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opera rengeteg költséget emészt fel és 
teljes reorganizáció nélkül nem jöve-
delmező. Míg az ehhez szükséges tőkét 
előteremti, működését tisztán a drámai 
személyzet szervezésére és a bohózat 
tökéletesítésére irányítja. 

A német dráma az egyetlen terület, 
amelyen nem éri a Nemzeti Színház 
konkurrenciája. A Nemzeti Színház a 
szabadságharc leveretése után tudato-
san kiveti műsorából a német darabo-
kat. A hét két estéjén, amikor nincs 
sem opera, sem népszínmű vagy ballet, 
a francia társadalmi drámát és vígjáté-
kot és a nyomán haladó magyar szín-
művet ápolja. 1851 első felében össze-
vissza két német darabot játszanak 
három előadásban. — Wittenek a né-
met klasszikus dráma kellő színvonalú 
előadása mellett a bohózattal válta-
kozva, kisebb költséggel jár, mint az 
opera és közepes látogatottságú ház is 
megtéríti a költségeket. A drámai sze-
mélyzet kicsiny, de ép elég arra, hogy a 
vendégszereplőnek kerete legyen. De a 
jövedelem ismét nem elég ; 1852-ben 
részvénytársaság alakul egy új német 
színház építésére. Ennek a részvény-
társaságnak a német színház igazgatója 
köteles az épület használata fejében 
nyáron a bruttójövedelem tíz százalé-
kát, télen tizenöt százalékát fizetni. 
Witte igazgatónak telt házak kellenek. 
Ezért kísérletezik újra az operával. 

1853 március 13-án színrehozza a 
Lucrezia Borgia-t, de az előadást csak 
négy vendégszereplő segítségével üt-
hetik nyélbe. Ez az első operai előadás 
a pesti német opera jövőjének szimbo-
luma : az egész operát mindvégig 
vendégszereplők tart ják. 

Megindul ismét a régi harc a Nemzeti 
Színház operája ellen. Egy estén adják 
a magyar színházzal a Szevillai borbély-t 
és kénytelenek a csatavesztést elis-
merni. Lesniewska k. a. vonzóereje na-
gyobb, mint Burg k. a-é, a német szín-
ház primadonnájáé. Szeretnék részre-
hajlásnak betudni, ami pedig csak a 
jobb előadás fejleménye. Hogyne lenne 
siker, mondják, ha a magyar színház-
ban lengyel énekesnő olaszul énekel. 
A Nemzeti Színház szerintük : «Ein 
Tummelplatz für magyarische Exalta-
dos». Fáj nekik, hogy a legkiválóbb 
német énekesnők is megtanulnak ma-
gyarul, hogy felléphessenek a Nemzeti 
Színházban. Legnagyobb diadaluk, hogy 
az énekes tagok nagy része német nem-
zetiségű. Pedig a pesti német színház-
nak ép az a szerencséje, hogy a német 
nyelvet száműzték a Nemzeti Színház-

ból s így fellépnek itt a francia, sőt 
angol színjátszás nagy képviselői, de a 
németek a német színháznak maradnak. 

Witte már az első operai előadás 
után érzi, hogy ez az eszköz elesett 
hatalmából s az új színházat 1853 
április 30-án drámával, a Jungfrau von 
Orleanssal nyitja meg. A Theater-
zeitung örömmel jelenti, hogy a szín-
ház berendezése tökéletes s így meg-
szűnt az ok a kerülésére. Igaz, hogy az 
előadás viszont nem valami tökéletes, 
de — úgymond — a németség szent 
kötelessége szemet húnyni ennek, ne-
hogy az ellenséges elem teret hódítson. 
De erre a németség nem hajlandó. Az új 
házat épúgy, mint a régit, a közönség 
csak vendégszereplések alkalmával 
tölti meg. Nincs hősszerelmes és nincs 
naiva. A bohózat is vesztett varázsából, 
nincs «Lokalsängerin», énekesnő a bécsi 
zenés-bohózatok számára. Azaz, hogy 
kettő is van, de egyik sem tudja ki-
elégíteni az elkényeztetett pestieket. 
De amikor Haizinger Amália, Meixner 
Neumann Adél, vagy Franz, a Burg-
theater művészei megjelennek, virág-
esővel borítják el őket. Davison ismét 
szívesen látott vendég s Deorient Károly 
és Wagner József is eljönnek újra. Zer-
line Würzburg fellépései alkalmával a 
színház a felemelt helyárak ellenére is 
megtelik. A Burgszínháznak jóformán 
minden jeles tagja lerándul ide ; See-
bach Mária zsúfolt háznak játssza 
Gretchent a Faust-ban. 1855-ben, ami-
kor már kissé enyhült a magyarság szí-
vében az első gyűlölet és első keserűség, a 
művésznőnek hullatott koszorúhalom-
ból nagy számmal világlanak ki a nem-
zetiszínű szalagok ; s a német referens 
meghatva ismeri el : «Es sind eben die 
Magyaren, die wo es den echten Genius 
gilt, nicht nach Pass und Patria fragen». 
A nagy német drámai művészeket meg-
nézni eljönnek a német színházba is, 
mert ezek előtt zárva vannak a Nem-
zeti Színház kapui. 

