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egymásra. Az ő abszolútuma a szere-
tet. Ebből lesz élete utolsó szakaszá-
ban egyetlen menedék, hite szerint 
csalhatatlan orvosszer egyéni bajok 
s a számára már érthetetlen problé-
mákkal küzdő magyar társadalom 
meggyógyítására. 

Több mint négy évtizedes állandó 
irodalmi munkásságának fejezetei az 
utolsó ötven év gondolkodásának és 
lírai izlésének lehetnek jelzői, mert 
költészete szoros kapcsolatban állt 
közönsége lelkületével. Ez a közönség, 
a századvégi magyar társadalom igen 
jelentős rétege, elsősorban az erős 
hagyományi gyökerekből táplálkozó 
vidéki értelmiség volt. Szabolcska 
Mihály egyike azoknak a költőknek, 
kik ezt a közönséget benntartották az 
irodalmi jelen folyamában s egyben 
megóvták attól, hogy a századvég iro-
dalmi kísérletei által az irodalomból 
kiábránduljon. A nyolcvanas évek 
optimista életlendületéből nő ki köl-
tészete, a «betelt álmok» rózsaszín 
üvege van szemén, mint olvasóinak 
s az a kedvesség, derű, mely költői 
arcának még ma is alapszíne, ebben 
az időben találja meg legkönnyebben 
a dal szavait. Az évek sokasodó száma, 
a magyar élet politikai komplikálódása, 
az egyre hangosabb új irodalmi esz-
mények erősen revideáltatják vele ezt 
az optimista hangulatot. Annyira nem 
volt erős, hogy harcias ellenfélként 
szálljon szembe a változni készülő 
politikai és irodalmi időkkel, inkább 
csak elszomorodni tudott. A felemelt 
hang még ünnepi ódáiban sem sajátja, 
hogyan illett volna harcieszközként 
kezébe ! Költészete ekkor már csendes 
szomorúságú megállás a megváltozott 
dolgok felett. A vallás, a haza, a csa-
lád, a szeretet nagy közösségeinek 
költője eljut a multat idéző és jelent 
feledtető áldott magányosságig. 

Elhunytával ismét növekedett a 
mult, mely még a mi jelenünknek is 
egy darabját alkotta. 

Kerecsényi Dezső. 

Tudományos élet. 
Ókeresztény templom Ó-Budán. — Új olasz-
magyar szótár. — Jugria. — A fejfa az ős-
magyar vallás emléke. — Az oláh őshaza. — 

Glád vezér. 

