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érdemel említést. Vágó a Szarvas-
teret képezi ki a párisi csillagterekre 
emlékeztető nagy térré, kilátással 
egyrészt a Dunára s azon át az 
Országház kupolájára, másrészt egy 
a Ráczfürdő helyén építendő fürdőre. 
Ez is nagyszabású elgondolás, de 
megvalósítható, mert csak a sík tere-
pen szabályos. Kár, hogy a Körutat 
túlmagasan a hegyre vezeti. A mel-
lette építendő egyöntetű villák sora 
sem szerencsés gondolat. Nagyon 
megszívlelendő, bár nem tartozik szi-
gorúan a Tabánhoz, tervén a Déli 
pályaudvar áthelyezése kb. a mai 
Mészáros- és Róka-utca sarkára, ahol 
szép parkos úttal lehetne az alagúttal 
összekötni. — Pogány Móricz meg-
vásárolt tervén főképpen a nagy-
szabásúan megtervezett Nagyfürdő 
kap meg a Dunára néző monumen-
tális homlokzatával. A terv póz és 
ünnepélyes hangsúlynélkülisége üdí-
tően és kellemesen hat. — Sok érté-
kes gondolatot tartalmaznak a ki 
nem tüntetett tervek. Igy Ligeti Pál 
«Virágos katlan» jeligéjű terve a szé-
pen elgondolt parkkal a középen, bár 

ennek a fás, virágos térnek és a jobb 
területkihasználásnak kedvéért a 
Gellérthegy oldalát építi tele. A má-
sodik díjas terv gondolata, de hasz-
nálható, kivihető megoldásban. Az 
«Újbuda» jeligéjű a Szent Imre-fürdő 
előtt létesít egy nagyméretű, gyö-
nyörű körteret ; ez bizonyosan sok 
fürdővendégnek lenne kedvelt séta-
helye. Hasonló megoldást talált az 
«Új Tabán» jelige, itt a fürdőnek 
hatalmas, Dunára néző homlokzatot 
is sikerült adni, de elmaradt a Körút 
és ezzel a tabáni forgalom megoldása. 
A Körút és fürdő szép megoldása tel-
jesen csak azoknak sikerült, akik a 
Szerb-templom lebontását javasolják 
(«Út», «Ráczváros»). Igy csaknem 
minden terv hoz valami szépet, va-
lami megszívlelendőt és annak elle-
nére, hogy egyik terv sem hoz telje-
sen kielégítőt, nem mondhatjuk azt, 
hogy a pályázat eredménytelen és 
fölösleges volt. Különösen akkor nem, 
ha a fővárosi ügyosztálynak sikerül 
a sok jó gondolatból egy új tervet 
csinálnia. 

Valér Erik. 

Zene. 

Az Operaház olasz újdonságot 
hozott színre : Francesco Cilea «Le-
couvreur Adrienne» című fiatalkori 
operáját. A szerző, aki jelenleg a 
nápolyi konzervatórium igazgatója, 
hazájában igen népszerű ; e művét 
30 év alatt (1902-ben mutatták be) 
számos külföldi színpadon adták elő. 
Igy került el hozzánk is újabb bizo-
nyítékául annak a nagy előszeretet-
nek, amivel az operai színpadok 
vezetői ma a jól kipróbált, jól ismert, 
igen melodikus stílusok iránt visel-
tetnek. Miután Puccini operái meg-
hódították az egész világot, nyu-
godtan, minden nagyobb kockázat 
nélkül lehet színrehozni olyan élő 
zeneszerző művét, ami ugyanazok-

ból a forrásokból táplálkozik. Zenéje 
sokszor szinte a csalódásig idézi Puc-
cini szellemét, így miért ne lehetne 
remény arra, hogy Puccini operáinak 
sikereit is idézni fogja? 

