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országi vagy ázsiai török népeknél. 
Nem kevésbbé tanulságos volt a Ma-
gyar Nyelvtudományi Társaság decem-
beri ülése, melyen Melich János Gom-
bocz Zoltán mellett a magyar nyelv-
történet legkiválóbb kutatója, a Szepes 
névről értekezett. Meggyőzően kimu-
tatta, hogy a Szepes neve színmagyar 
szó, még pedig személynév, mely az 
Árpád-korban másutt is előfordul. A szó 
a mai szép szó származéka és az Árpád-
korban Szipis-nek és Szips-nek hang-
zott : ezt az alakot vette át a német 
és a tót nyelv és alakította saját 
hangrendszeréhez képest : Zips, illetve 
Spis-sé. Az első foglaló, névadó nép 
tehát itt is a magyar volt. Melich János 
minden előadásában valóságos hon-
foglalást végez : a legszigorúbb tudo-
mányossággal sikerül neki szellemileg 
visszahódítania a tőlünk elrabolt terü-
leteket. A történeti igazság ugyanis 
mindig a mi oldalunkon van : csak fel 
kell ismernünk. A Szepes név magyará-
zata méltán illeszkedik A honfoglalás-
kori Magyarország c. nagyterjedelmű 
művébe, mely most már befejezéséhez 
közeledik. 

A Magyar Néprajzi Társaságban a 
rég nem hallott, de mindig értékeset 
hozó agg tudós, Binder Jenő lepte meg 
a hallgatóságot a X V I . század elején 
feljegyzett, híres és annyit vitatott ma-
gyar vers éles elmére valló magyará-
zatával : 

Supra aggnő, szökj fel kabla (kanca)! 
Haza jött firjed, tombj Kató ! 
Az te szip palástodban 
Gombos sarudban 
Haja, haja virágom ! 

Sokat találgatták már az irodalom-
történészek, hová tegyék ezt a különös 
versecskét. Binder Jenő kimutatta, 
hogy az első szó ugyan latin a versben, 
de azért mégis a legrégibb magyar népi 
táncszó jelen meg előttünk, vagyis afféle 

gúnyos versike, amilyet falun a legé-
nyek szoktak tánc közben elkurjan-
tani. A vers minden sora és szava él 
még ma is a népi táncszavakban : ma is 
gúnyolják táncoskedvű öregasszo-
nyokat, csúfolják cifrálkodásukat (bár 
a gombos saru nem okvetlen jelent dí-
szes cipellőt abban a korban). 
De a népművészet barátai még na-
gyobb érdeklődéssel hallgatták meg 
Sebestyén Károlynak, a szegedi Nép-
rajzi Múzeum igazgatójának előadását, 
ki vetített képekkel kísért előadásban 
magyarazta meg, mint fejlődött ki a 

magyar parasztbútor a régi középkori, 
renaissance és barokk úri bútorból, 
mily csodálatos erővel őrizte meg az 
úri házakban már rég letűnt formákat, 
míg végre aztán neki is el kell tűnnie a 
tömegbútor elől, melyet az elszegénye-
dett nép jobban meg tud fizetni. Itt is 
ugyanaz a folyamat, ami a népdalban: 
a régi pusztulóban van és még szerencse, 
hogy a múzeumok az utolsó órában 
megmentették ezeket a szebbnél-szebb 
darabokat, melyek, úri származásuk 
dacára, az egyszerűsítő, de ízléses nép-
szellem termékei. Megkapóan mutatta 
ki Sebestyén Károly, milyen célszerű-
ség van a parasztbútorokban és elhelye-
zésükben és épen ezért nyugodtabb 
hatású egy parasztszoba berendezése, 
mint egy átlagos úri lakásé, ahol a 
bútorok helyét nem mindig a célszerű-
ség szabja meg. 

Kíváncsian nézünk a Magyar Nép-
rajzi Társaság január havi nagygyűlése 
elé, melyen Bartók Béla fog beszámolni 
népdalgyüjtésének eredményeiről : a 
magyar kultúrának nagy ünnepe lészen! 

