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házban keresi a germán lélek a meleget. 
Szeged székesegyháza azonban kacagó, 
derűs, mint az alföldi tavasz. 

A magyar alkotólélek mindenünnen 
hozott valamit. Padovából a Prato 
szobrainak gondolatát és a vármegyék 
színes címereit ; Bolognából a piros 
színt és az árkádokat ; germán földről 
az időjárást évszázadokon át rendület-
lenül bíró feketevörös téglafalat és a 
harangjátékos órát. Betöltötte pedig 
az egészet nagy magyarok emlékcsar-
nokával : a szobrok, reliefek, plaket-
tek és felírások mögött megmutatkozó 
magyar élettel. Ez a tér magyar : 
komor is, vigasztaló is egyszerre. 

Középkor hangulata? Nem. A világ-
háború utáni legújabb magyar korszak 
sugárzik a tér minden kövéből. Az 
építtető modern magyar időé, mely 
egyszerre adja meg a Nyugat védel-
mében letarolt középkorunkat és az 
árkádok felett, az egyetemi természet-
tudományi termekben a legújabb tu-
dományt. 

A «középkor» díszítő és magasztos 
jelző az én szememben. Az öröm, a 
városi polgári jólét, az egyensúlyozott, 
biztos utakon járó élet kora. Ma is 
annak a csodájára jár az egész emberi-
ség, amit a középkor alkotott. Szeged 
«középkori» terét nem üzletes, lármás 
emberek fogják járni, hanem a közép-
kori hit erejét kereső papok, a közép-
kori egyetemek híre-nevére törekvő 
professzorok és hallgatók. 

Az árkádok terét környező iskola-
város az amerikai collegeket és uni-
versityket idézi fel a Szegedet látogató 
idegen előtt. A Tiszaparton, a Bel-
városi-templom vidékén, a Boldog-
asszony-sugárút elején levegős-parkos 
klinikai épületek, új iskolák emelked-
nek. Ha való az, hogy a tudomány 
hatalom, Szeged nagyhatalommá ma-
gasodik általuk. 

* 

Friss örömmel, a gyermek ajándék-
nyerésével, a férfi szerzési boldogságá-
val lelkesedem Szeged új szépségeiért 

én, a budapesti, a nagyvárosi magyar. 
Tudom értékelni, mert sokáig éreztem 
hiányát ; merem őszintén szeretni, 
mivel bejártam a világot. Mosolygok 
a pazarlást emlegetőkön, hiszen a szép 
és hatalmas mindig pazarlás a gyö-
nyörködni nem akarók előtt. Köztár-
saságok abból élnek, amit «pazarló» 
királyok alkottak . . . 

Nagy eredmény a szegedi ünnep. 
Amit itt avatnak, nem befejező pont, 
hanem buzdító példa az ország más 
városainak. E nagy erőfeszítés után 
jöhet takarékossági csend, szemlélő-
dési megnyugvás ; de mindez csak 
erőgyüjtés az új munkára. A ránk 
következő idők Szeged nagy építtető-
jének útmutatása szerint mind több 
Szegedet parancsolnak ; Budapest még 
messzireeső példa a városoknak, de 
Szeged elérhető. A huszadik század 
Magyarországának is azok lesznek leg-
történelmibb férfiai, akik alkotások-
kal igazolták országvezetésre való 
hivatottságukat. 

Gazdagon alkotni kötelesség, sze-
gényen teremteni a legnagyobb érdem. 

Álomnak is szép : mutogatni való, 
kincses magyar városok sora. Szeged 
második újjáteremtője ezt akarja. 
Méltó várostársakat Budapest mellé, 
méltó falvakat az újjászületett váro-
sok köré. 

Aki Szegedet köszönti, fajunk lebír-
hatatlan erejének hódol. 

* 

Ezt jelentik az árkádok ; Magyar-
ország általános szintjének bátor és 
rendíthetetlen emelését. Kilián Zoltán. 

