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tesse a szemlélővel, hogy ez aztán 
most már eredeti, művészi arckép. 
A színes kréta könnyű porával csak 
a nagy, az oly nehéz, igazi művészet 
tud lélekbemarkolót mondani. 

Mariay Ödön. 

Zenei szemle. 
A mai zenének egyik legnagyobb 

vezére, Strauss Richárd körünkben 
időzött, hogy sok vihart látott mű-
vei közül néhányat a filharmóniai 
hangversenyen s az Operaházban 
elvezényeljen. Szívesen fogadtuk a 
rendkívüli mestert, mert ha művei-
nek szertelensége fölött lehet is vi-
tázni, neve elismerten: zenetörté-
neti. 

Strauss Richárd a zenei natura 
lizmus megalapítója. A zenei natu-
ralizmus a természetnek, az ideg-
életnek és az idegélet bármely tüne-
tének pontos és leplezetlen vissza-
adása, merész zenei rajza. Tulaj-
donképen durva hangfestés, mert 
arra törekszik, hogy inkább a ter-
mészethez közelebb álló zörejhatá-
sokat, mint a zenében rejlő szellemi 
szépségeket adja vissza. Csaknem tel-
jes zenei formátlanság, mert még a 
zenelélektani formáktól és törvény-
szerűségektől is elfordul s teljesen 
a fantáziának veti alá magát. Strauss 
zenekara az eszközökben utolérhe-
tetlen. Olyan harmóniai ellentéteket, 
olyan szélsőséges erőbeli hatásokat, a 
természeti hangjelenségeknek olyan 
utánzását tudja kifejezni, amilye-
nekre előtte nem volt példa. Ideg-
tépő ez a zenekar, mert nem egysé-
gesen hangzik, hanem úgyszólván 
minden hangszercsoport független-
nek tetsző motívum-töredékekkel és 
kontra-punktikával szolgálja a ve-
zérgondolatot. A sok egyszerre 
hangzó mellékképlet figyelmünket 
százfelé szakítja. Partiturájából ál-
landóan valami fanyar gúnyt, ön-
érzetet, gőgös lenézést és drámai 
tusakodást érzünk. És olyan fölé-
nyes, szatirikus vonást, ami senki-
ben sincs meg. Nem új érzéseket 
vet kótára, de előadási módja új, 
mert az indulatokból és érzésekből 
nem a nagy zengéseket szedi ki ze-
nei közlés számára, hanem mint na-
turalista, megrögzít mindent, ami 
alkotás közben idegpályáin végig-
szalad, akár érdekes, akár banális 
az. Miként a természetben natura-
lista festők hite szerint semmit sem 

szabad megvetni, úgy zenéjében 
mindent felhasznál vakmerő kóta-
csoportosításaihoz. 

Elsősorban programmzenész. Drá-
mai hangja is lenyűgöző erejű, de 
tolla főként elbeszélő. A zeneiroda-
lom legnagyobb epikusa. 

A Strauss-napok közül kettő az 
Operaházban zajlott le (január 5. és 
6.). Erre a két előadásra sokáig em-
lékezni fognak. Strauss a Rózsalo-
vag-ot és a Salomé-t vezényelte. 
Igazibb gyönyörűség alig lehet, 
mint mikor az előadóművész maga 
szólaltatja meg saját művét. Ezt 
élveztük Strauss dirigálásában. 
Operaházunk kitett magáért. Olyan 
igyekezettel, olyan gonddal, olyan 
lelkesedéssel végezte minden sze-
replő, minden díszletező segédmun-
kás a dolgát, mintha minden kriti-
kai kifogást jóelőre meg akarna cá-
folni. 

Strauss kiváló színházi karmes-
ter. Zenekar és színpad vasmarku 
összefogója, aki művének szellemét 
minden előadóból kimuzsikálja. 
Még a gyöngék is erősebbekké vál 
tak nyugodt, biztos, fölényes egyé-
niségétől. Kis mozgású, csontos ke-
zéből hangulatok sorozata kelt ki. 
Ez a színházi ember legnagyobb 
kvalitása. A Rózsalovag-on éreztük 
a hamisítatlan bécsi ízt. A tréfás, 
banális császárvárosi történet kor-
történetté vált Strauss zenéjében. 
A Szemere Árpád által kitűnően 
rendezett előadásból Sebeők Sárit, 
Marschalkó Rózsit, Sándor Erzsit 
és Szende Ferencet büszkélkedve 
emeljük ki. 

