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a jövőben pedig az utókor számára 
magunkról kiállított történelmi doku-
mentum ! 

Tudjuk, hogy most van készülőben a 
vidéki közgyüjtemények átszervezésé-
vel, a műemlékek védelmével és az 
ásatások szabályozásával foglalkozó 
törvény. Arról is tudomásunk van, 
hogy ez a törvény az itt felsorolt hiá-
nyokat akarja pótolni és a fent vázolt 
múzeumi munkálkodást iparkodik meg-
valósítani. Azért a cikkünk nem is 
lehet más, mint örvendező beharango-
zása ennek a törvénynek és annak a 
forró óhajtásnak a kifejezése, hogy az 
minél előbb szentesítést nyerjen és 
egyik pillére legyen annak az ezeréves 
kultúrának, amely irigységet kelthet, 
de lenézésre nem szolgált rá ! 

Tompa Ferenc. 

Agyagfalvi Hegyi István. Lelkes, vá-
lasztékos közönség ünnepelte e hó 
15-én a Zeneakadémián A. Hegyi Ist-
vánt, az előnyösen ismert nevű költőt. 
A különböző lapokban sűrűn megje-
lent versei s kötetei is arról tanuskod-
nak, hogy költőnk annak a hazafias 
keservnek egyik jelentős lirai tolmá-
csa, mely Erdély elszakításával érte 
hazánkat. Erő, lobogó faj szeretet, ki-
csiszolt gondolat, magyaros nyelv és 
ritmus jellemzik Hegyi István szép 
verseit. Ezt az alaphangot ütötte meg 
mindjárt a kezdő számban az Acélhang 
Dalkör a nemzeti Hiszekegy és „Az 
örök határ" című Agyagfalvi-Noseda-
dal pompás eléneklésével és ehhez si-
mult Raffay Sándor ev. püspök beve-
zetője, amelyben Agyagfalvit mint 
Isten-adta tehetségű, igazi magyar köl-
tőt méltatta. T. Mátray Erzsi, a Nem-
zeti Színház művésznője, mély átérzés-
sel mondta el két halk Agyagfalvi köl-
temény:,,A léghajó'' és „Az Erzsébet-
híd karfáján" szépségeit. A szerző ál-
tal előadott első versben, a „Hiába buj-
tál el'' címűben a maga magát mar-
dosó, kötelességre hívó önvádas ma-
gyar keserűség lobog fel. „1928-at 
írunk és magyar vagyok" — zúg a 
mementó a komorszavú költemény vé-
gén. Mindenki átérzi, mit jelent. „Az 
örök város a temetőről szól, a holtak 
,,otthonaról". Mélységesen emberi, lel-
ket átjaró vers, amely csupa áhitat. 
Az én családom" a tűzhelyét s övéit 

rajongásig szerető férfiköltő örömének 
csöndes, boldog beszéde. „A trianoni 
karácsonyfa előtt" újra a letiportság, 
szívekhez szóló siratása. Annál daco-
sabb az „Üzenet Párisba", amelyben 
fájdalommal rázza meg öklét a ma-
gyar dac. Vitéz Garamszeghy Sándor, 
a Nemzeti Színház kiváló tagja tolmá-
csolta ezt a költeményt erőteljesen, 
megrázóan, igen nagy hatással. Ked-
vesen egészítette ki a műsort Hosszu 
Zoltán (Dani bá') Agyagfalvi-írta 
góbésága, amely zamatos, humorával 
tette változatossá a műsort. Budáno-
vits Mária és Palló Imre, az Operaház 
kitűnő tagjai Szabados-Noseda-Tarnay-
Murgács és Lőténé Farnos Esztertől 
megzenésített hangulatos Agyagfalvi-
dalokat adtak elő művészi hatással. 
Egészben véve ünnep volt ez az est, 
ünnepe a költőnek, akit nemzetiszín-
szalagos babérkoszorúval köszöntöttek 
a száműzött székely ifjak és ünnepe a 
közönségnek, amelynek alkalma nyilt 
megismerkedni egy ízig-vérig magyar 
költő érzésvilágával s kifejezést adni 
az őszinte és nivós hazafias költészet 
iránti rokonszenvének. Mihály László. 

