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Vecsey Ferenc.
(1893—1935.)
Fiatalon, 42 éves korában a szíve
ölte meg a távol hazájától élő magyar hegedűst, Vecsey Ferencet. Valamikor a legnagyobb hírű magyar
csodagyermek volt, Hubay mester iskolájának egyik legkiválóbb növendéke, valóságos pszichológiai rejtély
mindazok előtt, akik a ragyogó,
fekete szemű kis fiúcskát annak idején hegedülni hallották.
Első mestere atyja, Vecsey Lajos,
aki maga is kitűnő hegedűs és kamarazenész, anyja Szentkirályi Margit jó zongorajátékos. A szülői házban tehát bőven volt alkalma jó és
sok zenét hallani. A gyakori kamaraesték alkalmával a 3—4 éves gyermeket nem lehetett addig lefektetni,
amíg csak meg nem győződött arról,
hogy aznap már nem lesz több zenélés. Kitűnő hallásától bátorítva,
atyja már ötéves korában komolyan
tanítja hegedülni olyan nagyszerű
eredménnyel, hogy 1899. év nyarán
Tátra-Széplakon, következő évben
pedig Thurzó füreden hangversenyen
lép fel. Már ekkor bámulatba ejtette
hallgatóságát érett felfogásával. Hat-
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éves, midőn Hubay mester tanítványa lesz, aki egy pár év alatt kész
művészt farag belőle. Alig volt megmagyarázható, hogy hogyan tudott a
gyermek Vecsey a felnőtt férfi ihletettségét megközelítő komolysággal nehéz versenydarabokat tolmácsolni.
1903-ban már külföldi hangversenykörútra indul. Berlinben Joachaimnál
tanul még egy ideig, majd bejárja
Amerikát, Keletázsiát mindenütt halmozva sikereit. Neve világmárka
lesz, aranycsengésű a nemes komoly
művészetben, beváltva, minden gyermekkorában hozzáfűzött reménységet. Utazásai közepett mindig szakít
magának időt arra, hogy haza látogasson, ahol a közönség mint régi
kedvencét dédelgette. Végre Rómában telepedik le, azon a földön, ahol
különös szeretettel méltányolták mindenkor kivételes művészi képességeit.
Vecsey Ferenc játékában különösen a könnyed előkelőség, a nagyúri
fölény tűnt szembe kifinomult, artisztikus érzékkel és ragyogó virtuozitással párosulva. Korai halálát
őszintén gyászolja magyar hazája,
amelynek egész életével csak dicsőséget szerzett.

Prahács

Margit.

Színház.
Valaki járt itt.
Jerome K. Jerome színjátéka a Nemzeti Színházban.
Egy londoni boarding-houseban
a kapzsi penziósné meg kócos kis
cselédje gondozása alatt kilenc kificamodott életű és lelkű ember él
együtt az egymás iránti komiszságnak förtelmes légkörében. Ebbe a

sűrített Sodomába beköszönt egy
melegszavú, sugallatos szemű idegen,
az evangéliumi jóság testté vált szelleme. Rendre tükröt tart az élet
elesettjei elé, hogy abban ráismerhessenek jobbik énjükre, mely a
szennyréteg alatt mindenkiben a megtisztulás és megigazulás felé vágyakozik. A hazugságokkal meg nem
környékezhető, rejtélyes Idegen sor-

339
ban leveszi szívükről a terhet, mintahogy beköszöntésekor a kis cselédtől elveszi a nehéz tálcát. S amikor
a ragadozó ösztönök melegágyát a
szeretet és emberiesség termőtalajává
változtatta, ahogy jött, csendben és
sugarasan, eltávozik, nyilván abban
a keserű tudatban, hogy a hasonló
erkölcsű és indulatú emberi közösségeknek még éppen elég bőséges
száma vár balzsamos szavára, szívekbe és vesékbe látó tekintetére.
Jerome darabja majd egy negyedszázada iratott, akkor is novellából;
a tegnapi hang is, az epikus fogantatás is eléggé megérzik rajta. Mindezt a napisajtó váltig fel is hánytorgatta. Pedig bármennyire igaz is a
tárgynak felötlően szenvedőleges természete s a fejlesztésnek némileg
gépies volta, finomabb érzékkel azt
is észre kell venni, mennyi igazi írói
érték van benne. A lelki orvoslás
páciensei mind egyéni különbözőséggel fogadják magukba a megtisztító igét, mely maga is finoman alkalmazkodik ezekhez az egyéni különféleségekhez. S az Idegen magatartásának egyre erősbödő hangsúlya is
szépen, költői elmélyüléssel van megéreztetve. Mi szívesen láttuk az elhunyt kiváló író színrehozatalát, elvégre ha valahol, a Nemzeti Színházban nemcsak a népek, hanem a korok
szavának megszólaltatása is helyénvaló.
Horváth Árpád gondos, noha kissé
bátortalan rendezői elgondolását jeles
együttes szolgálta. Timár nemes eszköztelenséggel, mély átérzéssel apostolkodott, gesztusokban való nagy
takarékosságával elérte, hogy a döntő
fordulókon egy-egy kézmozdulata
egészen kivételes jelentőséghez jutott.
Vaszary Piroska cselédlánykája valamivel groteszkebb a kelleténél, de ez
legfeljebb a szerelmi szolgálatok valószínűségének rovására esik : lelkiekben igaz és megindító. Rápolti Anna
szép beszédjét valódi érzés fűti. Su-

