
S Z E M L E 

Színház. 
Szélcsend. 

Bónyi Adorján színjátéka a Nemzeti 
Színházban. 

Tömegindulat viharzik előttünk 
az egész játék alatt, a kórus szinte 
elnyomja a protagonistákat. A régi 
vitorlásgálya legénységét viszi a kár-
hozat szélére a gyilkos szélcsend, a 
kényszerveszteglés miatt elfogy az 
ivóvíz, a pusztulás, úgy látszik, el-
háríthatatlan. A hajóskapitány titok-
ban a hajóra csempészte ifjú felesé-
gét, s mikor régi haragosa, a kormá-
nyos, ezt a törvényszegést megszi-
matolja, könyörtelenül cselekvésbe 
lép, hogy a hajósnépet fellázítva, 
a parancsnok ledöntésével magához 
ragadja a hatalmat. A gyötrő szomjú-
ságában pálinkára szabadult matró-
zok tengerészbabonából már egyik 
társukat szánják a tengernek engesz-
telőáldozatul, mikor a kormányos 
szembekerül a rejtegetett asszony-
nyal. Ennek szépsége és nemessége 
rabulejti az elrongyolt életű kormá-
nyost s ez — hogy a baljós helyzetű 
asszonyt megmentse — leleplezés 
helyett már hajlandó volna a tenger 
prédájául önmagát felajánlani. A szép 
Anita viszont képtelen az ártatlanok 
vesztét elfogadni s a döntő órán be-
avatkozik a férfiak tusájába, mely-
ben tulajdon lelkiismeretének ítélő-
széke előtt — a kapitány marad 
alul: ő veti magát a tengerbe. Az 
óceán daca megtöretett — a hajó 
dagadó vitorlával indul útjára. 

A dráma elgondolása nem rossz, 
a főbaj az, hogy pusztán elgondolás 
marad. Életreszólításához gazdag és 
és biztos jellemrajz kívántatnék, 

Bónyi alakjai pedig semmiféle plasz-
tikáig el nem jutnak. A színmű dere-
káig a kapitányt mélyérzésű, nemes-
lelkű férfinak tartjuk, a kormányost 
haszonleső lázítónak; a darab má-
sodik felében nehezünkre esik mind-
kettőt «átértékelnünk». A nő is in-
kább az író számításából lett világra, 
semmint a múzsa kegyelméből. S még 
a helyzetekhez illő szavaik is hiány-
zanak : mindig nagyot kiáltanak és 
kicsit mondanak, sok beszédüknek 
kevés a gyökere. Az író szenvedélyes-
séggel, «túlfűtöttség»-gel akar hatni, 
s közben nem eszmél rá, hogy har-
madfélórás színpadi fortisszimójának 
idegesítő hangosságában végül a fő-
dolgok sem képesek valódi nyoma-
tékhoz jutnk Ugyanígy visszaél a 
színpadi sötétséggel is: kísérteties 
történetek egész anthológiájában 
nincs annyi éjszakai jelenet, mint 
ebben a kedély láthatárán állandó-
sult ködképsorozatban. Az ered-
mény : a tengeren mozdulatlan szél-
csend, a lelkekben szélcsendtelen 
tombolás, a nézőtéren pedig lelkibb 
fogódzók hiján egyre jobban el-
ernyedő érdeklődés, amit magyarán 
unalomnak is mondanak. 

Sokat itt a színészek igyekezete 
sem lendíthet. Közülök a kollektive 
dübörgőket Horváth Árpád rendezői 
rátermettsége jól mozgatja és eléggé 
változatos hullámzással zajongtatja, 
az élenjárók viszont alig lelik mód-
ját, hogy önmagukról akár csak 
tiszta képet is adhassanak. Pethő 
Attila is, Kiss Ferenc is jobbára re-
ménytelenül kapkod — az író tollá-
ban maradt, megfelelő vivőerejű sza-
vak után. Ennél többre a gyönyörű 
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Anita : Mátray Erzsi sem igen ju t , 
játékából jóformán csak elragadó 
képszerűségét őrizzük meg magunk-
ban harmadik felvonásbeli, «lőcsei 
fehér asszony »-szerű megjelenésében. 

Szegény Mavrier. 

René Fauchois vígjátéka a Nemzeti 
Színházban. 

A «hálás utókor», az életében félre-
lökött, halála után piedesztálra állí-
t o t t s üzletileg kizsákmányolt zseni 
színpadi témája régi ismerősünk. 
A tárgy szinte csábít a szatirára s 
ebben van a veszedelme is : olcsón 
dolgozó író egészen a témára bízza 
magát, azt minden helyzeti lehető-
ségében kihasználja, alakjai t pedig 
hozzá torzítja. Az egész színpadi tár-
saság ilyenkor mintegy uniszónó azt 
harsogja : mi vagyunk az értetlenek 
és becstelenek, a filiszterekbe oj tot t 
Shylockok ! 

Fauchois vígjátéka a szatirai 
magot vérbő, életnedvvel pattanásig 
megtelt gyümölcs belsejében helyezi 
el, nem a maggal dobálódzik, a gyü-
mölcsbe harapta t velünk s a fogunkra 
bízza, hogy zamatos húsának mélyén 
a keserű mag keményére rákoppan-
jon. Ez az igazi vígjáték módszere, 
a legjobb molièrei hagyomány, mely 
— hiába — mindmáig francia földön 
legelevenebb. A szegény Mavrier 
su tbaha j í to t t s onnan a hírnév első 
kakasszavára a nyilvánosság elé s a 
börzei forgalomba hajszolt öröksége, 
melyet a művészi vakság hóhérkezé-
ből a számító szimat helyett inkább 
az együgyű szeretet ösztönére hall-
gató asszonyi jóság ment meg : valódi 
életnek visszaverődése a művészet 
tükrében s nem holmi panoptikum-
beli görbetükör elrajzoló t réfája . Ga-
darin orvos alakjában tipusképnek 
és egyéni jellemnek finom ötvénye 
állja a kísértő meggazdagodás maró-
savának próbáját , családi környe-

zete is az árnyalatok finom változa-
tában vallja ki a jellemek alapszínét. 
Még a képhiénák és hírnévkufárok 
is a kitűnő maupassanti életszerű-
ség kézzelfoghatóságával toppannak 
elénk. S mily finom fogás a Mavrier-
taní tvány fiatal festő felléptetése, ki 
talán csak a holtában felfedezett 
mesternek köszönheti, ha sorsában 
emezé meg nem ismétlődik s ki pályá-
jának még így is azzal a súlyos handi-
cap-pel vág neki, hogy ő még — élet-
ben v a n ! S az egész elgondolást 
mintegy megkoronázza Ágnesnek, az 
éhenkórász zseni jó angyalának va-
lódi költői erővel megragadott alakja, 
a meglódult indulatok közt érint-
hetetlenül felmagasodó lelki előkelő-
ségnek ez a megkapó szobra . . . 