Színházi szemle. 
Ezt a rovatot a folyóiratunk meg-

indulása óta letelt hat esztendőn át 
Galamb Sándor reáliskolai és színi-
iskolai tanár gondozta, irányította és 
igen szórványos kivétellel ő maga is 
írta. Tollából ezeken a hasábokon hat 
év színházi munkájának gazdag, min-
dig a lényeget megragadó s az értékelés-
ben semmiféle melléktekintet nem is-
merő képe került ki, alkalmas arra, 
hogy megfigyeléseire, magasabb össze-
függések iránt fogékony ítéleteire a ké-
sőbbi érdeklődés is bizalommal vissza-
lapozhasson. Most, hetedik évfolya-
munk küszöbén kiváló belső munka-
társunkat életpályájának nagy emel-
kedést jelentő fordulata, a szegedi 
polgáriiskolai tanárképzőintézet igaz-
gatójává történt kinevezése meggátolja 
benne, hogy színházi szemlerovatunk 
vezetését továbbra is elláthassa. Év-
záró füzetünk színházi beszámolójának 
végén már más nevet talált az olvasó, 
újévtől kezdve pedig rovatunk állan-
dóan ezzel az új alájegyzéssel folyta-
tódik. 

De e változás bejelentésével koránt-
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sem búcsúzunk el jeles dolgozótársunk-
tól, a szeretet és hűség szálait ő maga 
sem szándékozik elszakítani, ígéretünk 
van odaadó közreműködésére, s mi ezt 
az ígéretet örömmel és bizalommal szá-
mon kívánjuk tartani. 

* 

A «színpadismeretet» az átlagos kri-
tika — úgy tetszik — valamelyest túl-
becsüli, a virtuóz technikában mintegy 
kezességet lát a biztos — mintegy előre 
kiszámítható — hatásra nézve. Mi 
Péterfy Jenő szavára gondolunk : «A va-
lóban művészi technika nyitja nem 
külső, formális ügyességben rejlik, ha-
nem a földolgozott tárgy természeté-
nek eredeti föltüntetésében, az író föl-
dolgozásának sajátos voltában.» Ez ha-
tározott. állásfoglalás a stiltisztaság 
mellett : a költő stílusa találjon a tárgy 
stílusához, enélkül művészi alkotás nem 
támadhat. Hevesi Sándor színpadisme-
rete aligha vitatható, régibb darabjai-
val stílusérzékének is elég sok és szép 
jelét adta (ne feledjük Jókai dramati-
zálásait sem, miknek sikerét épen tőké-
letes stílushűségük biztosította). 

A Belvárosi Színházban most be-
mutatott «furcsa történet»-e, Az Ama-
zon, nem szerencsés inspiráció terméke, 
három felvonása során nem érezteti a 
téma belső egységét, ehhez képest 
hangja is egyre «mutál», az írót kívül 
érezzük tárgyán, amint darabja ten-
gelyét ismételten más meg más irányba 
fordítja. Színpadismerete itt a témát 
nem szolgálja, hanem kimódolja, meg-
szerkeszti s ez lényeges különbség. En-
nek a kívülállásnak nyoma van még 
a darab szövegében is : benne feltűnően 
sokat beszélnek a helyzetek irodalmi 
analógiáiról, a szereplőknek lépten-
nyomon eszükbe jut az Arany ember-
beli Noémi-epizód, stb. Mindez az igaz, 
ihlet elégtelenségére vagy dolgozás köz-
ben való lehűlésére vall, a költő céljai 
csak elibénk vetődnek, de rendre helyet 
adnak a színpadi céloknak. Ebből va-
lami illúziórontó felemásság támad, 
akár Bernard Shaw gyengébb művei-
ben. 

