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férkőzni. Fali szőnyegein és párnáin 
a dekoratív formákat sokkal anyag-
szerűbben használja, mint képein. 

Haluax Gyula tökéletes ellentéte 
Bükynek. A feltűnési vágy, a hangos 
témák resés teljesen hiányzik művé-
szetéből. Nem véletlenség, hogy képei 
között a főhelyet Rippl-Rónai József 
arcképe foglalja el. A kaposvári szüle-
tésű Halvax első mestere ez a nagy 
magyar festő volt: járhatott azóta 
Révészhez, Rudnayhoz iskolába, első 
szerelméhez hű maradt. Főkép pasz-
telleket készít, amelyek a fiatal mű-
vész biztos stílusérzékéről, átgondolt 
és értelmes formalakításáról tanuskod-
nak. A roppant panorámából apró 
részleteket vág ki, egy-egy fejet, né-
hány egymáshoz zsúfolt római házat 
a Bergo környékéről, hol «a nagy 
kupola őrködik», a Szent Péter-temp-
lom kupolája. Szerény, de a maga 

lábán álló indulása után bizalommal 
tekintünk további művei elé. 

László Lászlónak, a harmadik festő-
nek művészetét Scheiber Hugó képei 
inspirálták, ami annál érdekesebb, 
mert Scheiber rendkívül egyéni és 
groteszk bűvészkedése lényegében nem 
utánozható. A mai élet zürzavaros 
volta zürzavaros képek festésére ihlette 
Lászlót, aki technológus volt s auto-
didaktaként kezdi meg művészeti 
pályafutását. Önéletírásában azt 
mondja, hogy ma sem tudja, hogy 
művész lesz-e belőle vagy visszasüly-
lyed «a technika háborús gyilkos talál-
mányok lázas építéséhez» (sic !). 

Bokor Vilmos és Páris Ila natura-
lista képeket állított ki, egy-két kerek 
és kellemes kompozició akad ezek kö-
zött. Illyefalvy Gőte Éva szobrai közül 
néhány sikerült portré és kisplasztika 
válik ki. Genthon István. 

Zenei szemle. 
p"'Operaházunk Le/idr-bemutatója jó 
alkalmat szolgáltat arra, hogy ezzel 
kapcsolatban egy kissé behatóbban 
foglalkozzunk az operette problémái-
val. Az esztétikusok nem igen vették 
komolyan ezt a műfa j t : méltatása 
inkább csak sablonos újságírói tudósí-
tásokból állott. Fejlődésére kétség-
telenül előnytelen volt a másodrendű 
színpadi erők fogyatékos énekművé-
szete és a komolyabb, zeneértő közön-
ség kicsinylése, amely — talán egy 
kis nagyképűségből — a világért sem 
csatlakozna a tömeg tetszésnyilvání-
tásához, sőt éppen a nagyon népszerű 
zenében gyanítja legbiztosabban az 
értéktelenséget. Pedig ha az operett-
zene igazi értékeit ki akarjuk halászni 
a sok salak közül, a nagy tömeg fülé-
vel kell hallanunk, mert mindig azok 
az operettek maradtak sokáig fel-
színen, amelyeket a tömeg tetszése 
és nem a hivatalos kritika szentesített. 
Ezekből a művekből tudjuk megálla-
pítani az operettstílusnak a zenei élet-

ben betöltendő szerepét, igazi mara-
dandó lényegét, követelményeit és 
ezekhez mérni mai termékeit. 

