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tése ellen is ilyen erélyesen tiltakoz-
nék Kemény? Aligha ! Inkább a dráma 
filmesítését, kárhoztatná, mert itt nél-
külözhetetlen a szó ; az epikánál mégis 
csak fő a mese : egy embersors vagy 
embersorsok hányódása az élet for-
gatagában. Ezt pedig a film pompá-
san tudja ábrázolni ! 

De az opportunizmus is kiváló epi-
kai alkotásaink filmesítése mellett szól. 

Régi panasz, hogy irodalmunk világ-
irodalmi szempontból nem hatóérték. 
Olyan, mint egy eldugott sziget isme-
retlen vegetációja. Néha el-elsodródilc 
egy-egy árva virág a távoli nagy kon-
tinensekre, de legtöbbször annyira 
hervadtan, hogy az eredeti színből és 
illatból alig is van meg már valami. 
Csak nyelvi elszigeteltségünk az oka 
irodalmunk rezervációjának? Bizo-
nyára nem. De ez az egyik főok. 

A filmnek kellene nyelvi elszigetelt-
ségünk gátját keresztültörnie. A szem 
minden nyelven ért. 

Már vannak kísérletek erre nézve. 
De a Szent Péter esernyője, a Sárga 
csikó s a náluknál jelentéktelenebb 
alkotások nem elégíthetnek ki, mikor 
másutt már a Niebelungok dübörög-
nek a vásznon. 

Faji értékeinket hirdető epikus mű-
veinket kellene vászonra költeni. Sutba 
kellene vágni már egyszer azt az esz-
tétikai babonát, hogy a faji jellegű 
darabokat nem állja a másfajú nép. 
Sőt legszívesebben ezt veszi, ha egyéb-
ként általános emberi értékeket kép-
visel. A mi epikánknak meg épen 
különös ajánlólevele van a filmre: 
nagyon is színes és eseményes. 

Elsősorban történeti epikánkra gon-
dolok. 

Micsoda fölséges filmeket lehetne 
csinálni például épen Kemény belső 
izzású regénytragédiáiból? ! Gondol-
junk csak a Rajongók fojtott drámai 
levegőjére, a Zord idő nagy történeti 
perspektivájú cselekményére az Özvegy 
és leánya zord romantikájára, de min-
denekelőtt a kaleidoszkópszerűen vál-
tozatos, csodálatos Gyulai Pálra ! 

Aztán ott van az epika nagymes-
tere : Arany. Igaz, hogy Arany János 
nyelvművészete elsikkadna a filmen, 
de megmaradna az Arany János-féle 
szerkezet és jellemzés. Toldira gondolok 
elsősorban, a magyar faj eme lovagi 
világképletére, amint az ifjúságot 
(«Toldi»), a férfikort («Toldi szerelme®) 
és az öregkort («Toldi estéje®) reprezen-
tálja. Van-e ragyogóbb filmtéma, mint 
a romantikus Toldi szerelme?! 

De talán először Jókait kellett volna 
említenem. Őbenne felismerték film-
vállalataink az örök témaforrást, de 
jobbára csak jelentéktelen, egészen 
«általános emberi» alkotásaival kísér-
leteztek, a nagyobbaktól, magyarab-
baktól visszariadtak. 

Az újabbak közül Gárdonyiból, Mik-
száthból lehetne meríteni, de Herczeg-
nél is lehetne anyagot találni. 

Hozzáértés és pénz kellene hozzá. 
Főként azonban jóakarat. Hogy mit 
jelentenének ezek a magyar filmek 
külföldi értékelésünk szempontjából, 
azt talán fölösleges kifejtenünk. 

De a magyar szellemi egység ki-
építésére is üdvös hatással volnának. 
Megszállt területen sínylődő testvé-
reink számára eleven kapocs és örök 
mementó volnának e filmek (örökké 
csak nem lesz filmtilalom a magyar 
filmek számára!), itt a csonkahazá-
ban pedig a hamvadó nemzeti öntu-
datnak volnának élesztői s a tömeg-
gel legalább a vásznon keresztül meg-
ismertetnék a magyar irodalom gyön-
gyeit. így a történelmi érzéket is ki-
fejlesztenék lassankint gyökértelen 
közönségünkben és soha közkinccsé 
nem vált klasszikusaink népszerűsí-
tésével valahogy az irodalmi folyto-
nosság tudatát is kialakítanák. 

* 

Amerika bojkottálni akarja a ma-
gyar filmpiacot. Ha a most megala-
kult Nemzeti Filmszövetség valóban 
«nemzeti», akkor csak áldásos lehet ez 
a filmbojkott. Ha pedig a «nemzeti» 
jelző csak cégér, akkor kultúránk fele-
lős vezetőinek kellene gondoskodniok 
az igazi magyar film megteremtéséről. 

