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B E U O R A & A sztár megbcteg 
szik. A direktor kijelenti a kis 
színésznek, hogy érdemes éjjel-
nappal tanulnia, mert ez a sze-
rep a legbiztosabb kiugrls. 
Másoap a sztár felgyógyul és a 
beugró kisszinész kénytelen le-
lépni. Beugrott, de nem a sze-
repbe, hanem a színigazgatónak. 

M E I / F A I JENŐ, a Pen Club 
magyarországi tagozatának mo»i 
megválasztott elnöke, köl-
tő, regény- és drámaíró. Fiata-
lon. fiújizaszteado.-i korában 
kezdte irodalmi munkásságát, a 
.Magyar Hírlap* szerkesztősé-
gében. Elad versei az >A Héte-
ben jelentek meg, de már hu-
szonegyéves korában önálló kö-
tettói lépett a nyilvánosság 
elé. (Modern dalok.) Heltai 
költészete egyik elindítója iro-
dalmunk századforduló korabeli 
nagy átalakulásának. Már má-
sodik' verskötete i/tKató* 1894) 
megmutatja Heltai költői ké-
pét. Az élet nehézségein felül-
emelkedő derűs eietateoi lélet, 
az emberi megértés és a vál-
tozhatatlanba való bölcs bele-
nyugvás. ezek azok az alapvo-
nások, amelyek jellemzőek Hel-
tai későbbi műveire is. Egyik 
további legjellemzőbb írói tu-
lajdonsága kifejezéseinek bác 
mulatós könnyedsége és finom-
sága. Sokoldalú és páratlanul 
gazdag irodalmi munkássága 
mind a költészet, mind a próza-
és drámairodalom terén jelentős 
értékekkel gazdagította irodal-
munkat. Legismertebb mftvei: 
»Bét i i m f n j r esztendő*, *Az 
utolsó bohém*, > Nyári rege*, 
*Szifíe-$ kövek*. tBernát*, t V í l . 
Emánuel i s kora*, t l r ó k , színé-
szek i s egyéb csirkefogók*, 
>FamUp-kotel*, *A lil-es*. 
Színpadi mftvei közül: *A ma-
samód*, tTündérlaki lányok*, 
*A Jris cukrászda*. *A néma le-
vente*, »Az ezerkettetük éjsza-
ka* és » B r i fillér* aratták a 
legnagyobb sikert. Átdolgozásai 
közül meg kell említenünk Aris-
tophanes »NőoraIom< című víg-
játékát, amely a költői átülte-
tés iskolapéldája. Hetven-
négyéves kora ellenére ma ia 
töret'eo energiával dolgozik és 
előreláthatóan még számos köl-
tői szépségű remekművel aján-
dékozza meg a magyar közön-
séget. 

P E N CLUB. Mrs. Dawsou Seott, 
angol irónő, az első világháború 
után vetette fel a gondolatot, 
hogy a nemzetek közötti szelle-
mi közeledés ápolására' nemzet-
közi írói tömörülést hozzanak 
létre s ezútofl kíséreljék meg a 
háború által szellemileg is szét-
tagolt Európa nemzeteinek lelki 
megbékélését. A brit Írótársada-
lomhoz intézett felhívás átütő 
erejű sikerrel járt. Az angol iro-
dalmi étetnek eaaknem vala-

mennyi számottevő tagja csatla-
kozott az új egyesüléshea, amely 
a benne tömörült írók három 
nagy csoportjának — Poets, 
Essayists, Novellista — kezdő-
betűi alapján kapta a Pen 
Club nevet. (>Pen< egyébként 
angolul «toll«-at jelent, az elne-
vezés tehát mindenképp stílusosj 
A John Galaworthy elnöklete 
alatt megalakult Pen Club fel-
hívására az egyes államok írói 
egymásután alakították meg a 
különböző nemzetek *Pen Clubi-
jait. A magyarországi tagozat 
mS-ban alakult meg Rákosi 
Jenő elnöklete alatt. A Pen 
Clubok tagjai minden évben 
más-más államban tartják világ-
kongresszusukat. A szervezet 
nemzetkőzi jellegét kidomborít-
ja, hogy aki valamelyik állam 
Pen Club-jának tagja, az ezzel a 
ténnyel a világszervezet tag-
jává lesz s bárhol a nagyvilág-
ban, mindenkor számíthat a Pen 
Clubok tagjainak legmesszebb-
menő támogatására. A második 
világháború természetesen meg-
bénította a szervezet működését 
s a fasiszta kormányok sorra be-
tiltották a tagozatok működését. 
Nálunk is. A fasiszta zsarnok-
ság megszűnte után áj életre 
kelt a szervezet. A magyaror-
szági tagozat október hő 5-én 
tartotta újjáalakuló közgyűlé-
sét, amelyen egyhangúlag Heltai 
Jenőt választották a szervezet 
elnökévé. 

R í JPACS. 1883 decemberében 
mutatták be a Népszínházban 
Szigeti József sCsókonszersett 
vőlegénye című darabját, amely-
ben Tihanyi egy Ripaes nevű 
vándorkomédiást alakított. Ak-
kora sikert aratott ebben a sze-
repben, hogy ettől kezdve a vi-
déki komédiást ripacsnak hív-
ták. Később a sző más jelentést 
kapott, ma már nem a vidéki, 
hanem a műveletlen, kulissza-
hasogató modorban játszó szí-
nészt nevezik így. A ripaes min-
dig a karzatnak játszik, célja a 
mindenáron való neve'tcftés 
vagy megrí ka tás s ehhez minden 
eszközt igénybevesx. Még jobb 
színésszel is előfordul, hogy ri-
pacskodik, azaz kellő önkritika 
híján megrészegül a közönség 
tetszésnyilvánításaitól s vaskos 
színészi fogásokkal smegy rá< 

a sikerre. A ripacs előszeretet-
tel rögtönöz, nem igen tiszteli 
az írót és a művet a alakításá-
nak míneműségét kizárólag a 
tapsokon méri le. Kultúránk 
fejlettségének mai fokán a 
ripaes még mindig nagyszámú 
közönség előtt számithat sikerre 
s esak a szélesebb néprétegek 
fokozatos müvelésétől remélhet-
jük e színészi vadhajtás végle-
ges elsorvadását. 

SoSZTAKOVICS. Bizonyos 
szempontból párhuzamot lehet 
vonni a szovjet nagy zeneszer-
zője és a mi Bartók Bélánk kö-
zött. Mert ahogyan Bartók — 
tanára, Thomán István révén, 
aki Liszt Ferenc tanítványa 
volt — pályája kezdetén tulaj-
donképpen a 19. század nagy 
magyar mesterének szellemi 
örökébe lépett, úgy kapcsolódott 
be Sosztakovies DimUrij Oi-
m i t r i j e v i c s , tanulmányai idején, 
az áj orosz iskola világhírű 
>ötök csoportjá«-nak (Rimszkij-
Korzakov, Musszorgszkij. Boro-
din, Balakirev, Cui) maltszazad-
végi naturalista, »nemxeties< 
irányzatába. De amiképpen 
Bartók is hamarosan kiszakí-
totta magát a magyaros müzene 
fojtó légkórébői, Sosztakovies ia 
átalakította a közelmúlt stílus-
vívmányait a forradalmak tüzé-
ben áj arcot kapott korunk igé-
nyeihez. Az ő nacionalizmusa 
már nem >szlávos«, hanem — 
szovjet- És ez a szovjet 
nacionalizmus egészen áj stílust 
jelent a világ művészet-történe-
tében. Mert ott, ahol azelőtt 
csak egy régi. aránylag csekély 
számú >müvelt< réteg alkotta 
a zeneéfvező közönséget, ma 
már új, felszabadult tömeg 
áll készen arra, hogy befogadja 
magába a muzsika élményeit. 
Ennek az új közönségnek a 
zenei kultúrája esak látszólag 
új, hiszen es a tömeg maga az 
»istenadta nép«, melynek a zene 
iránt való fogékonysága köd, 
bevesző korok óta ismeretes. 
Csak a népi zene alapjain épül-
hetett fel tehát ennek az új vi-
lágnak a jellemző kifejezésmód-
ja. 

Ennek a kollektív szovjet ze-
neművészetnek egyik legjellegze-
tesebb komponistája most 39 
éves. Már 1923-ben — 16 eszten-
dős korában — került kiadásra 
i Három f a n t a s z t i k u s Tómé* 
cimü szerzeménye. Három év 
muhra megjelent I. szimfóniá-
jával már komoly sikert ara-
tott. Mint zongoraművész, az 
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s M n k ö z ö l R z e t e t t s z í n h á z i é s R l m k é p e k e t ! 

A kritika becsületével nem tartja összeegyeztethe-
tőnek azt, hogy olyan filmnek, olyan színházi előadás-
nak. melyet elitéi, értéktelennek tart. a színház által 
megfizetett oldalakon, csábító képekkel, reklámdobot 
verjen. A k é p i s k r i t i k a ! 

Meggyőződésünk, hogy a közönség pontos tájékoz-
tatást és lelkiismeretes bírálatot akar • méltányolni 
fogja a »Fény szóró* törekvését. 

1927-ben rendezett varsói nemzet 
közi Chopin-versenyen diszokle 
velet nyert. (Az utóbbi években 
azonban csak saját műveivel 
lép a hangversenydobogóra.) A 
Leningrádi Konzervatóriumban 
tanított, jelenleg pedig a 
Moszkvai Főiskola zeneszerzői 
szakának professzora. Mint a 
Szovjet Birodalomban minden 
arra érdemes művész, Sosztako 
vies is számos elismerésben é» 
kitüntetésben részesült Vezető-
ségi tagja a Szovjet Zeneszerzők 
Országos Egyesületének és meg-
kapta a jSzovjet-Orosa Köztár 
saság Megbecsült Művészei el 
met Zongoraötöséért és a »VI1 
(leningrádi) szimfóniáért* Sztá 
lin dijat kapott. 

Összesen 8 szimfóniát írt. Két 
operája: J>AZ orr* (Gogoly utáa) 
és .Lady Macbeth* (Ljeezko* 
szövegével), balettjei: a ,Boll. 
>Az Aranykorsaakc ée >Az Ezüst 
pfetakc. Jelentősebb szerzeménye, 
még — a már említett zongora, 
qo in tetten kívül — 3 vonósáé 
gyes, zongorahármas, 2 zongora, 
szonáta, zongoraverseny zenekar' 
kísérettel (a Székesfővárosi Ze-
nekar jan. 134 matinéján terve 
zik bemutatását), 34 zongora 
prelűd. Számos nagysikerű ssin 
darab és film kisérőzenéfjét w 
Sosztakovies írta. (r. gy. i.) 

/ ILAHV LAJOS (szüL 1891 
ben Nagyszalontán) a két hábo 
rú között termékeny és sokoldalú 
írói munkássággal tette ismerttt 
nevét. A közönség éppen olyan 
érdeklődéssel várta és szívesei) 
fogadta regényeit, mint egy-egy 
új színmüvének bemutatását. 
Zilahy verseskötettel jelentke-
zett (1915) ée bár lírája később 
essük ünnepi alkalmakkor szó. 
Ialt meg, regényeiben ée szín-
darabjaiban is költői melegség 
fűti át az élet pontos megfigye 
lését, a lelki és társadalmi pro-
blémák ábrázolását Zilahy is 
meri képességeit és mesterségé-
nek eszközeit Hogy csak főmű-
vei ben mutassunk rá mondani-
valójának és kifejezésmódjá-
nak sokféleségére: a vHalálo, 
tavasz* lírai regény, a 'Haza-
járó lélek« irracionális elemek 
kel átszőtt dráma, a »Süt a nap 
a falu problémáit feltáró szín 
mű, a »Zenebohócoki commedia 
dell'arte, a »Két fogoly* hábo 
rús-lélektani regény, a »Tábor 
nok< világháborús színmű, ai 
»Utolsó szerep* (Bajor Gizi 
egyik legnagyobb alakításai 
színész-dráma, a most felújított 
>Fatornyok« pedig a származás, 
a vér erejének a kor zavarok, 
hazug elméletein felülemelkedő, 
emberi megszólaltatása. Zilahy 
írói vérmérséklete távol áll az 
elefántesonttoronytól és olykor 
engedmények árán is megkeresi 
az utat közönségéhez. Ezért talál 
visszhangra minden írása. Zilahy 
saját filmvállalata, a »Pegazus 
révén igyekezett megvalósítani 
a film művészi színvonalra eme-
lését A regényeiből, színmüvei-
ből készült filmeket maga ren 
dezte,, Hollywoodban szerzett 
tapasztalatai alapján. Ma a leg 
kiválóbb filmszakemberek közé 
számít 
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F É N Y S Z Ó R Ó 
MŰVÉSZETI HETILAP 

F Ő S Z E R K E S Z T Ő : BALÁZS BÉLA * FELELŐS SZERKESZTŐ: 3ZEGI PÁL 

B A R T Ó K B É L A 
I n a : SZABOLCSI BENCE 

•Egyre bizonyosabb, hogy az európai 
zene Debussy-utáni korszakát Bartók Béla 
neve fogja megjeJölnit — írta egy fla-
mand író hat évvel ezelőtt, Bartókról szóló 
könyvében. 

A magyar zeneszerző, akiről e sorok szól-
lak s íki most hatvannégyéves korában 
meghalt az Óceán túlsó partján, ékte 
utolsó percéig élén járt az európai zene 
törekvéseinek s minden mostani mozgalmá-
nak, — hatvanadik évén túl is, élete vé-
géig, fiatalabb volt, mint körülötte az 
egész korszak s az egész világ. 

De épp ezért, ma már egész pályája 
egyetlen lendületnek, töretlen ívnek' lát-
szik; holó't ez a pálya zegzugosnn, különö-i 
szökellésekkel haladt előre végső magasla-
táig. Ifjúkorának romantikus művei Liszt 
útját folytatták, amig csak a Második 
szvit-ben meg nem torpant a hirtelen 
fordulattal oda nem hagyta a zenekari 
romantika egész hagyományát; est a sza-
kadékot jelzi a kétéves távolság (1905— 
1907), amely a mü utolsó tételét eL 
vá'asztja a többHől. De azért a Négy 
zenekari darab, másfél évtizeddel ké-
sőbb, ugyanazokat a kérdéseket veti fel 
más síkban, sötétebb és szikrázóbb indu-
lattal. Az ifjúkori Ideális arckép rajongó 
hangja titkosabban és megnőve, roppant 
magasságban zendül meg harminc év mul-
tán, a Húros, és ütőhangszerekre irt zene 
első tételében, sőt maga a Két arckép alap-
gondolata, az ellentétes képek sorozatában 
kifejlő középponti téma elve, a harmincöt 
évvel későbbi Hatodik vonósnégyes-ben; s 
a Mikrokozmosz-sorozatok lapjain az egy-
kori Bagatellek, Vázlatok és Siratok, a 
Szabadban és a Kilenc zongoradarab prob-
lematikája tér vissza együttesen, hatalma-
sabb megoldásban. 

Ebben a váratlan fordulatokkal és fel-
szökésekkel teljes >élan vitaU-ban van a 
magyarázata Bartók magában álló magyar 
a főleg európai helyzetének. Mindent meg-
tanult és magába szívott, amire az egy-
korú Európa, sőt Kelet-Európa tanította; 
de a döntő pillanatban a döntő lépést 
mindig ő tette meg, az új helyzetet te-
remtő kanyarodást <5 hajtotta végre vala-
mennyi nyugati és keleti kortársa helyett. 
Hogy a történelmi helyzet hogyan érleíő-
dött idáig, három évszám mutatja a leg-
jobban, három jellemző pillanat századunk 
második évtizedéből. 1910 körül Európában 
tetőpontján áll Debussy, Kavel, Delius és 
Strauss művészete, ez az újszerű és mégis 
túlérett, kábítóan színes zenekari nyelv. 
Magyarország: Bartók és Kodály ekkor 
még tanítvány és újonc. A tizesévek dere-
kán e tanítványok munkatársakká serdül-
nek. A kékszakállú herceg vára és a Fá-
ból faragott királyfi: a balladaopera s a 
táncritmusból kibomló mesejáték (1911 1917), 
már ötudatlanul ugyanúgy közöseurópaí 
kérdésekkel birkózik, mint Kodály nagy 
gordonkaszonátája. Azután 1920, — Európa 
lenéje kétféle nyelvvel kísérletezik: egy 
sokszólamú, sokhangnemü »vonalas« stílus-
sal, meg az új kdleteurópai táncritmusok 
ssélső. dinamikus kifejtésével. Ennek a két-
arcú művészetnek legmaradandóbb ered-
ményei azonban már nem Sztravinszkij, 
Schönberg, Hindemit-h, de Fallá és Mil-

haud, hanem Bartók müvében születnek 
meg. Mert ő már 1919-ben, a Csodálatos 
mandarin-naX végére jár az expresszionista 
kísérleteknek s néhány évvel utóbb, a két 
zongoraversenyben, kimeríti az újklasz-
szikus irány lehetőségeit is; a szókészlet 
teljes, ebből elég volt, — s már lendül és 
szárnyal tovább, új erupciókra készen' és 
új meglepetésekre szomjasan. 

Az ilyen robbanások csak egy túlfűtött, 
feszültségekkel és kényszerekkel zsúfolt 
temperamentumban lehetségesek Valóban, 
évszázadok távlatában, sehol ilyen ellen-
tétek, mint Bartók egyéniségében és mű-
vészetében. Csupa véglet, antinómia és 
szélsőség, — a hétköznap régen e sorvadt és 
kihullt alóla. Forrpont és fagypont, a leg-
kisebb részlet s a legnagyobb e ység a 
legszélesebb diatonia s a legszűkebb kro-
matika, a legdiadalmasabb művészi fegye-
lem s a legféktelenebb felbontóösztön, a 
legnyugtalanabb cikázás és a legkonoVabb 
állandóság, s mindenekfelett persze Kelet 
és Nyugat: mindez hozzátartozott Bartók 
egyéniségéhez. Művészet, amely teljesen 
befelé fordult s az ötödik vonósnégyes óta 
tervszerűen oltogatja ki maga körül a 
külső világ hívságos tényeit, — de ugyan-
akkor megszállottja mindannak, ami moz-
gás és mozdulat s az éjszaka — ée sirató-
zenék fekete gyásza mellett a barbár győ-
zelmi táncok és forradalmi bacchanáliák 
őrjöngésében érzi magát legotthonosabban! 
Művészet, amely minden inkább, mint naiv 
és egyszerű, de azért a népzenétől újhodik 
meg: zene, amely alapjában idegenkedik az 
énekhangtól, do a Canlafn Prof na mítoszát 
esak szólóhangok és kórus énektelen éne-
kében tudja elmondani, morajban és vijjo-
gásban! öntudatlan mélység és értelmi ma 
gasság állandó párbaja folyik itt, egy pil-
lanatonként megnyert és pillanatonként 
kiújuló ütközet, amilyet csak a végsőkig 
Teszített, állandóan éber és ugrásra kéez 
formálóakarat tud' győzelemre vinni. Az 
ilyen tüneményekhez ezért szervesen hoz-
zátartozik az akarati jelleg, sőt az erő-
szak; azzal teremtenek újat, hogy végre-
hajtj ' a lehetetlent A Táncszvit, a Ne-
gyedik. vonósnégyes, « Második zongora-
verseny (1923—1933) s azóta jóformán minden 
Bartók-mű telve van olyan hangzásokkal, 
melyeket semmiféle régebbi zenész nem 
tartott volna lehetségesnek s voltaképp 
ínég ma sem tart annak. Mindezt erősza-
kosan, csodával határos módon váltott va-
lóra; példátlan hallucinációk megidézé-
sére kényszerítette a hangszereket, nem tö-
rődött hagyományos törvényeikkel s maga 
szabott nekik új törvényt, akár Beethoven. 

