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S Z I N H Á Z . 

Athéni Timon. 
Shakespeare tragédiája a Nemzeti Szinházban. 

Ha bizonyság kell Babits felfogásának helyességére Shakespeare lirikusi 
nagyságáról: itt van Timon. Ehhez a tragédiájához nem adott gazdag mese-
anyagot valami krónikás könyv vagy novellagyüjtemény, Plutarchos egy 
mellékesebb helyére támaszkodik, de ennyi is elég neki, hogy a hiszékeny 
emberbarátból az emberek őrjöngő fájdalmú gyűlölőjévé lett nemes lélek-
nek kolosszusi szobrát megfaragja. A «tragikum» merev elméletei nem sokra 
mennek ezzel az alkotással, a «bűnhödés» itt bajosan hüvelyezhető ki, noha 
a vég szörnyűbb s mindenekfölött az emberméltóságra megalázóbb, mint 
bármely művében. Shakespeare itt félelmetes meztelenségben demonstrál 
egy tételt: a hűség, hála és ragaszkodás kutyaerénye az emberi fajtól idegen, 
sakálok és hiénák tanyája ez a bús csillagzat. S levonja tételének egyetlen 
lehetséges következtetését is: az őrületet, mely a tapasztalatokból öngyilkos 
rendszert épít. 

A sötétenlátásnak valóságos himnusza ez a költemény, a kompozíció-
nak sok hézagával, nagyon is nyers sommázással, de magaslatain a felkavart 
léleknek olyan sötét izzású lírájával, mely párját ritkítja a költészet évezredei-
ben. Lirikusi roppant feladatot kíván a fordítása is, mellyel annak idején 
Greguss Ágostnak finom és plasztikátlan tolla meg nem birkózhatott. Most 
Szabó Lőrinc mérte hozzá erejét, melynek már a shakespearei szonettek 
átköltésével is megállta próbáját. Ez az új szöveg pompásan megérezteti 
a lágyságnak és zordonságnak azt az izgató közelharcát, mely az eredetin 
végigvonul. Mély páthosza van, mázsás szavakkal dobálódzik, anélkül, hogy 
«nagy» szavakhoz folyamodnék. Az átkok harsogását ezekben a titáni düh-
rohamokban a fájdalom mélységes kútfői táplálják. A célbataláló kifejezés 
kedvéért sűrűn és merészen modernizál, nem habozik a mából, sőt az argotból 
kölcsönözni szavakat, néha talán vitatható is a szabadságelv ily mértékű 
érvényesülése, de vitathatatlan, hogy a gondolati tartalomnak s a mindenen 
eláradó képözönnek ez a friss és ízes nyelv pompás színpadi közvetítője ; 
a színészt is a lényeg felé ragadja, kicsalva a testetlen szólamok hínárosából. 

A színrealkalmazás is helyes célismeretre, tiszta elgondolásra vall: 
frissen lüktető klimaxszal halad a fordulópontig s azután könyörtelen követ-
kezetességgel hajtja végre a leszámolás és összegezés lesujtó műveletét. 
A tragédia mozaikszerűségén a mai színpad minden lehetséges eszközével 
segít, az epizódban a fődolgok hangulati elemeit ragadja meg, a döntő for-
dulókon pedig mindent a mélyen rejlő líra gazdag kibontakozásának szolgála-
tába állít. Somlay Artúr Timonjának is az elgondolás tisztasága a főérdeme. 
A bizakodó s a csalódott nagyúr az ő felfogásában nem hullik szét két félre, 
szívbeli nyájassága, előkelő emberbaráti lelkülete a második rész ádázódó 
Timonjának nem csupán színpadi ellenképe, hanem egyenest megokolója 
és forrása; embergyűlölővé keseredett remetéje pedig még legszélsőbb 
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elvadulásában is fel-felidézi az egykori emberszerető férfinak mély fájdalmát 
és elérzékenyedését. Csak Shakespeare gigászi lélegzetvételét nem éreztette 
hiánytalanul. Somlay nagy mestere, sőt elvi hitvallója az emberi vonások 
megragadásának, a kothurnusról leszállított érzések megszólaltatásának. 
Csakhogy Shakespeare lírája akárhányszor túlárad az emberinek határán, 
ilyenkor a színész dikciójában is máglyafénynek kell fellobbannia, mert az 
értelmi világosság szava az ily roppant indulatok szolgálatában fakó és szegé-
nyes maradhat. Lám, Kiss Ferenc már ismeri is, bírja is a tüdőnek azt a 
munkáját, mely nem a szív ellen dolgozik, sőt annak leghívebb szolgálatában. 
Most is elemi ereje volt férfias páthoszának Alkibades szerepében ; s a marciá-
lis hanggal kitűnően vegyítette a bővérű fiatal férfinak egészséges hedoniz-
musát. Sugár cinikus condra-filozófusa valódi remeklés, nem szorítkozott a 
földi hiúságokon felülemelkedett világmegvetés rajzára : megmutatta a 
féregbüszkeséget is, mely hiún kérkedik ezzel a bölcsességével. A főrangú 
talpnyalók triászában Lehotay, Petheő s ezúttal Kovács Károly is finom 
egyénítéssel tűnt ki. Makláry most lépett fel először ezen a színpadon, Timon 
hűséges intézőjének szerepében. Aligha eféle feladatokban fogja megtalálni 
a maga igazi területét: lényének fanyar íze kevéssé talál ehhez a joviális 
alakhoz ; ezt azután némi kelletlenül siránkozó hanggal iparkodott ellensú-
lyozni. Kitűnő nevek szinte a színlap egész, hosszú listáján akadnak : Bartos, 
Kürti, Timár, Táray egytől-egyig apró feladatot szolgál, de valamennyi súlyt 
és tekintélyt ad annak, amit rábíztak. Az új igazgatásnak ezzel az elvével 
szívünk szerint egyetértünk. Még az epizódban is találni sok figyelemreméltó 
értéket, ilyen a Hosszú Zoltán meleg átérzésű, igaz hangja, ilyen Apáthy 
Imrének vonzó, nyilttekintetű fiatalsága. 

