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kezik a modorosság. A művész több 
munká já t egyszerre látva, okvetlenül 
szemünkbe tűnik ez a hiba, amely az 
ilyenféle programmszerű kifejezési 
módtól előbb-utóbb elveszi a nézők 
kedvét. Patkó rajzaiban is a tömör-
ségre való feltünő törekvés az ural-
kodó vonás, de it t is egyhangúbb most, 
mint máskor. 

Feiks Jenő a tompa színeket, az apró 
alakokkal megjelenített mozgalmas-
ságot kedveli. Legfrissebben ha tnak 
lóverseny jelenetei. «Jégpálya» című 
kis munká ja is a mozgás nagyon ügyes 
ábrázolását véste emlékezetünkbe. Arc-
képeit a könnyed beszédesség jellemzi. 

Ziffer Sándor szintén a csillogó dús 
színeket szereti, de az ő képein már 
sokkal kevésbbé fontos a plasztikai 
elem. Laza, nagyobb foltokban fest, 
a formák kissé szétomlanak képein. 

Kelemen Emil elmélyedő grafikus. 
Tanulmányfejei sok jellemző erőt sűrí-
tenek össze. 

Az ezt követő csoportkiállítás négy 
festőnő munkásságát mu ta t t a be. 
Mindannyian komolyan számottevő 
művészek, eredményeiket bá t ran oda-
lehet állítani az első sorban emlegetett 
férfi-festők java termése mellé. Mind-
egyiküknek megvan a maga egyéni 
ú t j a , megvan bennük az a jótulajdon-
ság is, hogy nem a férfiakat utánoz-
gatva igyekeznek erőt mutatni , hanem 
a nőlélek másfa j t a lá tását aknázzák ki. 
A korán elhalt Korb Erzsébet munkás-
ságának igazi értéke szinte csak így 
bontakozik ki előttünk, e nagyobb 
méretű gyüjtemény keretében. Igazi 
művészlélek virágzott ebben az érde-
kes asszonyfestőben, áldott tehetség 
volt, minden munkájából lélek sugár-
zik. Nagyon sokat veszített benne a 
magyar művészet. H a csak rajzai ma-
radtak volna lázas munkásságából, 
még akkor is meg kellene éreznünk, 
hogy egy küldetéses festőkézből hul-
lott ki a művészszerszám. A «Bolt-
ívek Páduában» és több más olasz-
országi t anulmánya maradandó értékű. 
Festményein is a vonalvezetés, a kom-
ponálás biztossága a legmegkapóbb. 
Színei kissé tompák, ezek még érlelő-
désre vár tak a pale t tá ján. De ezért 
bőségesen kárpótol bennünket végte-
lenül finom, gyöngéd vonalmuzsikájá-
val. Alakjait megkapóan helyezi el a 
térben. A festői értékeket lelkes, nőies 
bensőség fű t i át minden egyes alkotá-
sán. Az «Apostol», az «ígéret földje», 
az «Áhítat» s a «Kinyilatkoztatás» poé-
tikus szépségei megfogják őrizni nagy-

rahivatot t művészlelkének emlékeze-
té t . 

Feszty Masa Korb Erzsébettel ellen-
té tben inkább a színekben leli igazi 
gyönyörűségét. Az ő nőiessége a színek-
kel való lelkes já tékban jelentkezik. 
Látszik, hogy szinte mohón árasztja 
el vásznait az ékes, aranyos, meleg 
sárgákkal, a tompán is izzó kékkel és 
különös kedvét leli a fekete szín skálá-
jának megmutatásában. A színek har-
móniájával muzsikál, mindig nemes 
mérsékletet t a r tva . Formalátása nem 
oly biztos, mint a Korb Erzsébeté, 
el-elrajzolja modelljeit, arcképein meg 
szereti a természetesnél jóval nagyobb 
beállításokat. Pedig ez r i tkán ha t sze-
rencsésen. Herczeg Ferenc két benső-
séges, beszédes arcképe s egy igen friss 
női portréja azt igazolják, hogy nagy 
lépéseket tehet még e téren előre. 
Néhány tá jképében meleg magyar me-
lódia csendül meg. 