Darabját Hevesi megvallottan egy 
népszerű színésznő egyéniségére szabta, 
E részben maga hivatkozott Shaw pél-
dájára, ki a Brassbound kapitány meg-
kérésé-vel Ellen Terrynek kívánt «test-
hezálló* szerepet juttatni. Shaw szán-
déka talán sikerült is, Hevesi a maga 
modelljének mindenáron «széles ská-
lájú* szerepet szánt, s erre a skálára 
igyekezett hangolni az egész darabot, 

melynek témája pedig a stílusszélsősé-
gek keverését meg nem bírja. 

A téma magvát, hogy : a művész hír-
neve érdekében holt hírét költi magá-
nak, már több színpadi feldolgozásból 
ismerjük. Azt a változatot pedig, hogy 
ebben a taktikázásban a művész fele-
sége is részt vesz, Kurt Götz Hókusz-
pókusz-a. vetette fel. Hevesi is e «négy-
kezes» változatot írta meg, de egészen 
más hangnemben, mint Götz. Nála a 
tréfának fele sem t r é f a : a festő zsa-
rolás tőrébe esik, az asszony érzelmi 
hűsége megingásának nem is hajszálig 
alaptalan gyanújába, s mindketten 
szenvedések busás iskolapénzét fizetik 
a leckéért: «vakmerő dolog a sorsot 
párbajra hívni.» 

Ez a szerző középponti gondolata? 
Ez is. S minden, ami a darabban e felé 
mutat, valahogyan komoly drámai mag 
körül kívánna csoportosulni. Akkor be-
lőle házastársak szerelmi drámája le-
hetne. 

De a festő-férj «tetszhalott»-kaland-
jával a hírnév felé is kacérkodik, vagy 
legalább : becsületes döntést vár tőle, 
tehetségét illetőleg. Ezt a döntést el 
nem éri, posthumus dicsőségéről ki-
derül, hogy az sem több «özvegyének» 
asszonyi diadalánál. Felfedezője, a hí-
res kritikus, előbb az asszonyt fedezi 
fel, s csak azután a festő «hagyatékát», 
mert : «az élet titkai mögött sohasem 
halott férfiak, hanem élő nők állanak*. 
Ez volna a vezető gondolat? Nyilván 
ez is. Belőle szatirai szálak ágaznak 
szét, jócskán át is van velök fut tatva 
a darab, de az egészből igen hiányzik 
a szatira felsősége és szabadsága. 

A hazugság sem a hírnévnek, sem a 
boldogságnak erős alapja nem lehet, — 
ez is kicseng a «furcsa történet»-ből, de 
ebből etikai drámát fejleszteni Ibsen 
kemény lelkének való feladat lenne. 
S ibseni terhet Fedák Sárinak Hevesi 
mégsem szánhatott. 

A darab vége : általános leálcázás. 
Talán itt keressük a lényeget? Álarcos-
voltunkra eszméljünk rá s rettegjünk 
minden alkalomtól, mely álarcunkat 
félrelibbentheti? De akkor meg mit 
keres a darabban a «világriporternő» 
rikító, — s főleg a soffőr érzelmes ope-
rettfigurája? Az álsoffőré, ki a harma-
dik felvonásban libériásan kilép a szol-
gálatból s öt perc mulva frakkosan 
visszatér, mint gróf Hardegg Tivadar? 
It t a leálcázás nem fájdalmas ; ső t : 
édes varróleány-ábránd. 