Eckhardt Sándor. 

Színházi szemle. 
Bimbózó fiatalság s az élet fájáról 

lesóhajtó öregség, orgyilkot dugdosó 
bűn s a kegyelem és bűnbocsánat 
erénye, a finom szellem felsősége s durva 
állatiasság, könyvekből sugárzó böl-
cseség s a könyveket máglyára ítélő 
balgaság, számító józanság s király-
ságot ígérő butykos-mámor, az élet 
csupa-szöglet realitása s az álom csupa-
dallam káprázata: csodálatos har-
móniában simul össze Shakespeare 
utolsó drámai költeményében, A vihar-
ban. Olyan «summa vitae»-szerű epi-
lógusa ez költője művének, akár az 
Ibsenének a Ha mi holtak feltámadunk; 
alkotó munkájokban ezek a «mot 
supréme»-ek. 

A vihar-hoz mintha valójában csak 
a háború utáni Európa érkezett volna 
el, addig a színpadokon gyökeret verni 
nem bírt. Most észrevettük jótékony 
magaslatát, a róla kínálkozó végtelen, 
minden nyomorúságot rezignált élet-
bölcseségben feloldó távlatot. A Nem-
zeti Színház legutóbb éveken át hódí-
tott vele s most, hogy nem is igen 
hosszú szünet után megint műsorára 
tűzte, szebbnek, gazdagabbnak talál-
tuk, mint valaha. Az új előadást bíz-
vást dicsérhetjük azzal, hogy nem ma-
rad el a régi mögött : Hevesi Sándor-
nak eddig is ez volt egyik legjobb ren-
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dezői munkája. Lényeges változtatás 
alig is esett, a nagyobb színészi fel-
adatok is egytől-egyig korábbi gazdáik 
kezén maradtak. Közülök az élen most 
is Ódrynak épen hatáseszközökben való 
nagy takarékossága által mélyhatású 
Prosperója halad ; alakítását az érte-
lem s kedély érettsége élteti. Maszkján 
érdekes változtatást tett, a fejét övező 
hosszú haj s szakái eltűnt, most hó-
fehér, bodros hajtól borított csupasz 
arca mintegy koros Antonius-főt mutat. 
Ha régibb maszkja egy kissé az öreg 
Shakespearere utalt : a mostani vala-
melyest az öreg Goethére emiékeztet. 
Bajor Gizi s Abonyi Géza gyermeki 
szerelmespárja szemre is, hangban is 
igen finom színpadi kettős. Első talál-
kozásuk hangtalan ámulata mintha a 
korábbi előadásokon meggyőzőbb lett 
volna, viszont harmadik felvonásbeli 
szerelmi vallomásaiknál («Ah ! Mi-
randa : Csodálandó!», meg : «Hagyj 
el, színlelő szemérem ! Segíts, te szent, 
őszinte tisztaság !» stb.) nemesebb szín-
padi tolmácsolást keveset hallottunk. 
Itt valóban azt éreztük, mit róluk a 
háttérben hallgatózó Prospero mond : 
«Ritka szívek találkozása !» 

Váradi Aranka Arielje gyönyörű 
jelenség, stilizált beszéde is kitünő, 
bár ezt mintha már-már a túlstilizálás 
veszedelme fenyegetné, Sugár Károly-
nak Caliban régóta híres szerepe. 
Örömmel látjuk, hogy még egyre 
mélyül és gazdagszik. Lírai ellágyulása 
a sziget rejtélyes dallamainak hallatán 
még soha ily megkapóan nem sikerült ; 
viszont a Prospero tudása elleni láza-
dás mozzanataiban («Égesd el köny-
veit !») szinte félelmetessé magasodott. 
A többi régi szereplő közül figyelemre-
méltó a galád Antonió-ból jelentékeny 
és érdekes renaissance-figurát formáló 
Nagy Adorján. 

