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UNGVÁRI LÁSZLÓ 
A „FIGARÓ HÁZASSÁGÁÉBAN 

(Várkonyi foto) 



A „Fényszóró" művészeti hetilap n e m fogad el s n e m közöl 
fizetett színházi é s f i lmképeket! 

A »Fényszóró« művészeti életünk tárgyilagos tükre akar lenni. Színházi és filmkultúránkról is esak tárgyilagos beszá-
molókat, becsületes kritikát kőzöl. A kritika becsületével nem tartja összeegyeztethetőnek azt, hogy olyan filmnek, olyan szín-
házi előadásnak, melyet elítél, értéktelennek tart, a színház által megfizetett oldalakra, csábító képekkel, reklámdobot verjen. 
Az egészoldalas reklám-kép-parádé megzavarja a színházi világ üzleties dzsuiigeljében tájékozatlan olvasót. A ^Fényszóró* 
szakit a színházi újságírás régi, üzleti szempontok által irányított lelkiismeretlenségével. Felveszi a harcot ezzel a, sajfnos, nálunk 
mély gyökeret vert álújságírói hagyománnyal. A k é p i s k r i t i k a ! Illába írjuk meg egy úgynevezett ^ragyogó« operettről, 
hogy silány szellemű zsibáru, ha pár oldallal hátrább a csábító képek seregét zúdítjuk az olvasó elé, aki gyanútlanul azt hiszi, 
hogy ha a lapnak egész oldalnyi helyet m e g é r t a dolog, talán mégis esak kell benne lenni valaminek, ami őt is érdekelheti. 
A gyanútlan olvasó nem tudja, hogy ezek a esábos képek: in e g f i z e t e t t h i r d e t é s e k » lapban. 

A »Féuyszóró« nem közöl megfizetett hirdetésnek feladott színházi és film-képanyagot. Lemond az ezzel járó anyagi 
előnyről és a képekkel is megbízható, becsületes kritikai szellemben tájékoztatja a színház és film eseményeiről olvasóit. Ez 
nem azt jelenti, hogy lapunk k e v e s e b b k é p e t közöl. Csak azt jelenti, hogy a jó, szép és értékes képanyagból választjuk 
ki lapunk képeit. 

Meggyőződésünk, hogy a közönség pontos tájékoztatást és lelkiismeretes bírálatot akar s méltányolni fogja a ^Fényszóró* 
törekvését. 

HETI 
B , IEAUMARCHA IS Pierre August 
Leron úrnak a »Figaro házassága* 
kitűnő Írójának életrajza sokkal ka-
landosabb regény, mint bármelyik 
színpadi hősének élettörténete. 
Beaumarchais az író, zenetanár, 
banktisztviselő, kereskedő, üzér, 
hadiszállító stb. izgalmasabb és za-
varosabb életű ember, mint maga 
Figaro. Életének története valósá-
gos kalandregény. Többször ült 
börtönben is. 

Apja órás volt s az ügyes 
fiú először az órásmesterséggel pró-
bált szerencsét. De hamarosan pá-
lyát változtatott. Huszonegy éves 
korában a csinos és szellemes ifjú, 
aki még a zenéhez is értett, bejutott 
XV. Lajos udvarához. Ehhez mind-
össze is csak egy elhalt udvari kis-
hivatalnok ügyes, mindenre kész 
özvegyét kellett elvennie feleségül. 
Beaumarchais megtette . . . 

Később baráti összeköttetések és 
ügyes tranzakciók révén avatott 
üzletemberré lett. A bankszakmá-
ban tevékenykedett. Mindenekelőtt 
francia nemességet vásárolt magá-
nak. Komoly vagyont gyűjtött 
össze. Híres kalandja volt a •Cla-
rigo« eset. Beaumarchais húgának 
egv Clarigo nevű spanyol nemes há-
zasságot ígért, de ígéretét nem vál-
totta be. írónk Spanyolországba 
utazott rendet teremteni. Ezt az 
esetet dolgozta fel »Eugenia« c.da-
rabjában. A darab B. jelentékte-
lenebb írásai közé tartozik. Jelentő-
séget, sőt világirodalmi érdekességet 
az ad ennek a darabnak, hogy Goethe 
belőle írta •Clarigo* című ötfelvoná-
sos szomorújátékát, melyben maga 
Beaumarchais is szereplő figura. 

