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Pest.i ÍlllIftJ" és miikritiklls 

Aldozzatok (t yn1ciál('l!a k. 

PLATO. 

I . 

,A kamara n kezdőd iitt pes ti élet- lassan-Ia "san dcrlire fol'
elult. Brassai lUegl<npta életének I cg főbb táplálékát, a mun
bH és II t,í rsastlgot. A munkában keclvc tclt, mert ta nithatott 
az is.kolábDl1, n lak(J sán és a sajtóhan . 1\ társtl súgot mcgszc
reztc az iRkola i és irói összeköttetés mell ett a zcnc. Ebbő l 
Brassainak pazarul kijutott. 

A tcrmészct gondoskodik a maga lakói ruháza tál'ól. Nagy 
elő " e \;ítással ut,í na. szabja szinöket a kii rn yezetnek, bogy 
,'éclje élcti ikeJ'. Amellett kezökbe aelja a fegyvert, hogy sc
gítscnek magukon . Az cmbcrt bele hclyez t'e "pa ra dicsomi 
,zép kcrtjébe" és így szó lott ,. mindezeket neked adom", dc 
rábízta, bogy e rejét Ilil sználja bölcsc 'égge l; oko~s,ígO'a l , s 
aszc l'int élve7.ze a szépet, a jót. 

Altal,íhan - írja 18.)8-ban - 11 'I' e rcm lő és Gond vis l ő 
reak tényeket ny újt nekünk a világban és a te rmészetben, -
tÜl'vényeik s okszel'líségi.il{ kOl'll1ány zúSilt ránk bizta.! 

Ez a nagy megbizatás sokak nak, talán legtöbbjének, 
:fe lülmul ja erc:i ét. É lnek, de nem ismcrik ti magasabb élveze
teket. É letük csa k vegetálás. Nem volnl1 jó il mérlcg se rpc
nyöjéhe tcnn i "zobt, "Iük nem jutott"k c l [I Z " esz tét ikai élvc
zet al só fokái"', Ille,·t kidcrülne, hogy ét mé"'cg ki számítható 
időn heiii i nem lmpja vissza egyensul yát. Kidcrülne, bogy 
.,az igazi müvc ltség i~me rtctő jelei : szép mí vet látni, "bból 
fo lyó gyünyö rlí ség é rzését fe lfejteni s a nnak okail'ólmagának 
számot ad ni tudni.", ha nemis egészen, dc legnngyobb J'éRZ-

I EfJJj kis .'iÓT. CsnllHI -kön yvc 1858 310. I. 
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lH:.'1l hi;ínyoznak l1;íln. A l:ítú:::ig csak el mennek sokan, hisz~m 
n drfÍo-ot nelll csak 15tj;ik. hanem kalnpjukra. keblökre Hízik, 
nz éneket nemcsak ballják. hallem Ilmo'uk is éneklik. ele a gyö
n"önisl>g- rrzését fell'l'jteni, okniról számot adni. nagyon kf'-, 
n~snek Oldatott. Hn JstellJlek QZ \'olt a célja . hogy az embe}' 
iintudatos .legyen n környezetén:1 szemben. C'zt a célját még 
meg selD .közelítette ... mert ti gyönyörliséget okozza lelkünk
nek nz az önkéntes munkcíssága, mely ti szúp 111ÍV (iltal érzé
kenységeillk elébe állított \'onásokat kiC'gész ít\·(;\ magának egy 
tökéletes képet "Ikot:· (A SzépmÍ\'ek Iwtása. Nomzeti '1',11'
s"lkodó 1832. II sz.). 

A széptal11'ól mondja - de áltnI.íban n szépmíívekl'e érti. 
hogy .,a széptan. mindent. mint egy melegítö. \'onzó szellem 
áthatni képes." Az ö lelkét. idegrendszerét. tehát egész lé
nyét n szépllJ(íwk fölséges ingere hatotta át. s tartotta élet 
eJevenségben. 

Am az lsten gondoskodni tud n lnaga számár:1 esz\.;:özök
röl, kiválasztott szószólokról, kikkel szembe'l, azt mon lja a so
kaságpnk : Öket hallgassMok. Brassai CI jutott a gyönyörködés 
öntudatos éh·ezéséig. de a nagy intéző fölbaszmílta öt esz
közének, "ugyis nem engedte, hogy éh'ezetc it önmagának 
tartsa . );eki a közbenjárói szerep jutott. Ö a teremtö míívész 
és a tanu ia tInn "m indellJlép" kÖzé volt. állítva. E lvezte azt. 
amit a m(h'ész alkotott és élvezte a míívész lelkének mások 
elébe ta rt,ísának lI11Ulkáját. Midön Dreyscbockot hallgatja. 
arra gondol, hogy Lisz t távoztával sírjába kisért nek hitte. 
hog'y a zongora. még valaha lelkesiilés l'e hevítse. Dc ennek a 
műyésznek ft kezei csókoljcík n kluvi rokat, s n mlíélvezö sz('
rette volna megcsókolni az ö kezét, mind a kettöt. A bal a 
jobba I versenyzett. melyik mgadja édes-b5josabb érzések
re fiilünket és kedélyiinket. Önzetlenü l ií ldozott n nlllzs,íknak 
S erre Pesten - az akkori viszonvok között sokka l több alka-

• 

lom kinálkozott, mint bcll'1ni egyébre. Zenét a leg'jobb kezek-
től kapott. Női tiírsasiígot a legelőkelöbb kŐI'ökben egész éle
tére kiterjeclöt. A vin'lggal, vagyis n növényvihígg'nl mÜlden
Ilnp foglalkozott, mert tanította. Ez a IUll'om volt élctélwk 
yjgasztnlú, éltctő és minclig kedvesen fOg'lalkoztu tóllluz~itjn . 
Egy ik től scm tudott megtngadni semmi áldozatot" és mi.nclenik 
ki;riil úg'Y forgolódott, hog'y II szemléJíjkef, majdn(\/11 tf.I;jC'i' 
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IIOlll tí lyban hagyhl. ilZ(orl , Il1 f' l't il gyiinyii l' ííség íiszhlll egyé n i. 
'H.'sztétilwi. leIJi: i cLI1ociu.:! 

A Pesten lö llölt 9 ('szlen clű ,lia II. azokkal vol t benső h,, 
J'á1"s<:lg'bnn, vagy hclYC'13cbhcn szé>lvn, t;zo t'osahb lwpcso lnthan, 
I<iJdwz a zone Híz1'e. A Günczy-mmládhoíl fí.ízte LL kar tú l'H i 
\' iszony, dc oda melegHeHe iJ zene. B;~ l'ú1-j :ll cú n yábn n fölfe
dezi a zenri tehetséget, mikor csnk ki s gyermeki játsz i s~ígból 
tgy újjn l ver i ki a zongorán il cla locskáku t, s pesti élete alatt 
js, azutcín is oly hííségge l csöng ("ajta, hogy 30 év mulva if.; 
"bizonyos f'clő.lc, hogy rCe is min t én kö lcsö nös 'Szeret.etet, nz 
.í ll nndó rnga szkodást oly tartós vnla lllinek nézed, aminek gon
dolatát, sőt él'zelmét, bármi h OSSZ;lS i dő szn kassza."is nlPg' 87.Ó

va l va ló kifejezését, egyik ii nk sem tc"i rélre n. le lki élol 
lom'ka mnl.'(l.já ba, :l 

A Hubay (Hubert) miívész csa (,íddal SZOI'OS ilsszokötto
lés! tart· fenn , mort ott nemcsak it (uízinkat, hanem n. kit lfölcl i 
lll iívészeket is hallbatta , élvezhette. "Ameddig v issza tudok 
l'm lékezni, idökö7)jnként atyá m bázában mindig megje'l<~ nt. 

