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csoportja lehelletfinom színezésével, rendkívül ízléses, könnyed strukturájával 
tűnik ki, újabb alkotásai — főkép néhány tájkép — monumentális formavilá-
got egyesítenek meggyőző erejű térképzéssel s hallatlan színfantáziával. Önma-
gára találása azonban nemcsak ezért jelentős, hanem jelentős az új piktúra, 
a magyar művészet útjának szemszögéből is. Bernáth öntudatlanul belekap-
csolódik a fejlődés menetébe, ott indul el, ahová Egry József eddig eljutott s 
ha a fényproblémák nem érdeklik is úgy, mint Egryt, rokon vele felfogásának 
szintetikus jellege, végletekre hajlamos temperamentuma és festői látása. Az 
oldott formák nagyszabású összefoglalása Egrynek is, neki is hiánytalanul 
sikerült. Bernáth mindezeken túl kolorista is, ismeri a színek titkait s itt is ura 
a kifejezési lehetőségeknek. Érthető tehát, ha pályafutásához egészen rendkí-
vüli reményeket fűzünk. 

Kiállító társai közül Márffy Ödönt említjük, aki eddigi gyüjteményeivel 
ellentétben kisebb igényű, de kerek és befejezett alkotásokkal szerepel. 

Genthon István. 
Zenei szemle. 

A VIII. filharmóniai hangverseny. — A Budai Dalárda hangversenye. — Rimskij-Korsakof : 
Seherezade. — A Néprajzi Társaság felolvasóülése : Az utolsó virágének. 

A VIII. filharmóniai hangverseny súlypontja, Berlioz Hector fantasztikus 
szimfóniájának előadása, jubileumot is jelentett. Épen száz éve, hogy a 25 éves 
Berlioz, a modern zenekari technika úttörője, ezzel a művével megveti a 
romantikus korszak drámai zenéjének alapját. A század első szakaszában a 
francia forradalom után kialakult új társadalom a folytonos belső zavarok 
miatt még nem tudott magának egy sajátos művészi formanyelvet teremteni. 
Berlioz izig-vérig úttörő, újat alkotó romantikus szelleme mutatta meg itt 
először az új világ kincseit. A romantikus ember túláradó érzésvilágának, 
szubjektivitásának nem volt elég az abszolut zene kifejező képessége. Eszmé-
ket, életsorsokat, minden külső és belső történést akart zenével ábrázolni. 
Már Schumann feliratokkal látja el műveit, amelyek az előadás módjára némi 
útbaigazításul, a zenéhez fűznek valami költői analógiát. Ezt az eszmét Berlioz 
fordítva alkalmazza, azaz egy előre meghatározott programmhoz teremt zenei 
analógiát. Megteremti az «idée fixe» fogalmát, Wagner vezérmotivumának ősét, 
a mű uralkodó eszméjét, amelyet mindig ugyanazzal a melódiával fejez ki. 

A fantasztikus szimfónia eredeti címe «Epizódok egy művész életéből». 
A fixa idea Berlioz szenvedélyes szerelmének tárgyához, egy angol színésznő 
(Miss Smithson) alakjához fűződik. Az első tételben mint Berlioz legszívhez-
szólóbb dallama lép fel s valósággal jelmondata lehetne Berlioz életének. 
Mémoires-jaiból ismerjük ezt a gyengédségre vágyó, mélabútól marcangolt 
életet, amely nem volt más, mint szerelem s szerelmi gyötrődés és mégis remény-
telen magánosságra volt kárhoztatva. Csodálhatjuk a kifejezésnek gazdagságát, 
amit Berlioz ebbe az alaptémájába belevisz. A szerelem, mint a végtelen 
boldogság és a végtelen fájdalom érzelme, minden árnyalatában feltűnik benne. 
A rajongás, a gyöngédség, öröm, majd fájdalmas panasz, őrjöngő féltékeny-
ség mindig új és új formában nyujtják. Érzelme oly őszinte, oly forró, hogy 
a programmon keresztül új zenei szépségek felfedezésére viszi. 

A II. tétel báli jelenetet ábrázol. Elegáns könnyedséggel, ragyogó hang-
szerelésben hangzik fel a valcer-motivum. Egyszerre megpillantja a bálozok 
tömegében eszményképét. Nagyszerű kontraszthatás a zenekarban. A valcer-
motivum hirtelen megszakad, az örömteli, hebegő meglepetés teljesen új han-
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gulatot hoz, amely nem oly ragyogó és zajos, hanem lágyabb és bensőbb. 
Mintha egy csillag fénye lépne a ragyogó csillárok helyébe. 