Tudományos élet. 
Új szólásmagyarázatok. — Fonológia. — 
A Henszlmann-Lapok. — Vidéki doktori 
értekezések. — Archeológia és magyar ős-

történet. — A cifraszűr. 

Hogy a nyelv valóságos művelődés-
történeti múzeum, azt legszebben a 
képes szólások tanulmányozása mu-
tatja. Kertész Manó nyolc éve meg-
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jelent Szokásmondásai plasztikus ké-
pekben sorakoztatták fel a magyar 
nyelv képes szállóigéiben rejlő törté-
nelmi emlékeket. Most Csefkó Gyula 
szegedi tanár egy újabb gyüjtemény 
szólásmagyarázatot tett közzé, melyek 
mindegyike értékes gyarapodása a 
nyelvtörténeti kutatásnak. Még a 
Herkópátertől sem ijedek meg !-féle 
szólásokról például kimutatja, hogy 
egy XVII. századi harcias katholikus 
pap emlékét őrzi, kinek erőszakos 
térítési eljárásáról egy később nagy 
népszerűségre szert tett könyv is meg-
emlékezett. Viszont ha azt mondjuk : 
Majd megtanítlak kesztyűben dudálni! 
akkor a Mária Terézia kora óta di-
vatba jött vallató eljárás emlékét 
idézzük tudattalanul, mert csak a 
hüvelykszorítótól jajgató ember «du-
dált kesztyűben», ha nem tud «köröm-
szakadtáig tagadni». Hátrakötöm a sar-
kad! egy a XVI. században divatos 
kínzási módnak az emlékét őrzi, ép-
úgy mint a már korábban megmagya-
rázott «felcsigázott» érdeklődés.. Na-
gyon érdekes a kúnkapitány magya-
rázata, ahogy parasztmulatságokon az 
élcelődés céltáblájául választott le-
gényt nevezik. A kún kapitányok, mint 
a kúnok bornemisszák voltak, mert a 
kúnok a lótejből készített bozát itták 
és így lett a bornemissza kún kapitány-
ból a borivó társaságok komor, magá-
ban ülő absztinens és a gúnyt méltán 
kiváltó tagja. A népi életből magya-
rázza Csefkó a faképnél hagy és az Azt 
se mondta: befellegzett! szólásokat. A 
faképnek a még ma is egyes falvakon 
látható emberformára faragott ajtó-
félfát nevezték s az esténként ajtaján 
hiába váró leányt hagyta faképnél a 
szeretője. A másik szólás onnan ered, 
hogy a tereferét valami ügyes fordu-
lattal, okadatolással illik megszakí-
tani, amilyen pl. az ilyen : De már 
megyek, mert beborult! vagy mert be-
fellegzett! S ha valaki elég udvariatlan 
ahhoz, hogy még effélét sem mond 
mentségére, akkor bizony még azt se 

mondja, hogy befellegzett. A laci-
konyha, lacibetyár s ezzel rokon ki-
fejezéseket a Szent László-nappal 
(jún. 27) beálló nagy melegséggel ma-
gyarázza Csefkó, a Laci ugyanis a me-
legtől lusta, majd dologkerülő embert 
jelzi (De felült Lackó a béresek nya-
kára . . .), a szabadban álló lacikony-
hát pedig csak meleg időben állítják 
fel. 

Mindez igen egyszerűnek látszik, de 
a szakember tudja, milyen fáradságos 
munka eredménye az ilyen magyará-
zat és milyen roppant ismeretanyag 
szükséges ahhoz, hogy egy-egy ilyen 
szólásmód eredetét történeti pontos-
sággal ismerjük fel. Már pedig Csefkó 
anyagismerete igen tiszteletreméltó és 
kutatásainak módszerességéhez szó 
sem fér. 

