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ütő artisztikus elgondolása mű. Sidló 
Ferenc Heros elnevezésű fejében 
megrázó erőt sűrített. Teles Ede 
Öregembere biblikus harmóniát le-
hel, nagyon szép munka. Lux Elek 
kitűnő mellszobrára is elismeréssel 
kell viszaemlékeznünk. Horvai Já-
nos három síremléktervet állított ki, 
mindegyik drámai erejű. Szent-
györgyi István szintén nívós sír-
emlék-tervvel szerepelt. 

A Nemzeti Szalon nagyon szép ka-
talógussal kedveskedett e tárlat láto-
gatóinak. Az albumszerű füzet ki-
tűnő reprodukciókat fűz össze a ki-
állítás komoly anyagáról. Nagy Sán-
dor magvas tanulmányt írt bele az 
ikonographia pusztulásáról. 

Mariay Ödön. 

Zenei szemle. 
Érdekes és jelentős zenei esemé-

nyek kergették egymást az elmult 
hetekben. Ilyen változatos és ese-
ménydús zenei hónapunk a háború 
előtti idő óta nem volt. Különösen 
hangversenyéletünk lendült fel. Régi 
zenei évek színei kezdenek fel-feltüne-
dezni. A világnagyok mind sűrűb-
ben keresnek fel bennünket. Nemso-
kára ismét fővárosunk lesz a nem-
zetközi hangversenyélet keleti állo-
mása. 

Operaházunk elég szorgalmas. Vál-
tozatos és gondos műsorra törekszik. 
A Taifun bemutatója után három 
reprizt kaptunk. A Siegfried-et Már-
kus László főrendező új és művészi 
díszletekkel gondosan és stílusosan át-
rendezve állította elénk. A címszere-
pet Pilinszky Zsigmond először éne-
kelte Ő az első magyar hőstenor, aki 
megbirkózott az operairodalom egyik 
legnehezebb feladatával. Megjele-
nésre ideális, rettenthetetlen hős volt. 
Hangjának fénye és ereje melegített, 
mint a tűzvarázs. Jól deklamált, szé-
pen játszott, egyszóval úgy állította 
elénk a wagneri hőst, hogy a legjele-
sebb külföldi tenoristák emlékével 
birkózott. Ezen az előadáson tűnt ki, 
hogy Szügyi Kálmán Operaházunk-
nak igen tehetséges énekese, aki 
Mime szerepében zeneileg és színészi-
leg meglepően jó alakítást nyujtott. 

A Manon Lescaut felelevenítésével 
most már teljes lett a Puccini-reper-
toár, mely az Operaháznak mindig 
egyik fő vonzóereje. — A harmadik 
reprizt, Thomas Hamlet-jét, Márkus 
főrendező új rendezésében hozták 
színre. Örülünk a Hamlet felelevení-

tésének azért is, mert Sándor Erzsi 
(Ofélia) ós Szemere Árpád (dán ki-
rályfi) nagyszerű alakításában ismét 
alkalmunk volt gyönyörködni. 

Vendégszereplés is tarkította 
Operaházunk játékrendjét. Olyan 
vendégszereplés, melynek jogosultsá-
gát elismerjük. Dalműszínházunk 
művészeti (legfőbb célja: magyar 
erőkkel jó előadásokat produkálni. 
Ettől csak olyan külföldi vendégsze-
replések téríthetik el, amelyek rend-
kívüli művészetet nyujtanak. Abban 
az esetben is jogosult a vendégszerep-
lés, ha idegenben hírre vergődött ma-
gyar művészekkel ismertet meg. 
Ilyen eset volt Gyenge Anna fellé-
pése (Aida és Pillangókisasszony). 
A színlap Anne Roselle művészné-
ven hirdette a vendégszereplést, de 
mi csak megmaradunk régi, jó ma-
gyar neve mellett, amit itthon hasz-
nálnia kötelesség ós talán idegenben 
sem volna szégyen. Gyenge Anna ti-
zennégy éve került el tőlünk. A Ki-
rály Színházban, aztán Temesvárott 
s a Budai Színkörben énekelt operet-
tekben. Amerikában tovább tanult és 
olyan tehetségesnek bizonyult, hogy 
a Metrapolitan opera szerződtette. 
Kiváló énekesnő. Nem rendkívüli, 
de nagy művész, akit a legkényesebb 
zenei fül is meghallgathat. Kvalitá-
sai közül legértékesebb az énektu-
dása. Csiszolt, finom technikával ren-
delkezik. Muzsikálitása is elsőrendű, 
de a mi színpadunkon, ahol sok a jó 
hang és kevés, aki azzal bánni is tud, 
a fölényes énektudás feltűnőbb. 
Hangjának drámai átütő ereje mel-
lett inkább lírai melege hevít és si-
mogat Kitűnő színésznő. Szerződte-
tése nyereség lett volna. 