Legyen az új magyar film vitorlás-
hajója a magyar irodalmi géniusznak 
a külföld felé. 

Ne feledjük, a magyar filmszínhá-
zak heteken át játsszák Bettauer és 
Pierre Benőit regényeit I 

Szarka Géza. 

Zenei szemle. 
A legmelegebb szezonvégi hónapban, 

júniusban, is voltak említésreméltó 
zenei események. 

Az Operaház késői szezonban (május 
26.) bemutatót hozott. Két régi olasz 
vígoperát illesztett műsorába. Pergő-
/csenek, a nápolyi lira legnépszerűbb 
képviselőjének, kétszázéves Serva pad-
rónáját és Donizettinek, a másik tiszta-
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vérű olasznak, száz évvel későbbi Csen-
getyűjét. Mindkettő rég zenetörténet 
már, de az értők számára kedves 
Ínyencség. A Serva padrona nem is 
opera, csak intermezzo. Ezt a jelen-
téktelennek tetsző műfajt a színházi 
előadások menete hozta életre. A tra-
gédiák és komoly operák felvonás-
közeiben unatkozókat intermediumok-
kai (intermezzókkal) szórakoztatták, 
melyek tréfás, parodisztikus vidám 
törtenetkék voltak. Évek folytán az 
intermédiumok, intermezzók mind-
inkább önállósultak, lassanként ki 
váltak a komoly opera (opera seria) 
keretéből s már készen is állott a víg 
opera (opera buffa). 

Az úrhatnám szolgálóban egy pergő-
nyelvű, helyreleánynak naiv csel-
szövénnyel sikerül elvétetnie magát 
gazdag és öreg gazdájával. A partitura 
Vinci vagy Scarlatti régi olasz egyszerű-
ségével írt zárt számok, duettek és 
secco recitativók laza szövete. Kedves, 
üde melódika, egy pár ügyesebb rit-
mikai fordulat, de egészében : jelen-
téktelen muzsikálás. Az intermezzo 
előadása nem stílusos, hanem stilizált 
volt. És talán ez a helyes. A díszletek 
(ifj. Oláh Gusztáv tehetségességéről 
tanúskodtak) szecessziósak és mégsem 
hangulatrontók. Ha zenei retussal 
élünk, el lehet fogadnunk a scenéria 
retusát is. 

A Csengetyü Donizettinek egyik leg-
gyöngébb operája. Rossini, Salieri, 
Spontini és Bellini zseniális kortársa 
a könnyű, lágy dallamok költője, 
hetven dalművet írt. Ez a partitura 
a Lucia, Linda, Lucretia Borgia és 
Don Pasquale vezérkönyvéhez mérten 
fáradt és erőtlen. Valószínűleg nem is 
a zenéjéért, hanem egy igen jó és hálás 
szerepéért (Basilides Mária játszotta) 
állították be a játékrendbe. Az öreg 
patikus szép, fiatal leányt vesz fele-
ségül. De a nászéjszakát a gyógyszertár 
csengője folyton zavarja és meg is 
akadályozza/ A leány szerelmese a 
patikust különféle ürügyek alatt és 
álruhákban állandóan zaklatj a s hazulról 
el is távolítja, hogy övé maradjon a 
leány. A két újdonság rendezése 
ifj. Rékai András első önálló munkája. 
Ügyes rendező lehet belőle. 

1924 február 16-án egy vígoperát 
mutatott be Operaházunk. Ez a dalmű 
azóta ötven előadást ért meg s Drezdá-
ban és Bécsben is diadallal lobogtatta 
meg a magyar művészet trikolórját. 
Példátlan eredmény dalműirodalmunk 
történetében, hogy két év alatt ötven-

szer töltse meg Operaházunk nézőterét 
magyar opera. A leghíresebb világ-
művek sem értek el nálunk soha ilyen 
sikert. Ennek két fő oka van. Az egyik : 
magának a műnek hódító ereje ; a 
másik : zenei társadalmunk magyar 
öntudatának örvendetes növekedése. 
Nagy eredmény ! A sújtott nemzet 
lelkének összeforrását mutatja. Az 
operák többször robbantottak ki és 
szimbolizáltak politikai eseményeket, 
íme egy magyar opera, tisztán művé-
szeti eszközökkel, milyen nemesen áll 
a magyar politikum szolgálatában. 

