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Igy lett Vörös Konrád halálából a 
császárölésig felmagasztalt hősi tett. 
Annyi bizonyos, hogy a Lehelnek tulaj-
donított szavakban egy régi keleti po-
gány magyar hiedelem rejlik. Soly-
mossy idézi többek között Marco 
Polot, ki elmeséli, hogy a mongolok 
nagykánját temető emberek, kb. 20.000 
embert ölnek meg temetési útjukon az 
Altáji hegységben, hogy a kánnak meg-
felelő szolgahada legyen a másvilágon. 
Ez tehát az énekmondók hagyományá-
ban ősi magyar vallási emlék. De már 
maga a történet, melyben a halálra-
ítélt az akasztófa alatt öli meg azt, aki 
halálra itélte, ugyan keleti, de nem ural-
altáji, hanem palesztinai eredetű mese-
motivum, mely azonban közvetlenül 
az európai mondavilágból származott 
át a magyar énekmondók szájára. 
A Jeruzsálemi templomban mutoga-
tott Salamon kürtjéről van elterjedve 
az egész középkori Európában az a 
hiedelem, hogy Salamont, ki egyszer 
megszökött hűtlen felesége, Salomé 
után álruhában járt, felismerik és 
Salomé szeretője, Foré pogány király 
halálra ítéli. Azonban Salamon öccse, 
a hű Morolf (aki azonos a népkönyvek 
Markalfjával) a szomszédos erdőben 
nagy csapatokat rejt el és mikor Foré 
megengedi, hogy utolsó kívánságára 
Salamon még egyszer kürtjébe fúhas-
son, az elbujtatott csapatok előronta-
nak az erdőből és Salamon Forét fel-
kötteti. Ez a történet egyik legnépsze-
rűbb témájává lesz az európai monda-
világnak és az orosz, szerb, oláh, rutén 
folkloreban is elterjed : a ruténeknél 
azonban Mátyás király lép Salamon 
helyébe. Igy lett a Kürtös Lélből egy 
európai mesemotivum segítségével a 
jászberényi — különben óbizánci ere-
detű — kürt mondai hőse. 

Jó kedvre derítette az ülés közönsé-
gét a második felolvasó : Szendrey 
Zsigmond Lakodalmi kurjantások és 
táncszók c. értékes összeállításával. 
Tömegével hallottuk a menetindító, 
célbejelentő, párbejelentő, párdicsérő, 
vőfély- és kocsisdicsérő, hivogató, há-
zasságdicsérő, incselkedő, visszavágó, 
búcsúzó kurjantásokat és lakodalmi 
táncszókat, melyek mind a magyar 
nép jóízű, ungorkodó humorának meg-
nyilatkozásai. Egynéhányat ide is 
írunk : 

Egy szem búza, egy szem rozs, 
A menyasszonyt viszik most. 

Vagy a közismert : 

Ma menyasszony, holnap asszony 
Holnapután komámasszony. 

Többnyire tréfás rímjáték : 

Kisujjamon a köröm, 
Káliéknál az öröm. 

A menyasszonyt dicséri : 

Ez az utca kanyarékos, 
A menyasszony takarékos. 

Kevésbbé hízelgően : 

Akármilyen vén az asszony, 
Ha férjhez megy, csak menyasszony ! * 

A magyar régészek minapi ülésével 
kapcsolatban ismertettük a szentendrei 
ásatások eredményeit. Mint hallom, 
a szentendreihez hasonló ábrázolású 
bronzládavereteket már a dunántúli 
Császáron és Dunapentelén (Intercisa) 
is ástak ki, ezeken is feltűnik a pogány 
és keresztény vallási elemek együttes 
jelenléte. Igy, ha a szentendrei lelet 
nem is műfaji unicum, de az a sajátos 
értéke megvan, hogy a rajta levő 
császárábrázolásról biztosan lehet a 
IV. század harmincas éveiből datálni. 
Egyetlen biztos tanusága annak is,hogy 
Pannóniában a császáristenítés megfért 
a terjedő keresztény hittel. 

Eckhardt Sándor. 