A rendezés Somlay játékmesteri hivatásának jelesen megállt próba-
tétele, az ő értelmi felsőbbsége a színháznak még sok érdemes szolgálatot 
ígér. Farkas Ferenc kísérőzenéjének friss leleménye, érdekes hangszerelése 
általános feltűnést keltett. Nagyajtai P. Teréz jelmezei nemcsak egyenként 
szépek : összhatásuk is megkapó, nemkülönben a Horváth János új hatású 
színpadi képeié. Csak a fényszórók munkája nem tökéletes még, s a nagy kör-
horizont szilárdságán kellene segíteni: az Akropolisz vetített képe néha úgy 
meghullámzott rajta, mint tavaszi szélben a búzatábla. 

Az Úr katonái. 
Emmet Lavery színmüve a Magyar Színházban. 

Legyünk óvatosak az általánosításban : színpadi vonatkozásban annyit 
ócsároljuk az amerikai szellemet, azt a bizonyos Broadway-garasosságot, hogy 
időnkint — mintegy intő leckéül — éppen az Újvilág lep meg valami komoly-
ság, elmélyülés dolgában az európai átlagot messze meghaladó drámai újdon-
sággal. A legutóbbi években O'Neil, Elmer Rice hangja szinte felfrissítette a 
mindennapi színpadi gyakorlat áporodott légkörét, most pedig egy idáig 
egészen ismeretlen nevű fiatal amerikai ügyvéd-író hódítja végig első szín-
művével Európát. Pedig a legnagyobb újsága alapjában az, hogy fenntartás 
nélkül bele mer kapcsolódni a lelki válságokkal bibelődő régi dráma hagyo-
mányaiba s nem a színpad külsőségeire bízza a figyelem és érdeklődés leköté-
sét, hanem a néző együttérzésére épít a befelé irányuló dialógusok érzelmi és 
gondolati tartalmával. Egy amerikai jezsuita-rendház világát tárja elénk, az 
egyénileg élesen elkülönülő rendtagok emberi válságain át magának a militáns 
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rendnek drámáját, a lelkiismeret örök kérdéseit feszegeti, melyek itt, ebben a 
világban különös súlyhoz és mindenkori időszerűséghez jutnak. A hit, sőt a 
dogma szellemében oldódnak meg ezek a kérdések, a csoda irracionális jelent-
kezése koronázza meg az egészet, miután előbb a vélt csodának is irracionális 
hatóerejére döbbenthettünk rá. A hitetlen orvos kísérletezik a hit erejével és 
rettenetes lelki válságba kerül, már-már magával rántva a rendház legkivá-
lóbb tehetségét is. Ez utóbbit azután a kifürkészhetetlen mennyei kegyelem 
megnyilatkozása adja vissza önmagának és hivatásának. 

Lehet mindez drámai vagy színpadilag megragadó ? Lavery műve meg-
mutatja, hogy : lehet. Tapintata, tartózkodása, eszközökben való takarékos-
sága s a kínálkozó üres hatások visszautasítása biztosítja művének a mű-
vészi hitelt és az emberi erős érdeket. Nem «szenzációt» nyujt, ahogyan a 
napisajtó egyrésze megrögzött szókészletével élve kikürtölte, hanem valódi 
lelki élményt, mely a csendes, de egyre mélyülő játék folyamán a megrendülé-
sig fokozódik. 

A Magyar Színház büszke lehet erre a találatra, büszke a módra is, 
ahogyan színpadi közvetítését ellátja. Hevesi Sándor a fordítás munkáját is, a 
színrevitelét is olyan áhitatos odaadással, a szép műnek olyan mély átérzésé-
vel s az egész együttesnek olyan sugallatos irányításával végezte, hogy hosszú 
idő óta nem került elénk ilyen tiszta és előkelő stílusú, harmonikus rendezői 
munka. 

