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előadáson, mintha a szükséges számú 
próbák hiányoztak volna. 

Galamb Sándor. 

Zenei szemle. 
A Beethoven-ünnepségek u tán , ame-

lyek zenevilágunk és a nagyközönség 
osztatlan részvétele mellett folytak le— 
zeneéletünkben némi ellanyhulás állt 
be, de azért az elmult hetekben jelen-
tős bemutató s nagyértékű hangver-
seny volt az Operaházban és egy 
emlékezetes vendégszereplés a Városi 
Színházban. 

* 

Az Operaházban Verdi Falstaff-
j á t muta t t ák be. Harmincnégy évre 
olasz premierje után. Elismerés illeti 
Radnai igazgatót, hogy a műsornak 
ezt a hiányát sietett pótolni. Verdi 
nálunk ma inkább él, mint valaha s ha 
a rendkívüli mester Falstaff-ját nem 
ismerjük — hiányos képet kapunk róla. 

A Falstaff különleges helyet foglal 
el Verdi nagyszámú színpadi műve 
között. Egyetlen vígoperája s egyben 
utolsó műve ez a mesternek, melyet 
nyolcvanesztendős korában írt , amikor 
rég kialakult stílusa és a «verdizmus» 
évtizedeken át dicsőségben fürösztötte 
szelid, ősz für t je i t . Ez a kiapadhatat lan 
zenei lélek abban a korban, amikor 
már a toll nem szokta jól fogni a papi-
rost — stílust vál toztatot t , á tvet te 
Wagner geniális szelleméből azt, amit 
egy olasz használhat s megtar tva ősi 
egyéniségét, az idők ú j szelleme szerinti 
hamisítat lan olasz opera buffá t írt. 
Olyan frisseséggel, ötletesen, humoro-
san, szellemesen és fölényes jókedvvel, 
amelyet akár a régi Rossini, akár a 
modern Puccini (Gianni Scichi) meg-
irigyelhetett volna. Pajzánkodik, hu-
morizál, kacag, nevet, csúfolódik, mér-
geskedik, ellágyul, ma jd patétikusan 
szávai és önmagát figurázza ki ez a 
zenekar. Meleg, mély kedély szeretet-
teljes, apró csinjei futkosnak a zene-
karban. Összebogozódnak, feleselnek, 
ellenkeznek, ölelkeznek, veszekednek 
és kibékülnek a hamisítatlan olasz 
motivumok s frázisok és olyan tökéle-
tes zenei nyelven jellemeznek embere-
ket, helyzeteket és hangulatokat , mely 
a szobor, kép és beszéd együttes 
plasztikusságával felér. 

Verdi már utolsó előtti művében, 
az Othello-ban szakított hagyományos 
zárt zeneszámaival és slágerekként el-
helyezett ariosóival és nagyáriáival. 

Elszakadt a zenétől s a szöveg felé 
lépett egyet. Falstaff-ban már egyene-
sen vezérmotivumokkal dolgozik s a 
régi nagy ívelésű, hatásos, kellemes, 
megkapó «grand melodie»-kat széttöri, 
felaprózza s mozaikszerű szépségekből 
építit fel olasz szövőszéken font zene-
selymét. Énekbeszéde természetes, köz-
vetlen, hajlékony — hiszen olasz. Ez a 
deklamáció a zene szelleméből nőt t ki, 
a Wagneré — az irodalomból. 

A «La Donna e mobile» komponistája 
ötven év u tán vezérmotivumokon építi 
fel par t i tu rá já t . Ezért a stílusváltozás-
ért illeti meg különleges zeneirodalmi 
hely a Falstaff-ot. 

Az Operaház előadása gondos. Palló 
Imrét a címszerepért nagy dicséret 
illeti. A zenekar ki tünő volt. De a 
díszletek ellen stílusbeli kifogásunk van, 
mert Shakespeare nevettető nőhódító-
já t és korát nem lehet archaizálóan 
futur is ta keretekbe helyezni. 

* 

Emlékezetes szép hangverseny volt 
április 25-én az Operaházban. 

Rómából, minden művészetek ősi 
városából, a szent bazilikák kórusairól 
elindult egy kis csapat, ministráns ruhá-
ban, fehér karinggel és 150 klasszikus 
egyházzenei gyöngyöt tartalmazó vas-
kos kótáskönyvvel, hogy a mai eltor-
zult, békétlen világ népeinek a leg-
t isztul tabb zeneművészet csodatevő 
legnemesebb hangján énekelje : 

«Dicsérjétek az Urat , mivelhogy jó-
ságos ; zengjétek nevét, mert édes. 
Mindent, amit csak akart , megterem-
te t t égen és földön.» A gregorián és a 
polifon éneklési mód világhírű szak-
embere, Raffaelo Casimiri, lateráni 
kanonok, a San Giovanni in Laterano, 
San Pietro Vaticano, Santa Maria 
Maggiore és a Sixtus-kápolna énekesei-
ből alakított a capella korussal most 
j á r j a a világot. Igy került hozzánk az 
érdemes énekkar, mely a katholikus 
zeneművészet másfélezeréves nagy ha-
gyományait őrzi. Gyermek- és férfikar 
a nagyszerű együttes összetétele. Szop-
rán, alt, tenor I., II . s basszusra tago-
zódik. De csak annyira, amennyire 
egy Stradivari hegedű négyféle húrral 
van felszerelve. A hangszer maga egy-
ség, amelyen belül egyik húr birodal-
mát a másikra is át lehet vinni. 
A hangszín más-más, de a hangszek-
rény ugyanaz s a belőle áradó minden 
zengés testvéries vonást muta t . Ez 
a hangzásbeli testvériség, ez az egyöntetű-
ség, ez az akusztikai folyamatosság, ez 
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a tökéletes érzékenység teszi naggyá a 
kórust, ahol a tízéves f iúcskában s 
az őszhajú páterben egyugyanazon 
zenei szellem é l : az Isten dicsőségét 
szolgáló énekművészet áhi tata . Ez az 
éneklés nem csupán művészet, ez már 
valami grandiózus zenei szertartás, a 
művészet hatalmától felmagasztosult 
lélek emberileg érzékelhető mélységes 
hódolata Isten, Hi t és Egyház előtt. 
Nem lehet olyan teremtet t lélek, ame-
lyik Tomaso Ludovico da Vittoria 
(1545—1611) négyszólamú Responso-
riu/n-ának erre a zenei szavára : 

«Et inclinato capite emisit spiri-
tum» — meg ne alázkodjék. 