Újabb megkapó ellentét ezután a III. tétel idillikus mezei képe. Az 
oboán és angolkürtön felhangzó naív egyszerű melódia a nyugalom hangulatát 
leheli. Különösen itt tapasztalhatjuk Berlioz zenéjének igazi francia forma-
szépségét. Romantikus külsőségei dacára él benne valami latin értelemben 
vett nemes, tiszta nagyvonalúság, amelyet Wagnerben pl. hiában keresnénk. 
A tétel végén ismét megszólal a pásztorsíp naív dallama, de már csak egy 
hangszeren. Szomorú lesz az ének : a természet minden szépsége sem tudja 
felejtetni a lélek nagy egyedülvalóságát. 

Berlioz alapjában a szeszélyes és szenvedélyes képzelgések embere volt. 
Az álmokat szereti, az érzelmes ködképeket. Szerelmei ép olyan tétovák vol-
tak, mint művészi élete. Ime a IV. tételben már megbélyegzi szerelme tár-
gyát. Csalódott benne. Azt álmodja, hogy ezért megölte kedvesét és vesztő-
helyre viszik. Itt hangzik fel a forradalmi időkre emlékeztető vad, komor 
induló. A lezuhanó bárd hangja, amely megszakítja a pillanatra még fel-
bukkanó fixa ideá-t, még emlékében élhetett Berlioz kortársainak. Az utolsó 
tétel boszorkánytáncában a mester lázas fantáziavilága üli diadalát. Csupa 
vad szépség a zenekar színeinek zseniális kiaknázásában. Az előbb eszményí-
tett kedves melódiájának szép tiszta vonala eltorzul. Triviális, groteszk tánc-
motivum lesz belőle. Fölzúg a Dies irae paródiája, amely végül összeolvad a 
boszorkány tánc vad ritmusával. 

A világháborúban elesett Rado Aladár «Falu végén . . .» c. szimfonikus 
költeménye volt a műsor magyar programmzenéje. A mű Petőfi közismert 
költeményének változó hangulatait sok átérzéssel vetíti át zenére. 

Paganini D-dur hegedűversenyének rendkívüli technikai nehézségét — 
ami miatt ez a mű eljátszhatatlannak tetszett a kortársak előtt — a Hubay-
mesteriskola egyik büszkesége, Szentgyörgyi László, játékának magával ragadó 
virtuozitásával és lendületével játszva győzte le. 

* * * 

A Budai Dalárda kitűnő karigazgatójának, Szegheő Sándornak jubileuma 
alkalmából nagyszabású műsorral rendezte ezidei hangversenyét. 

Magyarországon először került előadásra LuigiCherubini (1760—1842) férfi-
karra és zenekarra írt Requiemje. Cherubini a francia forradalom korszakának 
pokoli tűzben égő nyers szellemét nem egy drámai művében örökítette meg 
(Demophon, Lodoïska). A 90-es évek francia drámai zenéjében már a korai 
romantika bontogatja szárnyait és ebben az átértékelésben a fiatal Cherubini 
jelentős szerepet játszott. Csak érett korában tér vissza ismét tanulóéveinek 
eszményéhez, a katholikus egyházi zenéhez. Ezen a téren alkotta azután leg-
maradandóbb, ma is nagyrabecsült műveit. Jelen Requiemjét az ősz mester, 
halála előtt pár évvel, saját maga számára írta. Legelső, ami szembetűnik, az 
egyhangú, komor, vigasztalan tónus, amit a férfihangok csak még sötétebbé 
tesznek. Halálosan, reménytelenül szomorú itt minden. Búcsúzás az élettől, 
attól, ami szép volt s ami után már nem jön más, mint a nagy ijesztő bizony-
talanság, a halál. A drámai elemek előtérbe lépése, a szavak értelmének erő-
teljes zenekifejezése, a brilliánsabb, színesebb kifejezésmód, mint Cherubini 
egyházi zenéjének ismérvei, itt fáradtabban tűnnek fel. A felvilágosodás 
korának gyermeke érkezik itt el élte alkonyához. A régi római iskolának tiszta, 
bensőséges áhítata, Bach sziklaszilárd hite, amellyel a legmélyebb kétségbe-
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esésből is fel tudják emelni a lelket, Cherubini korában elvesztették lelki 
talajukat. Az itt-ott felhangzó szorongó, bizonytalan könyörgésen még csak 
át sem csillan a bizakodás, a meghallgatás reménye. 