A méltó feladattal a színház szol-
gáltatása is egyszeriben abba a ma-
gasságba lendült, amelyen a kritika 
váltig óhaj taná látni. Csathó Kál-
mán rendezése stílustiszteletnek s a 
minden diszkréciója mellett is eré-
lyes résenállásnak mintaszerű ered-
ménye. Az együttes s az összjáték 
semmiféle sztármutatvány fejében le 
nem alkudható követelménye i t t — 
hál ' Istennek — megint teljes mér-
tékben jogaiba lép. S ennek fényé-
ben az egyes teljesítmények is rendre 
felmagasodnak. Aczél Ilonának ju to t t 
Ágnes alakja. Nemesen egyszerűvé 
érett játéka, beszédes mimikája, szo-
nórus szava : hű megfelelője az író 
elgondolásának, ehhez talán csak még 
egy szemernyit kellene hozzáadnia a 
Bunda-beli mosónőfigurájának ér-
dességéből. A csiszolatlanabb külső 
kivált a darab zárómozzanatát ju t t a t -
hatná nagyobb nyomatékhoz. Sugár 
délfrancia kisvárosi orvosa az elő-
adás legmaradóbb élménye. A «ki-
csiben nagy» alakításoknak ez az 
egyéni ízű mestere, színpadunk leg-
markánsabb epizodistaja, ezúttal ve-
zetőfeladatban lepett meg a jellem-
rajz ri tka mélységével és gazdagsá-
gával. Amit a darabbal kapcsolat-
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ban molièrei léleknek emlegettem, 
annak ő került legtelibb közepébe, 
a filisztertermészet vészjósló fel-
kavarodásának megmutatásában el-
ju to t t oda, ahova a legnagyobb ko-
médiásoknak sem sűrű az ú t juk : a 
tragikainak határmesgyéjére. 

Vízvári Mariska tekintélyes kor-
látoltsága, Vaszary Piroska túlbuzgó 
hangossága, Mihályfi Béla autoritás-
fölénye, Timár könnyűvérű szél-
hámossága, Perényi kedvesen fiata-
los mozgása : csupa számottevő ér-
ték. S végül egy gyermekifjú aka-
démiai növendék, Szörényi Éva ne-
vét írja le a kritikus azzal a sejtelem-
mel, hogy egy nagyrahivatott mű-
vészpálya alapkőletételének volt ta-
nuja . Ez a törékeny, üde teremtés a 
naiva-konvenciókat messze meg-
haladó képességekkel bíztat, s pél-
dául az a jelenete, melyben a félel-
mes műkritikust bájosan átlátszó 
ravaszsággal a maga szövetsége-
séül nyeri meg : megkapóan gazdag 
lélekfedezettel bontakozott ki játéká-
ban. Régi francia vígjátékemlékeink-
ből i t t egy pillanatra Csillag Teréz 
sugaras gráciája villant felénk. 

Több mint szerelem. 
Bús Fekete László életképe a Víg-

színházban. 

Romain Rolland szerint a köz-
keletű jelszó mögö t t : «jogot a bol-
dogsághoz !» — bajos egy eltitkolt, 
másik jelszót is meg nem hallanunk : 
«jogot a mások boldogtalanságához !» 
Bús Fekete az utóbbit sem hallgatja 
el, sőt csodálatos erkölcsi felfogású 
új darabja voltakép egészen erre 
épül. A tíz éve szerelemben élő or-
vosnő meg tanársegéd úr úgy akar a 
«mai élet» nehézségein győzedelmes-
kedni, hogy a fiú nősüljön be egy 
milliomos családba, de maradjon 
meg a doktorkisasszony szeretőjé-
nek. (Gyenge enyhítőkörülmény, 
hogy a pénzt nem magukra, hanem 

a fiú korszakos találmányára akar-
ják fordítani.) A nőnek ez a hősi ön-
feláldozása az, ami «több mint szere-
lem» s ennek rajza mondatik «élet-
kép»-nek. Nekünk azonban megvan 
a magunk véleménye arról az «élet»-
ről, melynek ez a «kép»-e. Megvan 
a fiú öreg professzorfőnökének is, 
ki a tulajdon heroizmusától tán-
torgó doktornőnek a darab végén 
kereken megmondja, hogy az ilyfajta 
önfeláldozást magyarán piszkos üz-
letnek hívják. Végül a szerző is a 
maga tétele ellen fordul s a tanár-
segéd urat megalázó helyzetéből ki-
undorítva, visszaállítja a szerelmi 
státuszkvót. De megoldás ez? S fő-
leg : kiengesztelés? Százszor jobb 
volna, ha a doktorkisasszony jeles 
elméletén könyörtelenül rajtavesz-
tene, mert most ez a képtelen «jól-
végződés» lélektani szempontból min-
den elképzelhető végződés közül a 
legrosszabb. 

Nem is szándékunk belehevülni, 
hogy a szerzővel lélektani vitatko-
zásba elegyedjünk, szerinte «ilyen az 
élet», mi pedig tiszteltetjük az ilyen 
életet. Tiszteltetjük azt az írói ízlést 
is, mely a darab során az orvosnőnek 
s páciensének, az utcalánynak hiva-
tását párhuzamba állítja. Brávó ! 
Végre egy újszerű ötlet a színpa-
don — quod Deus a v e r t a t ! Minden 
részvétünk a pénzén rossz vásárt 
csinált milliomoskisasszonyé, akinek 
fiatalleányos, valódi szerelmén a 
szerző dédelgetett pár jának «több 
mint» szerelme könyörtelenül ke-
resztülgázol. 