Színházi szemle. 
Kisfaludy Károly legjobb vígjátéka, 

a százéves Csalódások után Lessing 
százhatvan éve írt Barnhelmi Minná-ja 
került a Nemzeti Színház közönsége 
elé, szerzőjének második születési cen-
tenáriuma alkalmával. Irodalomtörté-
neti helyzetük tekintetében a két mű 
között van valami rokonság: mind-
kettő a polgári vígjáték terebélyessé 
növekedett családfájának szívós, idő-
álló törzsöke. A fa másfél százada 
váltja-veszti lombját, de a törzs máig 
ki nem szikkadt, kéregpatinája alatt 
élet lüktet. Színpadravitelükhöz ma 
sem kell a halottfeltámasztás csoda-
tétele, csak finom érzék ennek az élet-
nek felidézéséhez, mely már nem a mi 
életünk, de nem is idegen tőle, formái-
ban megváltozott, de lényegében örök. 
Kisfaludy romantikusabb, festőibben 
színes (néha még egy kissé nyers tarka-
ságú), kedélye magyaros, kacagása szé-
les. Pedig nagyon is német mintától 
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függ: Kotzebuetól. Lessing maga a 
tizennyolcadik századi racionalizmus, 
rajzában inkább a vonalak uralkod-
nak, mint a színek, van benne valami 
rézmetszet-stílus, íziglen német, moso-
lyának is értelmi fénye van, a nap-
sugaras hahotát nem igen ismeri. Pedig 
művébe olasz szálak is vezetnek: 
Goldoniból. 

A Nemzeti Színház a két darab 
stíluskülönbségét igen jól megérez-
tette, a korhangulatot és faji jegyeket 
hűséggel és megértéssel szolgálta, azért 
ez a két színházi este jóval több volt 
afféle kegyeletes mécsesgyujtásnál, ve-
lök a színház az évadnak két valóban 
számottevő és színvonaljelző produk-
cióját nyujtotta. A Barnhelmi Minna 
előadása talán még a Kisfaludy darab-
jáénál is szebben sikerült, itt minden-
kit a maga helyére állítottak és min-
den helynek akadt jeles gazdája. Bajor 
Gizi Minnája megint azt mutatta, hogy 
ez a nagytehetségű művésznő a leg-
utóbbi időkben biztosságban, stílus-
érzékben, a fölösleges eszközök elveté-
sében, a lényeg megragadásában és 
kiemelésében mintegy szemünk láttára 
túlnőtt a saját, idáig is jelentékeny 
mértékén. Játékát korábban nem egy-
szer valami temperamentumos szere-
pen-felüliség zavarta, mimikájában, 
taglejtésében, néha a beszéd árnyalásá-
ban is néha az öncélúság valami kellet-
len többletével mintegy túllendült a 
feladatán. Most a mélyére hatol annak, 
kibontja teljes gazdagságát, nem hozzá 
keresi, hanem belőle fejleszti a részle-
teket, azért is van közöttük olyan 
genuin egység. Ez jellemzi Minnáját 
is : finomsága nem dekoratív lelemé-
nyekből adódik, az eszes és érzékeny 
fiatal leány valójából árad ki oly ter-
mészetességgel, mint virágból az illat. 
Egy-egy tekintetével most többet bír 
mondani, mint azelőtt arcának néha 
igen is fürge játékával. Kézmozdulatai-
val is takarékosabb : a kéz beszédé-
ben is rájött az elnémulás mozzanatai-
nak nagy kifejező erejére, keze olykor 
riadt tétlenségben feledkezik — s ilyen-
kor mondja a legtöbbet. Szavában 
pedig egyre mentesebb minden túl-
hangsúlyozástól, a lélek hangszerén 
most a tiszta alaphangokat keresi, — 
Minnájában meg is találta. Petheő 
Attila porosz őrnagya talpig férfi és 
talpig katona, az önérzet válságának 
rajzában különösen kitűnő. Somogyi 
Erzsi komornája kedves, a német «blut-
jung» jelzőnek pontosan megfelelő. 
Ezúttal alig él fölösleges fintorokkal s 