Az Archeologiai Társaság legutóbbi 
ülésén megtudtuk, hogy Pannoniára 
vonatkozó ismereteink egy nevezetes 
felfedezéssel gyarapodtak : Nagy La-
jos, a Fővárosi Múzeum őre, ki nem-
régiben Szentendrén egy ókeresztény 
temetőre bukkant, Óbudán, a Raktár-
úton, a 7-es villamos közvetlen köze-
lében, az új fővárosi házak mellett, 
egy ókeresztény templom alapfalait 
ásta ki. Egy háromszögű terecskét 
parkosítani akartak és ásás közben a 
legfelső rétegben egy IV. századi óke-
resztény templomocska, egy úgyneve-
zett cella trichora lóhere-alakú apsisa 
bukkant elő. Ilyen ókeresztény kápol-
nák főleg Afrikában, Itáliában és Né-
metországban kerültek elő ; Magyar-
országon már Pécsett, a bazilika alatt 
is megtalálták egynek alapjait. A nyu-
gati archeologusok, különösen a né-
metek, mindeddig kételkedtek abban, 
hogy a kereszténység a római korban 
Észak-Pannoniát is elérte terjeszkedé-
sében. Nagy Lajos felfedezése most 
meghozta a végleges cáfolatot a szkep-
tikusok ellen. A kápolnácska Aquin-
cum területén volt és valószínűleg a 
légiók keresztény katonáinak sírhelyei 
között emelkedett és talán mint ilyen 
esetben szokás, valamely szent, vagy 
nagyon tisztelt keresztény személy 
csontjai felett állt. Az ókeresztény 
templom alatt még egy III. századi és 
legalul egy II. századi réteg került elő, 
a kultúrfolytonosság bizonyítékaké-
pen. A leletet Constantius előforduló 
érmei alapján lehetett egészen bizto-
san a IV. századra datálni, amikorra 
utalnak a többi pannóniai ókeresztény 
leletek is. A főváros a leletet a nyilvá-
nosság számára konzerválta és most 
már mindenki megtekintheti Buda-
pest keresztény multjának legrégibb 
emlékét. 
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A Kőrösi Csoma Társaság legutóbbi 
ülésén meg Fettich Nándor, a Nem-
zeti Múzeum kiváló népvándorláskori 
régésze számolt be azokról az ásatá-
sokról, melyeket Réh Gyula, a vesz-
prémi múzeum nagytudású igazgató-
jának vezetésével a Veszprém melletti 
Jutason és Öskűn folytatott. A VII. 
század első feléből származó avar te-
metőtelepet ástak ki igen gazdag lelet-
kinccsel, melynek segítségével kétség-
telenül ki lehet mutatni, hogy a ger-
mán és az ázsiai eredetű török kultúra 
már ebben a korban állandó kölcsön-
hatásban voltak s míg germán techni-
kával készült avar formájú tárgyak 
bukkantak elő, másrészt kétségtelenül 
germán eredetű ékszerek és egyéb tár-
gyak készültek ezen az avar telepen, 
ahol még egy ötvösnek a sírja is elő-
került, az ötvös fogóival, ollóival, mér-
legével, súlyaival egyetemben, ami e 
kultúra otthonosságát bizonyítja. 

A homály mindjobban oszlik, Pan-
nónia multja mind tisztábban áll előt-
tünk. A magyar föld csak úgy ontja a 
régiségeket, kultúránk gyökerei mind 
élesebb körvonalakban láthatók. Bár-
csak a kormányzat és a magánosok 
jobban segítségére jönnének a gyenge 
anyagi alapon álló kutatásnak ! 

* 

Ballai Károly, a Gyermektanul-
mányi Múzeum igazgatója, ki A ma-
gyar gyermek címen legutóbb egy kis 
antropológia-statisztikai művet adott 
ki, újra kiadta Katona József cente-
náriuma alkalmából Valkai András 
históriás énekét Bánk bánról (1574), 
mely Bonfini megfelelő fejezetének 
magyar versekre írt feldolgozása. Di-
cséretre méltó vállalkozás ! A cente-
náriumok legméltóbb ünneplése nem 
az ünnepi beszéd, vagy alkalmi tanul-
mány, hanem az egykorú művek nép-
szerű kiadása, mely az ünnepelt írót 
minél szélesebb körben ismertté teszi. 
A magyar gyermekről írott tanulmány 
értékes statisztikai anyagot tartalmaz 

a magyar tanulóifjúságra vonatkozó-
lag, azonban nem vagyunk meggyő-
ződve arról, hogy a statisztikai mód-
szer használható eredményekre vezet-
het a magyar gyermekek sajátos lelki 
strukturájának vizsgálatában. A szer-
zőtől felhozott tények csak akkor vol-
nának jellemzők a magyar gyer-
mekre, ha más országokban is teljesen 
azonos vizsgálat alá vetnék a gyer-
mekeket. Másrészt azt hisszük, hogy 
pl. nem okvetlen az ösztönös hazasze-
retet és harciasság teszi a magyar ol-
vasást és történelmet oly rokonszen-
vessé a magyar gyermek előtt, ha-
nem az is, hogy legnagyobb részüknek 
a legkönnyebb studium ; iskolai alak-
jában legközelebb áll a meséhez. A sta-
tisztika persze az efféle, esetleg tény-
leg ható lelki tényezőket nehezen 
hozza ki. 

