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erőben. Teljesen romantikus az a kép is, melyet az oláh történetírók, mint Jorga 
festett a betört germán és az állítólagos bennszülött romanizált dák nép együtt-
éléséről, hiszen ezek a germán népek, melyek még nem ismerték a pénzgazda-
ságot, csupán portyázó hadjáratoknak fogták fel betöréseiket s rabolták, 
pusztították a városokat. Méltán utalja tehát Alföldi az oláhság eredetének 
kérdését a történeti nyelvészet és az etnológia területére, mert a Dácia törté-
netére vonatkozó adatok semmiféle fogódzót nem adnak a continuitás-elmélet 
alátámasztására, bármennyire is igyekezett az oláhok kiváló archeológusa, 
Vasile Párvan, az ókor és oláh újkor közötti kapcsot tudományosan kiková-
csolni. Reméljük, hogy Alföldi András dáciai tanulmánya külföldi nyelven is 
megjelenik s éles filológiai tudással és biztos numizmatikai ismerettel felépített 
eredményei épúgy átmennek a nemzetközi kutatás köztudatába, mint korábbi 
nagysikerű Pannónia-történetének megállapításai. 

* * * 

A Régészeti Társulat legutóbbi ülésén Márton Lajos bemutatta Tompa 
Ferenc múzeumi igazgatóőrnek nagyszabású és pompás kiállítású tanulmányát, 
az Archeologia Hungarica V—VI. kötetét a magyarországi szalagdíszes agyag-
művességről. Korábbi téves nézeteket megcáfolva sikerült Tompának kimutat-
nia, hogy a neolith bükki meander-szalagos kultúra a lengyeli agyagművesség 
kultúrájától függetlenül, inkább a Szudeták őslakosságának műveltségi hatása 
alatt alakult ki. A bükki obszidián alkalmas anyagnak látszott s így az égetett 
agyagedényeken, valamint a kőedényeken itt alakult ki az a szalagos díszítési 
modor, mely aztán elterjedt a Tisza vidékére. Ez a tiszavidéki modor már a 
bükki kultúrának dekadens formája. A földmívelés elterjedése folytán aztán 
aláhanyatlik a szalagos agyagművesség is. A híres lengyeli kultúra Tompa 
szerint csak a bükki után alakult ki. A 60 illusztrációs táblával gazdagon kiállí-
tott mű azt bizonyítja, hogy a magyar tudományos élet egyes pozícióin kiváló 
és a nemzetközi tudományos világban is számottevő tudósok állnak. 

Jónás Elemér ugyanezen az ülésen néhány római pénzen levő ábrázolást 
magyarázott meg. A dákokon vívott nagy római győzelem emlékére vert pén-
zeken felismerte Danubius istenét, kinek ruháját a szelek lebegtetik, hiszen az 
Ister torkolatát tekintették a szelek hazájának s azzal, hogy Danubius egy dák 
vitézen térdel, azt akarták szimbolizálni, hogy a Duna, melyen a Via Traiana 
megépült, szintén a rómaiak pártjára állott. 

Végül Tragor Ignác, a váci múzeum lelkes és tudós igazgatója mutatta 
be Vác város közép- és renaissance-kori emlékeit. Itt Báthory Miklós püspök 
a XV. század végén egy csodálatosan szép renaissance-várost teremtett olasz 
művészekkel. Ma már csupán egy-két művészi hatású családi címer és a nagy-
templom gyönyörű korlátja, Giovanni Dalmata műve, tanuskodik a régi dicső-
ségről. Eckhardt Sándor. 

Színházi szemle. 
Költői eszményképnek megmaradni nem volt ereje, földi asszonnyá lenni 