Minden példánykép nélkül, csaknem 
a semmiből pattant ki az első magyar 
művészi vígopera : a Farsangi lakoda-
lom. Zeneköltője csak nyomokat lát-
hatott maga előtt, az utat saját magá-
nak kellett megkeresnie és megszabnia. 
A Bolond (Szabados Béla) s némileg a 
János vitéz (Kacsoh Pongrác) bizonyos 
irányt sejttetett. Mikor Szabados me-
revnek és hajííthatatlannak mondott 
zenénkkel elérte a francia ötletességet, 
mikor Kacsoh az ősi, nemes, színmagyar 
melódiavonalakat úgy hajlítgatta, mint 
csikós a karikást, mikor Szendy Árpád 
beigazolta, hogy akinek lelke van 
hozzá, klasszikus szonátaformában 
szeplőtelen magyar szonátát is írhat : 
a magyar zene művészi problémája 
megoldott lett volna, csak talentum 
kellett hozzá, aki, minden eredményt 
összefogva, meg tudja teremteni az 
első, abszolút, faji mesterművet. 

Ezt a maradandó munkát Poldini 
Ede, nagy hazánkfia, végezte el. 

A Farsangi lakodalom hódító ereje 
abban rejlik, hogy : magyar. Zene-
költőjének érdekes, nemes alakját a 
magyar levegő láthatatlan örök abroncs-
ként veszi körül, akár a londoni Covent-
garden-szinház közönsége előtt hajlong 
operájának bemutatóján, akár a svájci 
csillagokat nézi százszorszéppel, árvács-
kával, bazsalikummal teleültetett kert-
jéből. Egyenletes, kedélyes, derűs ma-
gyar lélek. A tolla : vigasztaló mosoly 
és jóleső humor. 

A Farsangi lakodalom tökéletes elő-
adása Operaházunk örök büszkesége 
marad. Ennek legnagyobb érdeme a 
Kerner Istváné. Nagyobb és magyarabb 
zenekari művész kezébe nem tehettük 
volna le ezt a kényes partitúrát. Mikor 
a bemutatón megcsendültek az első 
ütemek, álmélkodva hallgattuk, hogy 
milyen gyönyörűen tud magyarul mu-
zsikálni ez a nemesanyagú zenekar. 
Kerner István grandiózus tudása és 
szárnyaló magyar művészlelke ebben 



az operában tündöklik legszebben. 
Soha el nem múló érdemeit, ha könyvbe 
szednénk, abban alighanem a Farsangi 
lakodalom bemutatása volna a leg-
értékesebb fejezet. Jubiláris emléke-
zéseink során Kerner után mindjárt 
Márkus László rendezői zsenialitása 
előtt kell meghajtanunk az elismerés 
zászlaját. A szerzőkkel és a karmester-
rel egybeforró lelkével olyan színpadot 
és olyan tökéletes játékstílust teremtett 
meg, amilyet még sohasem láttunk 
Operaházunk színpadán. 

És mi ujat mondjunk a főbb szerep-
lőkről? Lehet-e párja Sebeök Sári nagy-
asszonyának? Hát Szemere Árpád utol-
érhetetlen nemzetes urának? M. Né-
methy Ella, Halász Gitta, Marschalkó 
Rózsi, Medek Anna, Basilides Mária, 
Tihanyi Vilma, Nagy Margit, Székely-
hidy Ferenc és Pataky Kálmán alakí-
tásáról csak szuperlativuszokban lehet 
beszélni. De nemcsak ők, hanem a 
kisebb szereplők, a kar minden egyes 
tagja pálmát érdemel. Hálás magyar 
szívvel köszöntjük mindannyiukat. 

A jubiláris előadás egyúttal dísz-
előadás volt a nálunk időző C. H. 
Becker porosz közoktatásügyi miniszter 
tiszteletére. A mult év őszén, a berlini 
tudományos akadémia meghívására 
gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszte-
rünk ellátogatott a német birodalmi 
fővárosba és rendkívül nagy tetszés 
mellett előadást tartott a magyar 
kultúráról. A magyar közoktatásügyi 
minisztert porosz kollégája, az európai 
hírnevű tudós : Kari Heinz Becker dr., 
professzor látta vendégül és olyan 
fogadtatásban részesítette, amilyen 
nemcsak a magyar kormány kultusz-
miniszterét, hanem a kiváló, elismert 
hírű történettudóst is megilleti. Ezt 
a Magyarországra jelentős látogatást 
viszonozta most Becker porosz köz-
oktatásügyi miniszter. 

