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Nem annyira Róma, mint a falai kö-
zött őrzött nagyszámú görög eredeti 
szobormű ragadta meg Pátzay Pál 
figyelmét. Pátzaynak a tiszta szobrá-
szati problémák iránti rendkívüli fo-
gékonyságát a klasszikus remekek 
még jobban megélesítették. 

Lehetetlenség e rövid beszámoló 
kapcsán mindazokról megemlékezni, 
akik a kiállításon értékes művekkel 
szerepelnek. Egyenkinti gyüjtemé-
nyes bemutatkozásuk amúgy sem 
maradhat el s abból az alkalomból 
munkáikra majd visszatérünk. Patkó 
Károly, ki az olaj festésről a temperára 
tért át, az olasz tájak megkapó kola-
ritját jól érezteti tájképeiben. Med-

veczky klasszikus hidegségű, kitűnő 
stílusérzékről tanuskodó kompozíciói-
val, Kontuly Béla friss falképtervei-
vel szerepelt. Dex Ferenc Önarcképe 
az olasz quattrocentisták legszelídeb-
bikének, Fra Angelicónak szellemé-
ben fogant. A szobrok közül kiemel-
kedtek Vitt Tibor, Mikus Sándor, 
Jálics Ernő, Kuzmik Livia és Erdey 
Dezső művei. Az építészek közül 
Árkay Bertalan monumentális és egy-
szerű templomok terveivel tűnt fel, 
feleségének, Sztehlo Lilinek a Győr-
gyárvárosi templom számára készült 
üvegablakaival ugyancsak megérde-
melt nagy sikere volt. 

Genthon István. 

Zenei szemle. 
Péterfy Jenő zenekritikái. Irodalmi ritkaságok. Szerkeszti: Vajthó László. 

A Berzsenyi Dániel reálgimn. derék 
VIII . osztályú tanulói — Papp Viktor 
és az iskola «Dohnányi Ernő zene-
köre» anyagi támogatásával — ismét 
egy jeles és értékes kiadvánnyal gaz-
dagították lelkes tanáruktól, Vajthó 
Lászlótól szerkesztett «Irodalmi ritka-
ságok» sorozatát. Péterfy Jenő drama-
turgiai dolgozatai után magyarnyelvű 
zenekritikái is nyilvánosságra kerül-
tek. A kis gyüjtemény Péterfy zene-
kritikusi munkásságából tíz évet tár 
elénk: 1879—1889. esztendők leg-
jelentősebb budapesti zenei esemé-
nyeit. 

A X IX . század végének egy kis 
vázlatos kultúrtörténete bontakozik 
ki ezekből a szellemes, széles látókörű 
kritikákból. Bámulatosan éles szemmel 
ismeri fel mindenben az igazi értéke-
ket egy olyan korban, ahol elkesere-
dett harcok folytak a legellentétesebb 
zenei irányok között. Ir többek között 
olyan művészekről, mint Bülow, Rich-
ter, akik akkor még el nem döntött 
harcban állnak Wagner és Liszt művé-
szetéért, a «jövő» zenéjéért. Ott van 
köztük Hauslich Eduard, a Wagner-
ellenes párt félelmetes tollú vezére, 

Brahms, az új klasszicizmus még csak 
akkor feltűnő, de korántsem elismert 
új csillaga, a hazai események közül 
Erkel Ferenc, a magyar opera immár 
versenytársnélkülinek elismert nagy 
mestere s így tovább. Mindezekkel 
szemben Péterfy például szolgálhat 
arra, hogy milyennek kell lenni az esz-
ményi kritikusnak, aki felette áll az 
egyes pártoknak s egyedüli hivatását 
a közönség ízlésének nemesítésében és 
a felismert igazi értékek diadalra-
juttatásáért folytatott bátor küzde-
lemben látja. Péterfy rendelkezett 
eme küzdelem legfőbb eszközeivel: 
a ragyogó értelemmel, a művészi lel-
kesedés tüzével, európai műveltség-
gel és látókörrel, színes, szellemes 
tollal. 