Erre a csak magára hallgató hűségre és 
erőszakosságra alighanem épp a természet 
tanította meg, élet-halál, keletkezés és el-
halás szüntelen csodája, mellyel ifjúkora 
óta egész lénye telve vo l t Ez az érzékeny-
idegű nagyvárosi művész oly fojtogatónak 
érezte a civilizált emberi világot, hogy ki 
kellett rontania minden megszokott keret-
bő!: mint Cantata Profana-jának hősei, a 
csodaszarvasok, ő sem fért be már az em-
beri hajlékok ajtaján s csak tiszta forrás-
ból ivott már. pohárból soha többé. Maga 
írja, hogy életének legboldogabb napjai 
azok voltak, amelyeket fa!un. parasztok 
közt töltött; épp mert a parasztban csak 
mellékesen s mind kevésbbé érdekelte a 

nemzet, a nép és a fajta, hanem sokkal in-
kább az ősember. Ha ez tévedés, bizonyára 
egyike a század legtermékenyebb tévedé-
seinek. De ősember és természet, ösztön és 
elemi tünemény: nyilván ez a kettő tani 
totta meg rá, hogy neki is csak a saját 
belső törvénye parancsolhat A kényszer-
től, az erőszakos összefogástól csak egy 
lépés választotta el a legtágabb szabadsá 
got Innen, hogy a keleteurópai népzenék-
kel, roint valami hún hadak élén, beront-
hatott a huszadik század nyugati zenekul-
túrájába; de innen az is, hogy a maga 
szüntelen s el nem csituló problémájával, 
idő és szabadság, változás és halál kérdésé, 
vei kitalálta Európa zenészeinek legtitko-
sabb gondolatát s kimondta, mielőtt ők 
még szavakat találtak volna rá. Nemso-
kára úgy látszott, hogy még a népzene is 
csak erre tanította meg; Bartók, mint má-
sok annyian, csak a7t tanulta, amit már 
tudott. Az egyszólamú paraszti dallamvi-
lág csak látszólag egyszerű. Aki Bartók 
székely és török dallamlejegyzéseit vagy 
utolsó román népzenekiadványát forgatta, 
egyszeriben rádöbben ennek a zenének 
iszonyú labirintus- és őserdővoltára 8 meg-
érti, miért épp Bartóknak kellett ezt az 
ezerágú bozótot felfedeznie a világ szá-
mára. A lángelmében — itt kiderül — együtt 
s egymásbaszőtten működik az anyagot 
szétrobbantó irreális képzelet s az anyag 
ba temetkező, sőt minden anyagot felma-
gasztalt analitikus Bzenvedély: négy év-
tized szakadatlan s fanatikus munkája 
egyszerre növelte nagyra Bartókot, a hu-
szadik század hangszeres zenéjének sámáo 
ját és Bartókot, a legősibb dallamvilág ter-
mészettudósát 

így. ebben a szédítő lendületben, ebben a 
vad iramban, ebben a világ végéig kergető 
feszültségben hagyta maga mögött feszült-
ségekben vergődő egész korát, a romantikus 
nacionalizmust, az impresszionistákat, az 
expresszionista és újklasszikus kísérletet, 
sőt — ő, a közösség első meghirdetője — a 
Közösségek Uralmát Az egyetlen, amit 
sohsem hagyhatott el, ami visszahívó, örök 
varázslatként tartotta fogva, az Időtlen 
Zene, a népeké és régi nagyoké, amelyben 
mindig újból testvérére ismert Mint sok-
szor elmondották róla, leszállott a gyöke-
rekig, a fajta ée a népiség örök alapjáig. 
Hogy időközben e gyökerekből jelszó l e t t 
divat és politikum, nem érdekelte; az ai 
Európa, mely a »gyökerek?, és >közösségek* 
jelszavát megtanulta és beszennyezte, épp 
megérett rá, — 1940-ben — hogy Bartók 
odahagyja, mint zsákutcává lett egykori 
iskoláit és levesse magáról, mint kinőtt rn 
h á t Talán még jókor arra, hogy Európa 
igazi lelkének megmentésére siethessen, 
hogy ő képviselje veszendő világunk neme-
sebb és halhatatlanabb részét egy tágabb, 
új világban, mely a réginek roncsait félre-
söpri majd. Sikerült-e ez a lélekmentést 
Ma még nem tudjuk. De a hábarúutáni 
Európa, ahová Bartók most már holtában 
térhet vissza, talán épp az 6 vakító tiszta-
ságú, kíméletlen és gyönyörű harcában fog 
a maga lekésett, elodázott vagy fel sem is-
mert feladataira, évezredes küldetésére rá 
ébredni. 

(Részlet "Aa üj magyar Mu-titan* cimfl. külföld 
számára. me«riel>n<! kijeiből. Offieirev-kfcltás.) 
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Hát ide figyelj, Feri!... Azt nem mondhatod, hogy 
belerúgok a haldokló oroszlánba. Én már akkor írtam 
ellened támadó cikkeket, amikor még, a Színművészeti 
Kamarának mindenható, leljltatalmú elnöke voltál és 
székesfehérvári becsületes borbélyműhelyből magaddal-
hozott ostobaságoddal fertőzni kezdtél egy egész színész-
generációt!,. .. De legyünk őszinték! Nem is vagy te orosz-
lán, Feri. Én a Metro-film oroszUinját szoktam meg. Az, 
oroszlán. Te nem vagy az. Nem is voltál soha... Ismerd 
be. Inkább szamár voltál. (Lőféle emlős, a lónál kisebb, 
szürke színű; nagy füle és hálán a sötétebb színű tnyilas-
kereszU jellemzik.) Szamár voltál, Feri, aki opportuni-
tásból feladtad mindazt, ami egy művész-embert kitünöbbé 
tesz egy úgynevezett átlagembernél... Mert, te Feri, nem 
úgy voltál nyilas, ahogy egy villamoskalauz volt nyilas, 
vagy egy gázgyári tisztviselő, hanem te úgy voltál nyilas, 
ahogy azt egy rossz vidéki színész megjátssza!. 
Uszítottál, tépted a szádat és eltúloztad. Tükör előtt han-
dabandáztál és olyanra álcáztad magadat, hogy azt egy 
SS-briganti is titokban irigyelhesse... Mert neked nem 
volt elég III. Richárd vagy Cyráno, te a lelked melyén 
»lstcn> akartál lenni. Pedig % Istent még soha sem lett 
olyanból, akinek az első felesége zsidó volt!... De erre 
le nem gondoltál. Nem gondoltál semmire. A gyilkos gő-
göd így tett közönséges gyilkossá- A lelkek gyilkosává. 
Hogy a magad lelkét is meggyilkoltad? Hát az is hiba. 

Pedig jó színész voltál. Feri... Csak, úgy látszik, 
rendező kellett volna neked. Most betyár-mód félreren-
deztek onnan Berchtesgadenből... Mert nem voltál való 
le se méltóságos úrnak, se akadémiai igazgatónak. Te 
rcsakt színésznek való voltál!... De az elmúlott szörnyű 
évek téged is feldobtak, mint ahogy a szennyes áradat 
mindig feldobja azokat, akik elvakultan belevetik magu-
kat az árba, nem törődve azzal, hogy tiszta-e a víz, vagy 
piszkos, csak vigye őket... És te belevetetted magad, 
olyan igazi »hajrá Turul* módra!... Most aztán itt állsz 
elázva! •. • Pedig — én le merem írni — mennyivel jobb 
lenne, ha itt lennél velünk!-.. De nem méltóságos úrnak, 
sem pedig barom-mód felfuvalkodott kamarai hóhérnak, 
hanem színésznek, aki megtanulja eljátszani azt a parasz-
tot is, aki nemcsak vasalt gatyában a barna szeretőjét 
siratja, hanem játékában megmutat valamit a paraszt 
igazi arcából is. De ez téged, úgy látszik, nem nagyon 
érdekelt!... 

Ezt a lehetőséget »eljátszottad*. Mert neked nem volt 
elég az a siker, amit a színházak közönsége a két kezé-
vel tapsolt össze neked!... Te a »nemzet vezető* keze után 
kapkodtál!... Hát most szorongathatod• Ha ugyan van 
még kedved szorongatni -. - Nem hiszem, hogy sok ked-
ved volna hozzá, hiszen ebben ma már te se látsz »siker-
lehetőséget*. S amiben nincs siker, ahhoz te hamar hűt-
lenné leszel. 

Azt hallom, egész nap sírdogálsz a celládban ...A sí-
rás nagymosás. A lélek nagymosása, Feri. Hát csak sír-
dogálj!... Eleget nevettél, amikor endrelászlói bűneidért 
anyák, feleségek és gyermekek zokogtak bele a *napy 
magyar éjszakába«•.. Meri rettenetes bűneid voltak, 
Feri!... Mikor a »törvényeitek* még nem fullasztották 
meg az áldozatokat, te privát passzióból megrán-
tottad nyakukon a kötelet és külön törvényeket eszeltél 
ki, hogy ezzel is bizonyítsd, mennyire kitűnő vagy a 
hóhérmesterségre!... Ez —ne tagadd — a szivüayed volt, 
Feri!... Te nem azért lettél nyilas, amiért esetleg nyilas 
lett egy jelentéktelen, elkopott kórista, aki beleúnt a re-
ménytelen, örökös > harmadik lákájt-szerepbe és az ^egye-
dül megváltó nemzeti szocialiemustóh várta a »második 
lakáj*-szerepet, vagy élete nagy vágyát, az »elsőt«... Te 
szívből-lélekből tetted!... Mert azért biztos nem tetted, 
hogy a »Harmadik Richárd* helyett a másodikat játszd, 
vagy az elsőt!-.. Ezért nem találok én ntentséget szá-
modra! •.. 

Látod, Feri. nekem volt igazam, még 1933-ban, ami-
kor egy cikkemben azt írtam neked — a Rádió könyör-
telen főrendezőjének, — hogy az antennák nem nőnek az 
égig! — Te azt hitted, az égig nőnek. Ebben is tévedtél-
Mint annyi minden másban. De tévedni emberi dolog. 
S te nemcsak tévedtél, hanem gazember is voltál. A hiú-
ság tett gazemberré vagy a butaság — mindegy. Visel-
ned kell a következményeket. 

Isten veled 
Balassa János 



TOVÁBB PEREG A HÍRADÓ... 

iBojár foto) 

A h á b o r ú s bűnösök másod ik c sopor t j a Budapes t r e 
erkeset t . 

Szál.isi és társai után megjöttek azok, akik talán 
kevesebb hatalommal. de nem kevésbbé kártéko-
nyán szolgáltak idegen érdekeket és árulták H 
népüket-

A magyarság: nem láthatja mindegyiküket 
sz-emtől-szembe. 

De a fi lmhíradó megörökíti arcukat, 
mely jellemük bélyegét viseli. Mennyire 
más mozdulattal nyújtják kezüket az 
igazságszolgáltatás bilincsébe, mint 
ahogy véres tettekre uszítottak egy 
rövid évvel ezelőtt! Mennyire mások 
mozdulataik mint hatalmi meg-
szállottságuk idején! 

A történelem az igazság nt-
jáu halad előre és a f i lmhíradó 
pereg tovább . - . 



Ajtay Andor és Tőkés Anna Lázár Gida és Rózsahegyi Kálmán Náray Teri 

F A T O R N Y O K 
ZILAHY-FELÚJÍTÁS A PESTI SZÍNHÁZBAN 
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történelmi összefüggések és igazságok iránt. 
Két szülőföld ütközik meg a »Fator-

nyok«-ban: az erdélyi öregfalu és a rajna-
menti Hirschmünden. Ez* az ütközetet 
mindnyájan jól ismerjük, majdnem bele-
pusztultunk. A vihar, ami a két szülőföld 
között átszáguldott, itt hagyta szörnyű 
nyomait városaink és hidaink és társadal-
munk romjaiban. Vájjon: a "Vatornyok* 
két esztendővel ezelőtt csak azért hatott 
ránk olyan elemi erővel, mert már a kü-
szöbüukön éreztük dübörögni azokat a raj. 
namenti csizmákat? S most meg azért, mert 
az egész már történelemmé vált? . . . 

író, igazi művész írta a »Fatornyok«-at. 
nem politikus. Embereket alkotott, nem pe-

dig agitátorokat. A lelkek káoszában az 
alapvetőt, az általános emberit keresi, mint 
aki jól tudja, hogy a földet végeredmény-
ben egy s ugyanazon nép lakja, tekintet 
nélkül a bőr színének és a kultúra formái-
nak különbségeire. S tudja, hogy az élet: 
dal, amelyet, ha olykor hamisan, mégis 
kórusban énekel az egész világ. 

Olyan iró műve a »Fatornyok«, aki gyöt-
rően érzi az élet felelősségét nemcsak az 
emberiségért, hanem elsősorban a saját 
nemzetéért. Egy esaládról beszél végig a 
műben, s kiderül, hogy az -emberiségről 
szól, arról az emberiségről, amelyet a vér 
pokoli kénköves gáza az elmúlt esztendők-
ben ellenségként egymásnak bajszolt. Nem 

politikai darab, de a nézőt 
ueincsupán élvezni hagyja, 
hanrm gondolkodásra, állás-
foglalásra is kényszeríti. 
Ezért igényes, ezért jó mü a 
»Fatornyok«. Hősei mindig 
emberi profiljukkal élnek a 
színpadon s túlzás egyszer 
sem torzítja a vonásokat. Bá-
nyilaz szelíd tréfáival saját 
fajtánk hibáira is, amiket 
talán csak azért nem veszünk 
észre, mert azok mibennünk 
élnek. 

Szerkezetileg is ez a leg-
szilárdabban kötött Zilahy-
mű. Ritka írói ökonómiával 
készült. Egységes és tömör, 
nincs benne semmi fölösleges. 
A kor cenzúrájától való ag-
gódás vagy a színpad tökéle-
tes ismerete okozta a dráma 
harmonikus, pomtcs felépíté-
sét! Minden szereplő és min-
den jelenet, minden dialógus 
itt á színpadi architektúra 
törvényei szerint működik. 
Hangja komoly, de egészen 
sohasem komor, á'nt rajta 
mindig valami fény, mely a» 
író mélyen gyökerező ember-
ségéből árad vigasztalón. 
Végső fokon, e esúf kor vi-
harain túl az igazságkereső 
emberiesség, a nemzetek fö-
lötti költészet igazsága csen 
diíl ki a *Fatornyok«-ból a 
magasrendű színpadi művé-

Lázár Gida és Ajtay Andor 
'Rozcodví (elvitelek i 

A m ű 
. . . Es ha majd nemzetünk a világ ítélő-

széke elé kerül, hogy megmérjék hibáin-
kat és erényeinket, s vizsgálni fogják: ho-
gyan és egyáltalán védekezhetünk-e a bar-
bárság, a náci-métely ellen, — a legtöbb 
és legjobb, amit perdöntően a javunkra 
felmutathatunk: az utóbbi évek magyar 
irodalma lesz. Európának kevós oly nem-
zete van, amelynek írói annyi bátorsággal 
és felelősséggel ellene szegültek a szörnyű 
veszélynek, mint a magyar. Egy-két 
gyászhuszártól eltekintve. irodalmunk 
volt hosszú időkön át az ellenállási moz-
galom legfőbb és legmagányosabb küzdő-
tere. 

A harcos írók közé tartozik 
Zilahy Lajos, őrző a strá-
zsán; színpadi munkássága 
éber és bátor őrjárat, fárad 
hatatlan silbakolás az ember 
és a nemzet, a lét-nemié' 
örök kérdései körül. Szeret 
benne élni az élet legmaibb 
zajlásában. Szeret szembe-
nézni a legkényesebb problé-
mákkal. Sokáig szinte az 
egyetlen drámaírónk, aki a 
színpadról a mai élet égető 
kérdéseinek drámai formáit 
keresi szüntelen. Pöröl az 
idővel, noha jól tudja, hogy 
éppen a dráma az a mű-
raj, ami leginkább ellenáll a 
friss valóság nyers fényei-
nek. Most felújított szín 
műve, a tValornyoki is pö-
röl az idővel, immár a törté-
nelemmel, amit ugyan a há-
tunk mögött tudunk, de még 
mindig itt égeti a bőrünket. 
Akkoriban, 1943 december 
elején, ez a mű, hűséggel a 
magyar Irodalom legszebb 
hagyományaihoz, harcos cse-
lekedetként izgatott a köz-
életben. S hogy egykor jó 
volt harcnak, jó most már 
»remekmünek« is. Feltétlen 
művészi erejét és hitelét bi-
zonyítja, hogy Zilahy az idő 
sodrából mindig az idő ma 
gaslatára tudott emelkedni, 
reudkívü) érzékeny tudattal a 



szet zavartalan hangján. Magyar íróhoz 
inéitó hitvallás. Jóhíríink védelmezője a 
gyalázat éveiben . . . Vasa László 

A z e l ő a d á s 
Végignéztük 1943-ban a »Fatornyok« elő-

adását. Ez a dráma akkor, — a német 
megszállás előtt egy pillanattal — az 
utolsó bátor, lángoló kiáltás volt az elnyo-
matás s az embertelenség ellen. A kor 
hangulata s a színészek játéka könnye-
ket csalt a szemünkbe és meghatottan 
öleltük szivünkre a »Fatornyok* kissé 
gyanús magyarjait, elfogadtuk a cigány-
zenés, romantikus, egyhelyben topogó 
polgári és dzsentrivilágukat. 

1945-Den kissé meghökkenve távoztunk 
az előadásról. Talián más lett azóta a da-
rab? Nem. A szavak nem változtak és — 
nem változott a színészek játéka sem. A 
világ változott meg. A levegő, amelyet 
magunkba Bzívunk s a hangulat, melyet 
ugyanazok a képek és szavak a szívünk-
ben felidéznek. 

A Mikszáth tói kölcsönvett öreg Borcay, 
Janka, a szalónbéli szépasszony és a töb-
biek, akik nem egészen két évvel ezelőtt 
még őszinte lelkesedést váltottak ki belő-
lünk, akikben tegnap az Igazi, az egyedül 
lehetséges magyarságot látta a közönség 
— ma egy kissé ellenszenves, soviniszta 
életszemlélet tükörképei. 

TJj és Jelentős problémát vet fel ezzel 
Zilahy darabja: egy politikai feszültség-
ben élő korszak Idénydrámája n >Fator-
nyokc, vagy pedig — a világirodalom re-
mekműveihez hasonlatosan — minden kor 
hangulatára és korszellemére áthangsze-
relhető időálló mű. A Pesti Színház elő-
adása azt mutatja, hogy az 1943-ban meré-
szen haladószellemű színmű 1945-ben nem 
elégíti ki vágyainkat. A ma -yar ural-
kodóosztálynak ezek a jellegzetes alakjai 
egész életformájukkal hozzájárultak a 
nemzeti tragédiához. Sokszor csakugyan 
hangulatos, megvesztegetően kedves gyen-
geségeiket ma kritikátlanul nem lőhet 
elfogadni. Mi a rendező és a színészek 
problémája! Módot ad Zilahy darabja 
erre a társadalmi bírálatra vagy nem! Én 
úgy éreztem, hogy igen. Ugy éreztem, 
hogy egy hangsúly. . . és öregfalu 
ugyannak a sovinizmusnak jelképe lesz, 
mint Hirschmünden. Egy pillanatnyi fe-
lülemelkedés és Kriegsné helyzete nem 
lesz »'eljesen más«, mint a f^rjéA. Egy 
kicsit kevésbbé joviális beszédmodor ée 
Borcayról. a bájos -öreg gyerekről* kide-

rül, nemcsak vénségére lett infantilis — 
az volt őkelme már főispán korában i s . . . 
Nemcsak a költő, a színész is lehet az 
»adott viliág varázsainak mérnöke*. Az 
adott világ akkor azt parancsolta, hogy a 
színészek szépítsék ezeket a hibákat. Ma a 
belső bajok orvoslásának ideje is eljött. 
Lehet, hogy mindez nem igaz és a >F«-
tornyok«-at csak abban a felfogásban le-
het játszani, mint két évvel ezelőtt. Ak-
kor az író müve nem állja minden kor 
parancsait. De most tegyük félre ezt a 
kérdést és nézzük a színészek játékát: 

Ajtay Atidor legkisebb mozdulatában 
is Kriegs Rudolf, a németszármazású, jó-
módú, pesti főmérnök. Érzelmes, de soha-
sem érzelgős, mert így kívánja ezt a Her-
renvolk nemes férfiassága. Lágyszívű apa, 
de a nevelés az nevelés: M in System! 
Egyenrangúaknak kijáró kézszorítás jár 
az érdemekért, de ha keJl — esat'an az 
enyhe pofon. Csupa mérték, csupa preci-
zitás. Nincs egyetlen mozdulata, melynek 
ne szabna batárt az önmérséklés. »Nyu-
gati*, tehát megérti a lenézett magyarság 
kedves bűnöcskéit, de ellágyulásán győze-
delmeskedik a »magasabb erő* és hidegen 
süvít belőle Hirschmünden s az őshaza 
hívó szava. 

Rózsahegyi Kálmán pontosan olyan, 
mint az öreg méltóságos urak. Egy nyu-
godalmas tunyaságban eltöltött évezred 
derűje árad a lényéből. Farkasbunda lóg 
a szekré^ében, jó borok, vadászatok és 
asszonyok emléke szamára a mult 

Ha a -»helyzet változik* — tudomásul 
veszi. Minél kevesebb izgalom I Egy-két 
eltitkolt könnycsepp és folytatódik a szép, 
ázsiai álmodozás. Ezt a csodálatos egy-
kedvűséget épp olyan hűségesen ábrá-
zolja Rózsahegyi, mint szerepének másik 
oldalát: megindítóan bájos »öreg gyerek*, 
kapható minden csínyre és kalandra, éj-
jeli zenére vagy diákpárbajra, mindenre, 
— amihez teljesen fölösleges volt 70 esz-
tendeig élni. Borcay főispán úr leányát, 
Kriegsnét Tőkés Anna játssza. Nyárspol-
gári kötöt'ségöit éppen olyan meggyőző 
közvetlenséggel adja tudtunkra, mint ami-
lyen drámai erővel a lelkében égő, a hit-
vesi szerelmen és anyai szereteten is győ-
zedelmeskedő lokálpatriotizmust. Igen. 
Pontosan így. ezzel az elegáns és mégis 
meleg lelkesedéssel térhet haza belvárosi 
shoppingolásáról az újdonsült pesti méltó-
ságos asszony — akinek már a papája is 
mél'ósáigrog volt . . És ilyen lehet a csa-
ládi életben is. örül az erkölcsi és anyagi 
emelkedésnek, de nincs benne semmi par-

venü gőg. Tud viselkedni, de kedves mii. 
(lenkihez. Megértő, okos asszony, de nem 
felejti el, hogy még szép és fiatal. S ami 
kor a polgári életkép drámába csap, az é 
lelkében is fellobog a tűz, melyet a Zrínyi 
Ilonák és a Borcay-lányok egyforma ne 
mes pátosszal őriznek ebben az ország 
ban. A családi élet lágy, meleg* csengetyt 
zése és a kitörő indulatok érces kongás* 
egyformán igaz és nagyon szép. 

