
477 

A kiállított képek rengetegében 
alig tűnik fel itt-ott néhány értékes 
alkotás. Balló Edének akormányzóról 
festett nagyméretű arcképe kiválik az 
arc és a kezek rendkívül finom rajzá-
val. Karlovszky Bertalannak Bednárz 
apátot ábrázoló portréja dekoráció-
mentes egyszerűsége ellenére is jól 
sikerült. A fiatalok közül Bernáth 
Aurél, Szőnyi István, Derkovits Gyula 
és Kmetty János nevét emeljük ki. 
Feltűnt Egry József gyönyörű taor-
minai tájképe. 

* 

Az Ernst-múzeum legutóbbi kiállí-
tása csalódást keltett. Aba-Novák és 
Pátzay hatalmas sikere után fáradt, 
szürke képek kerültek a falakra. A fes-
tők közül Feszty Masa szerepel leg-
jobban, aki bizonyos édeskésségtől 
még ma sem tudott szabadulni, de sa-
játos festői előadásmódját ügyesen 
fejleszti tovább. Perlrott-Csaba Vilmos 
a francia hatások pergőtüzében áll, 
anélkül, hogy elhatározná magát, 
merre menjen. Feiks Alfréd impresszio-
nista képei ügyeskedésük ellenére 
sem jelentékenyek. Gallé Tibor grafi-
kája becsületes, de kissé egyhangú, 
Ferenczy Valér képei fáradtak. A szob-
rász Ligeti Miklós Rodin szellemében 
fogant portréi és kompoziciói messze 
elmaradnak régi szobra, az Anonymus 
mögött. 

A kiállítás legjelentékenyebb részt-
vevője Fáy Dezső, aki valamikor Gu-
lácsy Lajossal egyetemben, annak ha-
tása alatt romantikus, bizarr mese-
hangulatokat idézett. Fáy azóta egyik 
legjelentékenyebb magyar grafikussá 
nőtte ki magát. Uj kiállításán, külö-
nösen remekbekészült Dante-illusztrá-
cióin sikerült szervesen megkomponált 
grafikai stílust kialakítania, úgy hogy 
további munkássága elé nagy remé-
nyekkel tekintünk. 

* 

A Nemzeti Szalonban megnyílt az 
úgynevezett Tavaszi Szalon, melyet 
a Szinnyei Merse Pál Társaság rendez 
évről-évre a fiatalok számára. Az idei 
kiállításon sok átlagon felül emelkedő 
képet és szobrot látni, azonban külö-
nösen említésre méltó nem akad kö-
zöttük. A Tavaszi Szalonnak nem is 
az a célja, hogy kész művészeket szó-
laltasson meg, hanem hogy megindítsa 
a nemes versengést a fiatalok között 
s így az iskolákból kiözönlő művész-
generáció első lépéseit egyengesse. 

A Tamás-Galériában Pekáry István 
festő és Gáder István keramikus állí-
tott ki kisebb kollekciót. Pekáry ma-
gyar témáit friss, színes és dekoratív 
előadással párosítja. Gáder István 
groteszk figurái kedvesek. 

Genthon István. 

Zenei szemle. 
Kodály Zoltán szerzői estje minden 

alkalommal egy jelentős állomása az 
egyetemes, új magyar zeneművészet 
fejlődésének. Kodály a lényeget kereső 
éleslátásával mindig azt a területet 
munkálja, amelyik a legelhanyagol-
tabb, ahol a legnagyobb szükség van 
egy erős termékenyítő, gyomláló kézre. 
Egy nemzetnek sincs az egész világon 
ma két olyan nagy neve a zene terén, 
mint nekünk. Ha Bartók Bélát tartják 
a modern zene legnagyobb komponis-
tájának, úgy Kodály Zoltán ma az 

egész világ legelső zenei mestere. 
Messze tengereken túl jól ismerik és 
tisztelik ezt a két nevet, tanul tőlük 
az egész világ, de ebben a tanulásban, 
sajnos, nem a saját nemzetük jár elől. 
Pedig Kodály mindig csak nemzeté-
nek mestere akart és akar lenni. Min-
den nyilvánosságtól, hiú külsőségek-
től visszahúzódó csendes élete egy 
olyan művészé, aki szünet nélkül, nyíl-
egyenes céltudatossággal dolgozik a 
lelkéből kiszakadt problémáin, ame-
lyek mind egyben a nemzeti kultúra 
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legégetőbb problémái is. A mai ked-
vetlen, elégedetlen, csupa panasz vi-
lágban Kodály is annak az új aktív 
produktív szellemnek a nagy harcosa, 
amely folyton lobogó lánggal önmagát 
égeti el, azért, hogy másokat gyujt-
hasson, lelkesíthessen a munkára. 

