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kötete az első kisérlet lesz arra nézve, 
hogy a török népek őstörténetét és az 
izlámba való betörését egységes szem-
pontból feldolgozza. A turkológiának 
mint történeti studiumnak a kialakí-
tása sok tekintetben a magyar tudo-
mányosság, s elsősorban Németh Gyula 
iskolájának érdeme s így helyén való, 
hogy a törökség történetét magyar 
tudós vázolja először a maga tel-
jességében. * 

A Magyar Régészeti Társaság leg-
utóbbi ülésén Paulovics István, a pan-
nóniai rómaiság kiváló ismerője tar-
tott beszámolót Komárom melletti 
bregetiói, vagyis ószőnyi ásatásairól. 
Megdöbbentő képet festett előbb a 
mult korszakok bűnös hanyagságáról : 
három évszázad óta pusztítják laikusok 
és külföldi ágensek a leggazdagabb 
pannóniai castrum területét és a rend-
szeres ásatás csak napjainkban, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia szerény 
segítségével indulhatott meg. El nem 
fojthatjuk azt a megjegyzésünket, 
hogy a millenáris Magyarország sok 
illuzionista alkotása helyet monumen-
tálisabb emléket hagyott volna maga 
után, ha ezt a római telepet a maga 
teljességében feltárta volna ! A magyar 
régészek már megállapították, hogy 
amit a népvándorlás, sőt a török pusz-
títás megkímélt, az újkori építkezések 
idején a katonaság és a lakosság ve-
gyesen kőbányának használta és sze-
kérszámra hordta el a római táborok 
falait, herdálta el külföldre, főleg 
Bécsbe, de egészen Londonig, a vélet-

lenül kiásott régiségek özönét, amiket 
nagy mennyiségben ontott mindenkor 
Bregetio földje. Az odavaló nép külön 
névvel régálásnak nevezi ezt a régészeti 
portyázást, mely — a lakosság dicsé-
retére váljék — azonnal megszünt, 
mihelyt a rendszeres tudományos ása-
tás megkezdődött. A legszerencsésebb 
eset volt, amikor ott helyben, művelt 
történeti érzékkel bíró egyének kezébe 
kerültek a szebb gladiátorszobrok, 
függők, műszerleletek. Paulovics kuta-
tásai megállapították, hogy a castrum 
szabályos négyszög, mely már a II. 
század legelején megvolt, a pannóniai 
megtelepedés legrégibb időszakában. 
Sok szebbnél-szebb szoborlelet fontos-
ságát is felülmulja azonban az az újab-
ban előbukkant bronztábla, mely Nagy 
Konstantinnak 31 l-ben Serdicából kel-
tezett katonai törvényeit tartalmazza 
(Exemplum sacrarum litterarum) és 
mely a katonai elbocsátást szabályozza 
eddig még sehol nem ismeretes szöveg-
ben. Diocletianus hasonló törvényei 
után az első ilyen emlék ez, melynek 
történeti és régészeti becse egészen 
kivételes. Az a hely, ahol ez a lelet 
előkerült, valószínűleg a tábor hadi 
jelvényeinek a szentélye volt. 

Ha adunk valamit a külföld véle-
ményére, akkor itt kellene elkezdeni 
a külföldi megbecsültetés munkáját. 
A külföldi régészet aszerint mér ben-
nünket, amily mértékben hozzájáru-
lunk az egész európai régészetet érdeklő 
problémák megvilágításához. A ma-
gyarországi archeológiát nem szabad 
mai mostohaságában hagyni ! 

Eckhardt Sándor. 

Színházi szemle. 
A bécsi menyasszony. 

Békeffy László vígjátéka a Nemzeti 
Színházban. 

Ez újdonság szerzőjének színházi 
multja nem első műintézetünk lég-
körében, sőt nagyon is a perifériákon 