A hangverseny másik része bőven adott alkalmat Szegheő Sándor kitűnő 
zeneszerzői képességeinek ünnepeltetésére. A «Báthori Erzsébet» c. operájából 
előadott részletek után még egy magyar bemutató is sorra került, Ádám Jenő 
«Falu végén kurta kocsma» c. férfikara. Ádám művén meglátszik a modern 
vokális stílus kitűnő ismerete. Egyes szólamoknak kíséretszerű feldolgozásával 
meglepően szép hanghatásokat ér el. Az elbeszélő részeket egyszerű recitáló 
modorban nyujtja, míg a hangulat fokozásának az egyszerű búsongó dalolás-
tól a szélesen kiömlő duhaj jókedv tetőfokáig, a távolodásnak, elcsendülésnek 
kitűnő hangfestésével mindvégig le tudja kötni az érdeklődést. — Ezelőtt 
vagy hetven esztendővel, midőn a német ajkú tisztes, konzervatív budai pol-
gárokból megalakult a Dalárda, hihette volna-e valaki, hogy utódaik anno 
1930-ban ilyen izig-vérig modern és magyar stílusban fognak remekelni? 
Ne szidjuk mindig a mai rossz időket. A mai kitűnő magyar budai dalárdát 
nem adnók oda a mult német ajkú és német szellemű budai dalárdájáért. 

* * * 

Rimskij-Korsakof keleti tánckölteményét, a «Seherezádé»-t, Operaházunk 
megérdemelt nagy sikerrel mutatta be minap. 

Rimskijt, mint az oroszok nagy, meseillusztrátorát, jelen művében a 
legjellegzetesebb oldaláról ismerhettük meg. Nagyszerű hangfestő és harmo-
nizáló tehetsége minden szálával a romantikus programmzenében gyökerezik. 
Zenekarának káprázatos színei feledtetik velünk melodikus invenciójának 
vérszegénységét. 

A szép Seherezade szerelme egy mór ifjú iránt és a szultán féltékenysége, 
bosszúja a programm főmotivumai. A szultán színleg eltávozik fegyvereseivel, 
de mialatt Seherezade szerelmesével mulat, váratlanul betoppan és egy hű 
harcosával abban a pillanatban szuratja szíven a mór ifjút, mikor ez meg akarja 
csókolni Seherezadét. Seherezade szívszakadva borul szerelmese holttestére. 

A zene minden taktusával hű interpretálója az eseményeknek. A be-
vezetés komor, fenyegető témájával megkapó ellentétül áll szemben a hegedű-
szólóban felhangzó édes, gyöngéd melódia, amelynek álmodozó, finom bája 
Chopin balladatémáira emlékeztet. Bámulatraméltó, hogy ebből a két főtémá-
ból mennyi színt tudott Rimskij kicsiholni. Hasonlóan a fénykévékhez, amelyek 
folyton új és új színekbe öltöztetik a színpadon mozgó alakokat, a különféle 
hangszerek és harmoniák is ezerféle árnyalatban csillogtatják meg ugyan-
azokat a témákat. A harci elvonulás forgataga a zenekarban csakúgy ontja 
magából a téma ritmikus és harmonikus kombinációit. — A 6/8 táncütem ringa-
tózó ritmusa uralkodik a szerelmesek kettősében. A hárfák glissandói, mint a 
legfinomabb keleti selyem puhán, lágyan omolnak alá, míg az epedő melódia, 
hol egyszerűen, hol színes harmóniákkal körülfonva énekel. A tematikus anyag 
feldolgozásában a fokozás egészen a tragédia bekövetkeztéig mesterien van 
fölépítve. A bevezetés témája, mint a kielégült bosszú kiáltása megduzzad, 
diadalmaskodik, de midőn Seherezade haldokolva rogy össze szerelmese lábai-
nál, lassan elhalkul, szinte fájdalmasan, összetörve hangzik fel a mélyben, 
míg fent a magas régiókban lágy étheri harmóniák fonnak dicsfényt a halál-
ban egyesült szerelmesek fölé. Mégegyszer felcsendül a hegedűn a gyönyörű 
álmokról éneklő téma, de csakhamar kettészakad : vége a mesének. 
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A két főszerepet Misley Anna és a berlini vendég, Kölling Rudolf táncolta. 
Utóbbi készítette a mű koreografiáját is, amely híven követi az orosz Diaghilew 
balletstílus hagyományait. Ezek szerint a minden nehézséget játszva legyőző 
tánctechnika, a test vonalszépségeinek mindenoldalú kiaknázása, a kissé bőséges 
akrobatamutatványok mellett az arcmimikának és a jellemzésnek is szerep 
jutott. Kár, hogy a tehetséges Misley Anna mozdulatai és arcjátéka még 
sokkal inkább az artisztikum szolgálatában állnak, semhogy meggyőzően 
éreztetni tudta volna a befejezés lélekmegrázó indulatát. 

