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megállani, hanem ügyel a vérkeringés 
friss voltára is. 

Ernst-Múzeum. 

Az Ernst-Múzeum új csoportki-
állításán öregek és fiatalok együtt sze-
repelnek. A nagyteremben néhány 
Mányoki, Székely Bertalan, Mun-
kácsy és Mednyánszky emlékeztet a 
magyar művészet multjára, azonkívül 
egy kisebb gyüjtemény Rippl-Rónai 
József műveiből, melyek közül egy 
feketeruhás nő gyönyörű nagy arc-
képe válik ki. 

Fiatalok és öregek kerültek egy-
más mellé az új részben is. Egyik te-
remben az előző generáció egyik sokat 
dicsért képviselője, Magyar-Mann-
heimer Gusztáv mutatja be újabb 
dolgait. Hangulatos, romantikus, ko-
loritjában igen ízléses művészetét egy 
világ választja el Kádár Bélának a 
szomszéd teremben látható, szintén 
ízléses, de expresszionista-dekoratív 
modern pikturájától. Ruzicskay György 
grafikája érdekes gondolatok többé-
kevésbbé gyenge illusztrációja. Bor-
bereki Kovács Zoltán a német új-
realizmus csapásán indulva festi 
ijesztő, de nem tehetségtelen képeit. 
A fiatal festő, ha bemutatkozásában 
még sok is a szertelenség, komoly 
ígéretnek számít. 

Tamás-Galéria. 

A Tamás-Galéria termét a nem-
rég elhúnyt Gulácsy Lajos képei és 
rajzai töltik meg. Az exaltált, tragi-
kus sorsú művész rendkívül sokféle 
hatás alatt fejlesztette ki sajátos pik-
turáját, melynek állandó jellemzője, 
hogy együtt jelentkezik benne a raf-
finált ízlésesség szinte gyermekes 
ügyetlenséggel. Legszebb műveiben 
(pl. a Flórenci tragédia c. nagy vász-
nában) sikerül leküzdeni ezt az ügyet-
lenséget, más képeiben is túlnő a 
hatásokon, finommá és érzékennyé vá-
lik, különös viziók ragadják meg. 
Bármennyire is sokra becsüljük ezt az 
Ínyenceknek való pikturát, meg kell 
említeni, hogy sohasem segít hozzá 
egészen zavartalan szépségélmények-
hez. Gulácsy kuriózum marad a ma-
gyar festészet történetében, mint 
Csontváry, ha nagyszerű kuriózum is. 

Genthon István. 

Örömmel emlékezünk meg arról, 
hogy képzőművészeti rovatunk veze-
tője, Genthon István nyerte el a szé-
kesfőváros Ferenc József-díját. A pá-
lyázatot 1932-ben a magyar művé-
szet történetével foglalkozó munkákra 
hirdették meg, különös tekintettel 
Budapest multjára és művészi fejlő-
désére. A zsüri egyhangú szavazatával 
Genthon Istvánnak ítélte a díjat. 

Zene. 
A nemrégen megalakult Liszt Fe-

renc Társaság egyik főtörekvése, hogy 
Liszt műveinek kultuszát minél szé-
lesebb körben kiterjessze. A társaság 
keretében rendezett hangversenyek 
műsorán már eddig is örömmel látunk 
olyan műveket, amelyek szinte ujság-
számba mennek, olyan ritkán kerül-
nek előadásra. Igy hozzájuthattunk a 
Budapesti Hangverseny Zenekar és a 
Bazilika nőikórusának interpretálásá-
ban Liszt «Dante» szimfoniájának 
meghallgatásához is. 

Liszt leveleiből tudjuk, hogy a 
«Divina Comedia» olvasása milyen 
nagy hatással volt az ő, minden fenn-
költ iránt oly fogékony művészi fan-
táziájára. 1837-ben már ezt írja egy 
levelében : «Dante műve megtalálta a 
maga művészi viszhangját Orcagná-
ban és Michelangelóban, talán egy nap 
megtalálja zenei visszhangját is a jövő 
Beethovenjében». Akkor még nem 
gondolta, hogy ez a jövő Beethoven ő 
maga lesz. Éveken át éltek lelkében 
a dantei látományok s nem hagyták 
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nyugodni addig, míg zenébe nem önti 
őket. 1856-ban készül el a nagy mű. 
Eredetileg — Dantehoz híven — há-
romtételesnek készült: Inferno, Pur-
gatorio, Paradiso. Ezt a tervét Wagner 
befolyására változtatta meg, aki ké-
telkedvén a Paradicsom zenei ábrázo-
lásának lehetőségében, ezzel elvette 
Liszt elfogulatlanságát tárgyával 
szemben. Liszt így a Paradiso-tétel 
helyett csak egy Magnificat-kórussal 
fejezte be művét, amelyet csodálatos 
önzetlenségével Wagnernek mint mes-
terének (lo mio maestro) ajánl. 

