Ja, i Franz Liszt har vi jo en af Romantikens store Førere i Musiken, og
hans Vugge stod i en ungarsk Forvaltergaard. Blev han end lidt mere præget
af tysk Aand i sine symfoniske Digtninge, saa gav han dog et af de tidligste
Udtryk for den ungarske Folkemusiks blodrige Syngen og vilde Rytmeleg i
sine Rhapsodier, der bar disse Rytmer ud over hele Europa, hvor de fik stor
Betydning for al national Tendens i Musiken.
Den nye Tid i ungarsk Musik staar mest typisk repræsenteret i Ernst von
Dohnanyi, Béla Bartök og Kodaly. Dohnånyi har jo længe staaet i de forreste Rækker
ikke alene i del ungarske men i det europæiske Musikliv. Her hjemme er han
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forlængst kendt som en af vor Tids største Klavervirtuoser, som Komponist til
Pantomimen „Pierrettes Slør“ og til Violinkoncerten i d-moll, et af de betyde
ligste, tematisk mest særprægede Værker i den moderne Violinkoncertlitteratur.
Dohnanyi sidder i Øjeblikket inde med den fornemste Dirigentplads i sit
Hjemland, „Philharmonisk Selskab“ i Budapest.
Béla Barloks Navn er gennem de senere Aar mere og mere blevet knyttet
til Begrebet: den radikale Modernisme i Musiken, og det er jo ogsaa ubestride
ligt, at han staar blandt de dristige og højst begavede derude paa „Fløjen“.
Det er imidlertid i en mere moderat Tilstandsform vi lærer ham at kende i hans
Suite, Nr. 1, Op. 5, skrevet allerede 1905. Det vi træffer her er gnistrende blöd
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rig modernistisk, men gennemnaturlig Musik, der i hele sin Udtrykskarakter,
i sin Nerveholdighed og Rytme laaner sin Farve fra den ungarske Folkemusiks
dybe Egenart, den Bartök mere end nogen har studeret. Han har sammen med
Kodaly udgivet meget store epokegørende Samlinger af sit Fædrelands nationale
Sange og Danse. Vi anfører de vigste Temaer i de to Suitesatser, der frem
føres iaften. I Moderatosatsen lyder Temaet som følger:

Bela Bartok: Suite. Sats IV.
ø Moderato

i J

J J

J

A 11 11 A : 1 1 >- K 1 1

det bæres frem iklædt Engelsk Hornets sørgmodige Skalmejeklang, men føres
ud i en ægte Ungarerstigning.
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