Ö ugyan néhai bátyámnak Károlynak ke resztapja vo lt, mégis 
i;cjtcttem már akkor, hogy Játog'a1'cl sni ur zenéveJ fiiggnek ösz
sze, mel't ha egy kliHölclj nagy művész fe lkereste atyám:ü, 
Brassa i bács i látogatás" is pontosHn bekövetkezett. Későbben 
tudtam csuk Illeg az üsszefiiggést, hogy t-. j, minden hil'neves 
III (í vész h>Ulgversenyél'e fel r1ÍJlCltdt Budapestre, a hol minket 
lIlinden alkalommal meglátogatott Ezt a zene jrlinti I'n jongcli=-it 
nggastyán kOL'ában is mcghll-totta,'1 

A báró Eötvös Józscf' családjával is biza lmas össze],üt
Idése volt, főképen a. zene úlj,ín. Uyakorta fö lkereste és 
Eiitvösnévcl négy kézl'e játszoc1tal ... Az (lj és rég i zenei ldnR
~i ku8ok szép tál's~1ságclval hossza san C' 1i!nYi!legtek, amit Brns
sa i jgazi müélvezctnek tartott. 5 

Hl'assail'ól elisme rték máI' a harmincas években, hogy 
Kolozsvárt egyedüli zeneé rtő hitikus. Ncmcsa k kritikus, hn -

~ V, ö_ Valon'l'i az énekl.ő dTCínuh-óf, Nemzeti ~lo'itL'Sll lkodb IT. 
;17-42 I. 

o a Gö nczy Etelk a Csiky KálmHlln éhoz íl't levél. ftfar;yal'szalon, 
1897 841 lap. . 

• ,pr- !f.'I.lba'!.! J enü .- Vh;sz~telIl l ékezés Bn:tsstli Sámucl!'c, Kézil'ul 
SZf'l"ZO KyuJic m e n y6bel l. 

~ T'oo'lcínmpi Uj'sri[j 01"4,1, 644 . " o 't o S'U nJ. 
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IU' l ll l, ii7. l'plllííkiirW Zt.' IH~~Z is volt. A h nl' ll1ill C~ I S évekbe'll, lII idün 

J\OIOZ8V':iJ'J'iI \ ·j:.38r.akli ltijzi)fj Ruzim.;)w GYÖl'gytö!, a zcnl'kon ~ 

Z(' ITLd oriu lll alnpít6j il tól é~ (ll sií igazgn tó,jütól , zongol'il ól'tlknt 
\'rll. .B r~n;~a.i lCo lo;',sviiJ' akko ri zC ll cé leté bcn null' élénk I'él:izi 
n..'H, f;Öt. ;l Z Nkkor nlapít ott " I'nuzl:i ikni túrsaság" philhurmo
II i ktu·; :t.l'nelw r i elő" dcí Hu i ba II kÜz l.'cmíí kii(lijtt. A Ruzi tskn \fl' 
ú 'lés(\ ab-d l; }r<lydn rl\'I't: mléséi és ha ~onló nagy mtí vcke1 elő

"dl"k. Mikor E rI<c1 K olozsv,í rl In koll, mint szinluízi kannes
f('l' , ilo Huzitska héh:iiniil, .Erkr l, Brassil i és más zen ekedve lők 
7,(' lwi i;sRzejóveh'l eket la rl ot tak.u 

Minden zenei elö"c1r.st meghallg,d oll - Rzubad jegye vo lt 
-- R mindeniket ,két8zcr él vezte vég'ig. ID l őszöl' a te remhen, 
azutú n :lZ író'l szta la mellett. 

Azt sem akko l' , scm azután nem tagfldh;lttn senlü, hon.y il 

III (u;o(lik élv(\zetct il nagy közönség kedvéért szerezte meg 
IIlilgiínak. ·Ezért írta. ;-í llandó becsíí mlíkl' it ikáit lIhl)' , hogy ab· 
húl nemcsak az clöHdó Jll (ívész, ha nem il hallgató közönség is ' 
I,,"uljon. Ez az ürijk I"nít:ómcstcr s('tnmit scm ludott önzül'n 
lll agának tadani . .Részeltetett java iból mfl sokat is és n1inclig 
t,ktató lng. Az ütVQIW:-; évek bcn a magya l' léleknek béklyóba 
v(l l'i tagja i ncm hogy tánenI nem, df' még dalra sem mertek 
mozdulni. Ütt: U fövárosban, il hi vatalos hatalom könnyen 
lIIeghallhatta s azo nna] eHojtották Azon még nem lebehlc 
csodálkozni, hogya Kossuth -nótál nem volt sza bad énekelni , 
dC' hogy még a H ymllus s a Szóza I: is 1 iltv" volt, kétséghecjtö 
le helett. A kevésbbé érze lmes és tiibb ismeretet igénylő míí
a l"kll uz kell ett ford ulni. A pesti közö nségnek ebben elég bő 
J'l'i-iZe volt. Brassninak még tiibh. ·Ha vHhlJnely Jlagy míívészt 
cs"k egyszer ha lll",l olI, holott k étszc r is fijll épctt, nagyon 
V(>RzteSIll'k érczt"l' mag·á t. "H u mi meg vagyunk fOS~ÜVH HZ 61-
' ·(>%l'" iFi mótl ésÓtöl. bolclog·ít sHn másoka t" - sóhaj tja BrHssai.; 

' . t i H.uzitlSka Dél a dl" . egyeleIIli JlI. tHlliu·llnk RnzHlSka Oy. unukil · 
.l l1 l1 nk, Olny.jn és még rll itl:lok ludóiSiiúl:itl ~d u pjáll közölt ad<~t(Jk, ~.!I ~ 
b r,'k'.!!. az nkkol".i hil"lapj köz lések é~ ko ncort m{jsOl~u k megeros l -
ll' Tl ek. 

7 Szé1Jirodahni La'po,," r. 537. K UZllW FCl'c Jl c: Bnui.'iai milli 
(H's fllf'l.ikus címíí lunu lm illl yáva l nagy szo lgá lutot leU u IllugYUl" 
közönsóg- lI ok B.·HSlStJi zCIlC'k l"i ti kai dolgozIltIli bök ivonatos öSfolzc· 
J.(yííj l {'",é Vt~ l . l~ rl('/\"{,zPM'k fl '1I 'Jl elv és szépludo'nuÍ11yok köróbOf 
X V II . I .. öl. 
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II. 