Gazdát a nápolyi királynak most 
Bartos gondjára bízott alakján kívül 
csupán a két buffo-szerep cserélt : 
közülök Kurjancsét Matány, Hörpen-
csét Gyergyai vette át. Fürgék és ked-
vesek voltak, figyelmükbe legfeljebb 
azt ajánlhatnók, hogy Shakespeare 
bárgyúi csak kifelé, hatásukban clown-
szerűek : önmagukat szörnyen komo-
lyan veszik. Ábrázolóiknak már Pé-
terfy Jenő azt tanácsolta, hogy oko-
sabb nem mindjárt tele vitorlával, 
egyenes úton a nevetséges felé hajóz-
niok ; akkor a közönség élvezete fino-
mabb lesz s a színész hatása is maga-
sabbrendű. 

* 

A regények színpadravitelének kér-
désében Gyulai Pál épen nem vallott 
valami hajthatatlan felfogást. Miért is 
ne lehetne akárhány regényből valódi 
drámai magot kiemelni? Csak azt 
azután a dramatizálok valóban a tárgy 
drámai természetének megfelelően fejt-
sék ki. Tőlük Gyulai azt kívánta, hogy 
csak «cum grano salis» vegyék át a cse-
lekményt s aztán bánjanak vele tetszé-
sük szerint. Igy is tett Jókain kezdve 
Herczegen, Gárdonyin át Móricz Zsig-
mondig valamennyi újabb regényírónk, 
ki egyik-másik epikai elgondolását a 
színpad részére újra fogalmazta. 

Hanem az Ida regényé-t Gárdonyi 
maga aligha szánta volna színpadra ; 
ebből ama drámai mag szinte merőben 
hiányzik. A regény különben sem való 
szerzőjének java terméséből, nem va-
lami sokat érő ötletből nem valami 
bőséges leleménnyel van itt fejlesztve 
az egyszerű mese, minek varázsát csak 
költőjének egyéni, színmagyar és szín-
muzsika hangja adja meg. 

Emőd Tamás és Török Rezső — igen 
jó érzékkel — erre az akusztikai va-
rázsra építettek, mikor az ártatlan 
bonyodalmú apróhirdetés-históriátszín-
padra állították. Ha Gyulai szaván 
indulva, a regény magvát csak ürügyül 
használják szabadabb, önállóbb szín-
padi kompozició megkísérlésére, hama-
rosan kiderülhetett volna, hogy maga 
ez a középponti ötlet a rivalda világos-
ságát meg nem bírja. Emőd s Török 
ehelyett inkább vállalták azt a leg-
többet, mit az epikából a színpad egy-
általán elbírhat, csakhogy hangban, 
stílusban mentül többet megmenthes-
senek Gárdonyiból. 

Mese ez az Ida regénye a színpadon 
is, de legalább őszintén az s ezzel már 
nem is mentsége, inkább erénye a 
naivitás. A furcsa leánykérésen s még 
furcsább színre-házasságon át derűs 
bizalommal követjük a kényelmesen 
csörgedező cselekményt a csalhatatlan 
bizonyossággal elkövetkező boldog vé-
gig. Közben szeretetreméltó figurák 
egész sorával kötünk kedves ismeret-
séget, kiken hellyel-közzel megismer-
szik Gárdonyi szuggesztív ereje, de még 
többször a jobb és szebb, «békebeli» 
időket idézgető romantika retouche-ja. 
Mintha mindnyájan csak azért volná-
nak, hogy foglalatukban mennél szeb-
ben ragyoghasson Idácska győzedel-
mes tisztasága. Ez az alak — A vihar 
Mirandájának kései változata — igen 
közel áll Gárdonyi szívéhez, nem győzi 
újra meg újra felmutatni, lába elé 
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csak úgy szórja illatos mezei csokrait. 
Mellette milyen közhelyszerűen raj-
zolja a másik végletet, a «flott» démont, 
Ida apjának rövidlejáratú feleségét ! 