* 

A pécsi Danubia Tudományos Gyűj-
teménye már számos, igen hasznos 
kézikönyvvel ajándékozta meg a tu-
dományos világot. Most 32. száma 
gyanánt kiadta a pécsi egyetem olasz 
nyelv- és irodalomtörténet tanárának, 
Kastner Jenőnek olasz-magyar kézi-
szótárát, melyet remélhetőleg miha-
mar követni fog a magyar-olasz rész 
is. A háború óta állandóan fokozódó 
érdeklődés az olasz nyelv és kultúra 
iránt szükségessé tették ezt a kis szó-
tárt és szerencsének tartjuk, hogy 
olyan gondos és nagytudású író vál-
lalkozott rá, mint a magyarországi 
olasz filológia kiváló művelője, Käst-
ner Jenő. Reméljük, hogy a Langen-
scheidt-féle szótárnak győzelmes kon-
kurrense lesz az új kis szótár, mely 
fölöslegessé teszi nálunk ezután a nagy 
német szótárirodalomnak ezt az ágát. 

* 

Jugria című nemrégiben megjelent 
könyvében Zsirai Miklós a magyar és 
a finn-ugor őstörténetnek egy jelentős 
problémájával számol le, teljes ered-
ménnyel. Kideríti, hogy az orosz for-



1200 

rásokból Európaszerte elterjedt Jugria 
és a jugorok népneve az ősi vogul 
osztják - előmagyar ugorságnak az 
Uraitól nyugatra és keletre eső ősha-
záját és egyik etnikai elnevezését rejti. 
Alapjául az oguz (ogur) török nép szol-
gál, mely egyes részeiben behódoltatta 
az ősugorságot és átadta nevét ennek 
a népcsoportnak, mely azonban to-
vább is megtartotta nyelvét. Régi sej-
tés bizonyult így valónak, melynek bi-
zonyítása csak úgy volt lehetséges, 
hogy Zsirai teljes nyelvészeti és filoló-
giai apparátussal dolgozta fel a kérdés 
problematikáját és így sikerült felfe-
deznie, hogy a Jugria j-s alakja egy 
korábbi orosz Ugra alakra megy vissza, 
mely pontosan az ugor név továbbkép-
zésének felel meg. (A magyarok ungri 
neve tudvalevőleg az on-ogur, vagyis 
«tíz-ugor törzs» név származéka s az ösz-
szes európai nyelvekbe a szlávon ke-
resztül jutott.) Az ú. n. obi ugorság ős-
történetének még számos fejezetét lát-
juk most már tisztán Zsirai megálla-
pításai nyomán, aki ezzel a művével 
csak megkezdte a finn-ugor népnevek-
ről szóló monográfiasorozatát, melyre 
csakugyan égető szükség van. Mun-
kácsi Bernát, Gombocz Zoltán és a 
finn vogulista Kannisto kutatásainak 
értékes továbbfejlesztését jelenti ez 
a Melich János körülményes és óvatos 
módszerű tanulmányaira emlékeztető 
és imponáló nyelvtudással megírt dol-
gozat. * 

Az Ethnographiában írott újabb 
cikkével Solymossy Sándor megint je-
lentős lépéssel vitte előre az ősmagyar 
vallásos életre vonatkozó ismeretein-
ket. A magyar temetőkben található 
fejfákkal foglalkozva megállapítja, 
hogy háromféle típusra oszlanak. Leg-
több a nyilván keresztény eredetű és 
főleg katholikus temetőkben látható 
fakereszt. A kálvinista temetők gomb-
ban végződő vagy különféle módon ki-
dolgozott csillagos kopjafáiról egy egy-
korú leírás alapján viszont kideríti, 

hogy aligha lehetnek régebbiek, mint 
a török hódoltság. Egy belga utazó, 
Dousa György meglátogatta a refor-
mátus temetőket és csodálta «a ke-
resztek fogyatkozását» és azok helyett 
«a zászlókkal lobogó tsidáknak és fej-
fáknak sokaságát», minek azt adták 
okául, hogy «a törökökkel együtt te-
metkeznének, azoknak mint vitézek-
nek tsida, nekiek pedig a fejfa jegy-
emlékül helyheztetnék». A protestán-
sok tehát saját vallásbeli hovatartozá-
sukat akarták jelezni a templomokon 
is alkalmazott gombbal és csillaggal, 
de fejfáik később a török dzsidafor-
mával elegyedtek össze a legkülönbö-
zőbb változatban. 

