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elsőhöz minden tekintetben méltó, s a 
művész finom utánérző képességéről 
tanuskodó rajzsorozat következett 
Castiglione és Holbein művei után. 
Mindezekből reprezentáns sorozatokat 
muta t be a kiállítás. 

Bartolozzi 1764-ben került Lon-
donba. Ekkor kezdődik az a kor-
szaka, melynek voltaképeni világhírét 
köszönheti. Az élelmes művész azonnal 
felismerte, hogy eddigi dolgozási mo-
dora nem az, mellyel ú j közönségét 
kielégítheti. Nem rézkarcra vagy épen-
séggel rézmetszésre volt i t t szükség, 
hanem az angol festők és grafikusok 
festőibb, tónusosabb modorához hason-
lóbb eljárásra s Bartolozzi hirtelen 
elhatározással a nemrég felmerült «pon-
tozó modort» választotta. Csakhamar 
e reá nézve teljesen ú j technika leg-
nagyobb virtuózóvá, sőt új í tójává lett. 

Vonalak helyett sűrűn egymás mellé 
rakott , finom pontokkal dolgozott, 
melyek erősbödve és gyengülve, enyhe 
átmenetekben olvadtak össze s e lehel-
letszerűen könnyed, lágy felületekkel 
rendkívüli gyöngédséget adtak lap-
jainak. 

A változott technikával az ú j kör-
nyezetben a reprodukáláshoz válasz-
to t t előképek is mások lettek. Az olasz 
mesterek helyét részben Reynolds, 
Gainsboraugh és Lawrence foglalták 
el, kiknek portréi után készült lapjai 
angliai korszakának legjavát teszik ki. 
Alkalmazkodva az ábrázoltakhoz, női 
arcképeknél a leggyöngédebb modor-
ban, csaknem kizárólag pontocskákkal 
dolgozott, míg a férfiarcképeknél az 
erőteljesebb hatások kedvéért a réz-
karc, krétamodor és rézmetszéssel való 
kombinálásokhoz folyamodott. Mun-
kásságának legnagyobb, ha nem is leg-
szerencsésebb részét azonban Angelica 
Kauffmann és Giovanni Battiste Cip-
riani népszerű, divatos műveinek re-
produkálása foglalja le, mitologikus 
vagy allegorikus ábrázolások, édeskés, 
erőtlen modorban, amelyeknek eredeti 
karakterét semmi más eljárás sem 
tudná oly tökéletesen visszaadni, mint 
a pontozó modor. 

Történeti szempontokat nagyon ma-
gunk elé kell idéznünk, hogy ne csodál-
kozzunk azon, hogy Bartolozzi lelkéhez 
ép ezek a művek férkőztek legközelebb. 
Legalább is erre kell következtetnünk 
abból a körülményből, hogy e korból 
származó önálló kompozicióit alig lehet 
megkülönböztetni Cipriani híg és fölüle-
tes bájú ábrázolásaitól, Kauffmann 
Venusaitól és amorettjeitől. Velencei 

korszakára emlékezve, meg kell állapí-
tanunk, hogy Bartolozzi művészi jel-
leme rendkívül hajlékony volt. 

Dekoratív szempontok és a nép-
szerűség keresése vitték rá Bartolozzit, 
hogy lapjain mindinkább a színességre 
törekedjék. Leggyakrabban fekete 
nyomdafesték helyett vöröses tónust 
választott, hogy a papír fehérsége és 
a szokásos festék sötét tónusa közötti 
ellentétet enyhítse. 1773 óta a sötét 
nyomásban a húsrészeket már rózsa-
színűre kezdi venni, s hogy az egész 
lap levegősebb legyen, a háttér egét 
és fáit világos kékszínben. Végül rátér 
a minden részletükben gyengéd színek-
ben nyomtatot t lapokra, melyeket oly 
gonddal és művészettel állított elő, 
hogy előkelő színességükben csaknem 
finom aquarellminiatürök hatását kel-
tik. A Szépművészeti Múzeum kiállítá-
sán ezekből is látható néhány pompás 
darab, noha az anyag ritka gazdag-
ságához arányítva, a színes lapok nin-
csenek kellő mértékben képviselve. 
Esterházy Miklós herceg ugyanis már 
a XIX. századeleji gyüjtő szemével 
mérte a színes metszeteket : az empire-
kor már ismét száműzte a színt a grafi-
kából. De a XVIII . század utolsó 
negyedének fényűző légkörében, mikor 
e lapok keletkeztek, a legnagyobb ke-
resletnek örvendettek, mint ahogy ma 
is fantasztikus árakat érnek el a világ-
piacon. 