Legutóbbi szerzői estjén népdalfel-
dolgozásokat, műdalokat és vegyes-
karokat mutattak be. Kodály univer-
zális műveltségével és nagy költői 
erejével igazi mintaképeket állít fel a 
műdalkomponálás terén. Megmutatja, 
hogy milyen nagy szüksége van a zene-
szerzőnek az irodalmi műveltségre 
is, hogy a dal metrikai szerkezete, 
strófaképlete, rímei, hangsúlyai a ze-
nében is érvényesüljenek. A magyar 
nyelv benső zenéjét érezni kell annak, 
aki műdalokat komponál. Kisfaludy 
Sándor «A bereknek gyors kaszási», 
vagy Balassa Bálint «Siralmas nékem» 
szövegeiben bámulatos intuicióval is-
meri fel a szöveg és a zene közös mély 
gyökerét. Mintegy átfordítja egyiket 
a másikra, úgyhogy nemcsak a köl-
temény tartalmának, mély, benső lírá-
jának, hanem formáinak is zenei jel-
lemzését nyujtja. Igy talál egymásra 
hosszú századok után a közös lelki 
talajból fakadt, de kétféle művészi 
nyelven szóló nemzeti költészet. 

A capella tónusaiban Kodály in-
venciója és tudása ma teljesen egye-
dülálló. A 16. és 17. század stílusa, 
az akkori magasrendű vokális kultúra 
mesteri szólamvezetése, hangfestő 
szelleme éled itt újra egy nagy magyar 
mester alkotásaiban. A vegyeskarok-
ban különösen szűkölködő kórusiro-
dalom egy pár műremekkel gazdago-
dott. «Szalontai köszöntő», «Este» 
(Gyulai Pál költeménye), «Mátrai ké-
pek» mind meglepő láthatárt nyitnak 
meg hanghatásokban, az emberi hang 
színeinek keverésében, egymással való 
szembeállításában. Kodály, mikor 
ilyen nagy érdeklődéssel fordul a kóru-
sok felé, a jövő művészi formájának 
mutatja az útját, amely közösségeket 

összefogó ideáloknak hódol. Az est ma-
gánszereplői Báthy Anna és Palló Imre 
művészi tehetségüket lelkesedéssel állí-
tották a magyar zene szolgálatába. 
A székesfővárosi énekkar kitűnő kar-
nagya, Karvaly Viktor vezetésével min-
den dicséretre méltó, érdemes gondos 
munkát végzett. 

Az olasz vígopera irodalomnak egyik 
legértékesebb termékét, Donizetti Gae-
tano Don Pasguale c. művét (elő-
ször adták Páqisban 1843-ban) vette 
fel Operaházunk ezidei műsorába. 
A bemutató inkább negatív irányban 
ígérkezett érdekesnek, amennyiben 
Bartók Béla Csodálatos mandarin pan-
tomimejével párosították. Sajnos, az 
utóbbi a szerencsétlen szöveg miatt 
lemaradt az előadásról s a modern 
zenének egyik legnagyobb alkotása 
helyett, a könyörtelen igazságok ke-
ménygerincű harcosa helyett kaptuk 
Donizettit, az olasz muzsika könnyű-
kezű, könnyűszívű szerelmesét. Ros-
sini Szevillai borbélyának bűvös meló-
dikája talán ebben a kis vígoperában 
talált legméltóbb utódra. Az olasz ze-
nének ugyanabból a tavaszából virág-
zott ki mindkettő: derült sugárzó kék 
ég, madárdal, a tavaszi szellőben lá-
gyan ringatódzó virágzó gallyak, semmi 
fölösleges töprengés, kérdés okok és 
célok után. Itt minden szép, tökéle-
tes, magátólértetődő, csak meg kell 
hallani a természet muzsikáját. És 
Donizetti a talpraesett, fürge tehetség 
kifogyhatatlan invencióval szövi pe-
helykönnyű ritmusokba a finom melo-
dikus vonalakat. Nincsenek nagy 
problémái; fősúly mindig az éneken 
van, az emberi hang szépségének tel-
jes kiaknázásán, az akkori olasz kö-
zönség melódiaéhségének kielégíté-
sére irányuló törekvésén. Maga a szö-
veg a buffostílusnak megfelelően egé-
szen szerényigényű. Az öreg, gazdag 
kérő felültetése és bosszantása, hogy 
a fiatalok egymáshoz juthassanak, 
egészen Pulcinello ízű, sablonos tré-
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fákra ad alkalmat. De hiszen itt nem 
is ez a fontos, hanem a zene mint 
hangzó formák szépsége : a hálás reci-
tatívok. behízelgő melódiák, a pompás 
ritmusú, friss énekegyüttesek. Külö-
nösen az utóbbiak jelentenek gazda-
godást a zsenijében különben magasan 
Donizetti fölött áll. Rossinivel szem-
ben. Sok mindent éreztünk banálisnak 
és a mai lélektől messze eltávolodott-
nak Donizetti zenéjében, de itt ezek-
ben az együttesekben mégis úgy talál-
tuk, hogy a limonádé is lehet néha 
igen kellemes és frissítő ital, ha kellő-
kép adagolják. 