Liszt eme szimfoniája nélkülözi a 
Faust szimfonia nagyszerű közvetlen-
ségét, eleven, fény és árnyék ellentéte-
képen ható hármas tagozottságát. Az 
előszó meg is magyarázza, hogy a 
Pokolt a Purgatoriumtól sem tarta-
lomban, sem formában nem lehet el-
választani ; az eget pedig a zene csak 
földi visszasugárzásában, az isteni 
kegyelem felé forduló lelkek fényében 
ábrázolhatja. De a tételek felirata 
sem nyujt olyan támpontot a hallgató 
fantáziájának, mint a Faust-Gretchen-
Mephistopheles nagyszerü hármas 
portréja. Liszt zsenijének csodálatos 
kincseiből azonban itt is bőven talá-
lunk. A Pokol borzalmai majd egy 
pont körül tehetetlenül vergődő súlyos 
témákban, majd ostorcsapásként ható 
nyers ritmusokban, majd fájdalmasan 
panaszos melódiákban jutnak fülünk-
höz. Lágy hárfaszólamok gyöngéd 
harmoniái — mint sötét felhők között 
hirtelen kiragyogó kék ég — hoznak 
egy kis enyhülést. Az angolkürt édes 
panaszos melódiája kel szárnyra a 
felső régiókban : «Nes sun magior do-
lore che ricordarsi del tempo felice nella 
miseria». (Nincs nagyobb fájdalom, 
mint boldog időkre emlékezni a nyo-
morúságban.) Az Andante amoroso 
növekvő szenvedélyességgel éneklő vo-
nósai, a két boldogtalan örök szerelmes 
Paolo és Francesco alakját idézi elénk. 
Egyetlen hatalmas fokozás ez a rész. 
Egyike a legszebb, legintenzívebb 

zenének, amit valaha a «lamento dell 
amore» kifejezésére írtak. A szenve-
délyes crescendo hirtelen megtorpan. 
A tragikus pár elsuhan előlünk. Kí-
sérteties tompasággal hangzik fel a 
kürtszólamban: «Lasciate ogni spe-
ranza voi ch'entrate». Gúnyos kacagá-
sokat hallunk a klarinét és violák tril-
láiban, a szólamok szüntelen hábor-
gásában újra ránk szakad a pokol min-
den borzalma. Dante szavainak : «só-
hajok, zokogás és más egyéb jajveszé-
kelés zúgott a csillagtalan űrben» — 
teljes érzelmi súlya éled a zene min-
dent áttüzesítő erejében. Ezután a 
Purgatorio bevezetése jóleső békét 
lehel. Mintegy felhőtlen szelíd tájon 
a szem, úgy nyugszik meg fülünk a 
lágy, egybeolvadó harmoniákon. De 
csakhamar újra felhangzik a Lamen-
toso marcangoló fájdalma, amely az 
egész tételen át nem tud feloldáshoz 
jutni. Ezt a célt szolgálja az utolsó 
rész a Magnificat-kórussal. Éterikus 
magaslatokon lebegő zene, amely után 
méltán hihetjük, hogy a menny zenei 
ábrázolása is méltó zeneköltőt kapott 
volna Lisztben. 

Stefániai Imrének, a Liszt Ferenc 
Társaság lelkes és buzgó igazgatójá-
nak, a hangverseny dirigensének a 
Liszt-kultuszban kiváló érdemei van-
nak. Igy méltán remélhetjük, hogy 
ezentúl rövidebb idő fog eltelni Dante 
szimfoniájának újabb előadásáig. 
Ilyen művel nagyon sokat kell fog-
lalkozni, hogy gazdag eszmei és ér-
zelmi tartalmában megközelíthető 
legyen. A fúvósok tiszta intonálása az 
előadásnak még csak az elemi követel-
ményeihez tartozik. Ezután következik 
a csodálatos finomságoknak, annak a 
szenvedélyes, forró dinamikának a 
visszaadása, amely Lisztnél, a legro-
mantikusabb lelkek egyikénél, ekszta-
tikus méretekre emelkedik. Milyen 
kitágított lélekkel kell egy olyan mes-
terhez közeledni, akiben a mély gon-
dolkodó, a nőiesen finom érzékeny 
lírikus, az acélos energia, szenvedélyes 
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temperamentum, mély hit, transcen-
dens magasságokba emelkedő szem-
lélet a legegyetemesebb, legátfogóbb 
reprodukáló művészetet kívánják ! 

