
Bernáth Aurélt ezeken a hasabokon 
nemrégiben lelkes elismeréssel méltat-
tuk, e kiállításon látható pasztelijei 
mindenben megerősítették nagy meg-
becsülésünket. Ugyanezt jegyezzük 
meg Egry Józsefről, aki itt még erő-
sebb és még szokatlanabb, mint leg-
utóbbi gyüjteményes kiállításán. Mel-
lettük az elsősorban állnak Kmetty 
János, különösen tájképével és Simon 
György János, akinek csendélete a tár-
lat egyik legerősebb alkotása és arc-
képe is nagyon figyelemreméltó erőtel-
jes stilizálás. Itt említhetjük Szobotka 
Imrét is. 

A művészeti forradalmat egykoron 
megindítók közül Berény Róbert, Czó-
bel Béla, Kádár Béla szintén megjelen-
tek, közülök úgylátszik Berény Róbert 
az, aki tovább és értékes irányban 
tudott fejlődni. 

Az eddig kevésbbé szereplők közül 
Blattner Géza, Einzinger Ferenc, No-
votny Emil Róbert, tünnek fel és külö-
nösen a Ferenczy testvérpár, a nagy 
festőnek gyermekei. Az egyik Noémi: 
kiváló vízfestményekkel, a másik Béni: 
kitünő plakettekkel. 

A szobrászok is kitettek magukért. 
Medgyessy Ferenc, Cser Károly, Csorba 
Géza, Kalmár Elza, Beőthy István mű-
vei jóleső kivételek mai szobrászatunk 
hol barokkos, hol szalonnaturalizmusra 
hangolt felszines sablonossága alól. 

Farkas Zoltán. 

Zenei szemle. 
A karácsonyi hónap mindig bizonyos 

apályt jelent a nagyvárosok hang-
versenyáradatában. Szeretnők teljesen 
ennek a körülménynek tulajdonítani, 
hogy utóbbi időben — hacsak nem aka-
runk állandóan a már világmárkát je-
lentő, mindenfelé sokszor méltányolt 
nevekkel foglalkozni — alig történik 
valami jelentős, élményszerű, előre vivő 
a koncertberkekben. Egyelőre bízunk a 
hangversenyrendező-irodák hosszú lis-
táiban, amik a legkülönfélébb zene-
estékkel kecsegtetnek az újesztendő 
tartamára. 

Karácsony első ünnepén Hándel 
«Messiás» c. oratóriumát adta elő a 
Budapesti Ének- és Zenekaregyesület 
Lichtenberg Emil karnagy vezetésével. 
Hándel legnépszerűbb műve nálunk 
is olyan közkedveltségnek örvend, hogy 
a derék egyesület lelkes karnagyával 
együtt most is a közóhajnak engedett, 
amidőn újra programmjára tűzte. 

A hatalmas mű koncepciója nem a 

Megváltó élettörténetén, hanem eljöve-
telének, tanításának és halálának világ-
történeti jelentőségén épül fel. Az isteni 
küldetés és a megváltás misztériumának 
kifejezésére nagyszerű bibliai tudással 
használja fel Hándel a szentírás pró-
féciáit és apokaliptikus vonatkozásait. 
A szöveg lelki tartalmának megfelelő 
zenei képek hangulati sokfélesége, a 
szólóénekek nyugodt szemlélődésétől, 
lírai bensőségétől kezdve a kórusok 
drámai lendületéig mesteri felépítéssel 
olvadnak össze, úgyhogy a 3 órát tartó 
hosszú mű egy pillanatra sem tetszik 
fárasztónak. 