Pukánszkyné Kádár Jolán. 

Képzőművészeti szemle. 
Fáy Dezső, a festő és illusztrátor. 

Szerény visszavonultságban, szinte 
félve a nyilvánosságtól él közöttünk 
egy javakorbeli művészünk, fáji Fáy 
Dezső. Egyike legjelesebbjeinknek, 
mélyérzésű, fölötte gazdaglelkű ember, 
aki mint alkotó is a legkiválóbbak 
közül való, annyira, hogy európai mér-
tékkel mérve is a legelsők közé tar-
tozik. Ha nem a magyar művész sorsa 
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jut osztályrészeül, hanem valamelyik 
hatalmas nyugati nemzet fiának szü-
letik, nevét ma már szerte az egész 
világon ismernék, becsülnék és a leg-
kiválóbb illusztrátorokkal együtt em-
legetnék. Sajnos azonban, még ide-
haza sem jut ki neki annyi megbecsü-
lés, annyi szeretet és elismerés, amennyi 
méltán megilletné. Kiadóink szivesen 
foglalkoztatják ugyan és közönségünk 
legmegértőbb rétege régen kedveltjei 
sorába fogadta, de egy olyan ország-
ban, amelynek közönsége minimális 
grafikai és könyvkiállítási igényekkel 
rendelkezik, amely az illusztrációt túl-
nyomó részében csupán tartalmi olda-
láról nézi és nem a benne megnyilvá-
nuló művészi újjáteremtő erőnek örül, 
még az ilyen nagyszerű tehetségnek is 
sovány a talaja. 

Elek Arthúr, kiváló művészeti írónk, 
a napokban megjelent kis monogra-
fiájában, melyet 41 képmelléklettel és 
valóban művészi köntösben az Amicus 
könyvkiadócég adott ki, röviden ösz-
szefoglalta Fáy Dezső életének és mű-
vészetének történetét. Könyve meg-
ismertet a festővel? is, aki az illusztrátor 
mellett eddig jórészt a háttérbe szo-
rult. Mindenesetre hálásak lehetünk 
ezért Eleknek, hogy most ráirányította 
figyelmünket Fáy teljes művészi egyé-
niségére, amelynek illusztrátori tevé-
kenysége csak egyik, bár nézetünk 
szerint legjelentősebb megnyilatkozása. 
Elek írásából egy bensőséges elmélye-
désben elzárkozó, szinte mimóza érzé-
kenységű művészlélek küzdelmes élete 
bontakozik ki előttünk, amely szinte 
a gyermekkortól kezdve telve volt az 
elmerülő alkotás lázas gyönyörűségei-
vel. Elek lelkesen megértő szeretettel 
rajzolja meg Fáy Dezső tehetségének 
kibontakozását, írása valóságos minta-
képe annak, hogy a képzőművészettel 
foglalkozó írónak miképen kell magát 
egy képzőművész egyéniségébe belé 
élnie. Végül ahhoz a megállapításhoz 
jut el, amelynek hovatovább át kell 
mennie a köztudatba, hogy Fáy Dezső 
korunk legkiválóbb illusztrátorai közé 
tartozik. Sajnos, a kiadvány képanyaga 
erről az oldaláról kissé szűkösen ismer-
teti a művészt, aki jelenleg különben 
a Babits Mihály fordította Divina 
Comoediát illusztrálja. Alkalmunk volt 
ezeket a rajzait, melyek a legközelébb 
a nyilvánosság előtt is megjelennek, 
már megjelenésük előtt látni. Nagy-
szerű alkotások, amelyekhez vezető 
kifejlődés útját kitünően világítja meg 
Elek Arthúr könyve. 