Színészeinek csapata — mely ezúttal csupán férfiakból sereglik egybe — 
olyan fanatizált lelkesedéssel száll harcba, akár Jézus Társaságának harcos 
falanxa. Itt nincs henye epizódszerep, azok is, akiknek szövegből kevesebb 
jut, a lélekrajz gazdag lehetőségét kapják az igazérzésű és éles tekintetű 
szerzőtől. A Főnök Atya alakja különösen gazdag és elragadóan művészi. 
A megértő jóságnak és fegyelemtartó szigorúságnak páratlanul vonzó, em-
berien igaz amalgámja. Toronyi Imre őszinte, keresetlen művészete hiány-
talanul meg is birkózik vele, — ez az alak belénk vésődik, mint a művészetnek 
csak legkülönb termékei. Szavaejtésének kristályos tisztasága pedig a főváros 
mai színpadaira nézve leckeadó és példamutató lehet. Talán csak itt, a beszéd-
nek minden modorosságtól mentes szépségében és erejében van némi számon-
kérni való Törzs Jenő alakításán, mely egyébként a jeles színész érett művé-
szetének, nagy értelmi erejének és magávalsodró lendületének fényes bizony-
sága. Mikor a Pater Rector megtisztelő bizalma elől némaságra kárhoztatva 
kell kitérnie : a felkavart lélek hánykolódását mélyen megéreztető drámai 
csendnek feledhetetlen perceit teremti meg a színpadon. Szakáts Zoltán meg 
Gonda József a lázadozással feltörő egyéni válságoknak kitűnő szószólói. 
Pataky Miklós és Dávid Mihály a másik szárnynak : a rigorózus egyoldalú-
ságnak kemény arcélű képviselői. Vándory Gusztáv szép, nagy és kényes 
feladatot kapott s meglepett finom rajzával, választékos magatartásával, 
árnyalatos beszédével. Balónak egy kissé megártott korábbi sok «síri» hang-
nemű feladata, az extázist — kivált a kezdő mozzanatokban — valamelyest 
túlcsigázza ; maszkját is kevésbbé hangsúlyosra mérsékelhetné. Földényi 
orvosa — noha ezt az alakot sikerült az írónak legkevesebb meggyőző erővel 
felruháznia — jól simul bele az együttesbe, melyből talán csak a Szigeti Jenő 
apát-plébánosa rí ki, nem a felfogásával, mert az megfelelő, hanem a papi 
ornátusból mindenáron kikívánkozó, túlságosan is ószövetségi megjelenésé-
vel. A csodaváró kisfiúnak egyetlen, de nagyfontosságú jelenetében a nemzeti-
színházi előadásokból már ismerős kis Dévényi László tehetséges, kész szí-
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nésznek bizonyult, aki a gyermeknek szóló rokonszenvből a művészet-keltette 
megilletődés magasába emelte fel a nézők lelkét. 

A színpadi keret, amibe a Magyar Színház ezt az ünnepien szép szolgál-
tatását foglalta, méltó a kiváltságos alkalomhoz és becsületére válik Upor 
Tibor stílusérzékének. 

Érettségi. 
(Fodor László színjátéka a Pesti Szín-

házban. 
Megnyerően szép átépítésben, a 

Vígszínház kamaraintézetéül nyilt 
meg a sok vihart látott Révay-
utcai helyiség. Fodor László új da-
rabjával avatták fel a meghittebb ha-
tások szolgálatára szánt színpadot. 
Fodor nem éppen eszményi kamara-
darab-szerző, ezúttal sem az, noha 
külsőségekben valóban meglehetősen 
takarékos. Sajnos, elmélyülőbb lélek-
rajzban sem valami bőkezű. Egy 
eléggé erőszakosan kizsákmányolt öt-
let táplálja a darabot : a leánygimná-
zium egyik érettségis növendékének 
balesete elkobzott szerelmeslevél-fo-
galmazványával, mely majdnem el-
tanácsoláshoz juttatja. A bajból az 
igazgató úr iránt érzett, obligát inté-
zeti «rajongás» megvallásával vágja ki 
magát a kis vádlott, ki azután az év-
záró ünnepély alkalmával — vőle-
génye oldalán távozik a megperzselő-
dött igazgató szobájából. Közben 
megismerjük az egész tanári kart, a 
megértés nagybirtokosait csakúgy, 
mint a pedagógia elnyomorodottjait, 
a jók kiteszik előttünk szívüket a ta-
nári szoba zöldposztós asztalára, a 
gonoszak jobb belátásra térnek, a 
harmadik felvonásban mindenki kap 
egy nyiltszíni tapsra kihegyezett, ha-
tásos «Abgang»-ot, a nézőtéri zseb-
kendők is mozgósíttatnak s a közön-
ség diákkori hangulatokba visszarin-
gatva távozhatik a színházból. Leg-
feljebb a kritikus hiányolja az embe-
reket a — szerepek mögött. Mikor 
pedig benyomásairól számot ad; enyhe 
Fliegende Blätter-ízek kísértgetik az 
ínyét. 

A Vígszínház kiváló együttese — 
Hegedüs Tibor irányításával — töb-
bet nyujt a szerepek puszta kiakná-
zásánál. Vaszary Piroska vénkisasz-
szony-rajza az ósdi hagyományt egy 
életsors igézetével gazdagítja, a leg-
nemesebb művészet ajándékát paza-
rolja a minap elköltözött Rákosi 
Szidi örökében. Makay Margit is a biz-
tos stílusérzék és választékos kifejező-
eszközök remekével örvendeztet meg. 
Muráti Lilinek nagy nehézségekkel 
kell megküzdenie, s ezek szerepének 
nem annyira gazdag vagy összetett, 
mint inkább mondvacsinált voltában 
rejlenek. Nagy érdeme, hogy még így 
sem dolgozik pillanatokra ; ameny-
nyire lehet: egységet teremt és lelket 
éreztet. Somló rokonszenvesen hor-
dozza az igazgató úr édes titkát. Ka-
bosnak a «könnyes humor» ülőszobra 
jutott, nagy maestriával üli le ezt a 
feladatot. Kitűnő a Ladomerszky 
Margit «culture physique»-bajnok-
nője. Vértess rusztikus férfiassága is 
jó színfolt. Viszont a kelleténél ez-
úttal valamivel rikítóbb a Góth 
«kockafejű» és szőrösszívű matézis-
tanára. Peti szeretetreméltó pedellus, 
csak a rábízott szöveg ne volna leg-
többször annyira kiabálóan hamis ! 
Dehát mikor Fodor olyan szívesen 
mond egyetmást a — gyöngébbek 
kedvéért . . . 

