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meg a vásznakat, Aba-Novák széles 
derűvel, kiirthatatlan mesélőkedvvel 
adja elő mondanivalóját. Képmásai 
a torzítás felé hajlanak, de a karaktert 
kitünően éreztetik. 

Pátzay Pál művészete bizonyos te-
kintetben ellenpólusa Aba-Novák-nak. 
A képek áradó temperamentumával 
szemben Pátzay szobrai a szervezett 
rend megszemélyesítői. A szobrász 
annakidején rendkívül bonyolult, tér-
ben szétágazó, bronzban elgondolt, 
dinamikus jellegű kisplasztikával 
kezdte meg pályafutását. Később egy 
sor kitünő portrét alkotott, végül el-
érkezett a kőszobrászat problémáihoz 
és a statikus ábrázoláshoz. Rómában 
új felfogását monumentális feladato-
kon próbálta ki, eredményként a 

többi között a Dadát s egy női aktot 
állított ki. Mindkettő hibátlan, klasz-
szikus kompozició. Kisebb művei kö-
zül a kútfigura s a drapériás nőalak 
válik ki, az utóbbi már-már a görög 
archaikus szobrászat szintjéig emel-
kedik. Jellemző Pátzay sokoldalúsá-
gára, hogy mellette a legkiválóbb 
magyar portrészobrászok egyike. Ber-
náth Aurélról mintázott márványfeje 
s néhány bronz-képmása a lelki élet 
mélységeibe száll le. 

Aba-Novák és Pátzay izig-vérig 
modern, magyar művészetének kiéré-
séért hála illeti hivatalos kultúrpoliti-
kánkat s annak vezetőjét. Kiállításuk 
megerősíti a hitet, hogy az igazi kul-
túráért hozott áldozat sohasem ve-
szett kárba. Genthon István. 

Magyar történeti emlékek a párizsi lengyel kiállításon. 
A napilapok szűkszavúan emlékez-

tek meg arról, hogy decemberben 
nagyszabású lengyel kiállítás nyilt 
meg Párizsban, a Tuilleriák szélén 
álló, történelmi patinájú Labdaház-
épületben. (Musée du Jeu de Paume.) 
Azt pedig teljesen elfeledték megemlí-
teni, hogy a kiállításon számszerint és 
jelentőség szempontjából egyaránt 
tekintélyesen szerepeltek a magyar 
közgyüjtemények azon emlékei, me-
lyek a lengyel történelemmel kapcso-
latban állanak. A magyar anyagot az 
Országos Levéltár és múzeumaink 
bocsátották a kiállítás rendelkezésére. 
Nagy számmal szerepelnek azok az 
emlékek, melyek az 1830—31-es len-
gyel szabadságharccal vannak kapcso-

latban. A magyar levelekből, beszé-
dekből és manifesztációkból megha-
tóan domborodik ki, hogy Magyar-
ország mennyire együtt érzett élet-
halálharcát vívó szomszédjával. Ha-
sonló gazdagon szerepelnek a magyar 
szabadságharc lengyel vonatkozású 
emlékei, melyek főkép Bem és Dem-
binszki tábornokok emléke miatt fe-
ledhetetlenek. A magyar részt Kossá-
nyi Béla, az Országos Levéltár tiszt-
viselője rendezte, aki kitűnően szer-
kesztett katalógusban ismerteti a Ma-
gyarországról küldött emlékanyagot s 
Polonais et Hongrois c. értékes füzet-
tel áldoz a lengyel-magyar barátság 
évszázados történetének. G. 

Zenei szemle. 
Operaházunk vezetőségének nem 

könnyű a sorsa az új operák bemuta-
tásában. A repertoárt a felújítások, 
új betanulások, régi operaművek be-
mutatása mellett okvetlenül fel kell 
frissíteni a jelenkor új operatermékei-
vel is. A nehézség nem az, hogy ilye-

nekben talán nincs elég választék, ha-
nem ezen a téren is annyi ma a kiforrat-
lan elem, az átmeneti korok kísérlete-
zése, hogy végre is érthető, ha a 
legkisebb kockázattal járó, már is-
mert stílusban írt művekre esik a 
választás. Az opera már nehézkes 
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nagy apparátusa miatt is a legkonzer-
vatívabb zenei műfaj, egy hagyo-
mányokkal terhel ; idealizált zárt vi-
lág, amelyet éppen ezért nem olyan 
könnyű megnyitni a modern művé-
szet eszményének, a ma életének. Új 
generáció felszínrekerülése fogja csak 
lehetővé tenni annak az új opera-
stílusnak a kiérlelését, amelyet az 
egyetemes emberi problémák súlya 
és mélysége érlel izmossá, komollyá 
és tömörré. 