Az ügyesen megszerkesztett három 
felvonás során a fődolgok mellett az 
epizódokban szóhoz jut Gárdonyi eny-
hén zsörtölődő szatirája is, az orvosok 
csakúgy kapnak egy-egy szelíd oldal-
vágást, mint az akadémikusok ; e ked-
vesen dohogó, mintegy csibuk mellől 
eleregetett kiszólásokat a közönség 
gyermeteg örömmel fogadja. Lánya 
okosságának dicséretében a derék bor-
kereskedő nem kisebb tiszteletlenségre 
vetemedik, mint, hogy : «több esze 
van annak, mikor alszik, mint az egész 
Tudományos Akadémiának, mikor éb-
ren van ! » . . . 

A Magyar Színház rajta volt, hogy 
előadásával megadja Gárdonyinak azt 
a tisztességet, mit neki munkájukkal 
a regény színpadra alkalmazói szán-
tak. S teljesítményével nem is marad 
el mögöttük. A hálás szerepeket mind 
jó erőkre bízta. Kiss Ferenc férj-
figurája kiált leginkább az epikai ki-
teljesedés után. Annál nagyobb ábrá-
zolójának érdeme, hogy az egyre tá-
gulni kívánó körvonalakat össze birta 
fogni s ezzel alakjának mégis megadta 
a színpadi élet reliefjét. Játéktársa Ida 
szerepében Gál Franciska volt. Sok 
színnel dolgozott, csak talán nem eléggé 
belülről. Pedig alig van nagyobb hiba, 
mint ha a naivságba a modorosság 
árnyalata vegyül, ha arra eszmélünk, 
hogy az, aminek lényege a megjátsz-
hatatlanság : igen is meg van játszva. 
Ettől a hibától a darab másik főnaivája, 
Turay Ida sem egészen mentes, noha 
róla meg kell állapítani, hogy itt újat 
és egyénit is mutatott s most a Gál 
Franciska tőszomszédságában sokkal 
messzebb kanyarodott a Gál Franciska-
stílustól, mint korábban akárhányszor, 
midőn a távolból reminiszcenciázott. 
Hegedüs Gyula borkereskedője alakító-
jának kedélyétől és színpadi tekin-
télyétől korlátlan hitelt nyert, de iga-
zat szólva, a jeles művész valami külö-
nösebb egyénítéssel ezúttal sem bajló-
dott ; az ilyesmit — véli — kirázza ő 
csak úgy «manzsettából» is. Mi néha 
elkedvetlenedve látjuk ennek a nagy 
tehetségnek egyre gyakrabban felötlő 
egykedvűségét és «készből» élését. Nem 
mondjuk, a színház sem épen tiszteli 
meg valami sűrűn képességeihez méltó 

feladatokkal,de hogy ha ez a csekélyebb 
feladatokban oly igen kedvét szegi : 
nagy színpadi értéke hova-tovább — 

nagy színlapi névvé devalválódik. Hogy 
most is szépen nótázott és százpercen-
tes természetességgel tett-vett a szín-
padon : arra talán szót sem kell vesz-
tegetni. 

Rátkai Márton színpadi pálfordu-
lása óta ebben a darabban juthatott 
volna az első, igazán neki való szerep-
hez, egész becsvággyal látott is felada-
tához, valódi művész kezére valló váz-
latot adott, s hogy a vázlaton túl is 
juthasson, abban csak szerepének re-
ménytelen színpadi — feleslegessége 
akadályozta meg. 

A második sorban állók közül ko-
moly méltánylásra tarthat számot Tóth 
Böske, a vidéki úriasszony alakjában. 
Ez az ösztönös biztosságú, igen jól be-
szélő fiatal művésznő megérdemelné, 
hogy nagyobb skálájú szerepben is be-
mutatkozhassék. Egyéniségében van 
valami, ami a Makay Margitéra emlé-
keztet, talán ennek területén kellene 
vele egyszer kísérletet tenni. Gomba-
szögi Ella viszont a fiatal komikaszere-
pekben szinte darabról-darabra újra 
meglep megfigyelésének élességével és 
képzelmének gazdagságával. Itt egy 
beszélni megtanított siketnéma cseléd-
leányt játszik, közvetlen kedvességgel, 
imponáló realizmussal. 