gár dickensi ábrázolása remek. Ághy
Erzsi meglepett friss színészi képzeletével, Juhász jellegzetességével.
Aczél Ilonának ilyen feladatokban
való pompás helytállását rég ismerjük és becsüljük. A ritkán foglalkoztatott Környey Paula az epizódban
tünt ki, nemkülönben két biztatóan
fejlődő fiatal: Ungvári és Perényi.
Lovagias ügy.
Hunyady Sándor életképe a Vígszínház
együttesével a Pesti Színházban.
Nem nagy «ügy» ez, sőt egészen
helyiérdekű ügyecske, a helyiérdek
ezúttal az Erzsébet—Terézváros körzetéhez tartozván. Ami pedig a «lovagias» voltát illeti. . . Mindamellett
igenis emberi ügy, emberséges írói
érzéssel megfogva és megmutatva.
A senkiember kispolgár cégvezető
életének egyetlen válságos pillanata,
melyből akár tragédia is kerekedhetnék, ha Hunyady az olcsóbb hatásokkal biztató szívbemarkolóságok
helyett az egészet nem billentené
szépen vissza a mindennapi kis kompromisszumoknak arra a területére,
ahová a valóság az ilyen kisemberügyeket jobbára jótékonyan átutalja,
s ahol a maga írói eszközeivel és színpadi hangjával a szerző is otthonosabban érzi magát, mint a nagy viharok villamos feszültségében.
Virág úr, a kis színmű tragikomikus hőse, a maga mindennapi,
irodai környezetében szenvedi el azt
a tettlegességet, amely mindenki máson gyógyíthatatlan sebet ejthetne,
őt azonban csodálatosképpen a megbecsültetésnek és a jelentékenységnek ránézve addig elképzelhetetlenül
magas csillagkörébe ragadja.
Hunyadyt magát ez a műve kevésbbé ragadja az írói jelentékenység felé. Amit itt csinál, tisztára
«Kleinmeierei», mindazonáltal ebben
a műfajban sem tagadja meg tehetségét és rokonszenves hangja itt is
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kiütközik, az epizódon akárhányszor
ott csillog kedves humora, megbocsátó jósága. Hanem a lényeggel
szemmelláthatólag kemény tusája
akad. A színmű derekán ez elől jócskán ki is tér, a legkeményebbnek
induló jelenetet semmis esetlegességekkel elvágja, az erősebb drámai
összeütközés kiaknázása érezhetően
nem kenyere, s inkább csak a darab
lírai kihangzású zárójelenetében tapint rá (szépen és gyöngéden) az
egésznek arra a magvára, melynek
kifejtésével a megelőzőekben adós
maradt. Feltünő, hogy színpadi irodalmunk újabban mennyire pártfogásába veszi a környezeti erőktől
elferdített, de «alapjában» becsületes
és önfeláldozásra hajlamos jellemeket. Maholnap, ha a színpadon gyanus és aggályos viselkedéssel találkozunk, eleve mérget vehetünk rá,
hogy mögüle a lelki jóság és nemesség
ábrázata bukkan elő. Heltai eredendő
optimista, de bizonyos az is, hogy
ez a hajlandósága, valahányszor az
élet komolyabb rétegeihez bocsátJó üzlet.
kozik alá, hatásában menthetetlenül
Heltai Jenő vígjátéka a Vígszínházban. a régi, jó, kotzebuei hagyományok
Színpadi hosszabb hallgatása után közelébe sodorja.
Hegedüs Tibor odaadó rendezői
Heltai most nem egészen a régi,
ismert hangján szólalt meg. Víg- munkája, azzal, hogy az előadás
játéka kevéssé játékos, még kevésbbé stílusát egy kissé túlságosan érzelvíg : erkölcsi és jellembeli válságok mesre fogta, még inkább errefelé
körül kereskedik, írói becsületes szán- terelte a hangsúlyt. A közreműködők
dékkal, a dialogusban is sok költői élén Darvas Lili finom és választékos
fordulattal, csak a fődolgokban némi művészete haladt. A színpadi beszéd
hervadt színpadi hagyományoknál árnyaló gazdagságában vele ma náfeledkezve. Egy névleges házassági lunk kevesen vetekednek. Játéktársa,
esetet vet fel, melybe egy családjáért a sokatigérő tehetségű Somló István,
és tudományos munkájáért magát ezúttal valami kelletlen fanyarsággal,
ilyen sötétbeugrásra szánt fiatal or- szálkás feszengéssel bontotta meg az
vost, meg egy anyaság előtt álló író elgondolásának igazi hangnemét.
grófi kedvest sodor együvé, s azután Messze kimagaslott a Makay Margit
megmutatja, hogy e közhiedelemben fölényes játéka ; abból adott leckét,
tisztességtelennek vélt megalkuvás, ami a legnehezebb feladatok egyike :
e «jó üzlet» hátterében mennyi tisz- az előkelő karikaturából. Ágay Irén
tesség, emberiesség és önfeláldozás egy kissé kifúlt az igyekezetben, neki
kerülhet kínpadra. A felszolgálásban még több önismeretre van szüksége.
az író régi színpadi gyakorlata is Somlay szemmellátható kedvetlen-