nincs bátorsága, — körülbelül ezt mondatja új darabjában, a Szendrey Juliá-
ban a színmű boldogtalan hősnőjéről Herczeg Ferenc. Bizonyos, hogy ennek a 
válságnak feltárásával szeretné Petőfi villámsújtotta özvegyét megérteni és 
megértetni. Csakhogy szinpadi kommentárjából inkább csak a tétel első felét 
látjuk, azt, hogy az ideálkép nem méltó az oltárra, — az asszonyi bátorság 
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hiányáról sokkal kevésbbé győződünk meg. Ez a Júlia elég bátran újjat húz 
a közvéleménnyel, elég buzgón hangoztatja az «élet»-hez való jogát, sőt a 
második felvonás végén valóban csak egy hajszálon fordul meg (ez a hajszál : 
Petőfi kétségtelen elpusztulásának híre), hogy a csinos muszka herceg karjai-
ban ez az élethez való jog fenntartás nélkül nem érvényesül. Petőfi óriási 
árnyékában ennek a halvány George Sand-kópiának valami kelletlen mellék-
íze támad, vele szemben a nyárspolgárok elképedésén nem bírunk szívből el-
képedni, Júlia vergődését szánjuk, de érte a «külvilágot» vádolni hajlandósá-
gunk alig kerekedik. Herczeg a rágalom hétfejű sárkánya ellenében védelmére 
kel a meghurcolt asszonynak, de amit védelmére felhoz, kihangzásában alig 
különbözik attól, mit felőle Arany János a baráti keserűségben fogant Honvéd 
özvegyé-ben — nem épen szépítgető célzattal — elkesergett (s azután haláláig 
fiókjába temetett). 

Mindaz a diszkréció, szellemesség, írói tapintat, mely Herczegnek ebben 
a színpadi munkájában is lépten-nyomon megnyilatkozik, ezúttal elégtelen 
ahhoz, hogy hősnőjét érvényre juttassa Petőfi megbántott és profanáit szerelme 
ellenében. A történeti valóság Júliáját — saját naplóiból, kortársi feljegyzé-
sekből — egyszerűbb, igazabb, megérthetőbb alaknak ismerjük, mint aminő 
ez a színpadi Júlia, kit Herczeg önkényes s a hiteles tényeknek akárhányszor 
ellentmondó fordulatokban szerepeltet, anélkül, hogy ezáltal a belső való-
színűséget fokozná. Szeretettel és gyengédséggel fordult a szerző e felé a patinás 
rágalmak között kallódó alak felé, de szinpadi megmutatása mégis — talán a 
valóban hálátlan téma végzetéből — valahogy fonákjára fordítva került ki 
keze alól. Ez a figura — attól az első jelenésétől fogva, melyben vörös forradal-
mársapkával és nemzetiszínű derékövvel díszítve először lép elénk, addig az 
utolsóig, melyben a Petőfi arcképe előtt könnyes szemmel elszavalt Szeptember 
végén után Horvát Árpáddal az eskető paphoz távozik — nem a múzsa sugalmá-
ból él, inkább csak néhány arcképreminiszcencia erején, az az izzás, melynek 
lelkéből kellene kiáradnia, reménytelen küzdelmet folytat a színpadi reflek-
torok fénykévéivel. 

Bajor Gizi megjelenésben szakasztott mása a ránk maradt Júlia-ábrázo-
lásoknak, különösen a Barabásénak. Játékának finomsága is a lehetőségig 
fenntartja az egyensúlyt a hisztériás «extravaganciák» meg a pityergő szenti-
mentalizmus között, még a második felvonásvég múlhatatlan operettszerűségé-
nek is — valami extátikus valóságon-felülemelkedés szuggesztiv éreztetésével — 
sikerül letompitania bántóbb élét. Lehotay Árpád is nemes színészi beleéléssel 
formálja meg Horvát Árpád alakját, a figurát egyszínűsége ellenére is emberileg 
érdekessé bírja tenni. A többi alak merőben egyszólamú, belőlük az írói szán-
dékosság igen kiütközik, jobbára az az érzésünk, hogy jeleneteik rendjén mint-
egy — felmondják magukat : én a salabakter nyárspolgár vagyok, én az irigy 
és rosszmájú vetélytársnő, én az «álmok hercege» és így tovább. Megszemélyesí-
tőik — Gál Gyula, Tőkés Anna, Uray Tivadar stb. — lelkes igyekezettel és 
nagy színpadi tudással szólaltatták meg s illesztették bele az együttesbe a 
maguk külön-külön hangregiszterét. 

