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és izzó kékek kohószerü tüzét perzseli 
a néző agyába, szemébe a képeivel. 
Képzelőereje, szinte vad, őserejű, alak-
jai vonaglanak a reszkető erőtől, 
szinte kitörnek a súlyos, nehéz, sötét 
háttérből. Nagy, vaskos vonalakban 
foltokban komponálja pár alakos ké-
peit, festi látomásos hatású önarcképeit. 
Ha ez az őserő megtalálja a művészi 
fegyelem zaboláját, nagyot alkothat 
még. Ma még sok benne az idegen 
hatás, de izgalmas erejű tehetsége 
máris lenyűgöző. Boldizsár István ké-
pein a bátor természetlátás, a finom 
szináradat az uralkodó vonás. Harang-
lábi Nemes József érdekes alakokkal 
népesíti be a derült t á jaka t , csupa 
mozgalom minden tájképe. Teljesen 
egyéni látás jellemzi műveit. Kitűnő 
kis munkája a «Vizbenézők» (55. sz.). 
Mindkét művész grafikus gyűjtemé-
nyében is komoly értékekre bukkan a 
néző lépten-nyomon. 

S. Schossberger Klára bárónő a vilá-
gos, lágy színekben leli örömét. Egyé-
nisége még kiforratlan, idegen hatások 
alatt áll. Arcképein súlyos rajzhibák 
ötlenek föl. 

Fáy Dezső grafikái teljesen kifor-
rott munkák. Olasz tárgyú művei 
között nagyon értékes darabok akad-
nak. («Campanile antica», "Harang-
torony)), «Emlékezés egy firenzei dél-
utánra)), stb.). Mint illusztrátor első-
rangú. «A nagyidai cigányok»-hoz és 
Voltaire Gandidejához készült illusz-
trációi nagyon finomak, kifejezők, mű-
vésziesek. Valami kedves archaizáló 
hajlam érzik bennük, árad belőlük az 
a festői beszédesség, mely vonallal 
mindent úgy ad elő, mint ahogy a köl-
tői szó izgatja képzelő erőnket. 

Tordai Schilling Oszkár Krisztus 
ciklusa komoly rajztudással, nemes 
elmélyedéssel készült. Többi rézkar-
cai is sok tudással, gonddal ékesek. 
Szines rajzsorozatai kedves, könnyed 
munkák. 

Ez a kiállítás számottevő eredmé-
nyekkel ismertette meg a ma magyar 
művészetét szeretetteljes figyelemmel 
kisérő közönséget. Mariay Ödön. 

Zenei szemle . 

Eléggé élénk zenei szezonnak nézünk 
elébe. 

Az Operaház és a Filharmóniai Tár-
saság játékrendjét s műsorát ismerjük 
és az előzetes értesítések szerint sok 
kiváló külföldi művész látogat el hoz-
zánk. * 

Nagy zenei esztendő következik, mert 
a zeneművészet héroszának, Beetho-
vennek, százéves halálozási évforduló-
ját (március 26) nagy ünnepségekkel 
ülik meg világszerte. A hódolatadásból 
mi magyarok is nagy részt kérünk azért 
is, mert a mesterek mesterének több 
jelentős magyarországi vonatkozása 
van. Zenei eseményeink a centen-
náriumhoz fognak igazodni. így az 
Operaház előadja Beethoven Athén 
romjai c. kísérőzenéjét, melyet Kotze-
bue szövegére a pesti német színház 
megnyitására írt. Ezen az előadáson 
a mester István király nyitányát is 
hallani fogjuk. A Fidelio-1 szintén mű-
sorra tűzte az Operaház. A Beethoven-
ünnepségeken kívül bemutat ja az év 
folyamán Mozart Figaro házasságá-t. 
Stravinski Petruská-ját, Szabados Béla 
Fanni hagyományai-t és Bartók Csodá-
latos mandarin c. pantomimiáját. Ko-
dály Háry János-ának már megvolt 
a premierje. Felelevenítik Dohnánvi 
Vajda tornyá-1, Pierette fátyolá-1, Hubay 
Karenin Anná-ját, a Hugenották-at, 
Falstaff-ot ; ú j rendezésben kerül színre 
Az istenek alkonya s még néhány kisebb 
repríz fogja tarkítani a játékrendet. 

