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Két bemutató az Operában. (Az 

erősebb Zenedráma 1 felvonásban. 
Szövegét írta Géczy István, zenéjét 
szerzette Vincze Zsigmond. — Árgi-
rus királyfi. Táncos játék 3 felvonás-
ban. Szövegét írta Ferenczi Frigyes, 
zenéjét szerzette dr. Gajári István.) 

Az Opera vezetőségének dicsére-
tére válik ebben az évadban, hogv 
a magyar szerzőkkel szemben belátó 
és méltányos. Az idén már négy ma-
gyar szerző jutott szóhoz, közülük 
Poldini Ede a legteljesebb erkölcsi 
és anyagi sikerrel. A most bemuta-
tott két újdonságot a közönség ro-
konszenvvel fogadta. Mind a kettő-
ben van figyelemreméltó vonás. 
Géczy István egyfelvosásos darabját 
már évekkel ezelőtt játszották a Víg-
színházban és most átdolgozva mint 
zenedráma került előadásra. 

A Parasztbecsületre emlékeztető 
darab vékonyszálú meséje a követ-
kező: András erdőkerülő szép fele-
sége, Borcsa körül legyeskedik Túri 
Sándor, a gazdag parasztlegény. 
Meg nem történt közöttük semmi, a 
nép máris szájára veszi az asszonyt 
és a pletyka eljut a férj füléhez is. 
András tisztának tartja ugyan fele-
ségét, de azért mégis megesketi, 
hogy nem lesz hűtlen hozzá. Az asz-
szony megesküszik és András nyu-
godtan indul az erdőbe éjjeli kör-
útjára. Ezalatt megjelenik Sándor, 
ki először virágot lop a szép asszony 
ablakába, aztán megjön másodszor 
is, amikor éppen ábrándozva találja 
Borcsát. Cifra selyemkendőt hozott 
a szép menyecskének. Az asszony 
rögtön fejére is köti. de nem hallgat 
a legény csábító szavára. A haza-
térő férj együtt találja őket. A ve-
télytársak szemben állanak. A férj 
kihívását kénytelen a legény elfo-
gadni. Megbirkóznak az asszonyért. 
András heves dulakodás után a 
mélységbe taszítja vetélytársát. Bor-
csa szerelmesen simul „az erősebb" 
oldalához. 

Ehhez a verisztikus drámához 
komponált Vincze Zsigmond egé-
szen egyszerű, magyaros dallamok-
kal átszőtt zenét, mely kerül min-
den feltünést. A régi hagyományok 
nyomdokain jár és nem akar mo-
dernkedni. A lírai részek sikerül-
tebbek, van néhány költői, hangu-
latos motivuma, míg a drámai ré-
szek erőtlenek. A bevezető kórus csi-
nos. A szerző különös gondot fordí-
tott a hangszerelésre, mely színes és 

kifejező; helyenkint azonban meg-
szólal az operettszerző a partiturá-
ból. 

A darabot elsőrangú szereposztás-
sal adták: András — Környei Béla; 
Borcsa — Németh Mária: Sándor — 
Palló Imre; pompásan énekeltek és 
játszottak. A két kisebb szerepben 
Bodor Karola és Székely Mihály je-
leskedtek. Az előadást a szerző ve-
zényelte biztossággal, temperamen-
tummal és körültekintő figyelmesség-
gel. A darab rendezőjének. Mihályi 
Ferencnek nem sok dolga akadt. 

Az Árgirus királyfi szövegírója lé-
nyegében ragaszkodott Gyergyai 
Albert XVI. századi széphistóriájá-
hoz és három felvonásra tagolta a 
mesét. Az elsőben az aranyalma tit-
ka tárul elénk, amint a királyi ud-
varban a táltos jóslatára végre 
Árgirus királyfit bízza meg a király 
a fa gyümölcsének megőrzésével. A 
gonosz boszorkány elválasztja a sze-
relmeseket és a királyfi, hű szolgájá-
val megindul szerelmesének felkuta-
tására. A II. felvonás a boszorkánv-
ligetben játszódik le és magában 
foglalja Árgirus kalandjait. A III. 
felvonás színhelye egy kietlen vadon 
és Tündérország, ahol Árgirus cél-
hoz ér. 

Ferenczi Frigyes minden színpadi 
fortélyt felhasznál, hogy a mesét 
minél érdekesebbé, színesebbé, vál-
tozatosabbá tegye. A látványossá-
gokból bőven volt részünk, de hiánv-
zik belőle az igazi költészet. A da-
rabot zenei előjáték vezeti be. mely 
azonban el is maradhatott volna 
mert hangulatot nem kelt. Kifeje-
zéstelen, színtelen, zenei közhelyek 
ismétlése. Csak alvégén felhangzó 
magyar tánc említhető különöseb-
ben. A meséhez írt zenében van 
több finomság, pompásan pattogó 
ritmusú táncszámok és palotás stí-
lusú táncai figyelemreméltók. De az 
egész zenének tulajdonképen nincsen 
stílusa. Hiányzik belőle a mindent 
átfogó, átható, összetartó egység. 

Több dicséretest mondhatunk a 
mű hangszereléséről, mely ízléses, 
ötletes és finom. Árgirus királyfit 
Fleischer Antal karnagy tanította 
be és vezényelte. Mennyire másként 
hangzik a zenekar, ha Kerner Ist-
ván vezényel! A zenekar játékában 
volt némi ingadozás és zavar. Több 
próba, több figyelem és erősebb kéz 
nem ártott volna. 