* * * 

Szép Ernő Azrá-ja a Kamaraszínház ez évadbeli műsorának vezető 
darabjául igérkezik, máris azon az úton van, hogy afféle magyar Krétakör 
váljék belőle. Drámaiatlanság tekintetében nagy is köztük a rokonság, mind a 
kettőben a mese epikai varázsa, meg az előadás lírai áradása hódít. A híres 
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Heine-vers azráját háromfelvonásos színmű hősévé megtenni elég merész gon-
dolat. S ráadásul Szép Ernő a Heine-vers tizenhat sorában foglaltakon túl 
valami újabb motivummal alig is él. A daliás perzsa herceg leánykérése csak 
arra jó, hogy a színpadi állóképet egy kissé megbolygassa, egyébként a rab-
szolgának meg a kalifa leányának reménytelen szerelmén ez a motivum semmit 
sem változtathat, még csak reménytelenebbé sem teheti annál, mint amilyen 
reménytelen már a két főalak első színpadi duettjének pillanatában. A «duett» 
kifejezés itt valóban nem merő véletlenségből szalad az ember tollába : opera-
szöveg ez, a javából. De megzenésítve a vezetőszólam nyilván Leila ajkára 
kerülne, az azra-tenoristára afféle férfi-Cordelia sorsa várna, hogy : hallgasson 
és szeressen. Igy, drámában is a nőalaké a szavak aktivitása, néha épen a 
Szép Ernő lírai bőbeszédűsége. Itt a lírai nyelv áradásának kell pótolnia és 
feledtetnie mindazt, ami drámai akcióban hiányzik. Milyen ez a nyelv? Olyan, 
mint Szép Ernő egész költészete : őszinte átérzésnek és szenvelgő gyermeteg-
ségnek keveréke. Néha megvan benne a hangulat mélysége s az érzés finomsága, 
de azután rendszerint enged a veszedelmes csábításnak, hogy : még finomabb 
legyen s ilyenkor menthetetlenül átcsap az affektációba : a lírai elsápadást 
valami clown-szerű puderréteggel akarja hangsúlyozni, de csak túlhangsúlyozza 
a teatralitás felé. A színpadon is álmodik, néha szépet és igazat, de néha csak — 
színes kulisszákat álmodik. Egyik jelenete szimbolikusan azt mondja, hogy az 
életnek meg kell hajolnia az álom előtt. Ez szép gondolat, itt előadásának lírai 
hőfoka is a maximálisra emelkedik, de ebben azután mondanivalója végkép 
ki is fú l : a harmadik felvonás a heinei vers utolsó sorának («Ha szeretnek : 
belehalnak») terjengő és egyhelyben forgó parafrázisa, olyan, mintha valaki 
Vörösmarty Szép Ilonká-jából drámát írna s egy egész felvonáson át «dramati-
zálná» ezt az egy sort : «Hervadása liliomhullás volt». . . 

Az álom igézete az előadásban s a finom stílérzékre valló rendezésben 
megkapóan érvényesül. Oláh Gusztáv ragyogó színpadi képei épúgy (néha 
tisztábban) muzsikálnak és illatoznak, mint a Szép Ernő mondatai. Bajor 
Gizi és Uray színpadi kettőse pedig beszédben, mozgásban (néha hallgatás-
ban és mozdulatlanságban is) szinte tékozlóan szolgál mindazzal, ami a fület 
és szemet rabul ejtheti. A megjelenésük s a lényükből áradó lélek még a stagnáló 
jelenetekben is megadja a benső történés, az érzésben és fantáziában lejátszódó 
dráma illúzióját. A többi szereplő csak színes keretül szolgál, sorukból a szív 
igaz hangjaival és a mozgás finom szépségével kiemelkedik Környey Paula 
rabnője (ő mondja el prológusul — nagyon szépen — Heine versét is), szokat-
lan mérsékletével, szordinós humorával Sugár Károly kalifája s néhány férfia-
san meleg hanggal Stella Gyula rabfelügyelője. 

* * * 

Szép Ernő művének elomló — s néha kissé émelygős — habtejszínje után 
a Kamaraszínház másik ujdonsága, a Tersánszky-féle Cigányok valóban úgy 
hat, mint egy karéj fekete kenyér. Ez nem «álom», hanem élet, sőt egy fokkal 
még több is annál, mint az irodalmi naturalizmus rendszerint. A darab nem 
igazi újdonság : hét esztendeje már játszották a Magyar Szinházban Szidike 
címmel. Akkor is az volt, ami ma : pontos tükörképe szerzője írói vonásainak 
s egyúttal bizonyságtétel amellett, hogy ez a tagadhatatlan tehetség nem 
drámai természetű. Pompás a megfigyelése, szeret torzítani (lényének egyik 
legsajátabb eleme a groteszk iránti hajlam), sok benne a nyerseség, az emberi 
jellemekben nem annyira új színeket fedez fel, mint inkább csak új színárnyala-



tokat, eredeti világításban szemléli azt, ami mások szemléletében talán már 
konvenciókba merevedett. 