Solthy György húsz évig egy asszonyt 
reménytelenül imádó nótás dzsentrijéből 
sem hiányzik semmi. Megvan a Kálmány 
végén az y és megvan a Balázs is. Jóízű 
tréfái, legényes széptevése, medvevadás? 
figurája maradéktalan tükörképe a ma 
gyar földesúrnak. A 300 holdasnak. De vj 
gy ázzunk a részletekre. Itt is el kell mos 
dani, hogy a mértéktartó jó színész tudja; 
más a »noblesse obiige* 300, más 1000 ét' 
megint más 50 holddal a telekkönyvben. 
Nem duhaj, uccu b:zony, rézangyalos, zer 
getollas, de nem is finomkodó, anglomán 
és dekadens. Kulturáltan ízes, keinénykö 
tésű, tudja mi a jómodor. A jelentéktelen 
Náray Teri senkit som zavart, nem voll 
sem riadtabb, sem hangsúlyosabb, mint 
illik; Tassy András karakterfigurája 
megindítóan félszeg, érezzük a leik 
sebet anélkül, hogy durván átütne a sza-
vakon, embert őntudatossága afféle pol-
gári hőssé avatja, amikor szembeszáll 
bátyjával és ezzel Hirschmünden, a szülő 
város, a német haza eszméjével. 

Lázár Gida — mindegy, hogy tudatosan 
vagy ösztönösen — néha kihangsúlyozza 
szerepében azt is — ami ellenszenves. 
Alakítása minden tekintetben kifogásta 
lan. Van szíve, de sohasem lágyul el job-
ban, mint egy 18 éves gyerek. Féktelen ét-
vidám, de sohasem fegyelmezetlenebb, 
mint egy 18 éves — felnőtt És ha néha 
minden kamaszos kedvessége ellenére po 
fonütné az ember (például, amikor el 
meséli, hogy a bagolypörköltet megetette 
a cigányokkal), akkor eszünkbe juttatjfc 
a Körúton tüntető bálf iúkat. . . Kriegsnt 
méltóságos asszony, Borcay főispán úr ét 
Kálmány. (y-nal) barátunk azonban jobban 
szívébe véshetné azit a Magyarországot 
amelyet az Öregfaluk romjain «r.ere4 

nénk felépíteni. És ne haragudjanak. E» 
nem okvetetlenkedés. Még esak nem ia ki 
vánság. Álmodozás a jövőről, amikor a a 
ilyen igazán nagy művészek látni fogják, 
hogy a színész is politizálhat, anélkül, 
hogy jelvényt tűzne a gomblyukába. 

Molnár Miklós 

HÁROM FRANCIA SZONETT 
STEPHANB MALLARMÉ: 

KIKELET 
A szenvelgő tavasz borongva űite azét 
a telet, a derűs munka szakát, az éber 
telet, 8 bennem, kit az örvénylő vér vezérel, 
hosszú ásltásba rándul a renyheség. 

Vakító alkonyok lobbannak el aryamból. 
mit vaa-abroncs szorít, mint ö sírkerteket, 
• búsan egy messzi-szép ábrándot kergetek 
a földeken, hol a roppant nedv árja tombol. 
\ 
És elhanyatlok én illattál verten itt. 
ajkammal marva, hogy arcomnak lenne vernie, 
a forró főidet hol most új orgona nyit, 

vezeklőn várva, hogy Un búmnak szárnya 
ke lne . . . 

Mig kacagja as Ég a sövényt és a rajt' 
csivogva ébredő, szines madári rajt. 

PAUL VALÉRY: 
TÜNDÉR 

Volt-nincs a nevem, 
azél erre dobott 
illatja vagyok, 
holt és eleven! 

Volt-nincs a nevem, 
lángész? vakeset? 
Még Itt ae terem 
• már nyoma veszett! 

Nem Utas, nem ia értast 
Lágy bármilyen ész, 
tévútra terellek I 

Volt-nincs — esak a kát 
ing k5zt picikét 
a i g villan a melled! 

JEAN COCTEAU: 
SZOBROK 

Omlatag Vénuszok, hajlékonytestű nimfák, 
isteni halandók, halandó Istenek, 
•ilágtalan-szeroá, szótlan márvány-Herei, 
én szótok ismerem a néséetek ritka titkát. 

Ó, ritka ünnepély, hagyván az állati 
hasztalan vágyakat éa esztelen szerelmet 
rajzát követni lágy. kék finom ereteknek 
és dermedt testetek disazel lankasctanll 

Nem éreztél sosem, túriatok kedvelője, 
• formák isteni tökélyén elbűvölve, 
vágyat, zavart varázst, — míg lassan 

e l t e t t 

a csend az elvonult bámészok zsivajára, 
a míg fordul, félrenéz a bamba teremőr. — 
vágyat, hogy csókot lopj a szobrok ajakára. 

Somlyó György fordítása 



.4 MAGYAR SZÍNHÁZ ÚJ DARABJÁRÓL A „CSENDHÁBORÍTÓ" RÓL 

BOTH BÉLA SZÍNIGAZGATÓ 
— Hogy milyen gondjai van-

nak ma a színigazgatónak? 
Megismétli a kérdést e aztán 
felel a Magyar Színház kitűnő 
fiatal igazgatója: Megmondom. 
üveg, bádng, szén. A Magyar 
Színházban most fejeződnek be a 
helyreállítási munkálatok. Kő-
művesekkel, anyagkiutaló hiva-
talokkal több gondom volt, 
mint sziuésw fekel, szerzőkkel, 
világirodalommal együttvéve. 
Én vagyok ugyanis az a szín-
igazgató, aki két színházat ál-
lított helyre. A felszabadulás 
után renováltattam az Erzsébet-
városi Színházat. Nemcsak a 
nagyon látszó felületi hibákat 
tünte'tem el. Tisztességesen 
helyreállított, használható, kész 
színházat vett át tőlem a követ-
kező igazgató. A Magyar Szin-
ház látszólag alig szenvedett ax 
ostromtól. Mégis, annyi rend be-
hozni való van. illetve volt 
rajta, hogy a renoválási mun-
kák miatt kellett elhalasztani a 
-Csendháborító* bemutatóját. 

— De most már készen va-
gyunk — folytatja a beszélgetést 
Both Béla. Szo'ovjov mesejáté-
kának előadásából meglátja 
majd a közönség és a kritika, 
hogy milyen művészi munkával 
és lelkesedéssel készültünk a be-
mutatóra. A legmagasabb iro 
dalmi szempontok vezettek szín-
házam klasszikus matiné-soroza-
tának összeállításában. Shaw és 
Moliére után ebben a sorozatban 
Aristophanee. Plautus, Sha-
kespeare, Madách és üribojedoy 
(og megszólalni. De e mellett a 
program mellett, melynek iro-
dalmi jellegét azzal ís hangsú-
lyozni kívánom, hogy vasárnapi 
matinékon adjuk elő. a nagykö-
zönség szórakozást kereső leg 
szélesebb rétegeit esti előadásain-
kon a könnyedebb játék friss 
művészetével várjuk. Könnyebb 
fajsúlyú darabokat hozunk, de 
nem olcsó vagy alantas produk-
ciót. A színház egész és minden 
kinek szóló örömét adjuk. Ne-
hogy félreértsenek! A matiné-
sorozat Be valami merev, tanár-

kodó. oktató kollégium. Az is 
színház. Igazi színház. A legre-
mekebb vígjátékok vonulnak fel 
a műsorán. De esti előadásaink 
darabjaiban a nagy kiáll:tás és 
a művészi stílus káprázatosabb 
bűvészetével is hóditani akarunk. 
Új lelkeket akarunk megnyerni 
a színház sokféle művészi öröme 
számára. . . 

Első esti darabunk: mesejáték. 
Szolovjov. művét Gellért Hugómé 
és Illyés Gyula fordították. A 
darab hőse Naszredin hodzsa. 
A bagdadi tolvaj vagy a magyar 
Garabonciás és Ludas Matyi, 
vagy Rózsa Sándor rokona. Bor-
sot tör a zsarnokok <* uzsorások 
orra alá. A né® a megmen'űrjé-
nek tartja. A 'Bagdadi tol-
vaj* emlékezetes filmje az ame-
rikai szellem szirupos, méees, túl 
sima formáiban matatta be az 
élet fényes és árnyékos oldalát 
is. A *Csendháboritó< is mese. 
Végletesen, a jellemzés sablonokat 
teremtő naiv egyszerűségével ál-
lítja szembe egymással a típu-
sokat A darab azonban érzékel-
tetni tudja a kétféle élet más-
féle igazságát is. Szóval valami 
közvetlen, reális sugárzást is 
éreznünk kell a mesefigurák kö-
rül. A mesehős nemcsak jelkép, 
de valódi élet is. Ennek a ket 
tős értelmű játéknak stHusát ke 
reetük meg a színpadra. 

— A kiállítás — mondja az 
igazgató — nemcsak a mai nehéz 
viszonyokhoz mérten nagystílű! 
Fülöp Zoltán művészete olyan 
mesekeretet álmodott a darab 
köré, melynek látványa már ma-
ga is gyönyörűség. A perzsa 
művészet motívumaival díszített 
színpadi keretben kilenc kén 
gyors egymásutánjában pereg 
la az ellőadás. Mindegyik szín-
padi kép egy-egy pompás mese-
illusztráció. 

Szépséget és mesét kelt életre 
a Magyar Színház új darabja. 
Friss, vidásn. könnyed, érdekes 
színes játékot. Játékot, mely. ha 
igazi játék, mindig - művé-
szet is! 

il-aüp Xaitu dixzlaUcrvcl 

A hindu fakiroknak állítólag 
van egy nagyon érdekes mutat-
ványuk. Kötelet dobnak a (na 
gasba s ezen a levegőben lógó 
kötélen hajmeresztő mutatvá-
nyokat végeznek. Hogy a köte-
let mi tartja fenn a magasban, 
az a fakír varázslatának titka. 

Mildred Harris amerikai iró 
Válóok eimű darabjával kap-
csolatban a fakirt ezúttal 
Dayka Margitnak hívják. A 
bohózat amely itt a kötelet he-
lyettesíti, menthetetlenül visz-
szaesne a semmibe, ha ez .a re-
mek színésznő tehetségének má-
giájával nem kényszerítené 'a 
magasba, hogy káprázatos pro-
dukcióit elvégezhesse rajta. A 
színmű teljes érdektelensége és 
bárgyúsága az rilső felvonáson 
mérhető le. csaknem egyórás 
mérgelőd és és bosszankodás 
után azonban megjelenik Dayka 
és véghezviszi azt. ami Bem a 
tehetséges fordítónak, sem az 
invenciózus zeneszerzőnek nem 
sikerült: lelket lehel a darab-
nak csúfolt masszába. Ettől 
kezdve a többi színészek csak 
statisztálnak, sőt maga a darab 
is feleslegessé válik, Dayka 
Margit egy ázott kis veréb-
szerepben átbolondozik két fel-
vonást és jóváteszi mindazt 
amit a szerző és a javarészt 
gyenge színészek a színpad és a 
nézők ellen elkövetnek. 

A Válóok zenés bohózat rep 
rizének az az egyetlen mentő-
körülménye, hogy lehetőséget 
uyujt egyik legnagyobb szí-
nésznőnk burieszkképességeinek 
maradéktalan megmutatására. 
Dayka nélkül az egész produ* 
ció reménytelenül sivár lenne, 
de még ő sem maraszthatja a 

kritikusban a jogosan előklván 
kozó kérdést: vájjon miért játsz-
sza a Medgyaszay Színház soro-
zatosan a legostobább színpadi 
féremüveket. Végtelenségig csök-
kentett Igényeink meHett sem 
vállalhatjuk darabnak ezt a ki-
agyalt és szellemtelen históriát, 
amelyben a feleségétől válni 
óhajtó író egy kis nőcskét szer 
ződtet válóokul, eltölt vele egy 
éjsrakát beleszeret — s aztán 
visszamegy a feleségéhez. Nem-
csak a logika, de az ízlés is vi-
szolyog az efféle söle'lenségek-
től. Ami az elmondottakon ki-
vit! <uég a színpadon történik, 
az mind Dayka Margit müve. 
A kisujjában több humor van, 
mint Anny Ondrában és Dolly 
Haasban együttvéve; játékos 
ötletei a lélek legmélyéből fa-
kadnak, groteszk és megható 
figurája a legszebb szinpadi él-
uienyek közé sorolható. 

A férj színtelen szerepében 
Bilirsi színtelen alakítást 
nyújt. Szilágyi-Szabó Eszter 
szép és tehetséges, játékából 
azonban hiányzik az élet D. 
Szabó igyekszik kis szerepét a 
lebető legjobban »megcsinálni*. 
Lenárt Béla valódi terézvárosi 
légkört varázsol a newyorki mi-
liőbe. Sem orgánuma, sem egyéb 
képességei nem indokolják, 
hogy e tehetséges ' rendezőre 
színészi feladatokat bízzanak. 
Somogyi Éva a néger dada sze-
repében kellemetlenül betölti az 
egész színpadot Általában a 
színészek mélyén alatta marad-
nak Dayka közvetlen és termé-
szetes játékának 

Hegedűs Tamás zeneszámai 
ügyesek, a fordítás Stella Ador 
jón munkája. 

Darvas Szilárd 

Dayka Margit és Bilicsy Tivadar 
a .Válóok.-ban 

ri-bhM 

VÁLÓOK 
FELÜJÍTÁS A MEDGYASZAY SZÍNHÁZBAN 
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B A L Á Z S BÉLA: 

I R H A 
(A f i l m ö t v e n é v e s t ö r t é n e t é b ő l ) 

A világ legnagyobb sikerű fi lmsztárjai 
— ha kiváló színészek voltak is — nem 
alakító művészetüknek köszönhették nép-
szerűségüket. A legnépszerűbbek nem 
alakítottak, önmagukat játszották meg 
minden szerepükben. Nemcsak Chaplin 
vándorolt — mindig ugyanaz a Charly — 
egyik filmtörténetből a másikba, se 
maszkját, sem kosztümjét, sem modorát 
meg nem változtatva. Ugyanaz maradt 
Fairbanks és Asta Nielsen, Lilian Gish és 
Conrad Veidt és még néhányan a legna-
gyobbak közül. Ök nem voltak emberáb-
rázolók. Nevük, kosztümjük, társadalmi 
állásuk változott különböző szerepeikben, 
de mindig ugyanazt az egy embert ábrá-
zolták: sa já t magukat. Régi ismerősként 
bukkantak fel ú j filmjeikben és nem ők 
vették fel a szerep arcát, hanem fordítva: 
a szerepek, már eleve »testükre« íródtak, 
így Greta Garbó is De erről később. 

Nem is kívánta tőlük se rendező, se 
producer, se kritika, se közönség, hogy 
közönséges színész módjára átváltozzanak 
szerepeikben. Ellenkezőleg. Azért fizették 
őket minden más sztárnál jobban, hogy 
még f r izurájukat se változtassák. Mert a 
közönség nem színészi alakító művésze-
tüket, hanem őket magukat szerette, sze-
mélyiségük varázsát. Persze, ezt kifejezni 
is nagy művészet. De inkább a lírához 
hasonlatos, mely nem kívülálló dolgokat 
ábrázol, hanem a költő lelkét. A mimiká-
nak és gesztusoknak nagy lírikusai vol 
tak ők és szerepeik véletlen a'kalinak. 
Greta Garbó is de róla később. 

Olyan világméretű tömegrajongást, ami 
lyen ezeket a legendás sztárokat körül-
vette, a legzseniálisabb színészi produk-
ció sem válthat ki önmagában. Hiszen ki-
váló, sőt nagy színész is nagyon sok van. 
Voltak és vannak is, akik színésznek job-
bak a film ama félisteneinél, akikben sok-
milliós tömegek vágyálmaikat lát ják. Az 
ő művészetük csak annyi, hogy személyi-
ségüket maradéktalan intenzitással kife-
jezni tudják. De ez a személyiség nemcsak 
egy érdekes és szimpatikus ember, mert 
olyau is nagyon sok van. Ha Chaplin a 
fél emberiség gyöngéd szeretetét ki tudja 
váltani, akkor az ő személyiségében az a 
sokmillió ember valamit lát, ami mind-
nyájuk számára jelent valamit, akkor 
Chaplin személyisége kifejez valamit, ami 
mindnyájukban él, mimt rejtett érzés, vágy 
és öntudatlan gondolat, kifejez valamit, 
ami messze túlmegy az egyéni bájnak, 
vagy művészetnek határán. Az ügyefo-
gyottan ravasz aranyszívű csavargó, a 
gép és töke elnyomott embere, aki grotesz-
ken ügyes tüszúrásokkal védekezik, Chap-
lin melankolikus optimizmusával, mind-

nyájunk oppozícióját fejezi ki az ember-
teleu társadalom ellen. 

Greta Garbó volt edd'g a világ legnép. 
szerű bb fi lmsztárja. Ezt nem esztéták ta-
nulmányai alapján mondjuk. Van annak 
pontosabb, hajszálra pontos fokmérője. Ez 
megállapítható a dollárok számából, me-
lyet uépszérűségéért fizettek. 

Nem a színésznő Garbó hódította meg a 
világot. Nem rossz színésznő, de népsze-
rűségét szépségének köszönheti. Ara ez se 
olyan egyszerű. A puszta szépség ízlés 
dolga, sexappeal dolga és már csak azért 
sem hathat sokmilliós tömegre az egész 
világon egyformán. Tökéletes szépségű nő 
is olyan sok van, hogy Oarbo vonalainak 
harmóniája magában véve nem biztosít-

hatott volna neki ilyen egyedülálló, ki-
váltságos helyzetet. 

De Greta Garbó szépsége nemcsak vona-
lak harmóniája, nemcsak ornanientum. 
Greta Garbó szépségében egy határozott 
kifejezés van. Az ő szépsége egy határo-
zott lelkiállapotot kifejező fiziognómia. 

Greta Garbó mimikája is változik játék 
közben. Ö is nevet és búsul, csodálkozik, 
haragszik, ahogy szerepe diktálja. Greta 
Garbó arca is egyszer királynőé, másszor 
züllött prostituálté, aszerint, hogy mit 
játszik. De legkülönbözőbb arcjátékain 
mindig átütközik aunak az egy változat-
lan garbói arcnak már anatómiává rög-
zült kifejezése, mely meghódította a vilá-
got. Nem a szépség, hanem az a sajátsá-
gos jelentésű, egy bizouyos dolgot kife-
jező szépség, mely a fél emberiség szivét 
megindította. Mi azt 

Greta Garbó szomorú. Nemcsak bizo-
nyos helyzetekben, bizouyos okoknál fog-
va. Greta Garbó szépsége szenvedő, az 
egész életet, környező világát elszenvedő. 
És ez a bánat nagyon pontos kifejezés: a 
magánynak és idegenségnek a bánata, 
amely nem érez semmi közösséget az em-
berekkel. a magába visszahúzódó tiszta-
ság be'ső olőkelőségénrk a noli me tnn-
gere fázós érzékenységének bánata van 
ebben a szépségben. Még akkor is, ha 
züllött prostituáltat játszik. Nehéz tekin-
tete akkor is messziről j^n és messzire néz. 
Akkor is idegenbe számkivetestt ő és nem 
tudja , hogy keriil't oda. 

De miért éppen ez a sajátságos szépség 
hatott milliókra jobban minden derűs é-
szikrázó szépségeknél, Mit jelent ez a foi-
fejezest... 

Mi nemesebbnek, előkelőbbnek, szebbnek 
érezzük, látjuk Greta Garbó szépségét a 
többi szépségeknél, éppen azért, mrrt az 
idegenség és magánosság bánata ül ra j ta . 
Mert akármilyen harmonikusak legyenek 
is valamely arcnak vonalai, ha elégedet-
ten mosolygó, ha boldogan vidám, ha az 
tud lenni ebben a társadalomban, akkor 
már lelkileg alaesonyabbreudű embert 
mutathat . így érzi máma még a kispol-
gár is, minden tudatos politikai gondolko-
dás nélkül is. hogy magasabbrendű em 
bért fejez ki. lelkileg tisztábbat, szellemi-
leg előkelőbbet, a szenvedő és szomorú 
szépség, melynek minden gesztusa olyan, 
i f i | t h a irtóznék a szennyes világ érínté-
Jpfl. J J. ' 

Greta Garbó fiziognómiájában személyi-
ségének kisugárzásában valami fájdalmas 
és passzív tiltakozást látnak milliók.- Mii 
liók. akik a maguk szenvedi* tiltakozását 
talán még nem is tudatosították. De azért 
tetszik nekik, azért a legszebb nekik 
Greta Garbó szépsége. 
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Az Ezastlakodalom.-ban 

— Már gyermekkoromban színész sze-
rettem volna lenni. Később, mikor a csa-
lád feje, Margit nővérem beíratott az 
Akadémiára, keservesen sírtam, mert fájt 
otthagyni kedves iskolatársnőimet... De 
úgylátszik, nem vagyok hü természet, 
mert amikor elkezdődött a munka, telje-
sen átadtam magam a tanulásnak. A szín-
ház mindentől és mindenkitől elcsábított 
Valamivel naivabb voltam, mint ma. Azt 
hittem, mindenki szeret és tehetséges va-
gyok. Később mégis talán azért tudtam 
elszakadni a színháztól, mert szivemet, 
agyamat, lelkemet, idegeimet, mindene-
met oda áldoztam és mégsem kaptam meg 
ellenértékét 

— A Magyar Színházban indultam. 
Beöthy László nagy drámai szerepeket bí 
zott rám. Shaw: » Warrenné mestersége*, 
Bahr: >Koncertc-je. De jó volna vissza-
álmodni — Azután a Vigbe kerültem. 
Eleinte sokat szenvedtem, amíg megértet-
tem a vigszinházi nyelvet De később úgy 
éreztem, mintha felsőbb iskolába léptem 
volna. 