örvendetesen megkülönbözteti őt a
színpad szapora Olcsójánosaitól.
Azonfelül csupa jó és hálás szereppel ajándékozza meg színpadi gárdáját. Kabos Gyula mintegy alkalmát leli, hogy az ebben a nemben
annyiszor színpadra teremtett kispolgár-elgondolásának
részletvonásait itt végre összegezhesse. Érthető,
hogy széltére él is az alkalommal.
Gombaszögi Ella maga a művészi
egyszerűség és közvetlenség; mélyen humoros a groteszknek legcsekélyebb árnyalata nélkül. Muráti Lilinek kedves, derűs, friss teremtést
kell megformálnia, teljes sikerrel meg
is felel mind e kívánalmaknak, ezúttal
ama bizonyos «flepperkedés»-sel mégcsak nem is kacérkodva. Ráday is
kitünő, amint finom egyensúlyt tart
a nyegleség meg a tisztességes indulat
között. Még Gárdonyit illeti elismerés, továbbá Sitkey Irén kedves humorát s nem utolsó sorban Tarnay
Ernő játékmesteri munkáját.
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sége sem sokat lendített. Rajnai a
rutinjára bízta magát. Berky Lili,
Makláry és Peti kis feladatuknak
erős támaszai.
Szentpétervár.
Oszip Vronkov és Pavel Rourke színműve a Magyar Színházban.
Kémek és besúgók nélkül bajos
volna végére járni, hogy kiből vagy
kikből fordították ezt a jellegzetesen
«külvárosi színház»-stílusú darabot,
mely kémek és besúgók világát viszi
színre, az egészet az ilyesmire fölöttébb alkalmatos «rejtélyes Oroszország» fedezete alá helyezve. Az oroszjapáni háború idején nagy port felvert Azev—Gápon-féle kétkulacsos
néplázítás mozzanataiból ragadja ki
a színpadilag legnagyobb hatást ígérő
fordulatokat, azon kezdve, hogy az
álforradalmár Azev behízelgi magát
a mindenható Ochrana főnökénél,
egészen addig, amikor a veszedelmes
szimultán játszmán végül is rajtaveszt és elvbarátai, még tulajdon
felesége is, öngyilkosságra ítélik.
Világért sem állítanók, hogy ily
talányos lelkű hazárdjátékos drámailag ne volna megrajzolható. Hogy
valaki elkeseredett lázadóból miként
lesz a hatalom megfizetett eszközévé : elég érdekes lélektani felfejtésre adhatna alkalmat. Hanem itt
ilyesminek még árnyéka sem kísért:
az alakok egyszínűek (azok még a
kétszínűek is) és fejlődésnélküliek,
minden egy-egy jelenet tartamára és
szolgálatára van előirányozva. Bábszerűség kerül az egészbe, s mivel a
közelmult történelmi alakjai is fellépnek (Miklós cár, Gorkij stb.), valami panoptikumíztől sem szabadulhatunk. Sőt még az enyhe komikum
is kísért, s éppen a legvérfagyasztóbb
helyeken : az egyre bombákat gyúró
svájci elvtárs, aki a mulatóhelyen
ital helyett konokul a lexikon ciankáli-kötetét kéri, vagy az a másik

összeesküvő, akinek a városi bundája
dinamittal van kibélelve s ezért a
női ölelés elől rémülten hátrál,
hogy párosával légbe ne röpüljenek : a füzetes ponyvaregények világából valók.
Kár Hevesi Sándor lelkes rendezői
munkájáért, kár a szereplők nagy
igyekezetéért. Törzs Jenő kétlelkű
spiclije remek tanulmány, szinte eltünteti a szerep eredendő ürességét
és plakát-stílusát. Földényi is megint
nagy figyelmet keltett az «elméleti»
forradalmár kitünően megfigyelt figurájával. Makay Margithoz méltatlan
a feladata, amit mégis ad, a magáéból
adja. Beregi, Vértes és Justh Gyula
is leköti a figyelmet egy-egy pillanat
erejéig. Ennél többet nyujtani itt
nem lehet: ha van percnek íródott
színpadi mű, akkor ez bizonnyal az,
a javából.
Egy asszony hazudik.
Fodor László színműve a Belvárosi
Színházban.
Gyilkossági bűnügy, melynek szálai az exminiszter házatája felé vezetnek : ez meglehetősen Wallace-szagú
alapötlet. Fodor nem is riad vissza
attól, hogy az érdeklődést a legbeváltabb eszközökkel csigázza fel, sőt
ezúttal a főbaj az, hogy ebben a vonatkozásban erősen túllő a célon:
az ifjú kegyelmesasszony garniszállóbeli gyilkos szereplésének hátterében
olyan sötét indítékokat gyaníttat,
hogy a kifejlés nagy csalódást okoz :
kiderül, hogy hamis feltevések nyomában szimatolgattunk, hiszen itt
csupán két makulátlan embernek —
a kegyelmes-párnak — felesleges túlbuzgalma okozott minden bajt, ami
a rendőrség segítségülhívása útján
alighanem revolver nélkül is elintézhető lett volna. A gyilkos fegyver itt
a színdarab érdekeit szolgálja, nem
a földi igazságosztáséit. Az előbbieket
— úgy látszik — sikeresen, hiszen
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Bécs, Prága és Zürich jóváhagyó
tapsaival vonult be hozzánk Fodornak ez a jellegzetes «Effekstück»-je,
mely szerzőjére még abban is jellemző, hogy — mint mindig, valahányszor igen silány anyagból dolgozik — ezúttal is sok irodalmiságot
igyekszik védekezésül belevegyíteni
a főztjébe. Most például egy rendőrtisztjét kapja el a lírai raptus : vele
mondat el valami hihetetlenül üres
és leleménytelen «szimultán» áradozást a nagyváros «csodálatos» sorsés végzetmozaikjáról. Akkor már
ennél többet érnek azok az apró
ujságkrokik, aminőkkel a darabja
szintén szaporán meg van tüzdelve.
A Belvárosi Színház kitünő együttese a feladatokban több csillogtatásra csábítót kapott, semmint teremtenivalót. Bulla Elma egész lelkét
belevitte az ütközetbe, megható kötelességérzettel vállalta a nemesebbéhamisításnak gyötrelmes kálváriaútját. Az ő szép becsvágya különb