A díszelőadás szépséghibáját nem 
hallgathatjuk el. A porosz miniszter 
tiszteletére a zenekar Beethoven nagy 
Leonora-nyitányát játszotta. Egy víg 
opera előtt egy dráma nyitányát !! . . . 
Stílustalanság! Ugy tudjuk, Klebelsberg 
grófot a berlini^ operában Berlioz 
Rákócziiéival fogadták. Ezt a kitünte-
tést (miután más alkalmas zenedarab 
nincs) Erkel vagy Dohnányi Ünnepi 
nyi/anyával kellett volna viszonozni. 
De eljátszhatták volna a leggermánabb 
zeneköltő, Wagner, vígoperájának, a 
Nürnbergi mesterdalnokoknak nyitányát 
is, mely után a magyar vígopera minden 
esetre stílusosabban hangzott volna, 
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mint a hitvesi hűség diadaláról szóló 
dráma Leonora-nyitánya után. 

A Bűvös vadász, Oberon, Euryanthe 
és annyi sok zongoramű zseniális 
zeneköltője : Weber Károly Mária, a 
romantikus opera megalapítója és 
talán az első modern operakomponista : 
száz év előtt halt meg (1786—1826 jú-
nius 5). Centennáriumát az egész zenei 
világ megünnepelte. Operaházunk is. 
ötévi pihentetés után több új főszerep-
lővel színre hozta a nagyszerű német 
zseni chef d'ouevre-jét, a Bűvös vadászt. 
Jó előadás volt. Agátha híres szerepét 
Medek Anna kifogástalanul, könnyedén 
énekelte. Kiváló alakítás volt Székely-
hidy Ferenc Max-ja is. Márkus László 
minden ú j rendezéséből kiérzik a 
művész. 

Egyévi pihentetés után Massenet 
Thaisá.t is felelevenítették. Nem olyan 
rossz operazene ez. mint ahogy a ma-
gyar közfelfogásban él. A parádés cím-
szerepet Relle Gabriella énekelte. Im-
ponáló bátorsággal ! Jeritza után ebben 
a szerepben kimenni a színpadra . . . 
és épen Relle Gabriellának . . . me-
részség ! 

A Zeneművészeti Főiskola és a Nem-
zeti Zenede operai tanfolyamának ének-
növendékei három napon vették 
igénybe vizsgaelőadásukkal az Opera-
ház színpadát. Átlagtermést kaptunk. 
Rendkívülibb tehetség a husz vizsgázó 
között nem akadt. 

A Városi Színházban emlékezetes 
esték voltak. Kiváló milanói énekesek-
ből álló társulat adta elő a Trubadurt, 
Rigolettot, Toscát és Szevillai borbélyt. 
Elsőrendű énekművészek, a bel canto 
szépségeinek magasrendű képviselői. 
Hamisítatlan olasz lelkesség, szív, köny-
nyedség és melódiaszeretet áradt éne-
kükből. Remek hangok ! És micsoda 
énektudás ! Ez a legnagyobb erősségük. 
Leonora Corona, Elvira Casazza, Ber-
gamaschi, Guicciardi, Molinari, Bor-
giotiy Votto (akarmester) nevét emlékébe 
véste a zeneszerető közönség. 

* 

Régi szokás, hogy szezon végén 
beszámolunk az Operaház működésé-
ről. Ezt a kötelességünket évek óta 
nem lehet szigorú kritikai alapon tel-
jesíteni. A háború, az utána jött zava-
rok s most a «leépítés» megfosztja a 
tollat függetlenségétől. Mégis mérlegre 
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tesszük az esztendőt, úgy ahogy sza-
bad, úgy ahogy lehet, mert az el-
következendőket nem tudnánk majd 
mihez hasonlítani. 

A szezon a «leépítési» munkálatok 
miatt csak 1925 október 8-án nyílt 
meg s 1926 június 8-án zárult. Tehát 
kerek nyolc hónapig tartott . Ezalatt 
az idő alatt kétszázhat előadás volt. 
ötvenhárom opera és nyolc balett 
került színre. Hat magyar opera huszon-
kilenc előadásban és negyvenhét idegen 
opera száznyolcvannégy előadásban. 
Négy magyar balett — öt és négy kül-
földi balett hét előadást ért eh 

összesen három bemutató volt : 
Pelleas és Melisan.de, Taifnn és egy 
estén Pergolese Úrhatnám szolgálója 
s Donizetti Csengetyűje. Kevés és 
szegényes eredmény, különösen akkor, 
ha arra gondolunk, hogy ezek közül 
csak egyet, a TaifunU lehetne — 
nagy megalkuvással — magyar újdon-
ságnak nevezni. 