S meg kell említeni a Vágóné pom-
pás Julcsa nénijét is. Ezt a csupa-
kedély művésznőt hol ezen, hol azon 
a színpadon látjuk, apró szerepek-
ben — nagynak. Ahogy most Ida mű-
elájulásának rémhírével a férjet fel 
kell lármáznia s a fel-feltörő kacagás-
sal birkózva erőlteti magára a jaj-
veszékelő kétségbeesést : olyan szi-
nészi beleélés remeke, hogy nyomában 
a valódi nagy dolgoknak járó hódolat-
tal verődtek össze a tenyerek. 

* 
Berr és Verneuil könnyed, őszintén 

jókedvű s minden nagyképűségtől men-
tes múzsája ebben az évadban is nyil-
ván tartós sikerhez juttatja a Belvárosi 
Színházat. Új darabjuk, az Én és a 
húgom, egy gazdag hagyományú szín-
darab-típusnak terméke. Frissesége, 
ellenállhatatlan hatóereje azt bizo-
nyítja, hogy ez a régóta kimerítettnek 
gondolt típus a francia szerzők kezén 
— úgy tetszik — a világ végéig ki-
meríthetetlen marad. S hozzá még nem 
is túlságosan bajlódnak valami meg-
lepően új indítékokkal; patience-figu-
ráik váltig ugyanazok, boszorkánysá-
guk csak azon fordul meg, hogy ugyan-
abból a talonból hány új változatot ké-
pesek kirakni. 
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Ezúttal a hercegnő meg a gyámol-
talan tanár a főfigurák. A Coeur-Dame 
részéről indul meg a játék, reménytele-
nül egyoldalúan, mert szerelmét a fél-
szeg osztályfőnök úr még csak észre 
sem veszi. A hercegnő kapja magát s 
«leereszkedik» hozzá : saját «kitagadott» 
húgának képében beáll elárusítónőnek 
egy nancy-i cipőkereskedésbe, hogy így 
a «rangkülönbség» gátlásait a megálmo-
dott viszonyból kigyomlálja. Ez sikerül 
is : a cipősdobozok tövében az érző 
szívek szerencsésen összenivellálódnak. 
De a hercegnőnek végül is abba kell 
hagynia a bujócskát, s akkor kiderül, 
hogy hercegi hattyúprémjeiben hasz-
talan próbál megbirkózni a nancy-i 
suszterkisasszony enyhe bukolikájú em-
lékével : a tanár úr menekül polgáribb 
karokba, az e célra kezdettől fogva 
ügyesen tartalékolt komornáéba. S hop-
pon a hercegnő sem marad : rá meg a 
sorstól számára kijelölt grófi kérő vár, 
ki az egész érzelmi robinzonádot nyu-
godtan és fölényesen kibőjtölte. 

Igy elmondva, az egészet akár tized-
rangú operettlibrettónak tarthatnók. 
De szerzőink értik a módját, hogy kö-
zönségüket már az első negyedórában 
belevigyék a fenntartásnélküli játékba. 
Nem valószínű az eset? Persze, hogy 
nem az. De a francia szakácsművészet 
nem ismer silány anyagot: a fűszer, 
a készítés ezer apró raffinériája s főleg 
a feltálalás ínycsiklandozó fantázia-
ötletei végül is megteszik a magukét. 
S amellett e konyhai ingredienciákon 
lehetetlen meg nem érezni a realitás 
némi fanyar, pikáns zamatát. A játék 
sohasem fúl az olcsó bohózat sületlen-
ségeibe, hamarabb úgy eshetik, hogy 
a nevetéstől könnyezve, hellyel-közzel 
a meleg emberi részvét egy-egy könny-
cseppje is kigördül szemünk szögletén. 
Ebben a darabban is az öreg suszter-
nek, e furcsa viharok sodorta kisember-
nek alakja mintegy átlépi önmagát, a 
darab tervében neki szánt szerepet, s a 
legjobb értelemben vett lélekrajz ma-
gasába emelkedik, a lélekértő és lélek-
érző művészetébe, akár a Gavarni 
Masques et Visages-sorozatának keserű 
humorban fogant karikaturái. 