Mindezt a Vígszínház parádés fel-
tálalással tisztelte meg, igazi kémiai 
tanteremmel, igazi Bunsen-lánggal, a 
vidéki páciensnőn igazi vidéki bu-
gyogóval. Csak a színészek nem áll-
ha t tak elő igazi emberekkel. Gomba-
szögi Frida ugyan mélyítgetett és 
drámázott , de végül nála is csak az 
derült ki, hogy «semmiből mi sem 
lesz». Váltig azt olvasom ugyan, 
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hogy ez az alakítása pályájának 
egyik legnagyobb diadala, de én 
már csak többre becsülöm a pályá-
j á t . . . Gombaszögi Ella az író ízlés-
beli eltévelyedését palástolgatta a 
maga egyéni kedvességével. Ágai 
Irén lehetetlen feladata elől valami 
hamis csipogásba menekült, Szakáts 
Zoltán pedig a szerző iránti szíves-
ségből «jellem»-et próbált mutogatni 
minden «dacárandók dacára». Rajnai 
az egyetlen, akinek némi jellemből 
jutott valamicske, helyt is állt érte 
becsülettel. 

A tizenkettedik óra. 
Zilahy Lajos komédiája a Magyar 

Színházban. 

Tennyson egyik «régi jó idők»-ön 
merengő eposzának keserű kifaka-
dásait Gladstone miniszterelnök par-
lamenti akták özönével iparkodott — 
megcáfolni, mondván : a statisztika 
inkább javulásról tanuskodik. Zilahy 
új műve most a jövővel néz farkas-
szemet, de a kritika egy része ezúttal 
is a darab «programm»-jával bíbelő-
dött — egy kissé gladstonei szellem-
ben és illetékességgel. Való igaz, hogy 
az a technokráciából, eugenikából s 
még egy csomó emberbaráti gondo-
latból összeszőtt világmegváltás, 
melynek szolgálatában a szentség és 
őrültség határán imbolygó hősét 
előbb eszméi megvalósulásának kö-
szöbéig, majd onnan — a szatira örök 
követelménye szerint — a zuhanás-
szerű bukásba s a bolondokházába 
juttatja : meglehetősen homályos és 
bizonyára igen vitatható. De köteles-
sége-e a költőnek valóságba átültet-
hető programmok adása? Nem elég-e, 
ha a gondolat gyeplőlazításával csu-
pán az útja mentén szemetszúró és 
égbekiáltó bajok, gazságok és aljas-
ságok sora előtt kíván végigszágul-
dani? Zilahy ezt teszi, s mind a sza-
tirának, mind a színpadnak termé-
szete magával hozza, hogy zsúfolnia, 

halmoznia és tömörítenie kell. Min-
dent a realitásból keresgél össze, de 
alakjaiban s azok sorsában annyira 
összegezve helyezi el a «tizenkettedik 
órá»-ját élő emberiség kínszenve-
déseit, hogy kezén az alakok és sor-
sok nyomban szimbolumokká maga-
sodnak s ezzel — mi tagadás — egy-
úttal azzá a «nagy fá»-vá is, melybe a 
fejszét tudvalevőleg annyira kocká-
zatos belevágni. Nekünk az az érzé-
sünk, hogy író és tárgya között bizo-
nyos ellenmondás van (akárcsak an-
nakidején a Fehér szarvas probléma-
területén), s bármily tiszteletreméltó 
is Zilahy lázas együttérzése a ma-
gyarság s az emberiség mai kérdései-
vel, a maga meghitt, meleglelkű s a 
kis vonások megragadásában igazán 
nagy írói művészetének határait a 
«Zeitstück»-ök irányában csak jelen-
tékeny és lényegbevágó áldozatok 
árán sikerül kitágítania. 

Tehetségének ez az anteuszi ter-
mészete ebben a fanyar komédiában 
is megmutatkozik. A kártékony «jó-
zan»-okkal birokrakelő, jóvá és tisz-
tává «hibbant» hőse valameddig ma-
gánéletet is él: az «emberség» esz-
ményéért emberül is helytáll, de ami-
kor már tömegek élén világít olyan 
fáklyává lesz, mely önmagát sem 
világítja meg elég tisztán. A világ-
kongresszusi zárójelenetben egy, 
kissé zavaros eszme bukik csupán el : 
az ember, aki itt ennek az eszmének 
szócsöve, már jóval előbb, a dráma 
derekán elsorvadt a költő által vál-
lára rakott szimbolum-súly alatt. 

De bármennyire küzd is az író 
kemény és kényes tárgyával — akár-
csak világmegváltó Jánosa az emberi 
butasággal és gonoszsággal — a 
kritikát már ezzel az érezhetően 
őszinte és becsületes küzdelemmel is 
a maga pártjára hódítja. A félsikerű 
nagy és komoly terv bizonyára még 
mindig íróhoz illőbb eredmény, mint 
a biztos és kipróbált siker felé mű-
ködésbe helyezett olcsójánoskodás. 
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S ami a legfőbb : a színpadról az ő 
dialógusaiban mindig az igazi író 
szavának lélekmelege csap felénk; a 
beszédfordulatok bensőleg átélt hely-
zetekből sarjadnak s nem a benső 
ürességet takargató henye cifrasá-
gok, mint a mai színpadi gyakorlat 
váltig, szinte már az elviselhetetlen-
ségig mutatja. 

Az átlagnál jóval különb és ma-
gasabbrendű feladat a színház becs-
vágyát is elismerésreméltó erőfe-
szítésre csigázta. Hevesi Sándor ren-
dezői érzékének és tudásának ez az 
előadás egyik legjobban megállt pró-
bája. A főnehézséget: a valóságnak 
és elvontságnak hullámszerű válta-
kozását s az általános benyomás ér-
dekében megkívánt egyensúlyban 
tartását ritka biztossággal és művészi 
tapintattal oldotta meg. A játék 
káprázata és sugallóereje csupán a 
legutolsó mozzanatokban ernyed el, 
ahol az író rúgja ki annyira lába alól 
a földet, hogy a leghivatottabb ren-
dezőnek sem igen marad mire épí-
tenie. Törzs Jenő a főalaknak biztos 
értelmi erejű és gazdag képzeletű 
megtestesítője, a felkorbácsolt ideg-
élet s a megszállottság alvajáró vak-
merősége játékában egyformán meg-
győzően tükröződött. Mi csak beszéd-
modorának bizonyos megrögzött, 
kántáló árnyalatán akadtunk fenn 
hellyel-közei, különösen prófétai és 
politikai hosszabblélegzetű szónok-
lataiban. Somlay Artur szenvedő és 
bölcs királya abban az egyetlen 
jelenetében, mely némileg Jules Ro-
mains Diktátor-á nak legérdekfeszí-
tőbb fordulatára emlékeztet, fölé-
nyes okosságával és mértéktartásá-
val tűnt ki. Beregi Oszkár a kor-
mányelnök alakjában kellő nyoma-
tékkal érezteti a korszerű «reálpoli-
tikus«-ok ellen irányuló szatirai élt. 
Ráday is biztató haladást mutat a 
művészi elmélyülés felé. Kabos Gyula 
a napjaink «elsodort ember»-ének ki-
szolgáltatottságában s egyúttal nád-