táplálékot érdemelne. Helyzetileg is
ez az új szerepe annyira közelesik a
Vallomás-beli feladatához, hogy egész
erejét latba kellett vetnie az ismétlés
veszedelmének elhárítására. A színháznak is érdeke volna e nagy igéret
méltóbb foglalkoztatására több gondot fordítania, ahelyett, hogy Kiss
József soraihoz meneküljön : «Minek
is kellett gyémántot találnom, Ha
aranyba nem foglaltathatom». . .
Beregi a politikai nagyságok jellemereje felől elhíresztelt rossz véleményt
valósággal halomra döntötte. Páger—
legutóbbi bájos részeg-alakítása után
— most az éber józanságért állt helyt
teljes sikerrel. Nagyon kitűnt Szigeti
Jenő sugallatos erejű telepatikus fenoménje, Árpád Margit egészséges
realizmusú szobalánya és Pártos zamatos taxisofőrje. Apáthy, Vándory
Margit, Zöldhelyi A n n a : egytőlegyig a maguk helyén vannak. Baróthy rendezése igen jó.
Rédey Tivadar.

Képzőművészet.
A harmadik Nemzeti Kiállítás.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter által rendszeresített Nemzeti
Képzőművészeti Kiállítás ezidén is
megtartotta seregszemléjét a Műcsarnokban. Hálásak lehetünk a kultuszkormánynak, hogy immár harmadik
ízben, évről-évre megkísérli a magyar
művészet aktuális állapotát bemutatni ; valamennyi mestert és tehetséget táborba szóhtja, a szélső jobbszárnytól a szélsőbalig, a konzervatívoktól a legújabb irányok harcosaiig.
Ez a kiállítás, szép elgondolása szerint a magyar művészet parlamentje,
mindenki felszólalhat, sőt mindenkinek fel kell szólalnia, legjobb szavával, alkotásaival. Ismétlem, hálásak
lehetünk s azok is vagyunk, mi közönség, sajnos, ugyanez nem mondható el a festőkről és szobrászokról,

akiknek leghálásabbaknak kellene
lenniök. Már a mult évi kiállításon
meg lehetett figyelni, ami ebben az
évben még kirívóbbá vált, hogy a felvonultatott műtárgyak összessége
mélyen művészeink átlagos képessége
alatt marad ; azaz a képek és szobrok
nem reprezentálják alkotóikat, ami
azután az összességet illetően egészen
hibás keresztmetszetet ad. Ma már
külföldön is kezd híre futni, hogy a
modern magyar képzőművészet a legjobbak közül való, de ha külföldi látogató végignézi e kiállítást, amellett,
hogy szép és értékes műveket lát,
korántsem fogja megsejteni azt, hogy
népességünkhöz arányítva rendkívül
sok, egészen elsőrangú mesterünk
van, kikre nemzetközi mértékkel
mérve is büszkék lehetünk.
Ki a hibás, a zsűri vagy a művészek? Aki végiglapozza a katalógust,
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láthatja, hogy a zsűriben a legkülönbözőbb árnyalatok legkiválóbb képviselői kaptak helyet s ha ez sem
győzné meg a zsűri ártatlanságáról,
a művészek névjegyzékéből láthatja,
hogy mindenki, aki csak valamit számít, helyet kapott a nagy bemutatáson. Nem kétséges, hogy csak magukat a művészeket lehet okolni a nívó
középszerűségéért. A Nemzeti Kiállítás nagy alkalom a szereplésre, a
sajtó is bőven szokott vele foglalkozni, nem szabad megfeledkezni
róla — így gondolkoznak róla a festők
és szobrászok s hamar beküldenek
valamit, ami éppen kéznél van a műteremben. A kiállítást a kultuszkormány évről-évre, rendszeresített időpontban rendezi meg. A művészek
mégsem készülnek rá, mégsem törődnek azzal, hogy friss termésükből a
legszebbet, a legjobbat őrizzék meg
erre az alkalomra. Ami annál érthetetlenebb, mert ha a legjobb kép már
előbb gazdára talált, a tulajdonos
boldogan és büszkén engedi át kiállítási célokra. Ennek az indolenciának
több oka lehet, a kényelem, a rendszertelenség vagy leginkább a nyomor fásultsága. Akárhogy is van,
javítani kell és lehet javítani rajta,
ez a művészek egyetemének és a közönségnek egyaránt érdeke.
Kevesen vannak, akik az átlagnál
máskép gondolkoztak s e kevesen
megérdemlik, hogy nevüket feljegyezzük. Az akadémikus csoport után,
mely a rendesnél még sivárabb, szinte
tehetetlen alkotásokkal szerepel, a romantikus realisták között Tornyay
János érdemli meg az említést, dús
és zamatos festőiségével. Csók István
női arcképe részleteiben kiválóan
finom és artisztikus munka. Szlányi
Lajos kálvintéri tájképe a legsikerültebb veduták egyike, amit az utóbbi
években láttunk. Franciásan elegáns
Mattyasovszky-Zsolnay
László tájképe. Koszta József magyar tárgyú,
viharos kontrasztokkal festett jele-

