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egyre kristályosabban, eszenciálisab-
ban jutottak formához. Azzal, hogy 
formai összefoglalásai, színbeli kivo-
natolásai megtartották a naturáliz-
musból leszűrt értékeit, művészete 
ebben az elvontabb formájában is 
mindenkihez szóló és mesterkéletlen 
maradt. Az esetlegességekkel teli ter-
mészetet elhagyta. Az elvonatkozás 
mértéke és értelme a kép lett. Nagy 
István évekkel ezelőtt mint dönthe-
tetlen igazságot hirdette : «Képet 
festeni nem nagy dolog. Mindenki 
megtanulhatja, akinek egy kis ügyes-
sége van. A természetet kell festeni 
és nem a képet !» És Nagy István, 
aki pár évvel ezelőtt ilyen vallomást 
tett a természet mellett, ma képet 
fest. Tiszta és világos, egyszerű és 
nyilvánvaló képarkitekturái, nagy és 
szonor egységekbe markolt színhar-
móniái mutatják, hogy milyen céllal, 
milyen szándékkal konstruál és azt, 
hogy — konstruál. Három tehenes 
képén a motivum ritmikus ismétlése, 
könyöklő női képmásán a reneszánsz 
óta ismert képtípusnak adott új értel-
mezés, álló parasztleányt ábrázoló 
nagy festményén a vörös és kék 
színek kicsendülő összhangja a leg-
szebb állomásai Nagy István új útjá-
nak. Mindegyiken a kép építésmódja, 
a tömör szerkezetiség, a kötött forma 
az, ami költeményszerűvé teszi — az, 
hogy a képet festi. Igaz, hogy ebben a 
természettől elvonatkoztatott kifeje-
zésmódban is benne van a természet. 
Mint sűrített és talán a balladáttermő 
nemzedékeken át leszűrt tiszta emberi 
élméuy. Szokolay Béla. 

Zenei szemle. 
A zeneköltő mondanivalója csak egy 

élő közvetítőn keresztül juthat tudo-
másunkra. Fő vágyának beteljesülé-
sét : hogy műve minél több rezo-
náló lélekre találjon, csak egy kon-
zseniális interpretáló és minél széle-
sebb körű nyilvánosság tetszi lehetővé. 

Ennek a nyilvánosságnak eddig két 
főformája a hangverseny és a színpadi 
zene volt. Igy alakult ki a zenekultúrá-
nak az a fogalma, amely kizáróan 
a nyilvános zeneéletre szorítkozott. 
A zenekultúra fejlettsége eszerint a 
nagyszabású hangversenyek és opera-
előadások számától függött. Minden 
zenét koncertek számára írtak és még 
a földből alig kilátszó zeneiskolai nö-
vendék zeneélésének központjában is 
a «hangversenydarab» állt. Ének és 
zenekari egyesületek munkájuk tulaj-
donképeni célja ismét csak a hangver-
seny. A próbák szellemtelen dresszu-
rája valósággal sporthoz hasonlóvá 
fokozza le a zenei tevékenységet, amely 
így igazi eszményi céljától a legtávo-
labb jut. Még a kamara-zene is, — 
amely már lényegénél fogva szűkebb, 
intim körben fejti ki igazi hatását — 
polgárjogot nyert a nyilvános hang-
versenyéletben. A hangversenyrende-
zés egyes virtuózok élethivatása lett. 
Amit azonban hivatásszerűen űzünk, 
abból könnyen kivész az ihletettség, 
az utána-alkotás közvetlen melegsége. 
A hangszerjátékos könnyen a trükkök 
mestere lesz, aki elég fegyelmezett és 
számító ahhoz, hogy technikai bizton-
ságát hangulatok esetlegességeivel ne 
veszélyeztesse. Az igazi nagy művész-
egyéniségek élményszerű megnyilatko-
zása, amely egyedül tette jogosulttá 
a szólóhangversenyek magában véve 
határozottan ellenszenves kultuszát, 
ma már szinte kivételnek mondható. 
A programmok megválasztása ma 
szintén nem kis nehézségekbe ütközik. 
A klasszikus, romantikus irány «hálás» 
hangversenydarabjai lassanként sab-
lonossá, megszokottá váltak, ezzel 
szemben az új zene a koncerttermek-
ben nehezen ver gyökeret. Olyan mű-
vekre, amelyek még messze állnak az 
átlagközönség zenei ízlésétől, nem szí-
vesen áldoznak — esetleg hiába — 
pénzt, időt és fáradtságot. A hangver-
senyélet mai hanyatlásának ezen 
benső okain kívül ott vannak még a 
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nem kisebb fontosságú külső okok : 
a nehéz gazdasági helyzet, a közönség 
pénztelensége, a hangversenyrendezés 
nagy költségei, amelyek együttvéve 
az anyagi szempontok igen gyakori 
győzelmét jelentik a művésziek felett. 

