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KLASSZIKUS VÍGJÁTÉKESTÉK
Kleist Amphitryonja

és Shakespeare Makrancos hölgye a Nemzeti
Színházban.

Német szellem és valódi vígjátéki véna ritkán jelentkezik
együtt. A tragikus életérzésű Kleist többször is áthágta ezt a
mesgyét, de sohasem úgy, hogy a választóvonalat — a vígjátékíró Shakespeare módján — eltűntette volna, a bűn és szenvedély,
másrészt a harsogó jókedv és tündéri képzelet világát az élet kiapadhatatlan gazdagságát és sokszínű teljességét árasztó egységbe
fogva össze. Amphitryonja különösképen mutatja ezt a törést.
Tárgya itt a görög hitrege egyik legcsiklandósabb pletykaanyaga,
mely évezredek óta ingerli a tiszteletlenkedésre hajlamos színpadi
költőket. Maga Molière is kapott rajta, egy kissé a tulajdon korának földi istenségei felé sandítva. Kleist az ő bohózatát vette
alapul, mellékesebb szereplőit is ennek hangneméhez igazította
hozzá, de a különösen egyik száránál fogva rendkívül előkelő
szerelmi háromszög költői feldolgozásában gyökeresen szakított
a gall léhaság szellemével, itt a földi férfi germán ösztönösségű
tekintélyimádatának meg a mennyei hatalmasság metafizikai
«gátlás»-ainak éppen nem vígjátéki, sőt magvában mélyen és
gyötrelmesen tragikus összeütközése ragadta meg, s ami művében a nagy irodalom sugallatosságával hat, mind ebből a mindkét
félre nézve tökéletes reménytelenségében is magasztos küzdelemből adódik. Csakhogy — ismétlem — a bohózati alapépítményen
ez az égbenyúló torony szilárdan meg nem vetheti lábát, valami
különös, ködös csillogásba burkolódzik, és benne a gyönyörű szólamokkal megzendülő, lehelletfínomságú vonásokkal megrajzolt
női főalak is mintegy hontalanná válik, szinte még a földi realitás
talajától is elszakad, nemhogy vígjátéki fogantatásához hű maradhatna.
Mindezekért azután színházi nézőtér előtt ez a stílusegységet
megtagadó vígjáték semmiféle irodalmi stílust, kort, vagy eszmei
áramlatot valójában nem idézhet föl, ha mindgyárt részleteiben
a német transzcendentális bölcseimi iránynak egyik legragyogóbb
irodalmi megvalósulása is. A közönség lelkiszegényei a mennyei
Napkelet I.
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«chronique scandaleuse»-t szimatolják benne s ennek helyén a
hosszú eszmecserék alatt ásítoznak; az értőbbek pedig belekapcsolódnak a tündöklő dialektikába, s a Jupiter-Alkmene kettős szólamait úgy élvezik, akár valami oratóriumot, de őket meg
az zavarja, hogy áhítatukba bele-belerikkant a nyersebb jelenetek
dudaszava.
Szabó Lőrinc fordítása nagy írói érzékenység, stílusbeli fogékonyság és kifejezésbeli tékozló gazdagság tanuságtétele. A jelenetek hangszíne szerint kitűnően váltja a tolmácsolás formanyelvét, lírai szárnyalása elragadó, csak az útszélibb fordulatok
csábítják itt-ott a «kültelkiesség» szókincsének némi becsempészésére, amit Shakespeare drasztikuma még inkább megbír (noha
az Ahogy tetszik átültetéséből is már nem egyszer kiütközött), de
Kleist szellemétől összebékíthetetlenül idegen.
Németh Antal rendezése a dráma jólfelfogott szellemében
halad, kellően mértéktartó a burleszk elemek színpadi kizsákmányolásában és kellően líratisztelő a fődolgokban. A közreműködők
közül a komoly feladatok letéteményesei derekasan álltak helyt
a rájuk bízottakért, a bohózati alakok (Makláry, Major) érezhetőleg szívesebben húztak volna az öblösebb komédiázás felé ; így
— lefékezve — egy kissé elszíntelenedtek. De Tőkés Anna Alkmenéje az utóbbi idők egyik legszebb drámai alakítása. Nem
hágott koturnusra, de egész magatartásában benne volt a benső
lobogásnak, szenvedés és boldogság egymásbajátszásának megejtő varázsa. Ilyen drámai színésznő nem érdemelne-e szaporább
foglalkoztatást ezen a nagyigényű színpadon? Vagy a Nemzeti
Színház hovatovább elszegényedik az igazán tragikai és költői
feladatokban? Lehotayra nehéz szerep jutott, nehéz két szerep :
a földi s az égi Amphitryoné. Nagyon finom és nagyon biztos
árnyalással, igazán belülről oldotta meg ezt a kettősséget, a kelletlen kuriózumszerűségnek még nyomát is kiküszöbölve. E rendezői kísérletnek legfeljebb a zárójelenet másod-, sőt harmadpéldányú Jupitere ingathatja meg teljes hitelét.
Horváth János díszletei grandiózusságukkal kapnak meg.
*

