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A Magyar Néprajzi Társaság ülésén 
Erdélyi Lajos cáfolta meg a kolozsvári 
Oprean Szabin tudománytalan érteke-
zését, ki a szintén igen gyakran tudo-
mánytalan Jorga elméletét, a székelyek 
oláh származásának legújabban ki-
eszelt meséjét, igyekezett «tudomá-
nyosan» bebizonyítani. Erdélyi rámu-
tatott arra, hogy az idézett székely 
nevek nem oláh eredetűek, hiszen 
Magyarországon másutt is használa-
tosak s hogy nincs a legcsekélyebb 
alap sem ahhoz a feltevéshez, hogy a 
székelyek a katholikus vallás révén 
elnemzetlenített oláhok volnának. Új-
ból hangsúlyozta, hogy a székelység 
hely- és személynevei, valamint nyelv-
járási sajátságai a Dunántúl is meg-
találhatók, ami a székelyeknek a ma-
gyarokkal való közös származását való-
színűvé teszi. 

Schwartz Elemér felhívta a társaság 
figyelmét arra, hogy Németországban 
most indul meg az összes népi hagyo-
mányok atlaszának megszervezése, mert 
mint a nyelvjárási eltéréseket eredmé-
nyesen és hasznosan lehet térképezni, 
úgy a népélet minden megnyilatkozását 
tá jak szerint lehet csoportosítani és egy-
mástól való függésüket megállapítani. 
A németek roppant lelkesedéssel fogtak 
hozzá a terv megvalósításához és ezré-
vel állítják fel a gyüjtőállomásokat (a 
nyelvjárásokat 60.000 gyüjtőállomáson 
tanulmányozzák állandóan). Schwartz 
Elemér bejelentette, hogy a magyar-
országi németséget a magyar germanis-
ták fogják tanulmányozni az egyete-
men felállítandó német néprajzi inté-
zetben, ami mindenesetre egészséges és 
nemzeti szempontból is egyedül helyes 
megoldás. Bár a hazai tótsággal is fog-
lalkoznának hasonló figyelemmel és 
tudományos pontossággal ! 

A komoly problémákba merült hall-
gatóságot újra Szendrey Zsigmond derí-
tette jó kedvre Nevető fejfák című elő-
adásával. A humoros sírfelirat való-
ságos irodalmi műfajjá fejlődött, de 
azért a gondos gyüjtő a temetőkben is 
lelhet szándékos vagy önkénytelen 
humorú feliratokat. Vannak búcsúzó 
tartalmúak, névrímek, a legtöbbnek a 
betegség, a halálnem (étel, ital, vere-
kedés) megjelölése, avagy a családi 
körülmények körül, esetleg a szövege-
zésben felbukkanó lehetetlenség ad 
mulatságos tartalmat. Egynéhányat 
ide iktatunk : 

Nevem vala Kiss Marcella, 
Lakásom ez a kis parcella 

Egy verekedő legény így szól az utó-
kornak : 

Itt nyugszik Csorba, 
Kit disznótorba 
Úgy vágtak orrba, 
Hogy most nyugszik porba. 

Egy másikról : 
Meghalt végre valahára — az egész falu kí-

vánságára. 

Egy gyászoló férj : 
Itt nyugszik Gróf Márta feleségem, 
Jó már neki, még jobb nékem. 

Egy cserepező haláláról emlékszik 
meg eme felirat : 

Itt esett le Honkicsek Antal a ház fedelé-
ről az örökkévalóságba. 

Valószínűleg önkénytelen a humor 
ezekben : 

Itt nyugszik Orbán Balázs, ki tavaly nyá-
ron beleesett az Oltba, máig sem találták 
meg. 

E sírban alussza örök álmát Kiss Lukács 
s. k. 1903. 

Eckhardt Sándor. 