* 

Két nevezetes filharmóniai hang-
versenyünk volt. Az egyik azért, 
mert Dohnányi vezényelte, a másik 
azért, mert Stravinszki látogatott el 
hozzánk. 

Árvaságunk véget ért. Hazajött a 
mi mesterünk, aki mindig zenekultú-
ránk szívén tartja a kezét. Talán 
még az utcákon is meglátszik, hogy 
itthon van Dohnányi Ernő. Évente 
szokásos amerikai útjáról tért meg 
olyan újabb dicsőséggel, amellyel 
méltán büszkélkedhetünk mindenki 
előtt. Hol van ma az a mester, kinek 
Haydn vezénylésében így lehetne 
gyönyörködni? Az egyébként szürke 
filharmóniai műsornak fogyatékos-
ságait szívesen elfelejtettük, mert ő 
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állt a dobogón s vezénylőpálcájával 
gyógyító írként kente szívünkre a 
haydni derűt, lágyságot és meleg-
séget. 

Ma Európának és Amerikának 
legfelkapottabb zeneszerzője: Stra-
vinszki. Divatjelenség, de ez alatt a 
külsőség alatt lángelme lakik. A leg-
újabb zene vezére. Wagner után 
Debussy, Strauss, Schönberg, Bar-
tók ós Stravinszkiről fogják a zene-
történetben a leghosszabb fejezeteket 
írni. Közöttük is Stravinszki a leg-
érdekesebb. El nem tudja képzelni az 
ember, hogy lakhatik ennyi energia 
és erőszakosság egy ilyen kicsi, vézna 
testben? Ez a kifogástalanul öltö-
zött, jelentéktelen arcú úr akarja 
szétrombolni a zeneművészet elmúlt 
száz évét? Pedig tényleg recsegnek 
a gerendák. 

Stravinszki Igor orosz. Egy péter-
vári basszistának a fia. Szülőföldjé-
nek muzsikája él benne. Annyira 
faji zeneszerző, mint Grieg, Wag-
ner, vagy Csajkovszki. Mestere 
Rimszki-Korzakov volt. A világot 
járó orosz balettel került Párizsba, 
ahol különös, meglepő művészete 
révén meggyökeresedett. Nálunk is 
járt már az orosz balettel, de akkor 
még csak tehetséges volt. Az azóta 
elmúlt tizenöt év alatt világhíres-
ség lett. 

Stravinszki nem bő termelő és mű-
veit nem lehet egy kalap alá fogni. 
Mindenikről külön-külön kellene ana-
lízist írni, sokszor annyira elütő két 
egymásutáni alkotása. Leghíresebb 
és legjobb művét, a „La Sacre du 
Printemps"-t nálunk még nem mu-
tatták be. A Telmányi Emil által 
nagyszerűen vezényelt rendkívüli 
filharmóniai hangversenyt, mely-
nek egész műsora Stravinszki szer-
zeményéből állt, a Chant du Ros-
signol-lal kezdték, mely egy kínai 
tárgyú meseopera anyagából ké-
szült zenekari költemény. Szertelen-
kedő, unalmas hangszerhangzás. 
Alig zene. Zongoraversenye Bach és 
Händel formalizmusát imitáló tech-
nikai és formai bravúr. Ultra-
modern kontrapunktikától fűtött 
gépzene. Párizsi reklám-szenzáció 
zongorára és fúvós-zenekarra. A 
zongoraszólamot Stravinszki ját-
szotta. Hegyesen, élesen, kattogva, 
mint egy varrógép. Nem hisszük, 
hogy kívüle el tudná valaki zongo-
rázni ezt a versenyművet (helyeseb-
ben zongora-csodabogarat). A Pet-
ruska azonban meglepő, grandiózus 

faji muzsika. Imponáló világerő áll 
ütemei mögött: az orosz népzene. Az 
őserőnek és minden eddigi zenei tu-
dásnak olyan összeházasodása ez a 
partitúra, amilyet még sohasem hal-
lott a zeneművészet. Ez a balettzene 
egy pétervári böjti népvásár tarka 
mozgalmasságát, temérdek ritmusát 
érzékelteti. Táncoló kocsisok, cigá-
nyok, medvetáncoltatók, jelmezes fi-
gurák, kintorna- és karnevál-zene 
mellett játszódik le Petruskának, a 
gépbabának, szerelme, csalódása és 
tragikus halála. Zseniálisabban, érde-
kesebben nem lehet zenét írni. 