Az előadás friss tempója, főkép 
Toronyi Gyula Don Pasquale-jának 
valóban elsőrangú alakítása sokban 
hozzájárult a mű élvezhetőségéhez. 
Halász Gitta Norina szerepében a 
maga szűkebbkörű stílusának terüle-
tén lelkiismeretes munkát végzett. 
Palló Imre az orvos, Somló József a 
fiatal szerelmes alakításával igyekez-
tek beleilleszkedni az egyéniségüktől 
távolálló könnyed buffó szellembe. * 

Az egész világ zeneirodalmának 
egyik leghatalmasabb alkotását, Bach 
Máthé passzióját hallhattuk végre is-
mét húsvét hetében. A mű teljes elő-
adása lehetővé tette a tökéletes archi-
tektonikájának egységben való szem-
léletét, amely, az előadás négyórai idő-
tartamának dacára, egy pillanatra 
sem volt fárasztó a hallgatóságra. 
Minél többször halljuk ezt a csodála-
tos alkotást, annál kimeríthetetle-
nebbnek, tökéletesebbnek tűnik fel 
előttünk ama kor rettenetes lelki 
ingadozásai közepette az erkölcsi erő-
nek, a hitnek valóságos gránitköve, 
amely félreismerhetetlenül mutatja 
az egyetlen utat a legmagasabb esz-
mények felé. Minden kor megtalálta 
benne a neki valót. Mikor Mendelssohn 
100 évvel Bach halála után előadatja 
a Máthé-passziót, leginkább a nagy 
kontrapunktikust, a bámulatos tech-
nikai tudást csodálták, majd előtérbe 

került a misztikus Bach, a hangfestő, 
racionális Bach, ma a nagy építőt, 
a nagy muzsikust méltányolják benne 
a legjobban. 

A mű drámai szerkezete egyszerű, 
de mélységében annál megkapóbb. 
Egyes képekben vetíti elénk a tragé-
dia történetét. Az evangélista elbeszé-
lését a fontosabb jeleneteknél szemlé-
lődések törik meg, amelyek szólóáriák-
ban vagy recitatívokban a híveknél ko-
rátokban nyilvánulnak meg. A drámai 
elemet a tömegkórusok képviselik. 