szálhajlandóságaiban jobbára a szim-
bolumszerűségig emelkedett, ennek 
egységét legfeljebb néhány kellet-
len aláhúzással bontotta meg. A női 
szerepek nem nagyterjedelműek, de 
teljes odaadást s az elhelyezkedésben 
hajszálnyira pontos érzéket kíván-
nak. Makay Margitnak ez mindig 
nagy erőssége, kevés szava mögött 
most is mély távlatok nyiltak. Meg-
lepőbb volt ugyanez egy egészen 
kezdő színésznő, Dán Etelka részé-
ről, aki megindító közvetlenségével, 
hangjának, mozgásának, tekinteté-
nek sugárzó kellemével ebben az elő-
kelő együttesben is magára vonta a 
figyelmet. 

Kozmetika. 
Békeffi István vígjátéka a Belvárosi 

Színházban. 

Vicki Baumnak egy nemrég ugyan-
itt játszott darabja a mai szépség-
ápolás témájának vígjátéki lehetősé-
geit széltére kimerítette. Már akkor 
kiderült, hogy egész estére ebből a 
pácolásból és diétás kuruzslásból vé-
konyan futja. Most egy tizenhárom-
próbás operettszerző megint idefor-
dult «korszerű» tárgyért. Rajta is 
megbizonyul, hogy a kurta kabaré-
darabhoz való ötlet három felvonást 
kibíró «tartós hullám»-ul csak igen 
erőltetve alkalmazható. Kezében a 
kozmetikus professzornak s mester-
művének, a pesti szépasszonynak sze-
relmi története ide-oda ingadozik s 
ha néhány vidám fordulat akad is 
benne, a hézagok s néha szakadékok 
— amiknek jótékony áthidalása ope-
rettben az énekre meg táncra hárul — 
nagyon is szemet szúrnak. 

Mindezen a lendületes és válasz-
tékos rendezés — Hermán Richárd 
munkája — édeskeveset segíthet, eb-
ből is legfeljebb csak kitűnő pillana-
tok támadnak, de a fődolgok körül 
az eredendő ürességnek sebtében fel-
vert habja egyre jobban megsavanyo-
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dik. A főszereplők játékának is ez 
veszi aztán ízét. Titkos Ilona kozme-
tikai bábuja harsogó karikatúrának 
megtenné — egy félórára ; harmad-
fél órán át menthetetlenül múmiává 
dermed. Páger kellemes könnyedség-
gel kapkod — valami jobb és ízesebb 
szöveg után. Turay Ida pápaszemes 
hamupipőkéje a hervadt konvencióba 
legalább egy-két mélyebb lélekhan-
got mégis belecsempész. Könnyebb 
és hálásabb az epizódisták feladata, 
a legderűsebb percek sikerét ezúttal 
dk aratják le. Sorukból László Miklós 
izgatott férje, Nagy György és Boray 
orvosfigurája, Ladomerszky Margit 
fényes eredményű páciense a mentő-
szolgálat terén feljegyezni való siker-
rel buzgólkodik. 

Helyet az ifjúságnak. 
Paul Vulpius vígjátéka a Belvárosi 

Színházban. 

Vulpius úr — mint hírlik — nem 
külföldi szerző, hanem misztifikáció, 
akárcsak a darabban a rejtélyes 
«Bicsinszky-ügy». Ez esetben a két 
«átdolgozó»: Fodor László meg Laka-
tos László csupán önmagát, illetőleg 
egymást dolgozta át. A kezük nyoma . 
mindenesetre szembeötlő : Fodoré a 
szerkesztésben, Lakatosé a vicckész-
letben. A kompozíció tisztára Molnár-
iskola, minden indíték valami Mol-
nárnál már elsütött ötletre emlékez-
tet : a találomra útjára indított bank-
akció a Jó tündér telefonkönyv-
trükkjére, a holdbeli «Bicsinszky-
ügy» a Valaki imaginárius grófjára. 

Az egész cselekvény : «egy szegény 
ifjú története», illetőleg köpenicki-
ádája egy pesti nagybankban, mely 
eset itt a szerzők jóvoltából a 
Markó-utca helyett a vezérigazgató-
ság és egy dúsgazdag párti révében 
köt ki. Van benne egy nagy tiráda 
is, a «mai fiatalság» problémájáról, 
de ez az egész «hó-rukk !»-elmélet a 
darabban mutogatott és érvényesü-

léshez juttatott «link»-ségnek — eny-
hén szólva — meglehetősen ellent-
mond. 

Kérdés itt csak egy lehet: mulat-
ságos-e a komédia? Jobbára az. 
A kártyát gyakorlott kezek keverik, 
a mutatvány a lelkiszegényeket gaz-
dagon kielégítheti. Ennek érdekében 
a színészek is mindent elkövetnek : 
Góth bankvezérének paralitikus bá-
jossága, Páger szeretetreméltó kereset-
lensége, Baróthy és Nagy György jó 
karakterrajza becsülésre méltó. Mu-
ráti Lilinek az érzelmesség nem a leg-
sajátabb területe s az érzelmek terü-
iete az, mely a szerzők részéről is leg-
inkább parlagon marad. 

Szuhay. 
Zalai Szalay László vígjátéka a Ka-

mara Színházban. 

Ujságtárcáknak s utóbb köny-
veknek is egész sora tette népszerűvé 
a nagyközönség előtt az agyafúrt 
öreg Szuhay Mihálynak, a paraszt-
zsellérből lett bérlőnek, az alföldi 
nemesi kúria factotumának alakját. 
Ennek a népszerűségnek színpadi 
kamatoztatása mintegy a levegő-
ben volt, s nyilván a legokosabb meg-
oldás, hogy erre — nem várva meg 
idegen kezek beavatkozását — maga 
az alak megteremtője vállalkozott. 
Az ártatlan bonyodalmú történet, 
amelyet kedvelt Szuhayja köré ka-
nyarított s amelynek hátterében a 
kissé hevenyében felvázolt dzsentri-
parasztkérdés igen szerényen huzó-
dik meg, valami meglepően újnak 
nem mondható. Középpontjában a 
szívvel-ésszel mindent szerencsésen 
eligazító Mihály bácsinak szerepe 
lépten-nyomon a Mikszáth Vén gaz-
ember-éve emlékeztet; a fordulatok 
meg éppen a magyar vígjátékírás 
bölcsőkorának emlékét idézgetik. 

