visz. A hetedik tételben («Az 
égben») egyenesen a zenei fenség ormain 
jár. A zenekar, tenorszóló, gyermek- és 
vegyeskar nem a mennyországot festi, 
hanem az ég magasztos békéjében és 
derűjében élő két szerelmes lénynek 
tiszta örömét. E nagyszerű tétel meleg-
sége és közvetlensége Haydn teremté-
sének kimagaslóbb részeivel rokon. 

A két óra hosszat tar tó hatalmas 
művet Dohnányi Ernő vezényelte. Sze-
retettel és lelkesen. A tenorszólót Szé-
kelyhidy Ferenc nagy művészhez mél-
tóan énekelte. A Sztojanovits-tercettet, 
a Palestrina-kórust, a gyermekkart és 
Zalánfi Aladár orgonaművészt elisme-
rés illeti. A szimfóniának rendkívül 
nagy sikere volt. Papp Viktor. 

Zenei irodalmunk. 

I. 

A naptári év kezdetén a zenei sze-
zon mindig ellanyhul. Ezt az alkal-
mat arra használjuk fel, hogy zene-
művek helyett a magyar zenei iroda-
lomról adunk összefoglalást. 

Egyenetlen zenekultúránkban a zenei 
irodalomnak különleges helyzete van. 
Nagyrészt német, angol s francia 
könyvekből és folyóiratokból táplál-
kozik ma is. Zeneértő és zeneszerető 
közönségünk nagyobb fele nem magyar 
kultúrán nőtt fel, a nyelvi különbség 
nem akadályozza tudásvágyában. 
A kisebbik fele még nem jutot t el arra 
a színvonalra, hogy szakirodalmi is-
meretekkel felvértezve merüljön bele 
a zenetudomány és zeneművészet kér-
déseibe. Számításunk szerint ma Ma-
gyarországon zene iránt érdeklődő húsz-
ezer ember él, akiknek legfeljebb húsz 
százaléka áll a magyar faji kultúra 
alapján. A többit idegen nyelvű betűk 
elégítik ki. Ez a néhány ezer ember 
pedig csaknem minden vezetés nélkül 

bolyong a zenei mező végtelenjén s 
vagy összehasonlítás és ítélet nélkül 
olvassa azt, amit a kezeügyébe ad 
a véletlen, vagy nem is jutot t még arra 
a gondolatra, hogy a zeneművészet 
szépségeit nemcsak füllel kell élvezni, 
de szemmel — olvasás ú t ján — 
fokozni is lehet. 

Borzalmas igazság, hogy nemzetünk 
évszázadok óta nem a maga életét éli. 
Vagy legalább is — nem teljesen. De 
ezen a kereten belül irodalmunk és 
képzőművészetünk hasonlíthatatlanul 
magyarabb, mint zenevilágunk. 1900 
körül a Filharmóniai Társaság próbáin 
alig lehetett magyar szót hallani s a 
Zeneakadémián a tanárok és a növen-
dékek fele nem tudot t magyarul. 
Negyedszázad alatt feltünő erővel ha-
ladtunk zenekultúránk magyarosodása 
felé, sőt olyan nagyokat is léptünk, 
hogy csodálkozva állunk saját erőnk 
némely jelensége előtt. Szerzőinket 
például országok, földrészek ünnepelik. 
Jobban, mint mi. Zenészeink képzett-
sége mindenütt kimagaslik. Zeneművé -
szeti Főiskolánk világhírű. Filhar-
móniai Társaságunk zenekarának nagy-
szerűségét mindenhol elismerik. És 
nincs egyetlen hangjegynyomdánk ! . . . 
Illetőleg van egy régi, amely egyetlen 
kóta-vésővel dolgozik. És nincs egyet-
len hangjegykiadónk, aki világbabérral 
övezett szerzőinkkel szóba állana ! . . . 
Komponistáink nagyrészét a külföld 
már rég elhódította tőlünk. Bartók, 
Dohnányi, Hubay, Kodály, Poldini 
művei rendszerint nem magyar kiadó-
nál jelennek meg. Zeneköltőink egy 
része keserves keresményéből idegenben 
készítteti el ópuszait s német, francia, 
vagy legjobb esetben német-magyar 
felemás címlappal adat ja ki és óriási 
bizományi percent veszteséggel adja 
át kótaárusainknak. Ezzel szemben az 
orosz kóták címoldala mindig cirill-
betűs volt s ma is az. 

Kótanyomásunk hiánya, nyomda-
iparunk drágasága és a közvetítő-
kereskedelem túlkapása megbénította 
zeneszerzőinket. 

Két-három kótakiadónkat nem illet-
het jük váddal, hiszen az üzlet, nem 
altruista találmány. A kereslet szabá-
lyozza a kínálatot. Ők arról nem tehet-
nek, hogy a társadalom csak ennyi és 
csak olcsó árut tud felvenni. Máshol és 
másként kell megfogni a kérdést. 