Magyar-Mannheimer Gusztáv kiállí-
tása. Ez az Ernst-múzeumban rendezett 
kiállítás kettős jubileum számába ment, 
mert Magyar-Mannheimer Gusztáv a 
napokban érte el hetvenedik életévét 
és épen ötven esztendeje működik a 
képzőművészet mezején. E hosszú 
pálya alatt képzőművészetünk életé-
nek nem egy korszaka kezdődött, sőt 
több le is zárult ; eltünt az egykor 
diadalmas történelmi festészet, a ked-
velt zsánerkép, csak a leggyöngébb 
epigonokban él tovább a naturalizmus 
és impresszionizmus levével felhigítva 
a müncheni atelier-realizmus, nyoma 
sincs már a bécsi neobarokkban gyöke-
redző dekoratív próbálkozásnak, meg-
született és végét járja a diadalmas 
magyar impresszionista festészet, jöt-
tek a nyolcasok és utánuk a többi ter-
mészetátalakítók, megismerkedtünk a 
konstruktivizmussal is és így tovább. 

A kiállításon, mely csak kisebb részé-
ben volt visszatekintő, a mai Magyar-
Mannheimer Gusztáv teljes frisseségé-
ben mutatkozott be. Különállóan és 
majdnem teljesen érintetlenül attól a 
sok hányódástól, amelyet a művészet 
mezején maga előtt lejátszódni látott, 
mert érett férfikorától kezdve óvatos 
tartózkodással mindig megmaradt 
egyéniségének keretei között s ha kísér-
letképen néha tet t is egy-egy kirán-
dulást másféle mezőkre, mint ame-
lyeken elmélyedő gyönyörködéssel 
rendszerint járni szokott, hamar vissza-
tért a saját maga nem nagyon kiter-
jedt, de művészi szenzációkban mégis 
gazdag világához. Igy szállt ki egy 
időben fürdőző gyermekeket ábrázoló 
képsorozatával az impresszionizmus 
vizeire is, anélkül, hogy annak végső 
következményeit elfogadta volna. 

Tulaj donképen Bécs neobarokk rea-
lizmusából indult ki, ott sajátította el 
a festés és rajzolás technikájának döntő 
elemeit, ott szítta magát teli dekoratív 
vágyakkal és hajlandóságokkal. A neo-
barokkon keresztül ismerte meg a 
barokk, majd a renaissance világát, 
amelynek finom megértőjévé vált. 
A döntő művészeti benyomásokat azon-
ban nem Bécsben, nem Németország-
ban, hanem az olasz földdel és a régi 
olasz művészettel való közvetlen érint-
kezésben szerezte. A Campagna tájai-
ban benne élő és még inkább a művé-
szetektől rávetített egyszer klasszici-
záló, másszor regényeskedő heroizmus 
kapta meg a lelkét, ennek lett festő-
jévé és ennek festője még ma is. Rész-
ben az impresszionizmus atmoszferikus 
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gazdag tanulságaiból, részben a művé-
szettörténet nagy klasszikusainak som-
mázva összefoglaló tájképháttereiből 
egészen különálló, zárt, egyénivé váló 
ábrázolásmódot fejlesztett ki magának. 

A messzeség páráiban elvesző kékellő 
háttér előtt bizonytalanul odahányt, 
gyakran drágakövekként, vagy zomán-
cosan csillogó épületcsoportokat, el-
tévedt napsugarakban telt színeivel 
felharsogó növényzetet, pázsitfoltokat 
látunk, az elborult égre sejtelmesen 
gomolygó, de még sem viharos felhők 
tornyosulnak. Rendszerint úgy érez-
zük, hogy a hétköznapitól csak a 
hangulatok világán át elérhető földre 
jutottunk, ahol a meglátás és az érzé-
kek finomsága szinte heroikus emel-
kedettségig jut el. 