Mindezeket tekintetbe véve ma 
méltán beszélhetünk a zenekultúra 
fogalmának olyan átértékeléséről, 
amely épen a hangversenyélet mai 
válságában gyökerezik. Ennek a vál-
ságnak a mechanikus zene, elsősorban 
a grammofon és a rádió elterjedése nem 
előidézője, hanem betetőzője. A zene 
az emberi lélek örök szükséglete ma-
rad ; a sok kétesértékű hangverseny 
után még inkább vágyódik olyan zene 
után, amely a szürke köznapi élet-
színvonal emelésére szolgál s amely-
hez mély benső élmény és nem divat 
vagy képmutató, hazug lelkesedés 
fűzi. 

A rádió azáltal, hogy a legnagyobb 
könnyűséggel nagy tömegek számára 
tudja hozzáférhetővé tenni a zenét, 
a mechanizálás problémáját vetette 
bele a jelen szellemi életébe. Az ide-
vágó kérdések egész tömege vár itt 
feleletre, amely kérdéseknek semmibe-
vétele egyet jelentene a fejlődés sodrá-
ból való kikapcsolódással. 

A rádiózene akusztikus, fonetikai 
természetű problémái a fejlődés folya-
mán fognak megoldódni. A cél, az ere-
deti hangkép teljesen hű visszaadása, 
ma még sok hiányt mutat. Különösen 
a hangszerszínek eltorzítása, a dina-
mikus skála leszűkítése, nagyobb hang-
tömegek hiányos differenciálódása, az 
egész zenei plasztika ellaposodása za-
varja a teljes illuziókeltést. Kétség-
telen, hogy az emberi hang — még 
pedig nem a legerősebb, hanem a ki-
művelt énekhang — mechanizálható 
a leghívebben. Utána a kamarazené-
nek van a legtöbb lehetősége a jói-
hangzásra. Minél szövevényesebb az 
eredeti hangkép, annál kisebbfokú az 
átvétel tisztasága. Az előadás dinami-
kája is megváltozik a rádióban. A mé-

lyebb fekvésű hangok a magasabb 
fekvésüekkel szemben átütő erőben 
természetszerűleg háttérbe szorulnak. 
Különösen a zongora hangszínét nehéz 
csengővé tenni : sokkal szárazabb és 
érdesebb, mint a valóságban. A tech-
nika szédületes tempóban való hala-
dása reményt nyujt arra, hogy az át-
vétel tökéletessége csak az idő kérdése, 
de ma még ott tartunk, hogy inkább 
a zenének kell a rádió kívánalmaihoz 
simulni. Ma még kevés a speciálisan 
rádióra írt szerzemények száma. 
A hangjátékok mintájára pedig itt is 
szükség volna olyan alkotásokra, ame-
lyekben a hangszerek megválogatása, 
a szólamvezetés szerkezete, a dina-
mika helyes elosztása megfelelne a 
rádió jellegének. A rádiózene eszté-
tikai problémái közül a legelső, hogy 
vajjon az optikai benyomás hiánya 
mennyiben befolyásolja a zenei élve-
zetet. Tény, hogy különösen laikusok-
nál, egy karmester, vagy előadómű-
vész motorikus tevékenységének figye-
lemmel kísérése, bizonyos fokig útba 
igazítja és intenzivebbé teszi a zenei 
megértést, de hogy ez a vizuális be-
nyomás egyáltalán nem tartozik az 
esztétikai élvezethez, az már az abszo-
lút zene lényegéből következik. Ez a 
zene, amely a legbensőbb emberi lélek 
tükre s amely a legbensőbb lényünkhöz 
szól, a szemnek nem jelent semmit. 
Akivel beszélünk, azt látni óhajtjuk, 
mert egész fiziognomiája, magatartása 
teszi beszédét előttünk értékessé vagy 
értéktelenné, de aki muzsikál, az le-
gyen láthatatlan s személye ne za-
varja azt az egyetemességet, amit a 
zene kifejez. Egészen más a helyzet az 
operánál, amelynél a vizuális benyo-
más lényeges szerepet játszik. Ez a 
rádióban oratóriumszerűvé változik. 
Vajjon ez a tény fogja-e befolyásolni 
a jövő operastílusát, vagy a technika 
fejlődése fogja a hiányokat pótolni, 
az még a jövő titka. 

