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tünő művész munkái, sajnos, nem 
egyenletes kvalitásúak. Don Quiote-
nak nevezett bronzfigurája szuggesz-
tív, de nem hibátlan alkotás ; többi 
műve sem versenyezhet azzal a néhány, 
minden tekintetben jelentős arckép-
szobrával, mellyel régebbi kiállításain 
vett részt. Ugyancsak a Tamás-Galéria 
állította ki Walleshausen Zsigmond 
kollekcióját. Az impresszionista látású 
művész újabban az atmoszferikus 
problémákat helyezi előtérbe. Azt 
hisszük, ezen az úton megbecsülendő 
eredményekre jut, most kiállított képei 
is többet jelentenek a keresésnél. 

Kovács Ákos szalonja Liebl Ervin 
festő poszthumusz kollekcióját mu-
tat ja be. A fiatalon derékbatört élet 
ittmaradt dokumentumai nagy figyel-

met érdemelnek. Liebl életében soha-
sem állított ki, halála után a Szép-
vészeti Múzeum néhány igen szép raj-
zát szerezte meg. Művészetében a mo-
numentálisság iránti mérhetetlen vá-
gyakozás tűnik szembe. Tájai óriások 
számára méretezett vidékek, szinte 
kőből épített fákkal és súlyos felhők-
kel. Aktjai kolosszusok. A legszebbek 
állatrajzai ; néhány lovat ábrázoló 
grafikája ezt az emelkedett, heroikus 
tendenciát maradéktalanul kifejezi, 
Liebl az olaj képig nem jutott el : 
a hatalmas méreteket hajszoló kínzó 
vágyakozása csak papiron ölthetett 
testet. Grafikája arra vall, hogy igazi 
művészember szállott vele sírba, mű-
vészember, akinek csak megsejtetni 
volt ideje azt, ami benne rejtőzött. 

Genthon István. 

Zenei szemle. 
Operaházunk ezidei legelső bemuta-

tója Vörösmarty «Csongor és Tünde» 
szövegéből színre alkalmazott panto-
mime, amelyhez a zenét Weiner Leó 
1915-ben bemutatott hasonló című 
műve szolgáltatja. Weiner kolorisz-
tikus fantáziája, álmodozó líraisága, 
táncos capricció-hangulata, sokszor 
szinte démoni humora, ebben a művé-
ben érvényesül a legerősebben. Szere-
tettel mélyed el Csongor és Tünde 
mesevilágában : választékos izlésével 
nagy technikai tudásával, mindenkor 
megtalálja a belső és külső programm-
festés legmegfelelőbb kifejező eszkö-
zeit. Szerencsés gondolat volt ezt a 
színgazdag zenekart a modern panto-
mim minden rendelkezésre álló esz-
közeivel, káprázatos világítási effek-
tusokkal, a harmonikusan mozgó em-
beri test szépségében való gyönyör-
ködéssel összekötni. 

Jan Cieplinskinek, a stockholmi 
operaház balettmesterének koreogra-
fiája finom érzékkel fejtette ki a ki-
fejezés és a művészi stilizálás eszközei-
vel a partiturában rejlő scenikai lehe-

tőségeket. Lényeges alkotórésze a 
modern pantomimnak a megvilágítási 
technika : reflektorok sugárkévéje va-
rázsolta elénk az alvilág misztikus 
fényét és Tündérország ragyogását. 
Mirigy sötét, groteszk gárdájának 
jelenete a háttér megvilágítása szem-
pontjából különösen sikerült művészi 
megoldást nyujtott. Gyönyörű szín-
padi képet nyujt a végső jelenet : 
Csongor és Tünde és kíséretük káprá-
zatos sugárözönben haladnak befelé, 
a boldogság hazája felé. A szólószere-
peket Vécsey Elvira, Szalay Karola és 
Brada Ede ismert művészetükkel tán-
colták. * 