Gyúrmekkori zenei hajl<:"U1clósága és ifjlIkori tanulmá
Ilvn i ;I Z (l!\'ellcs övükben tcrmiJ( f i:í.racltsága gyümölcseit. De 

" ;lIllíg ielr (') is jUt-hHtott, ha rmonikus, szép és él~'ezetes volt 
;l,(, ll ei \'i lcígn, l'ilt-akozott az el len, hogy benne va laha költői 
"éJl:1 lelt "ol no. Úgy hítszik ezen a téren nem ismerte elég jól 
Jl wgát. 10'nz, '-1 szép61't rajongás még nem költészet, mert a 
szép nek mcgláUísn, meg'érzése, formába öntése együttvéve a 
költői tel'emtő tebetség. Iga z, hogy nála a költői fantasia -
.,CZ H mindenható szülö anyja a. l'cmckmÍÍveknek '" amely ki
Jép a ldilt,ll'gynk bcnyomc-lsait kisérő szenvedő szolgai állapot
jéíb61, Ílrn), ~s cselekvövé, másolóból tcrcmtö"é lesz" - nála 
nem mutntkozott sem úgy, mint El'kelnél, sem mint Jókainál, 
sem mint Petőfinél , mert ő a miívészileg szépet csak élvezte. 
De ehe7. ;lZ éh ,.,zésllPZ fl szépnéj szebb, a jónál jobb követelé
séhez, olyan mngH s foJiu tehetség kellett, amelyet csak egy 
hajszá l vála szt el n mestertől s amely n mesterré levés föl
tételeivel annyil'a rendelkezik. hogy hatásának számos eset
ben eredménye [I lnÍÍyész. Ö maga mondja : fl miíbíl'áló a köz
vélemény ];öl töje. 

A mH"észet llemeit kétfelé osztja. Elsö oszhí lyba mennek 
, II csupán szell emiek. Ezek ·csopol'ljában csak egy van : a köl

tészet. Ez igazán oly cgészen szell emi, oly tökéletesen aetberi, 
nnyngot és eszközöket oly teljesen magába felvevö, lényegébe 
összeolvasztó, hogy nlinden gépiességet merőben nélkiilöz. 

"lIl inden igaz i .lángész teremtő képzelete megteremté 
magának 'lZ n1.11<01 is, nlel,·et követői sohasem tökélyesítettek. 
A bexameter techniká.ja H omel'oslxlll tökélyesen be van vé
gezve s n. többiekről azt lebet mondnni, mit Köstner korunk 
gco1r\ehiáj,:lri)1. bog'y mUlál rosszabbak. minél bh'olabb esnek 
az eredeti m in tától. Sapho nemcsak tahílója , hanem legszeren
csésebb kezelője is volt a róla nevezd t \'ersnemnek, Pindarust 
flll-g cBak nhínozni sem meri senki. É s yn lmnint fl költő min
den t, :1 mi il kezén át megy ti sztít. szépít, nemesít. eszményít, 
úgy kell báJlni n mlibíl'iilntnak is n közyéleménnyel.s 

Három múzs~lja - a zene, n Yinlg. a nő - kÖztil cl zene 
volt C'gé~z liletén át- hű ki séröje. Ennek n csiJ1<-lg nak legkö-

~épi ,.odn /ut i L.nlJok 810 l. l 56. 
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7.cJebbi bolygója a nŐ'. A zenét js, a nöt is csemegének ha sz-
11 <-11 ta . ~1ikor visszavonulhatott Olympusára, vagyis mihelyt 
meg"áJt a. köznapi .világtól és gyönyörködni, él vezui akart, 
a quartet, :lZ ének s a zene kiil ömböző hallgál'nyalataival vé
lelte körül magát. Min t a keleti császárok az illa tok ál'jában, 
II delnök biívö lő legyezése és fantastikus lejtései között, úgy 
Brassai a szép és tökéletesen egységes zene hUl'moniájában 
elandalgott. Akik nem ismerték szokását, sokszor azt vélték 
alusz ik, holott csak a testi szeme volt lezárva, lélekben el, 
messzi szállott az égi sphaerákba , hol "szebh a rózsa, tisztáhb 
II patak, zengőbbek a dalok." Lelke úgy hullámzik, mint a le
vegő a zenei hmlgok mélysége és magassága szerint. "Ha nála 
valaha szóba jöhetett az a boldogság, amelyet a gyönyör és az 
élvezet nyúj t", akkor volt boldog és kéjelgő, amikor a zenei 
míívészet isteni alkotásait élvezhette. 

Ezekért kész volt bármikor útnak indulni. Sem akadályt, 
sem távolságat számba nem vett. j\fin t a szerelmes, midőn az 
est sziirkiiletében bokrétás kalappal elindulva énekli szerelme 
da lait és fokozza keblében az epekedő vágyódást, hogy magá
boz ölelhesse kit szive szeret . .. úgy játszta végig, úgy élte 

• 

át a K olozsvá rról Budapestre, vagy Berlinbe vivő hosszú 
úton a Sarasate, Pa tti, Blilow, Joachim, Lassal e, Sembrich 
Marcella, Erkel, Hubay, s hasonlók művészetének bájait. 

Míg P esten lakott, dúsgazdagon el volt látva. 1853-bl1n 
majdnem 100 elöachíst hallgat végig, mint zenekritikus. Csupa \ 
szell emesség és víg kedély. Ha mim kétszer 25 éves volna 
szerelmesnek mondanók. Igy csak élvezziik és bámuljuk ját-
sz i kedélyét, melyet nlindig 11 mií élvezet ha hísa Imngol hol 
föl, hol le. Egy esti koncert előadása i t "hiteles és tudományos 
cél és légs ílJ ymé l'öi kisérI etek és légtiin cménytan i észrevéte-
lek nyomán" szemléltetve mutatja be. CímiiI aelja : "Egy 
áznilisi >Iap ze1lekisérettel." Hozzá tehette volna : Hét felvo
ná:sba n, hely n múzeum épülete. Idö : Ya sH rnnp április 24. 

• III. . 

"Kritikai ki fogása i elmondásában soha scm yol t fukar . 
Böven is talált kifogásolni valót, de mindig mcg-tnrtotta sa
ját alkotta sza bál yiH: . ,Legelső, legszentebh, Icgáltnhlnosabb 
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e{- I, 1I1l'lyd l1líí J' (' I~~ l'c n Snc~ soh ,~ ~:(;CI:: elöl " t~v?s~tcni~. n
i

C1H 
k .• jJ il, míí vésr,el. ugye clomozdl tasa. A D'lUbll'alo a k ozvete
m~~Y kijlWjc. lt s vala mint a költö mindent a mi az kezén át 
meg)r. tisz tít , ll cm c~íI- , c 'zményít, ügy kell "bánni a mübíJ'~l ó. 
lilik is II kiizvólemennyel. Drayschock elso hangversenycvel 
:I11Jl yira Illeg va n elégedve, hogy a Nápoly szépségeirc alkal 
mazott mondús tő,' ki a jakáról : Hallgasd meg Dreysehoekot 
és halj meg. Nom tadja bünnek, ha elragadtatással ír it jó 
o l őadóról, "hol óriás i erő, oly kimondhatatlan gyöngédséggel 
p,írosul." A művész pályája "oly rögös, oly hossz ú, oly me
redek, oly fára sztó és csüggesztő; sikere, diadala oly bizony
talan, hogy azon kevés haleyoni napokat, melyeken nekünk 
élvezetet nYl,jt, mi soha scm tehetjiik neki elég kellemessé." 