A játékrend színvonalát inkább a 
reprizek emelték. Felújították a Cigány-
bárót, a Zsidó nőt, a Carment, a 
Siegfridet, a Manón Lescaut, a Hamletet, 
a Thaiszt és a Bűvös vadászt. 

Volt egynéhány indokolt és indoko-
latlan vendégszereplés : Jeritza, Strauss 
Richárd, Battistini, Barbara Kemp és 
Gyenge Anna (Anna Roselle) igazi 
művészetet hozott. 

A többiek közül az idegenek kellő 
ellenszolgáltatás nélkül vitték el a 
magyar pénzt. 

A művészeti színvonal kritikai mér-
legeléséről — amint jeleztük — le-
mondtunk, de az új igazgató ad-
minisztratív eredményeit mégsem le-
het kicsinyelnünk. Operadirektor alig 
kezdte még súlyosabb körülmények 
között működését, mint Radnai 
Miklós. És mégis végigjátszotta a sze-
zont. Ez föltétlenül siker, ha nem is 
végleges győzelem. De ezért nem ki-
zárólag őt kell megdicsérnünk, hanem 
az Operaház egész személyzetét. Mindenki 
legjobb tudásával és képességével állt 
be a közös munkába. Mindenki érezte, 
hogy itt nem az új rezsim megerősítésé-
ről van szó, hanem a magyar zene-
kultúra megmentéséről. 

Akármennyire is tartózkodunk a 
szezon általános kritizálásától, meg 
kell mondanunk, hogy a magyar kir. 
Operaház működése : nem voit eléggé 
magyar. Erkel, Káldy és Kerner szel-
leme tünedező művészettörténetté vált 
volna ? Ezt nem fogjuk engedni 1! . . . 

Papp Viktor. 

Templomi zene Győrben. Mit hall, 
milyen zenei benyomásokat nyer a 
Győrbe érkező idegen? Legelőször is 
két zongoraverklit, melyek egymás 
nyomában járnak kapu alj ból-kapu-
aíjba, híven a «hangverseny» szó szó-
szerinti jelentéséhez és a versenyre 
helyezve a hangsúlyt. Majd a déli és 
esti harangszó nyújt zenei élvezetet 
az utcán járó-kelőnek. Ezenkívül aztán 
jövevény ember nagyon kevés eredeti 
muzsikát hallhat. Hangverseny ha-
vonkint egy-kettő ha van. Közepes 
pesti és bécsi nagyságok teszik néha 
látogatásukat. Még ritkábban törté-
nik, hogy a színház megszakítja soro-
zatos operettelőadásait egy-egy opera 
kedvéért. Mindezek a zenei előadások 
azonban teljes egészükben import-
árúk, melyek nagyon keveset jelente-
nek Győr zenei kultúrájában. Sokkal 
szorosabban fűződik ehhez a kultúrá-
hoz a város templomi zenéje, elsősor-
ban a katholikus nagytemplomé, mely-
lyel érdemes közelebbről megismer-
kedni. 

A székesegyházban, Győr legna-
gyobb és legelőkelőbb közönségű tem-
plomában a következő szerzők miséi 
kerülnek állandóan előadásra : Bieger, 
Gruber, Müllner, Förster, Kempter, 
Renner, Seyler, Eybler, Zangl, Stehle, 
Reiman, Kretschman, Krenn, Horák, 
Moosmayer, Pembauer, Kainersdor-
fer. És ígv tovább. 

Aki csak egy kevéssé is jártas a 
zenetörténetben, meglepődve áll a soh-
sem hallott nevek e tömege előtt. 
Művelt muzsikusok pedig jogosan mél-
tatlankodva kérdezhetik, hogy kik 
ezek az idegen, ismeretlen és jelen-
téktelen nagyságok, akik megszállták 
egy színmagyar és műveltségben nem 
utolsó város templomának kórusát. 

Hogy mit jelent ez a névsor és mit 
jelent az a tény, hogy hétről-hétre és 
évről-évre kivétel nélkül ezek és ezek-
hez hasonló szerzők jutnak szóhoz a 
székesegyházban, az csak azok előtt 
dereng fel teljes világossággal, akik 
meggondolják, hogy kiknek a helyét 
foglalják el e hívatlan vendégek. Egé-
szen a legújabb korig nagv zeneköl-
tőink majdnem valamennyien épen az 
egyházi zene terén alkották meg leg-
magasztosabb műveiket. Nincs tudo-
másom arról, hogy a mult század nagy 
miséit, melyek még legközelebb áll-
nak a mai közönséghez vagy legalább 
csak egy részüket is előadták volna 
Győrben. Még kevésbbé ismeretes a 
középkor legkatholikusabb századai-