Ami a melodikus pátoszt a szen-
timentális lirizmust illeti, Cilea ze-
néje teljesen meg is felel a várako-
zásnak. A mű témája természetesen 
a szerelem, amelynek minden árnya-
lata : a boldogság és a fájdalom, a hit 
és a kétely, a vágyódás és a gyűlölet 
mindmegannyi alkalom Cilea roman-
tikus stílusának érvényesítésére. 
A szövegírók ezt az örök témát — 
jelen esetben a nagy francia tragika 
és Szász Móric a törökverő hadvezér 
szerelmét — sokféle motívummal 
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bonyolítják, hogy azután a negyedik 
felvonás végén az operaszerzőt egy 
megható «Liebestod» megírására ih-
lessék. (Lásd : Traviata). De amíg a 
hősnő odáig jut, az asszonyi féltésből 
és bosszúból megmérgezett ibolya-
csokor illatától éppen akkor hal meg, 
midőn szerelmese szívével együtt ke-
zét is felajánlja neki, Cilea gondos-
kodik arról is, hogy egyes megragadó 
jelenetben drámai erővel pezsdítse 
fel a bőven, de sokszor igen felszíne-
sen és kevés eredetiséggel ömlő melo-
dikus áradatot. Igy önkénytelenül 
felfigyelünk Adrienne monológjára, 
amit vetélytársnője, Bouillon her-
cegné estélyén, a társaság kérésére 
előad. A szerelmét féltő asszonyi szív 
gyűlölete, szenvedélyes fájdalma, 
bosszúvágya valóban izzó színekben 
jut a zenétől áttüzesített drámai 
deklemációban kitörésre. Az utolsó 
felvonásban a halál közelléte, a ma-
gát megcsalatottnak vélt Adrienne 
búcsúja szerelmétől, rövid boldog-
sága, majd összeomlása teszik őszin-
tébbé, mélyebb színezetűvé a zene 
mondanivalóját. Minden ízében olasz 
ez a zene : könnyen, akadálytala-
nul áradó, a jelen hatásnak hó-
doló, az érzelmek hullámzásával 
együtt növekedő vagy apadó meló-
dikus folyamatában benne van az 
élet a maga természetes, problé-
mátlan «úgy ahogy jön» előrehala-
dásával. 

Báthy Anna Lecouvreur Adrienne 
szerepében az előadás legnagyobb 
teljesítményét nyujtja. Mély átélő 
képességével és meglepő drámai erő-
vel mindent kihozott ebből a szerep-
ből, amit lehetett. Némethy Ella a 
hercegné, Székely Mihály a herceg, 
Rössler Szász Móric, Maleczky Oszkár 
Michonnet rendező szerepében ju-
tottak jelentősebb alakításhoz. Fel-
tünt Nádasdy Kálmán szövegfordí-
tása, amely mind zenei, mind költői 
szempontból kitűnő. Mintha ezt a jó 
szöveget az énekesek is érthetőbben 

és világosabban ejtették volna ki a 
szokottnál. A rossz szövegéneklés 
rögtön érthetővé válik, ha a fordítás 
nem akadályozza, hanem elősegíti 
a zene szárnyalását. 

A díszlet és a rendezés az első 
felvonásban igen kevés illuziót nyuj-
tott. Nem is szólva a kortörténeti 
követelményekről — amelyeket úgy-
látszik itt sem nagyon tiszteltek — 
a Comédie Française öltözőjét és a 
színpadi kijáratot a legnagyobb jóaka-
rattal sem lehet ilyenformán elkép-
zelni. Ugyanígy a harmadik felvonás 
háziszínpada olyan szerencsétlenül 
volt beszorítva a sarokba, hogy a 
barokkos tánczenére ellejtett kis ba-
lett hatása a megfelelő háttér hiányá-
ban teljesen kútba esett. 