— A közönség el is döntötte ezt, vetem 
közbe — de a művésznő sietve tiltakozik: 

— Az igazán nagy feladatok még előt-
tem állanak. Az érettségit még nem tet-
tem le. Tanulni akarok még sokat, na-
gyon sokat . . . A Vígben: >Ezüstlakoda-
lomc. »Bománe«, »Nagy Katalin* »Fekete-
szárú cseresznye*, iKülönös közjáték*, 
•Levél*. » Angliai Erzsébet • . . . Nagy sze-
repek, nagy idők! A Vígszínházban eltöl-
tött idő alatt férjhezmentem Miklós An-
dorhoz. Halála után otthaeytam a 67Ínpa-
d o t . . . Andorral egy kicsit én ls meghal-
tam Megváltozott körülöttem minden. 
Hihetetlen felelősség zúdult a nyakamba. 
Pesti Naptő, Az Bit, Magyarország. három 
nagy lap és az Athenaeum irányítása. So-
kan irigyeltek, pedig mérhetetlen súly 
nehezedett vállamra. Sok egy asszony-
nak, aki nem erre készült Elnök letten, 
magam sem tudom, miért Ne makartam 

Az Éjjeli menedékhely-ben s e r a n got , Se hatalmat Nem akartam 
(Fbto RMgowyii olyasmit vállalni, amit mások biztosan 

jobban tudnak. Általában sohasem akartam semmit A sors 
azonban mindig felém sodort valamit. Lassan rájöttem, hogy 
velem mindig az történik, amit mások akarnak — sohasem az, 
amit én szeretnék. Ugytátszik, mégis esak ízig-vérig színésznő 
vagyok, mindig azt a szerepet játszom, amit rám osztanak. 

— Mit éreztél, mint három nagy lap elnöke! Foglalkoztál 
politikával? 

— A politikát munkatársaimra bíztam. Félelmetes érzés 
volt benne élnem a napi élet vérkeringésében — kezemet az 
élet pulzusán tartani, s hagyni, hogy testemen is végig suhant 
son a tüzes ostor Szép volt ez a lázas rohanás, halálosan 
szép. De hidd el — nem volt irígylésremél'ó dolgom.. . 

— Beszélj valamit szegény Csortosról. A Magyar Színház-
ban majdnem mindenben partnered volt. 

— Nagyon sokat kaptam tőle. A legnagyobb művésznek 
tartom. Furcsa, érdekes ember volt Nem hiszem, hogy nincs. 
Annyira é!" bennem, hogy egyszerűen nem vettem {tudomásul 
távozását. 

— Hogyan látod a színpad és az élet kapcsolatát? 
— Rögeszmém, hogy önmagámon keresztül oldjam meg 

újra és újra művészi problémáimat. Rettenetes az élet és én 
vezekelek. A művészet mindent ígér fis mindent követel. Meg-
győződésem, bogy nincs olyan kin ja az életnek, amely ne volna 
produktív és csak a fájdalom nyit kaput a fejlődésnek — 
örömtől ritkán fogan az értelem . . . 

— Magánéleted? 
— Magánélet? Csak mellékterméke a művészetnek. Hagy-

juk — ez nem fontos. 
— Sok veszteség é r t . . . 
— Igen, mindenemet elvették «iak a hitemet nem tudták 

elrabolni. 
— A vadregényes dnnai ház, íTabn? 
— Teljesen kifosztva. 
— A várbeli ház? 
— Köszönöm, ugyanúgy De azért aem búsulok. Egysze-

rűen tudomásul veszem. Most végre boldog vagyok, mert meg-
találtam azt a heSyet a Nemzetiben, a-nire mindig vágytam. 

— Felkészülten várom a rám bizott szép feladatokat és a 
színháztól szívszorongva várom, hogy újra felfedezzenek! — 
fejezi be a beszélgetést Qombaszögi Frida. 

6 . Halmy Sári 
r.ombaszögi Frida 

(Poío Vérkan,!) 

Gombaszögi Frida: 
„Az igazi nagy f e l a d a t o k 
m é g e l ő t t e m á l l n a k " 

Drámai színészek többnyire leegyszerű-
sített életüket adják cserébe azért, hogy 
minden erejük áhítatos odaadásával em ~ 
béri sorsokat alakítsanak a színpadon. 
Különleges vitalitás, bőven csorduló élet 
kedv, az átlagosat meghaladó rátermett-
ség kell ahhoz, hogy egy színésznő a ku-
lisszák valóságfeletti illúzióvilágából an 
nak a másik világnak sokszor zavaros vi-
zeire evezzen, amit — mondjuk — egy 
nagy üzem irányítása jelent Gombaszögi 
Frida vállalta ezt a merészséget. Vagy 
talán nem is vállalta — csak megtörtént 
vele. Egyszerre volt ünnepelt drámai szí-
nésznő és az Est-lapok elnöknője. Művé-
szetének nem ártott ez a kettősség, sőt n 
változatos élethelyzetek csak gazdagítot-
ták egyéniségét és színpadi kifejezőkész 
ségét. 

Gombaszögi Frida most Füzes Anna 
vendége. 

— Mindenem elpusztult — kezdi a be-
szélgetést _ Most itt lakom Annánál, hi-
hetetlen harmóniában a félek, hogy eb-
l>en neki is nagy része van 

Qombaszögi Frida szinészi pályájáról 
tieszél. 



B I H A R I J Ó Z S E F A N E M Z E T I B E N 

Bihari József és Darvas Lili Molnár Fe- Ladomerszky és Bihari Hunyadi Sándor 
rene Nagy szerelem* e. darabjában >Tizedik kérő. e. darabjában 

(WsUesz-MvéW) 
Itihari József. 

Kivételes értékkel gazdagodott 
» Nemzeti Színház. Tagjai so-
rába szerződött az epizódszere-
pek nagymestereinek, a Szerémi 
Zoltánoknak, a Sugár Károlyok-
nak egyenrangú utóda: Bihari 
József. 

Pályája nem mutat emelke-
dést. Ez gáncsként hangzik. De 
nem az. Ha el só szerepét — Mol-
nár Ferenc »Nagy szerelem* eí-
mü darabjában — összemérjük 
az Utolsóval, melyet az >Éjjeli 
mcnedékhely<-ben játszott, hiá-
ba keresünk fejlődést. Nincs. 
Nincs, mert nem lehet Az is, 
ez is — teteje volt a színjátszás-
nak. 

A »Nagy szerelemt-ben egy 
fiatal rendőrt játszott Olyan el-
kepesztő természetességgel, hogy 
a főpróbán mindjárt azt a le-
gendát gyártották róla: nem is 
színész, hanem utcán posztoló 
rendőr, akit Molnár, a ravasz 
szinházi róka, tanított be a sze-
repre. mert sarki beszélgetések 
során elbűvölte a legény ízes be-
széde és kedves falusi ábrázata. 
Bihari valóban olyan Horváth 
IX. Jánost vitt színpadra, akiről 
még színházi szakember is nehe-
zen hitte el. hogy öltözőben bújt 
reudőregyenruhába. Produkciója 
szinte megtévesztően tökéletes 
vcflt Az emberben fölmerült a 
gyanú, hogy csak ráhibázott sze-
repére. 

Ir.es beszédét Erdélyből hozta 
Szülei székely földművesek, 
akik bizony semmi áron sran 
akarták fiúkat színésznek adni. 
Jogosan rettentette őket egy — 
a falujukban nyomorgó — szí-
nészpár példája. A két nyugdí-
jas öreg nem egyszer más por-
táján lakott jól az állatoknak 
szánt főtt krumpliból. Bihari te-
hát szülei óhajára,- érettségi 
után, az államvasúthoz ment 
tiszt viselőnek. Hosszú esztendők 
sóvárgása után iratkozott be 
végűi a Vígszínház színészisko-
lájába. 

Rengeteg szíuésztől megkér-
deztem már. hogy mi csábította 
színpadra, mert a felelet mindig 
jellemző. Még akkor is, ha Bab-

ló nos. Nos, Bihari válasza csöp 
pet sem volt sablonos. Azonkívül 
tökéletes magyarázatát adta 
meghökkentőn természetes ala-
kításainak: 

Kis gimnazista korában Sepsi-
szentgyörgyre vetődött egy ván-
dorcirkusz. Csodáiból persze a 
szegéuy gyereknek, csak annyi 
jutott amennyire a ponyván in 
uen le l t Ez is sok volt Nap-
hosszat a sátor körfii őgyelgett 
és a ketrecekben őrzött állato-
kat bámulta. Eletében először 
látott majmot Emberszabású 
arcán, emberéhez hasonló moz-
dulatain szörnyen ámuldozott. 
Otthon és az iskolában sűrűn 
utánozgatta fintorait, szökelé-
sei t Attól kezdve minden álla-
tot megfigyelt A kisebbeket 
nagyítóüvegen keresztül. Les te 
indulataikat, egymáshoz való 
viszonyukat. Később az ember 
felé fordult figyelme. Bájött 
hogy álapind uiatai úgyszólván 
azonosak az állatéval és hogy 
az embert csupán önfegyelme, 
álcázási készsége téríti el a 
nyers ösztönök útjától. 

Nagyobb diák korában látott 
először színészeket. Akkor éb-
-edt benne kívánság • színpad 
után. 

— A .Sárga csikó«-t játszot-
ták — mesélte — és én egyszer-
re csak azt éreztem, hogy irigy-
lem a mulatozó pusztabírót, én 
szerettem volna a nézők szem-
szögébe kerülni. Bizony, hiúsá 
got váltott ki belőlem a színház. 
Attól kezdve mindig arra vágy-
tam. hogy megmutathassam, mit 
tudok, fis még nagyobb érdeklő-
déssel figyeltem az embereket 
Néha egészen kikapcsolódtam a 
környezetemből és csak mint 
szemlélő éltem. Lestem magatar-
tasukat a különböző helyzetek-
ben: fellobbanása ikat, örömkí-
töréseiket sírásukat és neveté-
süket 

Amikor azután színész lett 
szerepformálás közben felidézte 
elraktározott megfigyeléseit. Az 
emlékalakok hangszínét, mozdu-
latait olyan módon iparkodott a 

maga egy*uiségév«3 ötvözni, 
hogy jellegzetességük rnegma 
radjon. 

— A figurát legtöbbször éle-
sen látom már, amikor a szere-
pet nem is tudom még. Amikor 
a szöveget tudom hamarabb, az 
ast jelenti, hogy a figura nehe 
zen ébred. Ilyenkor szenvedek. 
De a gyötrelemből mindig kijön 
vaiami. Persze, azon a szerepen 
is kell gondolkodni, amelyik 
könnyen születik. Egyiket sem 
dobják be készen az ember lelki-
ablakán. És bizony, akárhány-
szor az is megesett, hogy nem 
tudtam megvalósítani, amit el-
képzeltem. Főként olyankor, 
amikor fizikailag vagy idegileg 
nem voltam egészséges. Szerve-
zetemen nyomot hagyott a 
sziaésziskolában töltött négy 
esztendőnek sok-sok szűkös 
napja. 

Sem szüleitől, sem másoktól 
nem kért támogatást. Éhezett 
fagyoskodott Mindenfajta fizi 
kai munkát vállalt Nyaranta 
kőművesek mellett vagy kavics 
bányában dolgozott 

A jelen és a jövő színészei, de 
a színháztudomány majdani ku 
tatói számára is érdemes följe-
gyezni, amit ez a látszólag pri-
mitív ember és oly makulátlan 
művész, színházi műhelymunká-
járól elmond. Utolsó remekmü-
véről, az »Éjjeli menedékhely* 
Bubnovjáról így beszélt: 

— Adva volt az író mondani-
valója. A szerep elolvasása után 
tif-ztáztam magamban: ki va-
gyok? Egy züllött kalaposmes-
ter. Kétarcú, mint minden em-
ber. Mert az ember nem teljesen 
jó és nem teljesen rossz. Azon 
múlik minden, hogy alaptulaj-
donságaiból mennyit enged fel-
színre jutni. Mindannyiunk lel-
ke mélyén ott él a vadállat me-
lyet nevelés, erkölcs és jóösztö-
nök tartanak megláncolva. Már 
most az a kérdés, hogy lánc-e 
vagy rongymadzag az, amivel 
az ember fékezni próbálja ezt a 
vadállatot Hogy mennyire jó, 
mennyire rossz ez a Bubnov. azt 

a mondanivalójából igyekeztem 
kihámozni. Éreztem, hogy a vén 
tekergő egyetmást elhallgat Pél-
dául ott amikor elmeséli, hogy 
a felesége elhagyta. Sejtetni 
így ékeztem, hogy a betyár lu-
das volt benne maga is. Ha a 
szerep jól sikerült, abban része 
volt annak, hogy Bubnov lelki 
aíkata közel van az enyémhez. 

Aki Bihariról feltételezte, hogy 
ösztönösen ráhibáz esak szere-
peire, az nagyot tévedett Hatal-
mas. ösztönös tehetség, az két 
ségtelen. de ösztöne, tehetsége, 
bázis csupán. Erős bázis. 
Hogyne. Alakításának tökéle 
testigét azonban mégis csak 
gondos és tudatos munkájával 
éri el. 

Péchy Blanka 

. károst arca 
rVirfcMTi-ieWétell 
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A Szent szörnyetegek" kamaraszínház! 
előadásával kapcsolatban a kritika szinte 
egybehangzóan megállapította, hogy Ráitai 
Imrí rendezői munkájában több volt a jó-
szándék, mint a jóeredmény. Rádai Imre 
elsősorban a saját szerepét rendezte felre, 
amikor legértékesebb és legegyénibb mű-
vészi sajátosságát: lendületét, az erőszak, 
kai lelassított mozgás és szándékosan von-
tatott hangsúlyok ketrecébe zárta. 

Nagyon ritkán származik jó abból, ha 
a játék főszereplője egyben a játék rende-
lője is. 

Éppen Coctean, a Szent szörnyetegek 
írója vallja, hogy a sikerhez nem elegendő 
a jó darab. A tartós siker esak tárgyilagos 
író, szellemes rendező és egészséges ösa-
tönú színész együttes munkájából szár-
mazhat Rádai Imre kétségtelenül egész-
séges ösztönű színész, de nem szellemes 
rendező, bárha szellemesség tekintetében 
sem szorul behozatalra. Csakhogy ez az 
esprit a színész egyéni, tehát önmagához 
való szellemessége, amely bőven elég 
ahhoz, hogy mozgalmassá, kedvessé, érde 
késsé színezze a vállalt és színpadi karak-
teréhez illő figurákat, de nem elegendő 
és nem is alkalmas egy négy-öt vagy több 
személyes játék kereteinek betöltésére is. 

Kétségtelen, a játék és rendezés vérro-
konok, de amint a biológusok megállapí-
tották már: a vérrokonok házasságából 
csak ritkán származik kifogástalan utód, 
ugyanúgy biztos, hogy a színészrendezö is 
esak ritkán találja meg a tökéletes meg-
oldást. Különösen akkor, ha a színész egy. 
ben főszereplője is az általa rendezett mii-
nek. Nem elég a hangsúly tökéletes érté-
kelése, a mozgás ritmusának hibátlan ér-
zékelése. Ezek a rendezés munkájának esak 
technikai részletei. A jó rendezés alapfel-
tétele a koncepció. A színész mindig ré-
szese a történésnek, a rendező pedig irá-
nyitója és szemlélője annak. A színésznek, 
mint a darab keretébe zárt érzelmek hor-
dozójának. élete abban a pillanatban kez-
dődik, amikor a függöny felgördül, de a 
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rendezik, mint a mű értelmi titkának leté-
teményese, kikutatja a dráma érzelmi és 
valóságos cselekmény ének kirobbanását 
kiváltó előzetes bonyodalmakat és elmélet-
ben követi a szereplők sorsát a függöny 
legördülte után is. 

Talán ezzel magyarázható, hogy az euró-
pai, sőt az orosz színpadokon is csak egész 
kivételes esetben találkozunk színészren-
dező nevével a szinlapokon. 

Párisban Renoir és Jouvet rendez talán 
évenkint egyszer. Viszont sem egyik, sem 
másik nem Játszik abban a darabban, ame-
lyet rendez. 

Budapesten ezzel szemben, alig Tan 
olyan vezető színészünk, aki ne rendezte 
volna már önmagát Egy vezetöszerep ön-
magában is nagy és komoly feladat, mir* 
való hát ugyanarra a vállra rakni a ren-
dezés súlyos felelősségének és egész em-
bert kívánó munkájának terhét is i 

Aki játszik, ne rendezzen, vagy, aki ren-
dez, ne játsszék. 

Alfréd Kerr irta a Svejk bemntatója 
ntán a főszereplő rendező Pallenbergről 
»MiIyen kár, hogy ehhez a kiváló színész-
hez nem találtak jobb rendezőt önmagá-
nál. Akkor nemcsak az lett volna kitűnő 
a darabban, amit Pallenberg kitalált ha-
nem az is, amit Jaroslaw Hasek oly szel-
lemesen megírta 

Csak zsenik vállalkozhatnak arra. hogy 
egyetlen mű keretén belül, két különbözó 
munkaterületen, egyazon Időben kifogás-
talant alkossanak, de két tehetséges ember 
bizonyos esetekben még a zsenit is felül-
múlhatja. 

Minthogy ilyen zsenivel e pillanatban 
egyik színházunk sem rendelkezik, bizzák 
hát inkább két tehetséges művészre a dol-
got. 

Egyik Játssza el a főszerepet, másik 
lássa el a rendezés munkáját Jobb lesz 
így a színháznak is, színésznek is, közön 
Bégnek is . Színetár György 

H>en» a \ 
" •,,«•«»"• ÍV te le""v .... t,oi!> 1 „v sikerét ^ t t . \ 

roikl'S s» _ _ _ . LL 

A Magyar Népi Szövetség bukn^ 
resti tagozata, a román kormány tá-
mogatásával , a Teátrul Calea Mateiá-
b a . n \ Bukarest egyik legrégibb 
színháza — állandó magyar színhú 
zat lé tes í te t t 

A színház művészeti vezetője, Pad' 
Magda, az ünnepélyes - megny i tó elő 
adáson, a bukaresti m a g y a r munkás-
színjátszókkal, Petőfi dramatizált 
»Apostol«-ját adta elő. 

Az előadáson a román kormányt 
y ladescu Racoasa képviselte. 

Megoperálták Abonyi Gézát 
a Nemzeti Színház kiváló művészét, a 
Színészek Szabad Szakszervezetének sí-
rokét. miután még a »Szent Johanna* 
próbáinak megkezdése előtt rosszul 
lett ós megbetegedett. Emiatt vissza 
keltett adnia szerepét, bevitték a Bo-
ross-klinikára és ott súlyosUrmészetü 
műtéten esett át. A nagy lázak az 
ostrom után különben is leromlott szer-
vezetét erősen megviselték és még 
mindig a kliHikán fekszik. Október ha-
todikán, az aradi vértanuk gyászünne-
pére tervezett ltunk bán-előadás, — 
amelyen Abonyi Gézának a címszere-
pet kellett volna játszania - mint is-
meretes, ugyancsak a művész beteg-
sége miatt elmaradt. Legutóbb Abonyi 
Géza állapotában örvciideton javulás ál-
lott be ée orvosai biznak mielőbbi fel-
épülésében. Reméljük tehát, hogy a ki-
váló hösszerelmesl és jellemszinészt 
ínég karácsony előtt viszontlátjuk a 
Nemzeti Színház színpadán 

UVP 
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A rádió egyik déli műsoraJi Kernig* 
György régi olasz tenoráriákat, énekelt. 
Már a múltkori »Varázsfuvola«-előadas al 
kalmával megjegyeztük a nevét. Hiszen 
annyira kevés igazi Moaart-tenorisUur 
van, hogy zenei életünkben még nagj fel 
adatok várnak erre a minden ízében kul-
turált énekesre. Mostani igényes másban 
különösen a XVIII. századbeli Cimarosa 
egyik áriájával remekelt. Hangja nemi 
nagy vivőerejű, de hajlékony, nemes sKwe-
zetű. Dallammintázása, frazirozása plas:-.-
likus. Donizetti ..Lucia di LammCTnoor*-
áriában alakítóiészségét bizonyította be es 
meg kell dicsérnünk tiszta olasz sioveg-
kiejtését is. Antal István zongoratínerete 
kifogástalan volt . . 

(r. dy- i-l 
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Lajta Andor, a Filmművészeti Év-
könyv szerkesztője, pénteken, oktöb* 19-én 
12 óra 40 perckor »Az ötvenéves film e 
Magyarország* címmel rádióelőadás! tart 
a budapesti rádióban. 

