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A Tamás-galériában egy ismert ma-
gyar magángyüjtemény legkiemelke-
dőbb darabjai függenek egymás mel-
lett, mindössze harminc-negyven kép, 
de egytől-egyig válogatott alkotás. 
Magyar művész festménye valamennyi 
s a súlypont az új generációra esik. 
A kényes ízlésű, biztos ítéletű gyüjtő 
kollekciója a maga egészében mú-
zeumba kívánkozik, sokoldalúbban s 
értékesebb objektumok kapcsán mu-
tatja be a legújabb magyar művésze-
tet, mint az Új Magyar Képtár, mely 

utóbbit természetesen sokféle szem-
pont köt és tesz nehézkessé. Ez a gyüj-
temény ékes példája annak, hogy nem-
csak hatodrangú és gyanús hollandi 
képekből lehet magángyüjteményt ösz-
szeállítani, hanem az új magyar művé-
szet virágaiból is, sőt az utóbbiak ese-
tében ki van zárva, hogy a gyüjtőt ha-
misítványokkal csapják be. Bár sok 
olyan lelkes és ideális gyüjtőnk lenne, 
mint az, aki e kiállításon oly fényes 
példát mutatott. 

Genthon István. 

Zenei szemle. 
Az idei hangversenyévad feltűnően 

csekély lendülettel indul. Még neves 
művészek is kockázatos vállalkozás-
nak kezdik tartani a hangversenye-
zést. Mióta a zene életpálya lett, ter-
mészetszerűen a legszorosabb össze-
függésben lépett a kor gazdasági, tár-
sadalmi, politikai problémáival és en-
nek az életpályának ma folyton növe-
kedő kilátástalansága, nyomorúsága 
az érdeklődés előterébe hozza a zenei 
élet gazdasági és politikai vonatkozá-
sait, teljes organizációjának kérdését. 
Hogyan maradhatna a zene a mai 
ökonomikus, realitástól áthatott vi-
lágban az emberi lélek legfinomabb, 
legelőkelőbb hangszere? Hogyan le-
hetne megvédeni a mindennapi létért 
való küzdelmek, a banális gazdasági 
nyomorok befolyásától? 

Súlyos kérdések ezek, melyekre ma 
csak olyan országokban tudnak választ 
adni, ahol még akadnak a zeneművé-
szetnek is önzetlen, nemeslelkű mece-
násai. Dús anyagi eszközök felett ren-
delkezni nem érdem, de ezeket igazi 
lelki és szellemi értékekre felváltani 
csak nagyvonalú emberi élettel lehet, 
mely nem kicsinyes egyéni, önző örö-
mökbe helyezi súlypontját. Mrs. Coo-
lidge neve ma fogalom az internacio-
nális zenei életben. Ő maga eszménye 
a kiművelt önálló szellemű modern 
asszonynak, aki Amerikában aktív 

irányítója, teremtő és éltető szelleme 
a kultúrának. Ösztönösen megérezte, 
hogy melyik az a terület a zenében, 
mely leginkább igényel segítséget és 
támogatást. Amerikában, minden ze-
nei tradició híján különösen szükség 
volt arra, hogy a kamarazenét, ezt a 
legbensőségesebb és legnemesebb zenei 
ágat a zeneszerzők, előadók és a kö-
zönség összefogásával valaki felka-
rolja. Coolidgené nagy áldozatkészségé-
vel 15 év alatt nagyszerű eredménye-
ket ért el. A washingtoni «Library of 
Congress»-ben zenei osztályt szerve-
zett a modern muzsika számára ; nagy 
alapítványokkal lehetővé tette ritkán 
hallott kamaraművek előadását, a wa-
shingtoni könyvtár épületében egy 
minta kamarazenetermet építtetett. 
Évenkint kitűzött díjai igen sok jelen-
tékeny kamarazenemű megkomponá-
lását eredményezték és sok eddig isme-
retlen zeneszerzőnek egyengették út-
ját a világhír felé. A magyar zene nagy 
nemzetközi jelentőségét jelenti, hogy 
a Coolidge-festivalok egyik állomásáúl 
az idén Budapestet is besorolták. 

