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tásban, amely a csupán tárgyi tartal-
mat kereső közönségben csalhatatlan 
biztossággal a jaj, de kedves dicséretet 
ébreszti. Akik azonban ezekben a «ked-
ves» macskákban és kutyákban mű-
vészi ábrázolást keresnek, kivétel nél-
kül csalódni fognak. Az állatkáknak, 
akármennyi emberi szentimentalizmus 
van is rájuk öntve, nincsen állati éle-
tük, nincsen testük, legfeljebb csak 
szőrük van, kitömött állatok, amelyek-
nek kóca egy régen eltünt művészeti 
korszak rosszul ismételgetett emlékei-
ből és a közönség legnaivabb részé-
nek állatszentimentalizmusából tevődik 
össze. 

Gróf Andrássy Géza festményei. Az 
Andrássy-családban egyéb kiváló tu-
lajdonságok mellett, nemzedékek óta 
művészi hajlandóságok is jelentkeztek. 
Idősb Andrássy Gyula gróf közismert 
volt művészeti kérdésekben tanusított 
jóízléséről, fia, Andrássy Gyula nagy-
stílű politikai pályafutása mellett ráért 
arra is, hogy a magyar képzőművészeti 
életnek egyik legnemesebb, leghozzá-
értőbb és leghasznosabb irányítója 
legyen, aki, mellesleg megjegyezve, egy 
jelentős magángyüjteményünket is ösz-
szehozta; öccse, Andrássy Tivadar 
szintén mint finom ízlésű műbarát 
szerepelt, aki mint műkedvelő kétség-
telen tehetséggel forgatta az ecsetet. 
Leányágon közülük származik a leg-
java művészeink közé számítható gróf 
Batthyány Gyula is. Végül ne feled-
kezzünk meg gróf Andrássy Dénesről, 
a szenvedélyes műgyüjtőről. 

Igy egyáltalában nem keltett külö-
nösebb meglepetést az, hogy az Ernst-
múzeum legutóbbi kiállításán gróf 
Andrássy Gézáról, a sportok lelkes 
hívéről is kiderült, hogy szintén hó-
dolója a képzőművészetnek, még pedig 
cselekvőleg is. Azt, hogy egy nagyon 
jelentékeny képgyüjtemény tulajdo-
nosa, régóta tudtuk róla, de hogy éltes 
korában festeni kezdett, csak most 
árulta el a nyilvánosság előtt. S ha 
már képeivel a közönség elé lépett, 
nem tehetünk egyebet, minthogy azzal 
a mértékkel mérjük, amellyel ezen a 
helyen mérni szoktunk. Igy egészen 
őszintén meg kell mondanunk, hogy 
Andrássy Géza festményei közelébb 
állnak a műkedvelősködéshez, mint az 
igaz művészethez. Családi mértékkel 
mérve : gyöngébbek néhai Andrássy 
Tivadar képeinél. Mindenesetre mutat-
kozik bennök tehetség is. De egy het-
ven éves próbálkozónál nagyon nehéz 
megállapítani, hogy mit kell, vagy mit 

szabad az aktív művészi teremtő-
erőnek és mit egy finomízlésű és nagy-
kultúrájú ember befogadó és ismétlő-
képességének javára, vagy terhére írni. 
Mégis meglehet kockáztatnunk azt a 
nézetet, hogy ha gróf Andrássy Géza 
korábban kezdi a festést és hivatás-
szerűen folytatja, nemcsak mellékes 
kedvtelésből űzi, képzőművészetünk-
nek is számottevő tagja lehetett volna. 

Farkas Zoltán. 

Zenei szemle. 

Bartók Béla. 
Bartók Bélának, a modern zene 

lángelméjű, világhírű úttörőjének szer-
zői estje a magyar zeneélet nagy, 
messze kimagasló eseménye. 