Shakespeare már második művével iktatódott be a sorozatba, a Nemzetiben csak húszéves multú Ahogy tetszik után a
száz éve szinte szakadatlanul játszott Makrancos hölgy-gyel.
Felújításokban rendszerint a főszereplők cserélődnek ki, most
éppen ők őrködtek a folytonosságon s körülöttük újult meg
minden : színpad, jelmezek, rendezés, sőt maga a szöveg is :
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Lévay József fordítása helyett Harsányi Zsolt új munkáját kaptuk. Nagy kedvvel, lendülettel és sok rátermettséggel dolgozott
rajta, egészben véve sikeres eredménnyel, csak a kirívóbban mai
és «helybeli» fordulatok használatában tarthatott volna itt-ott
szigorúbb mértéket.
A rendezés valamivel erősebben a farce stílusa felé haladt
mint ahogy a multban megszoktuk, bár korántsem annyira, mint
a «Circus Reinhardt» manézs-elgondolása, vagy akár annak a
nürnbergi társulatnak «játékdoboz»-felfogása, mellyel néhány
esztendeje épp a Nemzeti Színház kamaraszínpadán találkoztunk.
De az Ahogy tetszik vidám-melankólikus, regényes álomvilága
valahogyan igazabb fogékonyságra lelt Németh Antal rendezői
ihletében, mint most ez a színpadunkon annyi emlékezetes nagy
hagyományban gazdag komédia. Gyökeresebben nem kívánt szakítani ezekkel a hagyományokkal, csak a tarkább és hangosabb
felszolgálásban kereste az élőbbé varázsolás biztosítékát. Nem
mindig sikerrel. A szereplők így nem egyszer inkább a helyzetekhez illegették magukat, semmint az alakok gazdagabb benső kidolgozásának a Shakespeare-játszásban mindenekfölött álló feladatához. A két főszerepben ezúttal is azokat láttuk, kiknek
alakításához oly sok pompás estének emléke fűződik. Tasnády
Ilona bősz Katája annak idején nagy és örvendetes meglepetés
volt, a gazdag árnyalatosságnak s egyúttal a művészi egységnek
nem mindennapi remeke. Az összhangnak ez a varázsa, s a szép
magyar szóejtésnek aranyértéke most is hódolatot parancsol, csak
vérmérsékletének sodróereje nem hat olyan ellenállhatatlanul,
pedig — ha valahol — ebben a vígjátékban ez is elengedhetetlen.
Ugyanez áll Kiss Ferenc Petruchiójára is. Tizenöt évvel ezelőtt
így jellemezte Harsányi Kálmán : «fiatal, ropogós, incselkedő és
elragadóan puskaporos». Mindehhez a művész mai valója már
nem szolgáltatja olyan önkéntelenül a játsziságukban is oroszláni erőket, most — meghiggadva — egy kissé kívül került önmagán s a színészi fölény és tudás archimedesi pontjából irányítgatja a — jeleneteket. A fiatalok pedig (Juhász, Várkonyi, Pataky
Jenő stb.) a shakespearei levegőben nem mozognak még igazi
otthonossággal — aligha csupán a saját hibájukból.
Jaschik Álmosné színpadi Páduája jól keretezi a játékot.
Ludas Matyi. Dékány András
vidám zenés játéka a Nemzeti
Színházban.
Lehet-e korszerű kérdések

