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gondos munkát oly alkotásokra paza-
rolni, melyek már nincsenek. A monu-
mentá deperdita-val való foglalkozás 
— sajnos — már önmagában rejti a 
veszélyt, hogy le kell mondania a 
végső, perdöntő bizonyítékokról ; a 
problémákat csak megközelítheti, de 
meg nem oldhatja. 

Ludwig Baldan a Szépművészeti 
Múzeum és az esztergomi Keresztény 
Múzeum egy-egy XV. századi német 
képét határozza meg. Nagy értéket 
tulajdonítunk Gombosi György cikké-
nek, mely a reneszánsz kezdetén Ferra-
rában működő Pannoniai Mihály festő-
vel foglalkozik. Pannoniai Mihály egyet-
len eddig ismert műve a múzeum 
Ceres-e volt, Gombosi most olasz ma-
gángyűjteményben s a ferrarai kép-
tárban még három képét fedezte fel. 
A képek, kvalitásukat tekintve, jelen-
téktelenebbek a Ceresnél, de kétség-
kívül ugyanannak a kéznek alkotásai. 
Ugyanekkor Gombosi rámutat arra, 
hogy az Itáliába szakadt magyar festő 
és Cozimo Jura között más volt a 
viszony, mint eddig hitték : Pannoniai 
Mihály nem volt Jura tanítványa, ha-
nem mint idősebb mester hatott Ju-
rára. 

Ybl Ervin egy budapesti magán-
gyüjtemény bronzszobrocskájáról mu-
tatja ki, hogy a sienai Francesco di 
Giorgio műve. A kitűnő szakértőre 
vár az a feladat, hogy összefoglaló 
munkában méltassa a magyar köz-
és magángyüjtemények bronzplaszti-
káit. Hisszük, hogy erre a munkára 
szép anyag kínálkozik. Pigler Andor 
dolgozata a nagy friauli mesterrel, 
Pordenone-val foglalkozik, egyszerre 
hat lappangó alkotására bukkant rá 

a múzeum raktárában. A lelet érde-
kességéhez tartozik, hogy a képekről 
egykori tulajdonosuk, Pyrker egri ér-
sek tudta, hogy Pordenone művei, 
később azonban klasszicisztikus sima-
ságuk miatt XIX. századi képeknek 
tartották. Pigler széles fejlődéstörté-
neti háttér elé helyezi a becses alko-
tásokat. Ugyancsak ő értekezik az 
olasz rokokó egyik kiváló mesterének, 
Giovanni Battista Pittoninak Szent 
Erzsébet-vázlatáról, mely a múzeum 
új szerzeménye. 

A kötet legnagyobb terjedelmű ta-
nulmánya Hoffmann Edith tollából 
származik s a múzeum rajzgyüjtemé-
nyéhez szolgál rendkívül fontos adalé-
kokkal. A hatalmas anyagból, mely 
főkép olasz rajzokkal foglalkozik s egy 
sereg új meghatározással gazdagítja 
az irodalmat, ki kell emelni Rafael 
egy szép aktrajzának ikonográfiai tisz-
tázását s egy XVIII. századi hamisító 
érdekes műveinek bemutatását. Hoff-
mann Edith módszere abból áll, hogy 
a rajzokhoz megkeresi a kész képet, 
hipotézisnélküli, szilárd talajon álló 
munka ez és eredményei megdönthe-
tetlenek. 

Fleischer Gyula a felsőelefánti kas-
télyt mutatja be, melynek mennyezet-
képeit az osztrák barokk egyik finom 
színkulturájú mestere, Bergl festette. 
Weyde Gizella pedig a podolini Szent 
Katalin-faszobor restaurálásának ér-
dekes menetét mondja el. A dúsan 
illusztrált kötetet az új szerzemények 
ismertetése zárja be. Kívánjuk, hogy 
a jövőben is sok új szerzemény és sok 
új évkönyv járuljon hozzá a magyar 
múzeumi élet külföldi megbecsülteté-
séhez. Genthon István. 

Zene. 
Operaházunk a modern operairo-

dalom termékeiből nyujtott egy kis 
ízeltetőt. «A hamis Harlekin» a legel-
ismertebb modern zeneszerzők közé 
tartozó Francesco Malipieronak műve. 