Bartók — mint a zeneművészet 
valamennyi úttörője — azok közé az 
alkotók közé tartozik, akik koruk meg-
értésénél mindig egy lépéssel előbbre 
járnak. Művészi egyéniségének nagy-
sága mai fejlődése pontján már sokkal 
határozottabban áll a világ előtt, sem-
hogy zsenialitását bárki is kétségbe-
vonhatná — mégis egy új műve előtt 
nemcsak a nagy tömeg áll tanácstala-
nul (ami a modern zene mai izolált 
helyzete miatt nem is csodálható), 
hanem azok is, akik fáradnak azért, 
hogy megértsék, megközelítsék a mai 
lélek zenei kifejezését. Külföldön már 
nem egy zeneíró vállalkozott a bartóki 
muzsika formai analízisére, de ezzel 
bizony igen kevés segítséget nyujtanak 
ennek az egyedülálló sajátos lelkivilág-
nak a felfogásához. Ezt a kérdést ren-
desen a modern zene objektív, személy-
telen jellegének hangsúlyozásával szok-
ták elintézni. Ez a nagy, modern objek-
tivitás és személytelenség véleményünk 
szerint csakis azokra a talmi művé-
szekre talál, akik — mivel nincs mit 
önmagukból kifejezni — tehát «objek-
tívek» és mivel nincs önálló művészi 
egyéniségük, tehát «személytelenek». 
Bartók zenéje csak annyiban személy-
telen, kollektív jellegű, amennyiben 
közte és a régi magyar népzene között 
olyan szoros a kapcsolat, hogy ezek a 
faji elemek az ő művészetében még 
abban az ősi egyszerűségükben és ere-
jökben nyilvánulnak meg, amidőn a 
differenciálatlan emberi lélekben zene 
és vallás teljesen egybeforradt. De 
emögött a kollektív jelleg mögött egy 
nagy művészi egyéniség áll, aki folklo-
risztikus tanulmányokkal gazdagítja, 
termékenyíti, de teljesen individuális 
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módon fejleszti ki művészetét. Igazi 
alkotó szellem, akiben nincs semmi 
mesterkéltség, kiszámítottság, aki fenn-
tartásnélküli őszinteséggel adja ön-
magát : nyugtalan, mindenütt problé-
mákat látó, mohón kereső, kutató, 
örök kielégítetlen, önmagát emésztő, 
lánggal égő művészlelkét. Nem, Bartók 
világát nem közelítheti meg teljesen 
soha, aki nem ismeri a magyar lelket 
és aki nem élte át maga is azokat az 
érzelmeket : az aristotelesi örök világ-
sóvárgásnak ezt a modern lélekalkat-
ban való döbbenetes erejű megnyilvá-
nulását. Nem csoda, ha problémátlan, 
közömbös, a mindennapi élet esemé-
nyeivel betöltött kényelmes lelkek, akik 
csak a kitaposott utakat szeretik és 
nem vágyódnak új világok után, Bar-
tóktól ijedten és megzavarodva húzód-
nak hátra. De azok, akik nem riadnak 
vissza magasabb csúcsokra vezető fá-
rasztó, járatlan ösvényektől, akik ki-
tár t karokkal fordulnak minden igazi 
emberi probléma és érték felé, nem 
távoznak tőle üres kézzel. Budapesten 
immár másodszor hallottuk pályanyer-
tes III . vonósnégyesét. Melodikája egy 
egyetlen hatalmas mozgásáradat inter-
pretálója. Egyik tétel a másikból köz-
vetlenül nő ki, mint egy élő organiz-
musban, ahol az egész fesztelen szabad-
sága, lendülete mellett mégis semmi 
sem véletlen és lényegtelen. Feltűnő 
előző vonósnégyeseivel szemben a ki-
fejező eszközök leegyszerűsödése, ami 
szintén a népi zene tisztító, egyszerű-
sítő hatásába mutat. A kifejezés egy-
szerűsége együttjár az anyagi eszközök 
csökkentésével, a transcendens felé 
vezető út megközelítésével. Bartók 
fejlődése ebben az irányban nyílegye-
nesen halad, amit a most először elő-
adott utolsó (IV.) vonósnégyese bizo-
nyít legjobban. 

Ebben a műben a metafizikai elem 
olyan mértékben jut érvényre, amire 
Bartóknál még eddig nem volt példa. 
Viziószerű, kísérteties zenekép, amit a 
négy vonóshangszer csodálatosan új-
szerű hangszínekkel fest elénk. Alig 
eszmélünk arra, hogy a prestissimo 
tétel föl-fölvillódzó, sóhajtó, szakadat-
lanul előreszáguldó suhogása hang-
szerekből ered és nem az őszi szél kísér-
teties zenéje, amely nyitott sirokon 
keresztül imbolygó, hervadt leveleket 
sodor maga előtt. Talán még Chopin 
híres b-moll szonátájának presto téte-
lében találunk ehhez hasonló megrázó 
hangulatot. De mi a zongorának trans-
cendens kifejező ereje ahhoz képest, 