A ma «bemutatható» operáknak 
egy igen jellemző típusát hallottuk 
minap az Operaházban. Wolf-Ferrari-
nak, a «Sly» szerzőjének (szül. 1876) 
formanyelve még teljesen a késő ro-
mantikában gyökerezik. Olaszszár-
mazású, de élete javarészét német 
földön töltötte, mestere (Rheinberger) 
is német volt, tehát már életkörül-
ményei is predesztinálták különféle 
hatások egybeolvasztására. Legna-
gyobb sikereket ért műveiben (A kí-
váncsi asszonyok 1903, A négy há-
zsártos 1906, Susanne titka 1909) az 
olasz opera buffa és a német Sinspiel 
stílusából vett elemekkel próbálja a 
vígopera fejlesztését előrevinni. Pom-
pás érzéke a zenei humor iránt, kitűnő 
jellemző ereje, itt-ott gazdagon előre-
törő melodikus invenciója azonban 
nem mindig tudják feledtetni a külön-
féle stíluselemeket összefoglaló művészi 
formáló erő hiányát. A «Sly» zenéjé-
ről ugyanezt mondhatjuk. Minden 
részletszépsége és értéke dacára, nem 
elégít ki, mert az operett- és a ve-
risztikus hatásoktól kezdve a roman-
ritikus drámaiságig és páthoszig min-
dent megtalálunk benne, de az egy-
séget, a nagyvonalú felépítést nélkü-
löznünk kell. 

Maga a szöveg (G. Forzano) telje-
sen romantikus miliőbe vezet, régi 
századok angol társadalmi életébe, 
amely csak hátterül szolgál egy vére-
sen komoly emberi tragédiának köny-
nyelmű, de alapjában mélyérzésű em-
beri lélek áldozata lesz, egy talán név-

telenségből, talán főúri gőgből, una-
lomból fakadó lelkiismeretlen tréfá-
nak. Vad korcsmai tivornyával kez-
dődik a darab. A külvárosi vendégek 
nagy örömmel fogadják Sly-t, a korcs-
mai dalnokot, aki idemenekül a tör-
vény üldözése elől. Miután az üldö-
zők félrevezetésével elvonul a vesze-
delem, Sly dalával mulattatja a tár-
saságot. A hatalmas gróf, aki az unal-
mában ide a korcsmába szökött Dolly 
grófkisasszony keresésében vetődik 
ide, mulatságosnak találja a fickót 
és mikor ez holtrészegen összeesik, 
palotájába viteti. Felöltöztetik fő-
úrnak és mikor felébred, elhitetik 
vele, hogy ő a ház ura, aki hosszú 
betegség után most tért eszméletre. 
Szegény Sly végre maga is elhiszi, 
hogy csavargó, nyomorult élete csak 
egy rossz álom volt, különösen, mikor 
a szépséges grófkisasszonyt mint a 
feleségét vezetik elébe. De amikor 
már karjaiba tartja Dollyt, a gróf és 
udvara nagy hahota közben leleple-
zik a tréfát és a szerencsétlen Slyt 
tömlöcbe hurcolják . . . Sly összetört 
lélekkel nem bírja újra felvenni a kók-
ler köntösét: egy széttört borospalack 
szilánkjával felvágja ereit. A bűn-
bánó grófkisasszony csókja már csak 
egy haldoklót illet. 