* 

Az «Új Magyar Zeneegyesület» 
Bartók-estje végre hosszú idő után 
alkalmat adott arra, hogy egy teljes 
hangverseny keretében adjon képet 
a nagy magyar mester alkotásairól. 
Ilyenkor derül ki, hogy az igazi zenei 
érték az idő multával milyen feltar-
tóztathatatlanul halad előre a min-
dég általánosabb megértés felé. Most 
fedezik fel 10 évvel előbb írt művei-
nek rendkívüli szépségét, mint pl. 
a II. vonósnégyes ritmikai eredeti-
ségét, frissességét, scherzójának nagy-
szerű őserejét, az adagio szordinós 
panaszának végtelen fájdalmát. Most 
kezdik megérezni újabb műveiben 
egyéni stílusának rendkívül logikus 
és érdekes továbbfejlődését. Hogy 
ez a felismerés ilyen lassan megy 
végbe nem csodálhatjuk, hiszen évek 
alatt alig hallhatjuk műveit. Nagyon 
gyakran kellene előadni Bartók ze-
néjét, hogy necsak a jövő nemzedék, 
hanem kortársai is tudatában legye-
nek annak, mit jelent a magyar 
szellemi élet számára az ő művészete. 
Viszont bármennyire érthető a mű-
vésziélek érzékenysége — Bartóknak 
sincs egészen igaza, midőn teljesen 
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visszavonul a nyilvános zenei élet-
től és egy lépést sem tesz műveinek 
érvényesítése érdekében. A művészi 
alkotás nem lehet az alkotó magán-
ügye, a szociális közösség alól a leg-
nagyobb zseni sem vonhatja ki ma-
gát, mert minden szellemi alkotás-
nak csak úgy van értelme, ha az 
embernek az emberhez vezető út já t 
egyengeti. A művészet kulturális 
tény, tehát egy kulturális közösség 
ügye, így az alkotónak nemcsak mint 
embernek, hanem mint művésznek 
is szüksége van arra, hogy környeze-
tével érintkezzék, kölcsönös egymásra-
hatásban kiegyezzék, bizonyos érzé-
kenységek fölösleges kihívását el-
kerülje. Ebben áll a nagy úttörők 
művészetpolitikája, ami végered-
ményben mindkét fél javát szolgálja. 

Hogy milyen örömmel és lelke-
sedéssel látja a magyar közönség 
Bartók Bélát a hangversenydobogón, 
annak még egy bizonyítéka volt az 
a nagy ünneplés, amivel Waldbauer 
Imrével együttesen tartott szonáta-
estélyén részesítette. Mindenki érezte, 
hogy a zongoránál egy kivételes 
művészi egyéniség ül, akinek éles, 
tisztavonalú profilja mellett halvány 
árnyékká mosódott a hegedűs jelen-
tősége. Nehezen tudnánk eldönteni, 
mi okozott nagyobb gyönyörűséget : 
Mozart szonátájában a kifejezés rend-
kívüli könnyedsége, Debussy párat-
lan harmóniai és ritmikus fantáziájá-
nak tökéletes megelevenítése, vagy a 
Kreutzer-szonátában a fékevesztett 
erők és a formáló szellem küzdelmé-
nek konzseniális, szinte magának az 
előadónak lelkéből fakadt vissza-
adása. 

Szívből óhajtjuk, hogy e két 
hangverseny nagy sikere elősegítse 
a mester és a magyar közönség tel-
jes egymásratalálását. 

* 

A budapesti zeneélet nem igen 
bővelkedik a bemutatókban, így 

könnyen feltűnik olyan műsor hir-
detése, amely egy kamarazenekari 
hangverseny keretében Amerika két 
neves zeneszerzőjétől ígér újdon-
ságot. 

Tekintve az itthoni ritka alkal-
mat az Újvilág műzenéjének megis-
merésére, kíváncsiak voltunk arra, 
vajjon a modern civilizáció és világ-
szemlélet legjellegzetesebb hazája mi-
lyen műzenét tud felmutatni, ki-
szabadult-e már a jazz táncformái-
nak banális szűk kereteiből? Witt-
horn Emerson és Gruenberg Louis 
zeneszerzők nevei ebből a szempont-
ból némi reményre jogosítottak. De 
sajnos, hiában ! Witthorne epizódja 
«Saturday's Child» (a szombat gyer-
meke) csak azt bizonyította, hogy 
az amerikai zeneszerző nem tudja 
nélkülözni az exotikus elemeket (né-
ger költő verseire írta művét s — ami 
fontos — Miwlan Naiwi nevű hawai 
énekesnő adta elő az énekszólamot !), 
de annál jobban nélkülözi a zenei 
invenciót. A szavak és a zene valami-
féle synaesthesise (a színeket zené-
ben, a zenét színekben érezni) le-
beghetett a szerző előtt, de a bágyadt, 
erőtlen, teljesen szétfolyó hangképek 
programmszerű felsorakoztatása még 
a szöveg mellett is értelmetlennek, 
sőt éretlen próbálkozásnak hatott. 
Ilyesmit csak amerikai «zenekultúrá-
val» lehet elfogadtatni. A másik mű 
szerzője Gruenberg, az ismert jazz-
stilizáló és néger egyházi dalok fel-
dolgozója. A «Daniel jazz» is ilyen 
dalok karikatúrázása. Körvonalai-
ban valamivel kifejezettebb volt 
az előbbinél, de jelentéktelenség-
ben és sületlenségben semmivel sem 
maradt mögötte. Ennél a «műzené-
nél» akkor még mindég többet ér 
a fejlődésében teljesen megakadt 
jazz-zene s így egyelőre még vár-
hatunk az Amerika monumentális 
építészeti stílusához méltó amerikai 
műzene megszületésére. 