netei a művész legjobb idejére emlékeztetnek.
Az újabb nemzedék festői közül
Szőnyi István érdemes említésre, bár
legutóbbi gyüjteményes kiállításán
talán még egy árnyalattal jobb volt,
mint ezúttal. Bernáth Aurél női arcképe a vörösek és barnák csodálatos
gazdagságával lep meg, nagy triptichonja kissé fáradt. Jelentékeny mű
Berény Róbert csellós nője. Medveczky Jenő hideg és kemény tájképei
a művész önmagával való további
viaskodását mutatják. Egyszerűségével feltűnt Förstner Dénes Alvó leány
c. vászna.
A szobrok között Pátzay Pál Budapest c. modern ruhás női figurája
aratott legnagyobb sikert s méltán.
A művész szakított a konvencionális,
időtlen kosztűmökkel s mai öltözéket
adott a szép, ifjú alakra, melynek
élettel teli frissesége a fiatal fővárost
jelképezi. Igen szép Beck Ö. Fülöp
Alvó leány c. domborműve, Medgyessy Ferenc erőteljes, monumentális Móricz Zsigmond feje, Mészáros
László férfi arcképe, Vilt Tibor tanulmányfeje. Zólyomi-Zierlich Rezső, aki
nagyobb, fába faragott kompoziciót
állított ki, igen jó kisplasztikus lenne
a német renaissance szellemében. Feltűnést keltenek Madarassy Walter
kiváló érmei, e fiatal művésztől igen
sokat várunk, a start kitűnően sikerült.
Nyolc festő és nyolc szobrász a Nemzeti Szalonban.
A Nyolcak emlékezetes szereplése
óta ez a szám mintha kabalává vált
volna, gyakran felbukkan kiállításokon. Ezúttal oly művészek választották, kiknek legnagyobb része rövidebb-hosszabb ideig az örök városban
dolgozott. Egyéb nem is igen köti
össze a csoportot, mely naturalistáktól neorealistákig sokféle törekvést
ölel rendszertelenül magához. A két
Basilides testvér, Barna és Sándor
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a dekoratív-illusztrátor irány szerelmese, művészetük hol Dulac illusztrációira, hol Molnár C. Pál műveire emlékezte : tehetségük a reájuk rakodott emlékezés-réteg alatt fulladozik ;
kár, mert formaérzékük finom és biztos. Farkas Sándor Ébredés c. aktja
jó részletei ellenére nem hat egységesen. Csúcs Ferenc figyelemreméltó
szobrász, ha egyelőre csak oroszlánkörmeit mutogatja is. Gallé Tibor
grafikái artisztikusak. Heintz Henrik
az olasz novecento neveltje. Római

emlék c. többször bemmutatott vászna
egyben legjobb alkotása. Jeges Ernő
akvarelljei ezúttal kissé nyersek. Kaveczky Zoltán rézkarcai technikailag
kiválóak. Szabados Béla kis táncosnőfigurája sikerült, Szomer Lászlót erőteljes plasztikai érzék jellemzi. Madarassy Walter érmeit a Nemzeti Kiállítás alkalmával méltattuk, aktfigurája alapján is megállapíthatjuk,
hogy az érem és a kisplasztika közelebb áll hozzá, mint a nagy méretet
igénylő műfajok.
Genthon István.

Zene.
Ditrói Csiby József bemutatkozó
hangversenyének alkalmából örömmel számolhatunk be egy izmos, magyar tehetség meglepő gyors kibontakozásáról. Művészi teljesítményének legfőbb mértéke, hogy a zongorán, tehát azon a hangszeren, amelyen már mindent elmondottak, amit
technikai tudással és bűvészkedéssel
el lehet mondani, tudott érdekeset,
újat nyujtani, mert játékából kiéreztük az igazi muzsikus őszinte szívből
fakadó lelkesedését. Bach-Busoni
hatalmas Chaconne-jában talán nélkülöztük a felépítés nagyvonaluságát,
a hangulat egységét, amely egység
minden legfinomabb aránylatot magába olvaszt, viszont a mű heroikus,
súlyos páthosza, meggyőző ereje annál plasztikusabban jutott érvényre.
Hogy a klasszikus eszmények menynyire előtérbe jutnak a fiatal zenészgeneráció előadó stílusában is, ezt
Csiby József különösen Beethoven
Fis-dur és Chopin B-moll szonátájával bizonyította. Előbbiben a ritmikus erő és lendület, a férfias koncentráció, Chopin tolmácsolásában
az őszinte hév, a szárnyalás képessége, a romantikus érzelmességnek
egy magasabb szellemiségbe való
emelése ragadott meg legjobban. Természetesen ebben a felfogásban hát-