Székely-Kovács Olga már külföldön 
is komoly sikereket ért el. Egyformán 
erős mint rajzoló és mint kolorista. 
Bátran, frissen viszi a vászonra alak-
jait , elárasztja őket színnel és fénnyel, 
mindig biztos a dolgában. Legkiforrot-
t abb munká i : női aktjai . A gondosan 
megfigyelt formákon a hús és vér 
minél teljesebb illuzióját, akar ja ábrá-
zolni meleg színeivel. A «Néger nő» 
című képén oldotta meg legtökélete-
sebben ezt a célját. Néhány gyerek-
portréján a hamvas emberi test gyön-
géd bá já t érzékíti meg pompásan. 

Legkevésbbé nőies a Szemere Lenke 
palet tá ja . Tehetséges rajzoló és festő 
ő is, mint három társa. Karakter látása 
figyelmet keltő. De túlságosan hajl ik 
a groteszk felé. Csaknem minden egyes 
modellje beteges jelenség. Részegeket, 
lustákat , elgyötört embereket fest meg 
majdnem minden képén s e sok torz-
alakkal végül is valami leküzdhetet-
len ellenzést vált ki a szemlélőből. 

Mariay Ödön. 

Zenei szemle . 
Beethoven 

Nagy lelke száz évvel ezelőtt már-
cius 26-án délután háromnegyed ha t 
órakor szállt el. Idomtalan bécsi ház 
sötétes, bolthajtásos szobájából. 

Egy ismeretlen muzsikus keze fogta 
le a legnagyobb muzsikus szemét. Azt 
a szemet , amely talán a legtöbbet látot t 
meg a földi dolgokból, amely testvére 
volt Shakespeare és Michelangelo sze-
mének. 
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Bécs utcáin mennydörgés futot t át . 
Szélvihar és hófuvás dühöngött. Az 
elemek ereje vi t te el elementáris szel-
lemét. Búcsúzódalt a szél kürt jei fuj-
tak a t i tokzatos menetnek s fehér hó-
pelyhek estek ú t j á r a rózsalevelekként 
a távozó legfehérebb léleknek. 

Március 29-én temették el a Bécs 
melletti währingi temetőbe. 

Verőfényes tavaszi nap volt. 
A schwarzspanierhausi halottasház 

körül ömlött az emberáradat és az 
életveszélyes tolongás miatt be kellett 
zárni a kapukat . Több mint húszezer 
ember vet t részt a végtisztességen. 
A halottasház a templomhoz, ahol a 
beszentelés tör tént , alig volt ötszáz lé-
pésre s ezt az ú ta t az emberáradatban 
csak másfél óra alat t t u d t a megtenni a 
menet. Mindenki gyászruhában. Há-
rom órakor kezdődött a szertartás. 
Elől ment egy keresztvivő, u tána négy 
puzonos, azután az énekkar, a koporsó 
előtt a papság. A koporsót a bécsi zene-
világ nyolc legnagyobb énekese vit te 
vállon. Oldalukon a császárváros nyolc 
leghíresebb karnagya t a r t o t t a a pom-
pázóan feldíszített, négylovas gyász-
kocsiról lelógó szalagokat. A menet 
elejétől a koporsóig két sorban har-
minchat fáklyavívő zárta a sort. Köl-
tők, írók, zeneszerzők, színészek és 
muzsikusok. Közöttük Böhm József, 
Dávid, Czerny Károly, Anschütz, 
Grillparzer, Hummel, Schuppanzigh, 
Schubert stb. Mindenik fáklyavívőnek 
balkarjához gyászfátyollal odakötött 
fehér liliom és fehér rózsa. A ko-
porsó után a boldogult testvére ment, 
azután a konzervatórium növendékei, 
a társadalom legkiválóbbjai, ma jd vége-
láthatat lan kocsisor következett. A te-
mető kapujánál megállt az impozáns 
menet. Következett a Grillparzer gyász-
beszéde. Anschütz, nagy színész, mon-
dotta el a költőnek Beethoven elszál-
lott lelke u tán repülő, magasztos sza-
vait. 