Bartolozzi népszerűsége szinte párat-
lan volt. Egyik lapjából már előfizetés 
ú t ján 1720 példány kelt el, ebből 320 
írás előtti. Olyan szám ez, melyről ma-
napság még csak álmodni sem lehet. 
Lapjai egyszerre jelentek meg a világ-
piac különféle centrumaiban, London-
ban és Bécsben, vagy Londonban és 
Párisban. Tekintélye szinte korlátlan 
volt. S ha e tekintélyét nem is ta r to t ta 
meg teljes mértékben, ha lapjainak egy 
része számunkra élvezhetetlenné is 
vált már — épen Cipriani és A. Kauff-
mann eredetijei miat t —, mégis tisztel-
jük benne a mesterségbeli tudást , mely 
oly fokot ért el, hogy helyet biztosít 
Bartolozzinak a grafikai művészet nagy 
mesterei között. Dr. Hoffmann Edit. 

Zenei szemle. 
Mozart vígoperája, a «Cosi fan 

tutte», 140 évvel bécsi bemutatója 
után a minap került először színre a 
magyar Operaházban. Ennyi idő után 
mintha ma ismét közelebb jutot t volna 
Mozart zenéje az emberek szívéhez. 
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Mintha ma ismét nagyobb volna a vá-
gyódás Mozart világa, a tiszta szép ég, 
a tiszta érzések világa után. Épen ez a 
kis opera buffa a legszebb példája 
annak, hogy az igazi lángelme mikép 
tud megnemesíteni, eszményíteni min-
dent, amihez hozzányul. 

Nem hiába fakadt ki Mozart levelei-
ben kora operaszövegírói ellen. A «Cosi 
fan tutte» szövege Da Ponte műve 
frivol banalitásával, pszichológiai való-
szinűtlenségeivel, épen elég okot szol-
gáltatott asokféle átdolgozásra, amiben 
része volt. 

Az egész cselekmény egy fogadáson 
épül fel, amely két fiatal katonatiszt, 
Ferrando és Guillelmo, valamint egy 
öreg filozófus, Don Alfonso között jön 
létre. Utóbbi ugyanis azt állítja, hogy 
az asszonyhűség phönix, amit még 
senki sem látott és ez alól Ferrando és 
Guillelmo menyasszonya, Dorabella és 
Fiordiligi sem kivétel. A két vőlegény, 
bebizonyítandó az ellenkezőjét, bele-
megy a próbatételbe. A harctérre való 
sürgős rendelésük ürügyével elbúcsúz-
nak menyasszonyaiktól, majd albán 
nemeseknek öltözve álszakállal állí-
tanak be hozzájuk. A hamis szoba-
lány, Rosina segítségével megkezdik 
az ostromot a két hölgy — mindenik 
a másik jegyese — szíve ellen. Ezek 
eleinte hősiesen ellenállanak, de ügyes 
trükökkel mégis elérik a célt : előbb 
Dorabella, majd Fiordiligi meghódítá-
sát. A jegyzőnek öltözött Rosina előtt 
már megkötötték a házassági szerző-
dést, midőn hirtelen visszaérkezik a két 
elhagyott vőlegény. Miután jól rá-
ijesztettek csapodár jegyeseikre, fel-
fedik a játékot — s bár kissé keserű 
szájízzel — elfogadják Don Alfonso 
bölcs filozófiáját, amely ebben a mot-
tóban összegeződik «Cosi fan tutte». 
(Mind így csinálják.) Ugy kell az asz-
szonyokat venni, mint amilyenek, mert 
máskülönben mindketten örök agg-
legények maradnak. 