Zenelméleti eszméi és elvei oly áttekintő, oly kimer ítő és 
iltf'oglaló fartalmuak, hogy a magyar zeneoktatás körében 
nemcsak ismertetni és tanítani kellene, hanem alapul kellene 
venni, mert. bizonyos, hogya Brassai paedagogiai rendszel'e 
itt. is nem remélt sikerre vezetne. Lássuk egy pár zenetörté
neti vonását. A muzsika (a legelsö nyelv) a l egelső társasági 
szép-mesterség. A hírsas,ígi nyelv a legel ső tudomány vala. 
Az ember-szó, az emberi ész kifejezésévé váll ván, muzsi
ka i jelleme egyrészét elveszté. A hangász-szereket az ember
szó (hang) ma jmolására találták fel s gyártásuk minden tö
kélyesliitésc az ahoz köz'elítésben ,íllott. A tám-támok, a vadak
nál szokásban levö különféle dalok, igaz, hogy nem bíl'l1ak 
sennni emberi jellemmel, de ezek Istenök szavát akarják 
képze ltetni s ennek fé lelmére gerjeszt.eni. A hangszerek val 
hí seszközi befolyása kétségtelen. A muzsika vallási köteles 
ségünk teljesítésére, mag'asztosságáru, elszán1 ságl'a , CL lcger
kiilcsi bb tettekre ösztönöz, s talán óvsze rül. szolgálna a társa
sá"i állapotunkat rágó önzés ellen ha a küzmíívelésbe a mu
zsikát nemcsak gyönyörködtetöül ' hanem a rendszert kiegé-
szítö tagnak bevinnök."1'l ' 

A nagy zenei talentumoknak megacJta a tiszteletet, de 
nen~ feledkezett meg a kritikáról sem. Úgy látszik, hogy leg
mkabb hódolt a Beethoven talentumának. 

"Gyakran bámultuk azt a magasságot, amelyen Beetho-

- V <t/(nni (I Z ének/ö dnim cí1'ól,. Nemz, rrál'Slllk, 1840 II. 18, 
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vell Ill( .. 'sier llemcl:mk korhíl'sai, h,1I1l'IlI utód ,li 1'l' If'tt is HII. I~,W II 

fcnsöbbség oká ul ul oljánl sem tal áltunk pgy szcri ibbC't, lIl in t
IJOo"y neki több esze volt mint másnak. Dc nem csak Z(l I H.' j o. 
l,'~zet értünk, hanem ~l z t az álta láno::) életvilágot, moly tál'g'yá. . 
Imll nem fog ul cJ, hanem azt mint egy nagyohb rend s7.C I' l'gy 
részét Illindcn oldal" ól fe lderíti és kc ll ö helyére sorolja. Igy 
tÖl'ténbeték meg, hogya. lángész scm J1lC'g l'ügZ()tt form ák, H 

vak utánzás kötelékei ben nem gi)]'nyed, Hem az ízlés és cszél y 
életbiztos ító fékét szét ncm tépi. S ha valaki e két ürvényliil 
ment Dlara d, Beethoven az." 

A nagy mG vészek és ze neköltük kijziit t váloga lott. Wag
nCl't soba sem fogadta be a kedveltek Ilng'y társaság'áha. Ki · 
fogásai volta k elméletc és iratai ell en. Gegen ha uer Józsl'i' 
zenetClnár azt állítja, hog'y Bl'8ssa it, Das Juclenth/lV1n in (ter 
,1fllsil .. hántoLta, mive l ) [eyerbert és Mcndelsohnt l"madta. 
A nagy míJ vészckct és a nagy zen eszt' rzők et a kinúlko;.;Ú al 
kulmakko r elhalmozta lelkesedő d icsérelkl és megha j totta 
előttük lobogóját. H aydn, lV[oza rt, Ruhinste in , ivknilel sohll , 
liJ rnst, Joachim, Beethovpn, u mugn Iwlyéll és idejélx'n l'éR7.P
, ültek méltányló ti szte l eléből. Midőn mag'ya r lJlí.ívészt híní lt , 
I'cndcsen ha zafias éJ'ze l ménűk JS, há l' iJnkéntelcnii l, szivesen 
nyitott tért. Erkelhez ben ső harátság ftízle, amúly át '7.áll ott 
a fiúra is. Székely J mre mű vészetét bámu lta és korlársaié 
fij lölt á ll ónak lartolta. "Sajnálva látja, mil y sokan va nnak , 
kik ferd e egyodalú ságuk ban el fogulva, csak a külföld jelessé
g<.' jnek trimjéncznek " SZPIll t'ehányólag cmlítj fijl egy ik ;.wn('
kt' itiká:iában, hogy egy magyul' hará,tjn azt <I kérdést in téztl\ 
hozzá: "Ugyan mit bámulhatnak oly nagyon CI londoniuk 
Székely Tnll'én ~ " l-libá7.tatja ezt a ba rálj,íl s mincbzokat, akik 
it magya rban neln ji karnak 1'(·1 fecl('zn i Hc'mm i :jót, "ak i H ll · 
nyadi Lászlóban sc", saját stilt, sem l>rcdetiséget nCII! birt fel 
I'cflczni", S aki tnajdm('g pukkan nevettében, ha ('széht) jllJ. 
hogy Kisfaludi S<:1 nUOl't egykor mugyu l' Pct l'arcának ncv('z
lé k. Li szttel ifjú koráIJan szerctrlt hrilliroz"i "világ ('Iiill. 
·Boldog volt , hog-y ('gy magyal' ta lentutnnnk lálJH eliílt. lút jn il 

míi ve lt viJ ágot. Biilowot hallgatja é~ Li t-iztd dicsö iti , dl' nu'g
l }(Ic~ i.ilb c tetl cn sze l'encséjének mond ja, hogy " a l ('()'l,I ~ü li ll':' 

/(' 1' , Lif;zt ujjaibúl , a:jkárf,1 szívhatjiJ I.IZ élij lélek l('h('II('t~LJ() 

l', SZépirod(d'mi '-.(11)0/; ·1853 758 I. 