színpadirodalmi stílusát évszázados írói szemléletre építeni?
Fazekas Mihály keserű-vidám
eposzának drámaiasításával az
24*
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utódok váltig ilyesmire törekszenek. A Nemzeti Színház igazgatója is «a letűnt világ zsarnokoskodó feudalizmusával szemben az egészséges, népi szociális
gondolat győzelmét» érzi ki ebből az új adaptációból, s közben Beaumarchais Sevillai borbély-át emlegeti (inkább a Figaró házassága-ra gondolhatna).
De ez utóbbit valóban a kor
szele járta át. A deres fénykorának Ludas Matyija viszont
aligha mutathat irányt a mai
problémáknak nem éppen kívánatos önbíráskodás útján való
megoldására. Azonfelül a régi
meseanyag tökéletesen drámaiatlan is, hacsak a négy
ízben lemért huszonötöt nem
fogadjuk el drámai aktusnak.
A Nemzetiben most harmadszor támad életre Fazekas hőse,
de színpadi életre egyszer sem
bizonyult alkalmasnak. Vajda
Ernőnek jó negyedszázados kísérletéről egyik bírálója azt
írta : meg kellett volna győzni
a szerzőt, hogy Ludas Matyi
színpad részére nem téma. Mi
ugyanezt valljuk s e legújabb
próbálkozás után még fokozottabban.
Dékány András talán csakugyan a mához akart szólni, de
azon a megállapításon kívül,
hogy a Tisza füzesei ma is kitűnő vesszőket termelnek, nem
sokat «problémázik». Csak úgy
mesél a színpadon, közben énekeltet, táncoltat, s minden szakaszának végén lerovatja a bot-

illetményeket. Még a tulajdon,
rendszerint ízes és rokonszenves
írói hangjára is bajos ráismerni,
annyira «stilizálja» a darabot ;
végül is szinte a Kisfaludy Károly formanyelvében reked el,
ami vajmi kevéssé igazolja az
igazgató-rendezőnek a darab
burkolt, de a jelen kérdései felé
mutató időszerűsége felől táplált véleményét.
Liszt Nándor friss, ötletes,
lüktető dalszövegekkel járult
hozzá a színességhez, Laurisin
Miklós kellemes zenéje is sokat
lendít az egészen, magyaros és
lendületes, némi egyezkedéssel
Kacsóh és Kodály szelleme között, végül Pekáry István díszletei is mutatósak és mulatságosak, szintén némi egyezkedéssel a magyar folklore meg
a Kék Madár között.
Németh Antal rendezése
csupa odaadás és bőkezű szolgálatosság, de végül ő sem
bírja megvalósítani azt a stílusegységet, melynek hiánya a jószándékú, lelkes darabnak legfőbb fogantatási baja.
A színház művészei érezhető
örömmel vállalják mókás feladataikat, valamennyien egy
kissé kabaréfigurákká önállósulva, pillanatnyi hatásokra dolgozva. Jávor Pál Matyija nagyon kedves, megnyerő operettalak, csakugyan fürge Figarojelenség, — sajnos, Beaumarchais szellemes szövege nélkül.
Abonyi Géza Döbrögi basavonásait valami magyar Fal-
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staff-féle meleg kedéllyel enyhítgette. Lukács Margit egy hatásos dalbetéthez jutott az elmaradt alakítani való helyett.
Pethes Sándor ittas-jelenete lényegében szintén ilyen betét.
Olty Magda és Matány Antal
«tűzrőlpattant» párja igen szeretetreméltó. Emberi zamat és
jellegzetesség legtöbb volt Makláry vén Szamaras Marcijában :
túlnőtt a szerepén. Az ő ízrőlízre magyar Sancho Pansája
maradó értéke az előadásnak.
Grófkisasszony.
Harsányi
Zsolt vígjátéka a Vígszínházban.
Trianon óta a «békebeliség»nek külön varázsa van a színpadon, a békevilág egykori fiataljai most elérzékenyülten mesélnek róla a mai fiataloknak,
esetleg a magukkal egykorúaknak is, mint ahogy fehér asztal
mellett valóban szívesen idézgetjük az elmerült multat s
benne hajdani valónkat. Ez a
«megszépítő távolság» — valljuk meg — valami túlságosan
tárgyilagossá nem tesz bennünket, jobbára csak azt vesszük
tudomásul, amit szívesen őrizgetünk emlékünkben. Harsányi
Zsolt meg is gyónja, hogy «idill»t
akart írni, éneket a naivság
dicséretéről. Két kedves, csupaszív féltehetségnek, egy vidéki
versfaragó fiatalembernek, meg
egy tabán-krisztinavárosi kórista leánynak szerelmi történetét meséli el, tökéletes hűséggel az operett szövegköny-