Ez a választékos átköltés meglehető-
sen távol esik minden naturalizmustól, 
de viszont nagyon ügyesen használja 
föl, túlozza, összevonja és csoportosítja 
a naturalizmus számos olyan megfigye-
lését, amely csak külön, de nem együtt 
jelentkező tüneményeken alapul. Az 
így ábrázolt természet már a téma 
szinte folytonos ismétlődése miatt sem 
nyujt valami gazdag regisztert, 
de mindenesetre egy olyan átírást, 
amelyen belül meglepő finomságokig 
tudott művészünk eljutni. Az a néha 
kissé barokkos heroizmus pedig, ame-
lyet magára szeret ölteni, nem a leg-
végső lényege művészetének és külön-
ben is csak a nyers optikai kép elől 
elburkolódzó művészieskedés szín-
padias gesztusa, mert e lelki kosztüm 
alatt az egymással szembeállított szí-
neknek pompás érzékiségű gazdag 
élete rejtezik. És jóllehet Mannheimer 
az utolsó évtizedekben mindjobban 
elhagyta Bécsre és Münchenre épülő, 
majdnem teljesen meleg színskáláját 
és azt zománcosan csillogó kékekkel 
és harsogóan hideg zöldekkel is fel-
frissítette, tájképábrázolása mögött 
fölötte sok érzékiség rejlik, amely 
valóságos szerelmi álmodozásba rin-
gatja a meztelenségét párákba burkoló 
szégyenlős és mégis kacérkodó tá j 
lomhán elterülő buja testét. 

A Nemzeti Szalon kiállítása. Ezt a 
kiállítást mindenképen nagyjelentősé-
gűvé tette az, hogy Nagy István is részt 
vett rajta, akivel külön foglalkozunk. 

A többi kiállítók közül Benyovits-
Vajda Klára a magyar női festőknél 
megszokott ügyes jelentéktelenség szín-
vonalán mozog. Valamivel frissebb 
tehetséggel jelentkezik Bánd Viktória, 

aki a müncheni Angelo Jank körül 
kialakult, sokszor kellemetlenül mo-
doros széles ecsetűség szétdobált futa-
maival szeret elszórakozni. Mondani-
valója alapjában legtöbbnyire szintén 
csak nőies édeskésség, zavarosan fér-
fiaskodó külsőségek alá rejtve. Sokat-
mondani akarás, jókora bizonytalan-
sággal párosulva. 

Bokor Vilmos, akinek képeiről való-
sággal lerí, hogy valamikor Iványi-
Grünvald Béla tanítványa volt, kel-
lemes és meglehetősen kiegyenlített 
piktortehetség. Alapjában szintén szen-
timentális lélek, akinek ez a hajlandó-
sága lágy muzsikájú színakkordokban 
szeret kicsendülni. De mindig elfogad-
hatóan, mert élményeinek melegségé-
vel szépen kitölti őket. 

Molnár Tibor nyilván a legtöbbet 
akaró a fiatalok e társaságában. Amint 
a tárgymutatóban közölt életrajzából 
és képeiről is megállapítható, elsőrangú 
művészeti nevelésben részesült, mely 
nem nyomtalanul suhant el felette. 
De Molnár Tibor ma még csak az inga-
dozva keresők közé tartozik, aki nehéz 
feladatok nehéz megoldásait állítja 
maga elé. Tartalmas és határozottan 
tehetséges ember, de azt a sok mindent, 
ami lelkében forr, még nem tudja biz-
tos és határozottan egyéni formákba 
önteni, olyan befejezett képpé alakí-
tani, amely kizárólagosan csak az övé 
volna. De törekvéseinek komolyságá-
val már ma is rokonszenves és idők 
multával alkalmasint készebb, sike-
resebb alkotásokkal fog közönségünk 
elé lépni. 