Itt a muzsikuscigányok világából kanyarít ki egy háromfelvonásos 
darabra való történetet, vagy pontosabban : egy sovány kis anekdotát ereszt 
fel három felvonásra. Darabjának első formáját most át is dolgozta, de ezen a 
vékonypénzűségen az átdolgozás sem változtatott. Szövegéből néhány ősi 
naturalista recept szerint való «Kraftausdruck» most kimaradozott, ezt már a 
második otthonául kinálkozó színpadnak előkelőbb volta is megkívánta. Még 
így sem bizonyos, hogy e szerzőjének írói művében sem épen reprezentáns 
alkotás rászolgált-e arra a tisztességre, hogy legelső színészgárdánk kezében 
új életre keljen. Pedig nagyon valószínű, hogy épen a színészi részében rejlő 
hatáslehetőségek terelték felé most másodízben is a figyelmet. Valósággal 
«epizodisták öröme» ez a darab, még legkurtább szerepeiből is ki lehet csiholni 
egy-két hatásos, biztos visszhangra számító pillanatot. A Nemzeti Színház mű-
vészei effélékben mindig helytállnak magukért ; remekelnek most is. Bár igaz 
az is, hogy itt a hangosságra és a nagyon is rikító szinekre is nagy a csábítás s 
ennek az előadás sem bírt mindenhol ellenállni. De a Kiss Irén öreg cigány 
«ténsasszony»-a a komikai ábrázolásnak valóságos remeke, az ifjú Gyergyai 
másodprímása színeredeti invenció, Petheő Attila és Somogyi Erzsi fiatal 
«téns»-ei is ízes alakítások, Sugár vagabundus Kakuk Marcija meg épen hibát-
lan remek. Méltó párja a Pethes Sándor sírva vigadó számkukaca, ez az adó-
hivatali Kakuk Marci. Rózsahegyi egy kisséelkényelmeskedi a főfőprímás alakját, 
Mátray Erzsi pedig kelleténél disztingváltabbnak rajzolja a kassza tündérét. 
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* * * 

Szomory Dezső most hosszabb színpadi némaság után a vígszínházi 
Takáts Alice-ban némileg megváltozott írói fiziognomiával lépett elénk. Már 
nem olyan gyógyíthatatlan szerelmese a «festői» és «zenei» hatásoknak, mint 
korábban, a színek és hangok zuhatagából a dráma konkrétabb talaja felé 
törekszik. Eddig legszívesebben a maga hangját hallgatta, most mintha feszül-
tebben figyelne a lelkek mélyén lejátszódó belső cselekvések neszére. A mai 
nőtípus foglalkoztatja, a maga erején boldoguló, életét teljes felelősséggel 
irányító nőnek típusa, melyre nézve az «emancipáció»-nak már az emléke is 
feledésbe ment. A színpadi irodalom ebben a vonatkozásban meglehetősen a 
valóság után kullog, a francia vígjáték még jobbára a kérdés komikai elemeiből 
pepecselget (Az ügyvéd és a férje), a molnárferenci iskola pedig a téma újszerű-
ségével kacérkodva, alapjában tisztára az olcsó színpadi hatások céljaira — 
hamisít (Dr. Szabó Juci). Szomorynak becsületére válik, hogy nyitott szemmel 
meg akarja nézni azt, ami itt van mindnyájunk szeme előtt. Érezhetően erre 
a nőalakra fordítja egész írói érdeklődését s belőle meg is mutat nem egy olyan 
vonást, mely elődjei kezén akárhányszor elferdült a színpadi megrögzöttsé-
gek felé. Nála már társadalmi vagy intellektuális vetélkedésről szó sincs, az 
ő orvosnője a csorbítatlan cselekvési és itélkezési szabadságnak már olyan 
teljességét élvezi, hogy az életét megmérgező mozzanatok inkább ebből a 
korlátlan maga-uraságából folynak, semmint bárminő megkötöttségből. 
Szexusának megkötöttsége már csak egyetlen ponton jelentkezik, ott, hol a 
határt a természet állította fel : az anyaság kérdésében. Akadályt az élete elé 
jóformán senkisem támaszt : legválságosabb pillanataiban is csupa megértő 
és áldozatkész férfi veszi körül, életét önmaga rontja el s maga viseli is érte a 
felelősséget. 
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Ezt az alakot rajzolja Szomory, gazdag és drámai részletezéssel, bár több-
nyire inkább csak reaktiv mint cselekvő módon. Erősebb akció azért sem fej-
lődhetik, mert a többi alak meglehetősen vázlatéletet él. Kivált Alice berlini 
hódolója, kit két felvonáson át a főalak magaslatán álló jelentékeny figurának 
remélünk, okoz alapos csalódást : a harmadikban hamis páthoszú mártirként 
kerül elibénk. S mintha csak a darab építményének megingását jelezné : itt 
a dráma nyelve is nyomban modorosabbá válik s nem is csupán az új szereplő 
zendít rá a jól ismert szomoryádákra, hanem partnereire is átragad ez a «zenei» 
raptus. A második felvonás fojtott, lassan és nagy erővel kibontakozó drámai-
sága itt színes és akárhányszor üres szavakba hígul fel. 