Stravinszki az egész világot meg-
szédítő zeneszerző. De nem zene-
költő. Művészete olyan, mint a kor, 
amelyben él: hiányzik belőle a szív, 
a kedvesség, a közvetlenség, a kel-
lem, a báj, a finomság és a meleg-
ség. 

* 

Kamarazene-hangversenyeink kö-
zül a Melles-Zsámboky-vonósnégyes 
társaság népszerű koncertjeit kell 
kiemelnünk s a közönség figyel-
mébe ajánlanunk. Két magyar új-
donságot mutattak be. Járay István-
nak, az ismert és elismert zeneszer-
zőnek gordonka-zongora szonátáját 
(Op. 50) és Molnár Antal „Roman-
tikus elégia" című zongoratrióját. 
Járay műve nagy tudással és emel-
kedett lélekkel írt értékes alkotás. 
Felépítése, harmonikája, ritmikája 
érdekes, nemes. Szép nyeresége zene-
irodalmunknak. Molnár Antal műve 
igénytelenebb, de hangulatos szer-
zemény. 

* 

A szóló hangversenyek színes es-
téiből sorrend szerint Kubelik hang-
versenyét említjük. Neve negyed-
századdal ezelőtt varázsos volt. Mert 
ilyen boszorkányos hegedűst még 
nem hallott ez a város. Nyolc-tíz 
hangversenyt adott egymásután s 
mindenikről ragyogó arccal, lelki él-
ménnyel mentek el az emberek. A 
virtuozitásnak ez a foka már érin-
tette a csodálatosság határát. Bazzini 
rondóit, Paganini remekeit, Vieux-
tems bravúrjait így soha senki sem 
közelítette meg. Olyan műveket 
adott elő, amelyeket eljátszhatatla-
noknak tartottunk. Megbabonázta ezt 
a várost, mint annakidején Paginini 
Párizst. Mi, az akkori fiatalság, 
utolsó forintunkat odaadtuk, hogy 
halljuk szédítő ütemeit s üveghang 
kettősfogásai fölött lebegő hihetetlen 
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trilláit. A fa arcú, vékony cseh he-
gedűs és a magyarság között szoros 
kettős kapcsolat keletkezett. Művészi 
és érzelmi. A mi kritikánk fedezte 
fel őt a világ számára s a mi föl-
dünk lánya lett gyermekei anyjává. 
Akkor úgy megszeretett bennünket, 
hogy magyar állampolgár lett — egy 
időre. Aztán bejárta sokszor a vi-
lágot, mindenütt learatva az első 
virtuóz babérjait. Közben többször 
visszatért hozzánk ós mi — mint 
most is — szeretettel vettük körül. 
Legutóbb tíz évvel ezelőtt hallottuk 
hegedűje hangját az Operaházban. 
Nagy csalódással. Most ezt a csor-
bát kiköszörülte, de az eltelt huszon-
hat év a hegedű ördöngös bo-
szorkány mesterének temperamentu-
mát lelohasztotta s hangszerének 
meglepő, élénk színeit elkoptatta. A 
született virtuóz költői babérokra 
pályázott, de nincs hozzá elég érző 
lelke. Hat hegedűversenyt kompo-
nált, melyek közül az utolsót, a 
Hubay Jenőnek ajánlottat, mutatta 
be. Technika . . . technika. A szóló-
hangszer számára rettentő nehézsé-
gek keresett összehordása. Nem zene-
költészet, bár bizonyosfokú han-
gulatkeltő ereje van. Komor, tépe-
lődő, egyenetlen lélek írása. Témái 
nem elég pregnánsak s feldolgozásu-
kat hallgatni inkább fárasztó, mint 
élvezetes. Faji jellegre Smetana és 
Dvorák bélyegével ellátott szláv mu-
zsika. Bevezetésül Brahms verseny-
művét játszotta a Filharmóniai Tár-
saság zenekarával. Hűvösen, meg-
gondoltan. Hanem mikor e két mű-
sorszám után a zongora mellé ál-
lott s Paginini műveit vette vonó-
jára, — a régi, ragyogó Kubelik 
volt. A g-moll capriccio kettősfogá-
sos trillái süvöltöttek s a Campa-
nella behízelgő rondója százszínű 
szivárványt vont hegedűje köré. 