zajlott le : kabaré- és operettszínpado-
kon, színészi és konferálói minőségben, 
íróvá most Orbók Attilának egyik 
novellája csábította, annak jókaias, 
mikszáthos világából kanyarított egy 
lenge s valóban csak kosztümökre 
bízottan «történelmi» vígjátékot a sza-
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badságharcot megelőző éveknek inkább 
imaginárius, mint hiteles atmoszférájá-
ban. Békeffyt színpadi tapasztalatai 
határozottan hozzásegítették némi 
technikai ügyességhez, kedélyéből 
futotta néhány kedves szituációra, 
munkájába csak épen — írói ihlet nem 
igen költözött. Felületesen lát, mario-
nettszerűen mozgatja figuráit, mérő-
ónja az operettszínvonal alá még vélet-
lenül sem bocsátkozik. Pomothy Krisz-
tina koros leányasszony nagy osztrák-
gyűlöletéről mesél, melynek hátteré-
ben szerelmi csalódás húzódik meg. 
A bécsi univerzitáson tanuló unoka-
öccse mégis «ósztriai» menyecskével 
tér haza, nem is meri nénjének az 
igazat megvallani, egyelőre egy jó-
pajtása vállalja az álférj szerepét — 
némi túlbuzgalommal. De az operett-
gondviselés mindent megold : a bécsi 
menyasszonyról kiderül, hogy Krisz-
tina néni ifjúkori «Flammé»-jának 
leánya s mikor az időközben óbesterré 
tekintélyesedett egykori ulánusfőhad-
nagy betoppan : a viharfelhőkön át-
ragyog az általános kiengesztelődés 
napsütése. Az önkéntes álférj is fele-
séghez jut, mindjárt helyben, a 
Pomothy-kúrián. 

A közönség operettkedvelő része 
talán beéri ennyivel is, legfeljebb a 
Farkas Imre-féle magyaros muzsikát 
fogja nélkülözni. A különb igényűek 
azonban alighanem valamelyest meg-
neheztelnek : itt bizony egy kissé le-
taksálták azt a várakozást, amivel az 
ember a jegyét nem a Király-színházba, 
hanem a Nemzetibe váltja meg. 

A Király-színházban még talán a 
szereposztás is jobban sikerült volna. 
A «kardos» leányasszony figurájában a 
gyönyörű megjelenésű és beszédű 
Tasnády Ilona igen kevéssé meg-
győzően kardoskodott ; neki ez a 
Fedák-genre «nem, nem ege». Rózsa-
hegyi melegkedélyű Ágoston bácsi, de 
az ex-kapitányból szinte semmit sem 
mutat. Palágyi (az óbester) olyan, 
mint a szerepe : «délceg» teatralitás. 

Bartos a Kérők-beli káplárját újrázta 
meg. Az epizódban Bodnár Jenő, 
Iványi Irén és Sugár Károly jóízű. 
A két szerelmes lehetetlen figurájában 
Abonyi Géza kedves is, Forgács csak— 
lehetetlen. Az egy Somogyi Erzsinek 
alakításában van egyéni báj és vér-
mérséklet. A szerepe nagyon banális, 
ehhez az alakhoz csak a minap is sze-
rencsénk volt A királyné rózsájá-ban ; 
szubrettszerep marad itt is, de Somogyi 
Erzsi olyan szeretetreméltó kis «né-
metké»-t rajzol, mintha csak a nemrég 
felújított Sári bíró-beli Lizijének tűz-
rőlpattant magyarságához kívánna 
pendantképet szolgáltatni. Ő viszi az 
egész darabot, hogy divatosan mond-
jam : «vele áll vagy bukik» annak sorsa. 

A darab ötletét adó Orbók Attila 
egy faggatódzó riporternek azt mondta : 
a társszerzőségben való részességük 
aránya úgy oszlik meg, mint — 
Mikszáth és Harsányi Zsolt között. 
Ezt szívesen aláírjuk. Valóban, Békeffy 
semmivel sem maradt el jobban Har-
sányi Zsolt mögött, mint . . . satöbbi. 

A játékos. 
Ifj. Hegedüs Sándor komédiája a 

Kamara-Színházban. 
A valódi «komédiá»-nak gondtalan-

sága nincs meg ebben a darabban : 
hangja is, eszközei is a dráma felé húz-
nak, nem annyira jellemek és sorsok, 
mint inkább színpadi helyzetek drá-
mája felé. Lelki válságok rajza helyett 
jobbára válságos színpadi szituációkat 
kapunk, de ezek felvetésében, kapcso-
lásában és taktikai kihasználásában a 
szerző leleménye, stílustudása és tech-
nikai biztossága figyelemreméltó. Az 
újságkritika minderről szinte tudomást 
sem vett, merő «teatralitás»-t emlege-
tett, figyelemre sem méltatva, hogy a 
Dumas-Augier-féle hagyományok egé-
szen máig sem hervadtak el s az ily 
értelemben vett «drame expérimental»-
nak a színpadi «hatások» keresését 
némileg igazságtalanul lobbantjuk 
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szemére, ha arra gondolunk, hogy nap-
jaink színpadi átlagtermése sokkal 
rosszabb értelemben «hatásvadászó», 
mert a szolidabb tudást megkívánó 
«hatások» helyett puszta elképesztésre 
szánt, felelőtlen «szenzációk»-ra vadá-
szik. 