hang-hatásokkal, talán csak a darab 
záróakkordjaiban téved bele némi mo-
dorosságba. Abonyi Géza egyéniségé-
hez pompásan vág a hűséges strázsa-
mester alakja, ő mindig teljes hitelű 
tolmácsa az olyan figuráknak, kik szí-
vüket a tenyerükön hordják. Sugár 
Károly tisztiszolgája is egyszerűségé-
vel és bensőségével lep meg. Ez a tehet-
séges művész hajlamos a túljátszásra ; 
ezúttal azt az eleget adja, ami többet 
ér a soknál. Gál haszonleső fogadósa 
színes alakítás. S végül nagy figyelmet 
érdemel Szabó Margit a gyászruhás 
hölgy egyetlen jelenetében. Néhány 
szavával, fájdalmas és hálás pillantásá-
val egy egész életsorsot hozott magá-
val a színpadra. A színház jól tenné, 
ha ennek a sokatígérő színésznőnek 
alkalmat adna rá, hogy nagyobb 
feladatokhoz is rendre hozzámérhesse 
erejét. 

Szentgyörgyi István a kolozsváriak 
eltávozása után még néhány napon át 
közöttünk időzött, ezt a Nemzeti Szín-
ház is felhasználta arra, hogy fellép-
tesse egyik legemlegetettebb szerepé-
ben, Szigligeti Csikós-ának öreg Marci 
bácsijában. A darab — színházi nyel-
ven szólva — amúgy is «állt», hiszen 
nem rég újították fel Rózsahegyivel. 
Szentgyörgyi az egész darabot mintegy 
visszaviszi Szigligeti korába, vén csi-
kósa a messzi jobbágyvilág emlékét 
idézi. Tökéletes színpadi realizmusa 
ettől a mi szemünkben szinte valami 
romantikus, mesebeli ízt kap. Nincs 
benne egy szemernyi etnográfiai szán-
dékosság sem, viszont magában annyit 
megőrzött mindabból, ami ránk nézve 
immár etnográfiai emlékké vált, hogy 
puszta megjelenése, járása-kelése, tem-
pós beszédje felér egy kis múzeumi 
kabinettel. Szigligeti nyelvének avul-
tasságát csak addig vettük észre, 
míg ő meg nem jelent a színen, 
attól fogva nemcsak az ő ajkán ta-
láltuk természetesnek, hanem a já-
téktársaién is : belekerültünk abba 
a korba, mely csak a maga szaván 
szólhat hozzánk. S ilyenkor világlik ki 
valójában, hogy Szigligeti, ha dráma-
építőnek nem elsőrangú tehetség is, 
karakterlátónak csakugyan az : akinek 
a szövegében, erősen megvont kör-
vonalai között ilyen hitellel és termé-
szetesen lehet mozogni, az nem hami-
sít, annak jó a szeme, csupa-szív a 
kedélye. Csak el kell találni az igazi 
hangját, ismerni a saját színeit. Mind-
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ettől a színészet nemzedékek során 
valamelyest — érthető módon — el-
távolodik. Szentgyörgyinek nem kerül 
fáradságába, hogy megkeresse a töké-
letesen adekvát megnyilatkoztatást : 
az egész alakot olyan könnyedséggel 
ölti magára, mint ahogy fejébe nyomja 
a csikós kalpagot, vagy lábára húzza a 
ráncos torkú csizmát. 