De vegyük sorra azokat a kritiká-
kat, melyek még ma, egy félszázad 
után is tanulságosak és élvezetesek. 
Joachim József budapesti hangver-
senyeiről irottakban talán még leg-
erősebben érezzük kora ízlésének meg-
nyilvánulását, mely osztatlanul áll 
egy olyan előadóművész pártjára, 
aki nem a pillanatnyi elragadtatást, 
a materiális hatásokat keresi, hanem 
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a klasszikus kiegyenlítettséget, a tiszta, 
szép formák, nyugodt harmóniáját. 
Péterfy Joachimot tartja a hegedű-
játék klasszikusának, aki azt először 
tevé mentessé a virtuozitás salakjai-
tól. A virtuóz eszményítése a század 
végén már annyira hanyatlóban van, 
hogy még Paganini is a rövidebbet 
húzza Péterfy értékelésében. Az exta-
tikus, magával ragadó, démoni erejű, 
szubjektív önkény, a «romantikus» 
hegedűs jellegzetes vonásai nem ér-
nek fel szerinte Joachim előkelő játék-
stílusával, ahol a forma mindig 
mély művészi tartalom kinyomata. 
Ugyancsak az üres virtuozitás le-
kicsinylése nyilvánul az akkori új 
eklektikus zenei irány legkiválóbb 
képviselőjéről, Saint-Saënsről írt cik-
kében. «Múzsája tetszelgős, kicsil-
logó csecsebecsékkel díszíti magát.» 
Ugyanez az elv érvényesül más variá-
cióban Patti Carlotta méltatásába. 
A híres díva Patti Adelina idősebb 
testvére bizony akkor már nagyon is 
túl volt a virágkorán : «Mennél mes-
teribb az ének, minél képzettebb a 
technikája, annál bántóbb a mulandó-
ságra való emlékezés. A percnyi hosz-
szú trillák csak a dobhártyát csiklan-
dozzák, de a léleknek vajmi kevés 
örömet nyujtanak». — Delibes «A 
király mondta» c. bájos operában (a 
Zeneművészeti Főiskola növendékei 
éppen az idén adták elő) a zene tiszta — 
fauni vonásokból mentes — előkelősé-
gét, természetességét, finom hang-
szerelését emeli ki. Az ősz mester, 
Liszt egy jótékonycélú hangversenyé-
ről is olvashatunk, aki már ebben az 
időben (1879) csak akkor lépett a 
nyilvánosság elé, ha ezzel a sorstól 
sujtottak baján enyhíthetett. A sze-
gedi vízkárosultak javára szép összeg 
gyűlt így össze ebből az alkalomból 
is. — Richter Jánostól vezényelt bécsi 
zenekar hangversenyével kapcsolat-
ban kapunk először ízelítőt a wag-
neri zene kritikájából. A «Götter-
dämmerungh» Siegfried halálát így 

jellemzi: «Megkapó motívumok kon-
glomeratuma, melyeket egy rend-
kívüli tehetség fűz egységbe. Nem 
teszi a szerves egész hatását, minden 
motívum után mintha szünetelne a 
teremtő erő. Ezután kezdődik az 
egymásra rakás, a megnyujtás, a tol-
dozás, a hangszerelés deliriuma». Pé-
terfyt, a klasszikusok rajongóját, a vág-
neri zene szuperlativuszokban mozgó 
szenvedélyessége, nyugtalansága nem 
tudja elragadni. Richter legnagyobb 
teljesítményét is nem ezen a téren, 
hanem Beethoven mesteri interpre-
tálásában látja. — Doppler—Erkel 
«Erzsébet» c. operáját csak mint tör-
téneti érdekűt könyveli el. A két 
szerzőtől írt mű — úgymond — tel-
jesen nélkülözi a stílusegységet. A II. 
felvonás (Erkel műve) a legjobb, de 
ez sem pótol a többi zene ürességé-
ért. — Több cikket is szán Wild Mária, 
az ünnepelt bécsi operaénekesnő pesti 
vendégszereplésének méltatására. «A 
híres «Wild crescendo» — írja Pé-
terfy — oly hatalmas, biztos és 
hosszú lélekzettel lett világgá bocsátva, 
hogy operánk néhány régibb habi-
tüéje igazi Jakob-létrának nézte, me-
lyen a művészi mámor országáig 
juthatni.» — Rendkívül találóan jel-
lemzi Hauslichnak, a formalista zene-
esztétika főképviselőjének felolvasá-
sát, mely «közel állt a kompendiumok 
objektivitásához». Meglátja benne a 
történeti érzék nagy hiányát s ebből 
a szempontból glaszékesztyűs iró-
niájával és minden enthuziaszmustól 
tartózkodó hideg méltányosságával 
együtt kevesebbre értékeli, mint Am-
bros, a kitűnő kritikus és zenetörté-
netíró ifjú tüzét élesztő humorát, nagy 
történeti kultúráját. 