Úrilány. 
(Zilahy Lajos vígjátéka a Belvárosi 

Színházban.) 
Ha ezt a vígjátékot bárki más 

(csak neveket ne !) írta volna : meg-
dicsérhetnők rutinját, kártyakeverő 
művészetét s még itt-ott talán ember-
ismeretét is ; ízlését még akkor sem 
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nagyon. Zilahy Lajos neve és dráma-
írói multja mind ennél többre kötelez. 
Csakhogy ezúttal nem túlságosan rá-
tartós a nevére s a drámaíró becs-
vágyát jócskán elnyomja a színpadi 
szerző számítása. Vígjátékot ír a nyo-
morbajutásról és munkanélküliség-
ről, ki-kitör belőle a fájdalom hangja, 
de azután megalkuszik a mozibur-
leszk képtelen és éktelen hatáseszkö-
zeivel. Mai «úrilány»-kérdést feszeget, 
de a frivolságnak olyan elszánt szelle-
mében, amellyel ehhez a kérdéshez 
komolyan közeledni talán mégsem 
illik. Hihetetlenül naivan alapozza 
meg a darabot, még az az ötlet, aho-
gyan merész vállalkozókedvű «úri-
lány»-át a vidéki kastélyba juttatja, 
sem valami új : ilyesmihez már húsz 
esztendeje, néhai Orbók Lóránt víg-
színházi darabjában is volt már sze-
rencsénk. S azután már csak a szín-
padi pillanatokra van gondja, nem a 
művészi valószínűsítésre, hogy vala-
mitérő lélekrajzról ne is beszéljünk. 
Egy magasztaló kritikában azt olvas-
tam, hogy az egészet a mai színdarab-
írás nagy szatírájának szánta. Na-
gyobb tisztelője vagyok Zilahy tehet-
ségének, semhogy szatírai képességét 
ennél többre ne becsüljem. Például: 
az első felvonásban a hugának kokott-
barátnőjén vadul felháborodó állás-
talan mérnök a második felvonásban 
kész-örömest kap azon a sofőri alkal-
mazáson, amelyet nővérének jogosan 
feltehető elcsábítójánál kell vállalnia! 
Miféle szatírát lássak ebben? Hogy a 
becsületesség csak addig dühöng és 
szaval, amíg kennyérrel belé nem 
fojtják a szót? Nem, valóban nem ta-
nácsos ennek a vígjátéknak sűrű ré-
seibe belekíváncsiskodni. Itt is — 
akárcsak a második felvonásban any-
nyit emlegetett borospince felé — 
nagy kopácsolással fúrják az u t a t ; 
de az út végén — üres pince vár ránk: 
a nemes italt rég eladták belőle . . , 

Teljes odaadással, sőt fényűző erő-
prédálással szolgálja a Belvárosi Szín-

ház kitűnő s még tartalékkal is meg-
erősített együttese, legalább is a mu-
lattatás ügyét, ha már a valódi lélek-
árasztásét nem szolgálhatja úgy, 
ahogy Zilahy-bemutató előtt joggal 
várni lehet. Bulla Elma az egyetlen, 
aki emberi sors és lelki hősiesség meg-
mutatása felé tör. Lelki tisztaságot 
s a jellem erejét árasztó egyénisége 
szokatlan, szinte már kockázatos ér-
tékű rangemeléshez juttatja ezt a na-
gyon is tétován megrajzolt leány-
alakot. Búcsúvétele a kastélybeli élet-
től, a második felvonás végén, fölébe 
nő akármiféle hatásos színpadi «Ab-
gang»-nak: szívbemarkolóvá hami-
sítja azt, ami lényegében művészileg 
abszurdum. De a harmadik felvonás 
bohózati talaján már egy kicsit ő is 
szertenéz és nem leli honját a hazá-
ban. Mihályfi Béla és Vizvári Mariska 
nagybirtokos házaspárja előkelő víg-
játéki szinten mozog. Rózsahegyi 
meg Vidor Feri a másik (levitézlett) 
méltóságos-párban jóval egyenetle-
nebb, de tagadhatatlanul nehezebb is 
a rájukbízott alakokat egyre hozzá-
faragni a színpadi kívánalmakhoz, 
melyek a lélektani lehetőségektől itt 
annyira függetlenítik magukat. Páger 
egyéni szeretetreméltóságával szerez 
legalább látszathitelt «alapjában jel-
lemes» léhaságának. Bársony István 
jovialitása is jót tesz a körorvos nem 
túlságosan gusztusos szereplésének. 
Mezei Mária elismernivaló választé-
kossággal rajzolja meg a kokott 
anyáskodó jószívűségét. Nagy Györ-
gyöt ezúttal a rendezés feladatának 
kitűnő megoldásáért illeti a fő mél-
tánylás : a furcsa önérzetű sofőr 
alakját neki sem sikerült elfogadha-
tóvá rendeznie. 