A szereplők közül különösen Ke-
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resztes Mariskát, a tündérleány sze-
mélyesítőjét kell kiemelnünk. Tánca 
csupa kellem és báj. Méltó társa volt 
Brada Rezső, mint Árgirus királyfi. 
A boszorkányt temperamentumosan 
játszotta Andor Tibor és kitűnő volt 
Almási Sári Meluzina szerepében. A 
koreografia Brada Ede balettmester 
ötletes munkája, ő maga végezte a 
betanítás fáradságos munkáját is. 
Azt hisszük, hogy mind a két darab 
hosszabb életű lesz az Opera mű-
sorában. ( p.) 

Erdélyi irodalmunk. Kétségtelen, 
hogy az erdélyi írók ma divatban 
vannak. Mint tavasszal a fecskék a 
huni partokra, úgy szállnak a vi-
szontlátás örömével az erdélyi ver-
sek és novellák napilapjaink hasáb-
jaira. Vagy tán inkább hű gyerme-
kekhez hasonlíthatnók e verseket, 
melyek zárt határokon is átszöknek 
a mostohától az édesanyához? S jön-
nek, hogy bemutassák fejlődésüket? 
Hogy megtanultak önállóan járni és 
beszélni? Annyi bizonyos, hogy itt 
szülői csók várja őket. A lélek, me-
lyet tükröznek, a miénk. Szeretetün-
ket ezer évnél nagyobb idő kala-
pálta acélossá s ez a szeretet innen 
is, onnan is mint két hatalmas kar 
nyúlik ki egymás felé, határon, gá-
ton, torlaszon felülemelkedve, hogy 
megragadja egymást. Zúghat alatta 
a változó szerencséjű történelem 
árja: a két kar egybeforr s nem 
ereszti el egymást. 

Ez az érzés az oka, hogy erdélyi 
irodalmunkat nemcsak belső értéke 
propagálja: felolvasások, szavalatok 
is népszerűsítik. Pár hónappal ez-
előtt a Patria rendezett nívós es-
télyt. melynek egyik kiemelkedő 
pontja Ravasz László előadása volt. 
A költők közül Tompa László és 
Nagy Emma személyes megjelené-
sükkel is érdekessé tették ezt az iro-
dalmi estélyt. Közönségünk szinte 
áhítattal hallgatta végig a műsort 
(a legnagyobb hatást Nagy Emma 
versei és Simonffy Margó szavalata 
tették) s a hazafias büszkeség egy 
nemével távozott az estélyről. — A 
mult hó végén az „Országos Széche-
nyi Szövetség" irodalmi osztálya 
rendezett erdélyi matinét. Ezen 
Bodor Aladár elmélkedett az „er-
délyi lélekről", keresve a jellemző 
jegyeket, melyek a magyar pszichét 
az erdélyitől megkülönböztetik. A 
tartalmas előadást itt is versek, sza-
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valatok követték (Jakab Géza han-
gulatos verseket olvasott fel, Tompa 
Márta megragadó művészettel sza-
valt el egy pár költeményt) s a kis 
termet zsúfolásig töltő közönség a 
megszokottnál lelkesebben tüntetett 
a szereplők mellett. S ez nem is 
csoda. Édes-bús emlékek raja kél 
egy-egy utalásnál, vagy szónál szí-
vünkben s vagyunk jó néhányan — 
háborútól roncsolt idegzetűek —, 
kiknél a kellő hangulatban egy-egy 
név — Kolozsvár, Nagyvárad — 
könnyet facsar szemünkből. Az er-
délyi irodalmi ünnepélyek így Bu-
dapesten mindig hazafiasak is egy-
úttal, anélkül, hogy ez szándékos 
lenne és programmjukhoz tartoznék. 
A hazafiasság a témában van s ahol 
a téma zeng, ott a művésznek köny-
nyű a dolga. Ilyen ünnepélyeket te-
hát — nemcsak erdélyieket, de más 
megszállt területek irodalmát fel-
karoló ünnepeket is — minél többet 
kellene rendezni, mert ez esetben 
valóban áll, hogy: bis repetita 
piacent. 

De az erdélyi költőket erkölcsi 
szempont is ajánlja az ilyen ünne-
pélyekre. Életfelfogásuk egészséges, 
hangjuk tiszta. Van náluk nagyobb 
költőnk, kinek a végzet azt a szo-
morú szerepet szánta, hogy akarat-
erő nélkül bukdácsoljon át földi út-
ján. Élete így fájdalmas tévelygé-
sek, hisztériás fellobbanások, kocs-
mai és szanatóriumi étappok lánco-
lata volt. S fájdalom, költészete is 
gyakran szállítja aranyos kerekű 
hintón élete seprejét. Az úgyneve-
zett Ady-problémának egyik bepil-
lantást engedő rése éppen az, hogy 
a költőben aránytalanul gyönge volt 
az ember. Kiváló költői erő s emberi 
gyarlóság soha költőnkben nem pá-
rosult önmagára nézve is mérgezőbb 
hatással, mint Adyban. Esztétikai 
érzésünket nála ezért gyakran szél-
hűdés éri: merevvé fagyasztja a 
morális ellenszenv. Idő, távolság 
talán majd messze vihetik előttünk 
folyt élete visszás vonásait: költé-
szete mégis meg fogja őrizni torz 
élete disharmóniáját s hatása kénye-
sebb erkölcsi érzésre — ha még oly 
művészien finomult is — sohsem 
lehet egyetemes és zavartalan. E 
nyugaton termékenyült fojtó költői 
légkörrel szemben, mely minden 
igéző, brilliáns és szuggesztív eleme 
mellett esztétikai összbenyomásként 
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