De nem is a történeten van itt a 
hangsúly, hanem végiglen a jóízű, 
igazi élettel teli, szavakész s szívét 
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is a maga helyén hordó parasztdiplo-
matán, aki csorbítatlan mivoltában, 
színességének legcsekélyebb fogya-
téka nélkül került elénk a színpa-
don. Minden sugár reávetődik s min-
denkire belőle ragyog vissza. Innen 
a vígjáték egészének nem minden-
napi kedvessége és friss zamata. 
Hogy ez széltére hasson és hódítson, 
arról kettős minőségben is : a főalak 
gyökeréig átérzett, talpraesett meg-
formálásával s az egész együttes 
munkájának biztos stílérzékű ren-
dezői összehangolásával — főleg Kö-
peczi-Boócz Lajos gondoskodott. 
Mellette legízesebben a Nemzeti Szín-
házból kölcsönkért Hosszú Zoltán 

művészete bontakozott ki az öreg 
pipogya zsarnok figurájában. Üdítő 
meglepetéssel szolgált H. Eszenyi 
Olga fiatalleányos keresetlen bája, 
választékos megjelenése és őszinte 
bensősége. Gazdy Aranka egyéni 
tekintéllyel adott számottevő rang-
emelést a nagyralátó vénleány-néni 
kelléktári hagyományának. Várady 
Lajos, Somody Pál, Sala Domokos 
s a többiek is mind a maguk helyén 
voltak, le egészen a kis parasztszol-
gáló szerepében kedvesen sertepertélő 
fiatal színésznőig, akinek egy külön-
leges érdekessége máris van : Szend-
rey Juliának hívják. 

Rédey Tivadar. 

Képzőművészet. 
Lotz Károly-emlékkiállítás a Mű-

csarnokban. 

Ebben az esztendőben ünnepli 
születési centenáriumát a magyar 
festőművészet egyik nagy alakja, 
Lotz Károly, ki száz évvel ezelőtt a 
németországi Hessen-Hamburgban 
pillantotta meg a napvilágot. A né-
met apától, magyar anyától szár-
mazó gyermek négy éves korában 
került magyar földre, itt járt isko-
lába, itt tanulta meg a festészet alap-
elemeit Marastoninak, a derék velen-
ceinek szerény pesti festőiskolájában. 
Tanulmányait Bécsben fejezte be, a 
híres osztrák akadémikus, Rahl keze 
alatt s annak hatása alatt kezdette 
meg pályafutását, mely az akademiz-
mus formanyelvétől a biedermeier 
látású népi életképeken keresztül 
vezetett el a mind szabadabb és kö-
tetlenebb ábrázolásig, az illuzionista 
freskófestés ragyogó szimfóniáig, hol 
játékosan könnyed képzelete végül 
maradéktalanul kifejezhette magát. 

Nagy utat tett meg, a magánosok 
útját, csak elindulásában emlékez-
tetett bécsi mesterére. Amint haza-
költözött, a pusztai élet romantikája 

kapta meg, belemerült az Alföld népi 
életének tanulmányozásába. A kör-
nyezet átalakító ereje mintha stílusát 
is megváltoztatta volna, a klasszikus 
kompozíciók nagyvonalúságát el-
hagyta, közvetlenebbé és természete-
sebbé vált. A hatvanas években 
készült életképei, melyeken a táj-
háttér nagy szerepet kap, szervesen 
beleilleszkednek a magyar életkép 
fejlődésébe, csak mintha hangjuk 
lenne a kortársakénál vidámabb, itt-
ott, incselkedő parasztasszonyok áb-
rázolásával sejtetni engedik a ké-
sőbbi korszakot, melyben a derűs 
érzékiség és a könnyed elegáncia oly 
nagy szerepet játszik. 

Fejlődésének következő szakát a 
freskók mutatják. A rohamosan fej-
lődő, gazdag Budapest Lotzban ta-
lálta meg hivatalos faldíszítőjét s a 
mester ennek a feladatnak bámula-
tos ízléssel és változatossággal, hal-
latlan termékenységgel tett eleget. 
A könnyednél-könnyedebb mennye-
zetfreskók és falképek hosszú sorából 
legérettebb műveként a M. királyi 
Operaház mennyezetfreskója emel-
kedik ki. Az antik Olympus világát 
ábrázolja, hol az Olympus és az 
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olympusi derű hibátlan harmóniában 
találkozott össze. Ez a valóban nagy-
szabású munka az egy századdal 
előbb élt kiváló falképfestőket idézi 
emlékezetbe, távol áll korának cél-
kitűzéseitől, de korának, a liberális 
életstílusnak oly magasrendű emléke, 
minő a festészetben, itthon és kül-
földön, alig egy-kettő akad. Boldog 
álomvilág emlékképeit idézi, annak 
a kornak a maga erejében hívő és 
optimista nyelvén, mely a világhá-
ború katasztrófájában süllyedt el a 
szemeink előtt. 

Egészséges és derűs formavilága 
a női szépség hivatott festőjévé tette 
őt. Végeláthatatlan sorát festette a 
szebbnél-szebb nőkről készült arc-
képeknek, melyekben jótulajdonsá-
gai, az ideges érzékenység, a köny-
nyedség és az ujjongóan derűs kolorit 
mesterműveket alkottak. Ezeken kí-
vül leginkább a ruhátlan női test ér-
dekelte s nem kétséges, hogy ily 
tárgykörű munkái révén a legna-
gyobb magyar aktfestő címzés meg-
illeti őt. Soha meg nem fáradó érdek-
lődéssel, egészséges gyönyörködéssel 
kutatta a női test formavilágát s 
szubtilis szépségélményeit ezüstszínű, 
finom harmóniákba öltöztette. 

Életének késői szakában, melyből 
legjellegzetesebb freskói, portréi és 
aktjai származnak, mindenkitől el-
szakadva, stílusbelileg önállóan hó-
dolt szépségeszményeinek. Termé-
kenysége és frissesége arra vall, hogy 
könnyen, problémák nélkül festett, 
ez egyben az oka annak, hogy olykor-
olykor fajsúlyilag is könnyűt alko-
tott. Világszemléletében és előadási 
módjában hű gyermeke volt a libe-
rális korszaknak, mely minden deko-
rummal és feladattal elhalmozta őt, 
annak a harminc-negyven évnek, 
melynek egyik legértékesebb repre-
zentánsa lett. Magános céljai nem 
tették lehetővé, hogy iskolát teremt-
sen : meteor volt, mely ragyogva 
szántott végig a magyar égboltoza-

ton. Nem kétséges, hogy a probléma 
keresésében és kifejtésében Székely 
Bertalan következetesebbnek és na-
gyobbnak mutatkozott, de az is 
bizonyos, hogy Lotz Károly nélkül 
a magyar festészet egyik sokat termő 
korszaka szegényebb lenne egy rend-
kívül artisztikus, sok szépet szét-
hintő mesterével. 