Budapest—Wien. 
(Szántó Armand és Szécsén Mihály 
zenésvígjátéka a Kamaraszínházban.) 

Ugyanezek a szerzők tavaly a 
Százhuszas tempó-val félesztendőn át 
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megtöltötték a színházat. Ezúttal 
nem karriér-darabot írtak, hanem 
nászutasbonyodalmat a Vígszínház 
századfordulói francia bohózatainak 
hangnemében és jól bevált motívu-
maiból. A sűrű ének- és táncszámok-
kal erősen közelednek az operetthez is, 
eszünkbe juttatva a régmúlt éveket, 
amikor ezt a múzsahajlékot még 
Kristálypalotának, majd Revüszín-
háznak hívták. 

Dayka Margit, Fejes Teri, Latabár 
Kálmán és Békássy István : ez a vi-
dám kvartett tolmácsolja a nem va-

lami ragyogóan szellemes szöveg-
könyvet, megtűzdelve a színészi lele-
mény minden fogásával. Ha siker 
lesz : elsősorban nekik tulajdonítható. 
Énekhanggal nem mindig győzik, de 
játékötletből ki nem fogynak. 

A felszolgálás mutatós, Bródy Ist-
ván rendezése friss, a díszletek csino-
sak s a zene félúton elébe siet a hall-
gatónak a temérdek reminiszcenciá-
val. A színlap szerint a fürge muzsi-
káért Carlo de Fries felel, aki — ilyen 
névvel mi egyéb is lehetne? — honfi-
társ. Rédey Tivadar. 

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T . 

A Műcsarnok őszi tárlata. 

Legnagyobb méretű kiállítóhely-
ségünk kapuinak megnyitását ke-
gyeletes ünnepséggel kötötte egybe : 
két termét Székely Bertalan képei 
számára engedte át, a nagy művész 
emlékének hódolt, kinek ebben az 
évben ünnepeljük százéves születési 
évfordulóját. Lotz Károly emlékének 
a mult évben centenáriuma alkal-
mából valamennyi helység rendel-
kezésére állott, Székelyt, ki egész 
életében a lekicsinylés és meg nem 
értés töviskoszorúját viselte, ebből 
az alkalomból is sajátos balsorsa kí-
sérte. Ha valamennyi műve vagy 
legalább is vásznainak nagyrésze 
bemutatásra kerül, talán testet öltött 
volna végre kimerítő méltatása, 
amelyre szakember és a nagyközön-
ség egyaránt évek óta várakozik, ha 
ugyan a várakozást ezúttal meg nem 
únta, hiszen a centenárium oly 
ritka szerencse, melynek elszalasz-
tása katasztrofális lehet. 

A látogató elfogultan jár körül a 
két teremben. Ott függ egymás mel-
lett a fiatalkori, remekbekészült Ön-
arckép, a nagyméretű és mozgalmas 
Egri nők, a szelíd bájú Apáca, a 
monumentális Forrás. A Murányi 

Vénusz merengve néz le a keretből, 
a Japán nő álmodozón fésülködik. 
Hozzá lehet számítani az arcképek 
sokaságát, melyek között meglepe-
tésként hatott néhány gyermek-
portré s a művész édesapjának még 
biedermeier-zamatú, kiválóan sike-
rült képmása. Székely Bertalan rend-
kívüli erényeivel és rendkívüli hi-
báival még felfedezésre vár, tisztán 
látható azonban, hogy legjobb al-
kotásai nem a falképek, nem a na-
gyobb történelmi kompoziciók, de 
nem is az újabban magasztalt váz-
latok, melyekben a vélt impresszio-
nizmus a befejezetlenséggel azonos, 
hanem azok a spekulatív kísérletezés 
nélkül, egyszerűen és közvetlenül 
megoldott vásznak, melyek közül e 
két teremben is jó néhány akad, hát 
még a mester teljes munkásságában. 

A nagy művész közelségének fel 
kellett volna villanyoznia a többi 
termek kiállítóit s helyette csodá-
latosképpen épp a fordítottja tör-
tént. A Műcsarnok nem kényezteti 
el általában a kritikusokat s a szép 
művek barátait, de ezúttal még mé-
lyen a szokott alacsony színvonal 
alatt maradt. Terem-terem után kö-
vetkezik a legszíntelenebb, legjelen-
téktelenebb vásznakkal megtöltve. 
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Merev és jellegtelen arcképek, szab-
ványos aktok, mult századból itt-
feledett életképek váltogatják egy-
mást rosszul képzett amatőrök vi-
rágcsendéleteivel keveredve. A szo-
borterem üresen ásít, illetve szobrok 
helyett Haranghy Jenő nagyméretű 
kartonjai dekoralják. A képek kö-
zött Kontuly Bélának a kormányzó-
ról festett szűkszavú és erőteljes arc-
képét és Heintz Henrik néhány kom-
pozicióját lehet megemlíteni. 

Az osztrák kiállítás. 

A Nemzeti Szalonban Ausztria 
reprezentatív kiállítása nyilt meg, 
amely bemutatást elvileg örömmel 
kell üdvözölni, sőt kívánatos lenne, 
ha hasonló cserekiállítások kapcsán 
megismerkedhetnénk oly nemzetek 
művészetével is, melyek az utazás 
szabványos országútjaitól távolabb 
esnek s így nehezen tanulmányozha-
tók. Ausztriáról ezt nem lehet el-
mondani ; valószínűtlen, hogy aki 
a mai művészettel csak kevéssé is 
foglalkozik, ne ismerné a szomszéd-
ország pikturájának legnevezetesebb 
képviselőit. 