* 

A nyelvtudományban a fonetikai 
stúdiumok mellé újabban egy új tu-
domány, jobban mondva egy új mód-
szeres szemlélet : a fonológia lépett. 
Az amerikai Edward Sapir és az orosz 
Trubeckoj N. herceg a megalapítói 
és ma már sikeresen alkalmazzák a 
magyar nyelvtudományban is. Bár 
nálunk eddig csupán Laziczius Gyula 
foglalkozik fonológiai stúdiumokkal, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
ülésén tartott előadásában bebizonyí-
totta, hogy a magyar hangtörténet 
új, értékes szempontokat nyert a fo-
nológiai módszer bevezetésével. Rö-
viden fogva : a fonológia a hangok 
fizikai hatásán kívül lelki tartalmukat 
is figyelembe veszi, amit a fonetikusok 
eddig elhanyagoltak, holott nyilván-
való, hogy az a nyelv életében igen 
fontos szerepet játszik. Hogy a dob-
tam és a loptam p hangja fizikailag 
azonos hang, az kétségtelen, de az is 
bizonyos, hogy az egyikhez egy 
á-hangú, a másikhoz egy p-hangú ige-
alaksor emléke járul, ami a beszélő 
nyelvtudatában lényeges különbséget 
okoz. Vagy pl. az olyan nyelv, mint a 
francia, melyben a hangok hosszúság-
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különbsége csak ritkán okoz értelmi 
különbözést, míg a magyarban a 
kvantitás a hangcsoportok értelmi je-
lentésének fontos tényezője (pl. török, 
török, törők). Igy tehát hangváltozást 
idézhet elő, ha valamely nyelvben 
valami oknál fogva olyan hangcsopor-
tok keletkeznek, melyek az illető nyelv 
fonológiai hangrendszerében addig is-
meretlenek voltak. Igy küszöbölte ki 
Laziczius szerint a magyar nyelv a 
h + mássalhangzócsoportokat és lett a 
tanohtból tanojt, később tanít, így lett 
a kehletből kelyhet, a tehretből terhet 
és az ősi ahszinból asszony. 

* 

A budapesti egyetem művészettör-
téneti gyűjteményének kiadványai 
gyanánt jelennek meg 1927 óta a 
Henszlmann-Lapok. Igy Hekler Antal 
professzor a németektől átvett szeren-
csés formában gyorsan tájékoztatja a 
nyilvánosságot az intézetben folyó 
tudományos munkáról. A hangsúly a 
magyarországi barokk tanulmányozá-
sán van s itt elsősorban Kapossy Já-
nost kell megemlítenünk, ki egymás-
után tárja fel a magyar művészettör-
ténet e fontos korszakára vonatkozó 
levéltári adatokat és világítja meg se-
gítségükkel a barokk-kor művészeti 
emlékeit. Igy sikerült a máriabesnyői 
Grassalkovich-síremléket pontosan da-
tálnia (1772), Johann Martin Schmidt-
nek egy 1778-ból való oltárképét egy 
színvázlat helytelen adata alapján 
Nógrádkállón felfedeznie és Johann 
Anton Krauss, talán morva-német 
eredetű jászói szobrásznak a nevét, 
ki Jászon és főleg Egerben remekbe 
illő alkotásokat hagyott maga után, 
a magyar műtörténetbe illesztenie. Te-
gyük még hozzá, hogy a Magyar Mű-
vészetben legutóbb közzé tett tanul-
mánya a székesfehérvári cisztercita, 
plébániai és karmelita templomok fres-
kóit ismerteti, tisztázva szerzőségi 
viszonyaikat. Hiteles Maulbertsch-
freskóknak csak a karmelitatemplom 