• 
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B J'<l ssu i a legélesebb kritikát is i1 közönség oktatásál'a 
ford ítja. Nek i bíJ'?latn iba? i:1,Z volt n:.incl.~n .~ö l'e~:ése, hogya 
köúinsé'Tet, minél több szepsegre, gyonyorkocl teto, mulattató 
vonások~'a fjgycltesse; s ezzel üjabb élvezeti fOl' r{lsokat ny is
son nek i. A fcddö részt a míívésznek sZf:lnta . hogy f igyeltesse 
11 lli bákrn, melyeken segítni hatalmában cHI. Jó lelkiismerettel 
áll ítja, a Szépirodalmi Lapoktól vett búcsújában : hogy tudva 
és akarvn soha el nem b'ívozott a kritika 8za bályaitól. K éri rt 

közönséget, bogy ha hajlandó elismerni, hogy n míveltség 
egyik kétségtelen eleme a zeneügy körül józnn eszmék teljesz
tésében némi érdeme volt, jutalmazza meg azzal, hogy tartsa. 
meg barátságos emlékében. II 

Az a Brassai, aki a világhíl' ÍÍ , de magyar Liszt.nek oly 
hódointtal udvarol utolérhet.etlen érdemeiért, minden habozás 
nélk ii l szemb!l is száll vele, mihely t. sziikségét. érezi , hogy a 
magya l' ncmzetet. meg kell védelmezni saját fi ával szemben. 
Liszt. könyvet írt." a cigányokról és a cigányzenérőL A könyv 
lVfagyal'ol'szágon visszatetszést szült, sokan zajongtak miatta, 
cle komoly kritikával senki sem felelt rá, holott. a valóval oly' 
nyi ltan szemben álló paradoxont megcáfoni s a nyomában 
támacl!. bal hiedelmet elenyészt.etni, mindenkinek kötelessége 
lett volna. S min t.hogy senki meg nem ki sér tet.te, én, I st.en 
ncvében hozzá fogtam - írja Brassai - Önök pedig it.élje
nek kedvezően vagy szigoruan, ahogy t.etszik, csak a jóakara
t.át ne hozzák kétségbe, a nemzete becsület.ét bármi gyenge 
erövel védeni kész szerzőnek." Brassainak ezt a könyvét. csak 
az bírálhat ja igazságos és jogos krit.ikával, aki abból indul 
ki, hogy Brassai II nagy Lisztt.el szemben, a még nagyobb 
magya l' nemzetet. védelmezi. Mert hogy a "paradoxi ridicula 
fa mes" eszes emberrel annyira t.udjon feledt.et.ni józan értel
IMt., il domot, honszeret.etet., sa ját. bevallott - nemzctc irán t.i 
pICtast - aITól még eddig foga lmunk alig volt, legalább 
olya n nem, nmilyen t. a szóba n forgó könyv ad nekiink." (28. 
1.) Liszt nna támaszkodott., hogy a cigány nem t ud és nem 
~zcret tan ulni , holott épen nz ellenkezője ál l. A cigány tan ulja . 
es c!tanu lja amit ball , s amit hegedüjén játszi]" azt. mind hal-

:: Szépirodalmi Lapok L853 811 1. Búcs úszó. Canus. 
I ~ Re", Bohem ien!.ol et de leur Mus ique ' en Ho ng rie. P {u'is 1859. 

Ug'Y<l r vagy cigú n yzene. Előszó . 
• 

- 170 -
• 

• 

, 



l,l s uhlJ1 tanulja meg, s uzutfm továhlJ ci rdlZZi). Szóva l köny
nyebb volna - mondju Brassai - hogy u cigány minden 
mesterségé!, It fakanál csináláson s üst-foltozáson kezdve, fel 
az ö saját tánctanítú:iáig másoktó l tanulta, min t már eléggé 
mcgvilatott paradoxont (hogy tő l e tanulta a zenét). 'l'öíté
nelmi adatokkal , a cigányzene sza bályai fölmututásával, a ci
gánynép faji sajátstÍgaiva l - nlÍnden kétséget kizárólag be
bizonyította, hogy Lisztnek nincsen igaza. 

Ha későn, S ha nem is megnevezvc, Brassai megkapta a 
Liszttel szemben tett véleményére a sanctiot J.907-ben.' ·' 
"Lisz t eme szélcslátásu, mélyen gondolkodó szellemóriás vég
zotes megtévedésnok esett áldozatu l - mondja Drumál'. - Ez 
a nép sohasem lehet kezdeményezö;je, vagy lényeges ténye
zője a mi zenénknek." A két kritikus majdnem 50 év elteltével 
iissze találkozik. Csak azon lehet csodá lkozni, hogy Drumar 
nem ismcrte, vagy, ha ismerte, meg scm említette elődjét, 
Brassait, aki akkor melegében kiállott a síkra és szembe 
mert nézni az élő "szell emóriássa!."" Brassai dicsőségét a 
magyal' zene birodalmában, az a rra legérdemesebb emher, 
Erkel Fercnc, látta el koszorúval 1888-ban. 

A mai és a későbbi nemzedékek mind inkább halványodó 
figyelemmel lesznek az egykor országszerte uralkodó zene
kritikus Brassai iránt. A személyi vonatkozások az egyének
kel együtt eltünnek, s ö aki nagy talentumának átha tó erejé
vel maga körül tartotta a magyal' zenev ilág egész tál'saságát, 
mert tőle várta a döntö szót az új és a régi vitatott kérdések
ben, Bmssai hova tovább csak egy tünemény pillanatnyi ha
tásában fog nyómot hagyni az ezután küvetkező zenészek lel
kében. A zenetö rténelem irói a zeneszerzőket kutatják, a zene 
kritikus mellett fi gyelem nélkül elvon ulnak a tudomány 
kárára. 13rassainak a zene jövőbeli mívelőire csak egy es~t
hen lesz hatása, ha észreveszik zenepaedagogiai irányelveit s 
azokat fö ldolgozzák a "tankönyvekhen". É let rajza keretéhen 
inkáhb az eseményeket keresi az olvasó. 

A zen~mí\'elö és zenekedvelő Brassai életéhen két halál'
kiivet látunk. Egyik a kiinduló, más ik a bezáró. Az élet " t
mél'őjén 90 esztendő távolságra estek egymástól. Egyikhez, 

I t n rumar: Zenetörténet 1907 II. k. 339 sk. I. 
Ir. Ke resztén y Magvető 1887 428 J. 
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.~ ~ 'k l ,()z l'!, lH'uT ki::; li lII' adja meg az indulót-. Az l'lsöt a to-
111.1::;1 ~ - ~ . 