A Műcsarnok az emlékezés fák-
lyáját messze elláthatóan gyujtotta 
meg, mikor Petrovics Elek kiváló 
rendezésében a nagy művész csaknem 
félezer képét állította ki. Az érdek-
lődő e kiállításon nyomon követheti 
Lotz művészi pályáját s elcsodálkoz-
hat azon a műfaji változatosságon, 
mely a hosszú képsorozatot oly von-
zóvá teszi. 

A Szinyei-Társaság kiállítása. 

A Nemzeti Szalon pompásan át-
alakított termei elsőízben a Szinyei-
Társaság művésztagjainak adtak ott-
hont, annak a sajátos helyzetű mű-
vészegyesületnek, mely összetétele 
szerint nyilván középütt áll: a kon-
zervatívok szerint túlságosan mo-
dern, a fiatalok szerint pedig az elag-
gás jeleit mutatja. Főképp az utóbbi 
vád érinthette rosszul a társaságot, 
legalább is az új kiállítás azt mu-
tatja, hogy ezúttal a fiatalok szárnyát 
tolja előtérbe, amennyiben a középső 
legnagyobb teremben a harmincéve-
sek legjobbjai, Bernáth Aurél, Szőnyi 
István és Aba-Novák Vilmos kaptak 
helyet, míg az alapító tagok vásznai 
a melléktermekbe kerültek. 

Bernáth Aurélban nem is csalat-
kozik a néző. Ahány képe, annyiféle 
probléma megoldása egy zárt, rend-
kívül érzékeny, igazi festői stíluson 
belül. Koloritja légiesen finom és 
gyengéd s elragadó az a férfias, mély-
zengésű líra, mely képeiből árad. 
Szőnyi István hatalmas kompozíciós 
problémákkal vívódik, a jelek arra 
mutatnak, hogy stílusának évek óta 
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tartó erjedése nemsokára véget ér s 
új művészete új periódushoz érkezik 
el. Aba-Novák nagy Árvíz-képe ezer 
és ezer virtuózan érzékeltetett pom-
pás részlet merész egybefogása. 

A többi kiállító közül meg kell 
említeni Csók Istvánt, ki Ravasz 
püspököt ábrázoló szép képmásával 

tűnik ki, Rudnay Gyulát, a szép 
balatoni képeket bemutató Iványi-
Grünwald Bélát s az impresszionista 
festészet elveinek egyik legfinomabb 
értőjét, Mattyasovszky-Zsolnay Lász-
lót. A szobrászok közül Pátzay 
Pálban és Medgyessy Ferencben ez-
úttal sem csalatkoztunk. 

Genthon István. 

Zene. 
A Filharmoniai Társaság idei évad-

ját ünnepi hangversennyel kezdte. 
A fővárosi zeneélet és a magyar zene-
kultúra e fontos tényezője immár 
80 éves multra tekinthet vissza. Az 
alapító, Erkel Ferenc, majd Erkel 
Sándor, Kerner István és 1919. évtől 
kezdve Dohnányi Ernő vezetése alatt 
a szerény kezdetből életerős intéz-
ménnyé fejlődött ki, amely mindig 
hathatósabban teljesítheti legfőbb hi-
vatását : a magyar zeneművészet 
szolgálatát. Jubiláris hangversenyük 
műsora egymásmellé állította a ma-
gyar műzene multját és jelenét. Er-
kel Ferenc «Ünnepi nyitánya» az élén, 
Liszt Ferenc «Magyar Fantázia» be-
fejezésül és közben Kodály Zoltán, 
Bartók Béla és Dohnányi Ernő egy-
egy művének bemutatója. 

Kodály Zoltán «Galántai táncok» 
című műve ismét egy láncszem ab-
ban a páratlan művészi erővel meg-
alkotott szintézisben, amelyben ez a 
mester a magyar zene egész multját, 
minden igazi értékét a maga élet-
művében egyesíti. A népi zene örök 
élő organizmusának egyetlen szerves 
része sem kerüli ki figyelmét. Év-
százados énekes és hangszeres hagya-
ték él a galántai táncok témáiban is. 
Nem egy közülük a Rákóczi-induló 
motivumait csillogtatja meg előt-
tünk. Mennyire el lehettek terjedve 
ezek a motivumok az egész ország-
ban, míg lassanként kialakult belő-
lük az induló mai formája ! A galán-
tai táncok témái 1800 körüli időből 
származó, bécsi nyomtatványokról 

kerültek napvilágra. Bizony, bár-
milyen híresek voltak még a közel-
multban is a galántai cigányzenészek, 
mégsem ők voltak ezeknek a tánc-
témáknak a megőrzői. Tőlük ugyan 
örök feledésbe mentek volna, ha tör-
ténetesen le nem jegyzik őket. — 
Kodály mesteri művében tehát ismét 
egy darab magyar mult támadt 
életre. A nagyszerű egységbe foglalt 
témákban majd vágyódó, álmodozó 
hangulat, majd szilajon talpraálló 
dacos lendület, hirtelen megtorpaná-
sok után annál nagyobb erővel ki-
törő benső tűz jut kifejezésre. Külö-
nösen feltűnik a színkopák nagy 
feszítőerejének és a hangszerszínek-
nek zseniális kiaknázása. Mintha Ko-
dály partitúrájában a cselló bársonyo-
san sötét, melegen, szélesen kiéneklő 
tónusa, a klarinét hajlékony finom-
sága, édes-bús panasza egyenesen 
magyar témákra teremtődött volna. 