A kopjafánál azonban még régibb és 
érdekesebb típust is megkülönböztet 
Solymossy, amelynek már csak elszórt 
nyomait lehet megtalálni református 
temetőkben. Ezt a törzsökfát, vagyis 
tulajdonképeni «fejfát» hegyes csúcs-
ban előrehajló vége jellemzi. Legősibb 
alakját Solymossy Szatmárcsekén, Köl-
csey szülőfalujában fedezte fel, ahol 
még az egész temetőben ilyen fej fákat 
alkalmaznak. Olyan ez a fa, mint egy 
függélyesen földbeszúrt csónak kilátszó 
vége, hátul élben végződik, sőt ami kü-
lönös : felső részén elnagyolt rovátkolás 
is látszik rajta, mintha valami fejfara-
gásnak nyoma lenne. Már most Soly-
mossy ugor, de főleg vogul analógiák-
kal rámutat arra, hogy ez a magyar 
fejfa egy ősrégi ugor csónakba temetke-
zési módnak maradványa és a durva 
rovátkolás nem más, mint az ugor 
házi idolbábuk halvány emléke, me-
lyeket az elhúnyt halála után a haza 
hálni járó lélek (innen a még ma is 
használt kifejezés : «ebbe is már csak 
hálni jár a lélek») otthoni képvisele-
tére faragtak és egy-két év mulva a 
sírba dugott csónak kiálló végébe te-
mettek, amikor már a test végleges 
elrothadásával a lélek nem jár többé 
haza. Azt is megérteti velünk Soly-
mossy, hogyan maradhatott meg épen 
Szatmárcsekén legtisztábban ennek a 
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kétezeréves hiedelemnek materiális 
emléke : a lecsapolás előtt az ecsedi 
láp, a Tisza és a Túr valóságos sziget-
ként vették körül ezt a kis falut. Más-
részt, ha a magyar őshalászat műsza-
vai és így szükségképen a velük jelölt 
tárgyak (háló, varsa, vejsze, hajó stb.) 
ősi ugor formájukban maradtak a mai 
magyar nyelvre, nincs semmi valószí-
nűtlen abban, hogy a fejfa, mely tehát 
eredetileg szó szerint fej formára fara-
gott fát jelentett, tárgyi alakjával 
együtt bizonyos helyeken ma is meg-
maradt ősi alakjában. Még egynéhány 
ilyen tanulmány és végre tisztán lá-
tunk a honfoglaló magyarság vallási 
hiedelmeinek körében és Solymossy 
Sándor, az arra legilletékesebb tudós, 
megírhatja az Új magyar mythologiát, 
turáni-ind-sumir fantasztáink kizá-
rásával. * 

A Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság ülésén Treml Lajos ismertette az 
oláh őshazára vonatkozó legújabb oláh 
véleményeket. Rámutatott arra, hogy 
a legújabb, mindjobban fejlődő oláh 
nyelvésziskolák milyen roppant erő-
feszítéseket tesznek, hogy az őslakó-
elméletet fenntarthassák, melynek a 
tények sehogy sem akarnak engedel-
meskedni. Igy Puşcariu, a legképzet-
tebb oláh nyelvész, maga kutatott lá-
zasan a helynevekben ősoláh nyomok 
után s mikor a kutatás eredménytele-
nül végződött, kijelentette, hogy a 
helynévkutatás negativ eredményei 
nem döntő értékűek és kieszelte a leg-
újabb pánoláh elméletet, mely szerint 
az egész balkáni (moesiai), pannoniai 
és dáciai rómaiság tekinthető az oláh-
ság őshazájának és ezt a gyönyörű 
egységet csak a szlávság benyomulása 
szakította ketté. Majd Drăgannak, a 
szintén nagyképzettségű és magyar 
iskolázottságú kolozsvári professzor-
nak névmagyarázatait cáfolgatta 
Treml, kimutatva, hogy az erdélyi 
Fátatelkére vonatkozó magyarázata, 
melyből Drăgan végleges argumentu-