A Nemzeti Szalon ezúttal bemu-
tatott anyagának hivatalos védnöke 
maga a szövetségi kancellár. A kiál-
lításon csak élő művészek vettek 
részt s így igen sajnálható, hogy az 
osztrák szecesszionizműs finom és 
dekadens mestereitől, kik már nem 
tartoznak az élők sorába, Gustav 
Klimt-től és Egon Schiele-től nem 
került kép a közönség előtt. Ugyanez 
okból maradhatott el Albin Egger-
Lienznek, Anton Faistauernek vagy 
a szobrász Anton Hanaknak művé-
szete, de az már bajosan magyaráz-
ható, hogy a legnagyobb élő osztrák 
festő, Kokoschka sem került a ki-
választottak közé. 

Az anyag változatos, de kissé 
fáradtan hat. Az új osztrák művészek 

megértik az idő beszédét, cseppet 
sem konzervatívok, de a kezdemé-
nyező erő hiányzik belőlük. Rendkí-
vül kultúráltan és tudatosan feste-
nek, meggyőzni azonban kevéssé 
tudják a szemlélőt. A sok kép közül 
kiválik Franz Lerch-nek Önarcképe 
feleségével, mely formaadásának sa-
játosságaival Karl Hoferre emlékez-
tet, azonkívül az Utrillo-hatás alatt 
fejlődő Hans Ruzicka-Lautenschla-
ger néhány tájképe. Az építészeti 
részben Klemens Holzmeister ural-
kodik, ki nemcsak Ausztriának, ha-
nem egész Európának egyik legki-
válóbb modern mestere. 

Bernáth Aurél képei. 

A Szépművészeti Kiállítások Má-
ria Valéria-utcai helysége évadját 
Bernáth Aurél gyüjteményes kiállí-
tásával nyitotta meg. Bernáth né-
hány év óta elvonultan dolgozott 
Pöstyénben és Budapesten, újabb 
termése most került a közönség elé. 
E művész valamennyi kiállítása ritka 
és mély élményt jelentett s meg lehet 
azt állapítani, hogy ezúttal is azt 
jelent. Az aggodalmaskodók attól 
féltek, hogy oldott, lebegő festési 
módja a művészt előbb-utóbb a tel-
jes ernyedtséghez vezeti, de szeren-
csére nem ígv történt. A formák 
ma sem öltenek szilárdabb testet, de 
a páratlan színkultúra jobban össze-
tart ja azokat, mint eddig. Bernáth 
Aurél lírája a gordonka legszebb 
hangjain búg, a hétköznapi jelen-
ségeknek és jeleneteknek különös, 
újrafogalmazott, misztikus értelmet 
ad. Új kiállítása új lehetőségek és 
utak előtt nyitja meg a kaput, a vi-
lágosabb színskála érettebb, égőbb 
színeknek ad helyet s tisztán lát-
ható, hogy a továbbfejlődésnek rend-
kívüli lehetőségei vannak-e magános 
és magából fejlődő művész esetében. 

Genthon István. 
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Z E N E . 

A JUBILÁRIS LISZT-ESZ-
TENDŐ Liszt születésének 125. év-
fordulóján vette kezdetét. A Liszt-
Ferenc Társaság, a Magy. Kir. Opera-
ház, a Székesfőváros, a Zeneművé-
szeti Főiskola ünnepségei október 
21—22. napját igazi Liszt-napokká 
avatták, midőn a főváros egész társa-
dalma összeforrt a nagy magyar mes-
terről való megemlékezésben. Zenei 
szempontból az operai díszelőadás 
keltett figyelmet. It t került Budapes-
ten először bemutatásra Liszt: Hun-
garia c. szólókra, kórusra és zene-
karra írt kantátéja. A mű a szabad-
ságharc idejéből való, szövegét Franz 
Schober írta. Lelkes hangulata, a ver-
bunkos zenéből vett, legnagyobbrészt 
kuruc motívumai bizonyítják, hogy 
Liszt a válság idején is mennyire 
együtt érzett hazájával. Magát a mű-
vet Liszt csak zongoravázlat formá-
jában készítette el, amiből az Ö in-
tenciói szerint A. Conradi dolgozta ki 
a partitúrát. Raabe Péter, a német 
zenei kamarák elnöke, a legújabb és 
valóban alapos Liszt-biografia írója 
fedezte fel Weimarba és 1912-ben ott 
be is mutatta. Most ő maga jött el 
hozzánk, hogy személyesen vezé-
nyelje el a művet. Ezen a téren is 
olyan alapos készültségről és tudásról 
adott tanubizonyítékot, mint a zene-
tudományban. Ugyancsak ő vezé-
nyelte Liszt hasonló című szimfo-
nikus költeményét. Ezek mellett az 
Ideálok Dohnányitól vezényelt elő-
adása képviselte lényegében a legtel-
jesebben az ünnepi est hangulatát. 
Hiszen mi volt Liszt egész élete más, 
mint az ideálokért való küzdelem, 
folytonos szemmeltartása a legmaga-
sabb célnak, az egyéni tökéletesülés-
nek. Schiller költeménye csak a vezér-
gondolatot képviseli Liszt zenéjében. 
Az első rész előretörő, friss, tettrekész 
hangulata után hirtelen letörés: hiá-
ba küzdünk, hiába akarunk talpra-