térbe szorul Chopin melódiáinak
lágysága, ritmusának a gyertyalánghoz hasonló leheletfinom könnyedsége, hogy annál erősebb hangsúly
legyen azokon a részeken, ahol a
halál közelségét idéző miszticizmus
jut kifejezésre. Ebből a szempontból
a gyászinduló előadása nagyon szép
volt, míg az utolsó tétel kísérteties
suhanása még egészen meg nem oldott előadási probléma volt, amit
valóban csak különös ihletettséggel
lehet visszaadni. A Debussy művek
halvány pasztelszínei, arisztokratikusan előkelő, bensőséges tónusa mindig sokat veszítenek a nagy hangversenyekben. De Dohnányi Es-moll
rapszódiájának szárnyaló költőiségében, H-moll Capricciójának csillogó szellemességében, eszményi zongoraszerűségében annál szabadabban
tobzódhatott a tanítvány pompás
temperamentuma, ragyogó technikája, megelevenítő fantáziája. Szívből óhajtjuk, hogy a fiatal művész
későbbi fejlődésében is olyan méltó
képviselője legyen a Dohnányi-mester-iskolának, mint amilyennek első
bemutatkozásakor bizonyult.
*

Ezelőtt még egy évtizeddel is
bajos lett volna elképzelni, hogy egyszerű székely parasztok lépjenek fel a
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Zeneművészeti Főiskola hangversenydobogján és népi ének és táncbemutatóikkal olyan forró sikert
arassanak, amilyennek világhírű művészek ünneplése nyomába sem léphet. Vajjon az agyonkultúrált modern
ember vágyódása a primitív életformák után, vajjon az ujság ingere — a
sok inyenc falat után a j ó barna kenyér
ízessége — volt e az előhívója a nagy
érdeklődésnek, nem tudjuk, de tény,
hogy a főváros és a falu népe ezen az
estén megértette egymást. A város
rádöbbent arra, hogy milyen szellemi
kincsek, milyen nemzeti közvagyon él
elrejtve egy nép körében, amely a
természettel ősi egységben messzi
havasok között, ősei földjén idegen
birtoklókkal éli a maga életét. Udvarhely megyének különféle faluiból
válogatták össze a nyolc táncospárt,
hogy minden változtatás nélkül, úgy,
ahogy ezt otthon szokták, mutassák
be művészetüket. Műsoruk gyöngébb
része az ének volt. A régi népdalaikból, sajnos, nem hallottunk tőlük
semmit. Az együttes javarészt fiatal
emberekből állott, akik már úgylátszik, csak az újabb nép dalstílust ismerik. De szívesen hallottuk volna
pedig azokat a gyönyörű ősi székely
népballadákat, amelyeket népdalgyüjtőink feldolgozásából ismerünk.
Az őseredeti népi előadást nem pótolhatja a leghívebb utánzat sem.
Ehhez a bensőt kellene visszaformálni, lerázni mindazt a béklyót, amik
annyira eltávolították az embert a
természettől és önmagától.
Annál jobban élveztük a székelyek
táncait, a verbunkos, a székely csürdöngölő, a seprűtánc stb. bemutatását és ezekben a ritmikus erőt, mint
minden népi zene legnagyobb életforrását. Maga a zenekíséret, amit
egy cimbalom és egy klarinét szolgáltat, egyszerű, folyton ismétlődő motívumokból áll, de jobban ideillőt el
sem lehet képzelni. Szinte elképesztő,
hogy a férfiak milyen szövevényes,
Napkelet

a legkisebb részletekben is átélt,
plasztikus ritmusfigurákat tudnak eltáncolni. Pedig ezek ugyan sohasem
tanultak fáradságos munkával gyermekkortól kezdve balettiskolákban,
hanem megtartották a táncot annak,
a m i : szórakozásnak, játéknak, nagyszerű temperamentumnak, életörömük ujjongó sokszor féktelen kifejezésének. Annyira összeforrnak a
táncritmussal, hogy alig csendül fel
a zene, már egyetlen mozdulattal
tökéletesen beleilleszkednek különféle figurációiba s egy pillanatra sem
lankad bennük feszítő ereje.
A Vajda János Társaság mint kitűnően sikerült vállalkozást könyvelheti el a székelyek budapesti szereplését. Óhajtásunk csak az volna, hogy
legközelebbi alkalomkor ne a híres
székely népballadákról halljuk a költői mondatokat, hanem magukat
ezeket a balladákat igazi alkotójuk,
a nép előadásában.
*