Bartók öt Népdalfeldolgozásá-nak 
mindegyike egy-egy tökéletes mű-
remek. Az első kettő egyszerű, bús 
dallamában ugyanolyan rendkívüli 
kifejező erő van, mint a kísérő zene-
karban. Bartók hangszerelése klasz-
szikus példája annak, hogy nem lehet 
teljesen leegyszerűsített eszközökkel 
a legmélyebbet kifejezni. Megragadó 
szomorúság árad az első dalt kísérő 
remegő vonásokban, a vigasztalan 
körforgásban mindig ismétlődő csüg-
gedt motivumban. A «Régi keserves» 
száraz akkordjai úgy hatnak, mint 
valami nagy lelki keserűség, magá-
nyosság közepette fel-feltörő zoko-
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gás. Külön kell ügyelnünk a dalok 
szövegére : pár sorban, néhány egy-
szerű szóban csak a népdalok mutat-
hatnak ennyi költői szépséget, mély 
érzések egyszerű kifejezését. A két 
«Párosító» dallamát a zenekar pom-
pás hangfestéssel, igazi bartókos len-
dületű ritmikával foglalja életteljes 
keretbe. Sajnos, a ritmikus erő érez-
tetése már távolabb áll a dalok tol-
mácsolója, Basilides Mária nagy 
művészi egyéniségétől. 

Dohnányi Ernő «Szimfonikus per-
cek» című művét ugyancsak erre az 
alkalomra írta. Vonzó költői lelki-
ség, rendkívül ötletes, finom szelle-
messég, játszi csillogás három kis 
tételbe formálva. Karmesteri és zene-
szerzői tevékenységén kívül Doh-
nányi mint a zongoramuzsikálás 
nagy mestere is szerepelt. Liszt Ma-
gyar fantáziájának zongoraszólamát 
nálánál tökéletesebben aligha lehet 
eljátszani. * 

Mozart Varázsfuvola című operá-
jának felújításával régi tartozását 
váltotta be az Operaház. Sajnos, 
meg kell állapítanunk, hogy ezzel az 
új betanulással és új rendezéssel 
nem sokat nyert az idei évad műsora. 
Pedig egyik legszebb művészi fel-
adat Mozart fiatal életének utolsó 
évében írt operáját méltó köntösben 
tárni a közönség elé. Maga a parti-
tura szolgál ebben legfőbb útmuta-
tóul. A mű csodálatos stílusgazda-
sága, amely a népdal egyszerűségé-
től hatalmas chorálok magaslatáig 
emelkedik, mind a drámai cselek-
mény szolgálatában áll. Csak fel kell 
fedni az összefüggéseket a mű eszmei 
hangulati tartalma és a külső formák 
között, hogy nagyszerű lehetőségek 
táruljanak az előadók, a rendező és 
díszletező elé. 

A Varázsfuvolában Mozart előbbi 
operáival szemben teljesen új dra-
matikai felfogást, új világnézetet ta-
lálunk. Egyetlen operájában sincs 

az etikai eszménynek olyan közép-
ponti szerep, mint itt. A XVIII. szá-
zad utolsó évtizedének szelleme, a 
humanitás jegyében való testvéresü-
lés ideálja szövi át a naiv cselek-
ményt. Taminonak szerelméért foly-
tatott küzdelmében tulajdonképpen 
a világosság és a sötétség, a jó és a 
rossz harca folyik, a cselekmény 
csakis ebben az etikai vonatkozásban 
nyer életet. Ennek megfelelően a szere-
lem — Mozart operáinak főtémája — 
sem puszta ösztön, amely a termé-
szeti erők hatalmával tör reánk, ha-
nem a legmagasztosabb érzés, amely 
az ember legértékesebb, legmagasabb 
énjét hívja életre. Tamino áriájában 
ott él szerelmének minden érzelgés-
től ment tisztasága ; egy szent cél ez 
előtte, amelyért a legnagyobb önmeg-
tagadással küzdenie kell. Párjának, 
Paminának szerelmében viszont nem 
a küzdés, hanem a női szív érzésének 
természetes igazsága jut felszínre. 
Magától értetődő számára a halál, 
ha nem lehet azé, akit szeret. G-moll 
áriája már távol áll a rokokó síma, 
felületes érzésvilágától: mély fájda-
lom, a mozarti sóvárgás csendes, 
szomorú hangja él benne. Az Éj 
királynőjének zenei jellemzésében ér-
vényesül legjobban a mese világának 
misztériuma. Hidegen csillogó, szinte 
kísértetiesen imbolygó koloratúrájá-
ban van valami az éjjeli égboltozat 
titokzatosságából, mérhetetlen mesz-
szeségéből. A démoni gonoszság, az 
éj szellemeit azonban Mozart csak 
azért idézi fel, hogy utána annál 
intenzívebben forduljon a napsuga-
ras tájak felé. Sarastro világának 
zenei jellemzésében sugárzó tiszta-
ságú, fenséges harmóniák uralkod-
nak. Mozart zenéje itt olyan magas-
latokra emelkedik, ahova még a 
«Parsifal» misztikus lángolása sem 
jutott el : a földöntúli szeretetnek 
szakadatlan áradása, a jólhangzásnak 
felül nem múlható klasszikus példája. 

Mindezeket az előadásban ér-
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vényre juttatni nem csekély feladat. 
Itt nem lehet külső hatásokkal fedni 
a hiányokat. A legtökéletesebb ének-
kultúra, a legtisztább csengésű hang 
csak éppen elég arra, hogy a mozarti 
zene formai szépségét, szinte földön-
túli báját, rejtett bensőségét fel-
színre hozza. Sajnos, ebből igen kevés 
részünk volt az est folyamán. A Va-
rázsfuvola még az igen nagy kultú-
rájú énekeseket is nehéz próba elé 
állítja, nemhogy itt kezdő énekesek 
sikerre számíthatnának. 

A rendezés és díszletezés még 
kevésbbé felelt meg a várakozásnak. 
Elismerjük, hogy a pénzhiány sok 
dolgot lehetetlenné tesz, de azt nem 
tudjuk belátni, hogy mikor más ope-
rák felújításában egyáltalán nem 
érvényesült a takarékosság elve, ak-
kor épp ezt a ragyogó mesevilágot 
— nem is szólva a rendezési hibák-
ról — szorítják a Hamupipőke szere-
pére. Utóvégre az egyes jelenetek 
sivárságát mégsem lehet egyedül a 
világítási hatásokkal kendőzni. Ezek 
vittek csak némi színt a színpadi 
képekbe. A legsikerültebb volt még 
az Éj királymőjének utolsó jelenete 
után az ellentéthatás alapján Sa-
rastro udvarának fehér-sárga színek-
ben ragyogó képe. 