Wolf-Ferrari zenéje csak a III. fel-
vonás börtönjelenetében bontakozik 
ki teljes szépségében. Addig a folyton 
változó tarka jelenetekben folyton 
megszakadó, odadobott zenei frázi-
sokkal dolgozik A zenekarban itt-
ott szellemes hangfestés, pompás hu-
mor csillan fel, a kórusok kezelése 
különösen érdekes: mozgékonyság-
ban, eleven ritmusban ugyancsak erős 
előadási teljesítményt kívánnak. Na-
gyobb lélekzetű melódiát ellenben alig 
kapunk. Még Slynak a medvéről szóló 
mulattató énekét is a zenekar jelleg-
zetes súlyos ritmusa s nem az ének-
szólam festi tragikomikus színezetűvé. 
Sly és Dolly szerelmi duettjében érez-
zük először, hogy a zeneszerző nem-
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csak elkezdett egy mondatot, hanem 
folytatja és pontot is tesz a végére. 
Az utolsó felvonásban végre a zene 
veszi át teljesen a vezetőszerepet és 
megrázó kifejezést ad a rútul meg-
csalt Sly lelki vergődésének. Sly fi-
gyelemre se méltatja a gróf pénzét 
hozó és pártfogását ígérő szolgák 
röhögő hadát, csak a gróflány csókja 
jár az eszében. Nem tud uralkodni 
fájdalmán, nem tud nevetni az embe-
rek szívtelenségén és lelkiismeretlen-
ségén, akik pénzzel akarnak kárpó-
tolni egy hitében, szerelmében ki-
fosztott és megalázott lelket. A vonó-
sok gyönyörű melódiákban sírnak, 
panaszkodnak az énekszólammal. 
«Nem vagyok én kókler, csak egy bús, 
boldogtalan ember, aki szenved, ször-
nyen szenved». A tehetetlen, remény-
telen fájdalom a teljes kétségbeesésig 
fokozódva, mintegy hatalmas hajtó-
erő drámai magaslatokra emeli a zene-
kart, amelyről oly gazdagon ömlenek 
a melódiák, hogy a hosszú szólójele-
net egy pillanatra sem válik egy-
hangúvá. Ezután a kétségbeesés után 
annál megrázóbb Dolly lágy, szerelem-
mel, bűnbánattal telt éneke. A szere-
lem gyönyörű álomképe újra meg-
jelenik Sly elhomályosuló szemei előtt, 
de már minden késő. Igy a romantikus 
befejezés minden követelményének 
eleget tesznek a szerzők: A szerelem 
központi problémává nő, a hős bele-
pusztul, a hősnő drámai pátosszal 
átkozza meg a lélekgyilkosokat. . . 
Függöny, végre a tragédiának. 

Operaházunk kifogástalan előadás-
ban mutatta be a kérges és nehéz mű-
vet. Laurisin Lajos kitűnő színjátszó 
tehetsége hálás feladatot nyert Sly 
szerepében. Tihanyi Vilma szép hangja 
(Dolly) felejteti színjátszó modorá-
nak erőltetett, affektált mesterkélt-
ségét. Rékai vezetésével az ének- és ze-
nekar kitűnő és lelkiismeretes be-
tanulásról tett bizonyságot. 

* 

Feltűnő, hogy az előadóművészek 
milyen előszeretettel rendeznek ma 
zenekari hangversenyeket. Egy Doh-
nányi, egy Hubermann gazdag mű-
vészi egyénisége kell ahhoz, hogy 
egyetlen hangszer telt házakat tud-
jon vonzani. Ott, ahol a művészi erő 
fogyatékos, a kísérő zenekar színes, 
nagydimenziójú hatásossága pótolja 
a hiányokat. 