A sokféle kaland hősének, Beau-
marchaisnak legnagyobb hőstette 
mégis irodalmi tett: a »Sevillai bor-
bély* és a »Figaro házassága* meg-
írása. Harcos szellem volt s ennek-
nemcsak »Emlékiratai«-nak a kora-
beli igazságszolgáltatás ellen szipor-
kázó részletei a dokumentumai, ha-
nem darabjai is. 

A »Sevillai borbély«-t 1772-ben 
írta s 1775-ben adták elő először. 
A »Figaro házasságáét 1784-ben 
előbb egy vidéki birtokon adták 
elő, hogy hatását kipróbálják, s csak 
ezután vitték a fővárosba. Párizs-
ban százszor adták egymásután a 
darabot. Sikere óriási volt. A szer-
zőnek sok zűrzavaros dolog miatt 
mégis menekülnie kellett. Ham-
burgban csaknem teljesen megva-
kult. Később hazatért, s állítólag 

gutaütésben halt meg 1799-ben. De 
azt is rebesgették, hogy öngyilkos 
lett a »Figaro« írója. 

>ALÁZS BÉLA 
A német 

lexikonok (a 
Brockhaus, a 
Mayer, vagy a 

Kürschner-féle 
irodalmi lexikon) 

Balázs Bélát német íróként tartja 
számon. Megírják ugyan, hogy B. B. 
Szegeden született 1884-ben, de tu-
domást se vesznek arról, hogy B. B. 
munkássága a magyar irodalom 
szerves része, s csak a fasiszta szel-
lem száműzte időlegesen külföldre 
az írót, akinek, közönséges számítás 
szerint, valóban több könyve jelent 
meg németül, mint magyarul, de a 
lényeges számadás szerint mégis 
magyar iró. Több könyve jelent 
meg külföldön, mint itthon, egy-
szerűen azért, mert több évig élt és 
írt külföldön, mint itthon . . . 

A magyar szovjetköztársaság a 
munkások irodalmi vezetőjének ne-
vezte ki, ő volt elnöke az írói direk-
tóriumnak is. 1919-ben ezért kellett 
elhagyni hazáját. Bécsben telepe-
dett le. Az egyik legtekintélyesebb 
bécsi lapnak a »Der Tag«-nak lett 
színházi és filmkritikusa. Európai 
visszhangot valóban német nyelven 
megjelent írásai hoztak először. 
Pedig ekkor már mögötte volt iro-
dalomtörténetileg is jelentős mun-
kásságának egy egész fejezete. Az 
Ady-generáció legjelentősebb líriku-
sai közé számította őt az irodalom-
kritika első verseskönyvének meg-
jelenése óta. ( Vándor énekel. Trislan 
hajóján.) 

Első drámáit a Nemzeti Színház 
mutatta be : a »Dr. Szélpál Mar-
gitból 1909-ben, az »Utolsó nap« c. 
renaissance drámát 1910-ben. Há-
rom misztérium játékát a Nyugat 
folyóirat mutatta be irodalmi kö-
zönségének. Barlók Béla »Fából 
faragott királyfi* c. táncjátékának 
meséjét Balázs Béla írta, s az ő 
szövegére komponálta Bartók •Kék-
szakállú herceg vára* c. operáját. (Az 
első világháború alatt mutatta be 
az Operaház.) A »Fekete korsó* c. 
árnyjátékát s »A halé»»-«&_a^hold 
ezüstje* c. bábjátékát BlattneTGéza 
bábszínháza adta elő 1919-ben a 
Belvárosi Színházban. 

A költő »Halálos fiatalság* c. 
drámájának »ősbemutatóját« már 
Bécsben tartották meg 1919-ben. 

Itt, a Neue Wiener Bühne deszkáin 
kezdődött meg Balázs Béla német 
irói karrierje. Bécsben jelent meg, 
de, természetesen magyarul, har-
madik verseskönyve, a »Férfisírás*. 
1919-től 1927-ig élt Bécsben. Innen 
Berlinbe ment. 