ELKÉSZÜLT 
MATEREM. 
Filmiroda 1 
műtermét, min 
magyar értékei 
feldúlták a nyi 
pótolhatatlan g' 
elrabolták, min< 
hatót elhurcolta 
fjJí és belövése! 
s súlyosan mi 
Maflrt lelkes 
dája a két 
szerszámok nél 
bő! újjá varái 
met, amely » 
magyar kait úr 
pa lesz. AZ Ü 
nyitás atia 2 
Ráthonyl Akoi 
Érné •Aranyé 
változatát forg 

NYERSANYJ 
FILMEKRE. A 
nisztérium az 
150 000 méter 
ntalt ki az érd 
bői 80.000 m-t 
gyár, 30.000 m-t 
lalat (a Paraszl 
kozása). 30.000 
filmvállalat (, 
égisze alatt m 
20.000 métert • 
alatt álló Tai 
kapott, végül II 
turális és egyé 
tak ki. A Hl 
megszoruló pn 
az anyagból 
ha ilyen nem I 
kozásában mag 
tani. Altaláb 
nyersanyagot 
tékfilmekre 
nálni, bármilj 
bevétele súlyo 
A Mafirt, a 1 
és az Orient 
krata párt 
mondott a rá 
ségröl a több 

RATHONYI1 
megcsinálja i 
tyit. A fősze 
ciskát szeretn 

A iHOLL/. 
gar Allan Pi 
teményét, a 
sitik. A filn 
szereplője le 
férfi, aki t 
bon hatott 
szél: maga i 
a kísérteties 
Még n tér fis 
de sokkal 9 
s i k . . . Most 
gyár, orosz, 



FILMHÍREK 
ELKÉSZÜLT A MA FI RT. 

MATEREM. A megszűnt 
Filmiroda Hungária-körúti 
műtermét, mint u a y l más 
magyar értéket, tökéletesen 
feldúlták a nyilasok. A szinte 
pótolhatatlan gépi berendelést 
elrabolták, minden megmozdít-
hatót elhurcoltak, a bombázá-
sok és belövések az épületeket 
s súlyosan megrongálták. A 

Mafirt lelkes munkásgár-
dája a két kezével, szinte 
szerszámok nélkül a semmi, 
bő! újjá varázsolta a műter-
met, amely a demokratikus 
magyar kultúra egyik oszlo-
pa lesz. Az ünnepélyes meg-
nyitás után 20-án kezdi el 
Ráthonyl Ákos rendező Szép 
Ernő •Aranyórá«-jának film-
változatát forgatni. 

* 
NYERSANYAG MAGYAR 

FILMEKBE. Az iparügyi mi-
nisztérium az elmúlt héten 
150.000 méter nyersanyagot 
utalt ki az érdekelteknek. Eb-
ből 60.000 m-t a Hunnia film-
gyár. 30.000 m-t a Sarló filmvál 
ialat (a Parasztpárt filravállal-
kozása), 30.000 m-t a Haladás 
filmvállalat (a Kisgazdapárt 
égisze alatt működő vállalat). 
20.000 métert a már forgatás 
alatt álló Tanitónő-produkció 
kapott, végül 10.000 métert kul-
turális és egyéb célokra utal-
tak ki. A Hunnia köteles a 
megszoruló produkciókat ebből 
az anyagból kisegíteni vagy 
ha ilyen nem lesz, saját vállal-
kozásában magyar filmet gyár-
tani. Általában, a kiutalt 
nyersanyagot csak magyar já-
tékfilmekre szabad felhasz* 
nálni, bármilyen egyéb igény-
bevétele súlyos büntetéssel jár. 
A Mafirt, a kommunista párt 
és az Orient, a szociáldemo-
krata párt filmvállalata le-
mondott a rájuk eső mennyi-
ségről a többiek javára. 

* 
HÁTHONYI ÁKOS németül is 
megcsinálja a nagysikerű Ka. 
ty i t A főszerepre Gaál Fran-
ciskát szeretné megnyerni. 

* 
A »HOLLÓs FILMEN. Ed 

gar Allan Poe nagyszerű köl-
teményét, a Hollót megfilme-
sítik. A filmnek összesen két 
szereplője lesz. Az egyik a. 
férfi, aki az elhagyott ház-
ban halott szerelmeséhez be-
szél: maga a költő. A másik: 
a kísérteties madár, a holló. 
Még a férfiszerepló sincs meg, 
de sokkal yehezebb eset a má-

I »ik... Most keresik. A ma-
gyar, orosz, angol, francia. 

olasz és német nyelven ké-
szülő filmet Gaál Ernő 
gyártja. írja és rendezi: Pa-
lásthy Géza. 

* 
KORTÖRTÉNETI FILMEK 

A VÁROSI SZÍNHÁZBAN. 
Négy remekbekészült kisfilmet 
hoz rövidesen forgalomba a 
Paramount: 1. Toscanini, a vi-
lág leghíresebb karmestere a 
New-York National Broadcas-
ting zenekara élén a Nemzetek 
Himnuszát vezényli. 2. Mem-
phis Belle. Egy repülőerőd 
diadalmas útja Angliából Wil-
helmshafenig és vissza. Szí-
nes filmriport a német hadi-
gépezet megsemmisítéséről. 3. 
Tarrawa. Egy csendesóceáni 
sziget elözönlése. Az amerikai 
hadsereg gigantikus harca a 
pearlharbouri alattomos orvtá-
madók ellen. 4. Richárd Hum-
ber jazz-zenekara. Paul Whi-
temann után ma Richárd Hum-
ber az amerikai jazzkirály. 
Száztagú zenekara élén a leg-
híresebb amerikai slágereket, 
songokat és néger spirituálé-
kat szólaltatja meg. 

* 
EGY ÉV ALATT NÉGY 

CHARLES BOYER-FILM. A 
világhírű francia színész ma 
a legkeresettebb amerikai 
sztár. Egy év alatt négy fil-
met készített, mind a négyet 
más gyárban. Ezekből héttőt, 
a Szerelmi receptet (Vniver-
sal) és Egy frakk történetét 
iFox) már látta a pesti kö-
zönség. A harmadik cime: 
Parancsolj a csillagoknak. 
Ezt a Paramount gyártotta, 
parkett-táncost játszik benne. 
Partnerei: Havillard, a fele-
sége és Goddard, \ a partner-
nője. Végül a negyedik egy 
Warner-produkció, cime: nAz 
alhatntos nimfa*. Ez a két 
utóbbi i» rövidesen színreke-
rül. 

* 
ENGEDÉLYEZTÉK CLAU-

DETTE COLBERT BETIL-
TOTT FILMJÉT. Amikor a le-
tűnt rezsim az amerikai fil-
meket betiltotta, ugyanerre a 
sorsra jutott az éppen akkor 
érkezett Claudette Colbort-
világfilm, a Törvényen kivül. 
Cselekménye a 18. században 
játszódik le, amikor az Ang-
liából elmenekült puritánokat 
üldözték. A betiltó hatóságok 
tudták, mit csinálnak, a cse-
lekmény és a mai események 
között rengeteg az analógia. 
Karácsonykor kerül bemuta-
tásra. 

Vaszary János egyszínű és színes grafi-
káiból kiállítást rendezett a Bibliotheea-
Officina. A megnyitóval egybekötött 
Kosztolányi irodalmi esten Kosztolányi 
Dezsőné emlékezett meg meghatóan arról 
az öt arcképről, mely a költő szobáját dl-
Bzitette. Devecseri Gábor, akinek Koszto-
lányiról szóló könyve most jelent meg, 
>Játék és anyag» címen tartott mélyen-
Járó előadást. Ascher Oszkár és Regös 
Klára szavalatai zárták az ünnepi 
műsort. 

Timár József és Bulla Elma játsszák a 
főszerepeket a Belvárosi Színház Bourdet-
<t rámájában. 

A budapes t i Cocteau- láz eg^ ik tüne-
te, h o g y a Művész Sz ínház , a Nemzet i 
K a m a r a S z í n h á z után m o s t a kőbá-
nyai munkásszínjátszók i s Cocteau-
val próbá lkoznak: a n a g y budapest i 
m u n k á s s z í n j á t s z ó v e r s e n y r e Cocteau: 
»Az Eiffel torony násznépet c í m ű da-
rabjával készülnek. 

Horváth Árpádról, a Nemzeti Színház 
és Vigszínhu: volt főreadezőjéről írott 
megemlékezésünkre Kiissinszky Endréné 
meleghangú levélben válaszolt szer-
kesztőségünknek. amelyben bejelenti, 
hogy Horváth Árpái szűkebb baráti 
köro elhatározta, hogy a kiváló szín-
ház; szakember em ékéniek ápolására 
megalakítja »Horváth Árpád Barátai-
nak Társusdgát-t és sajtó alá rendezik 
Horváth Árpád hátrahagyott Írásait. 

A Művész Színház Stella Adorján for-
dításában mutatja be Noel Coicétrd >Blit\e 
Spirit* című spiritiszta vígjátékát *A 
két feleség« címmel. A darab három fő-
szerepét Mezey Mária, Sennyey Vera és 
Várkonyi Zoltán alakítják. 

A Zeneművészeti Főiskola tanári kará-
nak régóta várt felfrissítése megkezdődött. 
Elsőnek Hernádi iHeimlich) Lajos, Kadosa 
Pál és dr. Szabolcsi Bence kapott meghí-
vást. 

V VÁCI-IITCÁN . . . 
Hány kiló a kiesike? 



A „LENINGRÁDI SZIMFÓNIA" BEMUTATÓJA 
KTA: LÁNYI VIKTíyt 

Fogják-e valaha ezt a zeneművet 
egyszerűen így emlegetni: Sosztako-
vies VII. szimfóniája? Nem, minden 
időkre Leningrádi Szimfónia marad. 
Miért? Talán mert zetaei monumen-
tum, Leningrád ostromának zengő 
emlékjelet Vagy zenei éposz a két és 
fél éven át körüliárt vi lágváros lakói-
nak hősi kitartásáról és ellenállásá-
ról! ór iás propagandaszónoklat, mely 
a zene nyelvién új tömegeket akar egy 
nagy eszme szolgálatába sorakoztatniT 
Mindebből van benne v a l a m i Mond-
hatnám azt is, hogy mindezeknek a 
művészi szándékoknak összefoglalása 
és kiiegeeesedése. De még sokkal több 
ennél. Sőt, ha akarom, egészen máa va-
lami E g y mélyen érző, g a z d i g képze-
letű, fölényes tudású zeneköltő irtóza-
tos, élet-halált jelentő emberi élmé-
nyének műVíszi formába ömlése. Ezt 
az élményt úgy hívják: Leningrád. 

Tudjuk a mű történetét, elmondta 
Zilahy Lajos, bevezető beszed ében, me-
lyet a Szovjet Szakszervezeti Küldött-
ség liszteletére rendezett bemutató elő-
adás előtt tartott az Operaházban. 
Tudjuk, hogy az ostrom kellős köze-
pén, az ágyúkból lőtt légi bombá-
zással korbácsolt városnak egyik sze-
gényes lakószobájában született meg 
a szimfónia. S hogy még az ostrom 
alatt bemutatták Moszkvában és New-
yorkban, a repülőgépen kicsempészett 
partitúrát A zenei monumentumot 
fölállíthatta volna, a zenei époszt meg. 
írhatta volna valaki más is, aki a tör-
téjielmd eseménynek nem volt szenve-
dő részese. Megalkothatott volna utó-
lag valaki egy Leningrádról szóló 
programszimfóniát. Egy i lyen mű 
azonban ekkora intenzitású, ekkora 
hstá«ú, semmiesetre sem lehetett vol-
na. Mert Sosztakovies müve *iem pro-
gramzene, noha van programja, ha-
nem élményzene. 

Azt írtam: van programja a szim-
fóniának. Mi ez a programi (Amelyet, 
mellesleg szólva, nem ártott volna az 
előadás estéjén árusított műsorlapban 
vezérfonálként ismertetni) Az első 
tétel kezdetben a háborúban álló Szov-
jet-Oroszország második nagyvárosá-
nak, a cárok hajdani Szentpetervárá-
nak, a proletárbirodalom Leningrádjá-
nak mindennapi munkáséletét »ábrá-
zol.ia*. Azután »elmeséli« a muzsika a 
•győztesek* hatalmi gőgjével támadő 
német el lenséges hadsereg közeledését, 
gyülekezését, ahogyan irtózatos túl-
erővel körülzárja, gyűrűbe szorítja a 
város t S éreztet i hogy dermed meg a 
lakosság élete a halálos szorítás alatt. 

Maga ez a nagyméretű e lső tétel 
rendkívüli költői megnyilatkozás. Le-
nyűgöző, lélekzetfojtó hatása semmi-
hez sem hasonlítható. Mialatt pattaná-
sig feszölt idegzettel, pil lanatig nem 
lankadó f igyelemmel hallgattam, nery 
hiszem, megértettem végre a szovjet-
esztétikának ar. elvont zenei kifejezés-
re is kiterjedő, alapvető követelmé-
nyét: a művészi realizmus elvét. Sosz-
takovies tényleg meg tudta csinálni, 
hogy egy valóság-élményt, mely nem 
e.sak az ő élménye, hanem egy sokmil-
liós tömegé, maradéknélküli kifejezés-
re juttasson a zene érzékletes nyelven, 
mindenki számára érthetően, őszintén, 
egvenesen, szabadon szólal meg, stili-
zálás és körülírás nélkül, még i s művé-

. \szien- Mondanivalói H&fH általánossá-
fVgok. hanem tényekhez fűződök. S a té-

nyekhez hozzátartozik a zenével ábrá-
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zolt szörnyűséges ettem én y halmazra 
reagáló tömegek lelki visszhangja is: 
a rémület és szorongás, a halálraszánt-
ság, a fogcsikorgató harag, a nyrly un-
dor, az elfojtott tettrekészség. 

Sosztakovies a művészi eszközök 
megválasztásában és felhasználásában 
is vérbeli realista. Tésmáí keresetlenek, 
beszédesek, az óriás emberi köíösseg 
hatalmas lélegzetvételéből áradok. 
Ilyen a zenekarkezelése is: vi lágos, 
természetes, félreérthetetlen. Hangsze-
relésében nincs semmi csil logó dísz. 
semmi henye töltőszólam- Harmónia-
fűzése i« mindig közvetlenül a célt 
szolgaija-

Ugyani lyen a formaépítkezéeie. A 
sz imfonikus tétel szokott feldolgozási 
részének helyébe triószerűen illeszti be 
a körülzárás borzalmas epiródját. En-
nek a triórésznek szerkezetéről fogal-
mat alkothat az. aki ismeri Kavel hí-
res Boleróját. A kisdob t á v o l i halk 
pergésű, száraz ritmusképlete felett fé-
lelmes, sejtelmes pianisszimóval meg-
szólal egy ridegen és idegenül hato. 
kegyetlen, merev drill képzetét kiváltó 
induló-dallam: nácicsizmák a láthatá-
ron! Tizenkétezer ismétlődik meg ez a 
szokatlanul nagyra méretezett, furcsa 
és zord metrikai elesuszamlásokkal ki-
hangzó. sültnémet niarsmelódia. (Meg-
döbbentő torzkép.) Miudegyik ismétlő-
dés egy-egy új erőfokozat A gyökéréig 
kiaknázott zenekarnak más-más hang-
s-ercso portjai dobogtatják- görgetik, 
zúdítják előre, Leningrád felé, a gyű-
löletes sátáni tébolytol megszállott, 
embertelen, lélektelen pusztító-hadjá-
ratra dirigált fegyvernemeket, a fa-
siszta haderőt És itt nyi lvánul meg 
a teremtő művészet rejtélyes dialekti-
kája: ez, az indulótéma félelmetesen 
rút, akárcsak az eszme, melyet jel-
képez. De a kompozíció, melyet Sosz-
takovies éhből a reális leleményéből 
megalkotott, a maga eszmei valóságá-
ban magasrendüen szép. 

Ez azonban semmit sem von le a 
többi részek értékéből és értékelésé-
ből. A műről szerzett benyomásom, 
első hallásra túlságosan erős volt és 
túl gazdag, semhogy így kapásból 
vég ig merném elemezni Csak egy 
pár szót most a másádik tételről, 
mely a békés múltra való visszaem-
lékezés idilljét tárja elénk sok, meg-
ejtő szépséggel, a harmadikról, mely 
a negyedikkel egybeépítve, drámai 
é lményt tükröz: ahogyan a költő el-
képzelt magányát, magasba törő feny-
veserdők közepette, megszakítja, szét-
dúlja a háború kitörésének, borzalma. 

A negyedik tételről már szóltam 
egy korábbi cikkemben, amikor a rá 
dióban hanglemezről volt alkalmam 
hallani a szimfóniának ezt a befejező 
részét Akkor Beethoven- Bruekner-
és Mahler-hatásokat említettem. Ezek 
kétségtelenül megállapíthatók. De 
ami ezeket illeti — kivált Mahlerrel 
kapcsolatban, egészen sajátságosnak 
látam az e s e t e t Ü g y érzem, nent Sosz-
takovies nyúlt vissza Mahlerhez, ha-
nem a dekadens 19. századvégnek ez 
a soha egészen meg nem érteit nagy 
mestere nyújtotta előre zsenijének 
csápjait a vágyot t álmodott jövőbe, 
ahol a művész megint az emberi kö-
zösséggel kapcsolódhat, úgy. mint a 
nagy klasszikus korszakokban. 

Sosztakovies átvette a fáklyát és 
diadalmasan lobogtatja a jelenben. 

MISSA SOLEMNIS 
A katolikus liturgia gazdag muzsikája 

az európai zene őskorától, a gregoriánunk 
tói kezdve át az orgánomon. a renaissancc. 
barokk és a bécsi klasszikusok nagy mü-
vein mindmáig bő terméssel árasztja el 
világot Ez a muzsika gyökerében és lé-
nyegében mindig vokális volt és az is ma 
rad. Itt a magyarázata annak, hogy az 
•gyházi zene leghibátlanabb, a templom 
áhítatát legniélyehben kifejező alkotásait a 
vokális, énekes kultúrákban kell kérőd-
nünk. A templomi énekesek számára azok 
a szerzők nyújtották a legtökéletesebbet 
akik, mint példánl Palestrina, egész mívh 
szetüket a hangszerek legneinesebbike: a. 
emberi hang szolgálatába állították 
Beethoven: a hangszeres zene virágkora 
nak utolérhetetlen mestere. Természetei-
nek kell vennünk azt, hogy abban a né 
hány művében, ahol az énekkart is mes-
szólaltatja, nem mindenben veti alá ma 
gát az emberi hang törvényeinek. A Misŝ i 
Solemnis Glóriájának és Credójának kórusít 
például inkább hangszerszerű elképzelés 
ben fogant: a sok éles és erőteljes ritmuf 
bármennyire is jól festi a szöveg extati 
kusabb részeit mégis idegenül tapad ai 
ének folyton dallamokért, lágy hullám-
zásért vágyódó természetéhez. A Míss« 
Solemnis legsikerültebb tételei azok (Beue. 
dictus, Agnus Dei). ahol a szöveg arn 
készteti Beethovent, hogy ilyen melódiá 
kat adjon az énekesek szájába. 

Az ismét összeverődött Budapesti Kórus 
és a Székesfővárosi Zenekar derekas raun 
kát végzett a monumentális mű előadása. 
vaL Ez mindenekfölött a kiváló zeneszerző 
és karmester: Bárdos Lajos érdeme. Bár-
dos minden sejtjével, minden idegszála 
val, a hívő alázatával és mélységével szol 
gálta a nagy alkotást A legkevésbbe 
sem ő, banem a Városi Szinház akuszti-
kája, a zenekar és az énekkar jól meg nen, 
oldható elhelyezése s a hangszerelés fo-
gyatékossága a hibás a hangzásbeli arány 
talanségokért A szólisták: Máthé Jolán éf 
Rissay Pál, de különösen László Magda ét 
Bösler Endre nagyban hozzájárultak at 
előadás megérdemelt sikeréhez. 

Járdányi Pál 

M07ART -MATINÉ 
Mozart költészetének tolmácsolása kettői 

követelményt támaszt az előadóművésszé) 
szemben: lemondást a külsőséges hatások 
hálás — de »olcsó« — alkalmazásáról é» 
ugyanakkor a legteljesebb odaadást, felöl 
vadást abba az egyedülálló mozarti vi-
lágba, ahol élet és művészet egyetlen ér 
zésbe olvad össze. ÉB ennek az érzésnek 
szinte változatai sincsenek, annyira egy-
szerű: a Szeretet ez, a Földnek oly sokáig 
számkivetett gyermeke — 

Rátkay Vera megható alázatossággal 
szívta magába, mint valami gyűjtőlencse, 
a mozarti Szeretet sugarait és igyekezett 
kivetíteni, meleget árasztani vele. Ez kü-
lönösen a D-dur Rondónál és az A-dur 
szonáta. L tételében sikerült a fiatal 
pianistának. 

Petri Endrének és Lengyel Gabriellának 
már nem is kellett igyekeznie. Szonétázá-
suk maradéktalan >belefeledkezés< volt a 
mozarti muzsikába, az E-moll szonáta elé-
gikus hangulatában éppúgy, mint ai 
Esz-dur életörömtől sugárzó hangjainál. 