A Salome előadása nem volt eny-
nyire hibátlan. Meg kellett volna 
kérdeznünk Strausst, hogy tetszett 
neki Gábor József hangtalan Heró-
dese? De ezt a szépséghibát elken-
dőzte a többi kitűnő szereplő (Basi-
lides Mária, Szemere Árpád). A 
címszerepet vendégként Kemp Bor-
bála, a berlini operaház kiváló mű-
vésznője énekelte. Nagyszerű alakí-
tását országok dicsérik. Mi is elis-
meréssel adózunk énektudásának, 
fényes, intenzív erejű, drámai szop-
ránjának és kimagasló színészi ké-
pességeinek. Kár, hogy színpadi 
megjelenése nem sorakozott ezek-
hez a magasrendű művészeti kvali-
tásokhoz. 

Strauss szereplését idézve, egy 
különösségét kell érintenünk. Ez a 
hidegszemű, keményarcú, tartóz 
kodó germán szívét-agyát megmu-
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tatta most nekünk. Vezenylőpál-
cája elmondta, hogy: ezt a műve-
met ezért írtam, így írtam, így 
gondoltam, így éreztem; közöttünk 
járt, pár lépésre előttünk dirigált, 
beszélt velünk, kezet fogtunk vele, 
néztünk rá, mint ember az emberre, 
a saját szájából hallottuk zenéjé-
nek, tehát lelkének legtisztábban ki-
mondott szavait és mégis — úgy 
éreztük, — ilyen messzeségben, 
vagy magasságban élő emberrel 
még nem találkoztunk. Bach Sebes-
tyén lehetett ilyen, csak a környe-
zete nem vette észre. 

Az Operaház műsorát nem igye-
keznek felfrissíteni. Az igazgató 
által megígért havonkénti bemutatók 
hol késnek? 

Mindig ünnep, ha a Fidelio áll 
műsoron. Beethoven születésének 
évfordulóján (dec. 16.) került elő 
adásra. A zenevilág hagyományo-
san megünnepli ezt a napot, amely-
nél jelentősebb nincs sok a zenehis-
tóriában. Mert Beethoven neve: min-
den muzsikának a fogalma. Feje-
delmi társai közül Szent László vál-
lával magaslik ki, mert a zene szik-
lájából olyan forrást fakasztott, 
mely leggyógyítóbb itala az embe-
riségnek. Az Operaház eddigi egye-
netlen működéséből következtetve, 
azt hittük, hogy az előadás „a fáj-
dalom gyermeke" lesz, mint ahogy 
a mesterek mestere nevezte volt so-
kat hányatott operáját, örömmel 
csalódtunk. Elég jó és stílusos volt. 

A Bolygó hollandi egyik előadá-
sán Tihanyi Vilma először énekelte 
Sentát. Wagner álmodozó, víziós 
hollandi lányának alakját a lírai 
lágyságú és drámai erejű, acélcsen-
gésű éneklésnek olyan szépségeivel 
ékesítette, amely őt Operaházunk 
nagy nevei közé emelte. 

Az ötödik filharmóniai hangver-
senyt Strauss Richárd vezényelte. 
A műsor saját műveiből állott. Egy 
hős életé-1 és Till Eulenspiegel vi-
dám csínyjét-t hallottuk. Az első 
mű egyenetlenségeivel nem váltott 
ki nagyobb tetszést, a második 
nagyszerű humorával és groteszk 
meglepetéseivel hibátlan képét adta 
Strauss zsenijének. Parergon a 
szimfónia domesticához újdonság 
volt. Zongorára és zenekarra ké-
szült fejezete, zenei függeléke a hir-

hedt Simfonia Domesticá-nak. Még 
pedig üres fejezete. A zongorarészt 
Wittgenstein Pál egykezű bécsi zon-
goraművész csodálatot keltve ját-
szotta. 