A Vígszínház előadása szinte hibátlan. Gombaszögi Frida nagy egységben 
fogja fel alakját, finoman megérezteti ennek a léleknek kemény igazságait is, 
helyzetéből fakadó fájdalmas rabulisztikáját is. Hegedüs Gyula egyéni ízt és 
tekintélyt adott az orvosprofesszor nem épen gazdagon árnyalt alakiának. 
Vágóné — kit évek óta figyelünk a legkülönbözőbb színpadokon a legpompá-
sabb öregasszony-alakításokban — valósággal remekel az anyai lélek tökéletes 
tisztaságú rajzával. Törzs vegyészét Szomory ejtette el s őt terheli a felelősség 
a Góthra meg Gárdonyira bízott két alak külsőséges izetlenségéért is. 

* * * 

Az út vége a Vígszínháznak tartósabb sikert hangos külföldi pályafutása 
ellenére sem igen ígérhetett ; annál inkább tisztességére válik, hogy vállalko-
zott bemutatására. «Fedezék»-darab ez, de nemesen és jótékonyan különbözik 
mindattól, amit ebben a nemben magyar színpadon mindezideig láttunk. 
Az eddigieket úgynevezett «írók» írták, legalább is «céhbeli»-ek, de a legrosszabb 
értelemben vett írói számítással és raffinériával s a céhbeliségnek inkább pénz-
sóvár mohóságával, semmint kötelező becsületességével. 

Sheriff — e dráma angol szerzője — nem «író», legalább is ebben a kompro-
mittált értelemben nem az. Bajtársi műkedvelőtársaságnak szánta darabját, 
emlékeztetőül a St. Quentin kavernáiban eltöltött végükérhetetlen háborús 
esztendőkre. De bizonyságot adott róla, hogy az embertelenségben vele közös 
sorsra kárhoztatott embertársai iránt volt szeme és volt szíve is. Megfigyelte 
ugyanannak a kínkeserves sorsnak különböző visszhangját a temperamentum-
változatokra s amit megfigyelt, megírta minden színpadi hatáskergetés, minden 
számítgatás, sőt magával a háborúval szemben is minden tendenciózus állás-
foglalás nélkül. Ezért is sikerült igazi pacifista művet írnia, mert oly fokú — 
igazi angol — higgadtságot és tárgyszerűséget tanusít, mely mellett a tények, 
a minden hozzáadás nélkül regisztrált apró kis mozzanatok véres komoly-
sággal beszélnek — önmagukért. S a megírásban sem nagyon «íróskodott», 
ahhoz a szóhoz fordult, amit keresetlen mondanivalója, emberséges érzése 
adott az ajkára. Van benne valami monotonia (ami különben erős szuggesztívi-
tást is ad épen ennek a tárgynak), de az is bizonyos, hogy ebben a tónusban 
azután minden legcsekélyebb kis mozzanat is sajátos helyzeti hangsúlyra 
tesz szert. Mikor a függöny utólszor összecsapódik s a földalatti odu szürke 
rabjai mégegyszer elvonulnak előttünk, az az érzésünk, mintha többkötetes 
regényben kötöttünk volna velük ismeretséget. Sorsukat magunkba fogadtuk, 
tragédiájukért mélyen szégyenkezünk — a tisztelt «emberiség» nevében. 