Nagy István kiállítása. A Nemzeti 
Szalonban három év előtt rendezett 
gyüjteményes kiállítása óta Nagy 
István csak ritkán jelent meg egy-egy 
képével a nyilvánosság előtt. Fanatikus 
visszavonultságában azonban annál 
többet dolgozott, lakásán százszámra 
vannak felhalmozva pastelljei, kréta-
rajzai. Néhanapján meg-megmutatja 
ezeket barátainak és tisztelőinek, aztán 
eltűnik és hónapokig nem hallat magá-
ról. Hóna alatt óriási mappával, kezé-
ben rajzeszközeivel valahol a szabad 
természetben barangol és lázas dühvel 
dolgozik addig, míg csak majdnem 
össze nem roskad és halálra fáradtan, 
sőt betegen haza nem kell térnie. 
Ilyenkor itthon csillogó szemmel 
mondja el művészi küzdelmeinek tör-
ténetét. Egy kis erőt gyüjt össze, hogy 
ismét elbujdokoljon a természet csodás 
világába. Egy ilyen hazatérése alkalmá-
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val sikerült őt nagy nehezen rábírni 
arra, hogy ismét kiállítson. A hír és a 
dicsőség nem valami nagyon izgatják, 
amiben nyilván nem kis része van sér-
tődöttségének is. Mert Nagy István 
nem tartozik az úgynevezett beérke-
zettek közé. Nem keresi az emberek 
kegyét, kiállításai elől megszökik, ahe-
lyett, hogy amint az illik, hajbókolva 
fogadná a nagyérdemű közönséget és 
a kegyesen leereszkedő vásárlókat. 
Művésztársaságokban sem igen fordul 
meg, nem vesz részt a művészet kávé-
házi vitáiban, egyesületeknek sem tagja. 
Egyszóval vad ember. 

De ebben a vad emberben olyan 
tiszta művésziélek él, amely valóban 
ritkítja párját. Nem érdekli semmi 
egyéb az egész világon, csak az az egy, 
hogy legbelsejét és a természet nagy-
ságát valamiképen egybekovácsolja, 
hogy megmarkolja azt, amiért annyit 
kell szenvednie és gyötrődnie, a világ 
végtelenségét. Hogy dühödt szenvedé-
lyességgel felrajzolt látományait vala-
hogyan közelébb hozza azokhoz a lázas 
víziókhoz, amelyek benne a világ cso-
dálatos nagyságának megérzéséből 
származtak. Fanatikus ember, a leg-
konokabbak, a legfanatikusabbak kö-
zül való. Három évtized óta küzd, 
rajong, szenved, de vannak másnak 
tán elképzelhetetlen gyönyörűségei is. 
Ha azonban néha kinyitja szemét és 
körülnéz, hogy vajjon sereglenek-e már 
körülötte, akik megértik és szeretik, 
alkalmasint mindig egy kissé magá-
nyosnak érzi magát. Mert vannak 
ugyan barátai, vannak tisztelői is, de 
az a nagy siker, az a nagy visszhang, 
amely még a magasabb rendű művészi 
munkának is jól eső jutalma és amely-
ről még a legbüszkébb művész is álmo-
dik, eddig elmaradt. De ha elmaradt, 
nem Nagy István bűne volt ez, hanem 
azoké, akik nem értették meg, akiknek 
túlságosan súlyos volt az a művészet, 
melyet nyujtott . A művészet ideje 
azonban igazságos idő. Ha néha lassan 
jár is, igazságszolgáltatásával nem 
marad el. Nem fog elmaradni Nagy 
István esetében sem, legfeljebb csak 
egy kissé keserűbbé tesz egy több 
derűre méltó emberéletet, de viszont 
annál nagyobb ellenállásra és küzde-
lemre serkenti azt, akitől sokáig meg-
tagadja a népszerűséget. 

Nagy István kemény ember és mű-
vészete is kemény művészet. Ha egy 
faluvégi házsort a felette ívelődő ég-
bolttal együtt lerajzol, eszébe sem jut-
nak holmi idyllikus hangulatok. Va-

lami komor erő harsog fel képeiről, 
még a legigénytelenebb témák kön-
töse alól is, dörgő, zúgó, zsoltáros ének, 
amelyben himnusszá válik minden olyan 
érzelem, amely mást talán csak egy kis 
melodikus dalra ihletne. Nem tár ja 
fel a szívét kecsesen kínálkozó mozdu-
latokkal, hanem belémarkol a néző 
karjába és mohón magával rántja. 
Csodákat akar mutatni a legkisebb 
dolgokon is, a végtelenség és az örökké-
valóság csodáit. Az ő természete nem 
a nevető nap, nem a tavasz mosolyá-
nak világa. Ez a világ tragikus gyötrő-
désben nyujtózkodik, megváltásért 
sóvárog és mintha mindenáron mene-
külni szeretne önmaga elől. Nem ismeri 
a tetszetősség olcsó játékait, sőt mintha 
még neheztelne is arra, aki titkait 
ellesni próbálja. 