Beethoven Egmont nyitánya, VI.,
V. szimfóniája valóban azok közé a
művek közé tartoznak, amelyek széles körökben ismertek és mégis Fürtwaengler és a bécsi filharmonikusok
tolmácsolásában újra ráébredtünk kimeríthetetlen tartalmukra. Furtwaengler ma a legnagyobb Beethoven
karmester. Minden mozdulatában
klasszikus mérséklet és egyensúly,
tökéletes formai felépítése mellett
azonban éppen úgy érvényre jutnak
a beethoveni lélek legfinomabb érzésrezdülései, mint egetostromló viharai. A megszürkült pastoral-szimfónia
új színekben pompázott: az édes
derű és játékos kedv, amivel egyik
hangszercsoport a másiknak nyujtja a
természettől ellesett motívumokat,
az az égi tisztaság és kecsesség, ahogy
egy fúvos hangszer kiemelkedik a
többi szólam közül, a vihar tombolásának festése, gazdag életteljességben
mutatta meg nekünk a Mestert, aki
csak az emberek között volt szen24
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vedő és magányos. Itt a természet
ölén felszabadult minden lelki gátlás
alól; itt társai voltak a patak, a fák,
a madarak, a szellő, a vihar mind,
mind a saját nyelvükön szóltak hozzá.
S mi ámulattal hallgatjuk az egész
mindenségnek egy nagyszerű harmóniába való felolvadását. Milyen
ellentét ezzel szemben az V. szimfónia
szenvedélyes, titáni küzdelme a végzet ellen. Furtwaengler vezényletében egyszerre látjuk és halljuk ezt a
zenét. Míg vezénylő pálcája a ritmikus vonalakat rajzolja ki, másik
kezével az érzelmi hullámzásokat irányítja. Midőn ökölbe szorul ez a kéz,
egész teste előrelendül, arcának minden vonala él, szuggerál: a zenekar
szinte önkívületben tombol, ha puhán
simulnak ki az ujjai, teste összehúzódik, ajkai szorosan egymásra csukódnak, földöntúli messzeségeket idéző
leheletszerű pianissimók sóhajtanak
fel. De a leghatalmasabbak, utolérhetetlenek voltak az V. szimfónia crescendók Furtwaengler vezénylő pálcája nyomán démoni fokozással lendültek fel a derengő félhomályból a
legnagyobb magaslatokra a szólamok, dinamikai csúcspontjukat csak
egy vakító ragyogáshoz lehet hasonlítani, amely eláraszt mindent s egy
misztikus hatalom közellétének érzetét kelti. Ilyenkor érezzük át a maga
teljességében a beethoveni művészet
lelketemelő, lelkettisztító erejét, a
győzelemnek azt a mámorát, ami a
földre sujtó végzet, a megbénító
szenvedések leküzdéséből fakad, amit
Beethoven ujjongó örömhimnuszban
tudott feloldani.
Furtwaengler és a nagyszerű bécsi
filharmónikusok felejthetetlen este
emlékét hagyták hátra hallgatóik
szívében.
*

Franck
hatalmas
dapesten
zaddal a

Cesar «Les Béatitudes» című
oratóriumát hallottuk Buelőször, körülbelül félszábemutatása után. Nagyon

érdemes volt megismerni, mert azok
közé a művek közé tartozik, amik
igazi ihletből születtek. Itt nyilatkozik meg előttünk a legtisztábban
Franck, a párizsi Sainte-Clotildetemplom angyali lelkű orgonistája,
végtelenül vonzó emberi és művészi
egyéniségében. Hívő volt, tele szeretettel és megértéssel az emberek iránt,
kellett tehát, hogy az a Krisztus ihlesse meg őt a legteljesebb zenei alkotására, aki az emberek iránt való
szeretettből lett emberré, hogy a
béke, a szeretet, az igazság szavaival
vigasztalást hozzon közéjük. Krisztus hegyi beszéde Franck egész életének a vezérfonala volt, s az a tíz év,
amit megkomponálása igénybe vett,
eme alkotását művészetének is gerincévé tette.
A nyolc boldogság mindegyike
egy önálló zenei költemény, ahol egy
hozzáköltött szöveg — Madamme
Colomb versei — Krisztus szavainak
kommentálására szolgál. A bevezetés előképet nyujt a földön uralkodó
rosszról, szenvedésről, majd következik az égi biztatás a leküzdésére és
orvoslására, és a kettő között, vagy a
végén felhangzik Krisztus vigasztaló
szava, aki boldogságot ígér a gyógyultak és a győzők számára. Ez a
krisztusi szózat, amivel az Úr lehajlik
a kicsikhez és alázatosokhoz s együtt
szenved a szenvedőkkel, az egész mű
központja, egységének francki szellemének biztosítója. E körül csoportosulnak a túlnyomóan lírai szemlélődésben feloldódó, majd ott, ahol a
sátánt idézi, egészen színpadias,
Meyerbeer hatásokat mutató drámaibb elemek. Mintha ennek az
angyali léleknek még a rossz szellem,
a megrázó szenvedélyek, indulatok
elképzelésében is idegen segítségre
lett volna szüksége. Legszebb a harmadik boldogság zenei festése! «Boldogok akik sírnak, mert megvigasztaltatnak». A föld uralkodója a szenvedés, amely ezerféleképpen köti
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meg az embert, töri össze a szívét,
sötét tónusa hol a kórus, hol a szólisták szólamaiban bujkál, de Krisztus szavában és az égi kórusban lágy
vigasztalással oldódik fel minden
ellentét. A hatodik boldogság a tisztaszívűek boldogságának zenei képe a
legjellemzőbb szerzőjére. A vokális
szólamok átlátszó, tiszta harmóniája
olyan, mint Fra Angelico vagy Filippino Lippi Madonna képein a virágfüzérek, a lélek paradicsomi békéjének és boldogságának megkoszorúzói.
Az utolsó kép hatalmas egységben foglalj a össze a mű alapeszméjét, a boldogok felmagasztaltatását.
Az előadást Ernst Lévy vezényelte. A székesfővárosi énekkar a
párizsi Chour de Philharmonique
tagjaival kiegészítve derekas munkát
végzett, csak a szerencsétlen elhelyezés miatt sokszor nem tudott érvényesülni a zenekar mellett.
*