A hatodik filharmóniai hangver-
senyt Krauss Kelemen, a frankfurti 
operaház karmestere dirigálta. (Mi-
lyen hiba, hogy a Filharmóniai 
Társaság fél szezonon keresztül ide-
gen karmesterek után kapkod!). 
Krauss vezénylőpálcája értékesebb 
karmesteri tulajdonságokat nem 
jelzett. A műsort Bruckner hetedik 
szimfóniája agyonütötte. Ki kí-
váncsi ennek a hosszadalmas, avult 
osztráknak áhítatos wagnereske-
désére? Újdonság Hubay „Álarc" 
című még elő nem adott operájá-
nak két táncdarabja volt. Keleti mo-
tivumokból írt, mutatósan hangsze-
relt ballettzene Saint-Saens, Gold-
mark, Verdi és Delibes mintájára. 

* 

A kamarazeneművészet terén 
most is a Waldbauer—Kerpely vo-
nósnégyes társaság hangversenyei 
vezettek. Utánuk a Melles—Zsám-
boky-kvartett értékes koncertjei kö-
vetkeztek. Ezt a nemes törekvésű 
művészegyüttest melegebb párto-
lásban kellene részesítse közönsé-
günk. 

Járt aztán még itt egy Léhner-
Smilovics-Róth-Hartmann nevű vo-
nósnégyese, amely magát „magyar 
kvartett"-nek híreli. Dicsőség he-
lyett csak szégyent hozhatnak a 
magyar zenekultúrára, mert stílér-
zékük nincs, költői felfogásuk, len-
dületük és erejük hiányzik. Csak 
finomságuk van, de az is beteges és 
bágyadt, inkább finomkodás. 

A szóló-hangversenyek áradatá-
ból Bartók Béla zongoraestje emel-
kedett ki, melyet a kiváló mester 
a MOVE-ban tartott. Londonban is. 
Párisban is esemény, ha zongorá-
hoz iil a legmodernebb muzsika eiséi 
zászlóvivője. Meleg, emelkedett, ün-
nepi este volt. Egész műsora saját 
műveiből állott. Olyan mély, min-
den magyar szívet megmozdító ha 
tással zongorázott, hogy a konzer-
vatív zenéhez szokott közönség tom-
bolva követelt ráadásokat. 

Siklós Albert, a Zeneművészeti 
Főiskola tanára, szerzői-estjével bi-
zonyára azt akarta igazolni, hogy : 
zeneköltő. Sikertelenül. Minden mű-
sorszám jobban kidomborította a 
tanárt és törpítette a költőt. 

12* 
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A zongora mai nagy mesterei kö-

zül Godowsky Lipót keresett fel 
bennünket. Mikor tizenöt évvel ez-
előtt itt járt, több joggal hordozta 
hírnevét. Száraz, hűvös zongorázó. 
Zenei robotos. Inkább virtuóz, de 
ebben sem elsőrendű. Egész hang-
versenyén Dohnányi melegségéért 
áhitoztunk. 

* 

A Városi Színházban Auber ré-
gen híresnek tartott operáját, A por-
tici némá-t mutatták be. Wagner 
feljegyzésének igaza lett: „A néma 
címszereplő s a beszédes kórusok 
életben fogják tartani ezt az ope-
rát!" Papp Viktor. 