«Mi, akik itt állunk — kezdte 
Anschütz — az elhúnyt sírja mellett, 
egy nemzetet, az egész német népet 
képviseljük. Gyászoljuk megsemmisü-
lését annak az ünnepelt zseninek, aki-
nek eltünt fényéből sok maradt örökül 
a hazai művészetnek, a hazai szellem-
nek. Még él ugyan — és sokáig éljen a 
dalok hőse a német lelkekben és német 
ajkakon, — de a zengő daloknak utolsó 
mestere, Händel, Bach, Haydn és Mo-
zart örököse és továbbfejlesztője — 
meghalt és mi sírva állunk az elhang-
zott játék tépet t húrjainál . Művész 

volt Ő és ami volt, csak a művészete 
által lett. Az élet tövisei mélyen meg-
sebezték és mint ahogy a hajótöröt t a 
par tba kapaszkodik, úgy repült Ő kar-
jaidba ó, Te, a jóknak és igazaknak 
egyformán dicső testvére, szenvedők 
megvigasztal ója, felülről áradó Művé-
szet ! Ki ta r to t t melletted még akkor is, 
amikor a kapu, melyen át bementél 
hozzá, már zárva volt, amikor már nem 
lá t t a arcodat, nem hallotta szavadat, 
képedet mindig a szívén hordta és mi-
kor meghalt, akkor is a kebelén feküd-
tél. Művész volt és ki állhat meg Ő mel-
lette? Mint ahogy Behemot a tengeren 
keresztül száguldott, úgy repülte Ő át 
művészetének határai t . A galambbú-
gástól a zivatar dörgéséig ; a legaprólé-
kosabb, legmakacsabb művészeti mo-
dortól addig a félelmetes pontig, ahol 
a művészet a harcoló természeti erők 
szabálytalan önkényébe megy át. Min : 
dent megmért, mindent átélt. Aki Ő 
u tána jön, az nem fo ly ta tha t ja majd, 
annak elölről kell kezdenie, mert elődje 
ott szünt meg, ahol a művészet meg-
szünik. Adelaida és Leonóra ! Ünnep-
lés Vittória hőseinek és a Miseáldozat 
alázatos dalának ! — Gyermekei és te-
remtményei ! t i , harsogó Szimfóniák ! 
te , Hat tyúdala és te, Muzsája a dalnak : 
álljatok mind sírja köré és szórjátok be 
babér ra l ! Művész volt ő, de ember is ; 
ember a legszebb, a legmagasztosabb 
értelemben. Mert elzárkózott a világ-
tól, gyűlölködőnek mondták és mert el-
került minden érzékenykedést, érzéket-
lennek nevezték. Ah, aki vértezettnek 
érzi magát, nem futamodik meg. A túl-
érzékenység kerüli az érzékenykedést. 
Kerülte a világot, mert az ő lelkületé-
ben nem volt fegyver, mellyel ellene 
vértezhette volna magát. Elvonult az 
emberektől, miután mindent odaadott 
nekik és semmit sem fogadott el érette. 
Egyedül maradt , mert nem talál t magá-
hoz méltó társat . De sírjáig megőrizte 
nagy, szerető, emberi szívét. Ilyen volt, 
így halt meg és így fog élni időtlen idő-
kig ! Ti pedig, akik elkisértétek ide, 
vigasztalódjatok azzal a gondolattal, 
hogy nem veszítettétek el Őt. Egy élő 
sem léphet be a halhatatlanség csarno-
kába. A testnek el kell mulni és csak 
akkor nyílnak meg az öröklét kapui. 
Akit i t t gyászoltok, mostantól minden 
idők nagyj ai között foglal helyet és sért-
hetetlen mindörökké. Térjetek tehát 
haza szomorúan, de megbékélten ! És 
ha valaha az életben műveinek ha-
talma, mint a közelgő zivatar, úgy vesz 
ra j ta tok erőt és elragadtatástok határ-
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talan, emlékezzetek erre az órára és 
jusson eszetekbe : ott voltunk, amikor 
eltemették és amikor meghalt, sírtunk.» 

A szertartás alatt a puzonosok, majd 
a vegyeskar a Misererét adta elő. Schu-
berttől tud juk , hogy ez a vegyeskar a 
sírnál alig tudo t t a zokogástól énekelni. 
A nagy halott legjobb barátai a sír 
teljes beföldeléséig ot tmaradtak. Késő 
este lett , mire elvégződött a legnagyobb 
zeneköltő végtisztessége. Sírjánál ott 
zokogott egész Európa. 

És most öt világrész szellemi biro-
dalma hódol a bécsi Centralfriedhof sze-
rény, de égigérő sírja körül. A piros-
fehér-zöld szalagos koszorú is ott van 
a sok ezernyi között. Közel a szívéhez, 
mert minket a saját f a j t á j a u tán a leg-
jobban szeretett. 