A Filharmóniai Társaság hangver-
senyeinek műsorával nem vagyunk meg-
elégedve. Legrégibb és legérdemesebb 
zeneművészeti egyesületünk, mióta nem 
Kerner István vezénylőpálcájához iga-
zodik, nem áll hivatása magaslatán. 
Dohnányi vezérlete alatt eleinte nemes 
lendületet kapott a zenekar, de az 
utóbbi években kiváló mesterünk jó 
félszezonra i t thagyja az orchestert. 
amely kénytelen érdekes és érdektelen 
idegen karmesterek vendégdirigálása 
után kapkodni. Ebből két baj szárma-
zik : nem magyar vezér áll a magyar 
sereg élén. Az idegen karmester, bár-
milyen kiváló is, nem viheti előre nem-
zeti művészetünket. A másik még na-
gyobb hátrány, hogy annyi idegen és 
ismeretlen kéz alatt ez a remek zene-
kar el fog romlani. A szimfonikus zene-
kar összjátékának t i tka az összeszokás-
ban rejlik. Haydn zenekara Hűmmel 
vagy Beethoven vezénylete alatt nem 
szólt úgy, mint Haydn kezenyomán. 
Kéthetenkint más-más karmester elvei-
nek kitenni ezt a zenekart — vétek. 
És kétszeresen vétek akkor, amikor 
a mi zenekarunk könnyen lehetne min-
den zenekarnak elseje, mert olyan fé-
nyes és tömör vonósok, mint nálunk, 
seholsem teremnek. Mi szállítjuk a világ 
leghíresebb zenekaraiba a legkitűnőbb 
vonósokat. 
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Talán ezzel a karmesterkedési két-
lakisággal.függ össze, hogy a Filharmó-
niai Társaság műsora évről-évre gyen-
gül. Az idei pedig egyenesen silány. 
A Társaság már hetvenhárom évvel 
ezelőtt legfőbb céljául tűzte ki a ma-
gyar zeneművészet szolgálatát. Kaza-
csay, Siklós, Radnai és Dohnányi mű-
vei képviseHk a magyar szerzőket. De 
csak a két első szerző műve újdonság. 
Hát ennyi a magyar zenei termés? 
Nincs más és több, nagy és nagyobb 
nevünk? 

Második feladata volna a Filharmó-
niai Társaságnak : a klasszikusok ápo-
lása. Ezt a célt a műsortervezetben a 
Beethoven centennáriummal kapcso-
latos sorozatos hangversenyek szolgál-
ják. De a legnagyobb mesteren kívül 
is vannak klasszikusok. És azoknak 
olyan műveik, amelyeket nálunk soha-
sem adtak elő. Hol vannak a filharmó-
niai műsoron? 

Filharmóniánk harmadik feladata 
volna a modern zene legújabb termé-
keinek megismertetése. Nem lát juk a 
repre zentáns művek szerzőinek nevét 
a műsoron. Milyen célt nézve állították 
össze a nyolc bérleti hangversenyt? 
Alighanem az idegen vendégdirigensek 
ízlése és nem a magyar zenekultúra 
fejlesztésének kívánalmai szerint. * 

A katholikus egyház legpoétikusabb 
szentje : Assisi Szent Ferenc. Halálá-
nak hétszázadik évfordulóját az Opera-
ház is megünnepelte. Előadta Beretvás 
Hugónak és Lányi Viktornak erre az 
alkalomra írt Assisi Szent Ferenc című 
oratóriumát. A mű nem jelentős alko-
tás, nagyon érzik ra j ta az alkalomszerű-
ség. Nem más, mint előrelátó, ügyes 
emberek könnyű térhódítása, melyet 
készen ta r to t t számukra az ünnepi ese-
mény s amelyről a katholikus egyházi 
zene régi és elismert művelői elmarad-
tak. 

Az oratórium szövegét Lányi Viktor 
nem sok lélekkel írta. Emelkedettség, 
lendület, költői szépség illett volna 
ahhoz a tollhoz, amelyik Krisztus dicső-
séges Szegénykéjének, az assisibeli 
Szent Ferencnek változatos, színes, 
megható életét mondja el. Elképzelni 
sem lehet hálásabb oratórium-tárgyat, 
mint Pietro Bernardone testvér tékozló, 
tivornyázó, majd alázatos, tiszta és 
magasztosan szent életét, amely élet 
a költői szépségek dús tárháza volt. 