* 

Max Mell Krisztus követése című 
műve nem passiójáték, aminek a 
Nemzeti Színház színlapja hirdette, 
voltakép nem is misztérium, bár meg-
van benne a mirákulum-elem s az 
ég-föld-pokol hármasságának szimbo-
likus egymásbafonódása. Drámai köl-
temény ez, afféle vallásos ihletű szín-
padi legenda, mely egy triptichonszerű 
nagyobb kompozíciónak befejező része. 
Műfajában is, stílusában is közel áll a 
Jedermann Hofmannsthal-féle feldol-
gozásához, aminthogy szerzője is közeli 
rokonságot tart az osztrák költészet 
neo-religionista irányzatával. További 
fokon pedig ez az irányzat az általános 
európai színpadi spiritualizmus áram-
latának egyik hullámverése. Ennek 
legkülönb termését eddig a francia Paul 
Claudel művében kaptuk, benne szár-
nyal ez a stílus legszabadabban és leg-
őszintébben, épen mivel költészetében 
nem a stílus-szempontokat érezzük 
elsősorban fontosaknak, hanem a lélek 
valódi szomjúságát, átszellemült fel-
felékívánkozását. Mell áhitatában sok 
a stílusélvezés, a gesztus szépségének 
tudatos méltánylása. Ez valami másod-
lagos ízt ad költészetének, a valódi 
extázist nem mindig érezni ki pompázó, 
barokk gazdagsággal felzendülő sorai-
ból, de azért az is tagadhatatlan, hogy 
rímeiben akárhányszor valódi költő 
szíve dobban, hogy a színes képhatások 
iránt fogékony érzékkel megválasztott 
témája lépten-nyomon magával ra-
gadja, belőle itt is, ott is kicsihol vala-
mit, ami csakugyan a lélek mélyéből 
való s lélekbe is talál. A művet nálunk 
Kosztolányi Dezső fordításában ját-
szották, ezt széltében elsőrangú bravúr-
munkául magasztalták, mi benne bra-
vúrnál jóval többet látunk : ezeknek a 
magyar verssoroknak lelkük van, a 
fordító itt nemcsak nyomába szegő-
dött az eredetinek, hanem sokhelyt 
elébe is lendült. Verses szöveg manapság 
ritkán csendül fel a Nemzeti Színház-
ban, ilyen nemes páthoszú verseket 
hallani pedig valóban ünnepszámba 
megy. 

Egyáltalán mi a mű színrehozatalát 
elsősorban azért tar t juk örvendetesnek, 
mert benne a színház végre megint 
hozzámérhette teljesítőképességét az 
újabban ugyancsak ritkán megszólaló 
nagy stílushoz. Ha Claudellel kísérletet 
sem mernek tenni, szívesen látjuk Max 
Mellt is, általán szívesen látunk időn-
kint olyan színpadi műveket, melyek-
ben nem telefonálnak, nem szaladgál-
nak pilótakosztümben és nem «tudat-
alatti»-znak. 

Hogy állta meg a színház ezt a 
próbát? Mell költeménye a szélsőséges 
színek erős ellentétével dolgozik, a 
lelki emelkedettség ragyogása mellé 
odahelyezi a lelki alacsonyság nyers 
realizmusú árnyékát. Tolmácsolásában 
sem könnyű az elosztást harmónikusan 
megoldani, ez teljesen a Nemzeti Szín-
háznak sem sikerült. A haramiák jele-
neteiben a színek és hangok harsogása 
valamelyest háttérbe szorította a vezér-
szólamot, mely csak a zárómozzana-
tokban került ismét az élre ; s itt sem 
egészen azzal a hangsúllyal, amely meg-
kívántatott volna. Palágyi Lajos, kire 
a keresztfán krisztusivá tisztult lélek 
megszólaltatását bízták, nem jutott 
teljesen neki való feladathoz. Megjele-
nésben, mozgásban kitűnő volt, kezé-
nek finom, kifejező mozdulatai külö-
nösen feltűntek. Hangban pedig a fér-
fias szilárdságot is, a bölcs rezignációt 
is jól eltalálta; két leányával való 
ielenetében minden külsőséges eszköz 
igénybevétele nélkül mély hatást tett. 
Hanem az elragadtatás, a lélek önfe-
ledt mámora kívül esik művészi képes-
ségein. Ennek mozzanatait kivált erő-
sen értelmi fényű, logikus árnyalatú 
hangja nem bírja hiteltkeltően szol-
gálni ; ez a hang inkább meggyőzésre, 
semmint magával sodrásra alkalmas. 
A darab stílusához legközelebb Kör-
nyey Paula és Szabó Margit járt, a két 
várkisasszony szerepében. Nekik a 
nagy stílus nem idegen, az extátikus 
hangnemet nem kell magukra eről-
tetniök : a szöveg pátoszára lelkük 
ad visszhangot. Környey Paula lá-
gyabb egyéniség, Szabó Margit gran-
diózusabb, egymást külsőre is, lélek-
ben is pompásan egészítették ki. Az 
infernális oldalon Sugár Károly el-
állatiasodott rablóvezére keltett figyel-
met. Rikító színekkel dolgozott, de 
ezeken át az elkallódott lélek egy-egy 
szárnyrebbenését is megmutatta. Csak 
mozgásban (s valamelyest maszkban is) 
szoríthatta volna némi mérséklésre a 
rendező keze. Mihályfi Károly öreg 
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várplébánosa csupa-szív alakítás, Iványi 
Irén kulcsárnéja életteljes epizódfigura. 
Harasztos Gusztáv elzüllött grófi ha-
ramiája meglepett érdekes felfogásá-
val, a «korpa közé keveredett» neme-
sebb emberanyag megéreztetésével. 
Végül nem illik említés nélkül hagyni 
a színház egyik fiatal ösztöndíjasát, 
Fóthy Erzsébetet sem, ki valódi tem-
peramentummal, nagy biztossággal, 
igen gazdag és jó arcjátékkal rajzolt 
meg egy félvad cigányleányt. * 