* 

Nem tartozik elveink közé külföldi 
ünnepelt szólisták hangversenyeinek 
méltatása. Egy csepp volna ez abban 
a tengerben a mi ünnepeltetésben 
ígyis-úgyis kijut a számukra. Ivogün 
Mária, a világszerte ismert koloratúr 
énekesnő minapi hangversenyét mégis, 
mint az igazi nemes és előkelő előadó-
művészet estéjét emeljük ki. Művé-
szete maga a zenére átfordított báj és 
kedvesség. Egy-egy puha fordulat, az 
előadásnak egy-egy elragadóan finom 
pointje szinte elfelejteti velünk, hogy 
koloratúr énekesnővel állunk szem-
ben, akinek szédületes technikája 
szokta leginkább lázba hozni a hall-
gatóságot. Schubert «Auf dem Wasser 
zu singen» c. dalának előadását töké-
letesebben nem lehet elképzelni. Az 
énekszólam nagyszerű megérzékítése 
a csillogó, ringatódzó hullámoknak, a 
folyton változó, folyton tovahaladó 
mozgásnak, amit már a romantika any-
nyira szeretett zenébe önteni. Ivogün 
finom organuma szinte lehelletszerűen 
siklott tova a kíséret harmoniáin. Mű-
sora különben teljesen művészi egyéni-
ségéhez szabott: főkép a mesék, a dél-
német lelkiség derűs világa vonzák. 
A rokokó zenéből is kaptunk két ér-
dekes ízleltetőt. Th. Brown egy pász-
tordalát és Rameau egy kis opera-
ariettáját. Túlzott sovinizmusnak 
tartjuk azonban ilyen dalokat is né-
metre fordítani. Amit angol vagy 
francia nyelven komponáltak, azt 
bajos idegen nyelven, bármilyen jó 
legyen is különben a fordítás, teljesen 
ugyanúgy visszaadni. A fordítás csak 
megbontja azt a szoros összefüggést, 
ami a szöveges zenében már ennek 
lényegéből következve, a nyelv és a 
zene között fennáll. 

* 

Operaházunk évről-évre nehezedő 
küzdelmet vív a súlyos gazdasági hely-
zettel. Igazi kultúrember előtt fel sem 
vetődhetik az a kérdés, hogy ilyen 
helyzetben szükség van-e egyáltalán 
erre a zenei intézményre. A mai sivár, 
szűrke, közönyös világ elől egy mene-
dék ez számára : az örök emberi, az 
örök szép birodalma. Már csak lélek-
nevelő és léleknemesítő hatása miatt 
sem lehet az operát luxusnak tekin-
teni. Hányan vannak olyanok, akiket 
sohasem látni a szimfonikus, vagy 
egyéb hangversenyeken, de az operán 
keresztül mégis szenvedélyes zenebará-
toknak számíthatók. Bár zenei élve-
zetük sokban zenénkívüli képzetekből 
táplálkozik, éppen az opera, mint a 
legátfogóbb összetételű és hatású zenei 
műfaj segíti őket a zenét értők és zenét 
szeretők táborába. 

Ezt a tábort összetartani hívatott 
az idén megalakuló «Operabarátok 
Egyesülete», amelynek legfőbb célja 
volna az Opera sok égető anyagi hiá-
nyának, szükségleteinek pótlása. Ezen 
a téren mindenesetre a legelső tenni-
való a műsor felfrissítése. A látványos, 
jól bevált balettekkel fűszerezett, több 
kisebb műből álló előadások egyideig 
alkalmasak a nagyközönség vonzá-
sára, de mindig mégsem lehet ugyan-
azon műsorszámokkal variálni. 

Ilyen körülmények között termé-
szetesen nem lehet csodálni, ha Opera-
házunk eddig mindössze csak pár fel-
újítást nyujtott. 

Legjobban rászolgált erre Verdi 
«Othello»-ja, az akkor 74 éves maestro 
csodálatosan ifjú és csodálatosan érett 
alkotása. 