Offenbach — akinek 100 éves szüle-
tési évfordulóját tavaly ünnepelték — 
a megteremtője a modern értelemben 
vett operettnek. Már a XVIII. század-
ban szembe állították a komoly ope-
rát (opera seria) az élethez közelebb 
álló, reálisabb témájú víg operával 
(opera buffa). Ez az operatípus még 
teljesen a magasabb művészi kultúra 
szférájába tartozott. Tudvalevő, hogy 
Mozart «Don Juan»-ját is opera buffá-
nak nevezte. A XIX. század víg ope-
rájában a komikus, népszerű elem 
mindinkább előtérbe kerül, a német 
Singspiel-ben egészen népi jelleget ölt, 
míg végre Offenbach világsikerei ki-
szorítják és helyét a romantikus opera 
antipodusa, a modern operett foglalja 
el. Párizsban már nagy híre volt Offen-
bachnak, midőn Bécsben, 1858-ban 
bemutatott «Menyegző lámpafénynél» 
c. operettjében először figyeltek fel 
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egy új életérzés kifejezésére. Szel-
lemes, szatirikus karakterisztikája, 
könnyen folyó melódikája, de főképp 
elragadó lendületű ritmusa millió és 
millió embert vezetett vissza a friss 
vidámságtól duzzadó zene élvezeté-
hez. Nietzsche az elsők között ismeri 
fel az offenbachi zene parodisztikus 
alaptónusának nagy értékét, amely 
korának klasszikus-univerzális szelle-
mében fogant. Jóleső, egészséges 
reakció volt ez az érzékeny kor dagá-
lyos romantikájára. Offenbach ope-
rettjei csakhamar követésre találnak 
Suppé, Strauss János és Millöcker 
műveiben. Megszületik a klasszikus 
bécsi operettiskola, amely azonban 
Offenbach stílusával szemben erősen 
romantikus jelleget mutat. A parodi-
záló, mókás tendencia helyett a tánc, 
még pedig a bécsi valcer szentimen-
talizmusa hódít tért. Az igazi kultúr-
ember arisztokratikus, szkeptikus fö-
lénye az örömök élvezetében a felül-
kerekedő polgárság ellágyuló, banális 
érzelmességének, primitív humorának 
ad helyet. Hála Haffner és Gelée fran-
ciás könnyedségű, lendületes librettó-
jának és Strauss János páratlan sikerű 
és örökértékű zenéjének mégis ez a 
kor teremtette meg az egyetlen igazi 
táncoperettet, «A denevér»-t. Strauss 
a francia szellem finom ironiájával 
feldolgozott színpadi cselekményt a 
legszerencsésebb szintézisbe tudta 
hozni a bécsi meleg kedélyesség tán-
cával, a valcerral. Alakjai a vidám-
ság, a szeszély, a természetes élni-
vágyás megszemélyesítői. Száműzve 
minden komolyság — amely úgyis 
eléggé terheli az emberek életét — ; 
még a szerelmi dalok és epedő duettek 
is valami finom parodisztikus színe-
zetet öltenek. Egyedülálló világsikere 
(mintegy 20.000 előadást ért eddig) 
bizonyítja legjobban, hogy ebben az 
Offenbach operettjeinek szelleméhez 
legközelebb álló műben valósult meg 
a legnagyobb teljességgel a nemes 
értelemben vett könnyű színpadi zene 

ideális lényege és hivatása. Ebben az 
esetben is nem a nagyhatalmú kora-
beli kritikus Hanslick ítélete bizonyult 
helyesnek, aki szemére veti a szerző-
nek műve drámai fogyatékosságait 
és az egészet egy polka- és valcer-
motívumokból összetoldott potpourri-
nak hívja, — hanem a nagyközönségé, 
amely még ma is lelkesedve tapsol a 
kipusztíthatatlan életöröm zenéjének. 