Mozart i t t olyan cselekménnyel állt 
szemben, amelynek nem volt semmi 
benső súlya. A személyeknek — talán 
Fiordiligit kivéve — nincs egyénisé-
gük, igazi szenvedély helyett színlelt 
vagy homályos érzéseket muta tnak. 
Az olasz opera buffa rendes típusai 
ezek, ahol a szövegíró az alsóbb komi-
kum eszközeivel, túlzásokkal akarja 
a jellemzés hiányát pótolni. Mozart 
az ő felülmulhatatlan mély bensőségé-
vel még ezt a szöveget is élettel tud ta 
megtölteni. Magáévá teszi az olasz 
opera formakincsét, de ez az ő kezében 

a jellemzés eszközévé válik. Gluck 
reformtörekvéseit ő viszi teljes dia-
dalra. A mythos világa nem érdekli, 
csak az emberek : emberi érzések, 
emberi cselekedetek. 

A rövid nyitány játékos jellege már 
megadja az opera derült, könnyed 
alaptónusát. Ilyen bevezetés után bi-
zonyosra vehetjük, hogy a darabban 
nem lesz nagyobb izgalmakban ré-
szünk. A férfi-terzettek ugyanezt a 
hangulatot erősítik. A menyasszonyok 
duett je már emelkedettebb, tele ele-
ven színekkel, de inkább ragyog, mint 
melegít. A sóvárgásnak az a halk, finom 
accentusa, amelyet Mozart a szerelem 
legbensőbb kifejezésére olyan utol-
érhetetlenül tud éreztetni, i t t sehol 
sem cseng keresztül. Igazi remekmű 
az első felvonás quintett je. A clair-
obscur igazi mozarti alkalmazását cso-
dálhatjuk benne. A lányok válásfájdal-
mán finoman sugárzik át Don Alfonso 
ironikus mosolygása és ezzel Mozart 
együttérzést tud kelteni anélkül, hogy 
megindítana. A búcsújelenetbe még 
egy kis komikus szín is vegyül, 
midőn a lányok megtört zokogását a 
férfiak félig tréfásan utánozzák, de a 
befejező adagiónál diadalmaskodik Mo-
zart igazi bensősége. A panasz oly 
megindítóan hangzik fel Dorabella 
és Fiordiligi ajkán, hogy a férfiak is 
elérzékenykednek és Don Alfonso el-
hallgat. Az egész szerelmi jelenetnek 
a zenekar gazdagabb, lágyabb színei 
adnak gyönyörű hátteret . Az egyes 
áriák, amelyek az olasz operákban tel-
jesen különváltak a drámai cselek-
ménytől, Mozartnál a zenejellemzés 
kifejező eszközeivé lépnek elő. Dora-
bella áriáiból ismerjük meg a leány 
élénk, de felületes érzelmi izgalmakat 
kereső és kiélvező temperamentumát. 
Ezzel szemben az idősebb nővér, Fior-
diligi jellemzése kedvezőbb, melegebb. 
Nagyszerű bravouráriája a merész ugrá-
sokkal amazonszerű büszkeséget árul 
el a visszautasított imádókkal szem-
ben. Midőn érzi, hogy szívét kezdi be-
hálózni az érdekes idegen, efölötti meg-
bánása mély, igazi érzésben jut kifeje-
zésre. Mozart i t t mesterien tudta érez-
tetni, igazolni, hogy egy ilyen rajongó, 
szentimentális lélekre mély hatást gya-
korolhat Fernando, akinek áriájában 
ugyanilyen érzések nyilvánulnak. A pil-
lanat varázsá ól elragadott két érzel-
mes lélek csak Mozart zenéjében tá-
madt életre. Da Ponte szövege mit 
sem sejtet belőle. Guillelmo ábrázolása 
világfi jellemének megfelelően könnyed, 
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tetszetős. Menyasszonyának, Fiordili-
ginek, erősebb ellenállása még erősíti 
ezt a derűs hangot. Mozart így fogta 
fel alakjait , mert komikus operát, tehát 
kellemes, könnyű szórakoztatást akart 
nyuj tani , amelynek a vidámság, a 
szeszély adja az igazi jelleget. Ez a 
szándék legerősebben Rosin«, a szoba-
lány jellemzésében nyilvánul. Ebben 
igazán nem találunk érzést, csak hetyke 
gondtalan, felelőtlen léhaságot, de 
emellett annyi kecsességet és kellemet, 
az álruhás jelenetekben annyi komi-
kumot, hogy önkénytelenül is felkelti 
érdeklődésünket. 