Napkelet 

Kiegyensúlyozott, jellegzetes művészi 
egyénisége, nagy tudása mind a tiszta 
hangszeres, mind a színpadi zenében 
kiküzdötte magának az elismerést. 
A kis, két részből álló «commedia, 

20 



298 

musicale» harmonikus felépítésével, 
finom költészetével, tiszta derüjével 
szerzőjének mélyen az olasz talajban 
gyökerező szelleméről nyujt különö-
sen képet. A barokk zene nagy olasz 
mestereinek nemes előkelősége, tiszta 
zeneiséggel átittatott művészete mind-
untalan átcsillan a modern mester 
bizarr, erősen az újszerűségek keresése 
felé hajló fantáziáján. Maga a mű kis 
cselekménye is a 18. században ját-
szik, színhelye Velence, az olasz ba-
rokk művészet hazája, a szerző szülő-
városa. A szép Donna Rosaura annak 
adja szívét és kezét, aki madrigálját 
a legszívhezszólóbban tudja zenébe 
önteni. A zenekar pompás illusztrálás-
sal, szorosan simulva a színpadon tör-
téntekhez, festi a dalversenyre való 
készülődést, egy előkelő rokokkó dáma 
napi foglalatosságait. Végre együtt 
van a kis társaság. Rosaura imádói 
sorban eléneklik szerzeményeiket. Ma-
lipiero finom ironiája itt különösen 
érvényesül az édeskés, majd iskola-
szerűen száraz akadémikusok, a da-
dogó Don Pauluccio énekének jellem-
zésében. Rosaura tetszését persze 
egyik sem nyeri el. A zárt ajtó mögül 
egyszer csak gyönyörű ének csendül 
fel. Don Ippolito, Rosaura eddig meg 
nem hallgatott imádója, az elrejtőzött 
énekes, aki hogy mégis hölgyének 
közelébe férkőzhessék, Arlekin álru-
hájában dalolja el lángoló szerelmét. 
Rosaura elragadtatásában látni akarja 
a dalnokot. A hamis Arlekin leleplezi 
magát és Rosaura most már szívesen 
eljárja vele a mátkatáncot. 

Sajnos, az előadás Malipiero finom, 
költői elgondolásából sokat elejtett. 
Hogy mennyire távol áll ez a stílus 
minden nyersebb, kiélezettebb komé-
diától, azt már a zene gráciája, sok 
helyütt komoly bensősége, nemes vo-
nalai bizonyítják. Nem sebez, nem 
gunyol senkit, csak egy bájos, derűs, 
költői kis életképet akar nyujtani a 
18. századi Velence gazdag zenei mult-
jából. 

Az ujdonság szereplői Szabó Lujza, 
Halász Gitta, Losonczy, Laurisin, 
Maleczky, Szügyi és Rössler ének-
produkció szempontjából jól megáll-
ták helyüket. Mindez azonban nem 
tudta egészen pótolni a grácia és kel-
lem, a történeti kultúrából fakadó 
finom stílusérzék hiányait, amelyek az 
ilyen művek előadásánál élesebben 
tűnnek szembe. Oláh Gusztáv díszlete 
derűs, finom színhatásaival megérde-
melt tetszést aratott. 

Darius Milhaud három kis perc-
operája már egészen más világba ve-
zetnek. Az «Európa elrablása», «A meg-
szabadított Theseus» és «Az elhagyott 
Ariadné» klasszikus témaköre csak 
ürügy a szerzőnek arra, hogy groteszk 
tükröt nyujtson mindarról, amit a 
régi operastílusban fenségesnek és 
nagyszerűnek tartottak. A modern 
operáknak legjellemzőbb vonásai, a 
tudatos trivializálás, a teljesen a hisz-
torikus beállítottság Milhaud nyerse-
ségében, skrupulus nélküliségében a 
legerősebb mértékben jutnak érvényre. 
Ötletes ritmikus invenciója nem pó-
tolja az eredetiség hiányait. Főmoti-
vuma : tagadni a multat, kíméletlenül 
rámutatni hazugságaira s minden 
kísérletre vállalkozni, csak új legyen. 
Milhaud szerint egy rossz hipotézis is 
többet ér, mint közkeleti igazságok 
terméketlen ismétlése. A kísérletek 
előmozdítják az emberi szellem előbb-
rejutását, ha mással nem, legalább 
azzal, hogy felfedi ezeknek a kísérle-
teknek a helytelenségét és jobbakat 
keres. Az tény, hogy Milhaud e három 
kis operáját kísérletnél többnek nem 
ítélhetjük. A végsőkig fokozott poli-
tonalitás, amely nem az összeolvadó, 
hanem az egymást ütő, teljesen ellen-
tétes hangnemeket fűzi állandó, pil-
lanatra sem enyhülő éles disszonan-
ciává, az erősen redukált zenekar, a 
ritmusnak egészen a mechanizálásáig 
menő rögzítése, egyelőre csak rombo-
lása a réginek anélkül, hogy valami 
kiforrottabb új értéket nyujtana he-
lyébe. 
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Operaházunk vezetőségének min-
denesetre dicséretére válik, hogy eze-
ket a legújabb törekvéseket is meg-
ismerteti közönségével. Elismerjük, 
hogy a modern zenében teljesen isko-
lázatlan operaegyüttes számára nehéz 
feladat volt a mű betanulása, de egy 
kis több buzgalommal, a szokatlan és 
új iránt való kevesebb idegenkedéssel 
mindenesetre jobb produkciót nyujt-
hattak volna. Itt, ahol helyén lettek 
volna az éles, nyers paródia, a leg-
groteszkebb eszközök, a női szereplők 
részéről különösen sok stílustalan 
szentimentalizmust és fantáziatlan-
ságot tapasztaltunk. A zenekar és 
énekkar Fleischer karnagy vezényle-
tével igen közepes teljesítményt nyuj-
tott. 