Türr István. Vagyunk még elegen, 
akik emlékezünk rá. Mikor a bel-
város utcáin láttuk, a legkifogásta-
lanabb öltözetben, amint hófehér, 
bús szemöldöke alól szelíd fensőbb-
séggel szétnézett, összehajolva, ne-
vét súgtuk egymás fülébe: „Gari-
baldi barátja..., a nóták hőse..., a 
csatornák építője". Alakja ma már 
szintén ahhoz a kincstárhoz tartozik, 
melyben a nemzet „százados" emlé-
kei vannak fölhalmozva. Szülő-
városa, Baja, megbízásából, évtize-
deken át munkatársa, terveinek és 
alkotásainak örököse, Gonda Béla 
irta meg életrajzát nagy tárgyila-
gossággal, s még több meleg szere-
tettel és csodálattal. A szerző azon-
ban úgy érzi, hogy evvel a könyv-
vel a nemzet nem rótta le háláját 
nagy fia iránt; hivatott történetíró-
nak kellene a Nemzeti Múzeum s 
az olasz kormány birtokában lévő 
hatalmas anyagot feldolgoznia, mert 
Türr István nem a kalandok embere 
volt, hanem a múlt század 50-es, 
60-as eveiben cselekvő tényezője az 
eseményeknek, a század utolsó ne-
gyedében pedig gazdasági életünk-
nek, különösen a vízi utak kiépíté-
sének vezető szakembere. Azok közé 
az emberek közé tartozott, akik 
nemcsak elméletben lelkesültek va-
lamely eszméért, esetleg kalandos 
vágyukban életüket is kockáztatták 
érte, hanem akik eszméiket gyakor-
lati alkotásokban törekedtek meg-
testesíteni, az emberiség, a nemzet 
javára. Gonda Béla vonzóan mondja 
el hősének eseményekben hihetetle-
nül gazdag életét: ha teheti, magát 
Türr Istvánt beszélteti, egykorú le-
veleket, írott emlékeket idéz. Látjuk 
előbb katonáskodását az osztrák ár-

mádiában: mint lép át a szabadság 
hívó szavára az olaszokhoz; részvé-
telét a krimi háborúban, majd Ga-
ribaldi oldalán az olasz háborúban; 
működését a magyar emigráció fel-
szabadító törekvéseiben; visszatéré-
sét hazájába, küpolitikai és diplo-
máciai működését: végül gazdag 
munkásságát az ország vízi utainak 
gazdaságos kihasználásában. Elment 
szemünk előtt gazdag képsorozata a 
kiváló személyeknek, kikkel Türr 
István együttműködött és érintke-
zett: Mazzini, Lesseps, Garibaldi, 
Cavour. Viktor Emánuel, III. Napo-
leon, Ferenc József. Belelátunk a 
mult század második felének poli-
tikai szövevényébe, melynek nem 
egy szála Türr István kezében volt. 
Egyike volt azon kevés magyarnak, 
ki a letűnt században a világtörté-
net alakjává lett: három nemzet, az 
olasz, a francia, s a magyar vallotta 
magáénak, de szíve mindig a mienk 
volt, gazdasági alkotásai is Magyar-
ország javát szolgálták. Működésé-
nek teljes méltatása oknyomozó tör-
ténetirodalmunknak még a jövőben 
lerovandó tartozása. 

Tolnai Vilmos. 
Nemzeti újjáébredés és szabadkő-

mívesség. Vannak a történetírásnak 
problémái, melyek csak bizonyos 
hosszabb forrongás után jutnak 
megnyugtató megoldáshoz. Nagy vi-
lágnézeti ellentétek küzdenek ben-
nük, a történész látását egyik vagy 
másik irányban befolyásolják, tár-
gyilagosan fejtegető hangját elfo-
gulttá vagy polemikussá torzítják. 

Az olasz miniszterelnök, Benito 
Mussolini a szabadkőmíves páho-
lyok ellen 1925 jan. 12-én benyujtott 
törvényjavaslatában annak megál-
lapítását, hogy milyen szerepük és 
esetleges érdemük volt a titkos tár-
sulatoknak az olasz nemzeti újjáéb-
redés több, mint félszázadra kiter-
jedő mozgalmaiban (1814—1870), a 
történet hatáskörébe utalja. Egy 
ügyes fogással ráolvassa a szabad-
kőmívesekre Mazzini szevait, kit 
— akár méltán, akár jogtalanul, — 
ők magukénak vallanak: titkos tár-
sulatoknak nemzeti szempontból 
csak elnyomott országban van jogo-
sultságuk; a szabad nemzet betilt-
hatja őket. 

Mussolini utalása az olasz törté-
netírás egy sokat vitatott pontjára 
tapint rá: mi a szabadkőmívesség 
szerepe a risorgimento kibontakozá-
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