A zene népszerűsítése és széles kö-
rökbe való terjesztése a rádió legna-
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gyobb elvitázhatatlan előnye és ér-
deme. De épen ebből kifolyólag tá-
madhatnak némi aggályaink. Ugyanis 
ha bármely időben módunkban áll 
hallgatni a zeneirodalom legfensé-
gesebb alkotásait és a legnagyobb 
művészeket, az a bizonyos lelki kon-
centráció, ünnepi hangulat, amely az 
ilyen művészet befogadásához elen-
gedhetetlen, könnyen elesik. Ameny-
nyire a látóérzék kikapcsolása a zenei 
élmény elmélyülését elősegíti, annyira 
veszélyezteti ezt a zenének az élet 
mindennapi közönséges kísérő jelen-
ségévé való lefokozása. Természetes, 
hogy a komoly zene számára megfe-
lelő légkört otthon is meg lehet terem-
teni, ha ezt nem akármikor, hanem az 
igazi lelki szükséglet idejében állít-
juk be. 

Általános kulturális szempontból a 
rádiózene legfőbb problémája a műsor 
összeállítása. Hogy hogyan értékeljük 
a mechanikus zene elterjedését, az 
elsősorban világnézeti állásfoglalá-
sunktól függ. A mai korszellem erős 
tendenciája, hogy nem egyes kivált-
ságosok, hanem a legszélesebb körű 
tömegek is részt vehessenek a kultúra 
áldásaiban. Ezen ideál megvalósítá-
sára a zene terén a rádió a legfőbb 
eszköz, de csak akkor, ha műsorát úgy 
állítja össze, hogy mindenféle társa-
dalmi réteg megkapja a maga körén 
belül a neki való legjobb zenei táplá-
lékot. Egy olyan embertől, aki mind 
anyagilag, mind szellemileg szűkös, 
nyomott viszonyok között élt és él, 
nem kívánhatjuk egyszerre azt a ki-
finomodott lelki kultúrát és érzelmi éle-
tet, amely egy IX. szimfónia vagy egy 
Tristán megértéséhez szükséges. Ilyen 
magaslatokra csak fokozatos nevelés 
útján juthat el. Ehhez a legjobb és 
legalkalmasabb lépcső a magas szín-
vonalon álló alkalmi zene, ünnepi-, 
tánc-, indulózene stb. Mozart koráig 
tulaj donképen a régi zene alkalmi 
zene volt, amit bizonyos célra, szóval 
az élettel legszorosabb kapcsolatban 

levő alkalmakra írtak. A legnagyobb 
hiba, hogy ma, mikor a kultúra min-
den területe visszhangzik az élethez 
való intenzívebb közeledés jelszavá-
tól, a fiatal komponisták pályájuk leg-
elején is méltóságukon alól tartják jó 
szórakoztató zenét írni. Mindegyik 
rögtön és kizárólag csak az örökké-
valóság számára akar magasztos szim-
fóniákat írni, amelyeknek túlságosan 
fennkölt hangulata rendesen a fennkölt 
unalomban éri el tetőfokát. Közepes 
zeneszerzőktől az ilyen műveknek 
csak külső formáját kapjuk, minden 
igazi benső tartalom nélkül. A zseni 
mindig, minden korban kivétel ; le kell 
mondani arról, hogy rendkívüli telje-
sítményeket várjunk átlagemberektől. 
A rádió zenei «nagyüzeme» valósággal 
olyanok számára teremtődött, akik-
nek tudása és invenciója a szórakoz-
tató zenében első rangút produkálhat. 

Fontos kötelessége a rádiónak a 
tehetséges szakmuzsikusok támoga-
tása. A nehéz hangversenyviszonyok 
miatt ezek lassanként teljesen ide-
szorulnak s amint azelőtt a hangver-
senyek neveltek előadóművészeket, 
most a rádió adhat alkalmat egy jó-
csengésű név megszerzésére. Ha a 
rádió igazán meg akar felelni fontos 
kultúrfeladatának, akkor a legkisebb 
mértékben sem lehet ápolója és ter-
jesztője az üres, hiú dilettantizmus-
nak, hanem a zene legkönnyebb faj-
tájában is a frisset, invenciózusat, 
nívósat fogja nyujtani. 

Igen alkalmas a rádió olyan műso-
rok nyujtására, amelyek a rendes 
hangversenyeken kockáztató jellegük 
miatt nehezen vihetők ki. Ilyenek pél-
dául a történeti hangversenyek, ahol a 
szükséges bevezető felolvasás egy nagy 
hangversenyteremben igen hálátlan 
feladatnak bizonyul, míg a rádióban, 
a zenei illusztrációk kíséretével, a leg-
természetesebb, élvezetes és tanulsá-
gos. Ilyenek a modern zenét ismertető 
műsorok is, amelyek még a hangver-
senytermekben nem tudtak gyökeret 
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verni. Épen mert a rádiónak nem kell 
annyira számolni a pénz és idő koc-
kázatával, rugalmasabb és mozgéko-
nyabb lehet az új zene terjesztésé-
ben is. 