A színpad valóban ezeregyéjtszakai mesékhez méltó keretet nyujtott az 
előadásnak. Minden elismerés megilleti itt a rendezőt, Rékai Andrást és a 
pompás jelmezek és díszletek tervezőjét, i f j . Oláh Gusztávot. Minden kép a 
keleti színpompa ragyogó szimfóniája volt, ahol a vezérszólamokat a sötét, 
mély háttérből plasztikusan kiemelkedő hófehér, a legmelegebb narancsvörös, 
sárga árnyalatok játsszák. 

* * * 

A Seherezade előadásával kapcsolatban nem hagyhatjuk megemlítés nél-
kül a «Bajazzok» mesteri új rendezését és díszletezését. Egy csöppet sem merész 
az az állításunk, hogy ennél stílszerűbb köntösben egy világvárosban sem 
adják jelenleg Leoncavallo remekét. 

Az első felvonás színtere Markó Károly olaszországi tájképeire emlékez-
tet. Csupa derű, csupa levegő, a háttérben a széles perspektívájú zöld mező ; 
nagyszerűbb keretet képzelni sem lehet a festői olasz öltözeteknek. Az alko-
nyodó nap pírja, amely a boldogságát sirató Canio alakját bevonja, körülötte 
a növekvő sötétséggel úgy hat, mintha a természet is együtt vérezne és együtt 
gyászolna a szegény Bajazzo összetört szívével. — Pompás megoldás a komé-
diás színpad felállítása, az élethű és mégis festői csoportosítások. Szemere 
Árpád művészi fantáziáját misem bizonyítja jobban, mint hogy ennek a köz-
ismert darabnak ennyi új, érdekes mozgást, színt tudott kölcsönözni. 

* * * 

A Néprajzi Társaság legutóbbi ülésén Eckhardt Sándor egyetemi tanár 
rendkívül érdekes előadást tartott «Az utolsó virágének» címen. 

A magyar folkloristákat már régóta foglalkoztatja egy sajátságos magyar 
népének, melynek Kodály és Bartók újabban «A virágok vetélkedése» címet 
adták. Régies dallama és előfordulási helyeinek elszigeteltsége régi eredetét 
bizonyítják. Eckhardt kilencféle változatát sorolja fel. Keletkezésükre vonat-
kozóan az eddigi magyarázatoktól eltérve meggyőzően mutatta ki az ének 
tudós eredetét, mint a középkori latin költészet «certamen» vagy «conflictus» 
néven ismert clerikus jellegű vitázó műfajának kései népies hajtását. Sedulius 
Scottus ir szerzetes szerkeszti össze először a IX. sz.-ban a virágok vetél-
kedéséről írt költeményét. Alkalmasint ezt a klasszikus mértékben írt verset 
valamely középkori latin énekszerző átírta rímes dalformára és ilyen ú. n. 
vágáns énekből származik a magyar ének. Egy bécsi kéziratból elő is került 
egy ilyen rímes latin virágvetélkedés. A feltevés teljesen megokoltnak látszik, 
ha meggondoljuk, hogy az Európaszerte legnépszerűbb vetélkedési témát, a 
bor és víz vitáját bebizonyítottan a vágáns dalok vitték át a clericus költészet-
ből a népköltészetbe. Ilyen módon hatolhatott be a virágtéma is. 

Az erdélyi oláhság kolinda költészetében (karácsonyi énekek) előforduló 
virágok vitája a magyar énekkel megegyező vonásai mellett annyi lényeges 
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eltérést mutat, hogy a kettő közé mint forrást a magyar forrástól különböző 
latin vágáns éneket kell feltennünk. 