Húsvéti ajándékul végre egy bemutatót kaptunk az Operaháztól :
Respighi Ottorino, a mai olasz zene
legelőkelőbb képviselőjének «A láng»
című operája került előadásra.
Respighit jól ismerjük szimfonikus
műveiből. Igazi festő a zenészek között, akit különösen rajongva szeretett
Rómája ihletett impresszionisztikus
színgazdagságú hangfestésre. A történeti Róma, az antik imperialisztikus eszmények, Mussolini országának
mai eszményei, ezekben nem jutnak
szóhoz. Olasz földön még mindig késik a kora hangulatát kifejező alkotóművész, a történeti tudatosság zenei
klasszikusa. Respighinél ez még csak
az impresszionizmus tisztán esztétikai világszemléletében érvényesül.
Jelen művében sem érezzük az igazi
történeti levegőt. A keresztény középkor boszorkányhite és üldözése csak
kitűnő dekoráció a számára, alkalom
a valóban nagyszabású, artisztikusan
felépített tömegjelenetekre, az emberi

tömegindulatok tobzódásában a gazdagon rendelkezésére álló zenei eszközök legvégsői való kihasználására.
De mindez csak eszköz az igazi olasz
szenvedélyességgel túlfűtött drámai
légkör megteremtésére. A tragikum
Silvananak, az öregedő ravennai helytartó szép, fiatal feleségének mostohafia, Donello iránti bűnös szerelméből fakad. Silvana elkeseredett
gyűlöletében, hogy elveszik tőle Donellót, mindent feltár férje, Basilió
előtt, akit a felfedezés okozta izgalom megöl. Eudoxia, Basilio anyja,
boszorkánysággal vádolja Silvanat.
De Silvanat nem az Egyház ítélete
öli meg, hanem a szerelme. Midőn
látja, hogy Donello is elfordul tőle,
nem bír megesküdni az ártatlanságára, hanem holtan rogy össze.
A témának megfelelően a zenében
is túlnyomóan zordon, komor hangulat uralkodik. A zenekar kimeríthetetlen a drámai hangulat folytonos
ébrentartásában. Kórusaiban igazi
monumentális, sokszor szinte nyers
erő ragad meg, két fő női énekszólamában is a forró drámaiasság és szenvedélyesség, a legszélsőségesebb hangpazarlás uralkodnak. Respighi zenéje
artisztikusan olvasztja össze a különféle hatásokat, de ezekben a hatásokban az egyéni jelleg meglehetősen
elmosódik.
A rendezés és díszletezés — Oláh
Gusztáv munkája — nagyon növeli a
mű hatását. A XII. század Ravennájának érdekes stílusa, a bizánci
mozaikok telített meleg színei, az
utolsó felvonás óriási teret megnyitó,
hatalmas tömegcsoportosítása méltán keltett elismerést.
A kettős szerepbeosztásban betanult művet a bemutatón Bodó Erzsi,
Budánovits Mária, Gere Lola, Halmos
és Pallo vitték sikerre. Failoni vezénylete sokat kihozott az olasz művészet
lényegéből. Élt, forrongott, zengett
minden, zenekarban, színpadon egyaránt és ez a forró, pezsgő erőteljes
24*
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bach Piaci dámák című egyfelvonásos
kis vígoperái igazolták vállalkozásuk
művészi jogosultságát. Kedvező körülmények között, ami természetesen
legelsősorban az anyagi lehetőségekre vonatkozik, minden remény
meg lehet arra, hogy a fiatal együttes
kellő gyakorlattal és vezetéssel az
igazi vígoperai stílust tegye magáévá,
ami bizony a magyar operakultúrában mindeddig sok kívánnivalót hagyott hátra.
Prahács Margit.

élet volt az, ami elejétől végig le tudta
kötni a figyelmet.
*

Fiatal művészekből alakult operaegyüttes mutatkozott be minap a
Zeneművészeti Főiskola nagytermében. Törekvésük, hogy a vígoperairodalom értékes alkotásait megismertessék a főváros és esetleg a vidék
közönségével, minden támogatásra
méltó. Már a három bemutatásukra
szolgáló vígopera : Méhul Kincskeresők, Mozart A színigazgató, Offen-

Két évezrede — Periklész forradalmi
államférfiú
diadala óta —
Európa állandóan a forradalom kaotikus zavarában él. A megálmodott
igazi állam sohasem jut el a megvalósulás állapotába. A különböző pártok
állandóan körbenforognak.
WAGNER RICHÁRD.
*

*

*

Nem Franciaország naggyá és boldoggá tevése szerez nekem legtöbb és legigazibb örömet, hanem a versírás.
RICHELIEU.
*

*

*

Az államok törvényei minden korban mindig valami előre láthatatlant értek el, legtöbbnyire az ellentétét annak, amit
akartak.
H E R B E R T SPENCER.
*

*

*

A túlságosan nagy intelligencia az államférfinak
hátrányára
van;
nagy teljesítményeihez
elegendő bizonyos néhány kiemelkedő
jellemvonás.
POPE.
*

*

*

Az igazságot a tévedéstől csupán
*

a hajszál

*

szélessége választja el.
OMÁR KHÁJJÁM.

*

A politikus első és elengedhetetlen tulajdonsága a reális viszonyok
teljesen józan megítélése és az emberek értékelése legtöbbször igen csekély
tartalmuk alapján. Ezért Schopenhauernek
van igaza, mikor nevetségesnek tartja azt, hogy politikusnál
lángelmét emlegetnek, még ha «világtörténelmi jellem»-ről volna is szó.
H. ST. CHAMBERLAIN.
*

*

*

Az uram tisztel engem, de nem szeret; én viszont szeretem őt, de nem
tisztelem. Azt hiszem, sok feleség van így.
SÉVIGNÉ ASSZONY.