* 
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A Wiener Staatsopernchor dísz-

hangversenye kitűnő karmesteré-
nek, Clemens Kraussnak vezényleté-
vel méltán tarthatott igényt a leg-
nagyobb érdeklődésre. A kiforrott 
művészi stílust ma sokkal jobban tud-
juk méltányolni egy nagy művész-
csoportnál, mint egyes művészeknél, 
különösen ha ez a stílus olyan 
nemes hagyományok és fegyelem ered-
ménye, mint a bécsi opera énekkaráé. 
Műsorukon a régi egyházi zenét 
Palestrina és Antonio Lotti képvi-
selte. Utóbbi az új velencei iskola, 
nálunk alig ismert, legnagyobb mes-
tere. Nyolcszólamú «Crucifixus»-át 
olyan tökéletesen adták elő, hogy 
szinte fáj t a mű rövidsége. Az előtte 
felhangzott Palestrina-műnek csodá-
latosan kiegyenlített, harmonikus 
arányosságával, angyali bájával 
szemben, Antonio Lotti vokális stí-
lusa már a XVIII. század barokk 
szellemére mutat. Az énekkar telí-
tett hangszíneiben teljesen érvényre 
jutott a témának a sötét mélységek-
ből ragyogó magasságokba való 
emelkedése, a végső kibontakozás 
fensége, a fény és árnyék, konzonan-
cia és disszonancia ellentétének a 
lelki fájdalom kifejezésére való fel-
használása. — Rendkívüli technikai 
tudást követel Strauss Richard húsz-
szólamú «Deutsche Motett»-jének vir-
tuóz előadása. A világhírű szerző 
egyénisége azonban nagy ellentétben 
áll az inkább klasszikus fegyelmet 
követelő, tehát szűkebb keretű, több-

szólamú énekstílussal. Motettjét egy 
hatalmas romantikus zenekari mű 
módjára építi fel, ami a végén már 
csak bűvészkedő öncél, az előadók 
részéről tiszta munkateljesítmény. 
Ennek a munkának a nagysága azon-
ban, dacára a mű részletszépségeinek, 
korántsincs arányban a teljes értéké-
vel. — Hogy mi az igazi vokális stílus 
a maga klasszikus szépségében, azt 
Palestrina és Lotti művei mellett 
a magyar mester, Kodály Zoltán 
«Mátrai képei» mutat ták meg. Ami-
lyen különös volt az izig-vérig ma-
gyar ritmusokat és dallamokat né-
met szöveggel hallani, olyan élveze-
tünk telt abban az igazi mestermű-
nek kijáró lelkesedésben és szeretet-
ben, amivel a derék bécsiek Kodály 
Zoltán művét énekelték és abban a 
hálás, a Mestert büszkén magáénak 
valló ünneplésben, amiben a magyar 
közönség a magyar szerzőt részesí-
tette. Ilyen kórusszerzeménynek se 
akad ma egyhamar párja a világon.— 
Verdi «Ave Maria»-ja, Korányi Fri-
gyes «Komm süsser Tod», Hubay Jenő 
igen hatásos József Ferenc főherceg 
poetikus szövegére írt vegyeskarai és 
a pompás lendülettel előadott Johann 
Strauss Kaiserwalzerje szerepeltek 
még a műsoron. Az est magánéne-
kesnője, Viorica Ursuleac a Hubay-
és Strauss-dalokat főkép a nagy ki-
terjeszkedést kívánó kifejezésben ma-
gával ragadó előadásban, diadalma-
san csengő szopránhangon, nagy si-
kerrel énekelte. Prahács Margit 