Érdekes tanulságot rejt magában Eckhardt következtetése. Bizonyítja 
részint a magyarság ősi egységét, részint rámutat arra, hogy a népköltészet-
ben milyen régi műköltési lecsapódások rejlenek. A magyar tudományos köz-
vélemény — mondja Eckhardt professzor — még mindig nem méltányolja 
eléggé milyen roppant fontosságú munkát végzett a magyar folklore-kutatás, 
midőn a végső pusztulástól megmentette a magyar zenei irodalmi mult drága 
maradványait. Vajjon jelen énekünkkel nem épen a «virágénekek» utolsó 
emlékét szedték-e össze az eldugott magyar falvakban? Prahács Margit. 

A magyar nóta meg a cigány.1 

Körülbelül százesztendővel ezelőtt merült föl az a kérdés, hogy van-e 
különbség a magyar zene és a cigányzene közt. Mostanában a zenei köröket 
e kérdés ismét foglalkoztatja. Nemrégen a Napkelet hasábjain látott napvilágot 
«A cigányzene és a magyar népzene» címmel dr. Prahács Margit tollából egy 
cikk, melyben szembeállítja a cigányzenét a magyar zenével és ugyancsak 
lekicsinyli a magyar cigányzenészeket úgy is, mint népet, úgy is, mint muzsikuso-
kat. A cikk a cigányokra vonatkozólag nagyon sok igaztalanságot és tévedést 
tartalmaz, de ez még a kisebb baj. A nagyobb baj az, hogy ezen felül a cigányo-
kon keresztül támadja a mai magyar nótát is, ezt pedig már nem lehet szó nélkül 
hagyni, mert ez a magyar nóta olyan nemzeti érték, melyhez hozzányulni csak 
imádatos kézzel szabad. 

A cigányokat a cikk «teljesen vad erkölcsű népnek» nevezi, melynek «nincs 
Istene, nincs hazája, csak babonái, kuruzslói, nyomorúságos pária élete». 

Tárgyalja azokat a körülményeket, melyek következtében a cigányzene 
nemzeti értékké lett s a nemzeti zene egyedüli letéteményesévé, majd így foly-
tatja : «Magyarországon ezért volt mindig kivételes helyzete ennek a mindenki-
től megvetett páriának tekintett idegen népfajnak». 

Ezt tárgyilagosan nem lehet mondani a cigányzenészekre. Minden nép-
fajnak megvan a salakja, melyet nemcsak idegen népek, hanem a saját fajtája 
is megvet. Igy van ez a cigányoknál is. A cikkíró azonban speciálisan a cigány-
zenészekről beszél, ezeket pedig a magyar nép sohasem tekintette páriáknak, 
hanem ellenkezőleg, olyan jóbarátoknak, kik bújában ép úgy, mint örömében 
mindig becsülettel osztoztak és istenadta tehetségükkel igyekeztek a bánatot 
enyhíteni és az örömet hangsúlyozni. 

Szemükre veti azután, hogy a földmívelést nem kedvelik és hogy «teljes a 
kultúrálatlanságuk, mely minden tanítást, mint barbár erőszakot utasít vissza». 
«Ösztöneik megfékezése, fegyelmezése teljesen ismeretlen előttük.» És hogy: «meg 
nem engedett keresetforrások iránt van erős hajlandóságuk». Ez az állítás azt tar-
talmazza, hogy a cigányság nem becsületesen, hanem törvénybe ütköző módon 
keresi kenyerét. A cigányok közt is vannak tolvajok vagy más bűnözők csak-
úgy, mint más népek között, de ezt általánosítani nem lehet. Az ő munkájuk 
komoly, nemes, szép és betölti hivatását. Az ő munkájuk az, hogy kertészkedje-
nek a magyar kultúra ugarán, a magyar népzenének minden zenei faktortól elhanya-

1 Olvasóinkat érdekelni fogja e cikk, mely e sokat vitatott kérdést rovatvezetőnk fel-
fogásától eltérő világításba helyezi. Rovatvezetőnk e közleményre természetesen válaszolni 
fog, de örömmel teret adunk minden oly hozzászólásnak, mely e rég aktuális kérdés 
tisztázását csak valamennyire is elősegíti. Szerk. 


	Napkelet_1930_04_410
	Napkelet_1930_04_411
	Napkelet_1930_04_412
	Napkelet_1930_04_413
	Napkelet_1930_04_414