A budapesti közönség — legalább is a Vígszínházé — mindebből édes-
keveset érzett : a darabot szinte úgy futtában elbuktatta. Még az előadásnak 
sok jelessége iránt sem igen mutatott különösebb fogékonyságot. Pedig Törzs 
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Jenő egyikét nyujtotta leggazdagabb, lélektől legjobban átjárt alakításainak. 
Hegedüs Gyula férfias sztoicizmusából is több színészi monumentalitás sugár-
zott, mint az utóbbi évekbeli magyarszínházi csapnivaló és kedvetlenül magára 
vett szerepeinek akármelyikéből. S tisztességgel helytállt két fiatal színész is : 
Somló István, kinek enthuziaszta fiatalembere számottevő szép alakítás, meg 
az ezúttal debütáló Kovács Károly, ki igaz színekkel mutatta meg egy degene-
rált lélek hullámzását gyávaság és konfidencia között. 

* * * 

A Magyar Színháznak az évadban kétségtelenül legtiszteletreméltóbb, 
legnagyobb odaadással előkészített s eredményében is legnagyobb sikerű 
vállalkozása Ben Jonson Volpone-jának előadása. Az angol renaissancenak 
nagyszerű terméke ez a bővérű és hatalmas tüdejű vígjáték. Szatira, de nem 
fínyáskodó és fölényeskedő, hanem csontig-velőig ható. Mértföldnyire jár a 
shakespearei vígjátéktól : itt az édes, lírai elemnek még csak nyoma sincs, az 
aljas élethabzsolók, minden melegségüktől megfosztott Malvoliók s Böffen 
Tóbiások mellett hasztalan várnók Orsino szerelmi lantjának zengését. Itt 
csak a pénz csörög s csábítgatja az ép oly kemény és mocskos lelkeket. Struk-
turájában pedig egészen romantikátlanul puritán ez a darab, olyan, mint 
klasszikus mintái : a Plautus- vagy Terentius-féle komédiák. Ha van benne 
mai értelemben «frappáns» : bizonyára az a bátorság az, mellyel írója minden 
színpadi fogást mintegy előre nagydobra üt, nem is csak a fogást, hanem 
még a várható eredményét is s azután, mikor a jelenetet elénk hozza, mégis 
szinte megdöbbent a lebonyolítás sommás biztosságával. A shakespearei figurák-
nál alakjai is sokkal egyszínűbbek, van bennük valami típusra szorítottság, 
mint ahogy már nevükben is típusokat elevenítenek meg. 

Az előadásnak — mai közönségnek szánva — főleg a darab egytémájúsá-
gát kell az együttes finoman kidolgozott játékával a lehetőségig megélénkítenie. 
Vaszary János rendezése szép és stílusérző munka, csak igazán összehangolt 
együttes nem támogatta benne eléggé. Az alakok jobbak voltak egyenként, 
mint a darab egész szőttesében. Csortos Volponéja jó a felfogásában, de a művész 
egy kissé nagyon is beérte a maga egyéniségével : szerepében akadt volna még, 
amivel meggazdagítsa önmagát. Szigeti Jenő aggastyán uzsorása félelmetes 
karakterrajz, itt-ott némi túlbuzgalommal. Harsányi Rezső prókátora a jó 
hangnemben intonált stilizálásból — az alak kárára — átcsapott a kiáltó való-
szerűségbe. Dénes György Moscája mozgásban, arcjátékban megfelelő, csak 
túlságosan hangos és szájbarágó. Justh Gyulának voltak igen jó mozzanatai, 
de a végrendeletfelbontás jelenetében külsőségessé vált. Turay Ida meg Gomba-
szögi Ella mulatságosan rajzolta a női bátortalanságot, illetőleg vállalkozó-
kedvet. Csak Beregi Oszkár esett ki merőben a darab stílusából, amit szemmel-
láthatólag félreértett. Vasgyúróhumor helyett úgy ágált a színpadon, mintha 
valami hősi emlék talapzatáról szállt volna alá, helyreállítani az erkölcsi 
világrendet. Ebben is volt komikum, az igaz, de nem épen Ben Jonson elgondo-
lása értelmében. 