* 

Toscanini karmesteri nagyságát 
az bizonyítja legjobban, hogy sok-
szor hallott, jól ismert műveket úgy 
tud tolmácsolni, hogy ámulva ébre-
dünk a mű olyan szépségeire, amik-
ről eddig halvány sejtelmünk sem 
volt. Toscanini nagy felfedező a zene 
birodalmában. Egyetlen intése vilá-
got gyujt arra, ami eddig talán a zene-
költő lelkében is csak homályosan, 
az ösztönös törekvés formájában élt. 
A bécsi filmharmonikusok nagy-
szerű zenekarával adott idei hang-
versenyén különösen megragadó volt 
a Mozart-szimfónia tökéletes stílus-
tisztasága. Végre egy valódi Mozart! 

Szinte álomszerűnek tűnik fel a 
hangszerek ilyenfokú eszményi, finom 
tónusa, az az átszellemült tiszta 
zeneiség, amely Mozart lelkének sza-
vakban kifejezhetetlen lényegét cso-
dálatos életteljességben tárja elénk. 

Ugyancsak a felfedezés élményével 
hatott a műsor második száma : 
Brahms zenekari variációi Haydn té-
májára. A tökéletes előadásban ismer-
tük meg teljesen ezeknek az inkább 
ragyogó, mint melegítő variációknak 
nagyszerű hangzását. Különösen a 
harmadik tétel fafuvóinak finom-
művű arabeszkjei, az ötödik kacagd 
elevensége, a nyolcadik árnyékterhes, 
kísérteties szordinós vonósai ragad-
ták meg a muzsikus fantáziáit. 

A Városi Színház hatalmas néző-
tere zsúfolásig megtelt ünneplő kö-
zönséggel. Ilyen ragyogó külső kép 
nálunk csak külföldi nagyságnak 
szól. Toscanini és a derék bécsiek 
meg lehettek elégedve a magyar 
közönség áldozatkészségével és lel-
kes ünneplésével. 

* 

A Budapesti Ének- és Zenekar-
egyesület halottak napján igen szép 
műsort adott : Mahler megrázó «Kin-
dertotenlieder» című dalciklusa ve-
zette be az estét. F. Rückert gyö-
nyörű szövege Mahler zenéjében va-
lami sajátosan fátyolos jelleget nyer. 
Mahler, a soha nyugvópontra nem 
jutó nagy kételkedő, a soha el nem 
érhető álmok örökké szomjazó ker-
getője ezekben a gyönyörű, könnyek-
től terhes melódiákban sem tud vi-
gasztalni, felemelni. Ez teszi művé-
szetét kiegyenlítetlenné, mondhat-
juk tragikussá : egy-egy magasabban 
szárnyaló rész után mindig újabb 
letörés a vége. Basilides Mária nemes, 
előadó művészetével teljes mérték-
ben tudta éreztetni a dalokban rejlő 
igazi mélységeket. 

Brahms «Deutsches Requim»-je ke-
rült ezután előadásra. A mű varázsa 
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főkép rendkívül melódikus, klasz-
szikusan tisztavonalú témáiban, han-
gulati tartalmában rejlik. Szépség-
ideálja önkénytelenül is a klasszicisz-
tikus alkotásokra emlékeztet: nyu-
godt vonalú nemes egyszerűség, de 
szomorúságában valami csendes bele-
törődés, puhaság. Ezt az utóbbi vo-
nást azonban érzésünk szerint, az 
előadás igen erősen hangsúlyozta. 
Erre példának hozzuk fel a második 
tétel gyönyörű gyászindulóját, a mű-
nek talán legmegrázóbb részét. A ze-
nekar mintegy súlyos terhet cipelő, 
önmagát fáradtan előrevonszoló me-
nete, mellette az énekkar komor, 
megrázó unisonoja szinte lélekzet-
fojtó fülledt hangulatot teremt. Ezt 
a részt szerettük volna erőteljesebb 
felfogásban hallani. A ritmus elmosó-
dása szinte édeskéssé tették a súlyos 
jellegű, világos tagolást kívánó me-
lódiát. — Brahms ellenpontozó mű-
vészete igen nehéz feladatot ró a 
kórusra. Ezeknél a részeknél nem 
egyszer szembe tűntek a hangzás 
és a taktus egyenetlenségei. Tekin-
tetbe kell azonban vennünk, hogy 
itt nem mindig a tolmácsolás hibás. 
Brahms kórusai akusztikai szempont-
ból nem egyszer túlméretezettek. 
Túlságosan tudatosan törekszik a 
«nagy» stílusra, persze a közvetlen-
ség rovására. A partitura olvasója 
előtt igazi szemmuzsika marad ez, 
a fül belefullad a hangtengerbe. 

A különben igen lelkiismeretesen 
betanított előadás a lelkes Lichten-
berg Emil karnagy érdeme. 

* 

A Liszt Ferenc Társaság meg-
hívására igen érdekes vendégkarnagy 
látogatott el hozzánk : G. Gravina 
gróf, Hans v. Bülow és Liszt Cosima 
unokája, Liszt Ferenc dédunokája. 
A Bayreuth szellemi légkörében fel-
nőtt és ilyen vérrokonsággal rendel-
kező, alapos képzettségben részesült 
muzsikus be is bizonyította, hogy 
rendkívül alapos, nagy kultúrájú és 
tudású karmester is, aki különösen 
Liszt Dante szimfóniájának első téte-
lében nagyszerű lendületre tudta 
emelni zenekarát. Azt hisszük, hogy 
részben a kellő fizikai szívósság és erő 
hiánya az oka, hogy a Purgatorio elő-
adását vontatottan és sokkal gyön-
gébb összefogásban vezette. Külön-
ben az igen csekélyszámú taggal 
rendelkező énekkarral (Bazilika női 
kara) nem is lehetett kihozni a Magni-
ficat fenséges nagyvonalúságát. Az 
A-dur zongoraversenyt Liszt tanít-
ványa, a müncheni Pembauer J. 
adta elő. Játékában annyi roman-
tikus tűz és magával ragadó ritmikus 
erő volt, hogy egész hallgatóságát 
felgyujtotta. Elképzeljük, hogy mi-
csoda erőforrás volt a Mester a tanít-
ványok számára, ha még ősz fejjel is 
ebből táplálkoznak és legalább meg-
sejttetik velünk, milyen lehetett 
Liszt zongorajátéka. 

Valahányszor halljuk a Budapesti 
Hangversenyzenekart, minden eset-
ben élvezzük nagyszerű vonóshang-
szerszíneit. Annál nagyobb kár, hogy 
a fuvósok még mindig messze mö-
götte maradnak a vonósok színvona-
lának. Prahács Margit. 
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