Don Alfonsot már szerepénél fogva 
sem illeti meg önálló jellemzés. Ezért 
külön áriája nincs, hanem az együtte-
sekben a fogadás megegyezése céljá-
ból színlelt érzések kifejezésében, mint 
kontraszt jelenség jut érvényre. Ezek-
ben az együttesekben — főkép a fina-
lékban — a tetőfokát éri el Mozart 
jellemző művészete, amellett, hogy a 
«jólhangzás» a formai arányosság leg-
csodálatosabb élményét nyu j t j ák . A 
recitaciók (cemballoval kísért ének-
beszéd) nagy nyelvkészséget igénylő 
lüktető tempója az opera buffa eleven 
cselekményét szolgálja. A «Cosi an 
tutte» par t i turá jának ebből a gazdag 
tar talmából — kitűnő előadóművé-
szeink dacára — sok minden csak 
hangjegy maradt . Talán ezért éreztük 
az együttesekben kevésbbé bővelkedő 
II. felvonást egy kissé monotonnak. 
A mozarti buffostílus rokokó köny-
nyedsége, rendkívül finom érzelmi ár-
nyalatai a legérettebb előadóművésze-
ket is próbára teszik. Mozart híveinek 
azonban így is nagy gyönyörűségben 
lehetett részük. A díszletezés — te-
kintve a rokokóképek gazdag lehető-
ségeit — meglehetősen egyhangú volt. 
Ugy látszik a fantázia i t t teljesen ki-
merült a megmérhetetlen mennyiségű 
selyemfüggönyök alkalmazásában. — 
Ezeknek az előrángatása hozott némi 
változatosságot a hát tér sivárságába. 
* 

Filmharmónikusaink idei hangverse-
nyein a magyar szerzők igen szép arány-
ban szerepelnek. A legutóbb hallott 
Ádám Jenő «Dominica» című s iteje 
ú jabb bizonyíték volt arra nézve, hogy 
mennyire nem kockázatos ez a vállal-
kozás. Hiszen csak természetes, hogy 
annyi külföldi zene után jól esik a ma-
gyar fülnek, ha gyönyörű ősi magyar 
témák hangzanak fel Dohnányi mes-
ter karmesteri pálcája nyomán. 

Kodály iskolájából került ki a na-
gyon tehetséges Ádám Jenő. Művét, 
a vasárnapot ünneplő magyar lélek 
rajzát , most másodszor adják elő a 
filharmonikusok. 

Az első tétel főtémája egy borongós 
magyar kantiléna — amely lassan 
emelkedik ki a sejtelmesen halkhangú 
vonósok hátteréből — csupa fájdalom, 
csupa panasz. A munkáshét kábító 
hajszájából egy kis időre magához 
érkező lélek öneszmélése. De mintha 
csak a fájdalom, a gond edzenék 
gerincessé, acélkeménnyé ezt a lelket, 
nem érzeleg, nem puhul el egy pilla-
nat ra sem. Az áhitatos choraltémában 
erős hittel emeli fel tekintetét az ég felé. 
A teljes zenekar a harangokkal együtt 
zengi Szenczi Molnár Albert ősi magyar 
zsoltárát : «Te benned bíztunk eleitől 
fogva . . . És Te megmaradsz minden 
időben». 

Nagyon hangulatos a I I I . tétel : 
«Erdély felől fehér az ég» dallamát egy-
mástól veszik át a hangszercsoportok. 
A tilinkó egyszerű édes-bús szólama 
sír fel a fafúvókon, mintha a gyönyörű 
erdélyi hegyek közül egy kis székely 
falu nótás lelke küldené üzenetét. 
A dacos magyar virtus pazar pompá-
ban lángol fel az utolsó tétel erőteljes 
táncri tmusában. Nagyszerű lendülete 
meggyőz, melegít, magával ragad. A 
sz it felépítésében még i t t -ot t hiány-
zik az összefogó erő, a túláradó mon-
danivalóval szemben ki-kiütődik a for-
málás bizonytalansága, de mindenütt 
érezni az ösztönszerűen teljes irányba 
meginduló igazi tehetség nyomát. A fia-
tal magyar műzene általa ismét egy 
lépéssel nagyobb tér t hódított magá-
nak, tehát mindenkép rászorul a ma-
gyar közönség érdeklődésére és báto-
rítására. 