mot akart kikovácsolni, gyenge ala-
pokon áll, mert a fata szóalaknak ős-
oláh jellege a többi oláh dialektusok 
tanusága szerint nem tekinthető bizo-
nyítottnak. Teljes sikertelenséggel járt 
egyes oláh nyelvészeknek az a törek-
vése, hogy az oláhban ősgermán ele-
meket mutassanak ki, amivel a gepida-
gót uralom alatti együttélés elmélete 
esik el. Kiváncsiak vagyunk, mikor 
jut el az egész oláh filológia a jász-
vásári Philippide józan felfogásához, 
aki már hirdetni meri, hogy az oláhság 
az albán nép szomszédságában alakult 
ki, az albánnal együttes életközösség-
ben. (Persze erdélyi beszivárgásukat ő 
is a magyar honfoglalás elé helyezi.) 

Majd egyik legkitünőbb helynév-
magyarázónk, Pais Dezső adta elő az 
Anonymusnál előforduló Glád név ma-
gyarázatát, mely csak megerősíti azt, 
amit eddig Melich és Pais a Tisza és 
Alsó-Duna vidékének honfoglaláskori 
szlávosodó török-bolgár jellegére vo-
natkozólag megállapítottak. «Azt a 
földet végül, írja a Névtelen, amely a 
Maros folyótól egészen Orsova váráig 
terül el, egy bizonyos Glád nevű vezér, 
aki Bodony (Viddin) várából jött, fog-
lalta el a kunok segítségével. Az ő iva-
dékából született Ajtony . . .» Pais sze-
rint Glád neve Kaldu. török szóból ered, 
ami annyi, mint «maradt», mint 
ahogy Barancs neve «futás»-t, Debre-
cené (Tepreszün) pedig «mozgás»-t je-
lent. Ez a Káld ilyen formában meg-
maradt egyes helynevekben, de szláv 
hangátvetéssel Kládot, s ez hanghe-
lyettesítéssel Gládot is adott. A bolgár-
törökök ugyanis ekkor már erősen 
a szlávosodás folyamatában voltak. 
Innen ered a Maros mentén található 
számos Kalodva, Kladova, Galadva, 
de a legfeltünőbb a Csákova melletti 
Galád és Ajtoni helynevek XIV. szá-
zadi együttes fellépése. Ime tehát 
Anonymus megint nem hazudott : a 
helynévtörténet is megerősíti a Név-
telen-adta Glád-Achtum (Ajtony) csa-
ládfát. Legközelebbre igérte Pais a 
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renitens Gládnak a magyarok ellen 
harcoló állítólagos oláh (vlach) kato-
náinak magyarázatát. Glád tehát egy 
bolgár-török népcsoport feje volt és 
neve nem az oláhból vagy szlávból, 
hanem csakis a törökből magyarázható 
kielégítő módon. Eckhardt Sándor. 