A megbetegedeti Pataky Kálmán helyett 
Basilides Mária énekelt — négy, ritkán 
hallott Beethoven-dalt Minden szereplésé-
nél és minden dalnál újjászületik es a 
csodálatos müvészasszouy, részeltetve a kö-
zönséget is az alkotás lázas gyönyöreibeu. 
A szépszámú hallgatóság tombolva finné 
pel te . . . (r. gy. M 



TISZACSEGÉRŐL INDULT EL... 
Wilde Oscar szerint: >Ha a kritikusok 

vitáznak, a művész nyugodt lehet a dolga 
felőW. Vári- Weinstock Miklós jövőjéről 
pedig eltérnek a bíráló vé.emények. Van. 
aki kézlegyintéssel intézi el. mondván: 
•Esetleg lehet belőle valami«. — a másik 
oldal pedig egyenesen dicshimnuszokkal 
hozsannázik az •új tehorfenomém bemutat-
kozásáról. Vitáznak hát a kritikusok ás 
így nem érdektelen: a 23 éves fiatalember 
csakugyan >nyugodt-e a dolga felőltt 

A beszélgetés első perceiben már végte-
len rokonszenvet érzünk iránta. Kedves. 
»gamin«-es mosolya mögöt' valami csöndes 
szomorúság bújkál és válaszaiban eleinte 
ijedten rejtőzködik sablónmondatok mö-
gé. De aztán hamar kitárul és érezhetően 
örül, hogy a számára új környezetben is 
— melyet »festett világnak* szoktak ne-
vezni — kedvére őszinte lehet. 

— Tudom, hogy sokat, nagyon sonat 
kell még dolgoznom — kezdi a vallomást. 
— Hiszen eddig összesen másfél évig ta-
nultam esak énekelni. Debrecenben Hoór-
Tempis Erzsébet kezdett 
tanítani, majd Pesten 
Havas Andráshoz kerül-
tem. akinek nagyon so-
kat köszönhetek, hiszen 
tőle igyekeztem a »bel 
canto«-stílust elsajátítani. 
Azután bevonult és én is 
munkaszolgálatba kerül-
tem. Az éneknek köszön-
hetem vénül is az élete 
met, — de eleinte sok 

kellemetlenségem volt 
miatta. Az őrmester úr 

• :tak bizony nem tetszett, 
ahogy »nótáztam< és 

gyakran megfektetett 
miatta. A Szilasbalhás 
ról származó őrvezető pe-
dig vitázott, hogy: »ext 
mát dúrban kell énekel-
ni* és büntetésül a leg 
magasabb fák tetejéről Vári Weii 
kellett a kért nótákat B 
kívánt módon ismételgetni. December ele 
jén Székesfehérvár mellett árkokat ás-
tunk a Luftwaffe-nak. Az egyik német őr-
nagy (civilben építészmérnök) komoly 
zeneértő és rajongó volt és rendszeresen 
berendelt magához, hogy énekeljek neki. 
Mikor, az oroszok közeledtére visszavonul-
tak. a századommal együtt, élete kockáz, 
tatásával zárt autón elvitt a szovjet állá-
sok közelébe, egy tanyára és így búcsú-
zott: »Sok bűnt követtem el, de talán most 
levezekeltem. A zenekultúrának tartozom 
ezzel. . .< Akkor két napig egy kondás 
mellett dolgoztam, sánta idiótának tetet-
tem magam, hogy el ne vigyenek, — az-
után bejöttek a felszabadítók. Kárpátaljai 
bajtársaktól tanultam néhány orosz dalt 
s a szovjet katonák mindjárt maguk közé 
fogadtak. Az egyik magasrangú tiszt 
leküldött barátjához, a szabadkai parancs-
nokhoz. Olyan írást adott, hogy minden 
jármű készségesen felvett. Szabadkáról 
Szegedre kerültem, onnan — Vas Zoltán 
intézkedésére — Debrecenbe vittek, ahol a 
Vorosilov marsall tiszteletére rendezett 
estéüyen Heiinlich Lajossal együtt léptem 
fel. Mikor operai felvételre jelentkeztem 
és Komáromi igazgató énekeltetett. Fai-
loni mester, — aki Carusót ée Giglít is ve-

zényelte már — olyan elragadtatással nyi-
latkozott, hogy azonnal szerződtettek. 

— Egyáltalán, az emberek olyan kedve-
sek hozzám, hogy nem is tudom, mivel 
szolgáltam r á . . . 

Néhány percig csönd ült közénk. A - kis-
fiús* arcra rátelepszik az a háttérben volt 
szomorúságfátyol és úgy szeretnénk egy 
simogatással fellebbentem, vájjon mi van 
mögötte. 

— Boldogi — adjuk fel a varázsos kér-
dést. ; 

— Tudja, teljesen egyedül maradtam, 
az egész családom Auschwitzba került. 
Most, a Traviata-előadáson. mikor életem-
ben először álltam színpadon, végignéztem 
az czerfejű közönségen és szíven szúrt az 
érzés, hogy tulajdonképpen senkim sin-
csen. Es fáit. De aztán körülvettek a kol-
légák, Osváth Júlia is, Palló dr. is és 
én a legkisebb szeretetért is olyan hálás 
szeretnék lenni. Ugy érzem, csak ha sokat 
tanulok és csakugyan lesz belőlem vala-
mi. tudom majd kiérdemelni mindezt. Hi-

szen, akiket szerettem, 
nem élnek, csak a zene 
maradt meg számomra é> 
a munka. Már Pesten is 
szép feladatokat bíztak 
rám. azután. legkésőbb 
februárba, Milánóban kel 
mennem. A nevrya ki Met-
rojmtitain szerződtetett, 
dol,l&relőleget is adtak, az_ 
zal a foltétellel, ÍJogy előbb 

Olaszországban elsőrendű 
mestereknél továbbkép z-
tetnek. Angolul. németül 
oroszul beszélek már, 
most tanulok olaszul is. 

A szomorúságfátyol tel-
jesen eltűnt már, csillogó 
szemmel a munkájára 
gondol és a jövőjére. 
Ember szeretne lenni és 
művész. 

oek Miklós Ezzel a hanganyaggal és 
(Arin Foto stúdió) ezzel a becsvággyal, úgy 
érezzük, csakugyan *nyugefit lehet a dolga 
f e ' ő l . . . . 

Reményi Gy. István 

A RÁDIÓ BARTÓK-NAPJA 
A magyar rádió fennállása óta nem szol-

gálta oly nagyszabású cselekedettel a ma-
gas művészet ügyét, mint ami-yen az a 
teljes napi, egységes tervű műsor, melyeit 
ezen a héten Bartók BMa emlékének szen-
telt. Kora reggeltől éjfélig bármikor rá 
nyitott Budapestre a hallgató. Bartók 
neve, Bartók szava, Bartók zenéje szólalt 
meg a készülékből. Lajtba László, a zenei 
osztály vezetője, a műsor fölépítésével tö-
kéletes, a nagy halott szelleméhez méltó 
munkát végzett. Széltében-hosszábcn, mély-
ségében, magasságában fölmutatta Bartók 
emberi és művészi jelentőségét. A •nép-
szerű* Bartókot ugyanúgy, mint kivált-
ságos megértőkhöz szólót, a zongora-
művészt ugyanúgy, mint a folklo<re-kntatót 
és a Dunavölgy szélit ini összefogásának 
apostolát. Erre a Bartók-napra az egész 
kultúrvilágnak föl kellett figye'nie. 

IT. 
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BALÁZS BÉLA ELŐADÁSA 
A SZOVJET SZÍNHÁZRÓL 
Október 10-én tartotta meg Balázs 

Bé la e lső e lőadását annak a ciklus-
nak, melyet a Szovje t -Magyar Társa-
ság rendezésében 17-én és 24-én foly-
tatni fog. 

Balázs Béla, aki t izenhárom é v i g élt 
a Szovjetunióban és mint szovjet drá-
maíró résztvett a sz ínházak belső éle-
tében is, teát óra hosszat beszélt __ az 
ottani színházak sajátos helyzetéről ta 
szovjet társadalomban, v i szonyukról a 
néphez, mely minden szovjet színhá-
zat joggal nemzeti sz ínházának é s nép-
színházának tekinthet. Beszélt Balázs 
Béla arról a megható áhítatról, mely 
ott a sz ínművésze ié t körülveszi . Érde-
kes példákkal i l lusztrálta a szovjet 
kormány sa já tos v i szonyát a színhá-
zakhoz, melyek, bár mind ál lami szín-
házak, még i s te l jesen aatonomak mű-
vészi kérdésekben. S ő t a kormány 
megkövete l i tőlük, h o g y egyéni , a töb-
bitől különböző st í lusuk legyen. Ezért 
van o lyan nagy jelentőslége ott a ^mű-
vészi vezető rendezőknek, akikről a 
sz ínházakat elnevezik- Ezért fordul 
g y a k r a n elő, hogy egy darabot, e g y 
időben két, ső t három színház is ját-
szik, A dráma ugyanaz , — de a szín-
játék a különböző színházakban na-
g y o n különböző. A z úgynevezet t má-
sodik művész-színházát beszüntették 
azzal az indokolással , h o g y nincs lét-
jogosul tsága , mert nincs saját, a töb 
bitől különböző, e g y é n i játékstílusa-

Balázs Bélia aztán példákkal illuszt-
rálta. h o g y m i l y e n és mi t je lent a 
sz ínjátszás st í lnsa a Szovjetunióban. 
A színpadnak m i n t önálló instruj 
mentumnak a játéka a különböző 
n a g y rendezők kezében. Milyen Stani-
s7.lawsz.ki, Nemirov i t sch Dawtsohenko. 
Wachtangow, Tairow, Zavatski , a zsidó 
sz ínház stb-.' stb. sajátos st í lusa. Ho-
g y a n keresik a színházak a rendezés-
ben a költői, nagy formákat, a pá-
toszt lós romantikát, ami kiemeli az 
útszéli , hevenyészett natural izmus ba-
nalitásából . 

Balázs Béla rámutat, hogy ez a stí-
lus-akarás, a nagy forma keresése ösz-
s z e f ü g g azzal, hogy elvárják a szín-
házaktól éppúgy , mint minden más 
művészettől , h o g y a humanitás n a g y 
eszméinek hordozói legyenek. Mert 
neim ismernek el n a g y művészetet , ma-
g a s morá l i s szellem, igazságra vilá-
g í tó poézis nélküL 

Balázs Béla szabadon beszél. Eleve-
nen értékelteti , sőt gyakran szinte el-
játssza az e lmesél t színpadi jelenete-
ket. 

fí. I. 

JES2JÉSYIN VERSE: 

Ő S Z 
Kopasz erdők, néma rétek, 
Pára leng a lomha vixen; 
Már a messxl dombok kékek, 
Elgurult a nap ax égen. 

Vlmes tett ax ót, az ösvény. 
Sejti tán, togy nemsoká-a 
Jön a tél. a szürke, fösvény 
S hosszá álom leyx ax áloia. 

S én is érzem: tegnap óta 
Már a* ««xí ködök szallnak 
És a holdnak röt korongja 
Világit a könnyű szánnak... 

Oroszból fordította : 
Raírs István 

1*> 



A moszkvai Nagyopera 
• - n— 

Egy moszkvai filmgyárban -

GAÁL FRANCISKA 
beszél m o s z k v a i ú t j á r ó l , a s z o v j e t s z í n h á z i 
k u l t u r á r ó l és az o r o s z v e n d é g s z e r e t e t r ő l 

Mindig önmagát játssza. Fitos jának meghívására két hónapot 
szőkesége újjáépülő pesti ottho- töltöttem Moszkvában. Szerény-
nában is olyan közvetlen, olyan telenség ezt mondanom, de 
friss és üdítő, mint filmjein, olyan ünneplésben volt részem. 
melyeken felejthetetlenül édes, 
szurtos-maszatos »srácot< alakí-
tott, vagy tüllfelhőkben pom-
pázó fiatal lányt, vagy tejszagú. 
tiszta hollandi menyecskét. Ha 

amihez foghatóra alíA volt pél-
da. A hatalmas birodalom legtá-
volabbi zugában is ismernek, 
szeretnek... 

— Egyéni varázsán kívül mi-
percekre beosztott idejének zsú- n e k tulajdonítja ezt a valóban 
folt programjáról beszél, nem példátlan népszerűséget» 
kap a fejéhez, csak mosolyogva 
vállat von, mintha maga is cso-
dálkoznék rajta: hogyan győzi 
mindezt... De győzi. Hol ked-
ves legyintéssel, hol bájos fin-
torral vágja át magát a körü-
lötte zajló élet apró zökkenőin. 

— Oroszországban nem sokat 
számit az. amit itt Pesten 
•egyéni varázsnak* neveznek. 
Egyszerűen felismerték film-
jeimben a szociális tartalmat, 
tetszett nekik, hogy elesett em-
bereket játszom — és állítólag 

A háború alatt keveset hallót- jól játszom őket. Pedig nem 
könnyű megnyerni az orosz nép 
szeretetét, hiszen sok nagy mű-
vészük valósággal elkényezteti 
ízlésüket. Megint szerénytelen 

tunk róla, csak emlékeztünk rá. 
Ugy fedeztük fel újra magunk 
nak. mint »a Szovjetunió legnép 
szerűbb filmszínész nőj ét*. 

Moszkvai útja. élményei után leszek: a moszkvai filmakadé-
érdeklődünk. mián nemcsak a fényképem lát-

A Tretyakov-múzeumban. Gorkij szobra előtt 

Alsó kép: Gaál Franciska Grígorij Alexandrov 
Orlova színésznő és Gileos zongoraművész 

— A »Voks«, a szovjet kultu. ható mindenütt, hanem az én 
rális és művészeti élet központ- filmjeimről tanítják a nővén 

Alsó kép: Fogadás a >Voks<-nál Gaál Franciska tiszteletére 

1 L - M 1 I H I M B — g 
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•lékeket játszani, sírni és ne-
vetni . . . Valahányszor új filmet 
kapnak Amerikából, vagy ma-
guk gyártanak: az én filmjeim-
hez mérik 

- Sok szépet hallottunk és ol-
vastunk az orosz színházi kul-
túráról. Mit tapasztali ezen a 
téren? 

- Minden este színházban vol-
tam és csodálatos előadásokat 
láttam. Túlzás aélk&l mondha-
tom, hogy a világ legjobb szí-
nészei és legkiválóbb rendezői 
dolgoznak a Szovjetunióban. 
Csak a >Pygmalion*, a >Pique 
f)amc« és a »Carmen« kápráza-
tos előadásait említem a sok kö-
zül. Soha nem láttam ehhez 
roghatót! Balázs Béla Égi és 
földi szerelem* című darabját 
óriási sikerrel játsszák Lenin-
grádban és boldogok, hogy a ki-
váló magyar író másik darab-
jához, a >Cinka Panna balladá-
já«-hoz Kodály szerez zenét. 
Balázs Béla filmkönyve két hó 
nap alatt több kiadást ért el és 
egyetlen példány sem kapható 
belőle. 

— Mit tanulhatnánk a szovjet 
szinházi kultúrától? 

— Mindent, ami a színházzal 

összefügg! Főként azt. hogy 
egy darabot hat-nyolc hónapig 
próbálnak és még a háromszáz-
nyolcvanadik előadáson is javí-
tanak rajta. 

— Korábban is tudott arról, 
hogy milyen népszerű Oroszor-
szágban) 

— Még Kaliforniában éltem, 
amikor Lubitscb elhozta híre-
met. 

— Az orosz közönség? 
— Imádja a színházat. A szín-

ház és a gyógyszer — a testi 
és a lelki orvosság a legolcsóbb 
odakint 

— Tervei? 
— Rengeteg ajánlatot kaptam. 

Tavaszra visszahívtak Oroszor-
szágba. Magyarul játszhatom, 
csak menjek . . . Azt hiszem, me-
gyek. Nem tudtam olyat gon-
dolni. hogy ne teljesítették 
volna. Máshol az emberek kí-
váncsisága tett népszerűvé. 
Oroszországban sírni kellett at-
tól a szeretettől és tisztelettől, 
amellyel elhalmoztak 

Itthoni terveiről alig beszél 
Gaál Franciska. Annyira eltölti 
az emlékezés az orosz nép mű-
vészetéről és vendégszereteté-
r ő l . . . 

Gyenes István 

HoHywootflMR töltött esztendoröi 
és az aaarftal Magyarokról 

L a k á n Pál 
(Tata: U U h Bét*; 

— Mikor érezted, hogy be 
futottál, mint filmszínész? 

— Abban a pillanatban, hogy 
megérkeztem Hollywoodba. As 
első filmemben Pola Negri volt 
a partnerem, a másodkibar 
Bánky Vilma. 

— Melyik voflt a kedvenc sze-
reped? 

— Volt? Nem vo l t hanej* 
lesz! Mindig a következő! Az 
AKO Stúdióhoz szerződtem öt 
évre és most kaptam értesítést, 
hogy két hét múlva kezdik for 
p; tni Hollywoodban az új fii 
memct 

— Mi újság as amerikai ma-
gyarok körében? 

— Molnár Ferenc Newyork 
ban él. A Liliom-ból operettéi 
irtak. Most >Carusscft« címen a 
Broadway legnagyobb sikere. 
Uj darabjáról nem tudok. Mo) 
nár különben lefogyott anti-
alkoholista, nem dohányzik -
soha ilyen jól nem nézett ki. 
Nem látta soha hátrányát sen> 
ő, sem mi. kivándorolt magya-
rok, hogy nem vagyunk szüle 
tett amerikaiak. Odakint nen. 
számit a nemzetiség, vagy hogj 
milyen társadalmi osztályból 

származik az ember, esak az. 
hogy mit tud. 

— Igaz, hogy te fogtad el Pá 
ger Antalt? 

— H á á t . . . — Mosolyog. -
Németországi utazásom alatl 
megismerkedtem vele. Nyugod-
tan é l t fogalma sem volt róla. 
hegy körözött háborús bűnös 
— Micsoda pozőr az as ember' 
Amikor azt kérdeztem, tuelyi 
színház tagja vo l t azt felett-', 
egyiké sem: külön művésze'' 
csoportnak volt a vezére, írók. 
festők és znás művéssemb' r l 
sereglettek köré . . . És látta ;.k 
volna, milyen arccal mondta 
ezt! Megkért hogy juttassam ki 
Amerikába. 

— És te? 
— Jobbank tartottam más-

hova juttatni. 
Már búcsúzik is. A r ühá» 

idősebb tagjai, a régi kr:iégák 
kisérik kifelé — a szinpat Jn pe-
dig Apáthy Imre, aki Gá-
bor Andor »Doi tárpapa* címé 
vígjátékát rendezi, a színészek-
hez fordul: 

— Folytassuk a pró? i t Har 
madik felvonás. . . 

Láayi Andrv 

Délelőtt tizenegy óra. A Víg 
színházban abbamaradt a pró-
ba. A színpadon izgatott csoport 
vesz körül egy magastermetS. 
szélesvállú, mosolygósarcú fér 
f i t Az tidegenc az amerikai tá-
bori színészek egyenruháját vi-
seli. A neve: Lukác* fái. 
Nem »repülőőrnagy*, mint s 
pesti lapok írták, egyenruhája 
az amerikai tábori színészek 
egyenruhája. Mint Amerika 
népszerű sztárjai. Lukács Pál is 
évenként tizenőt hetet játszott a 
háború alatt különböző front-
színházakban. Most is ebben a 
minőségében jött Budapestre, 
szülővárosába, ahonnan 1927-ben 
szerződött el Hollywoodba, 
filmszínésznek. 

Lukács Pált Varsányi Irén 
sfedezte fel* Kassár, 1975-ban. 
Kassáról került a Vígszínház-
hoz. Majdnem egy évtizeden át 
játszott itt a »Pillangókisa«s* 
ssony* Pinkerton hadnagyához 
hasonló elegáns, hódító hősszs-
relmes szerepeket Kitűnő fellé-
pése, könnyöd bonviváustílusa 
hívta fel rá as amerikai rende-
zők f igyelmét Hollywood lázas 
tempóját nagy versenyét la 
győzte tehetséggel. Beérkezett 

— Mióta éfísz kint? Mikor ér-
keztél Pestre? meddig ma-
radsz? — röpködnek a kérdések. 

— Tizennyolc év előtt men-
tem ki Hollywoodba és azóta 
esak egyszer voltam itthon, ti-
zenkét év előtt egéRzen rövid 
időre. Most tíz napig maradok 
Pesten. Ahogy megérkeztem, 
első utam a Vígszínházhoz ve-
zetett — képzelhetitek, mit érez-
tem, amikor megláttam a szét-
bombázott épületet. 

(TV**: VárkMyi SwdiA) 



BRÓDY SÁNDOR 

A TANÍTÓNŐ 
Készül az első demokratikus magya 

film. Bródy Sándor harminchét evvel 
ezelőtt a következő mondatokat adta 
a földbirtokos szájába: 

— Szeretem én a parasztot, belőlük 
sarjadtam. Ezeket szeretném én bevin-
ni az ország vezetésébe. 

A filmnek az évszázados feudalista-
kapitalista-bűrokrata korrupció adja 
meg a hátterét A nyomoruk miatt 
Amerikába vándorló, parasztok, a né-
pet sanyargató falusi kiskirályok, a 
szolgabíró, a jegyző, a káplán, az or-
vos, a patikus, akik mint az iskolaszék 
tagjai, elcsapják a tanítónőt, mert 
Zolát mer olvasni — csupa olyan mo-
mentum, mintha nem harminchét évvel 
ezelőtt, hanem tegnap írták volna. 