Az igaz, hogy az ifj. Hegedüs Sándor 
experimentuma mintegy légüres térben 
történik, valószínűségi aggályokat nem 
igen bír el, Amerikája — ha a színlap 
azt mondja is : «történik ma» — bizo-
nyára igen kevéssé a mai Amerika, az 
odacsöppent és színpadi rejtélyességbe 
burkolt francia herceg rokonsága is 
inkább azokban a régi francia figurák-
ban található meg, melyeket szín-
padunkon még Halmi Ferenc, majd 
Náday keltett életre, mintsem a 
mai, háborúutáni Párizs realitásában. 
«Európai presztizs», «technikai talál-
mány», «szerelmi zsarolás», — mind-
ezek itt olyanforma szerephez jutnak, 
mint az egymással harcbakeveredő 
színek a kártyajátékban, de Hegedüs 
Sándor ahhoz igenis elismerésreméltóan 
ért, hogy mikor melyik színt kell ki-
játszania s mindig le bírja kötni azok 
figyelmét, kik játékasztalát körül-
állják. 

A rendezés — igen okosan — nem 
tévesztette szem elől a darabnak ezt 
a franciás értelemben vett «színpadias-
ság»-át : a súlyt a dialógusokra vetette 
s a figyelmet a struktúra vonalára irá-
nyította. A Nemzeti Színházban ennek 
a játékstílusnak régi hagyományai 
vannak s ezekbe a mai szereplők is 
igen jól beleilleszkedtek. Áll ez külö-
nösen a két vezető feladatban Urayra 
meg Váradi Arankára. Amaz termé-
szetes eleganciájával, egyéni charme-
jával érte el azt az alvajáró biztossá-
got, ami figurájának színpadi hiteléhez 
múlhatatlanul megkívántatik. Váradi 
Aranka finom stílusérzékével és — 
itt, hol minden a dialóguson fordul 
meg — a beszéd gazdag s minden rikí-
tóbb színtől tartózkodó árnyalásával 
hódított. Neki a színház vezetősége 

újabban teret sem igen ad, talán egy-
egy ilyen klasszikus tisztaságú művé-
szettel megoldott színpadi alkotása 
után a kritikának a jövőben mégis 
csak kevesebbszer kell majd az igaz-
gatóság figyelmét felhívnia arra, hogy 
van a színháznak egy Váradi Aranka 
nevű örökös tagja, akinek méltó fog-
lalkoztatása az intézetnek csak díszére 
és dicsőségére válhatik. Vizvári Ma-
riska parvenü-karikaturája a megfi-
gyelés és valódi kedély pompás amal-
gámja. Mihályfi Béla sötétszerelmű 
pénzembere azért igen jó, mert disz-
kréten tartózkodik minden túlzástól, 
mire ez alak rajzában sok a csábítás. 
Nagy Adorján beszédének nagy ér-
telmi fénye van. Csak Gombaszögi 
Irént nem érezzük a maga helyén : 
ehhez a Marionhoz valamivel több 
«flapper»-könnyűség kellene. 

Lipótváros. 
Lakatos László színjátéka a Vígszín-

házban. 
Ezt a darabot először Úrileány 

címmel hirdették, utóbb nyerte mai, 
topográfiai cimét. Hősnője is nagyon 
topográfiai «úrileány» : exotikusnak 
hírlelt virág a textil-nagyipar légköré-
ből. Exotikuma valójában a jólét 
unalma, melyből tudvalevőleg érzelmi 
s főleg szexuális problémák fakadnak. 
Ezeket a problémákat Lakatos nagyon 
maiaknak véli, de akik a Lipótváros 
nagylakásait belülről alaposabban is-
merik, mint jómagunk, már a főpró-
bán fölényesen megállapították, hogy 
mindaz, amiről a darabban szó van, 
találóbb a mai viszonyok helyett a 
háborúelőttiekre, amikor az ilyen «bo-
nyodalmak» hősnőit még Renéeknek 
és Clarisse-oknak nevezték s nem 
Marcsáknak, Pannáknak vagy — mint 
Lakatos heroináját — Ilonának. A mai 
textilkirálykisasszony Körperkultúrral, 
grafológiával stb. foglalkozik, a Laka-
tosé sasutcai ihletű Frühlingserwachén 
kívül semmi egyéb «komoly» dologgal. 
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Köréje a szerző úgynevezett «fülledt» 
atmoszférát teremt, itt mindenki meg 
van fertőzve az erotika mikrobáival, 
csoda-e, ha Ilonánk lelki egyensúlya 
is meginog az «igazi férfi» ex-drago-
nyoskapitány karjai közt igérkező 
«sich ausleben»-gyönyörök, meg az 
őszülő halántékú textilbáró felől de-
rengő okos, dinasztikus-érdekű házas-
ság között. Mármost Lakatos játékot 
kezd a közönséggel : Ilonát úgy inga-
doztatja, hogy már-már áldásunkat 
adjuk szexuális merészségére, de még 
ki sem mondhatjuk, hogy : kedves 
egészségére, midőn kiderül, hogy az 
egész csak rég levitézlett macskaesz-
köz volt az egérfogás ősi művészeté-
ben. A báró szénája rendben van, 
annál inkább, mert ő pihenőhelyül 
akkor is hajlandó lett volna elfogadni, 
mikor ez a széna egy kissé rothadt-
hírbe keveredett. 