* 

Az idei hangversenyévad egyik leg-
forróbb sikerű estje volt a «Psalmus 
Hungaricus»-nak a Budapesti Hang-

versenyzenekarral és az Egyetemi 
énekkarokkal való előadása. Failoni 
Sergis itt bizonyította be legjobban, 
hogy igazi vérbeli muzsikus, aki ha 
ilyen csodálatos mű interpretálásáról 
van szó, olasz temperamentumának 
minden tüzével és lelkességével áll az 
ügy szolgálatába. Mondhatjuk, hogy 
ilyen költői előadásban még nem hal-
lottuk Kodály Zoltán remekművét. 
Hatása — mint minden igazi nagy al-
kotásnak — elementáris volt. Lassan, 
de biztosan elérkezik az az idő, mikor 
kivétel nélkül elismerik e művet, mint 
a magyar Géniusz egyik legnagyobb 
művészi alkotását. Külön dicséret 
illeti az egyetemi énekkarok kitünő 
teljesítményét. Fiatal karnagyuk, 
Vaszy Viktor lelkes munkája meglát-
szik meglepő fejlődésükön. Igen, a 
fiatalok kivétel nélkül, szívvel-lélekkel 
magukénak vallják már a Magyar 
Zsoltárt. Övék a jövő ! 

Prahács Margit. 
Külföldi Szemle. 

Korunk válsága. 
A nálunk is járt híres német jezsuita, 

Friedrich Muckermann «Der Mönch 
tritt über die Schwelle» címen tanul-
mánykötetet adott ki. Látja a mai vál-
ságot, nem is becsüli le, hirdeti, hogy 
alapjaiban rendült meg a társadalom, 
hogy a technika meghódította az em-
bert, hogy a szovjet fennáll és pusztít, 
hogy mai társadalmi berendezkedé-
sünk igazságtalan és mégsem tartja 
mindezt fontosnak. 

Muckermann a kolostor magányá-
ból és magaslatából szemléli a külső vi-
lágot. Mivel a kolostor életét maga-
sabbrendűnek érzi, mint a mi tülekedő 
világunkat, fölényesen, sőt sokszor ki-
fejezett lenézéssel beszél a mi dolgaink-
ról. Ez a lenézés azonban nem bántó, 
mert nem önhittség a forrása, hanem 
az «Ewigkeitsmensch» szilárd meggyő-
ződése a katholikus igazságokban. 

Ez a világfelfogás eredetivé teszi 

minden sorát. Jó megfigyelő és jó le-
író, de sohasem engedi át művészi ké-
pességeinek a vezetést. Csak olyan 
dolgokat ír le, amelyekhez hozzáfűz-
heti gondolatait. Meggyőződése lendü-
letet ad stílusának, amely itt-ott pá-
thosszá emelkedik. Azok közé a ritka 
emberek közé tartozik, akik csak meg-
figyelések útján értesülnek korunk 
válságáról, önmagukon nem érzik. A 
válság megoldását is abban találja, 
amit ő csinál : függessze mindenki az 
örökkévalóságra a szemét és szinte 
maguktól megoldódnak majd problé-
máink. 

Muckermann egyedülálló optimiz-
musával szemben Karl Jaspers erősen 
pesszimista. A Sammlung Göschen ez-
redik számaként jelent meg tanulmá-
nya : «Die geistige Situation der Zeit». 
A mai válság forrását abban találja, 
hogy a technika megöli a szellemet, el-
pusztítja az ember legértékesebb ré-
szét, az egyéniséget. Könyvének leg-
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