Színházi szemle. 
Matyika után, ki színésznő szeretett 

volna lenni, Csathó Kálmán most Ka-
ticát írta meg, ki csak boldog szeretne 
lenni. Róla szól a Nemzeti Színház 
újdonsága, a Felhők lovagja. Matyika 
szabad világát itt Katica kalicka-élete 
váltja fel s a morált, hogy : veszélyes 
a túlmodernség — a másik morál, 
hogy : nem kevésbé veszélyes a túl-
maradiság. Ez utóbbit Csathó be-
rettyómenti, negyedszázadot átaludt 
miliője olyan túlzással juttatja szóhoz, 
hogy valódi drámai alap helyett in-
kább csak afféle «ad hoc» összerögtön-
zött deszkaposztamenst érzünk benne. 
Katica környezete általános, elvi el-
fogultságán túl a váratlanul adódó 
helyzettel, a szélhámos pilóta-álfő-
hadnagynak s gyanús hölgyutasának 
körükbe csöppenésével szemben is 
tökéletes vakságban szenved s ennek 
a tapasztalatlan leányka serdülési ro-
mantikája majd egész életjövőjével 
adja meg az árát. A világ- és ember-
ismerő, titkolt szerelmű festő-nagy-
bácsi is csak a végén veszi kezébe a 
lezuhant alvajáró húgocska sorsát, 
melybe már előbb is jótékonyabban 
beleavatkozhatott volna, mint pusz-
tán egy elkeseredett ajtóbecsapással. 

Az új rokon óta Csathó újra meg 
újra örömest elülteti annak téma-
magvát : a békés, kissé áporodott le-
vegőjű vidéki konzervatív világba — 
mint tejbe az oltó — belekerül va-
lami nyugtalanító elem, az egyensúly 
fenyegetően megbillen, míg azután 
hol a mosolynak, hol a könnynek 
enyhe fényében csillogó három fel-
vonáson át újra nyugvópontra nem 

jut minden. Ebben az enyhe csillogás-
ban van Csathó vonzóereje : nemcsak 
rutinnal dolgozik, hanem szívvel is, 
különösen, ahol jóérzésű alakokat 
rajzol, mert a «lelkiismeretlen kalan-
dor»-t már inkább csak rekvizitu-
mokba öltözteti. Gyökeresen magya-
ros — ezúttal is — a színpadi nyelve s 
van jó szeme is, fájdalom, inkább csak 
a felület iránt. Témáit szívesen dol-
gozza fel két változatban : előbb kissé 
színpadiasan szcenírozott regényt ír 
belőlük, azután kissé regényízű szín-
darabot. Legdrámaibb jelenetét idáig 
a Matyikában írta meg a két, orránál 
fogva vezetett szerelmes férfi szeren-
csés inspirációjú szembeállításában. 
Most megint inkább a saját nemzeti-
színházi hagyományaihoz tért vissza, 
melyekben ehhez fogható lélektani 
«mélyfúrás» kevésbbé akad. 

A színház kiváltságos gonddal állt 
rendelkezésére, különösen ami a ra-
gyogó szereposztást illeti. Bajor Gizi 
tékozló részletgazdagságú játékából 
csak az a szervi egység szabadult el, 
melynek kompozicióbeli hiányát a 
legkitűnőbb színész sem pótolhatja, 
inkább csak leplezheti. Aczél Ilona 
előkelő mértéktartással enyhítette 
gyámanyai «Prinzipienreiterei»-ének 
nyers túlságát. Petheő Attila egyéni-
ségéhez nem egészen talál a rövidlélek-
zetű «címszerep», még kevésbé a 
Vaszary Piroskáéhoz az olcsó mozidé-
mon szerepének — első fele ; itt a 
stílustalanságig vitte a stilizálást. A 
«jószívűségi» jelenetben azután meg-
lelte a maga igazi hangját. Ennek az 
igaz hangnak remeke volt a Kiss Irén 
meg az Iványi Irén alakítása. Ódry 
palettáján pompás színek akadtak egy 
csupaszív ember életrekeltéséhez. Gál 
sikerrel dolgozott egy nagyon hálás 
szerepben, Lehotay félsikerrel egy na-
gyon hálátlanban. Hettyey Aranka íz-
léssel és humorral karikirozott. 

* 
Az elcserélt ember, Bónyi Adorján 

kamaraszínházi újdonsága, kórtani 
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