* * * 

A Belvárosi Színház Birabeau könnyű múzsájának tárt ajtót. Regényei-
ben ez a szerző szívesen elportyáz a pornográfia határmesgyééig, színpadon 
valamivel tartózkodóbb, ott engedékenyebb a «kollektív» ízlés irányában. 
A most bemutatott Volt-nincs is párizsiasan szabadelvű és léha játék, de tagad-
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hatatlanul párizsiasan elmés és graciózus is. Hagyományos motívumokból szövi 
a mulatságos történetet, melyben minden morál lépten-nyomon fel akar borulni, 
de végül is jámbor kényszeregyezséggel végződik az egész, a «többet ér egy 
ifjú pásztor, mint egy vén király» ősi operettigazsága szellemében. 

Megkomolyodott életünk egyre kevesebb közösséget érez ezekkel a konzerv-
ízű «színművek»-kel, bár az is bizonyos, hogy ez a műfaj nem is lép fel az élet-
éreztetésnek semmiféle igényével : egy tisztára színpadi stílust tart életben, 
melynek Franciaországban hallatlanul kifinomult hagyománya van. 

A Belvárosi Színház előadása hű ezekhez a nálunk is elég régóta adaptált 
hagyományokhoz : franciásan könnyű és szellemes. A pálma e részben mindenek-
fölött Makay Margitot illeti. Ő nemcsak kitűnő vígjátéki színésznő, hanem a 
stílusnak is tökéletes megérzője. A finom, sőt decens pikantériából leckét vehetne 
tőle színpadjaink akárhány zajos és túlbuzgóan közvetlen «démon»-a. A fiatal 
Ráday Imrére nézve pedig nagy dicséret, hogy ebben a darabban stílusérzék 
dolgában is méltó játéktársa volt Makay Margitnak. Rédey Tivadar. 

Képzőművészeti szemle. 
«Nem akarok végrendelkezni. Nem akarom, hogy testamentumom legyen 

és halálom után bolondnak nyilvánítsanak. Történjen meg minden, amíg élek.» 
Ezt mondotta a minap egy ujságírónak Balló Ede festőművész, Magyarország 
legnagyobb képzőművészeti alapítványának létesítője, aki mostantól fogva 
évi hatvanezer pengővel gazdagítja az ország műkincseit s támogatja a fiatal 
művészeket. Néha úgy érezzük, hogy az immár tíz év óta tartó magyar szo-
morúságot érdemes volt végigélni. Olykor, nagyritkán történhetnek még 
összehasonlítások, amelyekből nem a békebeli Nagymagyarország kerül ki győz-
tesen. Hol volt a boldog években a Todoreszku Gyulák, Apponyi Sándor és 
Vigyázó Ferenc grófok monumentális tettéhez fogható példaadás? Most, 
mikor Balló Ede nevét e három névvel összefűzzük, be kell látnunk, hogy — 
bármily valószínűtlenül hangzik is — a magyar mecenásság hőskorához érkez-
tünk el. 

Balló Ede világéletében nem tartozott azok közé az emberek közé, akik 
többet mutatnak, mint amennyit rejtenek. Mások azzal a tehetséggel, mellyel 
ő a portréit festi, hírben dicsőségben sokkal többre vitték. Anyagi független-
sége megóvta attól, hogy harcokat vívjon elismertetése érdekében. Ritka és 
gyönyörű passziónak hódol, mikor bejárja a világot s másolatokat készít nagy 
mesterek képeiről. A műfordító munkája lehet oly nehéz és oly vonzó, mint ez 
a mesterség. Csendben, feltűnés nélkül rendkívül sokat dolgozott. S most, 
midőn élete művét e hatalmas alapítvánnyal megkoronázta, szinte szégyen-
lősen tette, mintha régi, titkolt adósságot fizetne. Nem akarom, hogy halálom 
után bolondnak nyilvánítsanak, — ezt mondotta, ennyit mondott, midőn már 
mindent elintézett. 

Ne haragudjék Balló Ede, ha azt hisszük, hogy a világ nem olyan rossz, 
mint ahogyan ő gondolja. S ha a magyar élet karavánja szó nélkül halad is el 
e mellett a gyönyörűséges gesztus mellett, szolgáljon mentségére, hogy az 
emberek elcsigázottak s az oázishoz még hosszú az út. Olyan elvetemedett lény 
azonban nem akadhat, aki ezt az alapítványt hiábavalónak érzi, mert valami 
igaz van abban a közmondásban, hogy egy-egy kornak annyi nagy fiat ad a sors, 
amennyit megérdemel. Azok kevesen, akik felmérték e nagy gesztus jelentősé-
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