A jó magyar szív mindig méltó 
marad hagyományaihoz. Egy mű-
vész, akit ez a föld jókedvében ter-
mett, tíz évvel ezelőtt nekivágott a 
világnak, hogy meghódítsa. Hóna 
alá vett egy szál hegedűt, amelyre 
ma, mint a nemzeti géniusz egyik fé-
nyes csillagára tekint a nemzet. Ebben 
a hegedűben benne van az egész 
magyar élet. Az alföldi fütyülő szél, 
a tilinkó szava, a darvak krúgása, a 
nádas rejtelmes zizzenése, a földet 
paskoló zápor, az utolsó kócsag vi-
sító kiáltása, a bölömbika búgása, a 
magyar falu tornyának estharang-
szava, a búzaföld illata, a róna 

csendje, a pacsirta reggeli éneke s 
a Tisza hömpölygő veszedelme. 

Ez a veszedelem szólaltatta meg 
most nekünk Vecsey Ferenc babéros 
,,szárazfáját". Megtépett országunk 
békés magyar falvait elpusztította az 
ár. Sok ezer dolgos ember falatját 
vette el. S a jó magyar fiú, mint 
annakidején Liszt Ferenc, hazasie-
tett, hogy a nyomorgókon segítsen. 
Tizenkét hangversenyt adott felsegé-
lyezésükre. Első hangversenye, ame-
lyet az Operaházban tartottak meg. 
csupa ünneplés, dicsőség és szeretet 
volt. Ilyen szép magyar közönséget 
évek óta nem láttunk. Vecsey hege-
dűje meg tudta mozdítani az egész 
magyar társadalmat. Mindenki ott 
volt és áhitattalleste a hegedű cso-
dás hangjait. Három versenyművet 
játszott a filharmóniai zenekar kí-
séretével. Elemezzük, részletezzük-e 
ezt az istenadta grandiózus művésze-
tet? Szinte nem is lehet. Szuperlati-
vusokba téved minduntalan a kriti-
kusi toll, ha Vecsey kvalitásairól 
akar beszélni. 

Dicsőséges nagy este volt, ame-
lyért Hubay Jenőt, Vecsey Ferenc 
művészeti apját, hatalmas babérág 
illeti. Ö vezényelte a zenekart. Példa-
adó tökéletességgel. 

Itt járt Casals Pablo, a spanyolok 
nagy mestere. Hangversenyének 
külső képe a régi nagy estékre emlé-
keztetett. Sokan voltak a Vigadóban 
olyanok, akik emlékeztek arra a meg-
ejtő gordonkahangra, mely Casals 
ujjai alól csendült ki sok szép hang-
versenyen, vagy tizennégy év előtt. 
Eljöttek sokan a régiek közül, csak 
az elköltözött Popper Dávid hiány-
zott, akinek Casalst legszebben di-
csérő szavára néhányan visszaemlé-
keztünk: 

— Ha tudnám, hogy utolsó órám 
van hátra, elvitetném magam Casals 
hangversenyére. 

Casals játéka az eszményi muzsi-
kálás. Amint csellóját átöleli, félre-
vágja fejét és behunyja szemét — 
megszünt az ember, megszünt a 
hangszer anyagszerűsége s a zenélés 
lenyügöző szelleme ül a szívekre. 
Technikáját elemezni szinte bántó 
volna. Mindent tud, amit bárki is 
tudhat és ezenfelül sok olyat, amit 
senki más. Ezekről a technikai kü-
lönlegességekről lehetne szólani, de a 
lelki emelkedettség mellett a dolog-
beli legnagyobb készség is másod-
rendű. Stílus, szív, melegség, fény, 
lendület, szugesztív erő, ízlés, vá-
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lasztékosság, finomság, könnyedség: 
ezek azok a tényezők, amelyek Sér-
vais óta Casals Pablot a világ első 
gordonkaművészévé emelték. Hän-
delt, Beethovent és Bachot játszott. 
Hogy melyik művet? — nem is fon-
tos. A szellemük legmélyét szólal-
tatta meg. Apróbb ópuszokban is 
gyönyörködtetett. Melyik volt a leg-
szebb? Mind. De az egyik ráadás 
(Bocherini andante és allegrója) — 
feledhetetlen. 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő-
iskola es a Nemzeti Zenede hangver-
senyéről is szólnunk kell. A Főiskola 
magas színvonalú házi hangverse-
nyeiről a növendékek névszerinti 
megemlítésével pedagógiai szem-
pontból nem tartjuk helyesnek a 
kritikai megemlékezést. Kivételt kell 
azonban tennünk akkor, mikor 
Hubay mester művészképzőjének nö-
vendékei játszanak. Mert ezek a 
gyermekek pár év mulva a legkivá-
lóbb hegedűművészek lesznek, akik-
kel joggal büszkélkedhetünk. A ki-
tűnők között Szerdahelyi László ós 
Szentgyörgyi László a legtehetsé-
gesebb. 