A Societa Polifonica Romana műso-
rának minden számáról, száguldó és 
örvendező tollal hasábokat kellene 
írni. De természetesen inkább a mű-
vekről, mert a hang elmúlik, elszáll, 
de az ihletet t opuszok, íme, sok szá-
zadon á t megmaradnak, élnek és fel-
magasztosítanak. Az egyházi zene-
művészet legnagyobb fejedelmének, 
Palestriná-nak lángleikét csodáltuk 
leginkább. Micsoda magaslat ! A leg-
drágább és legjobb illatú zenei tömjén-
füst Isten oltára előtt. Orlando di Lasso, 
Josquin des Pres, Luca Marenzio művei: 
a világ legszebb zenei imádságosköny-
vének legtökéletesebb oldalai. 

A Polifonica Romana világhírű kóru-
sának maestro Casimiri nemcsak kar-
mestere, hanem a lelke. Pompás, erős, 
olasz t ípus. A középkor lelkes hit-
szónokaira emlékeztető törhetetlen 
energia sugárzik róla. Tökéletes mu-
zsikus. Ideális karmester. Énekkara 
élén látni : esztétikai élvezet. Nagy 
tudós és ki tünő író. 

Közönségünk felejthetetlen emlék-
ként vi t te magával a szép estét, mely-
nek védnöke Klebelsberg Kunó gróf 
kultuszminiszter volt. 

* 

Öt világrész elismert és ünnepelt 
legnagyobb férfiénekese: Saljapin Fe-
dor május 14-én já r t nálunk. Neve-
zetes dátum, melyre évtizedekig em-
lékezni fog a magyar zenevilág. Tavaly 
hangverseny keretében már élveztük 
tüneményes hangját , de igazi terüle-
tén, a színpadon, most lá t tuk először. 
A Városi Színházban Faust Mefisztó-
já t énekelte. H a egy hangot se énekelt 
volna — akkor is feledhetetlen sziné-
szeti élményként állana előttünk. Ha-
talmas, arányos alak, remek színpadi 
megjelenés. Tökéletes arcjáték, a leg-
gondosabb mimika s az egész ember-

ből, minden mondatából és mozdula-
tából árad a természetesség, a közvet-
lenség. Felfogásában Mefisztó fölénye-
sen emberinek és démonian sátánnak 
tetszett . Ember és emberiségveszejtő 
nagyúr volt, aki most épen Margit és 
Faust szerelmi ügyével bibelődik, de 
örökkévalóan él még ta lán a holt világ 
felett is. H a n g j a : a legszélesebb ská-
lájú basszbariton. A rendkívüli basszu-
sok földjén, Oroszországban, termet t 
csodálatraméltó őserő. Százszínű, ha j -
lékony és búgó, tökéletes férfihang. 
Ilyenkor veszi észre az ember, hogy 
milyen tökéletlen hangszer egy Guar-
nerius-cselló az emberi hang mellett ! 
Énektechnikájáról külön ta lán nem is 
szabad beszélni. A tökéletesség leg-
felsőbb foka. Úgy énekel, mint ahogy 
vágta t a szél, cikázik a fecske, vagy 
nyílik a virág. Papp Viktor. 

Művészeti szemle 

A belga művészettörténeti kiállítás. 
A művészeti idény vége felé olyan 

hatalmas, nagyjelentőségű kiállítás 
nyílott meg a Műcsarnokban, melyhez 
hasonló aligha csillogott még a magyar 
főváros falai között. 

A művészet egyik leggazdagabb, 
legcsodálatosabb erdeje, a belga mú-
zeumok kincsestáraidejött a helyünkbe. 
Mindazok, akiknek nem adatot t meg, 
hogy a f lamand s az újkori belga művé-
szet, a brüsszeli, az antwerpeni, brügesi, 
gandi és más nagy múzeumok féltet t 
remekeihez elzarándokolhassanak, most 
szinte hiánytalan vonalba összefogva 
gyönyörködhetnek e remekművekben. 
A legnagyobb hála illeti meg a belga 
művészeti köröket, hogy a magyar 
művészetszerető közönségnek alkalmat 
adtak erre a szinte páratlan, nemes, 
r i tka élvezetre, hogy nemzeti kincsei-
ket elküldték hozzánk, a nagy messze-
ségbe, hogy i t t sugározhassák egy ideig 
azt a ragyogást, amit a f lamand művé-
szet fókusza évszázadokon át magába 
gyüj töt t . 

Az európai művészét ekes baziliká-
jának Itália és Flandria a két legneme-
sebb, leggazdagabb pillére. A régi fla-
mand művészet hosszú időn keresztül 
egyedüli versenytársa volt a nábobi 
olasz képzőművészetnek. Sokféleképen 
ha to t tak is egymásra, más-más utakon 
jár tak, de sokszor össze is találkoztak 
az egy örökszép ösvényeinek metsző-
pontjain. 

Az úgynevezett «flamand» művészet 
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