Valami csodálatos jóérzés hatja át 
lelkünket, amikor felcsendül a beveze-
tés ünnepies, erőteljes «Grave»-ja. Vala-
minek a megérzése, ami erős, határo-
zott, amire nyugodtan rábízhatjuk ma-
gunkat, mert szilárd, hatalmas, derűs 
és tiszta. Egy lángelme ereje, akinek 
szemei az egész világegyetemre nyílnak, 
aki néz, hallgat, megfigyel és mindent, 
amit magába szív, elrendez, megvilágít, 
egyensúlyba hoz. Vére és jelleme sze-
rint német volt Händel, de teljes mű-
vészetében épen olyan világpolgár, 
mint korának másik nagy univerzális 
szelleme, Leibniz. Európai ember, aki-
ben a klasszikus kultúra mint élő erő 
uralkodik. Ide vezethetők vissza jelen 
oratóriumában is megnyilvánuló vilá-
gos formálóképessége, melódiáinak 
gyönyörű, tiszta vonalvezetése. Nincse-
nek önmagát marcangoló problémái, 
igazi «Machtmensch», aki gőgösen 
uralkodik még a fájdalmán is. Vallá-
sos érzülete ment minden szentimen-
tálizmustól, miszticizmustól. A kor 
pietisztikus vallási mozgalma, amely-
nek épen szülővárosa, Halle volt a 
főfészke, nyomot sem hagy inkább a 
külvilágra beállított, tetterős, élet-
igenlő egyéniségén. De hogy Istenhité-
ben mindamellett mennyi az egyszerű 
bensőség, melegség, erre példának csak 
a II. rész alt-áriájára utalunk. «Ah, 
megvetették, utálták mindnyájan és 
elhagyták őt». A bársonyosan puha, 
sötét énekszólamot kísérő zenekarban 
mint egy fel-felsíró fojtott zokogás, 
mennyi mély bánat, fájdalmas részvét 
remeg ! Az ária középső részének pon-
tozott nyolcadai drámai hangfestése az 
Úr testére hulló ostorcsapásoknak. 
A Da Capo az első rész kifejezésben 
még inkább felfokozott ismétlése. 
A tenorszóló : «Ó, nézz rá ! Mondd, 
van-e bú a földön hozzáfogható?» — 
csak pár sor, de a rettenetes elhagya-
tottság fájdalmának, a fenségesen egy-
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szerű, tiszta lelkiségnek olyan súlya 
van benne, ami csak a legnagyobbak-
nál található. 

A drámai eszme és monumentalitás 
hordozói Hándelnél a kórusok, a barok 
expanzív, teleszájú grandiózus stílusá-
nak leghatalmasabb zenei kifejezői. 
A II . rész befejező kórusa, a híres 
Halleluja-kórus szinte ijesztő hang-
tömegével, lenyűgöző dinamikájával, 
éles, erős ritmusával, világos csengé-
sével az érzéki benyomások egész töme-
gét hívják létre : «Urak Ura ! Kirá-
lyok királya !» Megrázó erővel emelked-
nek az énekszólamok mind magasabb, 
mind ragyogóbb régiókba. A végső ki-
bontakozásukban valóságos fényten-
gerbe való belemerülés érzetét keltik : 
egy hangokból felépített égignyúló laj-
torja, amellyel a lélek együtt emelkedik 
a magasságok felé. Lehetetlen az ér-
zelmi benyomás analógiáját e kórus és 
a késő barokk-templomok közvetlenül 
ránk gyakorolt hatásában fel nem is-
merni. Itt is a világosság erősödésével 
az érzéki benyomások folytonos soka-
sodása szinte ellenállhatatlan kényszer-
rel sodor a sötétebb régiókból a kupola, 
mint fényforrás felé, ahol a dekorációk 
a megnyílt eget ábrázoló freskók ragyo-
gásában felolvadnak az architektónikus 
elemek körvonalai és úgy tetszik, 
mintha megmérhetetlen térbe, a vég-
telenségbe veszne el a tekintet. 