A Belvárosi Színház kitűnő előadásá-
ban is ennek az alaknak megelevene-
dése szerezte a legkülönb élményt, mert 
Gózon Gyula játékában valódi élet-
elevenség költözött belé. Gózon a kö-
zönségnek évek óta kedvelt komikus 
színésze, tökfilkó-sorozatát a kritika is 
elismeréssel fogadta, legfeljebb egyes 
eszközeinek igenis sűrű használatát 

lobbantották olykor szemére. Most 
azután szinte minden eszközt félretett, 
annyira belülről dolgozott. Szerepének 
szavaihoz nem hangsúlyokat, aláhúzá-
sokat keresgélt : emberi sorsot képzelt 
és éreztetett hozzájuk, oly meggyőző 
erővel, hogy rajtuk át lépten-nyomon 
a valódi humor forrásai fakadtak fel. 
Rózsahegyin kívül alig akad ma szín-
padjainkon komikus, ki a kedélyélet-
nek ilyen gazdagságát árassza. Mostani 
sikere nemcsak a gyorsan összeverődő 
tenyereknek, hanem a megbecsülő em-
lékezetbentartásnak is szólt. 

Honthy Hanna is egyre otthonosabbá 
lesz a finom, szellemes, könnyed víg-
játéki stílusban. A dialógust az érte-
lem fényében ragyogtatja meg, az ér-
zelmi mozzanatokban valódi szívmeleg-
séget éreztet. Mikor a második felvonás-
ban a telefonkagylót telekacagja bol-
dogságával : női lélek napsugara süt 
ki a színpadon, mely bizony a színpadi 
világosító legraffináltabb fényhatásait 
is elhomályosítja. 

Delly megkeseredett boldogságú pro-
fesszora ízléses, s alakítójának újabb 
képességeit kivalló színpadi munka. 
Kőrössy Angela meleg, közvetlen jelen-
ség. Várnai charge-figurája jóízű. 

Csak Berky Lili nem egészen meg-
győző a «köznépszerűségnek örvendő 
ara» szerepében. Egyéniségében annyi 
a választékosság, hogy kezébe bajosan 
bírjuk beleképzelni a szerelmi szabad-
ság zászlaját. Mozgása, beszéde ötle-
tes és temperamentumos, — mind 
hasztalan : mikor ötezer frankért «le-
vásárolják» róla a ruhát: kis párizsi 
midinette helyett — nyilván nem egé-
szen a szerzők intenciói szerint — in-
kább klasszikus szobor áll előttünk. 

Rédey Tivadar. 

Képzőművészeti szemle. 
A Tamás-galéria kiállítása. Alig akad 

a mai magyar festők között még egy, 
aki annyira ragaszkodnék első jelent-
kezésének formavilágához, mint Bor-
nemissza Géza. Rajzos akvarelljei ma 
épen olyanok, mint a tíz-tizenöt év 
előttiek, ma is alig egynéhány vonallal 
és alig egynéhány színfolttal jelzi té-
máit. Ugyanazokkal a lágy és elfutó 
kontúrokkal, amelyek szívesen öltik 
magukra a primitív bizonytalanság 
mindig biztos maszkját és ugyanazok-
kal a harsogó színekkel. Mindig éles 
hangsúlyokkal, azaz rendszerint csak 
egyetlen eggyel, mert kihagyóbb és 
elhanyagolóbb ábrázolásmóddal alig 
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