Alig van, sőt az idősebb generáció-
ban nincs is, még egy olyan művé-
szünk, aki ilyen tragikus, haragvó ter-
mészeti világban élne, akinek a kis 
dolgok belső monumentalitása oly-
annyira feltárulna, mint amennyire 
Nagy Istvánnak. Tájképfestő és mégis 
monumentalis, mondjuk ma az impresz-
szionizmus finomságai után, pedig a 
tájkép és a nagyvonalúság, a monu-
mentalitás épenséggel nem egymást 
kizáró dolgok, amint azt épen Nagy 
István példája mutatja. Csak nem kell 
elveszni részleteiben, nem csupán finom-
ságait látni, de ki kell ragadni belőle az 
éltető őserőt és máris megvan az igazi 
nagyság, az, amelyet az expresszioniz-
mus teoretikusai követeltek. Nem csak 
az elfutót látni és csak azért rajongani, 
hanem ellenkezően azért, ami mögötte 
a jelenségek százezernyi változatossá-
gát mozgatja. 

Az ilyen művészet persze külsőségei-
ben is egészen másképen jelentkezik. 
Csak kevés, de annál koncentráltabb 
eszköze lehet. Nem részletezgethet, 
nem játszhatik a nüanszok finom ská-
láin, kevés és nagy ellentétekkel kell 
dolgoznia ; harsogó hangokhoz nem 
kell nagy változatosság. Ez vitte Nagy 
Istvánt mind távolabb a színességtől, 
amelyet legszívesebben a fehér és 
fekete legharsányabb ellentéteivel sze-
ret pótolni. A legnagyobb szenvedé-
lyességet, a világgal való leglázasabb 
összeolvadást krétarajzain kergeti, ahol 
csupán néhány ordítva fehér színfolt 
modellálja az egész teret és biztosítja 
a kifejezés szinte páratlan erejét. A le-
egyszerűsítésnek egészen végletes fo-
kaival találkozunk Nagy Istvánnál. 
Feketén felmázolt vetésben egy ka-
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száló férfinak fehér ing takarta törzse 
és vágásra emelt karja villan elő és 
íme itt ég előttünk a lázas emberi 
munka, amely leigázza a földet. A ké-
pen úgyszólván semmi egyéb ; csak 
ennyi harsog elő a nagy feketeségből, 
de a szimbolumban megelevenedik 
minden, ami a hétköznapi valóságban 
ehhez az ügyhöz tartozik. 

A domboldalon néhány tehén legel. 
De nem kapunk mást e képből, csak a 
hátukon el sikló napsugár harsány ere-
jét, amely beosztja a történést és 
messzire kiragadja az optikai látomány 
százféle szín- és vonaltömegéből. Nagy 
István alkotásai, különösen a kréta-
rajzok, ekképen mindig a lényeget 
adják, annak lényegét, ami a művész 
lelkét megfogta. 

Ami pedig őt érdekli, az messzire túl 
van a hétköznapiságon. A nagyság, a 
magasztosság érdekli, a magányosság 
nagy és örök szavai, amelyeket csak 
az hall meg, akiben mély ájtatosság él. 
Ez az ájtatosság félreáll a hétköznapi 
élet vásáros útjáról és csak a természet 
mohó csodálatában tud valamennyire 
kielégülni ; csak valamennyire, mert 
az ember kicsiny, véges és összeomlik 
a világ megmérhetetlen ereje előtt. 
Megfeledkezik maga-magáról és esengve 
emeli fel karját, hogy magához ölelje a 
meg nem foghatót, hogy így végül is 
megértse az örök érthetetlent. Ez a 
tragikum komor színt ad Nagy István 
művészetének, amely ezért sohasem 
lehet a könnyű lelkek művészetévé. 
Egyhangúvá és egyoldalúvá is teszi, 
mert úgyszólván csak egy hangneme 
van, de ez az egyhangúság sokkal több 
a felszínes változatosságnál, mert mély 
és magasztos. Farkas Zoltán. 