Honegger «Rugby» című sportszimfo-
niá já t először hallottuk Budapesten. 
Honegger a háború u tán megalakuló 
legmodernebb francia iskolához a 
«Groupe de Six»-hez csatlakozva kezdte 
meg pályafutását . Ez a csoport részint 
az impresszionizmus formanyelvét hasz-
nálta fel tagjainak egyéni sajátsága 
szerint (Poulenc), részint ennek leg-
jelesebb ellentétébe, a Stravinskijtől 
megindított , szinte brutálisan elemen-
táris zenei futurizmusba csapott á t 
(Milhaud). A svájci születésű Honegger 
mintegy közvetítő volt a két irány 
között. Közös jellegzetességük ezek-
nek a modern franciáknak a polytonali-
tas (minden szólam egyidejűleg más-
más hangnemben van) és a színezésre 
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szolgáló zenei eszközök élesen elválasz-
to t t csoportosítása. 

Honegger nagy hírét a nálunk is elő-
adott «Dávid király» oratoriumával 
szerezte. Ebben még sokkal erősebbek 
az impresszionisztikus elemek, a 
«Rugby» — zeneillusztrációja a híres 
amerikai labdajátékoknak — már in-
kább a másik irányhoz tartozik. Ez az 
egészen különleges hanghatású mű ér-
dekes tanubizonysága annak, hogy 
nagyot fordult a kocka Amerika és 
Európa kultúrális viszonylatában. Ma 
azok a nemzetek, akik a zene terén 
kimerítették már otthoni forrásaikat, 
Amerikára szorulnak, hogy az ottani 
élet grandiozus méreteiből, szédületes 
temp jából mentsenek ihletet. Honeg-
ger híres «Pacific 213» című, már régeb-
ben bemutatot t műve volt erre az első 
példa. A «Rugby» megismerése alkal-
mából önkénytelenül tollunkra kíván-
kozik az összehasonlítás. A modern 
kor, mint a gépek, a sportok, a cél-
tudatos energia korszaka hívebb kifeje-
zést zenében bajosan nyerhetne. A 
«Pacific» azt a hatalmas vizuális be-
nyomást és fizikai élvezetet akarja 
zenébe önteni, amelyet egy 300 tonnás 
vonatot húzó, óránkint 120 km sebes-
séggel az éjtszaka sötétjén keresztül 
száguldó lokomotiv felébreszt ben-
nünk. A pihenés nyugalmas lélekzet-
vételének, a megindulás gigantikus 
erőfeszítésének, a gyorsaság folytonos 
fokozásának az egész folyamat hatal-
mas páthoszának zenei festésével Ho-
negger a szinfonikus dinamizmus épen 
olyan mérföldkövét teremti meg a 
«Pacific»-ben, mint amilyenre a «Rugby». 
ben a sportrekordért folyó vetélkedés-
nek, hatalmas embertömegek felkor-
bácsolt teljesítményének izgalmaktól 
tú l fű tö t t légköre ad anyagot. Az ame-
rikai élet ritmusa egyenesen, megállás, 
pihenés nélkül diktálja a temp szédü-
letes lendületét. Az egyéni lélek telje-
sen felolvad a tömegnek a közös célra 
összpontosuló erőmegfeszítésében. Egy 
egyszerű onalis melódia a mozgópont, 
amely közé a többi szólamok szövése 
fonódik. A rézfuvók «tutti»-ja időn-
ként refrainszerűen jelzi a diadalt. 
Gondtalan, örömteljes hangulat. Szinte 
érezzük a sporttól kitágult tüdő nagy-
szerű könnyű lélekzését, amely a tes-
tet valósággal a kosmos részévé avatja. 

Mesteri hangszerelő és ellenpontozó 
technikával megírt mű a «Rugby». 
Jellegzetes, érdekes, illusztratív ere-
jével a figyelmet rögtön felkeltő, de — 
nem kívánnánk többször hallani. Min-

den kápráztatása mellett csúf és rideg ; 
győzelmi fant ziái az erőszak és nem 
a lélek diadalát jelzik. Vajjon az ener-
gikus céltudatosság és objektivitás 
együtt kell, hogy járjon a szívtelen-
séggel és ridegséggel? 