A Nemzeti Zenede minden évben 
tart egy zenetörténeti hangversenyt. 
Hézagpótló, komoly művészeti ese-
mények ezek a koncertek, melyeken 
régi mesterek és elfeledett, vagy 
újabban felfedezett magyar szerzők 
műveit is alkalmunk van megis-
merni. Papp Viktor. 

Mécs László előadóestje. Eszten-
deje — második verseskönyvének 
megjelenése idején — járt körünkben 
először a fiatal papköltő, az elszakí-
tott Felvidék legeredetibb hangú s 
legnagyobb hatású lirikusa. Akkor 
három szavalóestet tartott (az arisz-
tokrácia, az irodalmi világ s a diák-
ság számára), de valamennyit meg-
hívott, zártkörű közönség előtt. Még 
a mult év tavaszára tervezte nyilvá-
nos bemutatkozását is, hanem ez 
— az „utód" hatóságok jóvoltából, 
melyek a magyarországi körutat ha-
marosan megelégelték — egy egész 
évvel későbbre maradt. Ez esztendő 
során híveinek tábora lélekszámban 
is, lelkességben is erősen meggyara-
podott s most a Zeneművészeti Fő-
iskola nagy hangversenytermében 
számával is, lelkesedésével is meg-
kapó keretet szolgáltatott Mécs be-
mutatkozásához. (Az ő híveivel kap-
csolatosan méltán beszélhetni „lélek-
számról, mert művészetét csakugyan 

a lélekhalászás Szent Ferenci hiva-
tásával azonosítja, azzal a legméltóbb 
hivatással, melynek a pontifex maxi-
musi „halászgyűrű" is évezredes jel-
képe.) 

Előadóművészete tavaly óta külső-
ségekben egyszerűsödött, meghittség-
ben, elmélyedésben pedig — éppen 
ennélfogva — sokat gazdagodott. 
A műsorán szereplő darabok közül a 
legrégibbek, miket évek során át leg-
többször recitált (némelyiket talán 
száznál több alkalommal is): még 
most is őrzik Mécs kezdő szavalómód-
jának némely fiatalos szélsőségeit; 
ezekben néhol igen is fonétikai hatá-
sokra épít s a hosszú verssorok lük-
tető, zakatoló ritmusát túlságosan is 
megjátssza előadásbeli testritmussal 
(Hajnali harangszó: „Kongatom pi-
ros harangom"... stb.) 

De mint ahogyan költészetében is 
kétségtelenül megállapítható a kife-
jezés koncizebbé, „markolóbbá" vá-
lása: újabbkeletű költeményeinek 
előadói értelmezésében is kevesebb s 
— éppen gazdaságosabb elhelyezésé-
nél fogva — nagyobb nyomatékkal 
ható eszközt alkalmaz. Ez kivált 
Rózsaszínű hold című, berlini fogan-
tatású versének bemutatásakor vált 
nyilvánvalóvá: a friss ihletű, nemes 
felépítésű költemény valósággal drá-
mai ragyogást kapott Mécs benső 
tűztől áthatott, de külsőségekben 
szűkmarkú, művészi nyugalommá 
koncentrált közlésében. Az ülve el-
mondott keserű-lelkes Borkóstolás is 
osztatlan, mély hatást keltett. Régibb 
terméséből pedig az Őszi tilinkózás 
kristályos tisztaságú akkordjai mar-
koltak most is nagy erővel a szívekbe: 

Akinek átokként bánat ül a mellén, 
akinek könnye van, jöjjön ide mellém, 
üljön az avarra. 

Fölveszem tavaszról maradt tilinkómat 
s elfújom bánatát minden búsulónak, 
tavaszra várónak. 

Közönsége — mely már köteteiből 
magába szívta az evangéliumi bizal-
mat, az optimista emberszeretetet és 
emberben-hivést — a pódiumról is 
valósággal igehirdetésül fogadta 
Mécs szavalatának meleg áradását. 
Az est némely mozzanatában igazán 
az volt az érzésünk, hogy a költő pó-
diumáról távolabb szemhatárokra 
látni. A mi napjaink bel- és külpoli-
tikai „tényezői" nem igen helyezked-
nek az „egy akol, egy pásztor" új-
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