képei fogadhatók el, a cisztercita-
templom freskói Kaspar Sambach mű-
vei, mint ezt Kapossy egy újabban 
előkerült színvázlat alapján megálla-
pította. A pesti piaristák mögötti 
Krist-házról Réh Elemér írt tanul-
mányt. 1755-ben Péterffy János báró 
ítélőtáblai ülnök építtette a Salzburg-
ból ide vetődött nagytehetségű Mayer-
hoffer Andrással, ki egy érdekes új 
stílust fejlesztett ki a magyar barokk-
palotaépítésben. Ennek utolsó pesti 
emléke a Krist-ház s a szerző szo-
rongva gondol arra az időre, amikor 
a magyarországi barokk magánépít-
kezésnek ezt a remekét is kibontja 
majd a Pesten különös eredménnyel 
romboló csákány. Az epreskerti Kál-
váriát, mely már 1732-ben állott, egy 
idegen műtörténész, Bruno Grimschitz 
írja le mint a híres Hildebrandt mű-
vészi koncepcióját. Balogh Jolán a 
barü templom kincsei között egy Nagy 
Lajos adományozta ereklyetartót fe-
dezett fel, melyen a magyar címer ma 
is szépen látható. Ugyancsak ő neki 
sikerült a Corvina híres miniátorának, 
a rejtélyes «madocsai apátnak» kilétét 
megállapítania : nem magyar ember 
volt, mint hitték, hanem milánói olasz : 
Fra Zoan Antonio Cattaneo. Balogh 
Jolán neki tulajdonítja a Corvin-kó-
dexek felsőolasz stílusú miniaturáinak 
szerzőségét. Maga Hekler Antal antik 
szobor - portraittanulmányokkal nyi-
totta meg a szép jövőre hivatott soro-
zatot, melyet melegen ajánljunk a ma-
gyar művészettörténet iránt érdeklő 
közönség figyelmébe. 

* 

A vidéki doktori értekezések között 
ezidén is akadnak érdemes tanulmá-
nyok, melyek egy sorba tehetők a 
pestiekkel, holott szerzőik még nyo-
morultabb könyvtári viszonyok kö-
zött dolgoztak, mint budapesti kollé-
gáik. Tájnyelvi tanulmányokat vég-
zett a szegedi Fűr István (Az í-zés 
állapota a mai magyar nyelvjárásokban), 
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azonban szorgalmas összeállítása da-
cára sem tudta megjelölni az íccaka, 
ín-féle ejtés keletkezési pontjait és 
elterjedésének okait. Túri Károly a 
ceglédi nyelvjárás leírását adja. A nagy-
közönséget bizonyára jobban érdekli 
Dömötör Sándornak az Ethnographiá-
ban is megjelent értekezése a Betyár-
romantikáról, mely első örvendetes ter-
méke a szegedi új etnográfiai tanszé-
ken megindult folklorisztikus kutatá-
soknak. Dömötör Sándor dolgozata 
összeállítja a különféle betyárokra vo-
natkozó dalok pontos sorozatát, a 
hősök életrajzi adatainak ismertetésé-
vel együtt és megállapítja, hogy a 
betyárdalok a parasztnép szabadság-
szeretetét és elégületlenségét fejezik ki 
és függetlenül alakultak a külföldről, 
különösen Németországból importált 
irodalmi betyárromantikától. «A nép 
ösztönszerűen, az irodalom pedig tu-
datosan idealizálta a rablót.» Szegedre, 
Solymossy Sándorhoz ment doktori 
vizsgát tenni Major Ervin is, kinek 
zenetörténeti és zenefolklorisztikai ku-
tatásai már eddig is ismeretesek vol-
tak. (Ő fedezte fel pl. Beethoven budai 
szereplésének hiteles adatait.) Értékes 
tanulmányában A népies magyar mű-
zene és a népzene kapcsolatairól érte-
kezik és a középosztály «népzenéjének» 
keletkezését világítja meg, megjelölve 
híresebb műnépdalaink szerzőit és vá-
zolva kronológiai sorrendben ennek 
a műnépdalnak külső történetét, rá-
mutatva egyúttal a nótaplágiumpörök 
fontosságára. Azt hisszük, hogy az 
általa sürgetett dallexikon megírása 
fontos tudományos követelmény, mely 
nélkül bajosan fogunk tisztán látni az 
igazi magyar népi zene keletkezésé-
ben. Müller Erzsébet a csanádi német 
települők nyelvének moselvidéki jel-
legét mutatja ki Schmidt Henrik mód-
szereivel. 