A bevezető kettős kórus teljesen 
realisztikus színezetű. Ugyanattól a 
gondolattól felzaklatott nyugtalan tö-
meg hullámzását, egymásbatorlódá-
sát festi. A kórus rövid felkiál tásaival, 
kérdéseivel szemben a zenekar egy 
hangon hosszan időző súlyos basszus 
szólama valami megdöbbentő kérlel-
hetetlenséget fejez ki, nincs kitérés, 
a végzet rettenetes súlya legázol min-
den ellenkezést és sodor a Golgotha 
felé. A kórus nyugtalanságtól gyötörve 
ismétli az emberiség örök kérdését: 
hová? hová? A szólamok egymásba 
fonódnak, valami nyugvópontot ke-
resnek, de hiába, felelet csak egy van : 
«vedd fel keresztedet és kövess engem». 
Ezután elkezdi elbeszélését az evan-
gélista. A kifejezés egyszerűségének 
és epikus nyugalmának dacára, sza-
vakkal szinte alig leírható erő van 
benne. A cembaló-kíséret egy erősebb 
aláhúzása vagy egy egyszerű melizma 
elég ahhoz, hogy egyes megkapó jele-
netet a szívünkbe véssen. Jézus sza-
vainak zenébe öntése már nagyobb 
igényű, bár itt is néha egy egyszerű 
kadenciával bámulatos plasztikát köl-
csönöz a szavak értelmének. A vonós-
négyeskíséret lágy, éteri tónusa való-
ban olyan, mint a glóriafény, amely 
az Úr fejét körülövezi s csodálatosan 
átszellemült hangulatot teremt maga 
körül. Az áriákban teljesen a zene 
veszi át a főszerepet. Sokszor úgy tet-
szik, mintha az énekszólam kísérné 
a hangszereket és nem fordítva. Egye-
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sekben, ahol a panaszos, könnyező 
hangulat közös, motivikus megegyezé-
seket is találunk. A hangfestés nagy 
mestere bizonyos állandó vonatkozta-
tást vesz fel szöveg és motívumok, 
hangulatok és hangnemek között, de 
ez nála sohasem erőltetett és mester-
kélt, mint a korabeli kisebb mesterek-
nél, hanem a mű zenei vérkeringésé-
nek egy meleg áramlata, amelynek 
lüktetését egy mélységes hittel telt 
szív irányítja. Rendkívül érdekes eb-
ből a szempontból a passzió hang-
nemei, megalkotottsága. Hat nagy 
hangulati és ennek megfelelően hang-
nemi egységre oszlik az egész. Az 
egyes hangnemek széles ívekben fo-
nódnak össze : pilléreik az e-moll és 
ennek egész hangnemszférája. Az 
utolsó vacsora jelenetében a tiszta 
csengésű g-dur uralkodik, Krisztus 
isteni fenségének hangneme. Felhang-
zik a tragikus jóslat: «Valaki közüle-
tek elárul engem»: a komor f-moll 
mint egy sötét felhő homályosítja el 
az előbbi g-dur glórioláját. A minden 
oldalról felhangzó kérdés drámai ki-
robbanása : «Uram, én vagyok az?» 
az asz-dur kemény tónusába csap át. 
A pár pillanatnyi elborulás után Krisz-
tus isteni nyugalma sugárzó tiszta-
sággal ragyog fel újra az alaphang-
nemben. Midőn az Úr lehajtja fejét 
és meghal, bezárul a nagy harmonikus 
ív is, zenei szimbóluma az egész em-
beriség Golgotájának. Az utolsó stáció 
a passzió utolsó korálja : «Wenn ich 
einmal soll scheiden, so scheide nicht 
von mir» a legmegrázóbb része a mű-
nek. Ugyanez a dallam ötször fordul 
elő más-más hangnemben, de itt a 
halál közellétében valami egészen sa-
játos ihletett megrázó színezetet ölt. 
A mester az egyszerű dallamot az 
a-moll komoly, borongós hangnemé-

ben hozza és az utolsó befejező akkord-
nál az e-dur minden borongást, disz-
szonanciát feloldó, transzcendens har-
móniájában olvasztja fel. Csodálatos 
szimbóluma ez a lélek végső felszaba-
dulásának, minden szenvedés és disz-
harmónia feloldásának. Nehéz volna 
megmondani, hogy a szólóáriák közül 
melyik szebb. Csak rámutathatunk a 
Getsemane-kert jelenetében a tenór 
és a kórus gyönyörű recitativájára és 
áriájára, amely csupa aggódó, kínos 
nyugtalanság. Az isteni korál: «Ó, 
miért e kínok, szenvedések árja?» 
izgatott suttogása a végső sorokban 
mintegy odalehelve, megenyhülve 
hangzik k i : «Elszunnyad vétkem láza 
már». Vagy az altszóló, amely a bűnét 
sirató Péter zokogásából nő k i : «Szánj 
meg, ó nagy ég; úgy fáj a szívem ! 
Lásd, e szív, e párszem érted sír, egyre 
sír». A megtört lélek alázatos könyör-
géssel hajol oda Urához. Mennyi me-
legség, líra van az egyszerű melódiá-
ban ! A basszusária : «A hűvös este 
hogy leszállt» isteni békét sugároz. 
A tömeg eltávozott, csend van a 
kereszt körül, az alkonyat csendje, 
amelyben az egész mindenség bele-
olvad és az emberi lélek is csak egy 
atomja lesz ennek a végtelen békes-
ségnek. A Krisztust sirató kórus méltó 
befejezése a monumentális műnek. 
Lágyan hullámzó ritmusában elnyug-
szik minden fájdalom s már csak a 
féltő, gyöngéd szeretet virraszt a sír 
fölött. Mintha a szeretet szelíd fénye 
bevilágítaná még a sírsötét mélységét 
is, hogy a könyörület és megbocsátás 
szava eljuthasson az emberek szívéhez. 

A Budapesti Ének- és Zenekar-
egyesület a magánszereplőkkel együtt 
buzgó és nagytudású karnagyuk, 
Lichtenberg Emil vezényletével dere-
kas munkát végzett. 

Prahács Margit. 
A NAPKELET minden közleményeért írója felel. 
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