Edouard Bourdet-nak már majd 
húszéves színpadi szerzői multja van, 
de hozzánk alig pár esztendeje jutott el. 
Előbb a Vígszínház kísérletezett vele, 
nem igen tartós sikerrel, azután egy 
felettébb kényes tárgyú darabja vont 
maga után rendőri beavatkozást a 
Magyar Színházban, végül két éve a 
Kamara Színházban A szerelem órája 
pompásan beütött ; ebben szellemes s 
a lelkek elevenére tapintó írót ismer-
tünk meg. Új darabja, a «Vient de 
paraître», melyet — akárcsak megelőző 
művét — Heltai Jenő fordított le, 
szintén a Kamara színpadán került 
elibénk «Most jelent meg» címmel. Ez 
amolyan műhely-darab, benne nem a 
mese fontos, még az alakok sem na-
gyon azok, a hangsúly teljesen a miliőre 
esik. Kulisszatitkokat árul el s ezúttal 
nem a színház kulisszatitkait, hanem 
az irodaloméit. A könyvkiadás s az 
irodalmi jutalmak rejtelmei közé kerü-
lünk, hüledezve látjuk a titkos rugók 
és indítékok működését s még csak 
azzal sem igen vigasztalhatjuk magun-
kat, hogy amit látunk, valami francia 
különlegesség : lépten-nyomon fokozó-
dik a gyanunk, hogy a mese rólunk 
is szól, Péterről csakúgy, mint Pálról. 

A «beérkezett» író — a hiúság és ön-
teltség élő szobra — elügyetlenkedi 
dolgát a nagy kiadónál, mire ez elüti 
őt a parádés irodalmi díjtól. A babér 
egy ismeretlen írónak jut, kinek köny-
vével — tudtán kívül — a felesége 
pályázott s ki magát a regényt is fele-
ségének egy régibb liaisonjához fűződő 
naplófeljegyzéseiből ollózta össze. De 
a dicsőséggel gond is jár : a máról-
holnapra híressé vált irodalmi nagyság 
képtelen a kiadójától buzgón szorgal-
mazott további «alkotás»-ra, végül a 
kiadó «az irodalom érdekében» bekap-
csolja a házaspár életébe a nőhódító 
«beérkezett»-et, hátha ettől a fordulat-
tól újabb, értékesíthető — naplójegy-
zetek várhatók ! A taktika nem egé-

szen válik be, az asszonyka nem jut 
tovább egy kis megszédülésnél, majd 
mikor felfedezi, hogy ebben a kis meg-
ingásban is szerelmi partnerén kezdve 
valamennyi író-barátja csak témát va-
dászik : kijózanodik minden irodalmi 
illuzióból. Csakhogy közben a félté-
kenység s a keserű emlék a férjben is 
újra felébreszti az alvó oroszlánt, meg-
jön az írhatnékja s vele együtt meg-
jön — az önérzete is. A darab végén 
már megint ő diktál a teljhatalmú 
kiadó-diktátornak, ki megszimatolja a 
siker szagát s a készülő művet épúgy 
hajlandó óriási anyagi «beszállással» 
gondjaiba venni s olvasatlanul piacra 
dobni, mint a «malgré lui» szerző első 
remekét. Most ez lesz a «könyvpiac 
szenzációja», a legtöbb eséllyel induló 
«vient de paraître !» 