Elragadtatással ír Patti Adelina 
vendégszerepléséről, aki 1879 dec. 
28-án a Népszínházban mint Traviata 
lépett fel. «Mintha alakján is átömle-
nék a zene harmóniája, pianói nem 
lágyabbak, mint aminő bájosak, utá-
nozhatatlan kelleműek mozdulatai. 
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Ezt a harmonikus egységet mely játé-
kán, énekén, egész lényén átvonul, 
csak élvezni lehet, de elemezni nem.» 
Világosan felismeri Erkel Ferenc «Név-
telen hősök» c. operájának hiányait 
és értékeit. «Bármilyen legyen mű-
vészi értéke, — írja — a nemzeti zene 
történetében ezen opera is helyet fog-
lal. Új stílust teremteni az operának 
nem egy embernek, csak hosszú idő-
szaknak, sokak törekvésének lehet 
munkája.» Dicséri a honvédjelenetek, 
az énekkarok, az induló, a csárdás 
zenéjének tetszetős magyaros jelle-
gét, de a tempó és ütem egyforma-
sága — úgymond — igen csorbítja 
a hatást. — Érdekkel olvassuk Bülow 
előadásáról írott cikkét. Tollával, mű-
vészetével egyaránt hatalmas propa-
gátor volt Bülow. Szinte kényszerítette 
a Közönséget élvezetre ott, ahol válto-
zatos program helyett kétszer ját-
szotta el Beethoven IX. szimfóniá-
ját, vagy tizenöt Liszt-kompozíciót 
játszott el egymásután és mégis teljes 
sikert aratott. — Legérdekesebb kri-
tikája talán a legutolsó, melyet Wag-
ner «Rajna kincse» és a «Walkür» ope-
ráiról írt. Wagner művészete akkor 
még új és távoleső volt a pesti közön-
ség számára. A német városokon kívül 
Budapest volt az első hely, hol a Rajna 
kincsét bemutatták. «Mi nekünk Wo-
tan, Fricha, Freia, Donar? Mi nekünk 
Walhalla, az istenek unalmas viszálya, 
melynek végtelen melódiája mint 
valami zajló hullám fejünk fölött össze-
csap s elfullaszt? A nagyközönség 
előtt a szöveg jobbára titokzatos ma-

rad s egy zűrzavaros érzéki fantazma-
gória benyomásával távozik. A baj az, 
hogy az igazi Wagnerhez alighogy 
lehet eljutni a sok Wagnerianustól. 
Ezek éppen nem a reformátort tisz-
telték benne, hanem a forradalmárt, 
ezt is éppen túlzásaiban. Wagner 
művészete sokkal egyénibb, semhogy 
mintául, például volna felállítható. 
Benne a nagy zenész mellett egy 
szenvedélyes gerjedelmű költő, egy 
makart képekben dúskálkodó festő 
s egy filozófiai hangulatokba elmerülő 
nyakas teoretikus élt s ez a négy 
ember példátlan szívóssággal fogott 
egyszerre feladata megoldásához. Ze-
néje a végleteknek, a sóvárgó nyug-
talanságnak zenéje. Hol van itt az 
édes szerénység, mely költői fátyolt 
borít az érzelmekre, mely Mozart 
alakjait, Beethoven Leonóráját oly 
vonzóvá teszi.» Péterfy ezekkel a 
szavakkal, zseniális intuicióval fedi 
fel Wagner művészetének lényegét és 
jövő jelentőségét. A későbbi fejlődés 
mindenben igazolta őt, mert ez a fej-
lődés valóban Wagnertől teljesen el-
térő úton halad, mert ilyen hatalmas 
egyéniség nyomába csak epigonok 
léphettek, akik végleg kimerítették 
az általa teremtett új formakincset. 

Sajnos, a «Pester Lloyd»-ba írt 
németnyelvű zenekritikák (1874—76) 
hiányoznak a kis füzetből, de remél-
hetjük, hogy a jövőben ezek is kiadásra 
kerülnek s így teljes képet nyerhetünk 
Péterfynek már ebből a kis sorozat-
ból is kitűnő, nagyértékű zeneírói 
munkásságáról. Prahács Margit. 
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