vek hagyományához, de e vonatkozásban is a «békebelihez»,
mely ragaszkodott az érzelmesség és — értelmesség kettős követelményéhez.
Körítésül pedig megrajzolgatja a háború előtti pesti «bohém»-világnak fölöttébb vázlatos, inkább csak az «ugratások»
területére szorítkozó hely- és
környezetrajzi térképét, végül
pedig futólagos «helyszíni közvetítést» is ad a közállapotokról, az időpontra nézve meglehetős költői szabadsággal,
mert pl. Tisza István második
kormányalakításának
napjaiban föllépteti az akkor már hat
esztendeje az Úr békéjében pihenő Podmaniczky bárót, stb.
De hát a korhangulat idézgetése kortörténeti hűségre még
nem kötelezhet.
Harsányi Zsolt rokonszenves
írói hangja, természetes kedvessége most is megteszi a magáét,
közönsége bizonyára szívesen
követi mesemondásának nem
éppen töretlen útjain. S már
Molière megmondta, hogy jóízlésű közönség szórakoztatása
nem tartozik a könnyű feladatok közé.
A szórakoztatásról a Vígszínház színes, szép munkája is bőkezűen gondoskodik. Tolnay
Klári ál-grófkisasszonya csakugyan utat lel a közönség szívébe, s nem régbevált naiva
eszközök csillogtatásával, hanem azzal, hogy a fiatal művésznő egyre jobban rátalál a
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tulajdon szívére. Perényi László
férfias kedvessége, keresetlen
bensősége is ilyesmivel biztat.
Vízvári Mariska mély emberismerete és egyénítő vonásokban kifogyhatatlan színészi képzelete most is győzedelmeskedik:
ha kilép a színpadra, ízes, meleg
élet támad körülötte. Bihary
József a paraszti genre becsülnivaló kitűnősége, de ezúttal mellette is feltűnik a Dán Etelka
friss cselédleánykája. Ajtay,Kőmíves, Egri és Berczy vidám
kedéllyel rajzolja ki az újságírók jeles quadrifoliumát. Erdélyi Erzsébetet először láttuk
ezen a színpadon, teljesjogúságának megszerzéséhez, mintha
még szüksége volna egy-két lépésre. Tarnay eleven rendezése,
Vörös Pálnak ez alkalommal
különösen leleményes díszletei
minden elismerésre érdemesek.
Az Angol Bank nem fizet.
Békeffi István és Stella Adorján
komédiája a Pesti
Színházban.
Miután színpadaink éveken
át kábítgattak a könnyű meggazdagodás igézetével, újabban
abból adogatnak leckét, hogy :
a pénz nem boldogít, s két szerető szív kis kunyhóban is megfér. Mintha ennek a felfogásnak is volnának némi irodalmi
előzményei. Sebaj. A nyomában
fakadó megbékélés van olyan
kívánatos, mindenekfölött pedig reálisabb alapokon támad,
mint a karrierdarabok ácsingó-

zása azokra a milliókra, amelyeknek elérhetősége a gyakorlatban oly kevéssé igazodik a
színpadi előírásokhoz. Ebben az
újdonságban akkora összegekről van szó, hogy puszta kimondásukhoz is Angliába kellett helyezni a cselekvényt, s még így
is az derült ki belőle, hogy a
happy endinget maga az Angol
Bank sem vállalhatja. Oroszlánszívű Richárd XII. századi
adósságleveléből a keresztes vitéz ős kései autószerelő-ivadékára először ugyan csekély harminckét billió font káprázata
derül, de a markát végül is
szerény tizenkét font üti. De
mindenért kárpótlást nyer egy
ennivaló skót borbélykisasszony
szerelmében, meg két tulajdon
benzinkút vágyálmának beteljesülésében.
A portékánál itt jóval többet ér a csomagolás. A lenge
kabaréötletet nem fújják föl
nagy képpel semmiféle problémává, a marionettjáték stílusában maradunk, az irrealitást
Vörös Pál kacagó színpadképei
már mintegy maguk is megszabják. Ehhez a stílushoz marad hű Hegedüs Tibor könnyed
gráciájú rendezése, ehhez a szereplők őszintén vidám játéka.
Ebben Ráday Imre viszi el a
pálmát, finom, diszkrét színekkel dolgozik, a sorsfordulókon
beékelt énekszámai vagy inkább parlandói pedig (Bródy
Tamás ötletes zenei elgondolásában és tolmácsolásával) külön
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fűszere az előadásnak. Turay
Ida a józan, Komár Juliska a
számító szerelemnek igen szeretetreméltó megtestesítője, Köpeczi-Bóocz, Gárdonyi, Dénes
György és Bárdi Ödön az epizódba visz színességet és jókedvet, Kőváry Gyula fanyar humora pedig ebben a környezetben is jól érvényesül.
Ezer hold pipacs. Ignácz Rózsa
vígjátéka a Vígszínházban.
Regényeiben sem fogta meg
feladatát könnyebbik végéről a
rokonszenves fiatal művésznő,
most a színpadon sem gondol
felelőtlen szórakoztatásra. Vígjátékának környezete olyan,
amiből a falu- és birtokproblémás mai szakirodalom nem éppen vígjátéki mozzanatokat szokott meríteni. Van bátorsága
szóbaállni a legkegyetlenebb
kérdésekkel, a tiszaháti ezerholdas birtokon rendre megmutogatja az anyagi és erkölcsi
bajoknak egész dandárját, valamivel talán még többet is és
valamivel rikítóbban, semhogy
rajza az adatgyüjtő buzgalom
némi túlzását ne mutatná.
Az adatgyüjtés láza fűti doctoranda hősnőjét is, aki az új
idők viharszeleként köszönt be
félúton-habozó unokabátyjának
áporodott levegőjű házatáján és
jöttére megnyílnak az ajkak,
szóra fakadnak a sebek, valameddig az új időkben is régi
menetrend szerint megébredő
szerelem segítségével jobb me-