állni, ólomsúllyal nehezedik ránk a 
nagy egyedüllét, mindennek hiába-
valósága, az emberi élet ezerféle ki-
ábrándultságának keserve. De Liszt 
sohasem hagyja szívünkben a keserű-
ség fulánkját. Az emberi élet minden 
magasságait és mélységeit megjárta 
ő, megszenvedett azért, hogy a hit 
szárnyán tudjon felemelkedni és má-
sokat is felemelni. Dohnányi ve-
zénylő pálcája nyomán mintha szár-
nyakat kapott volna a zenekar, hogy 
a hatalmas Finalé-ban valóban «mae-
stoso con somma passione» hirdesse 
az Ideál diadalát a kicsinyhitűség, a 
lelket bénító csüggedés felett. — Szent 
Erzsébet legendájának 5. és 6. képe 
zárta le a műsort. A bensőséges, 
őszinte hang, az egyszerű fenség talán 
ezekben a képekben szorítják legjob-
ban háttérbe a technikai érdekességek 
külső hatásait. Nem csodáljuk, ha a 
mai törtető világ kevés élvezetet talál 
benne. 

A SZELLEMI EGYÜTTMŰKÖ-
DÉS Szövetségének Magyar Egyesü-
lete, a Liszt Ferenc Társasággal kar-
öltve, felolvasó-estét rendezett, ame-
lyen Guy de Portualés gróf, a regényes 
életrajzairól ismert zeneíró, «Liszt, 
Wagner et la France» címmel 
tartot t előadást. Pourtalés előadásá-
ban Lisztről csak annyit hallottunk, 
amennyit éppen hevenyészve adha-
tot t főtémájához : Wagner és Francia-
ország viszonyához. A forradalmi esz-
méket itt szívja magába a fiatal 
Wagner, aki Liszttel is Párisban talál-
kozik először. Az akkor Páris opera-
színpadán uralkodó nagy olasz operai 
stílussal szemben, Wagner szenvedé-
lyes ellenzéki magatartásával telje-
sen egyedül áll. Pourtalés elismeri 
Liszt érdemeit Wagner művészetének 
terjesztésében, de egy szóval sem tért 
ki arra, hogy az a 35 éves barátság, 
amelynél önzetlenebbet, nemesebbet 
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aligha mutat fel a művészettörténet, 
nemcsak Wagner zsenijének szolgála-
tából állott, hanem éppen Liszt ré-
széről sok impulzust adott a jellegze-
tes wagneri stílus kialakítására. Erre 
az eszmetársításra ugyancsak lett 
volna alkalom a Wesendonk Matild 
szövegére írt dalok zenei bemutatásá-
nál, Pourtalés gróf azonban, úgylát-
szik, «népszerű» előadást akart tar-
tani, s így a romantikus momentu-
mok voltak előtte fontosak, nem pe-
dig, legalább csak megemlítése annak, 
hogy Wagner a Tristan szerelmi mo-
tívumát Liszttől vette. 

Előadása során kitért Gobineau 
gróf, a francia történetfilozófus és 
Wagner szellemi kapcsolataira, aki 
különösen faj elméletével — az árja-
fajok felsőbbségéről — volt Wagnerre 
nagy hatással. Pár észrevételben érin-
te t te még Pourtalés Wagner második 
feleségének, Liszt Cosimának francia 
műveltségét, miáltal Wagner ismét 
érintkezésbe kerül a francia szellem-
mel. Cosima nagy műveltségét, okos-
ságát, Wagner és művészete iránt ta-
nusított szenvedélyét Mme de Main-
tenon és XIV. Lajos viszonyához ha-
sonlítja. Pourtalés gróf előadásával 
igen kellemes órát szerzett hallgató-
ságának. Basilides Mária a Wesen-
donk-dalok közül hármat mély át-
éléssel tolmácsolt. 

AZ OLASZ KARMESTEREK 
vendégszereplése mindig érdekes vál-
tozatosságot jelent a főváros zenei 
életében. Minapi vendégeink Molinari 
és De Sabata karnagyok közül kétség-
telenül az utóbbi, a jóval nagyobb 
kaliberű (a milanói Scala főzeneigaz-
gatója), de a hasonlóság a vérmérsék-
letben, a külső gesztusokban azonnal 
szembetűnik : egész testükkel, min-
den csepp vérükkel dirigálnak. Moli-
nari felfogásában a Magyar Zsoltár 
reálisabb színezetet nyert, néhol erő-
szakosan is hatott, de fokozásaiban 
olyan pezsditő erővel, aminőt csak 