Kitűnő segédkönyve lesz a kutatás-
nak a szegedi Oravetz Vera biblio-
grafiája : Les impressions françaises de 
Vienne (1567—1850), mert a bécsi 

franciás kultúra a magyar szellem-
történetnek egyik igen fontos ténye-
zője és csak egy ilyen, az egész köny-
vészetet felölelő összeállítás alapján 
tudjuk megérteni, mi módon franciásí-
totta a barokk Bécs ott nevelkedett 
kis- és főnemességünket. Kár, hogy a 
szerző csak bécsi kutatásokra alapí-
totta bibliografiáját, mert így figyel-
mét elég szép számmal kerülték el a 
magyarországi könyvtárakban megta-
lálható bécsi francia nyomtatványok. 
Magam hamarjában vagy 25 címet 
tudnék hozzáadni listájához, melyek 
között olyan fontosak vannak, mint 
Pope francia kiadása (1761), vagy 
Fénelon Télémaquejának Magyarorszá-
gon is széltében használt 1782. évi két-
nyelvű kiadása. De a bibliografiából 
kikerekedő kép így is elég sokoldalú 
ahhoz, hogy érezzük, mint árad a fran-
ciás kultúra ezer csatornán át Bécsbe 
és Bécsen át a magyar szellemi életbe. 

A magyar történettudomány mai 
állásához képest lényegesen alacso-
nyabb színvonalat tüntetnek fel külö-
nösen a szegedi történeti értekezések. 
Gottesmann Jolán és Elemy Klára 
«művelődéstörténeti» tanulmányt ír-
nak, egyik I. Ferdinánd, másik Rudolf 
törvényei alapján, mintha I. Ferdinánd 
és Rudolf Szent László korában éltek 
volna, mikor a törvénykönyv a mű-
velődéstörténet főforrása. Ugyanilyen 
sovány eredménnyel dolgozott Spiegel 
Mária, ki II. József koráról állít össze 
ismeretes dolgokat. Teljesen tudo-
mánytalannak tekintjük Balogh Ist-
ván értekezését, melyben a szerző 
néhány lapos bevezetés után a velen-
cei követek jelentéseit közli olaszul és 
magyar fordításban, vetekedve mint-
egy Lantosék Kétnyelvű klasszikusai-
val. Az újrakiadás és fordítás, ha még 
oly nehezére esik is valakinek, még 
nem tudományos munka és aligha 
alkalmas arra, hogy a hallgató tudo-
mányos képességéről kellő mértéket 
nyujtson. Debreceni értekezés Takács 
Jánosé II. Rákóczi Ferenc hadszerve-
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zetéről, mely derék összeállítás ugyan, 
de a nagyobb összefüggések meglátá-
sára valószínűleg csak a külföldi szak-
irodalom hasonló tárgyú értekezései 
tették volna képessé a szerzőt. Varga 
Zoltán az oroszok negyvenkilencediki 
debreceni megszállásait ismerteti fő-
leg városi jegyzőkönyvek alapján. 
Mályusz Elemérnek a szegedi egye-
temre történt kinevezése után joggal 
remélhetjük, hogy a vidéki történeti 
értekezések színvonala lényegesen 
emelkedni fog : különösen a helytör-
ténetikutatás fellendülését várhatjuk 
a nagy tudományos programmal in-
duló fiatal tudóstól. 