amit Bartók egy quartettből kihozott ! 
A tisztán pizzicatokra épített tétel 
mutatja legjobban a lélek új beállított-
ságát az örök emberi problémákkal 
szemben. A melodikus elem itt termé-
szetszerűen háttérbe szorul, a fő moz-
gató erő a ritmus. Az éles, száraz staccato-
motivumok úgy hangzanak fel a tépett 
hurokon, mint egy kegyetlenül mar-
cangolt, gyötrődő lélek szenvedélyes 
kirobbanásai. A legszélső expresszioniz-
mus : a kifejező eszköz schémává zsu-
gorodik össze a kifejezni való súlyától 
és intenzitásától. Hol van ettől az élő, 
érző, mondhatnók vérző zenétől Stra-
vinszky gépzenéje, őszinteségétől az ő 
kiszámított hatásvadászata? Nem hisz-
szük, hogy akadna muzikális ember, 
aki — a mű minden újszerűsége da-
cára — egyszeri hallásra is át ne tudná 
élni a benne rejlő, magával ragadó 
szuggesztív erőt és megrázó szépsé-
geket. 

Gordonkára és zongorára írt Rapszo-
diájában megfigyelhettük, hogy milyen 
mesterien olvasztja be a szerző a régi 
népi táncdallamokat a műzenébe. Előbb 
a népi anyagot közvetlenül, mint témá-
kat használja fel, majd ezek a faji 
elemek tiszta erővé változnak, amely 
hordozója, éltetője a szabad improvi-
zációszerűen ható mű szinmagyar lel-
kének. 

Természetes, hogy Bartók mint zon-
goraművész ezen a hangszeren is újat 
hoz akkor, amidőn saját szerzeményeit 
játssza. A «Szabadban» c. sorozatból 
játszott egy pár számot. Játékmodora 
sokszor a cembalótechnikára emlékez-
tet : élesen elválasztott, száraz ütő-
hangszerszínek (síppal-dobbal), más-
szor légiesen finom hangszövések. «Az 
éjtszaka zenéje» a pantheisztikus világ-
szemléletnek bámulatos finomságú és 
mélységű zenei megnyilatkozása. — 
A harmóniai alapot adó, folyton ismét-
lődő kis hangcsoport egybefolyásában 
ott remeg az éjtszaka minden titokzatos 
hangja és a természetbe teljesen bele-
olvadó magányos emberi lélek boldo-
gan szívja magába isteni összhangját. 

Ismét hallottuk a «Falun» c. tót 
népdalsorozatot. Basilides Máriának 
épen finomságban, kulturáltságban, 
lágyságban annyira páratlan orga-
numa, egész egyénisége messze áll a 
népdalok parasztos, erőteljes, kulturát-
lan, természetes szellemétől. Éneke-
seinknek — akárcsak a népdalgyüjtők-
nek — helyszínen kellene megfigyelni 
és ellesni a népdalok előadási módját, 
egész szellmét. Ez volna az igazi 
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magyar szellemű énekművészet kifejlő-
désének legfőbb előmozdítója. 

A Waldbauer—Kerpely kamarazene-
társaság a két quartett tökéletes, való-
ban mesteri interpretálásával méltán 
osztozott a nagy magyar mester lelkes 
ünnepeltetésében. 

* 

A nagy hét vallásos áhitatának Bach 
fenséges János-passiója volt legmélyebb 
kifejezése. 

Tudvalevő, hogy a négy evangelista 
közül János leírása a legkevésbbé ki-
merítő. Zenei szempontból fontos jele-
neteket hagy ki az elbeszélésből. Bach 
ezért nem egyszer a Máthé-evangélium-
ból egészíti ki a szöveget. Talán ez is 
lehet oka, hogy a mű, mint zenei egész 
sem olyan plasztikus és egységes, mint 
Bach Máté-passiója. Viszont az egyes 
tételek utolérhetetlen zenei szépségé-
ben, a stílusban és invencióban Bach 
mesteri készségének tetőfokán áll. 