Színházi szemle. 
Ami keresztvizet már a régibb angol 

regényírók is, újabban pedig nevesebb 
drámaíróik is az angol «társaság»-on 
meghagytak, azt most színpadi szer-
zőik közül egy nálunk eddig kevéssé 
ismert céhtag, Frederic Lonsdale, a 
Belvárosi Színházban bemutatott 
Utolsó kaland című darabjában minden 
aggodalmaskodás nélkül leszedi. De 
sikerül-e ez neki csakugyan? Mintha 
rajta valahogyan a «ki sokat markol, 
keveset fog» ősi igazsága teljesednék 
be. Mert Lonsdale ezt a kedvelt írói 
sportot meglehetősen ad absurdum 
űzi. Mutatványszámba menő hipokrita 
előkelőségei köré olyan holdbelien való-
színűtlen mesét kanyarít, hogy a végén 
csakugyan eszünkbe sem jut tamás-
kodni benne, hogy itt csak meseará-
nyokat kapunk, mesepszichológiát 
csempésztek a markunkba, mit kezd-
jünk hát vele? Nem csekélyebb dolog-
ról van szó, minthogy kiderüljön : egy 
«jobb» tolvajbanda sokkal magasabb 
szintet reprezentál — nem is csak 
értelmi, hanem erkölcsi tekintetben 
is — mint egy «jobb» arisztokrata tár-
saság. Ám legyen a szerző akarata 
szerint : ha elég elmés csattanókon át 
igyekszik e felé a nagyon előre meg-
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fontolt eredmény felé : talán vele me-
gyünk s a végén azt mondjuk : vicc-
nek ez is megteszi. 

Hanem szerzőnk it t veti el a sulykot. 
Rajzol egy kiskörméig (ez esetben 
épen : kárminszínűre manikürőzött kis-
körméig) mondva csinált tolvajkisasz-
szonyt, ki mindaddig mezei ártatlan-
ságú fejecskéjét egy szép napon a 
«besurranó» pályára adja s evégből 
előbb dúsgazdag braziliai indigéna-
hölgy képében a legjobb körökbe «sur-
ran be», középpontjává lesz a társa-
ságnak, egyszerre két lord is belebolon-
dul és megkéri a kezét, közülök az 
egyik ezt levélben cselekszi meg, mely-
ben egyúttal egész környezetéről is le-
sújtó kritikát gyakorol, a másik pedig 
hogy, hogy nem : gyanut fog, próbára 
teszi őnagyságát, ki ezen az első kalan-
don rajtaveszt. Most a nemes lord, 
ahelyett, hogy beérné a szerencsésen 
megmentett milliós nyakékkel, a csap-
dába került «próbaidős» tolvajt meg-
kísérli megzsarolni egy pásztoróra ere-
jéig. Csakhogy — risum teneatis ! — 
kisül, hogy a tisztaságnak ez az élő 
szobra inkább választja a Nagybritan-
nia uralkodójának szíveslátását (mely 
legkevesebb három esztendőre szól), 
mint ezt az egy órát a nemes lord gon-
dozásában. Az egérfogóban egyszerűen 
magára csengeti az egész háznépet. 
Csakhogy most e «háznép» körül tá-
madnak szörnyű zavarok. A kisasz-
szonynak birtokában van a másik kérő-
nek vaskos stílúsu levele s a hölgy-
koszorú is meg lovagjaik is, viharos 
alkudozást kezdenek a «drága kis le-
vélke» visszaszerzése végett. Csodála-
tos hősnőnk végül kivág valami irto-
zatos összeget s mikor erről a csekklapot 
megkapja, azonmód — összetépi, mint 
ahogy (ez is kiderül) a kompromittáló 
levelet is már régen összetépte ! Ennyi 
szívnemesség láttára az ifjabb lord — 
se szó, se beszéd — nőül veszi a tolvaj-
ság iskolájában csúfosan megbukott, 
de az erkölcspróbában annál fényesebb 
eredménnyel levizsgázott ex-bolti-
kisasszonyt, kinél ragyogóbb feleséget 
a maga ismeretségében keresve sem 
találhatott volna. 

Mindez annyira a «teteje» mindan-
nak, amit a színpadon némi valószínű-
ség látszatának reményében egyálta-
lán meg lehet kockáztatni, hogy nyom-
ban ki is van vele rántva az egész «véres 
szatirá»-nak méregfoga. Efelől ugyan 
London őlordságai és őladységei nyu-
godtan alhatnak. Ez nem gyilkos 
őszinteségű tükre az igazságnak, ha-

nem maga a cseppentett, színtiszta ha-
zugság — szép hegedűszóban. 