* 

(A március 25-étől április közepéig 
tar tó magyarországi Beethoven-ünnep-
ségekről legközelebbi számunkban 
adunk tudósítást.) 

* 

Az Operaházban (február 16-án) 
magyar újdonságot muta t t ak be. Sza-
bados Béla Fanni című négyfelvoná-
sos lírai dalművét. Kiáltó bűn, hogy 
tíz évig vár t ez az opera első elő-
adására. Az Operaház 1912-ben opera-
szövegpályázatot hirdetett , mellyen 
a Farsangi lakodalom l ibrettója nyerte 
az első díjat. A második helyen — 
dicsérettel k i tüntete t t — szöveg a 
Fanni volt. í r ó j a : Mohácsi Jenő. 
A bírálóbizottságban Szabados Béla is 
résztvett, o t t ismerte meg a szöveg-
könyvet s mindjár t elkérte megzené-
sítésre. Munkájával 1918 nyarán ké-
szült el. 

Reméljük, ez az utolsó magyar 
opera, melynek kálváriájáról szólnunk 
kell. Csak véletlenség, hogy Szabados 
Béla költői egyénisége egyensúlyozot-
tan állja az évtizedek múlását. A leg-
több alkotóművészt annyira formálja 
az idő, hogy kénytelen műveit meg-
tagadni. És a mai rohanó ízlésváltozá-
sok korában a legjobb munka is el-
értéktelenedhetik. Legyen vége tehát 
a magyar művészeti könnyelműségnek. 
Különösen most kell vigyáznunk szel-
lemi értékeinkre, amikor egyebünk 
sincs s a mikor a magyar operaírás 
Erkel ó ta első reneszánszához érke-
zett, mert az utolsó évtizedben olyan 
művekkel dicsekedhetik, mint A vajda 
tornya, Karenina Anna, Háry János, 
Fanni s főként a Farsangi lakodalom. 

Szabados Béla nevét minden magyar 
ember ismeri és tiszteli. Hiszekegy-ének 
hangjaira naponta imádkozunk s ko-
szorús feje előtt fa j i zeneköltészetünk 
hódolattal hajlik meg. A magyar mu-
zsika legfinomabb szavú költője. Csupa 
érzelem és lágyság. Az abszolút zenei 
szép fanatikus keresője. Művészete Er-
kelben és Lisztben gyökerezik s a régi 
értelemben vet t zenei formaművészet 
egyenes, derűs ösvényein halad. Tud-
juk, hogy a modern, hódító magyar 
muzsika ta lán nagyszerűbb t á j ak felé 
visz, de a régi fa érett gyümölcsét is 
meg kell becsülnünk. 

Kármán József Fanni hagyományai 
című szentimentális regényét déd-
anyáink olvasták — leánykorukban. 
Ebből a magyar wertheri műből ké-
szült a libretto. De a szövegíró csak 
a fő alakot vet te a regényből, melyhez 
maga költött történetet . 

Fanni, az ábrándos lelkű leány, szü-
lei falusi kuriáján virágok, könyvek és 
kóták között éldegél. Nemes fiatal-
emberek járnak utána , akik közül 
Baranyai jurá tus t szereti meg. Egy 
szép napon Fannit egy jó barátnője 
felviszi magával Budára farsangolni. 
A szerelemnek azonban nincs vége. 
Az udvarlók utána mennek a szép 
leánynak (első felvonás). A budai vár-
bástyán, a bécsi kapu tá jékán , far-
sangi vásár van, ahol a forgatagban 
Fanni és Baranyai társasága össze-
találkozik. Megörülnek egymásnak és 
együtt élvezik a változatos látnivaló-
kat . De a mulatságnak csaknem rossz 
vége lett , mert a rácvárosi farsangosok 
leányrablást kísérelnek meg. Fannit 
Baranyai megmenti (második felvonás). 
Torday báróék, akiknél Fanni vendég, 
nagy bált adnak palotájukban, amelyre 
a jurátus is hivatalos. A két fiatal szív 
szerelme kirobban. Boldog szerelmi 
duet t jüket a bécsi policia pribékjei 
zavarják meg, akik Baranyait elhur-
colják, mert részes a Martinovics-féle 
összeesküvésben (harmadik felvonás). 
Fanniék kur iá jára szomorú tavasz kö-
szöntött. A drága leány beteg, pusztul. 
Baranyaiért sorvad. Jön a hír, hogy a 
jurátus meghalt. A virágoskertje derű-
jében haldokló leány számára a hírt 
meghamisítják. A jurá tus kiszabadult 
a börtönből — újságolják neki. Boldog 
öröm önti el Fanni fá jdalmas arcát s 
holtan hátrahanyat l ik (negyedik fel-
vonás). 