A Zeneakadémia volt növendékei-
ből az idén alakult hangversenyzenekar 
Zsolt Nándor karnagy vezetésével fő-
szerve lett az ilyenfajta hangverse-
nyeknek. Érdekes újdonságokat, a 
modern zene legértékesebb termékei-
nek bemutatását vártuk és reméltük 
ezektől a kitűnő fiatal friss erőktől, 
de mindeddig hiába. A rendes, sablo-
nos keretekből sehogysem tudnak 
felülemelkedni. Inkább a pszicholó-
giai érdekesség szempontjából foglal-
kozunk legutóbbi hangversenyükkel, 
amelyet Nyiregyházi Ervinnel, az Ame-
rikában élő zongoraművésszel együtt 
rendeztek. Nyiregyházi híres csoda-
gyermek volt annakidején. Könyvet 
is írtak róla (Géza Révész : Psycho-
logische Analyse eines musikalisch 
hervorragenden Kindes 1916), ahol 
zenei képességeit módszeresen elemez-
ték, nagy gonddal összeállították gyer-
mekkori szerzeményeinek listáját, 
mint olyanét, aki valamikor halha-
tatlan művekkel fogja megajándé-
kozni a világot. Tanárai itthon két-
szerannyi ambiciót fordítottak rá, 
mint többi növendékeikre együttvéve. 
A vézna, tipikus szemita gyerek sá-
padt arcán mozarti lángész ragyogá-
sát látták. Nyiregyházi kikerült Ber-
linbe tovább tanulni, bejárta a nagy 
metropolisokat, majd Amerikában te-
lepedett le. Idestova felnőtt ifjú lett, 
ma 27 éves és — a nagy csodából nem 
maradt más, mint egy jótechnikájú 
pianista, akinek a rendkívülisége csak 
a patológia terén keresendő. Régen 
hallottunk disszonánsabb, formátla-
nabb, fegyelmezetlenebb játékot, mint 
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amilyen Nyiregyházi Erviné. Brahms 
titáni küzdelmektől terhes d-moll 
zongoraversenye szétesett a keze alatt. 
Folyton változó tempói, megokolat-
lan elnyujtásai, szenvelgései eleinte 
bosszantották, később már csak un-
tatták a hallgatót. Az első tétel komor 
főtémájának démoni ereje, a művészi 
szép legelemibb követelményeit is félre-
lökő vad, neuraszténiás kitörések ki-
fejezőjévé vált. Néhol egy-egy taktus-
ban feltűnt Brahms színeiből is egy 
kis foszlány, hogy annál élesebb 
legyen az ellentét közte és az interpre-
tált művész szinte önmagával meg-
hasonult lelkének kilengései között. 
Csajkovszkij banális tetszetős b-moll 
versenyművében már kevésbbé bán-
tottak ezek a kilengések, Liszt halál-
táncában az óriási technikai készség 
sokat pótolt, de művészi sikert ilyen 
eszközökkel, azt hisszük, még Ameriká-
ban sem lehet elérni. Nyiregyházi 
Ervin sajnálatraméltó példa mindazok 
számára, akik a csodagyermekkultusz-
ban látják a pedagógiai sikerek tető-
fokát. * 

Giesehing Walter nevét ragadjuk ki 
a szóló-zongorahangversenyzők közül. 
Nagyon muzsikális, a művészi szép-
nek alázatosan szolgáló előadása, külö-
nösen rendkívül finom billentésével és 
nagy elmélyedő hajlamával kellemes 
benyomást kelt, de művészi profilja 
sokkal lágyabb és pasztelszerűbb, 
hogysem mélyebb és erős benyomást 
keltsen. * 

Az ötödik filharmóniai hangversenyt 
Busch Fritz, a drezdai állami opera 
főzeneigazgatója vezette. Pompás kar-
mester, akinek egyénisége teljesen 
bele kezd olvadni a zeneköltő szelle-
mébe. Weber «Oberon»-nyitánya, Reger 
variációi és fugája, Mozart A-dur 
zongoraszonátájának témája fölött, 
Beethoven VIII. szimfóniája átélőké-
pességének bámulatos sokoldalúságá-
ról tettek tanubizonyságot. Különö-
sen a nálunk még kevéssé ismert Reger-
mű gyönyörű interpretálásával lepett 
meg. Reger mint a variációs forma 
nagy modern mestere, kimeríthetet-
len invencióval dolgozza itt fel a 
bájos téma minden melódikus, har-
monikus, kontrapunktikus lehetősé-
geit. Klasszikus mintaképeitől eltérő 
egészen új formát alkot, amelyet in-
kább variációs fantáziának nevez-
hetnénk. A pajzán vidámságtól a 
világtól elforduló mély miszticiz-
musig, érzésskálájának minden gaz-
dagságán végigvezet. Folytonos kere-
sése, nyugtalansága egy Bach szelle-
méhez kapcsolódó hatalmas fugában 
talál szilárd talajra. Ebben a fugában 
is tapasztalhattuk, hogy bár Regert 
a kontrapunktikus gondolkozás meg-
újítójának tekintik, egyike a leg-
nagyobbszabású harmonistáknak is. 

Az est közreműködője Hir Sári 
zongoraművésznő, Liszt súlyos telje-
sítményeket követelő A-dur verse-
nyét nagy pianisztikus készséggel adta 
elő. 

Prahács Margit. 

Mécs László szerzői estje. Vasárnap, 
1913. évi március hó 1-én este fél 
9 órakor lesz a Zeneművészeti Fő-
iskola nagytermében. Közreműködik: 

Schmidthauer Lajos orgonaművész. 
Bevezetőt mond : Kállay Miklós. Je-
gyek Rózsavölgyi és Társánál, IV., 
Szervita-tér 5. 
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