A XX. század legelején új operett-
mozgalom kerekedik felül. Már Strauss 
epigonjainál észlelhető a Denevér szel-
lemével ellentétes, inkább a «Cigány-
báró» álromantikus operett-tragiku-
mát utánzó stílus felkarolása. A kora-
beli naturalisztikus drámai és a realisz-
tikus operai stílusnak megfelelően az 
operett is jelenkori témákhoz nyúl, de 
nem tér vissza Offenbach klasszikus 
világának szabad, reális vidámságá-
hoz, hanem teljesen belemerül a szalón-
romantikába. A megvagyonosodott 
középosztály ízlése diktálja a második 
bécsi operettiskola valóban nagyte-
hetségű tagjainak, Strauss Oszkár, 
Nedbal, Fall Leó, a magyar szárma-
zású Lehár Ferenc és Kálmán Imre 
szövegválasztását. A hercegi és grófi 
személyek előkelő szalónélete mint a 
legmagasabb életideál tűnik fel a jó-
módú polgár előtt. Ebben a milieuben 
keresi az illuziók mámorát, betekin-
tést a nagyvilág sok csábító örömeibe, 
anélkül azonban, hogy mindez kicsi-
nyes, kényelmét mégis csak legtöbbre 
tartó nyárspolgáriságában nagyobb 
forradalmat idézett volna elő. Mikor 
végre megunják a sok valószínűtlen-
ségtől hemzsegő, Marlitt- és Courths-
Mahler-féle szentimentális szövegeket, 
amelyeknek a film nyujt újabban bő 
alkalmat az érvényesülésre, a libret-
tisták komolyabban kezdenek pszicho-
logizálni. Éppen Lehár legelső világ-
sikert aratott «Víg özvegy»-e (1905) 
erre a legjobb példa. A II. felvonásban 
rendesen félreértések, gyanusított sze-
relmek, megfelelő patétikus mezbe öl-
töztetve, bonyolítják a cselekményt, 
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mely bonyodalmak a III. felvonásban 
természetesen elsimulnak. A komoly, 
epekedő duettekhez a szubrett és a 
komikus együttes táncszámai szolgál-
tat ják az ellensúlyt. Látjuk, hogy ami 
a pszichológiát illeti, a helyzet nem so-
kat javult, de Lehár zenéje pótolta e 
hiányokat. A «Víg özvegy»-ben bonta-
koztak ki először zenéjének értékei : 
melodikus, előkelő valcerjeinek, sze-
relmi énekeinek meleg, érzéki varázsa, 
lendületes indulói, gyöngéd lírai han-
gulatok, ragyogó, mesteri tudásra 
valló hangszerelése. Mind többi neve-
sebb operettjeire (Drótostót 1902, Lu-
xemburg grófja 1909, Cigányszerelem 
1910, Éva 1911, Végre egyedül 1914, 
A tangókirálynő 1921, Frasquita 1922, 
Paganini 1925, Friderike 1928), mind 
a második bécsi operettiskolára általá-
ban jellemző a nagy operettstílus, 
amely technikájában és szellemében 
operaszerűvé emelkedik. A témák itt-
ott a parodizálás lehetőségét teljesen 
kizáró tragikus fordulatot vesznek ; a 
zene ennek megfelelően drámai jelle-
get ölt. Lehár most bemutatott regé-
nyes operettje, «A mosoly országa» is 
ebbe a körbe tartozik. Az exotikus té-
mában, egész felfogásában Puccini ily-
nemű lírai operáihoz közeledik. Szö-
vege az európai és ázsiai világnézet 
összeütközését, tehát egy tragikus ösz-
szeütközést állít a központba. Csu-
Song kínai herceg felesége, egy bécsi 
grófnő nem tudja elviselni, hogy férje 
a kínai törvényektől követelt több-
nejűséget — ha csak formaliter is—, 
be akarja tartani és szerelméből kiáb-
rándulva tér vissza hazájába. A herceg 
vérző szívvel szabad utat enged neki, 
mert érzi, hogy előbb-utóbb a hon-
vágy el fogja sorvasztani az idegen ta-
lajba ültetett virágot. — Ez a téma 
természetszerűen sok alkalmat szolgál-
tat érzelmes, sokszor fájdalmas melo-
dikus ívek szövésére és éppen ezért 
még jobban érezzük a romantikus ope-
rett legnagyobb gyengéjét : az át nem 
hidalható ellentét stílustalanságát. a 

drámai momentumok és az operett-
szerű táncszámok között. Tény, hogy 
a drámai jeleneteket bajos volna tánc-
számokban megírni, de ha ezekre meg-
felelő zenei kifejezést találnak, a mó-
kás részekkel szemben ezt a zenét min-
dig csak «quasi» dramatikusnak érez-
zük. De a 60 éves Lehár így is megta-
lálja az utat a szívekhez. Gazdag meló-
dikája (a herceg belépője, az alma-
virágdal, Tee en deux, pagodadal stb.) 
egyes részeiben egész operaszerűen az 
érzelmi helyzeteknek megfelelően tér 
vissza. A férfi főszereplőre árasztotta 
melodikus invenciójának legszebb ter-
mékeit : az epedő, diadalmas, majd 
fájdalmas, lemondó érzelmek a fényes 
tenórhang szárnyalásában kapnak 
megragadó kifejezést, ezzel szemben a 
női zenei főszerep erősen háttérbe szo-
rul. A «sláger»-számok természetesen a 
szubrett és a komikus szerepét betöltő 
kis Mi (a herceg huga) és Pottenstein 
Hatfaludy gróf (Liza leánykori imá-
dója) kezében vannak. Ezek azok a 
táncszámok, amelyek «beütnek», ame-
lyek témáik átlátszó egyszerűségével 
rögtön a legszélesebbkörű rezonan-
ciára találnak. Sokszor bizony eléggé 
banálisak, de szerző mindig meg tudja 
őket tölteni annyi tartalommal, friss, 
eleven ritmussal, hogy megfelelhesse-
nek hivatásuknak : az életöröm, a sem-
mit tragikusan nemvevés hirdetésé-
nek. «A mosoly országá»-nak slágere az 
a kis magyaros ritmusú táncdal, ame-
lyet, a közönség nagy ovációjára, Mi és 
Feri gróf nem győznek elégszer meg-
ismételni. Ezenkívül nyoma sincs a 
műben Lehár magyarságának. Az 
ázsiai lélekből is csak a konvencionális, 
jól ismert elemeket kapjuk : egypár 
igen ismerős (Puccini) «exotikus» mo-
tívum, hangszerszín, a kínai virágos 
nyelv és persze a hárem adná együtt-
véve a kínai lelket. Nem tudjuk, hogy 
szándékos-e, de tény, hogy az ázsiai 
testvérpár, akik le tudnak mondani és 
mosoly mögé rejtik szenvedésüket, eti-
kai szempontból sokkal magasabb-