A rádiózene akusztikai, esztétikai 
kulturális problémái, egész szervezete, 
még nem nyertek megfelelő megoldást. 
Minden téren sok a provizórius elem. 
Mint a mai zenekultúrának egy fontos 
orgánuma, mindenképen rászolgál 
arra, hogy ezeket a problémákat a 
rohamos technikai fejlődéssel párhuza-
mosan megfelelő elvszerűséggel és 
meggondolással vigyék a megoldás 
felé. 

* 

Minap nyílt meg Vidor Dezső ki-
tünő rendezésében a m. kir. Operaház 
házi múzeuma. A színház multjával 
és működésével kapcsolatos emlék-
tárgyak emez összegyüjtésével Radnai 
Miklós igazgató régi tervet valósított 
meg. A szerény keretek között meg-
induló gyüjtési akció mind minőség-
ben, mind mennyiségben olyan ered-
ményre vezetett, amely szépen meg-
alapozott kiindulásnak tekinthető a 
további fejlődés felé. A színház tulaj-
donán kívül a gyüjtemény tetemes 
része az intézet barátainak, volt 
tagjainak és azok hozzátartozóinak 
adományai. Első helyen áll az ismert 
kitünő műgyüjtő Ernst Lajos 125 
darabot tartalmazó értékes letétje, 
amely az első emeleti előcsarnokban 
nyert kitünő elhelyezést. Festmények-
ből (köztük egy Lenbach-portré Rich-
ter Jánosról) rajzokból, kéziratokból 
áll. Utóbbiak között több Liszt-levél, 
a Himnusz eredeti kézirata található. 

A II. emeleti első számú terem 
kicsisége megnehezíti a nagy anyag 
csoportosításának áttekintését. Itt ta-
láljuk a régi Nemzeti Színház, az 
Opera legrégibb és már nem működő 
tagjainak, magyar zeneszerzőknek, 
igazgatóknak, intendánsoknak, kar-
mestereknek, rendezőknek stb. arc-
képeit, ünnepi előadások színlapjait, 

régi szövegkönyveket, operai vezér-
könyvek kéziratait, egyes tagok sze-
mélyes emléktárgyait ; régi jelme-
zeket stb. 

A tágasabb második számú terem 
legértékesebb darabjai az a pár, régi 
operai tagokról készült Barabás-rajz, 
amelyeknek itt bámulatos hű és finom 
litografiáját kapjuk. 

Természetes, hogy minden fajta 
múzeum csak úgy felelhet meg igazi 
hivatásának, ha a kiállítás anyagának 
esztétikai összhangzása mellett egy 
instruktív elv is érvényesül, amely a 
sokféle vonatkozású anyagnál a tör-
téneti fejlődés logikai szemléletét is 
lehetővé teszi. A magyar opera és 
ezzel együtt a magyar zenetörténet 
sok értékes forrása gyült itt már is 
össze. Az elhelyezés végleges meg-
oldása és az anyag folytatólagos, cél-
tudatos, szélesebb keretű gazdagítása 
fogja lehetővé tenni az esztétikai és 
pedagógiai szempontok olyanmérvű 
érvényesítését, amely által ez a gyüj-
temény nemcsak a nagyközönség szó-
rakoztatására fog szolgálni, hanem a 
magyar zenekultúra fontos intézmé-
nyévé fejlődhetik. Prahács Margit. 

Magyar folyóiratszemle. 
A naturalizmus, az egykori akade-

mizmus ádáz ostromlója, maga is a 
tömegek ízlésévé, akadémiává lett. 
Valami új művészet kell tehát azok-
nak, kik a jövőt a mában megérzik. 
Természetes, hogy ez nem simán megy 
végbe, mert az eltünő ideáloknak 
épúgy megvannak a maguk magasz-
talói és megsiratói, mint az újaknak 
hangos hirdetői. De mindkét tábor 
megegyezik abban, hogy a nagy válto-
zásnak legfontosabb okát a gépben 
keresi, amely szerintük gyökeresen 
felforgatta az emberi lelkeket és a mű-
vészetet talán még alaposabban, mint 
a mai társadalmat. Farkas Zoltán a 
Magyar Szemlében felveti a kérdést : 
árt-e a gép a művészetnek? Rámutat 
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