derbe nem igazítja a veszedelmesen duzzadó népi erőket.
Nagyjában ez történik, legalább is a szerző elgondolásában. Valójában a tudós kisasszonynál sokkal többet lendít
a dolgokon a paraszti vérű házvezetőnőnek keserű, de okos
elszántsága, aki felemás helyzetéből maga szabadítja ki magát, önfeláldozásával mintegy
váltságot vállalva sorstestvéreinek jövőjéért.
Drámailag még sok a bizonytalankodás, az író érezhetőleg
óvakodik a valódibb benső fejlesztést kívánó jelenetektől,
ilyenkor nyomban ajtót nyittat szembenálló alakjaira, színpadán általában feltűnően sok
a jövésmenés, a részletek a fődolgok rovására burjánzanak
el. De máris van érzéke a szó
drámai hatóereje iránt, ez az
enigmatikus készsége megóvja
a kezdők legjellegzetesebb hibájától, a színpadi szónoklástól.
Irói nyelvének is van hajlékonysága, van ízessége is, annál inkább érdemes lett volna
egy-két botlását a szövegből kiküszöbölni (úgy tűnik nekem,
lekésem a vonatot, egybekelünk
vagy összeházasodunk helyett
összeesküszünk).
Az előadás jól pereg, Tarján
György rendezése komoly elismerést érdemel. A szereposztással már nem érthetünk tökéletesen egyet. Ajtay Andor fiatal földesura hibátlan alakítás,
legfeljebb valamivel kérgesebb-
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nek képzelnők ezt az alakot.
De már Tolnay Klári falufürkésző kisasszonya nem egészen
meggyőzően «céhbeli». Egy-két
valóban elragadó mozzanata
mellett sokszor egészen külsőséges maradt. Ezt a kitűnő fiatal tehetséget most egyvégtében már a negyedik darabban
szerepelteti a színház, talán
ezért nem érlelhette meg egészen művészi munkáját. Makay
Margit a házvezetőnő alakjában sötétebb hangszínű drámai
feladatot kapott s kivált a zárórészben a maga legjobb szín-

vonalára emelkedett; csak a
parasztibb hitel esik valamelyest távolabb egyéniségétől.
Föltétlen elismerés illeti Vágóné
ragyogó művészi realizmusát,
Bihary és Kőmíves cicomátlan
eredetiségét, Puskás Tibor surbankó kedvességét ésDánEtelka
napsugaras bájosságát. Ezúttal
Dózsa István is nagyobb feladatban mutathatta meg jellemrajzoló erejét. S egy Teleki Géza
nevű «tökmag» fiúcska is érdemel egy jó szót.
Vörös Pál díszletei szépek is,
hangulatuk is erős.
Rédey