Operaházunk Verdi örökifjú Travia-
táját új díszletekkel, rendezéssel és 
részben új szereplőkkel hozta színre. 
Mikor 1853-ban a művet Velencében 
bemutatták, fiaskót vallott. «A hiba 
bennem van-e vagy az énekesekben?— 
írja Verdi egy levelében — az idő fogja 
megítélni.» És az idő ítélt : az opera-
színpadok műsorának ma is egyik leg-
élőbb, legkedveltebb darabja a Tra-
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viata, Dumas fils társadalmi regényé-
nek Verdi zenéjében megnemesedett 
átdolgozása. Verdi hitvallása ez a 
szerelemről, mint végzetszerű hata-
lomról, mint szenvedésről és etikai 
erőről, amelynek alaptónusa nem a 
tristáni átszellemülés, hanem épen az, 
ami benne a legmagasabb és legneme-
sebb értelemben véve emberi. Fes-
tettek-e erről a zenében olyan meg-
ragadó képet, mint Violetta és az öreg 
Germont második felvonásbeli duettje? 
Utóbbi Violettától emberfeletti áldo-
zatot követel : mondjon le élete egyet-
len igaz szerelméről, Alfrédről. És 
Violetta meghozza az áldozatot. A 
C-dur rész melódiájában az előbb fáj-
dalomtól meg-megcsukló hang a lélek-
zet szakadásig kiterjeszkedik : asszonyi 
lélek ehhez hasonlóan aligha fejezte 
ki a hangok szárnyán gyötrődését. Az 
öreg Germont hiába ismétli mindég 
melegebb részvéttel vigasztaló moti-
vumát, az egymásra torlódó szin-
kopákban Violetta fájdalma túlárad, 
elsöpör mindent, amíg kimerülve haj-
lik le a melódiavonal egy rövid szünet 
megdöbbentő csöndjébe. Csodálátos 
ez a duett a maga igazi mély, emberi 
szépségeiben. 

Violetta halála az olasz operák leg-
megragadóbb szerelmi halála. A szor-
dinos hegedűk ismétlik a nyitány szo-
morú, átszellemült haláldalát. A pá-
risi karnevál víg éneke az ablakon át 
mégegyszer küldi az élet üzenetét, de a 
haldokló Violetta ajkairól már csak 
az enyhülés és megnyugvás hangzik. 
A halál közelléte csodálatosan meg-
nemesít mindent. A szavakat valóság-
gal felszívja magába a zene és megőrzi 
a szövegből azt, ami ebben a legiga-
zabb : az emberi könnyeket. 

Az előadás elsőrangú élvezetet nyuj-
tott. Sándor Erzsi a 25 éves jubileumát 
az idén ünneplő nagy magyar énekesnő, 
interpretálásának páratlan finomsága 
és kultúrája, amely mind művészi 
egyéniségének, mind énektechnikájá-
nak legjellemzőbb vonása, utolérhe-

tetlen szépségeket hozott ki Verdi 
gazdag melódikájából. 

Külön kell megemlítenünk i f j . Oláh 
Guszláv rendkívüli stílustudását és 
művészetét, amellyel a rokokó-kor 
ragyogó, festői hátterét elénk vará-
zsolta. A harmadik felvonásba beillesz-
tett ballett gyönyörű színpompája, 
rokokó gráciája ebben a keretben olyan 
színpadi képet nyujtott, amelyre a 
legelső operaszínpadok is büszkék le-
hetnének. 

* 

Horthy Miklós kormányzó úr Őfő-
méltósága nevenapját a színházi ünne-
pélyek egyik legszebb, leggazdagabb 
színű formájával, nemzeti tánckölte-
ménnyel ünnepelte a magyar ifjúság. A 
Liszt Ferenc tánczenéjéből összeállított 
«Pesti karnevál»ban egy darab kedves 
magyar multat, nagyanyáink farsango-
lását varázsolja vissza az Operaház. A 
színpadi kép a Redout klasszikus termét 
utánozza, jönnek a díszruhás hajdúk, 
hogy a gyertyák enyhe, barátságos, 
meleg fényét gyujtsák ki az előtérben. 
Lassan gyülekezik a báli vendégek 
serege : bájos hölgykoszorú, búza-
virágszínű huszáratillák, fekete Petőfi-
dolmányok. A Biedermeyer-kor hami-
sítatlan képe mindég teljesebb, paza-
rabb színű lesz. Kezdődik a tánc, 
Liszt zenéjének kifogyhatatlan gazdag 
változatai új és új tömegtáncokra ad-
nak alkalmat. Rózsaszínű felhőkbe 
öltözött bájos kis bécsi leány libben 
a színpadra. Bécsi keringő dallamára 
folyik a tánc, a szerelmi játék a kis-
lány és egy karcsú magyar huszártiszt 
között, míg a huszárezredes megelé-
geli a dolgot és magyar táncot vezé-
nyel. A huszártiszt otthagyja bécsi 
táncosnőjét és belekezd egy magyar 
szólótáncba, amelyben benne van Liszt 
II. magyar rapszódiájának minden lo-
bogó magyar ritmusa, büszke méltó-
sága, nemes férfiassága. A magyar 
zene tüze, lendülete mindenkit elra-
gad, már a kis bécsi lovag is versenyt 
táncolja a csárdást a szép magyar 
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lányokkal, míg végre a bécsi szépség 
is megadja magát és délceg huszártiszt 
lovagja karján boldog megértésben 
lejti a magyar táncot. 