Munkásságának jelentős részét 
a film művészetének szentelte. B. B. 
világviszonylatban is elismert leg-
kiválóbb esztétikusa a film művé-
szetének. Úttörő jelentőségű első 
filmkönyve, »A látható ember*, 1924-
ben német nyelven, Bécsben jelent 
meg. Németül irta meg második, 
nagy filmkönyvét is : »A film szel-
leme* címen. Nagy, összefoglaló 
filmesztétikája orosz nyelven most 
hagyta el a sajtót Moszkvában. 
Címe »A film művészete«. 

Balázs Béla, a költő, a film leg-
képzettebb szakembere is. Első 
filmjét »Egy tízmárkás bankjegy 
története* címmel Berthold Viertel 
rendezte. B. B. írta Korda Sándor 
nagysikerű »ónagysága nem akar 
gyereket* c. utolsó európai filmjé-
nek meséjét. Rendkívüli sikert- ara-
tott •Vigyázat !«c. atelier-paródiája, 
melyet Wilhelm Grosz zenéjével a 
frankfurti operában adtak elő. Az 
előadás botrányba fulladt. A har-
sogó nevetéstől nem lehetett hallani 
a z e n é t . . . A legutolsó némafilmet 
Stefan Zweig novellájából B B. 
dramatizálta. Címe: *Narkózis* 
Rendezte Alfr. Abel. 

B. B. bátor szellemű, határozott 
világnézetű író. Berlinben *FIans 
Űrien kenyeret megg keresni* c. ifjú-
sági színdarabját a Lessing Színház 
épületében adták elő. Az akkori 
kispolgári, reakciós német kritika 
•kommunista gyermekmérgezés *-
nek nevezte a darabot. 

B. B. 1931-ig élt Berlinben, ahol 
Tucholsky lapjának, a •Weltbühne*-
nek volt munkatársa s amellett a 
Munkásszínház Szövetség művészeti 
vezetője s dramaturgja. 1931-ben 
hagyta el Berlint s ment ki Moszk-
vába. 

Moszkvában maga rendezne a 
•Kari Brunno* c. ifjúsági regényé-
ből készült filmet. Itt jelent meg 
két újabb verskötete, a tTábortűz 
mellett* és a »Repiilj szavam* c. gyűj-
temények. *Mozart* c. drámáját 
1941-ben a moszkvai KomSzomol-
szlnház számára írta, de -a háború 
megakadályozta a darab* előadását 
s a moszkvai bemutatót is csak most 
fogják megtartani. A Belvárosi 
Színházban most előadott oBoszor-
kángtánc*c. darabjának eredeti címe 
*Csendes kis városka*. 1944-ben 
játszották először: Tifliszben és 
Kalininben. 1945-ben a Gorkij ne-
vé£ŰL_elnevezett leningrádi •Nagy 
DrámaTSzinház* B. B. •Égi és földi 
Szerelem* c. vígjátékával nyitotta 
meg évadját. *CiiilcarPmma balla-
dája* c. drámáját október végén 

mutatja be a moszkvai színház. 
A költő összes verseinek gyűjte-
ményes kiadása, •Az én lítam* cím-
mel " most jelent meg a magyar 
könyvpiacon. Regények, mesék, 
elbeszélések és esztétikai tanulmá-
nyok teszik teljessé Balázs Béla 
gazdag és sokoldalú oeuvre-jét. 

J lSZLET. A 
díszlet a „min-
den művészetet 
egyesítő" színház 
művészetben a 
képzőművészeti 

elem. Célja ket-
tős : mint olyan színpadra vará-
zsolja a miliőt, melyben a cselek-
mény játszódik, stílusában pedig 
a darab hangulatához alkalmazko-
dik és a szerző mondanivalóit szol-
gálja, akárcsak a színészek játéka. 
A díszlet tehát sohasem lehet ön-
célú. Ezért vetették el a modern 
rendezők (Craig, Copeau, Báty, 
Jouvet) az általuk „barokk"-nak 
nevezett díszletező irányt, mely 
pazarló gazdagságával és szemet 
gyönyörködtető impozáns voltával 
uralta a színpadot és a drámát 
látványossá degratálta. Még ha-
marabb elvetették azt a túlnatura-
lisztikus irányzatot, mely nálunk 
(úgyszólván egyedül Európában) 
még változatlanul dívik és amelyhez 
nem kell más képesség, mint 
amellyel egy jobbízlésű lakásbe-
rendező is bír: kis érzék a szép 
iránt és tehetség a környező tár-
gyak szolgai lemásolásához. 