Tivadar

ZENE
Az idei hangversenyévad nem igen bővelkedik nagyszabású
zenei eseményekben. Feltűnik egy-egy a multból jól ismert
vendégjáró művész neve : Sauer, Backhaus, Friedmann, majd
fiatal olasz tehetségek, Francescattci, Ciompi, egy világhírű karmester, Mengelberg szereplései vonják magukra a figyelmet.
A Népművelési Bizottság is igyekszik vendégművészek szerepeltetésével megismertetni a jelenkori francia, olasz stb. zeneművészet kiválóbb alkotásait. De mindennek ellenére igazi szenzációt
jelentő vendégjárásról alig beszélhetünk. Most itt az alkalom
megmutatni, mit tudunk a magunk erejéből, a magunk tehetségéből érvényesíteni.
Talán ez az alkalom juttatta eszébe muzsikusainknak azt,
hogy egy Faust-szimfónia is van a világon és hogy Liszt hatalmas
művét a jubileumi esztendőn kívül és idegen karmester nélkül
is elő lehetne adni. A székesfővárosi zenekar Bor Dezső karnagy
vezetésével vállalkozott erre a gyönyörű, de nagy és nehéz feladatra. Itt most nem akarjuk feszegetni, hogy több és lelkesebb
munkával mindenesetre többet tudtak volna kihozni a mű szépségeiből is, mert maga a vállalkozás elismerésre méltó. Bár követnék ezt a példát a többi zenekaraink olyan Liszt-művek előadásával, mint a «Hamlet», a «Ce qu'on entend sur la montagne»,
a «Héroide funèbre», a «Prometheus», «Mazeppa» stb., amelyeket
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még a Faust szimfóniánál is ritkábban hallunk. Dehát egyelőre
az is eredmény, hogy egy közepes képességű zenekar két olyan
hatalmas magyar alkotást tudott egy estén végigjátszani, mint
a Faust-szimfónia és a Magyar Zsoltár és ezzel érdekes alkalmat
adott az összehasonlításukra.
A Faust-szimfóniában ott él Liszt nagyratörő, szenvedélyes
lelke, aki mindig a mélységekből, «de profundis», a földhöz kötöttség, az érzékiség láncaiból emelkedik fel a magasabb régiókba.
Ő maga a fausti lélek, aki soha nem szűnő szomjúsággal kutatja
a lét rejtélyeit, aki ingadozásainak, kételyeinek egész keresztú t j á t feltárja elénk a zenében. Már a bevezető témában ott él
a nagy kérdező lelki gesztusa, az örök kielégítetlenség hangja.
Majd egymásután tűnnek fel a vágy, a tompa reménytelenség,
csüggedés, hirtelen fellángoló merész önbizalom témái, hogy a
tétel végén újra csak a feleletet hiába váró örök kérdés jusson
uralomra. Nem Goethe drámájának zenei kommentálói ezek a
témák, hanem a Faust-eszme legteljesebb zenei kifejezése, az
igazságért, a megismerés fényéért vívott határtalan emberi küzdelemé. És a II. tételben is Liszt sajátos Gretchen-álma tűnik
elénk, aki ezekben a kristálytiszta, édes, gyöngéd bájjal telített
harmóniákban alkotta meg a női eszményét, azt az eszményt,
amit nagy szerelmi odysszeái ellenére sem tudott az élettől megkapni soha. Ennek a teremtő álomnak a tükörképében Faust
lénye is átváltozik, témái átszellemülnek, mintha ennek a tündérvilágnak a légkörében minden nemesebbé szelídülne. A II. tétel
Mefiszto-portréja a zeneirodalom egyik legzseniálisabb jellemképe. A lélek romboló ösztönei támadnak itt életre, a minden
eszményt sárbarántó, tagadó ösztön. Mefisztónak nincs témája,
mert a rossz Protheusként változtatja formáit, a jelleme éppen
a jellemtelensége. Liszt ezt a Faust-témák kiforgatásával, eltorzításával, szétszedésével hozza kifejezésre. Sorra veszi mindegyiket, pokoli iróniával szétszakítva, eltorzítva, kikacagva, éles
dialektikával kifeszítve. S midőn már úgy tetszik, nincs menekvés és az eszményeiből kifosztott lélek az örvény szélén, a végső
összeomlás előtt áll, egyszerre felhangzik a Faust-zene témája.
A disszonanciák mindig nagyobb teret engednek a konzonáns
hangzatoknak, amelyek lassan előkészítik a Gretchen-motívum
belépését. Ennek a motívumnak a változatlan harmóniáját az
ördögi tombolás sem tudja megbontani, amelynek ereje most
már teljesen megtörik a Chorus Mysticus szelíd fényében. Ebben
a gyönyörű befejező kórusban éljük át Liszt teljes diadalát az
ellentétes erőkkel szemben. Nem más ez a kórus, mint minden
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kételkedés feloldása egy égi világ harmóniájába, az Igen diadala
a Nem felett, az Élet meghajlása a művész eszményi álomvilága
előtt. S itt találkozik a Faust-szimfónia a Magyar Zsoltárral,
mint gyönyörű bizonyíték arra, hogy a zene legmagasabb szárnyalásában minden nagy zeneköltő egy nyelven beszél.
A Magyar Zsoltár a sziklaszilárd hit egyetlen töretlen vonalban emelkedő erejével jut oda, ahová a Faust-szimfónia annyi
kétely és vergődés után eljutott. De a cél egy : az egyik az egyén,
a másik egy nagy közösség, a népi közösség küzdelmén át tör
az Igazság fénye felé, amely a zenében az örök Szépséggel azonosul. Az első romantikus mester műve, az örök sóvárgó, a földről
fölemelkedő, a megváltást szomjazó, az egész mindenséget magába
ölelni vágyó mesteré, akinél a forma zenénkívüli vonatkozásaiban
szétterjed, vonalaiban elmosódottá, ködszerűvé válik. A másik
klasszikus mester, aki a küzdelem érdemességéről meggyőződött
hivő erejével zenei törvényekben gyökerező koncentrált, tömör
formában — amelyből egy hangot nem lehetne elvenni vagy
hozzáadni — nyílegyenes céltudatossággal emelkedik a legnagyobb magaslatra. Ahányszor halljuk a Magyar Zsoltárt, mindig
új és új szépségei tűnnek elő, a lelket legmélyéig megrázó hatásában, egy nép sorsát monumentalizáló erejében mindig a legaktuálisabb, mert minden hangja, próféta szava ebből a sorsból
nő ki, elválaszthatatlan a magyarság mindenkori életétől. S aki
látta, el tudja-e valaha választani az orgonabúgáshoz hasonlóan
kihangzó kórus elhalkulását, — de amelynek még ebben a lehelletszerű tónusában is ott vibrál az érzés melegsége — attól a mozdulattól, ahogy a vezénylő szerző előbb még ökölbeszorult,
acélos energiát sugárzó kezét most lassan, ernyedten leengedi?
«Vigasztalásért szörzék így versekben» . . .
A tenor szólót mindkét műben Udvardy Tibor sokatígérő
intelligenciával és szép hanganyaggal énekelte. A székesfővárosi
ének- és zenekar ebben az előadásban csúcsteljesítményét nyujtotta.
*