Mert a darab stílusa épen nem olyan 
nyers vagy inzultus-ízű, mint meséjé-
ből gyanítani lehetne. Még ízlés is van 
benne s a szellemességnek is némi 
sugara, e részben csak az a hiba, hogy 
ezt a feje tetejére állított világ paraszti 
bámulásában nem igen van érkezésünk 
észrevenni. A harmadik felvonás álta-
lános rémületében azonban tagadhatat-
lanul van lelemény is, írói készség is. 

Az előadásnak is ezt kellett volna 
legjobban megoldania. A Belvárosi 
Színházban mostanában rendszerint 
nagy becsvággyal és odaadással dol-
goznak. Ebben hiány most sem volt, 
annál inkább a darab rendezői értel-
mezésében. Ha már Lonsdale céltáblá-
jára ez van felírva : Hipokrizis, akkor 
a jeles arisztokratáknak játékukkal is 
ebből kellett volna minél többet meg-
éreztetniök. Látnunk kellett volna, 
kinek mi van «a füle mögött» s hogy a 
figurák egymással szemben lépten-
nyomon milyen ferde és hazug helyze-
tekbe kerülnek. Mindebből az előadás 
édeskeveset mutatott : a képmutatók-
nak szánt hölgyek és urak olyan for-
mán viselkedtek, mint holmi «begyul-
ladt» kispolgárok, kik egyébként — ha 
így sarokba nem szorítják őket — egé-
szen jól «összestimelt» és kedélyes-
teremtések. 

Ez alapvető felfogásbeli hiba a 
színészek játékát is bénította. Somlay 
csak blazirt Don Juan lehetett, a másik 
lord-kérő (Z. Molnár) meg egy papucs-
férj (Keleti) csak tökfilkó, a hölgyek 
pedig csak — lármásak. Ezek közül 
Székely Lujza még így is kedves volt, — 
ha nem is épen a darab szellemében. 
A főszerep tulajdonosa, Honthy Hanna r 
szintén nem találta meg a maga helyét 
olyan biztos stílusérzékkel, mint koráb-
ban, francia vígjátéki szerepeiben. Az 
első két felvonásban több érzelgősséget 
mutatott , mint amennyit a szerző e 
figura felől elgondolt, még a leleplezte-
tés jelenetében sem találta meg az 
ösztönösen feltámadó «erkölcsi szilárd-
ság»-nak azt a szavát, mely ugyan 
itt — nem győzzük ismételni — merő-
ben hamis szó, de hát a szerző mégis 
csak ezt várja az alakjától . . . A har-
madik felvonásban azután Honthy 
Hanna elfogott néhány csakugyan 
megkapó hangot, de itt meg — épen 
erről panaszkodtunk az imént — a 
vele szemben álló tábor nem adot t 
ezekre megfelelő visszhangot. 

Galsworthy-nyomokat is lelhetni a 
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darabon, de ennek valahogyan jobban 
áll a catói tóga. Nem merészkedik addig 
a határig, melyen Lonsdale kötéltán-
cosi mutatványai folynak, mert jól 
tudja, hogy a szatírának ez a «többlet»-e 
valójában nagyon sokat elvesz annak 
erejéből. Galsworthy ostora becsüle-
tesen csattan, a Lonsdale-é meg inkább 
csak úgy cifrázva pattintgat. 

ízléses és a kicsiny térrel ügyesen 
számot vető színpadi díszleteket lát-
tunk s örömünk telt a szövegben is, 
mely megfelelő diszkrécióval pergette 
a dialógusokat s nem pályázott a 
derűre-borúra beiktatott «pestiességek» 
olcsó s annak megfelelően silány babér-
jaira. Ilyenekben különösen ifjabb 
színműíróink lelik kedvüket, mikor for-
dítanak. Lonsdale színművének átül-
tetése egy régibb nemzedékbeli fordí-
tónak : Salgó Ernőnek ízlését dícséri. 

Rédey Tivadar. 

Képzőművészeti szemle. 
A Nemzeti Szalon frissen megnyílt 

kiállítása hat festőművész legújabb 
alkotásait mutatja be. Képek függenek 
véges-végig egymás mellett, anélkül, 
hogy szobrok tarkítanák a sort, a 
kiállítás mégsem unalmas. A festők 
nem tartoznak össze, mindegyik mást 
akar s azt a mást is másképen akarja 
kifejezni. Kisebb arányú kiállítások-
nál, mint amelyekre a Nemzeti Szalon 
hivatott korlátolt terével, az ilyféle 
csoportosítást szerencsésnek tartjuk. 
A látogatókat a hatásos kontrasztok 
arra kényszerítik, hogy hitet valljon 
egyik vagy másik irányzat mellett 
s e hitvallás kétségtelenül tisztító 
hatással van kialakuló esztétikai vé-
leményeire. 