ilyen olasz vérmérséklet gyujthat a 
zenekarban. A költői finomságok, 
metafizikai mélységek éreztetése már 
távolabb állnak még De Sabata egyé-
niségétől is. Vezénylésében utóbbi 
még Molinarinál is plasztikusabb. 
Nemcsak kifejezi, hanem megjátsza a 
zenét. Ennyiféle mozgás egy karmes-
ternél már szinte groteszkül hat, 
még ha őszinte szívből fakad is. Hon-
fitársának, Respighinek Roma pineái 
c. szimfonikus művében valósággal 
remekelt De Sabata. It t elemében 
volt az olasz muzsikus plasztikusan 
megjelenítő, mindent képekben, szí-
nekben felfogó fantáziája. Minden té-
tel egy-egy kép, amelyet színpompás 
zene illusztrál. A «Via Appia pineái» 
c. a leghatalmasabb. A ködös, misz-
tikus hangtömegből lassan, fokozato-
san kibontakozó zenei gondolatok 
diadalhimnusza valóban csak a haj-
nali szürkeségből lassan felkelő nap-
nak az egész láthatáron szétömlő ra-
gyogó fényével hasonlítható össze. 
Franck Caesar D-dur szimfóniájával 
bizonyította be De Sabata, hogy nagy 
zenei intellektusával ezt a ritmikailag 
meglehetősen egyhangú, s ma már 
harmonikus érdekességei mellett is 
kissé terjengősnek ható művet színe-
sen és érdekesen tudta tolmácsolni. 
Bartók Béla Magyar képeiben a gro-
teszk vonás állt hozzá a legközelebb, 
amit igen ötletesen, bár túlságosan ki-
hangsúlyozva jut ta tot t érvényre. Ez-
zel szemben Bartók zenéjének párat-
lan ritmikus erejét, hangszerelésének 
jellegzetes finomságait és szellemes-
ségét már elnagyolva adta vissza. 

Az est sikerében méltán osztozott 
a kitűnő vezető minden intencióját 
híven követő Budapesti Hangver-
senyzenekar. 

A FILHARMONIAI TÁRSASÁG 
I. hangversenyét Dohnányi Ernő rég 
nem hallott zongorajátékával kezdte. 
Beethoven C-moll zongoraversenyét ját-
szotta azzal az utolérhetetlen artisz-
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tikus költőiséggel, amely annyira 
egyedülállóvá teszi őt a mai zongora-
művészel között. Játéka mindenkor 
a művészi idealizmus diadalát jelenti, 
egy magasabbrendű világ éreztetését, 
azért hat olyan üdítően és felemelően. 
Hatalmas terjedelmével kiemelkedő 
száma volt a műsornak Berlioz Fan-
tasztikus szimfóniája. A francia zene 
egyik legnagyobb képviselője, Liszt 
kortársa, mindig számot tarthat az 
érdeklődésre. Az «idée fixe» megalko-
tója, éppen a most hallott szimfóniá-
jával, korszakalkotó volt a programm 
zene történetében. Liszt volt az első, 
aki csalhatatlan zenei ítélkezésével 
felismeri Berlioz zsenialitását, hang-
szerelésének eredetiségét és színgaz-
dagságát, ami még ma is próbára 
teszi a zenekart. A diszharmonikus 
lélek azonban minduntalan kiütközik 
a mű zenei és hangulati kiegyenlítet-
lenségében : mély és fenséges gondo-
latok mellett lapos közhelyek rontják 
a hatást. Mintha inkább csak a tem-
peramentumban és nem a szív mé-
lyén gyökerezne az ihlető forrás : az 
idée fixe-hez fűződő képzet, Berlioz 
boldogtalan szerelmének, Henriette 
Smithsonnak képzete. A lényeg azon-
ban, hogy Berlioz boldogtalansága 
nélkül sohasem született volna meg 
a nagyromantika programmzenéjé-
nek ez a halhatatlan műve. 

A második filharmonikus hang-
verseny nagy külföldi sikert mutat-
hat fel. Issai Dobrowen, a fiatalabb 
orosz zenésznemzedék egyik legerő-
sebb tehetsége (kitűnő zeneszerző is) 
vezényelte két honfitársa művét. 

Liadow rendkívül kifinomodott pszi-
chológiával és hangfestéssel építi fel 
zenekari miniatürjeit. Az Elvarázsolt 
tó és a Kikimora, az orosz népmesék-
ből meríti ihletét. Az orosz lélek külö-
nös, titokzatos világa árad felénk a 
misztikus hanghullámokon. Skriabin 
Poème de lextase c. műve már címé-
vel jelzi a transcendens régiók keresé-
sét. Jellegzetes kifejezése a romantika 
mindent felölelni vágyó egyetemes 
szellemének, amely Skrjabinnál a leg-
szélső határokig fokozza a zenei hang-
zás színpompáját, telítettségét. A mű-
vészet szerinte csak eszköz a lélek 
földi korlátaiból való áttörésre, a 
világegyetembe való beolvadásra. Ha-
talmas zenekara egyetlen szenvedé-
lyes küzdelem ezért a célért. Itt-ott 
erősebben hangzik ki a fúvók nyugta-
lanítóan józan, kétkedő, gúnyos 
hangja, hogy újra belefojtódjék a 
hangtömegek szinte önkábításnak 
ható mámoros dinamikájába és len-
dületébe. Dobrowen nagyszerű bele-
élő képességgel és magával ragadó 
erővel jut tat ta érvényre a két orosz 
mester művét. Magyar újdonság is 
szerepelt a műsoron, a szerző saját 
vezényletével : Stefániai Imre Magyar 
képei. Jószándékú munka — magyar 
népdalok feldolgozása három tétel-
ben —, de annyira minden egyéni öt-
letesség, szellemesség, eredetiség hí-
ján, mintha a vezénylő szerzőnek lett 
volna a legkevesebb köze hozzá. Ta-
lán valami spanyol vagy amerikai té-
mában nagyobb sikerrel és őszintéb-
ben tudta volna saját Énjét meg-
mutatni. Prahács Margit. 