Shakespeare drámája mesteri jel-
lemzése annak, hogy a féltékenység 
halálos mérge miként fogan meg egy 
emberi lélekben és miként marcan-
golja, teríti a földre az erős férfit, a 
csatákban rettenthetetlen hőst. Az 
egész lelki folyamat idegfeszítő, foko-
zatos kibontakozását, ösztönös, fékez-
hetetlen erejét, amely feltartózhatat-
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lanul sodorja áldozatát végzete felé, a 
zene tudja legjobban éreztetni. A fél-
tékenységet, mint egy határozott sze-
mélyhez fűződő érzelmet, okaiban és 
fejleményeiben leírni a szavak fel-
adata, de oldalakat lehetne Othello 
szavaiból idézni s mégsem tudnák fe-
dezni Verdi sokszor csak pár hang-
jegyének kifejező igazságát, érzelmi 
intenzitását. A mű zenei súlypontja a 
II. felvonásban van, amely tulaj don-
képen Othello és Jágo két nagy jele-
netén épül fel. Nem a szövegből, ha-
nem a zenéből tudjuk meg valóban, 
hogy milyen lelki kínokat szenved 
Othello. Stendhal szavaira kell itt gon-
dolnunk : «Avant de céder á la ja-
lousie, le coeur humain rend plus 
d'nn combat. Il est ágité par plus 
d'un doûte avant de renonçer pour 
toujours au bonheur suprême et le 
plus grand qui existe sur cette terre : 
de ne voir que perfections dans l'objet 
aimé». («Az emberi szív, mielőtt le-
győzné a féltékenység, nem egy harcot 
vív. Sok kétely háborítja, mielőtt 
örökre lemond a legfőbb és legnagyobb 
boldogságról e földön : hogy szeretete 
tárgyában csak tökéletességet lásson.») 
Itt van a féltés pszichológiai alapja. 
A teljesség, a kiegészítés után való 
vágyódásunk a szeretetben válik leg-
erősebben öntudatossá. Ha a szeretet 
tárgya érdemetlennek bizonyul erre a 
vágyódásra, a lélek elveszti eddigi leg-
főbb életforrását, öntudatosságának 
legfőbb talaját. Ezért az elvesztett 
talajért küzd Othello Jágoval. A ké-
telyektől megmérgezett lélek lázas 
védekezése áll szemben a megmérgező 
lélek érzéketlen, hideg cinizmusával, 
sima, ravasz alattomosságával. Ennek 
a két erőnek az összeütközését a zene 
hatványozott drámában tárja elénk. 
Az a gesztus, amivel Othello — kö-
vetve a szívét át és átjáró fájdalom 
útját — a keblét tépi, a zenekar ön-
maga körül forgó, önmagát ismétlő, 
önmagát tépő motívumaiban a lélek 
deliriumáig emelkedik. Othello par-

landóiban Jágo minden szavára szinte 
csúszó-mászón sima, behízelgő me-
lodiáira a dűh és fájdalom ágaskodik. 
Ujra és újra hinni akar, de a bizonyí-
tékok súlya alatt megtörik és ezeknél 
a szavaknál, «il fassoletto chio le diedi, 
pegno primo d'amore», pár fájdalmas 
akkord elég a zenekarban, hogy érez-
zük a szavak súlyát. Othello nem hisz 
többet Desdemona ártatlanságában. 
Nem küzd tovább, erejét már csak a 
bosszúra tartogatja. Erre esküszik, ez 
az erő emeli a zenekar minden kifejező 
eszközét a felfokozás legvégső hatá-
ráig. Minden hasonlíthatatlan drámai-
sága mellett a mű zenei szépsége tel-
jesen csorbítatlan. Az utolsó felvonás 
preludiuma csupa melódia, éppen úgy 
a kis románc és a gyönyörű ima, ami-
ben Desdemona hattyúdalát énekli. 
Különösen megrázó a románc egy-
szerű kis dallamában rejlő csüggedt, 
megadó szomorúság, amely itt a halál 
küszöbén különös súlyt nyer, előre sej-
tetve Desdemona végzetének köze-
ledtét. A tragédia utolsó jelentében az 
élettől búcsúzó Othello lelkét az első 
felvonás boldog szerelmi jelenetének 
határtalanul epedő, gyönyörű melo-
diája (un baccio . . .) kíséri. 

Othello gyönyörű szerepe nehéz 
feladat. Csak nagy művész tud vele 
megbirkózni. Halmos Jánosnak nőni 
kell ehhez a szerephez ; egypár igen 
szerencsés momentumot tud már fel-
mutatni. Desdemona bájos, tiszta 
passzív lényét a kettős szereposz-
tásban Báthy Anna finom művé-
szettel, Nagy Margit rendkívül deko-
ratív megjelenéssel keltik életre. Jágo 
szerepe, a másik nagyszerű művészi 
feladat, Svéd Sándornak jutott. Sajnos, 
a kitűnő művész egyéniségéből tel-
jesen hiányzik a démoni erő. Az 
új rendezés egyszerű és művészi. A ze-
nekart Failoni nagyszerű lendülettel 
vezette. Itt találtuk meg leginkább a 
Verdi drámai zsenijéhez mért követel-
mények teljesítését. 

Prahács Margit. 
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