A regényes szerelmi történet mögött 
megelevenedik a magyar biedermeier 
kor. 
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Szabados vezérkönyve főként két 
célra törekszik: hogy kort és hangula-
tot fessen. Mindkettő sikerült, bár a 
tizennyolcadik századvégi magyar és 
külföldi zene színes anyagát jobban 
kihasználhatta volna ellentétként, ami-
vel korfestő ecsetje plasztikusabb ké-
pet adhatot t volna. A zene hangulatos 
és finom. Pasztellszínekben úszik. 

Zárt számai gyönyörűek. Ezek közül 
is kimagaslik Bacsányi János «Szed-
jük életünk virágit» kezdetű, a szín-
padon spinéttel és vonósnégyessel ki-
sért megvesztegetően szép magyar dala 
(andante moderato, 4/8, desz-moll). 
Sok azonban a par t i turában a recita-
tivo, tehát a deklamáció, vagyis szava-
lati ének. Lully idejében ez volt az 
operák gerince. Ma egyszerű és elkerül-
hetetlen eszköz a nagyobb zenei egységek 
összeforrasztására. A szavalati ének túl-
tengésébe a l ibretto kergette bele a 
zeneszerzőt. A hajszálfinoman indo-
kolt szöveg az operastílust akadá-
lyozza. Csak jelezni és megeleveníteni 
kell a cselekményt. Fanni minden fel-
vonásából ki kellene húzni vagy száz 
ütem recitativót. 

Az előadás kitűnő volt. Szemere Ár-
pád rendezése elsőrendű. Sándor Erzsi 
(Fanni) énekművészete előtt minden 
alkalommal öröm meghajolni. 

* 

Wagner grandiózus zenei freskójá-
nak, a Niebelung gyűrűjé-nek negyedik 
részét: az Istenek alkonyá-t jó előadás-
ban ú j í to t ták fel. A tetralógiából tavaly 
és tavalyelőt t a Siegfried-et és a Wal-
kür-t elevenítették fel. Ha jövőre a 
Rajna kincsé-t is műsorba állí t ják, Wag-
ner nagy műve teljes magyar előadás-
ban fogja dicsérni Operaházunk erejét. 
Az Istenek alkonya előadásának két 
nevezetessége volt. Az egyik : Márkus 
László nagyszerű rendezése és dísz-
letei ; a másik : Pilinszky Zsigmond 
Siegfriedje, aki először énekelte nagy 
és nehéz szerepét. Elismeréssel kö-
szöntjük, nemcsak mostani művészi 
munkájáér t , de azért is, mert a ma-
gyar tenoristák között ő az első, aki 
minden Wagner hőst elénk állított. 

* 

Vendégszereplések is tarkí tot ták 
Operaházunk játékrendjét . I t t volt 
Marcell Journet, a párizsi nagyopera 
világhírű baritonistáj a ; Schlusnus Hen-
rik, a berlini opera fiatal, értékes torkú 

bari tonistája és Andai Piroska, a bécsi 
operaház altistanője, akinek vendég-
szereplését semmi sem indokolta. 

* 

A Városi Színház művészeti igaz-
gatója, Darányi Ferenc, a lehetőségek 
szerint mindinkább rátereli a színhá-
zat a művészet ú t já ra . Egy estén 
(febr. 24.) három magyar szerzőt szó-
la l ta tot t meg : Dohnányi Ernőt , La-
votta Rezsőt és Kósa Györgyöt. 