Mindjárt a bevezető g-moll kórus két 
ellentétes művészi eszmének olyan ha-
talmas egybefoglalása, amire csak a 
lángelme ereje képes. Az énekkar hol 
harsogó, rövid felkiáltásai, hol tizen-
hatodokban tornyosuló, szélesen ömlő 
témái az isteni hatalom és nagyság 
érzetét keltik. Ezzel szemben a zene-
kar folyton ugyanolyan kis körben 
mozgó hangképei, a fuvósok hosszú 
panaszhangjai az emberi élet szűk 
körének, siralmainak szimbolumai, 
amelyek folytonos hullámzásukkal min-
dent elárasztanak. 

Az evangelista recitativói a szabad 
fantázia kötetlenségével szárnyalnak. 
Sok helyen megkapó a fontosabb sza-
vak értelmének zenei illusztrálása. 
Pl. Péter harmadszori tagadásának a 
kísérő cembalo szólamában felhangzó 
kakas szava, a «kiméne és ott sír, 
zokog ; szíve fáj» szöveg érzelmi tar-
talmának megfelelő fájdalmas adagio, 
a Golgotha, felfeszítés szavak zenei 
képletének eltorzítása, a halál szónál 
a komor sejtelem sötét árnyéka s i. t . 

A lírai momentum az áriákban érvé-
nyesül. Különösen szép a két alt ária : 
«Én nagy vétkem» és a «Betelt immár» 
csupa mély alázat, szomorúság, köny-
nyes bensőség. 

A korálok egyszerű négyszólamú 
szerkezetében bámulatos a szólam-
vezetés simasága, harmoniai gazdag-
sága. Talán a legmegragadóbb az 
«Ó égi Fölség» kezdetű. A túláradó, 
gyöngéd szeretetnek mélyebb, benső-

ségesebb kifejezését zenében el nem 
lehet képzelni. 

Feltűnő ebben a passióban a kóru-
sok széles kerete. A barokk-kor nagy-
vonalú formáit reprezentálják, amelyek 
a szétfeszülésig duzzadnak a zenei tar-
talom gazdagságától. Polifoniájuk tö-
mör, drámai jellegük főkép a zsidók 
vérszomjának, gyűlöletének kifejezésé-
ben markáns és erőteljes. A szent sír-
tól búcsúzó utolsó kórus Bach halál-
hangnemében, e-mollban hangzik fel. 
Egy be nem telő, folyton-folyton visz-
szatekintő búcsúzás ez a halott Krisz-
tustól. Az ének fájdalmas siratásába 
lágyan vegyülnek a vonósok lefelé 
haladó panaszos nyolcadmenetei. A be-
vezető kórus komor világítású, széles 
körvonalú, megközelíthetetlen nagy-
ságával szemben a befejezés János 
evangelistának az egész mindenséget 
átkaroló isteni szeretetében és szelíd-
ségében olvad fel. 

Lichtenberg Emil karnagynak hálá-
sak lehetünk a halhatatlan mű meg-
szólaltatásáért. Egy műkedvelőkből 
álló zeneegyesülettől ilyen feladatok-
nál lehetetlen kifogástalan előadást 
követelni, de a túlhajtott tempók és 
egyes karénekes érvényesülési ambíció-
jának lefokozásával sokat lehetett volna 
simítani. A csodálatos részletfinomsá-
gokba való elmélyedés és az igazi meg-
győződés benső hevének hiányát — 
ami nélkül Bach zenéje el sem képzel-
hető — még egyes szólistánál is tapasz-
talhattuk. 

* 

Operaházunk legújabb bemutatója 
Verdi szellemének hódolt. A «Végzet 
hatalma», a mesternek a szentpéter-
vári olasz opera számára írt műve, 
több mint félszázaddal első bemuta-
tója után került most Budapesten 
előadásra. Az ilyen elkésett premiérek 
legbiztosabb szimptomái egy átmeneti 
korszak forrongásának, ahol az embe-
rek a multhoz fordulnak zenei érté-
kekért, amilyeneket a mai kiforratlan, 
merőben új zene világában hiába keres-
nek. Verdi az olasz melodia-ittas drá-
mai zene egyik legnagyobb mestere ma 
fő zenei táplálója lett az emberek soha 
ki nem pusztítható romantikus, érzel-
mes hajlandóságainak. Nem szabad 
azonban felejtenünk, hogy Verdi ahhoz 
is igen értett, hogy mikép kell korának 
szellemét operáiban kidomborítani. Igy 
alkotótevékenységének első időszaká-
ban mint nacionalista komponista sze-
repel. Akkor kezdett a nagy Rossini-
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kultusz alábbhagyni. 1840 körül az 
olaszok nem cirádás, üres, lelki háttér-
nélküli, érzéki zenét vártak mestereik-
től, hanem hősi, szenvedélyes zenét, 
amelyben komoly, nemes drámai pátosz, 
őszinte emberi érzések nyilvánulnak 
meg. Verdi művei teljesen megfeleltek 
a koriélek igényeinek. Mi több, még a 
politikát is belevitte a zenébe és nagyon 
jól tudta az olaszok függetlenségi ál-
mait, harcait zenéjével tüzelni. Termé-
szetes, hogy ezek a momentumok 
amennyire nagy részben segítették 
elő Verdi népszerűségét hazájában, 
annyira megnehezítették művészi ér-
vényesülését idegenben. 