Színpadismeret bőven van Hevesi-
nek ebben a munkájában is, de belőle 
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— költői biztosság híján — nem egy-
szer a színpad félreismerése lesz. — 
S mintha ezúttal félreismerte volna 
annak a színésznőnek művészi termé-
szetét is, kinek a vezetőszerepet írta. 
Fedák Sári nem itt játszik először pró-
zai szerepet, nem volt hát titok, hogy 
van fantáziája, eredetisége s főleg — 
temperamentuma. De legélénkebben 
talán a komikai ér lüktet benne. Hevesi 
ezt most elszántan leszorította s va-
lami temperált játékstílust kívánt tőle, 
könnyed vígjátéktól drámai mélysége-
kig terjedő skálán s ezzel — lehetetlent 
kívánt. Valami megfélemlítettség ér-
zett Fedák Sári egész játékán, stílusok-
nak nem művészi átélése, hanem mű-
vészkedő — stilizálása. S ráadásul épen 
a döntő jelenetekben Makay Margit 
volt a játéktársa, ilyenkor nem sok 
fejtörést okozott, hogy kettejük közül 
melyik a különb drámai színésznő. 

A többi szereplő közül ki-ki a maga 
figurájának stílusába iparkodott bele-
helyezkedni. A komoly oldalon Toronyi 
festőférje rokonszenves, bensőséges ala-
kítás. Jeleneteiben nyilt legtöbb be-
pillantás a darab mélyrétegeibe. Csak 
testtartásban szorulna még gondos irá-
nyításra. A szenvedély hevében akár-
hányszor valami kényszeredett terpesz-
állásban feledkezik. Gellért műkritiku-
sából ész és érzés sugárzik, csak világ-
fias megjelenés dolgában nem egészen 
meggyőző. Az operettsíkon mozgók 
közül Delly ízléssel és mértéktartással 
viselkedik az álsoffőr kolportázsregény-
ízű szerepében, Gózon burleszk képes-
ségei meglehetősen tétlenségre vannak 
kárhoztatva, Somogyi Nusi riporter-
nőjénél pedig a szerző — ki a darabnak 
egyben rendezője is — mintha meg-
feledkezett volna a többi szereplőnél 
néha mértéken túl is alkalmazott hang-
fogóról. 

* 

Ibsen kemény etikáját említettem 
az imént. Nos, ennek az etikának 
metsző gyémántja talán sehol sem 
karcol élesebben, mint utolsó művei 
egyikében, a Kis Eyolf-ban, mit most 
évszázadi Ibsen-sorozatának harmad-

szori megismétlése alkalmával a Nem-
zeti Színház Kamaraszínháza műsorába 

iktatott. 
Gyökeret verni a műsorban most 

sem igen fog, ez a mű az Ibsen-kultusz-
nak világszerte meglehetősen mostoha 
gyermeke, a kritika alig fordult hozzá 
hogy belőle költőjének arcához új 
vonásokat hozzon felszínre, a közönség 

pedig olyanféle tartózkodást tanusít 
vele szemben, mint teszem Strindberg 
drámái irányában s nem is egészen 
érthetetlenül: kihangzásában, utó-
ízében tagadhatatlanul van valami 
strindbergi. Egy emberöltővel ezelőtt 
a Vígszínház már megpróbálkozott vele, 
siker nélkül. Akkor Ibsen körül még 
nagy harcok dúltak, azóta értékelése 
körülbelül nyugvópontra jutott , ma 
hálásan fogadunk minden alkalmat, 
mely ez értékelés revideálására kinál-
kozik. Ily revizióra pedig mégis a szín-
házban van a legjobb mód. 