* 

Nagy távlatokat nyitott meg Al-
földi Andrásnak a Kőrösi Csoma-Tár-
saságban tartott legutóbbi előadása. 
A csodaszarvas mondájának obi-ugor, 
tehát osztják változatait, melyek azt 
kétségtelenül ősibb alakban tartották 
fenn, mint a bizánci források görög 
elemekkel feldiszített vagy a magyar 
források dinasztikus célzatossággal át-
alakított variánsai, összefüggésbe hozta 
az eddig szkitának tartott, de általa tö-
röknek (avarnak) kimutatott szarvas-
jelenetekkel. Az osztják monda ül-
döző szárnyas- és gyalogos-pászkere 
(Alföldi ezt a népnevet a baskir nép-
névvel hozza össze) megfelel a művészi 
ábrázolások szárnyas és szárnyatlan 
üldöző vadának és nevezetesen a szár-
nyas üldözőben könnyű felismerni a 
szibériai leletek griffjét, ki karmait 
dülleszti az elért szarvas húsába. Még 
meglepőbb, amint Alföldi a nagy-
szentmiklósi, talán bessenyő arany-
lelet egyik mitikus jelenetét egy újab-
ban előkerült és még kiadatlan osztják 
hősi ének elbeszélésével azonosította : 
úgy az aranykorsó domborművén, 
mint a hősi énekben megleljük a 
nyírfaágba kapaszkodó embert, amint 
a griffmadár megragadja, hogy az égbe 
emelje. Solymossy Sándor nagyfontos-
ságú meseanalízisei óta tudjuk, hogy 

Napkelet 

a magyar népmesék egyik csoportja is 
(a táltospárbaj) megőrizte a nyírfa-
kéregbe öltözködő táltos istenfi alak-
ját s ha arra gondolunk, hogy króni-
káinkban a csodaszarvas mondáját is 
megleljük — igaz módosított alakban 
— akkor mind világosabb lesz, hogy a 
magyarság a török mitológia jelenté-
keny mennyiségű emlékét hozta ma-
gával régi hazáiból. Alföldi még azt 
is valószínűvé teszi, hogy a görög mi-
tológia griffmadara is ázsiai török ere-
detű és a görögök terjeszkedése folya-
mán került be, először Hesiodosnál, a 
a görög mitológiába. Nem hiába he-
lyezték később is a griffeket Scythiába, 
a Hyperboreus vidékre, hiszen Scythia 
néven foglalták össze az egész, rajtuk 
túleső északkeleti földdarabot a rajta 
levő népekkel együtt. Igy jön most 
újabban már a műtörténet is a ma-
gyar őstörténet segítségére s az Alföl-
ditől először alkalmazott módszer még 
igen biztató eredménnyel kecsegtet, 
ha a filológia, etnológia és az archeoló-
gia továbbra is oly összhangban foly-
tatja kutató útját, mint a fentebb 
ismertetett előadásban. 

* 

Korszakos jelentőségűvé válhat még 
a magyar tudományos élet történeté-
ben a budapesti egyetem bölcsészeti 
karának az az elhatározása, hogy Ko-
dály Zoltánt és Győrffy Istvánt fel-
kéri az egyetemen magyar zenetörté-
neti és néprajzi előadások tartására. 
A magyar népélet két legkiválóbb is-
merője ebben a félévben meg is kezdte 
előadásait a hallgatóság igen élénk 
érdeklődése mellett és ha a kormány-
zat anyagilag is segítségére jön a leg-
magyarabb stúdiumoknak — egyelőre 
mindketten ingyen tanítanak, tanszék, 
felszerelés és intézet nélkül ! — végre 
kialakulhat a magyar egyetemi élet-
ben egy már régóta hiányzó új 
ág : a magyar nép életének, művészeté-
nek és művelődéstörténetének tanul-
mányozása, melynél aktuálisabb prob-
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lémakört nehezen lehetne elképzelni. 
Hogy mit jelent Kodály a magyar 
zenetörténetben, azt a Napkelet olva-
sóinak nem kell magyaráznunk. 
Győrffy István tudományos munkás-
ságának kiváló fontosságára is már rá-
mutattunk e helyen. Győrffy ma a leg-
nagyobb magyar művelődéstörténész, 
aki a magyar nép életét közvetlen ta-
pasztalatból a legapróbb részletéig is-
meri és ezt az ismeretanyagot alapos 
történeti kritikával dolgozza fel. Most 
is saját költségén, «anyagi ereje végső 
megfeszítésével» adta ki a cifraszűrről 
írt hatalmas monográfiáját, melyben 
egy ép most kihaló, fényesmultú 
magyar iparág történetét és lehető 
legrészletesebb tudományos leírását 
adja. 