«A végzet hatalma» is azok közé a 
művei közé tartozik, amely részben a 
fenti momentumok, részben szövegé-
nek gyengeségei és óriási terjedelmű 
partiturája miatt nem dicsekedhetett 
olyan világsikerekkel, mint sok más 
műve. Mindezek a hiányok ma még 
rikítóbbnek tűnnek fel, amin Opera-
házunk egy pár kép törlésével igyeke-
zett segíteni. Valóban ezt a rémdrámát, 
amelynek szövege egyedül a vak vég-
zet értelmetlen, három ember életét 
kioltó beteljesedésében merül ki, ilyen 
dimenziókban csak Verdi melódia-
gazdagságban kiapadhatatlan zenéje 
tehette elfogadhatóvá. Az olasz bel 
canto érzéki szépsége, a mester szen-
vedélyes, forró olasz temperamentuma 
feloldja a halál, a vérbosszú s minden 
egyéb borzalom sötétségét. Verdi itt 
még távol áll Wagner befolyásától, 
amely abban az időben már egész 
Európa zenéjét hatalmába ejtette s 
amely utolsó műveiben — bár sajátos 
zsenijének teljes érvényesülése mel-
lett — tapasztalható. A régi olasz 
opera zárt, egymástól elkülönített szá-
mai, a zenei szép mindenekfölött való 
uralma itt teljes mértékben érvényesül. 

Az ouverturben már bennefoglal-
tatik a Verdi-zene minden jellegzetes-

sége : a könnyű, discrét harmoniák 
hátteréből kiemelkedő, minden fájdal-
mas jellege mellett is meleg élettől 
duzzadó, tiszta vonalú, nagyszerű 
euritmikával felépített melodika. A ko-
mor hangulatú képek, fájdalmas epe-
déssel telt áriák közé jóleső ellentét-
képen illeszkednek be a színes tömeg-
jelenetek, a híres rataplan és a taran-
tella tüzes ritmusa. A vallásos momen-
tumoknak sajátosan az olasz psziché-
hez simuló beleszövésében is bőven 
részesülünk. 

A kihagyott részeknél úgylátszik 
csak a megrövidítés volt az egyedüli 
szempont, mert ezáltal nemcsak a szö-
veg vált értelmében hiányossá, hanem 
egy pár igen szép zeneszám (Don Carlos 
III. felvonásbeli áriája, a végső jelenet 
fenséges megnyugvással és áhitattal 
telt kórusa) veszendőbe ment. 

Tihanyi Vilma drámai szopránja a 
boldogtalan Leonora szerepében újabb 
fejlődésről tett tanubizonyságot. Pataky 
Kálmán tenorjának hatalmas ereje és 
terjedelme még korántsem áll arány-
ban a hang fényével és melegségével. 
A tehetséges Svéd Sándor sokat tanult 
Don Carlos szerepéből. Vencel komoly 
méltósággal alakította a gvardián sze-
repét. Preciosilla jósnő igen homályo-
san motivált szerepében Budánovits 
Mária értékes orgánumát élvezhettük. 

A rendezés és díszletek sok szép 
színpadi képet nyujtottak. Kár, hogy 
a legelső kép grófi termének sivár egy-
szerűsége merőben stílustalan keretet 
nyujtott Leonora festői, díszes meg-
jelenésének. Ide melegebb színek, arisz-
tokratikusabb háttér kellett volna. 

Failoni Sergio magávalragadó, szug-
gesztív erejű, tisztán emlékezetből való 
dirigálása osztatlan elismerést aratott. 
Verdi nemzetének nagyszerű zenei zse-
nije és kultúrája ott él minden mozdu-
latában. 

Prahács Margit. 
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