rendű beállítást nyernek, mint az 
európai nő és férfi. 

Hála Lehár még ma is erőteljes mű-
vészi alkotóerejének, a 20 év előtt meg-
kezdett irányban még mindig van 
mondanivalója és bár ezt a mondani-
valót csak ebbe a régi szalónstílusba 
tudja beilleszteni, különösen az idő-
sebb generációra még ma is nagy vonz-
erőt gyakorol. Az opera színpada tel-
jesen megfelelőnek bizonyul az ilyen 
műfaj számára, amely messze eltávo-
lodott az operett igazi hivatásától. 
Eletközelséget, frissességet, üdítést vá-
runk a jövő operettjétől, várjuk a fel-
szabadító nevetést, mint az igazi élet-
művészet győzelmének koronáját. A 
dagályos érzelmi kultusz, a ma meg-
lehetősen mellékes szerelmi problémák 
és epekedések fülledt levegője helyett 
szabadabb, természetesebb légkörre 
vágyódunk, amelyben szatíra, humor, 
finom aktuális paródia és a mai kor 
egyik legfontosabb művészi kifejezése, 
a tánc uralkodnak. Utóbbi ma nem-
csak szórakozás, hanem a test gráciá-
jának, ritmikus felszabadításának ki-
fejező eszköze, magának a zenének 
egyik legteljesebb kiélése, amely a 
mult kedvenc táncának, a valcernek 
egyhangú körforgásával szemben a 
klasszikus táncideál egyetemes jelle-
géhez közeledik. 

Ez azonban ma még mind csak «pia 
desideria». Egyelőre a M. Kir. Opera-
házban tapsolunk Lehár «regényes» 
operettjének, a kettős szereposztásban 
Székelyhidy-Rösler, Nagy Margit-
Relle G., Orosz Júlia-Gere Lola, Ma-
leczky O. és Laurisin L. kitűnő alakí-
tásának s illőképpen meghatódunk a 
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«verlassene Frau» elcsépelt sablonja 
helyett némi «modernebb» színezettel 
beállított «verlassener Mann» szívbéli 
tragédiáján. 

Külön kell megemlíteni Oláh Gusztáv 
kínai díszletét (II. felv.), amellyel még 
a Turandot után is tudott meglepő és 
nagyon szép művészi hatást elérni. 

* 

Horthy Miklósné kormányzóné őfő-
méltósága inségakciója javára a Zene-
művészeti Főiskola nagysikerű hang-
versenyt rendezett. Elsőrangúak vol-
tak a szereplő művészek : Báthy Anna, 
Zathureczky Ede, Stefániai Imre, első-
rangú volt a zenekar, de amit ezen 
a hangversenyen elsősorban méltat-
nunk kell, az az egyöntetű, impozáns 
részvét, amellyel a magyar társada-
lom legfelsőbb rétegei áldoztak a fő-
méltóságú asszony nemes eszméjének. 
Zene és hallgatóság ennek az eszmé-
nek voltak szolgálói. A királyi vár 
csodálatos fehér márványterme, amely 
hajdan annyi fényes udvari ünnep-
ségnek volt tanuja, csak ennek a ne-
mes eszmének érdekében, az éhező 
és fázó Magyarország felsegítésére 
nyitotta meg kapuit a közönség előtt. 
A pazar külső keret, a csillogó fény 
és színpompa közepette felhangzó 
zene egy percre visszaringatott a régi 
idők gondtalan, békés világába, abba 
a világba, amely az emlékezők előtt 
is már csak álomnak tűnt fel s amelyről 
ma oly sokan nem is tudnak semmit. 

A szép hangverseny 20.000 pengő-
vel szaporította az inségakcióra ed-
dig befolyt összeget. 

Prahács Margit. 
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