A Coolidge ünnepélyek két estére 
terjedtek. Malipiero, C. Bech, Lajtha 
László, Martinu, Hindemith és Pro-
kofieff egy-egy kamaraműve kerültek 
előadásra, így több oldalról nyílt al-
kalom az új zene jellegzetes vonásai-
nak megismerésére. 
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Ma még sokszor megtorpanunk en-
nek az új nyelvezetnek korlátai előtt, 
de érezzük, hogy ennek a nyelvnek 
szellemébe nem lehet a 19. század ze-
néjének hangzási képével és szépség-
ideáljával felfegyverkezve behatolni. 
Stílus válság korszakát éljük, melyben 
még sok a feldolgozatlan nyers anyag. 
Első hallásra sokszor úgy érezzük, 
mintha a zene nem volna egyéb, mint 
motorikus erők szabadon, kötetlenül 
előre nyomuló áradata. Itt-ott ez az 
áradat témákká sűrűsödik, polifoni-
kus tételekké, mely közel visz a 17.— 
18. század formáihoz. De mintha ezek 
a régi formák csak fedezékek volnának, 
mintha az új zene még nem volna ké-
pes arra, hogy önmagától emeljen ki 
új, konstruktív törvényeket. Sok benne 
a rapszodikus elem, a széttöredezett-
ség, főkép sok benne a tudatosság. Az 
érzelmi és ösztönéletnek olyan mérvű 
racionalizálásával állunk it t szemben, 
mely a zenét legmélyebb lényegében 
forgatja fel és lehúzza transzcendens 
magasságából. Szinte üdítő oázisnak 
hat, ha rövid percekre hallunk olyan 
tételeket is, melyekben egy kissé me-
legedni lehet. Dicséretére legyen 
mondva, a magyar Lajtha László állt 
ebben a tekintetben első helyen. Annál 
különösebbnek találtuk, hogy művé-
ben nyoma sem volt annak, hogy 
Lajtha neves népdalgyűjtő. Csak saj-
nálhattuk, hogy éppen a magyar kom-
ponista művében kellett nélkülözni a 
népzenének azt a szoros kapcsolatát 
a műzenével, amilyenhez hasonlót ke-
vés korszakban ismer még a zenetörté-
net. Az viszont igaz, hogy éppen a faji 
jelleg az, melynek semmi köze sincs a 
tudatossághoz. 

A svájci Conrad Bech vonósnégyese 
nagyszerű technikával épült fel. Len-
dületes, rafinált virtuozitása már azon 
a határon áll, hogy néha nem tudjuk 
paródiával állunk-e szemben, vagy 

pedig a dolog még «komoly»? Martinu 
műve már tartalmasabb. Az új zene 
erősen lineáris jellege tűnik itt szembe. 
A melódia, azaz a vonal a hajtó erő. 
Néha úgylátszik, mintha az egyes szó-
lamok annyira önállóak volnának, hogy 
szinte semmi közük már egymáshoz 
és a legélesebb disszonanciókkal fordí-
tanak egymásnak hátat, máskor meg 
feladva ezt a hangzati függetlenségüket 
az összhang szárnyai alatt olvadnak 
egymásba. A szólamok különhangzá-
sának, majd összhangzásának ez az 
állandó váltakozó játéka adja a mű 
főérdekességét. 

Hindemith zongoraverseny formá-
jában a mai ökonomikus, minél keve-
sebb hangszerre redukált stílust mu-
tatja. A hangszerek új kombinációja 
(fuvók, hárfa, zongora) teljesen egyéni. 
Az új zene szakít a hangszerek állan-
dóan egyforma csoportosításával: min-
den egyes műalkotás számára neki és 
csakis a neki megfelelő hangszerössze-
tételt igyekszik megtalálni. Hindemith 
nyelve különösen merev, érdes. A 
hangszereknek ebben a kombinációjá-
ban is valami új «sachliche Farbigkeit» 
a legfőbb célja : a szineket is csak arra 
használja, hogy általuk élesen elvá-
lasztott tagozódásokhoz jusson. 

A Coolidge estéknek ránk nézve 
különös jelentősége, hogy az új zene 
méltánylásához közelebb vitte a pesti 
közönséget. Ennek a zenének legna-
gyobb mesterei (Bartók, Straviskij 
stb.) már olyan műalkotásokat tudnak 
felmutatni, melyekben kifejezésre j u t a 
hatalmas teremtő erőt csak a legna-
gyobb elfogultsággal lehet kétségbe-
vonni. A két hangversenyen elhang-
zott művek is bizonyára értékes mű-
sorszámai lesznek a jövő kamarazené-
jének. Az előkelő mecenás és a kitűnő 
előadók sok lelkes, meleg éljenzésben 
részesültek. 

Prahács Margit. 
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