Dohnányi Ernő, világhírű büszke-
ségünk, négy színpadi művet írt : 
Pierrette fátyolá-t (1908-ban), Simona 
néni-1 (1909—1911), A tenoristá-t (1918 
—1919) és A vajda tornyá-t (1922). 
Ezek közül Pierrette fátyola című 
pantomimje a legnagyobb színpado-
kon állandóan műsoron van ; A vajda 
tornyá-t Operaházunknak rég fel kellett 
volna elevenítenie ; A tenorista című 
vígopera hangszerelése most készül (re-
méljük, első bemuta tó já t nem a kül-
föld kap ja !) s a Simona néni-t (eredeti 
néven : Donna Simona) 1912-ben mu-
t a t t a be a drezdai operaház. Magyar 
földön először és csak egyszer ját-
szották : Debrecenben, 1918 április 
2-án. 

A Donna Simona a mester husza-
dik ópusza. Kedves, bájos, finom, 
egyfelvonásos vígopera. Dohnányi szí-
nes, meleg, pompás humorú, költői 
tollának minden erényével ékes. Szö-
vegét Heindl Viktor ír ta. Donna Si-
mona férfigyűlölő, mert f iatal korá-
ban csalódott szerelmében. Csak egy 
öreg intézőt tű r meg a környezeté-
ben, melyhez szép f iatal unokahúga 
és annak komornája tartozik. Az in-
téző felfogad egy kertészlegényt, aki 
siketnémának te t te t i magát, mert így 
biztosabban közelébe ju tha t szerel-
mének, Donna Simona unokahúgá-
nak. A kertészlegény valójában fia-
t a l gróf, akinek segítségével egy idő-
sebb gróf is bejut a férfiak elől hét 
lakat ta l őrzött házba, aki nem más, 
mint a Donna első szerelmi ideálja. 
A kertészlegény és a f iatal leány csak-
hamar megtalálják az egymáshoz ve-
zető u ta t . A néni rájön s nagy haragra 
lobban. De a kert üvegházából elő-
kerül az idősebb gróf s a régi szerel-
mesek is megértik egymást. A férfi-
gyűlölőházat így egyszerre két bájos 
szerelem boldogsága tölti be. 

Dohnányi part i turájából eddig csak 
a hangulatos nyitányt ismertük a fil-
harmonikusok műsorából. A többi ré-
sze is nemes, előkelő, hagyománytisz-
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telő, vidám, finom muzsika. Tréfálkozó, 
mosolygó, nevető kótatömeg. A víg-
operastílus szépséges virága. A neo-
romantikus zene tipikus képviselője. 

A Karneval egyfelvonásos zenés grand 
guignol. Ügyes szövegét Toronyi Gyula 
írta. 

Nizzában karnevál éj tszakáján a pá-
risi opera híres táncosnője és udvarlója, 
a gróf, meghitt együttlétben térnek 
haza. Mikor a leány egyedül marad, 
észreveszi a lakásába belopódzott be-
törőt. Odaadja ékszereit, de az szerel-
mét kívánja. A táncosnő védekezik, 
miközben a betörő ráismer benne első 
szerelmére, a kiskocsmák leányára. 
Bejön a gróf. A betörő a leányt köve-
teli. A két férfi összecsap. E pillanat-
ban ismeri fel a betörő a grófban fél-
testvérét. Mire újraéledt régi szerelmé-
nek súlya alatt a betörő szívenszúrja 
magát . És kint ujjong, tombol a kar-
nevál. 

Ehhez a jelenethez Lavotta Rezső, a 
Nemzeti Szinház karnagya írt zenét. 
Lavot ta értékes zeneköltői tollát nem 
ismeri eléggé a sajá t hazája. A külföld, 
főként a franciák, jobban megbecsülik. 
Nálunk néhány dalára és szindarabok-
hoz írt kisérőzenéjére emlékeznek az 
emberek. Pedig nem rég adták elő a 
Mátyás-templomban egy gyönyörű ma-
gyar miséjét, írt több kiváló kamara-
zeneművet (zongoratrió, vonósnégyes), 
egy hatalmas pantomimiát és operát, 
mely vagy tizenöt év óta elfogadva 
érintetlenül áll az Operaház könyv-
tárában. 

Nagytudású, finomtollú zeneköltő. 
Nem ultramodern, de a jó értelemben 
vet t modern szerző. Tiszteli a melódiát 
és mindig a zenei szép szolgája. Szaba-
dos Béla mellett a franciás ízű zenei 
finomságok legtehetségesebb mestere a 
magyar zenében. Európai zenei ruhát 
viselő műveiben erős fa j i érzés lüktet . 
Igazi területe a lira és epika, de drámai 
ereje is figyelemreméltó. Most bemuta-
to t t művébe nem önthet te bele talen-
tumának kincseit. Ez a par t i turá ja csak 
jelzi, hogy milyen jelentős zenei érték 
az, aki írta. 