Valami komor gusztustalanság üli 
meg az egész darabot, azt érezni, hogy 
az író nem ihletből, mégcsak valódibb 
érdeklődésből sem, csupán ravasz szá-
mításból dolgozik. Szatirikusa is sze-
retne lenni annak a világnak, amit 
rajzol, de lelkesedik is érte, nem csoda, 
ha sem gúnyját, sem hevülését őszin-
tének el nem fogadhatjuk. Lakatos-
nak igazi területe az ötleteket hajszoló 
színpadi játék, most valami «komo-
lyabbat» akart nyujtani, de a komo-
lyanvételt inkább a publikumtól várta 
el, semmint önmagától. 

A Vígszínház is egy kissé ágyú-
stílusban lövöldözött a drámai veréb-
fiókára : szépen és gonddal dolgoztak, 
de a különbbé-hamisítás nem sikerült, 
nem is sikerülhetett. Fóthy Erzsébet, 
ki esztendeje a Hunyady Sándor első 
darabjában sikeresen mutatkozott be, 
most is figyelmet keltett. Egyelőre a 
beszéde a legjobb, a mozgása túlzottan 
nyugtalan s kivált a karjátékát néha 
szembeszökően «gombaszögies»-re sti-
lizálja. Gombaszögi Fridától inkább 
mást kellene megtanulnia : az alak 
egységes, határozott biztosságú fel-

fogását. Törzs akut megbocsátási láz-
ban szenvedő bárója fegyelmezett 
színészi munka, az alak, úgy-ahogy, 
az ő személyi tekintélyéből éldegél. 
Vértes dragonyosa férfias, de a szerep 
végzetes egyhangúságából kibonta-
kozni nem bír. Makláry lehetőleg — 
sőt lehetetlenül — túlozza a filozopter-
figura brutális túlzásait. Mészáros 
Gizella lipótvárosi mamája a legegy-
ségesebb s legbiztosabb ökonómiájú 
színészi munka. Egy Bányai nevű 
akadémiai növendék ügyesen, bátran, 
biztatóan mutatkozik be. 

Rád bízom a feleségem. 
Vaszary János bohózata a Magyar 

Színházban. 
Végre egy jó, mulatságos bohózat, 

többet ér, mint «vígjáték» álarc mögé 
rejtőző társainak garmadája. Fiatal 
szerzőjében sok az igazi jókedv, egyéni 
szeretetreméltóság és — műfajában 
talán ez a legnagyobb érdem — írói 
ízlés. Sokat tanult a film-burleszkből, 
annak is tengerentúli változatából, 
amerikai levegőben pergeti le derűs 
históriáját, Billek, Bobok és Maudok 
világában, különösebben új «trükk»-jei 
sincsenek, az «asszonyőrző» régi, szinte 
megavasodott történetéhez fordul, 
de — frissé teremti képzelmének és 
játékos kedvének frisseségével. A «te-
hetség» címet nálunk derüre-borura 
osztogatják, a bohózatírás terén e 
címnek talán nincs is túlságosan nagy 
becsülete, mintha bizony bohózatíró-
tehetségekkel Dunát lehetne rekesz-
teni. Vaszary János határozott tehet-
ségnek bizonyult abban a műfajban, 
amit a színlapon igért, — ezt kartár-
sairól a kritikának elég ritkán van 
módjában megállapítania. 