A forgatókönyv írója ós a f i lm mű-
vészi vezetője Zsoldos Andor. Renge-
teg külföldi ós magyar siker áll mö-

f ötte- Érdekes, hogy minden na^fysi-
erü filmjének a rendezőjét, Szekely 

Istvánt (Rákóczi-induló) és Koszté r-
litzet (Btaskircsev Mária) a pestiek kö-
zül és a berliniek közül is jónéhányat 
felszippantotta Amerika 

— Soha n<vm dolgoztam i lyen áhítat-
tal — mondja a Fényszórónak. — Az 
első demokratikus magyiar f i lmnek be 
kell járnia az egész világot. Eddig egy 
magyar fi lm 12—15 műtermi nap alatt 
készült el, mi 40 napig forgatunk. A 
'múltban 20—25 beállítást vettek fel na-
ponta, mi 8—10-et 

— A forgatókönyv megírásánál a 
legnehezebb feladatom az volt, hogy 
mindenben alkalmazkodjam Bródy 
Sándor stílusához. A filmben rengetei 
olyan történik, amit a darabban csal 
elmondanak, vagy ami ezeknek a fo-
lyománya. Itt a párbeszédeket igye-
keztem Bródy Sándor nyelvén vissza-
adni. 

— Művészi elgondolásaim egyik pil-
lére a nagyszerű színészgárda. Ez a 
film statiszták nélkül készül. A vezető 
és natryohb szerepéken kívül 39 egé-
szen kiesi, egy-két mondatos szerep 
van, amelyet a legkiválóbb színészek 
játszanak. Szörényi Éva a címszerep-
ben a ' legpslegelsők közé fog ugrani. 
Tudtam róla, hogy nagyszerű színész-
nő, de hogy ilyen mélységeket, ilyen 
megrázó emberi hangokat hoz, ez szá-
momra is komoly megdöbbenést je-

Szörénvi Éva 

lent. Jávorrot unt mondjak! 
Amikor Bródy a figurát megal-
kotta. ismeretlenül i s Jávorra 
gondolhatott- Szenvedésein ke-
resztül, művészete a legneme-
sebb szenvedéllyé érett Várko-
nyi drámai erejét se kell bemu-
tatnom. De he kell mutatnom 
egy csomó meglepetést: Bodnár 
Jenő, a Nemzeti Színház nagy-
szerű művésze most játssza élete 
első nagy filmszerepét, beszélni 
fognak róla. Vagy Berky Lili, 
ez a nagyszerű asszony, aki első 
intrikus szerepét alakítja. Vagy 
a legöregebb aktív magyar szí-
nésznő, a 82 éves Vágó néni, aki 
rövid jelenetében Amerikába in-
duló f iá t akarja visszatartani. A 
könnyező színészek és műszakiak 
dörgő tapssal jutalmazták meg-
rázó a lakítását 

— Van öt szereplő, akik mindig 
együtt kerülnek a gép elé és aki-
ket a műteremben már minden-
ki így hív: az öt gonosz. Ezek a 
szolgabíró: Dénes György, a 
jegyző: Fenvö Emil. a káplán: 
Rajczy Lajos, a patikus: Keleti 
László és az orvos: Bárdi Ödön-
Van aztán négy édes: a plébá 
nos: Rózsahegyi Kálmán, a kán-
tor: Gózon Gyula, a kánjorkis-
asszony: Bánky Zsnzsi és egy 
hetvenéves fűszereissegéd: Sar-
kady Aladár. Pompás szerephez 
jut Kiss Many i egy vidéki ri-
pacsprimadonna figurájában. Vi-
dor Ferike és Pártos Erzsi két 
kabinetalakításban, Makláry 
Zoltán, aki e g y angol lovásznak 
öltöztetett parasztfiút játszik, a 
Tiszazug remek Ladányija _ egv 
parasztforradalmár szerepében. 
Zátony Kálmán, aki a csendőr-
típust alakítja, Peti Sándor, aki 
mint a falu postása, nranyos de-
rűit hoz a filmbe. Végül hat ki-
vándorló paraszt rembrandti fi-
gurái: Gárday Lajos, Juszt Gyu-
la, Dezsőfy László, Dózsa István, 
Bodonyi. Béla és Pór Miklós. 

Zene: Polgár Tibor, díszlet: 
Pán József, operatőr: Eiben Ist-
ván, rendező: Keleti Márton. 

Keleti Mártonról csak annyit 
mondhatok, hogy ha megnyílnak 
a határok, őt is utóiéri a vég-
zetem: elviszik Amerikába. 
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GRANT KAPITANY GYERMEKEI 
Verne Gyula, legiiíresebb regényeinek egyikét, 

a Grant kapitány gyermekei t V. Weinstoek orosz 
nnásterrendező f i lmesítette meg. A címszerepet a 
Köztársaság művésze, Jurjev alakítja. Partnerei: 
Bazanova, R. Szegal. Cserkaszov, Csvelov, Sztrel-
kova és Vitostov- A Városi Színház mutat ja be. 
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őméltósága bevonul a demokráciába & r 
***6t 

Az elmi ' hetek egyikén a Népbírí-
»ág — é* . nden tiszteletünk az övé 
— őmél tó ságát nem jogerősen bár, de 
felmentette a vád alól. sőt szabadlábra 
is helyezte. Nem háborús Minőt 
többé. Népellenes cselekedettel sem 
vádolhatja senki, éppewolyan teljes-
jogú polgára az új demokratikus Ma-
gvarországnak. mint araikor munkás-
ságáért, legfőképpen nemzetim politi-
kai magatartásálért a kormányfőtaná-
esosi címet kapta, vagy sváb nevét 
kellemesebb hangzású magyar névvel 
cserélte fel, vagy amikor éppen pld. a 
a lnamara felállításának szükségessé-
gét hangoztatta igen erőteljesen a 
lillafüredi filmhéten, őméltósága be-
lépett a demokráciába. A tárgyaláson 
a mentőtaűuk a megilletődés hangján 
alázatos tisztelettel bokázva vált ig bi-
zonygatták, hogy hiszen őméltósága 
sohasem volt jobboldali és igazán csak 
a legjobbat lehet róla mondani, mert 
arról igazán nem tehetett, hogy a hír-
adó filmek, amelyet a vezetlése alatt 
álló vállalat állított elő kilométer-
számra, nem éppffln demokratikus felvé-
telek voltak, vagy legalábbis nem 
olyanok, amelyek a háborúban való 
részvételről a magyar népet lebeszél-
ték volna. Ö erről nem tehet, persze, 
hogy nem! A tárgyalás u- i. egy* 
hangú volt, hiányoztak a vádlók, akik 
a híradó propagandájából erőt merít-
ve. a biztos és könnyű győzelemben 
bízva, az orosz harcmezőkön, a voro-
nyezsi halálmars valamelyik jeltelen 
sírjában némán vádolnak, hiányoztak 
a mosolygó leventék, akiket a pálya-
udvaron Németországba való indulás 
előtt biztatóan simogatott vitéz Béldy, 
— hiányoztak honvédeink, akik a hír-
adó magyarázata nyomán a partizán-
vadászatban valami könnyű kalandot 
véltek és hiányoztak még soktan, akik-
ben a híradó erősítette meg a német 
győzelembe vetett hitet. Az a magyar 
híradó, amely magyar létére 1941-től 
1944. év végéig Hitlert i3 ízben vetí-
tette különböző események kapcsán a 
magyar közönség e l é míg saját urát 
és kormányzóját, a nemkevésbbé. re-
akciós Horthyt csak 37 ízben, — az a 
magyar híradó, amely »Szovjetorvtá-
niadás pusztításai Kassán* címmel be-
!ehaj»z< Ha népünket a Szovjet elleni 

háborúba, — az a magyar híradó, 
amelyben a Szovjetet a leghazugabb, 
a leghamisabh, a leg rosszindulat úbb 
színben tüntette fel a tájékozatlan ma-
gyar közönség előtt. 

Az antibolsevista, népellenes, Szov-
jet ellen izgató magyar híradóért, há-
borús propagandáért senki sem fele-
lős többé! őméltósága mindössze a 
vállalat vezető igazgatója volt. őt fel-
mentette a Népbíróság. Ilyenkor azt. 
szokták írni, hogy semmi sem áll tá-
volabb tőlünk, mint az, hogy a bíró-
ság ítéletét kritika tárgyává tegyük. 
Helyes! Nem tesszük kritika tárgyá-
vá! Csak kérdezünk: 

Ki felelős a háborús filmusztíáso-
kértt 

Ki felelős a filmkamara felállitd-
sáértt 

Ki felelős a propagandafilmekértt 
H a őméltósága mindezért nem vál-

lalja férfiasan a felelősséget, akkor — 
mint mondani szokták — nyilván ma-
ga a rendszer tehet minderről. Vagy 
végKŐ fokon, ha még élne, talán éppen 
Goebbels váHalná magára mindezt 

Csodálatos paródiája a felelősségre-
vonásnak! A mult filmszakmájának fa-
sisztái. a kamara létrehozásának, az át-
állításnak tajtékzóiszájú sürgetői, a szél-
sőjobboldali filmszakma érteinti szer-
zői nyugodtan élnek, tesznek-vesznek, 
mintha mi sem változott volna Ma-
gyarországon. A »Magyar Film« című 
hírhedt kamarai lap főszerkesztője, az 
uszító cikkek szerzője, az Ü j Európa 
»V« betűs hirdetője nyugodtan, zavar-
talanul dolgozik, gondolván: nyilván 
elfeledkeztek róla, meg aztán — Őmél-
tóságát is felmentették. Az egykori 
nagyhangú, származása és politikai 
magatartása révén kitűnő pestkörnyé-
ki mozihoz jutott, jobboldali konjunk-
túralovag igen konzekvensen, nem fe-
ledve a multat, otthagyta a filmszak-
mát és mit is csinálhatott volna egye-
bet. — a Kisgazdapárt egyik kerületi 
szervezetének alelnöke lett. 

őméltósága kor- és kartársának, a 
Hunnia filmgyár nemkevésbbé hírhedi 
igazgatójának két levelét tartjuk a 
kezünkben: 

Az egyik a napokban hazahozott An-
tal István propagandaminiszterhez 
szól. amelyben a levél írója röviden 
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és tömören szélsőjobboldali meggyőző 
dését és magatartását vázolja a mi-
niszter előtt és erre a magatartására 
való hivatkozással kéri a minisztert 
hogy csak és kizárólag őt bízza meg 
azzal, hogy ezt a rendkívül fontos, t 
keresztény nemzeti szellem propagálá-
sával felbecsü Ehetetlen jelentőséggel 
bíró filmszakmát a zsidóktól és a> 
egyéb oda nem való elemektől ő tisz 
títsa meg. 

A másik levél a felszabadulás után 
íródott A f i lmgyár jelenlegi vezetősé-
géhez címezve és az egykori rettegett 
Turul-vezér, propagandaminisztériumi 
referens (mert a miniszter csakugyan 
megbízást adott neki) lelkendezve ír-
ja, hogy neki, mint a demokrácia 
egyik és legrégibb élharcosának, neki. 
aki o!y<an sokat szenvedett éppen a? 
új demokratikus Magyarországért, -
neki, aki az elnyomottakkal annyi jó, 
tett, — neki ott a gyárban van a he-
lye, neki feltétlenül részt kell venni* 
éppen" a múltja alapján a filmszakma 
demokratikus újjáépítésében. 

Hát igen! Ez a levél meggondolandó 
valami, ha azt nézzük, hogy öméltó 
sága sem hdb'-ús bűnös, hanem de-
mokratikus dl'- .npólgár lett• J6 volna 
ha egyszer valaki pontosan megfogal 
mázná a filmszakma számára hogy 
mi ig az, hogy demokrácia, — helye-
sebben: milyennek kell lennie a demo-
kratikus filmszakmának, illetve kik 
tarthatnak jogot arra, hogy ebben 
részt vegyenek. Mert amíg ezt nem 
tudjuk és amíg Őrnél tóságát a N é p 
bíróság, társait pedig a társadalom, 
egyik vagy másik politikai párt szal 
válja a múltjától, addig más Irasonló. 
sőt diplomával rendelkező urak, akik-
nek pedig ezt tudni illene, csodálkoz-
nak, egyenesen fel vannak háborodva 
azon, hogy a filmszakma nem akarja 
visszafogadni őket tagjai közé azért, 
mert pld. a második »Ktvánsághang• 
versenyc-f készítették, avagy hivatalos 
minőségükben szóban és írásban egy-
aránt az »új Európa* mellett és a biz-
tos német győzetem mellett tettek hi-
tet 

Ezek az urak szeretnék gyorsan el 
felejteni, vagy legalábbis leértékelni 
múltbeli működésüket, de szerencsére 
a demokratikus filmszakma dolgozói 
jobban emlékeznek, valóban konzek-
vensek maradnak, nem akarnak és 
nem fognak egyszerű non ehatanoe-
szal felejteni: Őméltósága és társai 
ügyét megfellebbezik, — nem a Népbí-
rósághoz. hanem a demokráciához-
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Önkritikája. 
é s nem " ?! 

Multheti számunkban Molnár Mik-
lós keserű és szigorú cikket irt arról, 
hogy, úgymond, nincsenek ió magyar 
színdarabok egyáltalában. Ez a szerző 
véleménye és ízlés dolga. Ebbe nem 
szólhatunk bele. Ha a Fényszóró kri-
tizál, csak a cikk elvi szempontjait ki-
fogásolhatja. Ezt meg it teszi. 

Molnár Miklós egy meg nem neve-
zett (talán csak feltételezett?) színmű-
ről azt mondja, hogy bár minden te-
kintetben kitűnő, sőt >még cselekmé-
nye is izgalmas, végig emelkedő és 
mégis: egyetlen embert sem ragadna 
meg, ha színpadról hallaná. Miért? 
Azért, mert az író az Eszme ügyét 
akarja szolgálni és nem a dráma 
ügyét.* 

*és nem*?!... Mert lehet ám az a 
darab akármilyen jó: »jellemábrázo-
lása határozott, stílusa lendületes, 
párbeszédei jók, szerkezete kitűnő...* 
(talán Shakespeareről beszél?) — Hiá-
ba minden! Egy csipetnyi eszme és 
vége! Nem lehet színpadi sikere. Mert. 
nem az eszme ügyét, hanem a drá-
ma ügyét kell szolgálni. Hát igaz is-
Látjuk Shakespeare-nél, Móliére-nél, 
Calderonnál, Goethénél, Schillernél, 
Ibsennél. Hiába írtak kitűnő drámá-
kat. Hiába volt a cselekményük is iz-
galmas és emelkedő- Hiába dolgozott 
»Hamlet* olyan trükkökkel, mint a 
színpad a színpadon, és a dühöngő 
dulakodás a nyitott sírban, hiába dol-
gozott. rémes granginyol-jelenetekkel 
úgy, mint a Faust is- Egyetlen em-
bert se tudtak megragadni színpadról 
ezek a darabok. Bizony megbuktak és 
örök feledésbe merültek. Miért? — kér. 
di Molnár és lecsap a felelettel: Mert 
az Eszme ügyét szolgálták és nem n 
dráma ügyét. 

Azt hisszük, kár időt és papirt 
vesztegetni annak megvitatására, hogy 
valóban megölne az eszme minden 
színpadi hatást? Minden iskolát vég-
zett ember tudja, hogy vérbeli dráma-
író (költő) darabjában az eszme (per-
sze nem a nagybetűs Eszme, hanem 
csak az egyszerű kisbetűs) nem kívül-
ről rárakott teher, melyet a színmű 
úgy hordoz, mint a szamár a túlne-
héz zsákot és görnyedve iparkodik el-
juttatni a közönségig. Nem sok irodal-
mi ismeret kell ahhoz, hogy száz pél-
dát hozzunk fel arra, hogy a jó darab 
eszméje nem is választható külön an-
nak drámai organizmusától. Az eszme 
ad plasztikát az alakoknak. Az eszme 

váltja ki a drámai konfliktust és vele 
a cselekményt. Az eszme mozgató mo-
torja még a színpadi hatásoknak Is 
mint Az ember tragédiájában és a 
Faustban, melyeknek színpadi ereje 
éppen abban áll, hogy az eszmét nem-
csak hirdetik, hanem az a cselekmény-
ben minduntalan megtörténik. 

Nem érdemes nagyon komolyan be-
szélni erről. De a találós kérdéseket 
mi is szeretjük. Mit jelent az, hogy a 
»dráma ügyét szolgálni?* — Molnár 
Miklós érdekes — bár nem konkrét — 
például hoz fel egy ismeretlen dara-
bot, melynek jellemei, párbeszéde, szer-
kezete, lendülete, izgalmas cselekmé-
nye, szóval mindene, amit eddig drá-
mai kvalitásnak tudtunk, elsőrangú -
mégsem szolgálja a dráma ügyét. Hát 
mi kell mindehhez még, hogy megra-
gadja az embereket a színpadról? 

Mi azt hisszük, hogy kissé világosab-
ban kellene meghatározni a fogalma-
kat. Ha az évezredek óta elismert leg-
magasabb művészi kvalitások se tud-
ják elérni azt a hatást, melyet Molnár 
Miklós a színmű sikeréhez szükséges-
nek tart, akkor nyilván nem azt keresi 
ő, ami a »dráma ügyét*, hanem in-
kább azt, ami a kassza ügyét szol-
gálja. 

Nem zárkózunk el ez elől a szempont 
elől sem, annál is inkább, mert nem 
hisszük, hogy csak rossz darabnak le-
het sikere és az, hogy egy darab meg-
Irukik, még nem bizonyítja jóságát. 
De a siker vására is kettőn áll- A da-
rabon és a közönségen és ha arról be-
szélünk, hogy megragadhat-e valakit 
a darab, akkor fel kell vetnünk a kér-
dést, hogy kit? Mert a közönség nem 
egyféle. Budapesten sem. Darab és 
közönség találkozása négyféle konstel-
lációban történhetik: 

1. Jó darab — jó közönség. 
2. Jó darab — rossz közönség. 
3. Rossz darab — jó közönség. 
4. Rossz darab — rossz közönség. 
Az 1. biztosítja a sikert. A 2- a leo-

több esetben. 3. és L biztos bukás. Mi-
vel a rossz közönség számszerint min-
dig nagyobb, azért az olyan eszmétlen 
darabok, mint a Csodabár, — ugyebár 
— jobbon *szolgálják az ügyet*. De 
azért Molnár Miklósnak nincs oka 
ennyire félnie az Eszmés daraboktól 
sem. 

A FÉNYSZÓRÓ 

2lSS&JH MŰBÚTOR 
G O M B O S ASZTALOS ÖZEMBEN 
KombinóH. ha lók , konyhák , rekomtk, .gyei _ 
darabok is. Vttfl. R A D A S K A tVA RI A-U T C A Z O 

I N É Z Z E M E G A C I P Ő J É T . * 
| MERT MÁSOK IS MEGNÉZIK} ffcsKE^us 

—> melltartó 
m á s mint a többi 

Á VIDÁM VARIETÉ ÚJ MŰSORA 
Aliig begombolkozva, dideregve öltönk 

be a Vidám Varieté szegényes nézőterére 
abban a reményben, hogy az új műsor 
« >Fejjc3 lefelé* felmelegít, rakétaként 
robbanó, szikrázó hámora áttüzeert. 

Humorban, jókedvben azonban adósunk 
maradt a. kis színház. Fagyoskodva kellett 
végignéznünk az >újjáépitett« Hacsek ér 
Sajót, akik a megboldogult Terézkóróti 
Színpad áporodott, sikamlós vicééit, a 
szép WeinbergernériH és »dezsöné«-r6! 
vagdalták egymás és a közönség fejéhez, 
v égi gf áztak az egy fel vonásokat, abol ki 
be járkálnak a színészek és mindenkit ősz 
szetévesztenek mással. 

Pedig Király Dezső (Bex), a konferan-
szié, mondott valami' a demokráciáról í*. 
hogy boldogok lehetünk, mert már a ka 
baré szatíráiban szabadon gúnyolhatja, 
kifigurázhatja közéletünk ferdeségeit, ve-
zetőit. Mégse voltunk (boldogok, mert » 
szabadság ellenére sem hallottunk szati 
rát, szellemes perszi flázet. 

Az előadásból kiemelkedik Rejtő Jenő 
kis egyfelvonásosa, amelybe Dezsőt t y 
bölcs humora s a kis Somogyi Évi bájov 
fiatalsága hozott valami színt és vigaszt. 
A varietérészből Wing-Fai kínai zsoglő: 
ördöngös ügyességét keB megemlíteni. 

K. Gy. 

t á t a Csendet Teupccc** 
(Corvin) Bobért Carson neve nem szere-

pel az irodalomtörténetekben, egyszerű 
bestseller író. harmadrangú amerikai fil-
mek storyját szokta írni. Most neve egy-
szerre ismert lett a mozibajáró közönség 
előtt, az e'sö filmírók közt szerepel. 

Pedig a »Túl a Csendes Tengeren* mfü-
géje nem is olyan különös, újszerű, alap-
jábanvéve elcsépelt kém történet. És mégis 
mi az, arai Carsont divatos filmíróvá 
avattat Igazi filmstoryt írt. >Filmszerű-
filmet. 

A »Túl a Csendes Te'ngeren* nem fény-
képezett novella, mint f i mjeink legtöbbje, 
hanem pergő csdekményö. vizualitásávaJ 
feszültséget teremtő filmdráma. 