A hat festő közül elsőnek Boromisza 
Tibort említjük. A Napkelet legutóbbi 
számában szó volt már róla s arról, 
hogy mostani kiállítása előtt hosszú 
ideig a Hortobágyon dolgozott. Boro-
misza annakidején a nagybányaiak 
tanítványaként kezdette el pályafutá-
sát s mikor a nagybányai tradicióktól 
megszabadult, teljes energiával a fény-
problémák, világítási effektusok ku-
tatására vetette magát. Ez utóbbi 
azonban nem történt a francia im-
presszionizmus értelmében. A fény nem 
bontotta a figurát foltsíkokra, nem 
bántotta szerkezetüket, hanem a zárt 
formán belül a színezést változtatta el. 
Már akkoriban, közvetlenül a háború 
utáni években világossá vált Bo-
romisza festői stílusának egyik alap-

vető jellemvonása : a dekoratív sík-
szerűség. Dekoratív a szó legjobb értel-
mében, amennyiben síkokkal s nem 
tömegekkel komponál, anélkül, hogy 
a lineáris stilizálás olcsó örömeit ke-
resné. 

Új képeivel hű maradt ahhoz az 
úthoz, amelyen elindult. A Hortobágy 
pompás és pazar tá j panorámái szinte 
kínálkoztak arra, hogy a világítási 
effektusok tanulmányozását folytassa. 
A sík rónaság festői szenzációi a levegő-
ben játszanak le, a Nap feltartóztat-
hatatlan, izzó sugárkévéi aranyszínűvé 
festik a felhők széleit, rézsút dőlnek 
a tájra s elmossák a horizontot. 
Boromisza kitünően érzékelteti a déli 
Nap fényébe került tárgyak bizony-
talan, reszkető karakterét. Kelléktára 
rendkívül primitív és rendkívül hatá-
sos. Alig néhány formából alakulnak 
ezek a tájképek. A feloldódottság 
éreztetésére olykor pointilista eszkö-
zöket is igénybe vesz, apró szín-
pöttyök egymás mellé helyezésével 
vibrálóvá teszi képeit. Legjobb t á j -
ábrázolásai Egry Józsefre emlékeztet-
nek, anélkül, hogy kapcsolatra gondol-
nánk a két művész között. 

Boromisza kollekciójából nem a tá j-
képek keltették a legnagyobb fel-
tünést, hanem magyar karakterfejei-
nek, csikósokról, gulyásokról, kondá-
sokról és pásztorokról készített portréi. 
Ezek a portrék nemcsak esztétikai 
szemszögből említésreméltók, antro-
pologusok figyelmét is fel kellene hívni 
reájuk. A néző, aki a képek elé kerül, 
elfelejti, hogy festett vásznakkal áll 
szemben, nem a művészi problémák 
megoldását honorálja, hanem elgyö-
nyörködik a szebbnél-szebb, öreg és 
hetyke fiatal, makrapipás és szakállas 
magyar koponyákban. Ez a sorozat 
modern etnográfiai képeskönyvet he-
lyettesít, amelyet élvezettel forgathat 
végig mindenki, akinek érzékei nem 
romlottak el az ősi magyar típusok 
virágoskertje iránt. A vernissage kö-
zönsége, úgy láttuk, honorálni tudta 
a ritka élvezetet, melyet Boromisza 
Tibor szerzett neki s a művésszel 
együtt reméljük, hogy kiállítása fel-
rázza a lelkeket és érdeklődést kelt 
a pusztuló pásztorság sorsa iránt. 

Fodor Böske kiállítása bemutatko-
zás, képeit eddig még nem láttuk 
tárlatokon. A fiatal művésznő jól meg-
tanulta mindazt, amit festőnek a 
porondra lépés előtt meg kell tanulnia 
s technikai fogyatékosságokat nem is 
érezni alkotásaiban. Az expresszioniz-