A Laterna magica című négy képből 
álló egyfelvonásos énekes mimodráma 
szövegé Szederkényi Annának, az ismert 
kitünő írónőnek költői munkája . Az 
asszonyról szól, aki a megszemélyesített 
Lelkiismeret, Vágy és Hazugság sza-
vai kiséretében elmegy szerelmeséhez. 
A férj mindent megtud s az asszonyt a 
bűntudat súlya összeroppantja. 

A mimodráma zenéjét Kósa György 

írta. Atonális, formátlan, szenzáció-
hajhászó, ultramodern muzsika. Né-
hány új és érdekes hangszínnel, de 
fárasztó és kellemetlen. Hol áll ez a 
zenei széptől ? A Laterna magica cím 
valószínűleg azt jelenti, hogy : zeneileg 
átvilágított asszonyi lélek. De ez a zene 
bosszant és nem — világít. 

A neoromantikus Dohnányi, a fran-
ciás ízű Lavot ta s az ultramodern Kósa 
művének legfőbb szereplője Karácsonyi 
István karmester volt. Ime, ha meg-
felelő feladathoz ju t , milyen kitünő 
szakember és milyen kiváló művész ! 
Biztos és emelkedett szellemű vezénylő-
pálcájára nagy szüksége van a magyar 
zenevilágnak. 

* 

A Filharmóniai Társaság nyolcadik, 
utolsó bérleti hangversenye (febr. 21.) 
u tán egy rendkívüli hangversenyt adott. 
Az előbbit Knappertsbusch János, orszá-
gos bajor főzeneigazgató, a müncheni 
állami operaház főzeneigazgatója vezé-
nyelte. Kiváló fiatal karmester. A Furt-
wänglerek fa j tá jából való. Kár , hogy 
nem vigyázott műsorára. Mahler, 
Brahms, Frankenstein : unalmas ne-
vek. A rendkívüli hangverseny francia-
est volt. Spanjaard Martin hollandi kar-
mester vezényelte. Az érdekes műsorú 
hangverseny szólistáját, Jeanne Marie 
Daré párizsi zongoraművésznőt öröm-
mel tapsoltuk. A legízlésesebb virtuózok 
közül való. Nagyszerű presto-játékos. 

A világhírű Wiener Philharmoniker 
zenekara hagyományosan évente ellá-
togat hozzánk, ahol kivételes művésze-
tüket közönségünk lelkesedéssel ünne-
peli. A kiváló zenekart Weingartner 
Félix dr. vezényelte. Ehhez a zenekar-
hoz ilyen vezér és ilyen vezérhez ez a 
zenekar méltó. Weingartner nemcsak 
egyik elismerten legjobb Beethoven-
dirigens, hanem jelentős Beethoven-
tudós is. Ebben az erejében bizakodva, 
meghangszerelte a Hammerklavir szo-
ná tá t (op. 106), a zongorairodalom tar-
talmilag és formailag ta lán legsúlyo-
sabb müvét. A zenekarra való átültetés 
mint Beethoven-tanulmány sikerült, 
de fölösleges volt. Sőt művészetellenes. 
Régi szabály, hogy minden átirat gyen-
gíti a művet. Hiába indokolja cseleke-
detét akármivel Weingartner, ime, a 
Hammerklavir-szonáta nem bír ja meg 
a zenekart. Összehasonlíthatatlanul ne-
mesebb zongorán, ahogy a mesterek 
mestere elgondolta, aki ha szimfóniát 
akart volna írni belőle, bizonyára nem 
írt volna zongora-szonátát. 
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A Kamarazenekar negyedik hangver-
senyén ú j magyar zongoraművet mu-
ta t t ak be. Szerzője : Járai István, az 
ismert kiváló zeneszerző. A zongorára 
és kamarazenekarra írt versenymű régi 
formában t a r to t t , de modern szellem-
mel te l í te t t három tételes ópusz. 
Erénye : a stílus tisztasága. A zon-
goraversenyt, melyet a szerző dr. her-
ceg Esterházy Pálnak ajánlott , Hegyi 
Emánuel nagyon szépen játszotta. 