Egy perccel az amerikai-japán háború 
ki'örése előtt vagyunk. Az óriás repülő-
erődök még nem szálltak fel, hogy váro-
sokat tüntessenek el a földszínéről, az 
ágyúk még nem gzó'altak meg, hogy hang-
jukkal elnyomják a templomok harang-
jait. De a látszólagos csend mögött komoly 
erők feszülnek egymásnak. Az amerikai 
kémelháritó osztály kemény és véres har-
cot vív a japán kémszo'gálattal. Erről az 
elfojtott, lélegzetelái'ítóan izgalmat! harc-
ról szól a film, kémekről, szabó törőkről é* 
persze, az elmaradhatatlan szerelemről. 

A kitűnő rendezés John Huston érdeme. 
A főszereplők, Mary Astor és Humphrey 
Bogart, különösebb színészi élményt nem 
nyújtanak. Oy-
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BOSZORKÁNYT VETTEM FELESÉGÜL 
fVárosi Színház.) René dair, a nagy 

francia rendező, merész »műfajkeverési« 
kísérlettel lepte meg a világ mozilátogató 
közönségét a -Boszorkányt vettem felesé-
gül« cimü fantasztikus amerikai filmvígjá-
tékban. Egy boszorkányhistória meseszerű 
dlemei keverednek a filmen a legreálisabb 
valósággal. A szereplók — és a nézők — 
olykor átengedik magukat a játékos va-
rázslatnak, olykor a fejükhöz kapnak, de 
mindvégig kitűnően mulatnak a szellemes 
darabon. És helyeslik a filmből kicsendülő 
igazságot, amely szerint a szerelem ha-
talma még a varázslat és boszorkányság 
erejénél is nagyobb. Különösen, ha olyan 
csinos »bo«zorkány« mondja, mint Vero-
nica La ke. Partnere, a valamikor a leg-
szebb férfiszínésznek számító Frederic 
March, ma is illúziót kelt a szerelmi va-
rázslattól megszédült hősszerelmea szere-
pében. (gy. i.) 

Pimpernel,—civilben 
Ebben az új angol filmben, amolyet a 

napokban mutattak be a sajtónak, a Vö-
rös Pimperneit egyszerűen úgy hívják, 
hogy »Smith Pimpernel«. Most is Leslie 
Howard ez a Pimpernel, a finomarcú, szép-
kezű filmszínész, aki <a megtévesztésig úgy 
fest, mint aki írni és olvasni is tud filme-
zésen kívül. ^Pimpernel Smithc is embe-
reket ment meg, akárcsak őse, a tVörös 
Pimpernel«, azzal a különbséggel, hogy 
ezeket nem a francia forradalom guillo-
tinja. hanem a német GESTAPO golyói 
elől. Kosztüm- és romantikanientes Pim-
pernelről van itt szó és ha a két film közti 
világnézeti ellentétről nem beszélünk, — 
kicsire nem nézvén — ez a második Pim-
pernel is óriási sikerre számíthat. Azt mu-
tatja be, amit mindnyájan végigcsináltunk 
alig féléve; mindenki, aki ellene volt az 
erőszaknak*, ahogy a nemes angol em-

bermente mondja, — végigcsináltuk, vala-
mivel kevésbbé nyugodtan és sokkal, de 
sokkal kevésbbé elegánsan, úgyhogy közel, 
talán túlságosan is közel áll hozzánk en-
nek a filmnek a meséje. . . De ez sem aka-
dálya annak, hogy objektíven megállapít-
suk: a film rendkívül válogatott módsze-
rekkel, finom és intelligens formában mu-
tatja be mindazt, ami életűnk végéig meg 
fog maradni idegeinkben és emlékezetünk 
ben: a német »kultúrfölényt«, a zongorázó 
gyilkosokat, az egyetemi tanárokat haj-
szoló rendőrkopókat. azt. az egész valószí-
nűtlen, hihetetlen világot, amelyet náci-
•lémetarszágnak hívtak. Ebben a barbár 
rérnmesében járkál Leslie Howard kar-
esún, törékenyen, acélosan; nem élve visz-
sza azzal, hogy saját produkciójában ren-
dez filmet, saját főszereplésével, anél 

kiil, hogy véget nem érö premier-planok-
tian mutatná meg a nézőnek valóban je-
lentékeny arcélét. . . Irónia, szellem, sőt. 
— senki el nem hinné, aki nem látta. — 
irodalmi vita is van a filmben: a 
Gestapo-fönök és az angol egyetemi tanár 
vitatkoznak arról, hogy Shakespeare né-
met vagy angol költő volt-e? — Pimpernel 
csendes biztonsággal vonul végig a filmen, 
majd eltűnik a szépen szitáló angol köd-
ben a határsorompó mögött, cigarettával a 
szájában, puhagallérban, az állig felfegy-
verkezett feketeingesck e lő l . . . 

A film tempója kicsit lassú, alakjai néha 
kissé túlsematikusak, a forgatókönyv azon 
ban feltűnően intelligens: még a film el-
lenségei is megnézhetik, azok, akik még 
ma is inkább olvasnák el egy jó könyvet, 
mintsem megnézzenek egy i'ossz filmet. Es 
még egyet: senki Shakespearet oly tündé-
rien idézni nein tud angol földön és ma-
gyar moziban, mint ez a szőke Leslie 
Howard... Máthé Klára 

Amikor utoljára jártam a Ligetbeü 
még a nyári, zenés darabot játszották 
hangos sikerrel, pazar kiállításban. A 
csindarattás zene, a hangos jókedv égő, 
színes szalagai röpködtek a levegőben. A 
kellékes valódi cseresznyéről gondosko-
dott, nagy statisztériás darab ment, áttört 
ezüst csillámruhájú tóval, sokszoknyás 
'háztartásbeli alkalmazottakkal^, rend-
őrökkel, tűzoltókkal b apró, ráncosképű 
gyorsfényképésszel. 

Most zárnak a nyári darabbal, bontják 
a díszleteket, vetkezik a Liget. De egyút-
tal bemutatóra is készülnek, szomorú já-
ték lesz — így van kiírva a *Jókai« 
színlapjára — sok bánattal, kevés nézővel 
— erről a premierről számolunk be. 

A színpad: Elhagyott park. kopaszodó 
fák, ácsolt deszkaépítmény, rajta dülöngő 
betűkkel: »Öszi alkonyat (Szomorújáték), 
Jánosházy Bálint 
jutalomjátéka szí-
nészi pályájának 
negyvenedik esz-
tendején.* 

A közönség: lá-
nyok harminc éven 
felül, asszonyok 
harmincon alul. 
Férfiak húsz és 
hetven között, ka-
bát és nők nélkül, 
*ok kalanddal, 
amikről olvastak 
é itt akarják meg-
élni. 

A zenekar: su-
hanc szél, rigók 
harkályok, egy 
művészhajú hege-
dűs és egy lakk 
cipős zongorista. 

Az előadás: őszi 
alkonyat. Tépett 
ruhájú fák, arany 
avar, mély sóha 
Jok. A harmadik 
felvonás végén, 
mikor a jutalom-
játékos főhőst eí 
hagyja fiatal ked-
vese, így zokog fel: »Óh, Ilona, ez az ösz. 
oz a Vég!* Ez nagyon szép volt. 

A szokásos interjú a főszereplővel: 
Angyalföldi niunkáslakás. asztal, sezlon. 

kopott sublót, három szék, az egyiken a 
jubiláns, elegáns ferencjózsefben, amelyben 
a színpadon is szerepelt, kezében cigaretta, 
előkelően tartja, mint a modiáriós plakát 
gavallérja. Mellette felesége ül, öreg né-
uike, kopott tollú madár. 

— Jelleinszínész vagyok már negyven 
éve. Vidéken játszottam, itt kint, de 
»Bent« (bent: az Aréna-úttól Duna felé 
cső területeket jelenti) még nem játszot-
tam. Játszottam én már Bánkot, Ádámot. 
Tartuffe-őt, Abbét — mélyen szív a ci-
garettájából, füstkarikákat ereget, hosszan 
nézi, esak aztán folytatja — és még sok 
mindent. 

Tudja, ez az angyalföldi közönség ua-
gyon hálás. Nevelhető. Ha fiatal lennék... 

Újból egy gesztus, valamelyik Shake-
speare-tragédiából. 

— Szokott c»bejárai?« 
— Ritkán. Az mindig fájdalommal jár 

nálam. Ugy nézem ubent« a darabokat, 
mintha én játszanék bennük. Persze, az-

A nag.v jelenet 

tán az előadás végén nem nékem tapsol-
jak . Ez fáj. 

— Felesége is színészt 
— Nem egészen, de szakmabeli. Sugónő. 

Nem hallotta Márvány Erna nevét? Kér-
dezze csak meg -bent«, hogy hogy súg 

Márvány Erna? 
Bátran mondha-
tom, az ország 
legjobb sugónője. 

Apásán végig 
húzza kezét a né 
aike fején, az 
meg apró szemei-
vel hunyorgat, bó 
lógat. Két öreg. 

— Mit olvasl 
— Hugó Vik-

tort, Zolát. 
Régi képeit mu-

tatja. 
— Itt koldus 

vagyok. Itt Shy-
lock. Itt Ferenc 
.Tózseí. Itt ezre-
des . . . 

Későre jár már. 
elbúcsúzunk. A 
viszontlátásra a 
jövő jutalomjá-
tékkor. 

Kínt sötét vari, 
esik. Az eső fe-
kete függönye rá-
hull az előadásra. 

Kőhényai György 

.V jubiláns és felesége. Márvány Erna. 
a híres súgónő 

A közönség 
(Szávay CHit rajzai) 

214 



H E T I R Á D I Ó M Ű S O R 
Állandó r--.su rsiimok: 7: Hí-

rek. násorismertetéa. 7.15: H e r 
ceii KM. hanglemezek. US: 
Hangiéra ezek. l t : Hírek. 12: Déli 
h a r u p z i . hírek. 13.45: Rende-
letek ismertetése. 14: Hírek. 
ti.lt: A Vöröskereszt közlemé-
nyei. IS: Hírek. 18: Hírek. IS. 45: 
A Vöröskereszt közleményei. 24: 
Hírek, sporthírek. 21: Mnsorism. 
11.85: A VSrdskeresit küzk-raé-
ayeL 22: Hírek, rendeletek. 23: 
Hírek és hétköznapi krónika 
•rosz nyelven. 23.lt: Hírek és 
hétköznapi krónika angol nyel-
ves. 23.2*: Hírek és hétköznapi 
krónika francia nyelven. 23-3$: 
Hanglemezek. 

Október 18_ r»8 törtök 
8-tt: Kockás Gyula dr.: Bo 

bert Meyer, fizikus orvosok — 
orvos fizikusok. 9.44: Az Orszá-
gos Postászenekar játszik, ve 
zényel Eördögh János. 11.15: 
Paekó Magda zongorázik, Döme 
Péter hegedül. Zongorán kísér 
Nagy Olivér. 13.44: Népi demo-
krácia mint életforma. Hege-
dűs Géza előadása. 13.15: But 
tola jazzegyüttes játszik, köz-
reműködik Buttola Ede (ének). 
l(.lt: Gyermekbarátok műsora. 
IÍ25: Pro Arto vokáitrió mű-
sora. 1S.M: Magyar-Szovjet Mű-
velődési Társaság sorozata. Abe-
lovszkyné Wocheler Antónia 
előadása. 17.94: Mozart: Szök-
tetés a szerálybóL Közvetítés 
az Operából. A szünetben hírek, 
vöröskeresztközlemények. 2t.4t: 
Hanglemezek. 21.15: Zenés rész-
letek az • Asszony akarok len-

Október 24.. szombat 
SJt: A közellátásügyi mi-

nisztérium sorozata. Közellátási 
helyzetjelentés. Harsányi Péter 
dr. előadása. S.tt: Fazekas Béla 
jazzegyüttese játszik. 12.15: Dr. 
Petényi Géza orvosi előadása. 
12JI: Kürtkvartett. 11-45: Be-
Bzéiő számok. Zentai Dezső elő-
adása. 13,44: Bózsa Vera éne-
ket 13.39: Mindennapi kenye-
rünk. K Ö Z T . a Nemzetközi Ki-
kötőből. Vezeti Taby László. 
lC.lt: Könyvszemle. Századok 
és tanulságok e. sorozat ismer-
tetése. 16.34: Egy mű hang-
lemezről. 14.45: .Gyermekrádió, 
Károlyi Anny és Végh György 
meséi. 17.44: A munka hiradója. 
17.lt: Székely Arnold zongorá-
zik. 17.34: A munkás kultúr-
szövetség műsora. 18.15: Szere-
lem és halál. Deveeseri Gábor 
előadása. Közrem. Báthy Anna. 
Székely Mihály és Virágos Mi-
hály. 18Jt: Quintette. Kamara-
játék egy felvonásban. Irta 
Komor András, rendező Both 
Béla. 13.tt: Zathnreczky Ede 
hegedül, zongorán kíséri jám-
bor Agi. 2121: Fellegi Teri éne-
kei. zongorán kíséri Somló Sán-
dor. 24.45: Hanglemezek. 21-15: 
Hangiemezek. 22.2t: Hangleme 
zek. , [ :} 

Október 2L. vasárnap 
8.44: Hanglemezek. M l : Even-

gélikus istentisztelet a Deák-
téri templomból. 14.14: Hang-
lemezek. l l . tt: Vasárnap az 
anyakönyvvezetőnéL Hefys^in} 

V A S A l N A P D É L U T Á N F É L 3 Ó R A K O R Ü G E T Ő 

ni, című Universal-filmből. Az 
összekötő szöveget írta: Böröcz 
Endre. 22Jt: Hanglemezek. 

Október IS., péntek 
8.44: Pesti színházi levél és 

filmszemle. 3.44: A vasutasok 
fúvószenekara játszik, vezényel 
Pécsi József. 12.15: Gillíam 
Henny harmonikázik. 12.it: Az 
5t éves film. Lajta Andor elő-
adása. 13.tt: Sztárai Márton 
énekel, zongorán kíséri Korodi 
András. 13Jt: Hanglemezek. 
tSJt: Szentiványiné Bárány Er-
zsébet beredüL 14.45: Szakszer-
vezeti tanácsadó. Munkabér-
rendszerek. Zala Ferene elő-
adása. 17.W: A munka híradója. 
17.lt: . I f jú szívekben élek.< 
Egy iskola diákjainak műsora. 
17.34: Basilides Mária énekel, 
zongorán "kiséri Raics István. 
17.5t: Sportközlemények. 18.15: 
Mit özén a rádiót 18.45: A rá-
diózenekar játszik, vezényel Fe-
renesik János. 19L29: Magyar 
századok. Az Anjouk kora. Der. 
esényi Dezső előadása. H ü : 
Világhiradó. 24L24: Suhai Ba-
logh Jóska cigányzenekara mu-
zsikál. 21.15: Hanglemezek. 
2X24: FT - z-femezek. 

közvetítés. Vezeti Gyöngyi 
László. 1L15: Sárdy János éne-
kel, zongorán kiséri Pless 
László. 11.44: Maupassant-no-
vella. 12.15: Anyák öt perce. 
12.2t: Ticharieh Zdenka zongo-
rázik. Orosz bemutatók. A Ma-
gyar-Szovjet Művelődési Társa-
ság sorozata. 12.45: Furcsa dol-
gok. Taby László csevegése. 
13.44: Zenetanárok kórusa. Ve-
zeti Gát József. 13-2t: Tizen-
három sor. Lengyel Balázs el-
beszélése. 1134: Pinocchio jazz-
kamaraegyüttes műsora. 14.lt: 
Hanglemezek. 15.lt: Onnepi 
krónika. Elmondja Bónyi Ador-
ján. 15^t: Gózon Gyula vidám 
félórája. 1S54: Egy mű' hang-
lemezről. lS.lt: Operettrészle-
tek. Nagypái—Kiszely. 1S.45: 
Weöreös Sándor verseiből. 17_tt: 
Mezőgazdasági tanácsadó. 17.31: 
Szórakoztató műsor a falunak. 
18.15: Boósz Emil szalonzene-
kara játszik. 19.H: Páris kö-
vein. Költőkkel Párison át. 
összeállítja Illyés Gyula, köz 
reraűködik Timár József. 19-34: 
Rareza Horváth József cigány-
zenekara muzsikáL 24.24: Gyer-
mekkuckó. A Scala jazzesjyüt-
tes játszik. közrem. Major 

Dolly (ének). 21.tt: A rádió 
hangja. 2Llt: Hanglemezek. 
22 35: Hanglemezek. 

Október 22. hétfő: 
8: Háztartási tanácsadó. 9: A 

budapesti hangverseny-szalonze-
nekar játszik. 12.15: Lengyel Er-
zsébet énekel, zongorán kiséri 
Somló Sándor. 1235: Amerikába 
űzött milliók. Kun Andor elő-
adása. 12-54: Temesváry János 
brácsázik, zongorán kíséri Ko-
ródy András. 13.24: Szülőknek a 
szülőkről. A gyermekével esak 
vasárnap foglalkozó apa. Gár-
dos Dezső előadása. 13.35: Hang-
lemez. lS.lt: Bigó Magda Liszt-
dalokat énekel, zongorán kíséri 
Pless László. lSJt: Az ifjúság 
hangja. A MaDISz előadása. 
14.45: Liszt-művek hanglemezről. 
17: A munka híradója. 17.lt: A 
rádiózenekar játszik, vezényel 
Polgár Tibor, közreműködik a 
Budapesti kórus. 18.15: A rádió-
zenekar játszik, vezényel Polgár 
Tibor, közreműködik Siki Béla 
(zongora). 18-55: Édes anyányeL 
vünk. Halász Gyula előadása. 
19JI: Színészképzésűnk. Hont 
Ferenccel beszél Székely Beáta. 
15.25: A Tisza partján. Szeged 
irodalmunkban. Vásárhelyi Jú-
lia összeállítása, közreműködik 
Basilides Mária. Hont Erzsébet, 
Kutas Ilona, Táray Ferene. Föl-
des Károly összekötőszövege, 
zongorán kísér Baics István. 
21.21: Hevesi Fazekas Pista ci-
gányzenekara muzsikáL 2115: 
Hanglemezek. 22.2t: Hangleme-
zek. 

Október 23. kedd: 
8: Mi újság a piacon? 9: Az 

Országos Postászenekar játszik, 
vezényel Eördögh János. 12.15: 
Beethoven: B-dur trió. Előadja 
Jancsin Ferene, Guti István, Vi-
kár György. 12.M: Verhaaren. 
Peterdy Andor előadása. 13: 
Perényi Gabriella énekel, zon-
gorán kiséri Gergely PáL 13.25: 
»A munka új arca*. Helyszíni 
közvetítés az Eötvös-kollégium-
ból. Vezeti Molnár Aurél. lS.lt: 
A magyar pedagógusok szabad 
szakszervezetének műsora. 14.25: 
Bach: Wohltemperiertes Kla-
yier. Molnár Antal előadása, 
közreműködik Böszörményi 
Nagy Béla. 17: A munka hír-
adója. 17.lt: A magyar pedagó-
gusok szabad szakszervezete ze-
nei csoportjának műsora. 18.15: 
Kálmán Oszkár énekel, zongo-
rán kiséri Szőke Tibor. 1&Í5: 
Lányi Sarolta verseit szavalja 
Péehy Blanka. Bevezeti Gellért 
Oszkár- 19: Egy költő, sok mu-
zsikus. Polgár Tibor összeállí-
tása. 19.45: Kővágó Józseffel be-
szél a rádió munkatársa. 24-24: 
Konti József emlékest. Irta és 
összeállította Kiszely Gyula, 
közreműködik Baffai Erzsi, 
Nagypál László és a Bendőrze-
nekar Bánfalvi MiklÓ6 vezény-
letével. 21.15: Hanglemezek. 22^4: 
Hanglemezek. 

RÁDIÓT, CSÖVEKET, LEMEZEKET 
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XcJ^t^ 
még hozzá mosásonként 
legalább SM—1908 pengő 
az ax összeg: amit HYPO-
val megtakarít! 
Fele szappan, egyharmad-
rész la, negyedrész munka, 
patyolatszép ruha: ez a 
HYPO! 

HYPOT A PISZOKNAK! 

Október 24. szerda: 
8: öltözködés. 9: A vasutasok 

fuvószenekara játszik, vezényel 
Pécsi József. 12.15: Brahms: 
Quintette. Előadja a rádió ka-
marazenekara. 12.44: Az angol 
ember. Mikesi Sándor előadása. 
13: Péczely László éneket, zon 
gorán kíséri Koródy András. 
13£5: Mi a reakciót Vajda 
Endre előadása. lS.lt: Tallér 
Gyula jazz-zongoraszámai. 1S.45: 
öszi fák alatt. Közvetítés a Vá 
rosligetből, beszélő Szobotka Ti-
bor. 17: A munka híradója. I7.lt: 
Hajdu Péter harmonikázik, zon-
gorán kíséri Pál Sándor. lí-3t: 
A mUnkáskultúrszövetség mű-
sora. 18L15: A rádiózenekar ját-
szik, vezényel Polgár Tibor. 
19.15: Muzsikáló versek a rádió-
ról. Kondói Kiss Jenő és Böhm 
László összeállítása. Közremű-
ködik Makay Margit, Abonyi 
Géza és Bárdi Ödön. Közben 
hanglemezek. 19.Í5: Hangieme-
zek. 24-24: Szemere György és 
Pál Sándor kétzongorás jazz-
műsora. 24.35: Keresztessy Má-
ria énekel, zongorán kiséri 
Somló Sándor. 21.15: Hangleme 
zek. 22.24: Hanglemezek. 
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