· "'o· 'znntc>"\'ől' .-"yl papihnz ahlaka alatt az utca népének 6 
I oeJ'\. :::i '- ,::, . ,::,. ~ ~ " 

prngeti. a g.n·rrn~k S;:lll1:,kn. az ut olsot .,n .~oka t eh 'czett mu-
\"(~szl.k egyik JC'gJclescbb lke. eg) crnberolton át h li Lll uzsiku::: 
banltji:lnak. Huber ](ál'olynak cl fia, Hubay Jenő. Ott. az 
utolsó i'íllo!ll,lsná l. Ll kolozsniri YÖl"öskereszt kórházban . kór
iÍurtln pihen, n nagy zeneba ní. t. Az ifjú m th -ész fölkorestf.' ) 
1I;~rt g,·ermekkor i kedves eml ékek és n férfikorban érlelődött 
nagy tisztelet yonzottn a nagy férfiúhoz. R öyi cl beszélgetés 
után mcgsz61a lt il nagy lé lek. meIy ilJl nyit fürdött a Yilclg leg
k ifiinőbb miÍ\-észei te remtette ol)rmpusi zene ha nghllllá ma i
ha n: szere/nélek IIalla'ni. A mÍÍvész sz ivesen te ljes ítet te ozt az 
utolsó kivá nságot. É s B ra ssa i ha ll g'atta és újból C' lszenclel'tilt 
mint '-llln y iszol'. midőn le lke megittasult n UllÍ vészet bájn ib"' 1, 
Dc most má r utoljára és örökrc szí vta lelkébe azt az élvczet· 
1,,?li gyönyö rt, mely nagy. szellemi tchctségét müküc1é~be 

hozta és mííköcléshen hagyta eladdig', míg a z égi k:HOk foly 
tattá k továbh, ö rökre. Szebb és hozzá ill őhb befejezést n 13 r",;
,,,j rengeteg hossz úságu zene i életének képzelni sem lehelet!! 
Eletrajzának is jutot t ebböl a szerencsébií l. Huba i Jenő m ÍÍ
vészünk itt is megti sztelte szeretete és tisztelete hozzá ill '; 
,, "kordjáva l úgy, am int itt következ ik: 

V I SSZAEllfL]f;KEZÉS BRASSAI S..fllfUELRE. 

Mi dőn gyermekkor omban a bibli á ball a p rófétá kka l ke llet-! 
rogla lkoznom, mindig B rassa i b á cs i ju tott eszembe. Ameddig vi sz
sza tudok emlékezni , idő közönkén t mindig aty ám h ázában meg
meg jelent. Ö u g y a lI né h eli báty állIn a k. Károly na.k. k CJ'CSZt:.l pj;1 
vo lt, m égis se;itet tem már a kkor hog" lát ocYll tás::fi II z.e nével fün' O'-

k .. • .J b ~e 

Ile' OS~zc,. mor t h ~l eg y külfö ldi nagy m ü vész felker este a t yá 111 <l t. 
B rassm bacsi lá togatá sa is po n tosa n bekövetkezett. Későbben t ud 
t:~ m CSH k me~ az összefüggé~t, hogy t. i. minden h írlleves mií vész 
: ;angve.l~senYel'e fel k~ 1I rándu lnia Blldape~t~·e • . a ho! m i!lket mÜl 

,e~l fllk.dp mm al meglatoga tott. E zt H '7.c ne l n llltl I'HJongast aggas-
t~' an kor aban is megtal'totta. . 