A másik bemutatóról, Kelen Hugó 
Részek a «Sirató» című szinfonikus 
énekből, nincs mondanivalónk. Leg-
szebb volt benne a — szöveg Ady 
Endrének «Szeretném, ha szeretné-
nek» kötetéből. Az énekszólamot Basi-
lides Mária interpretálta. 

Haydn ritkán hallható 101-ik szin-
foniája (D-dur) jóleső ellentétképen 
hatot t . Címét. «Az óra», a második tétel 
bájos, zenélőórát utánzó témájáról 
nyerte. I t t is megfigyelhetjük, hogy 
Haydn rendkívül éleselméjű, gazdag 
leleményében látszólag jelentéktelen 
kis motívumokból a kidolgozás során 
milyent nagyszabású szinf niatételek 
lesznek. A III . tétel mottója egyike a 
legtökéletesebbeknek, amit ezen a té-
ren írtak. Könnyen felfogható, népies, 
egyszerű téma, derűs, üdítő a szó leg-
nemesebb értelmében. Ebben a stílus-
ban filharmonikusaink a nagyszerű 
vezetéssel valóban elsőrangú teljesít-
ményt nyuj tanak. 

* 

Molnár Imre dr. dalestjei valósággal 
nemzeti hivatást töltenek be a buda-
pesti hangversenyéletben. Tősgyökeres 
magyar előadóművészete élménysze-
rűen fedi fel előttünk a magyar népdal-
költészet re j te t t szépségeit, igazi jelleg-
zetességeit. Bár volnának többen éne-
keseink közül, akik a nagyvárosi kö-
zönség számára ilyen életközelségbe 
tud ják hozni a magyar falu lelkét. 

A már széles körökben népszerűvé 
vált «Daloskert» (négy évszázad dal-
terméséből válogatta Molnár I., zon-
gorakísérettel feldolgozta Kern Aurél) 
most is ot t szerepelt szép műsorának 
magyar számai között. «Édesanyám is 
volt nékem» (Lajtha L. gyüjt.), «Szürke 
szamár szomorkodik» (Vikár gyüjt.) 
érzelmi bensőségükkel, egyszerű őszin-
teségükkel rögtön megfogják a hallgató 
szívét. «Itt az idő, szántani kék» 
(Gálffy L. gyüjt.), egy darab magyar 
élet egy pár sorban, egy pár sötét-bús 
zenei motivumban a tragikus magyar 
sors : verejtékes, nehéz magyar munka 
ára mindig-mindig más zsebébe ván-
dorol. 

Igen érdekesek voltak Tóth István 
kiskunfülöpszállási orgonista - kántor 



214 

«Áriák és Dallok verseikkel» c. gyüj-
teményéből (1832) bemuta to t t dalok. 
Ezek tu la j donkép Pálóczi Horváth 
Ádám «Ó- és ú j ötödfélszáz énekek» c. 
gyűjteményéből á tve t t dallamok ké-
sőbbi színesebb variánsai. A magyar 
késő-barokk legjellegzetesebb megnyil-
vánulása pl. az «Áldott magányosság» 
Csokonai szövegére írt dal. Nem más 
ez, mint a korabeli ária-stílus magyar 
ta la jba való átültetése. Hodoula István 
feldolgozásában kitűnően érvényre ju-
to t tak a gyüj temény többi előadott 
dalai is. Különösen megkap Pálóczi 
Horváth Ádám híres táncdalának : 
«Azt mondják, hogy nem illik a t ánc 
a magyarnak» pompás, eleven humora. 
Kitűnő jellemzéseért érdemes a szö-
vegből e pár sort idéznünk : «A franc 
tánc mind negédes, mind szeles a né-
met, Nincs mutációja, csak egyről varr 
himet, Melankolos az angol szövevé-
nyes tánca, Csak az igaz magyar t ánc 
a szent Dávid tánca». 