Színpadi szempontból a Kis Eyolf 
első felvonása Ibsen alkotó művészeté-
nek legkülönb színvonalán áll. Kérlel-
hetetlen etikai ítéletet mond benne a 
szimbólum nyelvén s ez a szimbólum 
is mély és tiszta, mint a költő hazájá-
nak tengerszemei. Az emberi köteles-
ség és felelősség kérdése vetődik itt fel 
a házastársaknak egymáshoz s gyer-
mekükhöz való viszonyában : feláldoz-
hatni-e a kötelességet a gyönyör, a 
hedonista pillanat önzésében? Az All-
mers-házaspár egy ilyen pillanat áldo-
zatául vetette csecsemő gyermekét, ki 
őrizetlenül hagyva, egész életére nyo-
morékká lett. Ibsen a felvetett kérdésre 
magával a szerencsétlen kisfiúval vála-
szol, ki a szülők élő lelkiismereteként 
botorkál mankójával a színpadon. 
A «rágcsáló» lelkiismeret kelletlen élet-
társ, a kis Eyolf is megmérgezi a szülők 
testi és lelki kapcsolatát s a fantasz-
tikus «patkánymamzell» a fiúcskának 
csak életét viszi magával : a vizen úszó 
mankójának s megüvegesedett, nyitott 
szemének emlékét meghagyja a szü-
lőknek. 

A drámának ez a nyitánya megrázóan 
mély, igaz és költői, voltakép magában 
is lezárt tragédia ; benne az öreg Ibsen 
emberszeretete, erkölcsi felelősség-tisz-
telete éretten, teljes írói biztossággal 
nyilatkozik meg, anélkül, hogy leg-
jellegzetesebb hibája, az indítékokkal 
való mesterkedés, a szőrszálhasoga-
tásra hajlamos spekuláció a dráma 
szövetét bármikor is fonákjára for-
dítaná. 

A rákövetkező két felvonásról ezt 
bajosan lehet elmondani. It t a drámai 
«elszámolás» (ennek mozzanataiban 
érinti ínyünket az a bizonyos strind-
bergi íz), a konzekvenciáknak szét-
szálazása (a szálak néha technikai naiv-
ságok csomóiban gubancolódnak össze), 
meg az újabb és újabb, nem egyszer 
bogarasságig menő szimbolumoknak 
bekapcsolása szinte csak azért, hogy 
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a cselekvés a plátói dialógusokban vég-
kép el ne akadjon : megfosztják a da-
rabot az életszerűség illuziójától. Ez 
az öreg Ibsennek már nem annyira 
érettségéről, mint inkább túlérett vol-
táról tesz vallomást. A mű engesztelő 
záróakkordja pedig, az individuális 
gyötrelmek feloldása a szociális gondo-
latban, újjmutatásnak szép és meg-
ható, de szerves drámavégnek, a fej-
lesztést természetesen lezáró pontnak 
annyira kieszelten «emelkedett», hogy 
valójában egészen hamis. A néző ennek 
a «jóvá-gyötört» emberpárnak sem jó-
ságában, sem jövőjében őszintén hinni 
többé nem képes. 

Allmers vélt testvérének, Astának 
titkolt szerelme, az «útépítő» Borgheim 
mérnöknek egészség-szimbóluma, a 
«csúcsok» misztikus varázsa: egytől-
egyig valódi ibseni elemek, de a dráma 
középponti magvával, a felelősség- és 
kötelesség-problémával szervesen egybe-
forrni nem bírnak. Ibsen legkülönb 
drámáiban is torlódnak a problémák, 
de a deltához együtt, eggyé olvadva 
érkeznek el. Itt kicsapnak medrükből 
a folyam egy-egy erőszakos kanyaru-
latánál, biztosan, cél felé csak az az 
áramlat halad, mely a «patkánymam-
zell» mágikus csónakját sodorja a köte-
lesség elleni bűntől a lelkiismeretben 
támadó bűnhödésig. 