A vertikális dinamikának ezt a drá-
mai erejét érezzük a «Messiás» befejező 
kórusában is. A fölfelé törés itt a fuga-
szólamok föl- és aláhullámzásának, duz-
zadasának és apályának, — tehát az 
ellentetek - kiegyenlítésében erősődik, 
Szövege csak az «Amen» szóból áll, így 
legnagyobb része vokalizáló, abszolut 
énekké válik. Összehasonlítva Schön-
berg, Strawinsky és a többi zenei futu-
risták erőltetetten megszerkesztett ab-
szolut zenéjével, micsoda bőséggel ömlő 
őserdeje a zenei invenciónak, ami ezek-
ből a szövegtelen énekszólamokból ki-
árad. 1741-ben Händel a «Mes-
siás»-t és ma, 1929-ben Händel-rene-
szánszról beszélhetünk. A modern em-
ber túlhajtott analízisekkel agyon-
komplikált lelki életével sóvárogva fordul 
Händel átlátszó, egészséges, természetes 
érzelmi világához, hatalmas őserejéhez. 
Operaházunk legújabb bemutatóján Manuel de 
Falla balletje : « A háromszögletű kalap» 
került színre. 
De Falla (szül. 1876) a spanyol zene 

egyik legértékesebb mestere, nem a 
legmodernebb zenei irányok képvise-
lője. Debussy-tanítvány, aki azonban 
a francia impresszionizmust szerencsé-
sen tudta összeegyeztetni fajának erő-
teljes, lendületes nacionalizmusával. 
Jelen művében természetesen a spanyol 
népzene elemei jutnak túlsúlyra, mert 
hiszen épen a spanyol zene közvetlen 
elementáris hatása, egyensúlyozatlan 
izzó szenvedélye szinte predesztinálják 
arra, hogy minden mélyebb eszmétől, 
egyéni jellegtől, formába kényszerítés-
től menten a táncban élje ki magát. 
Az ilyenfajta zene, amely elsősorban 
az érzéki benyomás intenzitásával hat, 
önmagában bajosan volna élvezhető 
huzamosabb ideig, ha nem járulna 
hozzá a szemnek nyujtott bőséges táp-
lálék. Falla balettje tehát nem expresz-
szionista balett, ahol a tánc tisztán 
csak a lelki kifejezés szolgálatában áll, 
csupán eszköz a drámai eszme kidom-
borítására (l. Peirette fátyola), hanem 
a tánc, a külső kiállítás színpompája 
áll az előtérben. A darab cselekménye 
P. A. Alarcon spanyol író hasoncímű 
novellájának átdolgozása. A szép fiatal 
molnárnéra szemet vető és ezért pórul-
járt öreg gavallér meséje cselekmény-
nek olyan jelentéktelen és minden igazi 
drámai fordulatot nélkülöző, hogy tu-
lajdonképen csak hátterül, ürügyül 
szolgál az egyes táncjeleneteknek. Falja 
balettje igazi spanyol balett. Önkény-
telenül is Noverre, a X V I I I . század 
híres, nagyműveltségű balettmestere 
jut eszünkbe, aki «Lettres sur la danse 
et sur les baletts» c., a balett történeté-
ben korszakalkotó művében így í r : 
«la balett est une peinture vivante des 
passions; des meurs, des usages, des 
ceremonies et du costume de tous les 
peuples de la terre». (18 1.). («A balett 
minden nép szenvedélyeinek, erkölcsei-
nek, szokásainak, ceremóniáinak, öltö-
zeteinek élő festménye.») Valóban spa-
nyol itt az ég telített kéksége, a ragyogó, 
káprázatos öltözékek, amiknek színei-
vel fest, vonalaival rajzol a táncoló. 
Spanyol a tánc, a taglejtés, a test be-
széde, mert ritmusa a zenei frázist 
váltja át kifejező mozgásra. Spanyol 
a lobogó temperamentum, ami a 
zenében izzik, az a temperamentum, 
ami Nietzschet is annyira elragadta, 
hogy Carmen zenéjével szemben ál-
szenteskedőnek és kothurnusosnak érzi 
Wagner művészetét. A spanyol társa-
dalom rajza végre maga a cselekmény 
is, amelynek nincsenek mély lelki 
rezonanciái : ragyogó napsütés után 
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éjjel is csillagos az ég, nem fenyeget-
nek igazi vihartrejtő sötét fellegek. 