Olvassák el a «Fioretti»-t s olvassák 
el Lányi oratóriumának szövegét. Mi-

lyen gyönyörű költeményt lehetett 
volna írni ebből a világirodalmi remek-
műből ! Lányi összefüggő életrajzot 
írt, holott oratóriumra, tehát zenére 
alkalmas epizódokat kellett volna ki-
szednie a «Fioretti»-ből. így egy pon-
tosan vezetett jegyzőkönyv, melyet 
fráter Leone olvas fel az Assisiről. 

Hogy a mű csupán alkalmi készít-
mény maradt , annak inkább a zene-
szerző, mint a szövegíró az oka. Beret-
vás Hugó par t i túrá ja zeneiskolailag 
nem rossz munka (használható modu-
láció-példatár), de zeneköltészetileg : 
lapos, unalmas. 

Az oratóriumhoz emelkedett zenei 
lélek kell és stílus. Főként stílus. Egye-
netlen értékű melódiákkal nem lehet 
zenei falfestményt alkotni. A zenei 
freskófestő ecsetjében mindig lendület 
legyen, mert a zenei epika, az orató-
rium, darabokra esik, ha nem áhítat-
tól átszellemült lélek beszéli el. Beret-
vás vezérkönyvében az operettszerzők 
sok használható melódiát találhatnak. 
Van több lelkes és értékes részlete is, 
de azok is szétesnek a pongyola har-
móniakeresésekben. Az oratórium stí-
lusa megköveteli a zene állandó emel-
kedettségét. Karoknak karokra kell 
tódulniok, a szólóknak, tercetteknek, 
kvartetteknek folyton emelniök kell 
egymást, a zenekarnak folyamatos pa-
thossal kell fűtenie a szöveget. Ehhez 
pazar melódia-gazdagság kell. Beretvás 
melódiái nem meggyőzőek, nem preg-
nánsak. Még a motívumai sem. A hit-
beli meggvőződés ereje hiányzik a 
tollából. 

Nagy fogyatékossága a part i turának, 
hogy az emberi szó értelmét semmibe 
sem veszi. A művet Operaházunk leg-
jobb szövegmondó énekesei adták elő 
és a helytelen zenei dinamikától alig 
lehetett érteni, mit énekeltek. Úgy-
hogy szövegkönyv olvasása nélkül az 
oratórium : élvezhetetlen. A zene ön-
magában figyelmet nem ébreszt. Ha 
már most a szöveg szerinti értelmet is 
hasztalan keressük : elönt az unalom. 

«Krisztus keresztjének zászlós-ura» : 
Szent Ferenc, lánglelkű magyar zene-
költőt érdemelt volna. 

Az előadás stílusos volt. A szcená-
riumot Márkus László, az Operaház 
zseniális főrendezője készítette. Giotto 
egyik freskóját varázsolta a színpadra. 
(Meg kell magyaráznunk, hogy az 
oratórium jelmezes előadása zenetör-
ténetileg : helyes. E műfa j úgy kelet-
kezett, hogy a katholikus egyház ima-
termeiben, oratóriumaiban — innen a 
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műfa j neve — az áhitat óráin össze-
gyűlt papság megosztott szerepekkel 
fennhangon olvasgatta a bibliát. Ez 
a szerepmegosztás idővel liturgiái pár-
beszédekké kristályosodott, zenei kísé-
rettel. Később a szerepeket jelmezesen 
adták elő, majd a jelmezes előadás 
helyett az egyik énekes, az úgynevezett 
elbeszélő — historikus — mondta el 
az eseményeket. Az oratórium leg-
nagyobb költőjének, Haendelnek ora-
tóriumait a londoni színházban jelme-
zesen játszották.) 

• 

Az Operaház október 16-án nagy 
esemény színhelye volt. Először azért, 
mert a modern magyar zene el-
ismert mesterének, Kodály Zoltánnak 
első színpadi művét muta t t a be, má-
sodszor azért, mert olyan különleges 
magyar daljátékot karolt fel, amely-
ben háromszor annyit beszélnek, mint 
muzsikálnak. Mi lesz i t t az operaszín-
padi hagyományokkal? Mi lesz a 
stílussal? 