· Bl'aSS!li Sán~ll el impozáns meg·j el e ll é~e. rendkí v ül Illagnssá ~w . 
~~~g~.rehel' sza ka la . él ~s , átható S nmell ett m égi s jóságos tekin tete . 
. ""1:1" I ~ azt , a benyom as!" tették r á m. minthn egy m essze földrő l 
NJ?~bo·l ' IgaZSagot osztog a t ó v ándo r ,"ohM . Később is mikol' ' V 'I<'>' IJ C'1' 
I I C n lig e t ' l .. , I ,< ~ bác .·t I ,;1 1'l Olp aJa t lilIIga ttum, v agy W Ohl ll llhl lda. B I';'lSS .. d 
tiKzt~lt JOZ H l~mJ eke,lll?e , Atyám ha lá !;l utún engem és biltYlÍ ma f 

" Mik~ : .e: ~ to~ata~U\r <1 1. .. " , 
II "ol ) Od Clll m mcl l eg y utt eg y quurtett es tet l'cndez if' 1Tl '1 

· Cva n n!'ö évek végé l ' .. Ik I . ' f l ' I " U· , akko )' Cf.; ik v 1"" . ! . e ll ~ :IZ a II omr a IS c nUl( u l t. g"Y:lll 
l's lt- I,· j " :. l~u hl1 Ul I !lC. ;! Il lue l.o rel"emi tanú J' neje is r f' l l cl C'zf'H f'go\' 

. ,IZ cl Isz telei.t'I" · "G' : '. II , 1·1 1 l l II II I ' , .... . '.1'01 1.11.. I d ,1 11 1ln 1;1 g H ri II UI 1I1anIZC' II C' 
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dllnlbnkHt, H1nc lyekc t az ő ki ~á !~ sitgá ra .-. ~! tullk e l ő . Z~Dél:? l vel,e 
)':o kszo r bCJ:izé lge ttcUl H U1 eggy ozo<.lte Jll az o Il a g y zcue~ ~u ve l ifje
g'érő l. }{iv{d t a CIH ssiku s mClSte l'ekct s~erette. IS ezek k?~ott ~1 leg
maga sa bb l ok n i he lyezte I!eethoven t ~S Bach ot. Eg~r ~ o l eloado t,t 
Hcetho vc ll s ymph oniáé rl kep~s vo l t, ~ecs bc vagy lSerllTlbe uta,zn,l . 

H a engem tiszte lt ille g la ~oga tasav~ I . e~Y-,e.g:v: Ba c.~ .sonatai 
kellett e l őjátsza nom. Bach e szoló hegcd u -sn na ta l t Igen Jo l Ismerte. 
s ezek között a ,Chaconne" "ojt az ü ked venc dara bj a . 

.Legu to ljára ' Ko lozsvá~t I{ü tam őt ,k özv~t l en bal~~a e lőtt. Ak
kor mal' a Vöröske J'eszt korhazba n Jlala !os agy án fekudt. Ott meg
látogatta m s dacára a nnak" hogy már jgen l'O SSZU! látott s hal 
lott, felismert engem s nyájasan kezét l1yujtá. felém: "Mit csinál 
tok Bud a pesten ' MllZs iká ltok-e so kH n Elh ozta d-e hegedűdet1 Sze
retné lek még haU a ni!" - "Amikor parancsolja Brassai bácsi, el 
iS bozhatolll a hegec!ümet s szi vese n játszom." "Jó fi am, b"yere hát 
holn ap ilyen tájt hegedüdd el." :Más nap csakugyan a. kora dél
utáni órákban e lmentem hozzá hegedüuUllel, s vagy másfél óráig 
hegedül tem neki. H a egy son áta töredék et befejeztem, ö maga je
lölte meg cl következőt s végre a "C haconnet" kivá nta. Ott feküdt 
az agg próféta elő t tem, hol csukott, ho l ny itott, mélázó könnyes 
szemekkel s éreztem, hogy cnnek a nemes nagy embernek, aka 
/rgzsclIgébb korom óta ismertem és szerettem, én játszom el az 
u to lsó akkOl'dot az életben. B ele is s irta m a hurokba az ő iránta 
érzeLt egész mély szeretetemet és rugaszkodásomat. A darab vége 
felé nem nyitotta már ki szemét és sógorom, dr. F erenczy Zoltán, 
aki szintén kölln yes szemekkel ül t ot t. oda sugta nekem : "Gye
rün k Jenő, ú::,~, Játszik, már fáradt és kimerült." Észrevétlenül s 
mélyen megilletődve tá voztunk. Ekkor lá ttam őt utoljára .. . 

L osonc, (Puszta S ziaina) 1915. a u g. 7. 

• Dr. Hubay Jenő. le 

A zenetanít<í s adta. elsö kenyer ét, a zenészekkel való ba
I"cltság lá tta el szell emi csemegével. 70 éves korá ig ő maga is 
'2erepelt mint játékos. Azután folytatta mint Maecenas és 
min t müvészet kedvelő, miípártoló . P esti életét a Gönczy Pál
lal való barátság kezdette volt deriire változtatni. Gönczy 
meghivta. magániskolájában tanárna k, a családjába álland" 
vendégnek. A csa ládfönek barátja, a gyermekeknek "bácsija " 
és keresztapja lett. E z a vi szony mái' ezért is érdekes volt ní
l1éz~'e, de fokozta melegségét nr. a szerencsés körülmény, 
hogy a há z ki sleánya, Etelka, zenei tal entumnak sziiletctt, 
ami t Brassai má r akkor föl fedezett, mikor a kis leány egé
szen kezdő tanuló volt, de csak azután élvezte, hogy vissza
jött K olozsvár!'a. A 60' as _ évektől kezdve az utolsóig, majd
n: JTI ~)O év ig tartott ez a harátság. Az apáról rásüllIott Etcl 
kara , aki később dl'. Cs iky Kálmán egyetemi tanár neje lett. -

" N-' . F . k Ovcro dr. fercnczy Zoltáuné sz. Hubay Ara nka sZIves e-
deU ne,,:"c mben fölk ér ni ~I m í.í vészt. ki készséggel, aZO llna l kUldött e 
f''l. t II va l n~'l;t. 
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l{olozsvii l'l'a. vissza.küJtözése után a 60-n s évektől kezdve 
csakhamar központja lett a kolozsvári zenei életnek, de Bu
dapesttel állandó összeköttetést tartott fenn. Brassajról köz
mondel s volt bal'átai között, hogy mindegyre eltünt hazulról. 
Ez azt jelentette, hogy ba valahol híres énekes, hegedűmü
vész, quartett bll'saság énekelt vagy játszott, Brassai azonnal 
nyakába vette n világot, hogy megballgassa. Paganinit sokáig 
vadászta. Eg-yszer Olaszországba utazott, dc mihelyt meg
tudta , hogy Bécsben fog koncertezni, azonnal útnak indult. 
Mély fájdalmára csak a koncert utáni nap reggelén érkezett 
meg. Ez még fiatal korában, 1836-ban történt. 

AJTa nlindig biiszkeséggel gondolt Brassai, hogy mikor 
eg-yszer föl szaladt Bel'linbe, hogy meghallgassa Ernstet, a 
nagy heg-edűmíívészt, fö lkérésére, Ő kisérte. A művész mag-a 
a híres elegiáját játszotta, ami kétségtelen bizonyítéka an
nak, hogy Brassai kitiinő zong-orás volt. Brassai Ernstről és 
Artot-ról azt mondotta, hogy az adaggiokat nem hegedülték, 
hanem énekelték a hegediin . Vieuxtempsról azt tartotta, hogy 
a~ adaggioban és az arpeggio ban volt a leg'nagyobb hegedű
művész . 1 7 

• 

Kolozsvárt a 60-as években a dr. Szabó háza az előkelő 
emberek talá lkozó hel ye volt. A nemzeti életet és irodalmat, 
a szin művészetet és a zenét ott mívelték. D" . Sza bón"k a fe le
sége és Folinus kilünő énekesek, Geibel fuvolás, dl'. Kolozs
vári hegedüs, Gcgenbauer zongorás és más zenészek. .Az ide
gen Illiívészek is rendesen megfordultak Qtt. 18 J...itoffot Bras
sa i hívta meg s az ö házánál játszott. Egy párszor vállalko
zott Brassa i éneklésre is, de az énekhangja g-yenge volt. 

Dr. Szabó ha lála után a Gegenbauer házánál gyű l tek ösz
sze. Ekkor már közreműködtek: Marcell, dr. Vályi Gábor, 
Zolyomi énekesek, Boér Gergely hegediis. Brassai zongorát 
még azután is sokáig játszott négykézre Gegenbauernéval, 
Erkel Ödönnel, Horváth Paulával. A 60-as évekből maradt 
fönn egy képe, mely öt Gegenbauer Józseffel együtt ábrá
zolja . A külföldi G. magyar ruhában, a magyar Brassai 

11 Boér Gergely zenetanár közlése. 