Főalakjában, a menyecskeőrző jó-
barátban van valami enyhe moliérei 
csillám is, erre a fiatal Ráday szerencsé-
sen ráhibázott : gyámoltalanságában 
szív is volt, nemcsak sete-sutaság. 
Lázár Mária — kinek finom vígjátéki 
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vénája legutóbb ismételten kiderült — 
a buborék-súlytalanságig nem bír tel-
jesen felszabadulni. Z. Molnár fanyar 
humora az egész előadásban a leg-
amerikaibb ízű. Turay Ida csak Turay-

ízű. Pethő Zoltán biztatóan kezd 
merevségéből kigubózni. 

A rendezés jó is, gondos is, ahogy 
illik, hiszen a — szerző munkája. 

Rédey Tivadar. 

Képzőművészeti szemle. 
Hetvenéves fennállásának emlékére 

jubileumi kiállítást rendezett az Or-
szágos Magyar Képzőművészeti Tár-
sulat a Műcsarnok termeiben. Kereken 
hétszáz mű, kép és szobor került a 
közönség elé, csupa újabb, napjaink-
ban készült alkotás. Sajnáljuk, hogy 
a kiállítás nem retrospektív jellegű, 
mert a hosszú évtizedek alatt sok, 
nagyon sok oly kép váltotta fel egy-
mást a terem falain, amelyre méltó 
lett volna a jubileum kapcsán vissza-
emlékezni. 1859-ben történt, hogy 
Orlai Petrics Soma festő lakásán né-
hány lelkes férfiú találkozott egy-
mással és megalapította a társulatot. 
Hol vannak ők, a hajdani kezdeménye-
zők, akikre úgy gondolunk vissza, 
mint folyamatos művészeti életünk 
megteremtőire ! Orlai Petrics magyar 
érzéssel átitatott szilaj történelmi 
kompoziciói vajjon hány felé szóród-
tak szét a világban. Setz Henrik 
művei úgyszólván elkallódtak, Kiss 
Bálint «akadémiai képíróról» pedig 
csak annyit tudni, hogy bánatos 
tárgyú képeket festett s a pennát is 
jól forgatta. Kár, hogy az ünnep 
alkalmából néhány képük nem került 
elő magángyüjtemények lakatjai mö-
gül, vidéki kúriák csendjéből. 

A kiállitáson résztvett a Műcsarnok 
törzsét képező festők és szobrászok 
apraja-nagyja. A ritka alkalom min-
denkit a zászlók alá szólított s ezzel 
magyarázható, hogy az anyag — ha 
nem is ad hű képet művészetünk mai 
állásáról — jóval kvalitásosabb, mint 
a szokásos őszi, téli vagy tavaszi 
tárlatoké. Legnagyobb feltünést 
László Fülöp három képe keltett, az 
egyik Apponyi Albert grófról készült, 

a második Lord Rothermereről, a 
harmadik egy közelebbről nem ismert 
angol notabilitásról. Ha néhány pilla-
natra elhallgattatjuk elvi aggályain-
kat, melyeket László pikturájávai 
szemben táplálunk, el kell ismerni, 
hogy a festő méltán vált világhírűvé, 
mert sok oly tulajdonsága van, me-
lyet korszakosan nagy művészek is 
megirigyelhetnének tőle. Technikai 
akadályokat nem ismer. Vázlatosan, 
szinte játszva fest, rendkívül egyszerű 
eszközökkel pompás karakterképet ad, 
hizelgő tükröt tart a megrendelő elé, 
anélkül, hogy ez a tükör torzítana. 
Nem fotografus-arcképfestő, széles 
ecsetvonásokkal, old ottan, festőien áb-
rázol. Sohasem kínlódik, mint angol 
kollégái, akik kétségbeejtő erőfeszí-
téssel próbálják utánozni, választé-
kosabban elegáns, mint a bécsi tár-
saság felkapott portréfestője, John 
Quincy Adams. 

Érdemes összevetni műveit a ki-
állításon szereplő szép számú arc-
képpel. Sokan akadnak, akik utánozni 
próbálják, egyiküknek sem sikerül. 
Vannak azonban művészek, akiknek 
tendenciája épen ellentétes az ő fel-
fogásával, ezek közé tartozik például 
Karlovszky Bertalan. Karlovszky rész-
letesebben, aprólékosabban látja a 
modelljeit, bár képeiben mindig érez-
hető bizonyos lendületet adó nyug-
talanság. Arcképeinek hosszú sorozata 
Rakovszky István portréjában kul-
minált. A most kiállított, gróf Wenck-
heim Dénest ábrázoló képe ugyancsak 
a legérettebb művei közé tartozik. 
Balló Ede Antal Géza református püs-
pököt ábrázoló képmása rendkívül 
egyszerű, de biztos érzékkel s nagy 
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