Bourdet ugyancsak otthon van a 
könyvkiadás Bedlam-jében s az iro-
dalmi díjak boszorkánykonyháiban. 
Szatírát ír, de könnyeden és világ-
fiasan. Első felvonása — melyben sze-
münk láttára készíttetik el a nagy 
regényíró — ragyogó. A továbbiakba 
némi mesterkedés kerül, itt sokszor 
igen is szembetűnők a poentek, melyek 
felé a szerző a darab tengelyét forgatja ; 
de poentjei aztán tagadhatatlanul jól 
csattannak, szerkesztése néha erősza-
kos, de játékos kedve soha el nem 
hagyja. 

Ez az őszinte játékoskedv a feltétele 
az előadás sikerének is s ez a feltétel 
teljes mértékben megvan a Kamara 
Színház pompás munkájában. Régen 
nem láttunk ilyen csillogó, összevágó 
játékot. A tempót Ódry Árpád dik-
tálta, ő volt a félelmetes kiadó, minde-
nek ura és parancsolója. Az alak vak-
merő magabízását, üzleti cinizmusát, 
ravasz emberismeretét kápráztató gaz-
dagsággal rajzolta meg. Petheő Attila 
diszkrét humora is pompás alakot for-
mált az elkényeztetett, primadonna-
lelkű íróból. Gál remekül éreztette a 
műkedélyességgel takargatott nagy-
képűséget. Uray Tivadar a kedves 
ügyefogyottság s a kakaskodó indulat 
végtelenül mulatságos vegyítésével 
adott lüktető színpadi életet a diadallal 
nyakonöntött írónak. A háttérből Mi-
hályfi Béla, Pethes Sándor és Matány 
vált ki néhány jó vonással. Az egyet-
len női szerepben Tasnády Ilona benső-
sége, nemes tónusa hódított. 

* 

A Belvárosi Színháznak az utóbbi 
években Louis Verneuil volt — vidéki 
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kritikusok stílusában szólva — az 
«üdvöskéje». Reménytelenkedő korsza-
kaiban többnyire innen kapott egy-
egy jóhatású injekciót; ilyen volt Az 
ügyvéd és a férje, ilyen az Én és a hugom 
is. Most legutóbb megint olyan viszo-
nyok álltak be, melyek között a csoda-
szer újra esedékessé vált. Elő is vették 
a legfrissebb dózist, a L'amant de 
Madame Vidal-t, mely a szerzőnek 
afféle testreszabott munkája : főszere-
peit magának meg feleségének, Popescu 
Elvirának írta. A szerepek eléggé mu-
latságosak, de a darab maga kevésbbé. 
Leleménye nem valami gazdag s főleg 
nem nagyon új. Magyar címe, a Ha-
ragszom rád! úgy értendő, hogy Vidalné 
felületes gyanú alapján ellenjátékot 
kezd hűtlennek vélt jámbor férjével 
szemben, de a játékot nem tervezi 
komolynak, szigorúan üzleti alapokra 
helyezi s csak rémítgetni akar vele. 
De az ördög nem alszik : a szerződ-
tetett udvarló szerződésén felül is 
helytáll magáért, s mikor a hazaérkező 
férjről kiderül, hogy mind e bonyodal-
makra semmi igaz okot nem szolgál-
tatott, nem marad egyéb hátra, mint 
buzgón helyrebillenteni a «status quo 
anté»-t. A darab legvégén a túlbuzgó 
fiatalasszony néhány szentimentális 
mondata mintha mélyebb távlatot 
akarna adni az ügyecskének, de ezt 
igazán nem kell nagyon komolyan 
venni, ez a szerzőnek csak a tollából 
szaladt ki, nem a lelkéből. 