I ~ W ill mCl:s, Ta!lsig,.DoppJer fivérek, Reményi. Uuber Ktíl'oly, 

Hubel' Ida, LItoff cs masok. GefjenbOUl'T .1. tudósítása k. i. 

• 
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P ESTI TAN.-IR ÉS M OKRlT IKUS 

fl'akkban . mert így n~ttek részt ,'a la rnely ny ilvií. nos kon
COl'ten. 

_.' 

, 

BRASS,tU 

ÉS 
GEG}: XBAnm 

• 

Kemcsuk ö vligyoit II zenei élvezetre, s nemcsak ö kere
sett fcl másokat, hanem öt is sokan ki vánták hallani. 1868 ok
tóber 4-rő l g róf Bethlen P á lné kereste a házánál, "de igen 
nagyon sajnált am, hogy a házüu'a t nem ta 1e:1I hnn , cl zongora 
zá rva és Beethoven ndaggiojút el nem jMszhattuk. Ez tehát 
jobb időre marad." 

Abrányi K ornél 1899-ben 
I3 l'assail'ól: 

, 
Igy emlékezik meg a 

, 
zenesz 

"B rassai bács i min t zenész.igt1zabban SZÓ lVll: mint ritka zene
J;lU I'Úí , zell e ra j ongó, csol1ála tos é rzékkel birt a classikus. m odel'll 
es nemzeti á ramlat iránt. D e amenuyire én ismerem. azt mond
~HtO lll, hogy a núg az elsőve l szemben a bá lvÍlnyozásig ment ra
JOllgásúban, addig n mode ru romantikus zeueirod td om termékeivel 
sZ,emben ll ngyou óvatos vo lt. A na gy. koturnllsos zenedrú'mától 
h.albo rzongvn fut oU ; II nemzeti s így II m a g ya l' miÍzellei ll s pirn· 
tlOklw l :o:zc mbe n lI ag:-' n n t art-ózkodó ÚIl ú.s l)OntJ-a he l:--ezkedett. E tc· 
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kiu h~t bell Cg'~'CU (,'1I 11'k illt ('l yt isme rt (' I: ~ I 'kc l F e rencet s rnHI! 
k i\'ii l t. d illl 1I.~g SZl~ k (' ly 11111'(' lI~a J!y.lI ' il b.'ú llllj .li t m é ltún;.' o lt n ,1I1 

A 70-(~s én' k h(" lI 1< olozsw'ir t N a o-y (UI ho l' szel'vezett Pgy 
\·OllúR-nég."(-'R t1:Ín;:l RiÍg'Ot. l{itiinö ta g jni voltal\: Szitás 8[1I1UOI', 

~1 0 n tov i <: h Gyuln. Pptl' l,·j Istvi:Ín , Dohoka y Kálmán , dl' , Va:jda 
1~ !Ilil. Szorg;ahlln san tanllltak . B l'n R~ai a l eg~zo L'ga l ma sa bh -I:ltogntójuk \'olf. Sz ive!-\C'1l iil1 \'("Jük ;\Z a latt i ~, umíg ta nultak, 
B I':l ~ ~il i t \-al ósiígo~ oráclIJumnnk t:lr1othí k, ö l'(.mest hallgat 
tii k m(lgj(lg~' zést'it , él'rlekes r~h· il ~lgos ít á~nit. magynnlzatnit. 
BJv(\zet \'olt hHlIgn tn i, lIlic!ön magasztal ta n damely mií vész 
I't\ lI'ogiisii t, h'hctségé t S aprórn sze(l\,(' hibá it , al kotta mC'g 
rlll a it é letét. 

I\l\fll kh'ánt egyedül él\'C'zni SllllHUit. l..Jegkcvésbbé a z('
nét. mcrt az olyan isteni élvezet, alllC',l yhen máRt is l'észesítC'ni 
k~ 1 1. K edvelt Illuzs ikusn it előke l ő hők czii séggel halm ozta el, 
"a la hol csak alkalma k ilHíIkozott. 

Mil yen b,í josa n hh'ja meg n nclégének ked yes Etelkr. já t 
187'[-bon: 

rra vaSZl'a kelve a fecskék is útra kelnek. Nem lehetetlen, hog~"" 
éli is úgy teszek. mint ök, Hanem mivel szen t Dávidkéu t : ,.a ve
l'é lmek yug yon fészke". a fecske is szere tn é. bog:r biztos fészek 
várja , . . Ennélfog va ké rlek, szerezz számomra. va gyis illkcí bb ró
,'ásolllrH há rom belépti-jegyet a Patti ko ncertre jó elöre u , m, 
k ettöt nekem és tál'sam na k, h u is me,·ed. GöUCZY E tu snak, k it csó
kol Bmssai. 

A vonós-négyes " is teni zenc, 
, zchbet, fe l e lll clőhbet elképzel!ü scm 

, I ' \ 'e emenye. 

melynél tökéletesebbet·, 
lehet" - ez volt Brassa i 

1886-han szerctctt volna elmcnni a B lil o\\' bang'\'crscnyére 
Budapestre, de nem mehetetL Úgy Regí tett, hogy megbivta. 
Blilo\\'ot Kolozsvúrra . Lcvclet í rt " miívésznek. dc hogy an
nál bizonyo::-nbb legyen tl siker, nlt,\g kérte Budapesten tanuló 
llühnn1t[lit : Rigó ~!rÚL'i:l és Nagy J-olel n ki snsszonyokat, hogy 

" B 'b " . k " ,rassal HeS! ,zeneszeti ' alnndja il'ól egész adomakör ke-
II.ng. :1hkor II GO-as c\'ek del'ekilll u v ilágíl'Ű Florenzi v onós
II cg~:es" el~átoga to tt ~udc\pe~tl'e is, .Bl'aSSCl i búes ta lelkesedés m/l -
1ll 0la~an l Ohan,t fel Hi c fo; HlI vel mul' ne m volt ideje lll"}".l hon'Y '1 
"ul~ata~'ba m~nJ~ n. ClZ:? ll mód~n fogla lt he lyet il Z e l ső sorbclu. a~nin~t 
~,l .~,OC!;i1b~1 . ~l ~~~~ l~t: o~sze~Y Ul: t . s z:é J e~ kn}'imidü kalapba n. hótó l 
.t td zu tt tl, l IOC:-; Zl1lhC' lI . A .I e~yet mllld l~ ta \'im ttnJ ,'c nd C' l te Il IPg', 
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____ --'P'-'E~· T I T.dXÁR E:S JJ CKRITIKr: 

a le\'elét személ yesen adják át régi 
is. de leyelem olnlshí.ru - u'ja Bra 

barMján3 k, "Külömb~n 
sziyes fogn-

delsról biztoSÍtom:':!\l . 
Semmi akadály nem tántorította el ettől a múzs.'Íjától. 

1fikor mások n csöndes \'iSSZ:1YOnulást yálasztják. Brassa i 
] -ben több lelkes kolozsniri z~uebarát egítségén:-l h.lrsn
S,l2'ot szelTez. ~[egala kí1jn n K Olozsl:ári zenetársaságol . Saját 
~ 

keziileg írt fölbh'ást b~át ki K olozs,-ár zenekech'előibez, "A 
kamarai-zene kedyel ése és gyakorli:lsa ho\'atoYább ön'endeh~
sebb haladást II 'elT!'n nÍt"osllllkb,," , alkalmat kiníntunk szc-
rezlli a szépm(Í\'éEzet gyakorlóinak és tiszte lőinek. hogy "ég
rehajtó eredményeit éh'ezbessék, Feltemik a zenében eléb" ln· 
doftakról. hog)' nem ki,'únják "gyertyájllkat ,-éka alá rejteni" 
és örvendenek, ba " báznép és közelebbi i smerősök körén ki· 
,'ül is gyönyőrködtethetnek vele szak~rtő és baráts,ígo indu· 
latu hallgatókat," 

:lliut.í n az el ső ha t estély jól sikerült. kötelező nyilatko· 
zásr ... bivta föl a közönséget és 130·nél többen jelentkeztek. 
Nagyon meg ,'olt eléged"e az eredménnyel és élete yégéig 
buzgó hé\'yel irányította fl Tá l'SUságot, mert működésében 
örömét lelte, Ltols ' nyilnÍllos megjelenése az ő tiszteletére 
,'endezeft zeneestélyen halála előtt kettő esztendő,'e l történt, 
Ezzel " ette búcsújM cl zenetársaságtól is, K olozs,'á r b'lmuló 
közönségétől is.:! I 

Halála után egy ideig sziinetelt él tá rsaság. mígnem dl'. 
Farkas Lajos egyet, tanár elnöklete a latt újnl szelTezkedeft 
n régi cím alatt, de ekkor már philharmonikus h1Lllgyerse· 
nyeket ,'endezett, rövid ideig, 1905·b<1 n újra föléledt cl most is 
müködö .,Zenetársaság". 

2'0 Brassai le\"ele R igó M.hiához. 
o ' h A, Brassa i fél zelletunárság e l őször :.1 régi unitltr.ius kolle
... I~l.m dlsztel'mébeu, azután u Li ceumb.1111. végHI a kel"es k. nkndé· 
Il:\UIl .... endezte esté J:.;'c it. Sok Chlss ikus mü ke ciii I itt belllu tl1tónl. 
li: .'~1lI S0 1' öSlizeállítúsábnll Bl'llssn inak \'oJt ICg'nClt,n"obb része." Dl'. 

uzItska B éla ludósítása. . 

D,. Ber.. e,.: Dr. B.u.aL st •• ,I.IIIt. 
I ~-- 11 - 1~ 
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