*

*

Operaházunk ugyancsak nem buzgólkodik az idén újdonságok bemutatásában. Elismerjük, hogy biztos sikerű új opera
hiányában ma mindenütt a historizáló, visszatekintő törekvések,
tehát a felújítások, rendezések állnak előtérben, de ez még nem
elég ok arra, hogy teljesen figyelmen kívül hagyjuk a külföldi
operairodalom érdekesebb alkotásait. Minden elismerésre méltó,
hogy az Operaház igazgatósága legelsősorban a magyar szerzőket
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részesíti e téren előnyben és a legnagyobb készséget mutatja
minden épkézláb magyar opera előadására, de itt, sajnos, olyan
kevés az alkalom, hogy nagyon is rászorulunk külföldi újdonságokra. Lehetetlen, hogy ne akadna az új olasz, francia, német
operák között olyan mű, amely érdemes volna a betanulásra
és ezzel együtt a tájékoztatásra, hogy hogyan is áll ma az opera
ügye külföldön?
A minapi felújítások közül az egyik magyar mű volt, Rékai
Nándor «Nagyidai cigányok» c. operája, amelyet 1906-ban bemutatott régi formájából a szerző teljesen újra alkotott. A szöveg
mozaikszerűen egymásmellé rakott képekben idézi Arany János
szellemét. Megjelenik operaszínpadon a cigánynak a közforgalomban olyan jól ismert jellemképe. Rásdi, Diridongó, Laboda
és a többi, pénzért mindenre kapható, gyáva cigányok szerepeltetésében ez a jellemkép nem mondható valami túl rokonszenvesnek, de a mulatságos helyzetek bőséges kiaknázásában igen
jól mulatunk rajtuk. A legrokonszenvesebb mindenesetre Csori
vajda alakja, talán azért, mert ez már nem is cigányos jellemkép. Az ő gyönyörű álma a dicsőségről, a keserves valóságra
ébredése, teljes kiábrándulása és szomorúsága, amivel búcsúzik
a labancoktól megszállott vártól, megható, mert mélyen emberi.
Palló Imre nemes alakításában ezek a vonások — a teljes felülemelkedés a cigánykörnyezettel szemben — különösen élesen
szembetűntek. Pityke Laci, a cigányhegedűs és Mara, a szép
szerelmes cigányleány csak epizódalakok, de Csori vajdával együtt
ők képviselik a mű zenei súlypontját. Érzelmes hegedűszólamok,
kitűnően énekelhető dallamok kelnek szárnyra, amelyek elárulják az énekhang szépségét teljes hatásában érvényesíteni tudó
színpadi szerzőt. A zenekar, önálló részeiben, élénk, színes, általában magyaros, stílusában Erkel operáihoz áll közel.
Az előadás kitűnő volt. Különösen feltűnt Mara szép énekében Tamás Ilonka pompásan fejlődő, szárnyaló szopránja.
Gere Lola, Laurisin, Komáromy, Maleczky a komikus szerepekben kitűnően játszottak. A valóban cigányosan színes, pompás
kiállítás és rendezés bőven gondoskodott a látnivalóról és igyekezett pótolni a nehezen előremozduló cselekmény hiányait.
A zenekar kitűnő vezetőt nyert Rubányi Vilmos személyében.
*