Érdeklődésünket jócskán lefokozta 
az a körülmény is, hogy a Vígszínház 
elmult évadának egyik sikeres újdon-
sága, a Deval-féle Őnagysága őrangyala 
szakasztott ezt a témát dolgozta fel — 
jobban, több és frissebb ötlettel. S mi 
nem vagyunk elragadtatva a darab 
fordítójától sem, ki — valami szívós 
balhiedelemnek hódolva — nagyon is 
pesties nyerseségekkel vélt a szerző-
nek segítségére lehetni. Miért kell a 
francia darabokat rendre tenyeres-
talpas «átköltés»-ben megkapnunk ? 
A mi közönségünk sohasem idegen-
kedett a francia konyhától, ez pedig 
a fokhagymát a sülthöz épen csak 
hozzáérteti, — nem süt belé egész 
gerezdeket . . . 

Makay Margit Vidalnéja szellemes, 
kitörően vidám, de eszközeiben finom 
és választékos alakítás. Az ő játéküte-
mének és hangnemének kellene érvé-
nyesülnie az előadás minden mozzana-
tában. Sajnos, a többiek messze ma-
radnak mögötte. Gózon kedvvel ját-
szik, de megint olyan alakot bíztak 

rá, melyben a készből kell élnie. Kár 
őt erre a területre erőszakolni, mikor 
nem egyszer megmutatta, hogy különb 
is telnék tőle. Delly is veszedelmesen 
ismétli magát, s hozzá még valami 
szembetünő egykedvűséggel. Hova-
tovább mintha csupán szerződésében 
vállalt fellépési kötelezettségének kí-
vánna eleget tenni, pedig becsvágy és 
kényelemszeretet mégsem édestestvé-
rek. Székely Gizi jól beszél és kelleme-
sen mozog, az ő játékából egyelőre csak 
az egyénibb vonások hiányoznak. 

Rédey Tivadar. 

Magyar színpadi siker Milanóban. 
Irodalmunk külföldi térhódítását a 

megalázó békekötés nemhogy megaka-
dályozta volna, inkább elősegítette. 
Nagy árat fizettünk érte, de nemzeti 
létünk s ennek legkülönb megnyilat-
koztatója : nemzeti irodalmunk bele-
került Európa érdeklődésébe. Siralmas 
ügyünknek önzetlen barátai akadtak, 
szavunkat, ha az elfogultsággal meg-
értetni nem mindig képesek is, legalább 
hallhatóvá teszik. Irodalmunk szava is 
messzebbre eljut, mint korábban, s 
ránk nézve ez a fontos, mert ahová ez 
a szó eljut, ott helyt is áll magáért. 
Olaszország nemcsak politikai törekvé-
seinket figyeli barátságos érzéssel: szí-
vesen ad helyet és szót költészetünknek 
is a könyvkiadásban és a színpadon. 
A Napkelet legutóbbi füzetében ismer-
tetés volt olvasható a milanói Alpes-
könyvkiadócégnek ránk nézve sokat-
ígérő vállalkozásáról, a Scrittori unghe-
resi című sorozat megindításáról. Benne 
egyelőre Tormay Cecile, Herczeg Ferenc 
és Bethlen Margit könyvei kerültek 
az olasz olvasóközönség elé. Azóta 
kezünkbe jutottak azok az olasz ujság-
számok is, melyek e kiadványokkal 
egytől-egyig igen részletesen, nagy 
méltánylással és folytatást váró érdek-
lődéssel foglalkoznak. Bethlen Margit 
kevéssel a Le favole delta cittá triste 
kibocsátása után első drámai alkotá-
sával is megjelent az olasz színpadon, 
hol előtte a sorozat egy másik írója, 
Herczeg Ferenc már osztatlan és tar-
tós sikereket aratott. A milanói 
Arcimboldi-színház intim nézőterén 
folyt le az írónő Szürke ruha című szín-
művének a magyar előadást megelőző 
bemutatója, színházi nyelven : «Urauf-
führung»-ja, március hó 14-én ; a darab 
olasz címe : L'abito grigio. 

A bemutatónak már első híre nagy 
érdeklődést keltett, az olasz sajtó rendre 
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