Ezekkel a nehézségekkel a legkivá-
lóbb színpadi tolmácsolás is bajosan 
bír megküzdeni. Az első felvonás lük-
tető életvalóságát a továbbiak élet-
telenségében megőrizni szinte képte-
lenség. A Nemzeti Színház művészei 
komoly elmélyedéssel, minden egyéni 
és pillanatnyi tündöklésről lemondva, 
az egészre irányított végiggondolással 
láttak feladatukhoz. Két meglepetése 
is volt az előadásnak : Kiss Irén szug-
gesztív, a legjobb értelemben ibseni 
hitelű «patkánymamzell»-e, meg a kis 
Lázár Gidának mélyen megható, min-
den szokásos gyermek-«hercigeske-dés»-
től jólesően mentes Eyolfja. Ket-
tejük játékában a darab misztikája is, 
költőisége is hibátlan alaphanghoz ju-
tott. Ódry Allmerse meggyőző és jelen-
tékeny, beszéde különösen a «Lebens-
lüge» mozzanataiban finoman árnyaló. 
Aczél Ilonát talán még sohasem talál-
tuk ilyen sokszólamúnak, a fojtott tüzet 
mindvégig pompásan éreztette s még 
a végső megalkuvás karaktertöréséhez 
is keresett néhány enyhítő, áthidaló 
momentumot. Tasnády Ilona szenvedő 
szerelmében valami északi, szalmaszőke 
vértelenséget is megéreztetett. Lehotay 

«útépítő»-alakja egyike a legnehezebb 
s egyben leghálátlanabb feladatoknak, 
érdeme, hogy inkább vállalta a szerep 
hálátlan voltát, semhogy az alakot — 
Ibsent cserben hagyva — holmi köny-
nyen kinálkozó «tett-ember»-romantika 
irányában túlszínezze. Rédey Tivadar. 

Film. 
Kelet titkai. Alexander Volkoff ren-

dezése . . . Volkoff rendezői értékei Mos-
joukine emlékezetesen nagy filmjeinek 
inszcenálása közben bontakoztak ki. 
Mióta e két nagy orosz művész útjai 
szétváltak, Volkofftól nem igen lát-
tunk újabb alkotást, míg végre egy évi 
munka után kibocsátotta kezei közül 
ezt a monumentális mesejátékot. A film 
sokban emlékeztet Douglas Fairbanks 
Bagdadi tolvaj-ára, nemcsak a téma 
meseszerűsége és a miliő keleti volta, 
de a stilizálásra való törekvés miatt is. 
Míg azonban ott az egységes egésznek 
szembeszökő stílushibái voltak, mely 
az amerikai szellem meg a mesevilág 
mélységes különbözőségében leli ma-
gyarázatát, Volkoff filmje stílustiszta, 
részletekkel talán túlzsúfolt, de a mese-
műfajban művészien nagy alkotás. 

Az egész film tulaj donképen Ali 
kairói papucsfoltozó álma. És ez a film 
egyetlen hibája : a mese és a képek fel-
építése ellenkezik az álom lélektaná-
val. Volkoff filmje nem álom-film, ha-
nem mese-film ! Szükségtelen a végén 
a tengernyi irrealitásnak oly módon 
való megmagyarázása, hogy mindazt, 
ami a vásznon történt — Ali álmodta... 

A Kelet titkait bátran lehetne orosz 
filmnek nevezni. Rendezőjén kívül 
orosz : a csodálatos architekturájú dísz-
letek és fantáziagazdag ruhák terve-
zője, orosz a film két operatőrje, akik 
egy sor fototechnikai bravúrral, mű-
vészien oldották meg feladatukat és 
orosz a film két szereplője, akik közül 
az egyik, a főalakot életrekeltő N. Ko-
lin, a mozilátogató közönségnek régi 
ismerőse. Zseniális epizódszínész volt 
Mosjoukine régibb filmjeiben. Legmé-
lyebben emberi, megható alakítása a 
Finita la commedia c. film színházi 
súgója volt. Később hozzáfejlődött a 
nagy szerepekhez és a Segítség! . . . 
üldöz a pénz!-ben már nagystílusú 
groteszk-komikus alakítást nyújtott. 
Jellemábrázoló erejének tökéletes meg-
nyilatkozása most : Ali, a varga . . . 
Végtelenül egyszerű színészi eszközök-
kel, mégis színesen oldja meg az alak 
életrekeltésének feladatát. 
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