Mondjuk ki m i n d j á r t : csorbát szen-
vedett . És mégis lelkes örömmel hall-
gat tuk a művet, melynek hibáiból is 
erények fakadhatnak. Kodály Zoltán 
a szöveg és zene örök problémáját fel-
áldozta az értelemnek. Stílus- és mű-
formaegységet tépett össze, hogy a 
népi magyar költészet (értelmi) szép-
ségeit megmentse az eddigi operastílus 
szavakat és értelmet nyelő túlkapásai-
tól. Kodály, mint muzsikus, vokális 
műveiben mindig a szöveg pár t já ra 
állt. Most sem várhat tunk tőle mást, 
de operaszínpadon a zenét a szónak 
nem lett volna szabad ennyire aláren-
delnie. Különösen akkor nem, amikor 
robusztus ta lentuma és rendkívüli zenei 
készsége nem kényszeríthette stílus-
bontásra. A legeslegszebb magyar víg-
operatárgyat törte darabokra azzal a 
felfogással, hogy csak hellyel-közzel 
muzsikál Háry János grandiózus fül-
lentéseihez. Kodálytól joggal elvár-
ha t tuk volna, hogy a zene egységes 
selymével burkolja be a Háry-kalan-
dokat, úgy hogy annak azért minden 
nyelvi (tehát értelmi) szépsége meg-
maradjon s ezzel elérte volna, hogy 
megajándékozza nemzetét az első szín-
magyar fantasztikus vígoperával. De 
így, mikor a zene minduntalan indoko-
latlanul abbamarad, daljátéka mű-

forma szempontjából alig több javí" 
to t t népszínműnél. Nem érzi Kodály* 
hogy mennyi zuhanás szaggatja szét 
Háry já t , amikor a zene elhallgat? 

Ha van jogosultsága annak a kritikai 
felfogásnak, hogy valamely művet 
meg lehet rónunk azért is, ami nincs 
benne, — Kodály dal játékának meg-
mérésénél igazán van, mert az egésznek 
csak az a hibája, ami nincs benne. És 
erre az alapvető hibára épen az a 
zseniális muzsika világít rá, ami benne 
van. 

Háry János klasszikus füllentéseit, 
mesébeillő történeteinek zseniális ha-
zugságait Az obsitos-ból minden ma-
gyar ember ismeri. A szövegkönyvet 
Paulini Béla és Harsányi Zsolt írta. 
ötletesen és kedvesen hozták szín-
padra Vitéz Joannes Háry (nem köl-
tö t t a lak; Tolna vármegyében élt, 
1850 körül halt meg) hazudozásait. 
Sok mulatságos ötlettel tűzdelték meg 
Garay költeményét s olyan szeretettel, 
hogy Az obsitos üdeségéből a színpadon 
nem veszített. Nagy érdem. 

A három felvonásból, elő- és utó-
játékból álló szöveghez Kodály betét-
ként ható zeneszámokat, női, férfi és 
gyermekkart s egy hatalmas finale-
szerű vegyes kórust és közzenéket írt . 
Egytől-egyig mestermunka. Népi dal-
gyűjteményekből vette nagyrészét. 
Dallambeli invencióját tehát nem emel-
het jük ki, de a dallamok feltálalását, 
zenekarra átöntését álmélkodva cso-
dáljuk. Bámulatos hangszerelési ötle-
tességgel adja rá a dalokra a zenekari 
köntöst. A népi dalok hamvassága, üde 
hangulata nemhogy el nem vész a 
százfejű zenekarban, de hatványozó-
dik, nemesedik. A zenei mesehangula-
tot a költő szívével és a tudós eszével 
kereste meg. Eddig úgy tudtuk , hogy 
Kodály inkább lírikus, borongó ke-
dély. És ime, mennyi derítő humor 
van benne 1 

Az előadás jó és szép volt. Ennek 
főérdeme Márkus László főrendezőjé, 
aki nem csupán művészettel és tudás-
sal, de szeretettel rendez. A szereplők 
közül Palló Imrét (Háry), Sebeők Sárit 
(császárné), Marschalkó Rózsit (Mária 
Lujza), Nagy Izabellát (Örzse), Kör-
mend y Jánost (a kocsis), Pusztai Sán-
dort (a császár) és Toronyi Gyulát 
emeljük ki. 

Papp Viktor* 