Zenei szemle. 
Mihalovich Ödön. 

A magyar zeneéletnek egyik leg-
tiszteletreméltóbb, legelőkelőbb alakja 
dőlt ki az élők sorából. Igazi jellem, 
akit minden nemzedék elé mint a mű-
vészi becsületesség követendő minta-
képét lehetne odaállítani. 

Fiatal korától kezdve Wagner ra-
jongó híve és ehhez a választott mű-
vészi ideálhoz egész életén át ragasz-
kodott, mert igaznak találta. Az 
volt a meggyőződése, hogy Wagner 
magasan fölötte áll azoknak, akik a 
sablont kultiválják, akik banális, olcsó 
hatásokat keresnek. Wagner ideálokat 
tart szem előtt, Wagner a lélekhez 
beszél, igazi költő, aki nem törődik 

a divattal, nem vágyik olcsó népszerű-
ségre, hanem megy a maga fényes 
útján és büszkén fölebbez egy neme-
sebb izlésű, mélyebb felfogású korszak 
igazságszolgáltatásához. 

Mihalovich művészi pályafutását ha-
sonló elvek vezérlik. Inkább az ideigle-
nes népszerűtlenséget választja, mint 
a tartós megalkuvást; inkább elkülö-
níti magát, semhogy azokkal barát-
kozzék, akiket nem becsül; inkább 
akar ridegnek látszani, mint nyájas 
kapaszkodónak. Nem a siker a fő 
előtte, hanem a művészi lelkiismeret. 
Tartózkodását sokan kevélységre ma-
gyarázták. Pedig csak előkelő és igaz-
mondó volt : bízott magában és a 
jövőben. 

Elégtételül szolgálhatott várakozásá-
nak beteljesedése. Sok elfogult szem 
megnyilt és azok is, akik azelőtt 
kozmopolitizmussal, germanizmussal 
vádolták, elismerték, hogy bár Mihalo-
vich Ödön sohasem hivalkodott a 
hazafis ágával és csendesen írta egy-
másután nagy partituráit, mégis csak 
odatartozik a magyar művészet díszes, 
a magyar alkotóerő bizonysága közé. 

Mihalovichot összes hajlamai a drá-
mai zene felé vonzották. Itt nyilvánul 
meg igazi tehetsége. Wagner reformjai-
hoz való ragaszkodása abban a kor-
ban szinte magától értetődő volt. Ha 
még egy olyan eredeti őserőtől duzzadó 
lángelme, mint Verdi sem vonhatta ki 
magát teljesen ez alól a befolyása alól, 
hogy lehetett csodálkozni azon, hogy 
az ifjak nemzeti különbség nélkül 
Wagnerhez jártak iskolába. Nálunk, 
Magyarországon, akkor még egy erős 
önálló nemzeti zeneművészet hiányá-
ban, ez a befolyás csak még hatáso-
sabban érvényesülhetett. Mihalo-
vich éveket töltött Münchenben a 
wagnerizmus fő- és székvárosában 
Wagner, Liszt, Bülow társaságában. 
Ezeknek a nagy szellemeknek hatása 
alatt érleli ki őszinte meggyőződéssé 
művészi ideáljait. 

Mihalovich egyénisége mindemel-
lett szabadon, önállóan fejlődik ki 
érettebb műveiben. Wagnerrel szem-
ben a zene és a dráma viszonyában 
nála a zenének önállóbb szerep jut. 
Motivumai nem annyira deklamációk 
közelebb állnak a melodiához. Zenei 
invenciója, hangszerelése, gazdag poli-
foniája mindig előkelő és nemes hang-
zású; nem sikító hatáskeresésre, ha-
nem az abszolut zenei szép formákhoz 
való ragaszkodásra vallanak. A magyar 
tárgyakkal való foglalkozás, a magyar 
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