Falla e művet még 1919-ben az 
orosz Diaghilew-balett számára írta. 
E balett volt tagja, Gaubier Albert 
nagyszerű rutinnal, de az oroszok meg-
ragadó alakítóképességének leghalvá-
nyabb visszfényével táncolta a fő férfi-
szerepet. Bármilyen bámulatraméltó a 
testi ügyesség, az akrobataságon még-
sem emelkedik felül, ha nem áll a lelki 
kifejezés szolgálatában. Arcjátéka (kü-
lönben is egy teljesen közönséges, min-
den intelligenciát nélkülöző, semmit-
mondó arc) egy pillanatra sem mutat 
nagyobb jelentőséget vagy mélyebb 
összefüggést a külső események és a 
lelki folyamatok között. 

Misley Anna a molnárné, Harasztos 
Gyula az öreg gavallér szerepében fé-
nyesen igazolják, hogy a magyar szín-
padnak micsoda tehetségei vannak a 
tánc terén is. A háromszögletű kalap 
jó előiskola ezeknek a tehetségeknek a 
komolyabb drámai feladatok megoldá-
sára, ahol a figurális elemek helyett a 
pantomimikai művészet veszi át a 
vezetőszerepet. Itt a balettáncos nem-
csak olyan, mint egy rezonáló szekrény, 
amely nyűtt rezgésével a zene minden 
hangját megerősíti, hanem alkotó fan-
táziával rendelkező, az arcjáték és 
gesztikuláció által legbensőbb lelki fo-
lyamatokat ábrázolni tudó színész. 
A zene és a gesztus között igen szoros 
az összefüggés, mert mindakettő azt 
fejezi ki, ami a beszéden túlmegy, ami 
irracionális, fogalmakba nem szorít-
ható. A társadalmi érintkezésben va-

lódi érzelmeinknek sokszor nem adunk 
hangot, de egy önkénytelen gesztus, 
egy szemrebbenés, tekintet, az ajak-
nak egy rándulása minden szónál plasz-
tikusabb lelki hátteret tárhat a meg-
figyelő elé. Igy azután a balett három 
tényezője : a zene, a kifejező mozgás 
és a költői eszme látható és hallható 
formák hangulati értékeinek megegye-
zésében szervesen egészítik ki egymást. 

A rendezés munkáját szintén Gaubier 
látta el. A sarkos cipők behozatalán 
kívül különösebb újítást itt nem kap-
tunk. Igaz, hogy ma, az őrületes pa-
zarlással kiállított revűek korában, 
nem könnyű dolog színhatásban, cso-
porttáncokban valami újat produkálni. 
Operaházunk balettkara e téren igazán 
kitett magáért. Az egész színpadot át-
fonó, mély kék ég horizontjába, mint 
alaptónusba élesen belerajzolódó le-
egyszerűsített nagyvonalú díszletek ( i f j . 
Oláh Gusztáv tervezése) nagyszerű ke-
retet nyujtanak a benne mozgó ala-
koknak. 

A kontraszthatás pszichológiai elvé-
ből kifolyólag különösen hálás műsor-
összetétel lesz az Oedipus rex vértelen 
csontvázmuzsikája és Falla balettjé-
nek tüzes spanyol táncritmusa. Örü-
lünk, hogy e mű színrehozatala ismét 
alkalmat ad annak megállapítására, 
hogy mennyire eltörpül a spanyol zene 
a mi zenénk ritmikai és melódikai gaz-
dagsága mellett. Bár akadna zene-
szerzőink között egy magyar De Falla, 
aki világhírűvé tenné a magyar nem-
zeti balettet. Prahács Margit. 
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