*

*

Verdi halhatatlan műve, a «Falstaff» ugyancsak rászorult
már az újrarendezésre és betanulásra. Bár itt olyan zenei értékkel állunk szemben, amiben szinte mellékesnek tűnnek fel a
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külső kellékek. A műre — amelyet Verdi 84 éves korában írt —
általában jellemző az összes kifejező eszközök olyan mérvű kifinomodása, könnyedsége, amely ezeket a teljes átszellemesítés,
anyagtalanság fokára emeli. A baj azonban, hogy ezt a művet
aligha lehet más nyelven, mint olaszul teljes szépségében érvényesíteni. Súlypontja ugyanis nem az áriákban, a közönséges
értelemben vett dallamosságban rejlik, hanem a parlandókban,
a beszédnek, az olasz nyelvnek a zenében való zseniális feloldásában. Tehát legyen az a fordítás bármilyen kitűnő, legyen Palló
Falstaff-alakítása a legmuzsikálisabb szellemű, még csak meg
sem közelítheti az eredeti olasz nyelvű előadás páratlan könnyedségét és szárnyalását. De még így is elragad minden alkalommal
ennek az egyedülálló műnek kimeríthetetlen zenei szépsége.
Különösen az utolsó felvonásban a táncszerűség, a szordinós
vonósok tündéries könnyedséggel szökellő sextolái, az As-dur
rész romantikus sóvárgása s legvégül a hatalmas C-dur fugga :
«totto nel mondo e burla . . .», a formálóerő utolérhetetlen magaslatát mutatják. A tíz énekszólamra, kórusra és zenekarra írt
befejező fugában a föld minden öröme megdicsőülni látszik.
Ennek a szigorúan kötött formának, a fugának magávalragadó
mozgalmasságában találta meg az ősz mester a «risate finale»,
az élet minden ellentétén felülemelkedő diadalmas humor, a felszabadító nevetés legegységesebb, legmeggyőzőbb formáját.
Mennyi felemelő, erősítő, gyönyörtadó hatás rejlik ebben : a nagy
emberek nevetésében !
Zenekar és énekesek egyforma buzgósággal dolgoztak Verdi
remekművének méltó tolmácsolásán. Az előadást Failoni vezette.
* *

*

Nagy érdeklődés előzte meg a Filharmóniai Társaság lengyel
hangversenyét. A varsói filharmonikusok fiatal karnagya, Mierze,
jewski Mieczyslaw vezényelte honfitársai műveit. Kitűnő tolmácsolásban ismertük meg Noskowski «A puszta» c. szimfonikus
költeményét, Statkowski «Marja» c. operájának nyitányát, Karlowicz «Álarcosbál-jelenetei»-t, mind a romantikus zene szláv
színekkel gazdagított, erős Csajkovszky-hatást mutató érdekes
alkotásait. Első hallásra igen frissen, szellemesen hatott Salowski
modern franciás stílusban írt Nyitány-a. Hangszerelése ötletes,
ritmusa pezsgő, eleven, határozottan érdeket keltő. De az est
igazi reprezentatív művét mégis csak a minden korok legnagyobb
lengyel zeneköltője, Chopin, f-moll zongoraversenyével képviselte. A romantika első igazi nemzeti zeneköltője, aki éppen
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ezzel az erős fajiságával keltette fel először Liszt, a nagy kortárs csodálatát, ma is a legélőbb és legnagyobb érték a lengyel
zeneművészetben. Malcuzynski Witold nagyszerű virtuóz készségű, mélytüzű, elragadó erejű előadásában a zongoraverseny
eszményi zongoraszerűsége teljes mértékben érvényesült. De a
Chopin muzsika utolérhetetlen egyéni bája és költészete valahogy
kútba esett. Ha Malcuzynski a nagyszerű ritmikus erővel és
bravúrral előadott As-dur Polonaise helyett egy pár Chopin
Nocturne-t játszott volna el ráadásul, véleményünk művészetéről jobban kialakulhatott volna.
A lengyel estnek igen nagy és őszinte sikere volt.
Prahács

Margit