Államilag segélyezett hangjegynyom-
dát kell szervezni! — amely az arra ér-
demes magyar kompoziciókat úgy állí-
taná elő, hogy olcsóságukkal is tér t 
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hódíthassanak a piacon. Az állam 
erejét irodalmi és művészeti kérdések-
ben veszélyes igénybevenni. De mikor 
kiáltó a szükség és nincs más meg-
oldás, — nem szabad késlekedni. Mert 
most nem arról van szó, hogy a zenei 
termékek iránt nincs kellő kereslet, 
hanem arról, hogy az érdeklődő a 
kóták és zenei könyvek magas árát 
nem tud ja megfizetni. Siessen segít-
ségére a kultúrára éhezőnek az állam 
és örüljön, hogy néhány ezer fogékony 
lelket kielégíthet. Most szükséges a 
segítés, amikor a zenei kultúrára vágyó 
magyar közönség már megszületett és 
talán egy évtized alatt egységes és erős 
magyar zenei társadalommá tömörül-
het, amely szerzőit és íróit el tudja 
tartani . 

Több megdönthetetlen adattal tud-
nánk támogatni azt a megérzésünket, 
hogy a magyar zenekultúra most kez-
dene terebélyesedni és most várja azt 
a segítséget, amellyel hosszú életét 
elevenerejénél fogva a jövőben bizto-
síthatná, — de csak egy érvet hozunk 
fel, amely minden zenekultúrának a 
legjobb tükre. Ez a tükör : zenei iro-
dalmunk. Mert van ilyen, már van és 
olyan, amelyet gyerekcipőben is észre 
kell vennünk. 

Ez az irodalom az utolsó három eszten-
dőben jobbat és többet termelt, mint Gáti 
István uram egyik első magyar elméleti 
műve («A kótából való klavirozás mes-
tersége, mellyet készített abban gyö-
nyörködők kedvéért Gáti István. Bu-
dán, a királyi universitásnak betűivel, 
1802.») óta, vagyis jó ötnegyed század 
alatt az egész magyar zenei literatúra. 
Mit jelent ez? Azt, hogy zenekultúránk-
ban a tudás iránti vágy feltünően 
megnövekedett. Csalhatatlanul bizo-
nyítja, hogy zeneéletünk bár egyenet-
len, de mégis eléggé magas színvonalát 
elsatnyult és elárvult zenei irodalmunk 
utól akarja érni. Még nem vezetője 
kultúránknak, még csak kullog a 
nyomában, de — úgy látszik — meg-
van benne az erő, hogy utólérje s ami 
hivatása volna, talán fölébe is kerülhet. 
A zenei irodalom a zenekultúrának 
nem kísérője és nem mellékterméke, 
hanem vezére, mint Németországban, 
Franciaországban, vagy Angliában. Ná-
lunk évtizedek óta alig élt. Miért? mert 
idegen nyelv betűi vezették felemás 
zeneéletünket. Most, hogy a magyar 
zenekultúra a saját életét szeretné élni, 
előlopakodott s gyorsan megfutná azt 
az utat , amelyen elmaradt. Mert ha 
e percben önmagunkra nem is alkal-

mazhatjuk, a tétel mégis igaz : amilyen 
egy nemzet zenei irodalma, olyan a zene-
kultúrája. Papp Viktor. 

(Folytatjuk.) 

Külföldi folyóiratszemle. 
A Neue Deutsche Rundschau januári 

számában Ernst Robert Curtius, a ki-
váló kritikus szól hozzá a német-francia 
megegyezés nagy kérdéséhez. Megálla-
pítja, hogy a közeledés eszméje krízisbe 
jutott , főleg Locarno óta. A lelkesedést 
és naív reménykedést csalódás és ki-
józanodás váltotta fel. Pedig már en-
gedményeket is tennének a pacifizmus 
apostolai. Megértést, intellektuális egy-
mástértékelést kívánnak és nem test-
vériséget, érzelmi egymásratalálást. Lát-
tuk, a nacionalista Bainville nyugodtan 
sorakoztathatta fel a történelmi ellen-
téteket, nem kellett félnie a szkeptikus 
végkövetkeztetéstől. A népek harmó-
niájáról álmodó Curtius, miután re-
zignáltan szemlét tar tot t a megegye-
zést munkáló sikertelen kísérletek fe-
lett, meghökkenve a saját logikájától, 
gyorsan egy új kísérletet, teljes siker-
rel kecsegtető módszert ajánl. A kon-
gresszusok céltalanok, a művészek, 
írók látogatása keveset ér, a szakembe-
rek, tudósok egymást közti érintkezése 
a két nagy nemzettest szempontjából 
terméketlen, tehát más megoldást kell 
keresni. A Kulturforschung-ra, erre a 
most kialakuló tudományra vár a fel-
adat, hogy a német, illetőleg francia 
kultúra alapos megismertetésével le-
rombolja a régi előítéleteket. A nem-
zeti elfogultságot van hivatva kiküszö-
bölni ez a diszciplina, amelyben azon-
ban Curtius önfeledt büszkeséggel ün-
nepli a «specifikusan német gondolat-
eredményt», a német szellemtudomány 
hatalmas fájának legfrissebb hajtását. 

Míg a Kulturspezialist-ok serege meg-
kezdheti nemes hivatását, átmenetnek 
jó a nevelés kölcsönös reformja is, az 
oktatás anyagának ú j szellemben át-
gyúrása. Igaz, hogy eközben a nemzeti 
tradiciókat fel kell áldozni, de hát «ha 
valóban közeledést akarunk, bizonyos 
árat kell fizetni érte». Az okos és mű-
velt Curtius is nagy árat fizet a köze-
ledés gondolatáért ; éleslátását, ítélő-
képességét adja oda naiv konkluziók 
fejében. 

A Revue des Deux Mondes-ban Daniel 
Rops védelmébe veszi a motorozó, 
autózó, repülésért rajongó mai ifjúsá-
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