Csodálhatjuk a nép konzerváló ere-
jét, amely századokon á t épségben 
tud ta megőrizni a Zabolai Basa Pistáról, 
II. Rákóczi György fejedelem 1657-iki 
lengyelországi had já ra tában elesett 
testőrkatonájáról szóló népballadát. 
(Laj tha L. gyüjtése Diósad, Szilágy m.) 
Remek zenei példája minden i lyenfaj ta 
tömör, a maga egyszerűségében meg-
rázóan emberi népköltési formának. 
Egyszerű, homofon-kísérettel hangzik 
fel először az ősi dallam : «Megölték 
Basa Pistát , Fejedelem ka toná já t . . .». 
Lassan drámaibb, izgatottabb lesz az 
előadás. A kíséret gazdagabb, nyug-
ta lanabb harmóniában ad hát teret a 
dráma lefolyásának. «Az életét ki-
ol tot ták, Ékes aranyos dolmányán 
végigömlött piros vére . . .» Mindig 
ugyanaz a dallam ismétlődik, csak 
előadásában simul szorosan a szöveg 
értelméhez. A befejezésben a kezdet 
komor kíséretével hangzik ki : «Fehér 
Julis hazavár ja vacsorára, Ne várd, 
Julis . . . Ne várd, Julis . . .». Mennyi 
panasz, mennyi egyszerű szívből fakadó 
mély fájdalom, ami i t t a lefelé haladó 
molltercekben megnyilvánul ! Lajtha 
László különösen ennek és a Kossuth 
verbunkosnak konzseniális feldolgozá-
sával mu ta t t a be e téren alapos isme-
reteit és hivatottságát . Az utóbbi 
gyujtó hatású katonavirtusa, lendüle-
tes, színes kísérete Molnár Imre elő-
adásában talán még a holtakat is fel-
rázná sírjaikból. 

A zongorakíséretet M. Hir Sári, 
szólóhangversenyeiről jól ismert kitűnő 

pianisztikus és muzikális képességeivel 
lá t ta el. 

* 

A Zeneművészeti Főiskola tavaly 
elhúnyt nagynevű igazgatója emlékére 
Mihalovich-emlékünnepélyt rendezett, 
amelyen az emlékbeszéde gr. Apponyi 
Albert t a r to t ta . A magyar zenepeda-
gógia önállósításának céltudatos, meg-
alkuvást nem ismerő nagy ki építőjéről 
emlékezett meg Apponyi gróf, Nagy-
magyarország volt kultuszminisztere. 
A kitűnő intézeti zenekartól előadott 
«Toldi szerelme» előjátékának és a 
IV. szinfoniának nemes szelleme, dal-
lam invenciójának egyéni szépsége, 
banális, olcsó hatásokat megvető őszin-
tesége, komoly ideálizmusa arról a le-
tűn t , szerencsésebb korszakról beszélt, 
melynek a lelkét, a világháború óriási 
szakadékán keresztül, ma már igen 
kevesen értik. De midőn Apponyi gróf 
nemes alakja szembefordul az ünneplő 
sokasággal, egyszerre varázsütésre meg-
mozdulnak a tenyerek és mindenki 
érzi, hogy ez a rajongó tisztelet és 
lelkesedés nemcsak a szónok nagy sze-
mélyének, hanem az ő személyében a 
régi Nagymagyarországnak és annak 
a multnak is szól, amely ilyen jelleme-
ket tudo t t adni a hazának. 

Prahács Margit 

Magyar folyóiratszemle. 
Kornemann Ernő «A német egyete-

mek szerepe a nemzet életébem címmel 
írt a Budapesti Szemle-be tanulmányt , 
amelyhez a magyar egyetemi tanárok 
boroszlói látogatása nyu j to t t tapasz-
talati anyagot. Megfigyelhető, hogy a 
mai Németországban egy ú j ember-
típus alakul ki. Ez a típus a gazda-
sági életben tevékeny férfiaké, akik 
az egyetemek és kutatóintézetek tudo-
mányos életében nemcsak anyagi esz-
közök nyujtásával , hanem saját magos 
szellemi műveltségükkel is tevékeny 
részt vesznek. I t t az idő, hogy az egye-
temek kilépjenek abból az elszigetelt-
ségből, amelybe az előző korszakok-
ban jutot tak és beleilleszkedjenek a 
nemzet életébe. Kétségkívül nagyon 
előmozdítja ezt a törekvést az olyan 
tudományoknak fejlődése, amelyek ú j 
szervezetükben az egyetemi munká-
val kapcsolatban egyes laikusok mun-
ká já t is megkövetelik. A boroszlói 
egyetem amellett, hogy a szlávság 
előrenyomuló hullámaival szemben ki-
felé jelentékeny munkát végez, rend-