A bájos kis egyszerű cselekményt 
Brada Ede fűzte egybe a zenével. 
Kitűnő érzékkel hidalta át a báli kép 
forgatagával a zene ad hoc szerkezetét. 
Szalay Karola a kis bécsi lány, Kő-
szegi Ferenc a huszártiszt, Harangozó 
Gyula a bécsi lovag szerepében, az 
egész tánckar nagy művészettel jut-
tat ták érvényre a zenében rejlő gaz-
dag ritmikus és hangulati lehetősége-
ket. Oláh Gusztáv díszletei, gyö-
nyörű jelmezei, Szemere Árpád ren-
dezése biztosították a külső keretek 
magas művészi színvonalát. A «Pesti 
karnevál» minden tekintetben tartós 
sikerre tarthat számot. 

* 

A III. filharmóniai hangverseny két 
bemutatót nyujtott közönségének. De 
Falla, a jelen leghíresebb spanyol 
komponistája, cembalo versenyével 
szerepelt a műsoron. 

A modern zene konstruktív szelleme 
előszeretettel fordul a kevésbbé festésre, 
mint inkább rajzolásra alkalmas régi 
hangszerekhez. De Falla igyekezett is 
kihasználni a cembalo jellegzetes elő-
nyeit : az egyes frázisok világos szem-
beállításának, a melódiavonalak éles 
megrajzolásának, az egész mű archi-
tektonikus felépítésének lehetőségét. 
Sajnos, dacára, hogy a cembalót csak 
öt magánhangszer kísérte, az árnya-
lásra képtelen és a többi hangszer-
színekbe a kalapácszongoránál sokkal 
jobban beleolvadó hangszer, mint 
vezető szólam nem tudott érvénye-
sülni. Ennek azonban nemcsak az elő-
adóterem nagysága, hanem a kíséret 
túlerős dinamikája is volt az oka. 
Marcelle Meyer, a kitűnő cembaló-
művésznő valóban nem tehetett arról, 
ha szerény hangszerét a derék fúvósok 
túlharsogták. A fülnek hozzá kell még 
szokni a modern zene erősen redukált 

hangszereléséhez, hiszen épen ebben 
találja meg a kapcsolatot a XVII— 
XVIII. század zenéjéhez. Óriási hang-
tömegek még nem jelentenek egy-
szersmind nagyobb művészetet is, 
mert ezek igen sokszor fordítva alkal-
mazzák az igazi művészet jelszavát : 
egyszerű eszközökkel sokat mondani. 

Kodály Zoltán «Marosszéki táncok» 
című műve olyan, amelyről el lehet 
mondani ezt a jelszót. A partitura élén 
a szerző ezeket írja : «Dajkám maros-
széki székely asszony, jó énekes, jó 
hajdutáncos volt», írja Kemény János 
erdélyi fejedelem önéletleírásában. 
(Élt 1607—1662.) Talán nem véletlen, 
hogy mindmáig Marosszék őrzött meg 
legtöbbet a régi tánczenéből s hogy 
egy-egy darabnak más vidéken is 
«marosszéki» a neve. Bár hangszeres-
jellegű, eredetében mind dal lehetett, 
egy részének szöveges változata is 
megkerült. Hegedűn, furulyán minden 
faluban hallható volt még a háborúig, 
a szöveges alak inkább csak öregektől. 
Brahms «magyar táncai» az 1860 kö-
rüli városi Magyarország hangja : job-
bára akkor élt szerzők művei. A Ma-
rosszéki Táncok messzibb multban 
gyökereznek : az egykori Tündéror-
szág képét idézik föl». 