* 

A hangversenyszezon legnagyobb 
meglepetése a doni kozák kórus szerep-
lése. Harminchat volt kozák tiszt fekete 
katonaruhában félkörben pódiumra 
állt, egy f iatal kis karmester (Serge 
Jaroff) az élükre ugrot t , beintett s a 
márványarcú kar megszólalt. Halkan, 
mint a langymeleg levegő ; lassan, tá-
volról, évszázadok mélyéből jött a 
h a n g ; nagyszerű harmóniák, acélos 
akkordok, fergeteges erő, ma jd sima 
kellem dobálta a lelkettépő, ősi melódiá-
kat. A lovassági induló kemény ritmusa, 
a szilveszteri ének misztikus hatalma, 
a kozákdalok hamvas frissesége s a régi 
egyházi énekek komor fensége egyik 
ámulatból a másikba ej tet te a hallga-
tót. Muzsikálitás, izlés, plaszticitás és 
egységesség a legmagasabb fokon. Har-
minchat tökéletesen képzett torok és 
harminchat eszményien szép hang. 
Ilyen kórusa csak olyan nemzetnek 
lehet, amelynek ezredeiben háború 
előtt a karéneket a legutolsó katonának 
is napi két órán át taní to t ták . Liszt 
Ferenc í r ja az orosz muzsikálitásról, 
hogy uniszónót sohasem énekelnek, de 
ha dalba kezd két orosz, ket ten három 
hangra szeretnének énekelni. Ilyen 
énekkultúra hátteréből ugorhatott ki 
ez a kórus, melyből minden hangszer 
kihangzik. Harang, csengő, cin-
tányér, nagydob, kisdob, triangulum, 
kürt , gordon, cselló, brácsa, hegedű, 
hárfa, fuvola és orgona. Teljes modern 
zenekar. Tökéletesebb férfikar nem 
lehet a világon ! 

* 

Magas színvonalú szóló-hangversenyek 
ta rk í to t ták a mozgalmas szezont. Ezek 
közül Kodály Zoltán értékes szerzői-
estje, Casals Pablo utolérhetetlen gor-
donkázása, Jeanne Marie Daré lebi-
lincselő zongorázása és Hodula István 
új hegedű-zongora szonátájának be-
muta tása (Dullien Klára hangverse-
nyén) emelkedett ki. 

Beethoven emiékezetére t a r t o t t hang-
versenyek sorából a Székesfővárosi 
Énekkar értékes műsorú koncertjét s 
a Zeneművészeti Főiskola három hang-
versenyét kell kiemelnünk. A Főiskola 
Beethoven Kilencedik Szimfóniá-ját is 
e lőad ta— önerejéből. Ez egymagában 
eleget mond. Gondoljuk meg, hogy e 
grandiózus alkotást soha egyetlen zene-
iskola se merte és t u d t a előadni. Há tha 
még hozzátesszük, hogy az előadás aleg-
magasabb művészi igényeknek is meg 
felelt ! Hubay Jenő, a szimfónia vezény-
lője büszke lehet erre az eredményre. 

* 

Egy szép, szomorú, magyar dalfüze-
te t hozott szerkesztőségünkbe a posta. 
Címlapján ez á l l : «Dalok, szerzette 
Strache Antal. Elhunyt élete virágá-
ban, huszonkétéves korában». A füze-
te t édesapja állította össze fia hátra-
hagyott szerzeményeiből. 

Strache Antal tizenkétéves korában 
került a Nemzeti Zenedébe, ahol Gobbi 
Alajos és Dósa Adrien növendéke volt. 
Rendkívüli zenei képességével a taní t-
ványok közül csakhamar kiemelkedett. 
Gimnáziumi tanulmányai mellett foly-
ton zenével foglalkozott. Művésziesen 
hegedült és figyelemreméltóan kompo-
nált. A Zenede után az orvosi egyetemet 
is elvégezte s mikor tudása és szelleme 
előtt a zene egész csodálatos világa meg-
nyilt volna, hosszas nagy betegség 
bénítot ta meg alkotó kezét. Az elmúlás 
sejtelmével is írt. Fájdalmas, borongó 
lelkét kótákba rögzítette, amelyek most 
i t t vannak előttünk : egy nagyszerű 
magyar tehetség szomorú elmúlásá-
n a k — örök emlékeként. 

Papp Viktor. 
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