Győrffy maga is karcagi szűrszabó-
család gyermeke s így közvetlen közel-
ből ismeri ezt a magyar népéletben oly 
fontos szerepet játszó ipart. Könyvét 
lelkiszükségből írta : célja volt, hogy 
legalább a tudomány és a felsőbb nép-
osztályok számára megmentse a há-
ború óta pusztuló szűrszabóipar em-
lékét. «Most, hogy könyvemet útnak 
indítom, írja megilletődve, úgy érzem, 
mintha temetőben a sír szélén állanék, 
melybe nemsokára beletemetkezik egy 
nagymultú magyar iparág. Szana-
széjjel jeltelen sírokban névtelen ipar-
művész-szűrszabók nyugosznak.» Meg-
találjuk ebben az igen gazdagon és 
színesen illusztrált 250 oldalas könyv-
ben a szűrszabóipar történetét, a mes-
terség technikájának elemzését, a ha-
nyatlás okainak elemzését, majd a 
szűrszabóipar különféle kún, debre-
ceni, erdélyi, felsővidéki és dunántúli 
formáinak részletes analízisét. Nehe-
zen tudnánk olvasóinknak szebb és 
magyarabb könyvet ajánlani, mely-
nek sikerétől függ, vajjon a szerző 
tudja-e majd folytatni a Magyar Népi 
Himzések című monográfiasorozatát, 
melynek A cifraszűr csupán első kö-
tete. 

Eckhardt Sándor. 

Színházi szemle. 
Most három éve a Nemzeti Színház 

Antigone-felújítást adott, jórészt a 
fiatal gárdával. A kritika szinte egy-
hangúlag a rég látott, hosszú epigo-
nizmusba sülyedt nagy stílusnak fel-
támadását vagy legalább is szárnya-
mozdulását köszöntötte benne. Úgy 
tetszett, megint szóra lelhet a grande 
passion, a maga szavára, mely mázsás 
szó, anélkül, hogy nagy szó lenne. 
Különösen az akkor még egészen 
kezdő, ifjú Szabó Margit pompás meg-
jelenése, lélek melegében fogant vers-
mondása, magával sodró páthosza 
keltett jogos várakozást, hogy vala-
hára a megingott hitelű «kothurnus»-
nak megint méltó hordozója akad, 
hogy a tragikai penzumokból újra 
kiszabadul a valódi tragikai lélek. 

A sok jóval biztató kezdet nem járt 
a remélt és kívánt folytatással, a szín-
ház klasszikus műsorának nagy hiá-
nyossága s még nagyobb egyoldalú-
sága erre alkalmat sem igen adott. 
Pedig ily alkalmak szerzése a Nem-
zeti Színháztól minden áron, még né-
hány gyönge félkassza árán is elvár-
ható. 

A klasszikus álmú Goethe színlapján 
époly kevéssé szoktak megjelenni az 
ötvenedik vagy századik előadást ün-
neplő piros számjegyek, mint a görög 
tragikusokéin. Hanem azért az Iphige-
nia Taurisban előadása a Nemzeti Szín-
háznak mégis csak pirosbetűs napja. 
Ott adni kell és ott kell adni, nem pe-
dig burgszínészekkel a Nagymező-ut-
cában vagy a különben igen tiszteletre-
méltó LaFontaine-társaság gondozásá-
ban a Margitszigeten. 

Babits Mihály új fordításával szem-
ben is kötelességszámba ment, hogy 
megszólaltassék, még pedig a legna-
gyobb odaadással, aminő mai színé-
szetünktől egyáltalán kitelik. Nem 
kész öröm és büszkeség-e a színházra 
nézve ez új szöveggel részt kérni annak 
meggyőző bizonyításában, hogy Goethe 
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