Kodály Zoltán minden mondani-
valója a teljes kiérettség, kiforrtság 
súlyát viseli. Ez a művészet, amely 
megmutatja, hogy szerény eszközök-
kel (meglepetésszerűen kis zenekarral 
dolgozik), hogy lehet ragyogó pom-
pába öltöztetni a népi témákat, ezek-
nek szelleméből bámulatos összefogó 
erővel felépíteni a művet, amelyben 
minden taktus szerves része az egész-
nek, minden a helyén van, semmi el 
nem vehető és semmi hozzá nem ad-
ható, ma szinte páratlanul áll a vilá-
gon. Mély igazság rejlett a XVIII. 
század művészi hitvallásában, amely 
szerint nem a téma kitalálása, hanem 
a feldolgozása az igazi alkotómunka, 
a téma csak megihlet az alkotásra. És 
Kodály Zoltán ihletői, marosszéki ősi 
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magyar tánctémák, olyan alkotóra ta-
láltak, amely lelkének minden szálával 
magyar talajban gyökerezik. A palo-
tásszerű lassú, az idillikus hangulatú 
tilinkónóta, az elragadó lendületű 
záró friss mind megannyi hű tükre 
a magyar lélek érzelmi jellemének s a 
sok idegen zene között hálával és 
örömmel gondolunk arra, hogy ne-
künk is van igazi faji műzenénk, 
amely méltó a nagy világ elismerésére. 

* 

A fővárosi zenekarnak a Népműve-
lési Bizottságtól rendezett vasárnap 
délutáni hangversenyei, alig négyéves 
mult után, mindig jelentősebb ténye-
zői lesznek a zenekultúra terjesztésé-
nek és elmélyítésének. Az a közönség, 
mely anyagi helyzete miatt előbb vagy 
egyáltalán nem részesült zenei élve-
zetekben, vagy csupán kisebb értékű 

zenével volt kénytelen beérni, e hang-
versenyek útján zenei ízlését a leg-
magasabb fokra emelheti. Nagyjelen-
tőségűnek tartjuk az egyesület leg-
utóbbi vállalkozását, Kodály Zoltán 
Magyar Zsoltárának az egyetemi ének-
karok bevonásával való előadását. 
A magyar fiatalság szólt itt a magyar 
fiatalsághoz, annak a csodálatos zené-
nek a nyelvén, amely minden egyes 
felcsendülésénél tomboló, lélekből fa-
kadó ünneplésre ad alkalmat. Igy volt 
ez most is. Vaszy Viktor lelkes dirigá-
lása nyomán bámulatos készséggel 
interpretálta a dillettáns együttes a 
legmegrázóbb magyar zenei alkotás 
ihletett szépségeit. A Magyar Zsoltár 
megtalálta az utat az egyetemi ifjúság 
szívéhez, vigye és mutassa meg ezt a 
kincset most már Csonkamagyaror-
szág vidéki fiatalságának is. 

Prahács Margit. 

Magyar folyóiratszemle. 

A racionalizálás lett a mai gazdasági 
élet jelszava, amely utat tör magának 
a világ legeldugottabb sarkába is. 
A racionalizálásra szükség van, mert 
a megváltozott gazdasági viszonyok 
megváltozott munkamódokat köve-
telnek. A racionalizálás fogalmi meg-
határozását, tartalmát és céljait fejti 
ki Raith Tivadar a Magyar Szemlében. 
A fogalom pontos meghatározását 
megnehezíti az a körülmény, hogy a 
mozgalomnak megjelölésére a kultúr-
népek nyelvei különféle kifejezést 
használnak, amelyek között, bár lé-
nyegileg ugyanazt fejezik ki, tagad-
hatatlanul van bizonyos hangulati 
eltérés. Ugyancsak sokféleséget mutat-
nak a racionalizálás értelmét megha-
tározó definiciók is. Ezek között a 
legteljesebb és a mi céljainknak is leg-
jobban megfelelő a német Reichs-
kuratorium für Wirtschaftlichkeit fo-
galmazása, amely szerint a racionali-
zálás mindazoknak az eszközöknek a 

megállapítása és felhasználása, ame-
lyet a technika és a tervszerű rend a 
gazdaságosság fokozására rendelke-
zésre bocsájt. Célja a közjólét fokának 
emelése a javak olcsóbbá és jobbá-
tétele, valamint mennyiségüknek sza-
porítása által. A racionalizálás legfon-
tosabb feladata a termelés gazdasá-
gosságának fokozása. De, hogy az így 
elért eredmény az egész társadalom 
számára értékké válhasson, szükség 
van arra, hogy szelleme behatoljon a 
technikai haladás gondolatától elzárt 
területekre, a hivatalokba is. A ra-
cionalizálásnak, hogy célját elérhesse, 
egyetemes gondolattá kell válnia. Be 
kell vinni a köztudatba, hogy aki 
irracionalisan dolgozik, anyagot, időt 
és energiát fecsérel el és ezzel árt a 
köznek, mert az oktalan pocsékolás 
értékeket semmisít meg. De árt saját 
magának is, mert munkájának ered-
ményességét csökkenti. A szellem ra-
cionalizálására van tehát elsősorban 
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