A külföldi színpadok tág teret 
engednek a különböző festészeti 

"irányzatoknak, csak arra vigyáznak 
maguk a festő-tervező-művészek, 
hogy díszletük kongeniális legyen 
az író gondolatával. Később rá-
jöttek, hogy a festő és író teljes 
lendületű találkozása a színpadon 
— bármily művészi módon is 
történjék — bizonyos olyan érde-
kességet kölcsönöz az előadásnak, 
mely árthat a tiszta mondani-
valónak s ezért hódít mindinkább 
tért a stilizált díszlet, sőt a puritán 
díszlettelenség (melynél függöny-
lépcső jelzi a legszükségesebb el-
határolásokat) és ami nem egyéb 
mint visszatérés a Shakespeare 
korabeli klasszikus hagyományok-
hoz, amikor az örök drámák szü-
lettek és amikor a mondatok és 
verssorok pusztán a színészre bírva, 
minden más segítség nélkül állot-
ták ki a próbát, (h.) 
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Levél a gyerekről és függönyről 
Kedves Barátom, csudálkozol rajta, 

hogy mindig újra és újra visszatérek 
a Gyerekszínház kérdésére. Hidd el ne-
kem, ha csak gyerekről volna szó... 
nem, nincsenek bennem dajka ösztö-

nök. De ha én gyereket mondok, gyö-
keret gondolok, az \ ember gyökerét, 
melyből nemcsak nőtt, hanem mely 
lelki táplálója marad haláláig. Már-
pedig egyetlen egy dolog van ebben az 
életben, ami mélyebb megrendülés, 
szívdobogtatóbb mámor az első szere-
lem élményénél és az a gyerek első 
színházi élménye. Azok, akiket gye-
rekkorukban nem vittek színházba, 
akik nem várták a titokzatos függöny 
előtt lüktető halántékkal, izzó arccal a 
csodát, mely a fügöny mögött fel foq 
táruhii, azok, akik csak hitetlen, szkep-
tikus, blazírt felnőttként kerültek elő-
ször színházba, azok szegény megkáro-
sultak, akik nem részesültek a legmé-
lyebb és legnagyobb jelentőségű em-
beri érzésben: a másik világ féltáru-
lásában. Ha másért nem, hát ezért ma 
gáért kellene nyitni gyerekszínházát 
minden áron! 

Mert. látod, Kedves Barátom, a füg-
göny életünk legnagyobb csodája. A 
függöny, mely valamit eltakar, de fel-
fog tárulni és akkor látni fogunk! 
Látni fogjuk azt, ami »mögötte van«. 
Azt, ami mindennek mindig mögötte 
van. Mert hiszen minden, ami körül-
vesz, amit tudatlan fiatal szemünkkel 
látunk, csak függönyre festett kép, 

csak eltakar valamit, ami valóságo-
sabb, igazabb. 

És ama függöny mögötti másik vi-
lág sejtelme, reménysége teszi elvisel-
hetővé ezt a mi tapasztalt világunkat. 
Avval teszi elviselhetővé, hogy érez-
teti a lehetőségét egy másiknak, ott a 
függöny mögött, érezteti, hogy nem va-

gyunk végkép bezárva ennek az egy-
nek börtönébe. 

Ne ijedj meg, Kedves Barátom, nem 
beszélek misztikát, de még csak meta-
fizikát sem. Mert ama függöny mö-
götti másik világ nincsen és ne legyen 
a valóságon tiUi. Az csak a mi, illetve 
a gyerek látóhatárán van túl. Az ő 

tudásának, öntudatának határán túl. 
Túl azon világképen, melyet tapasz--
ta.lt és ismer. Ezért másik világ. Hi-
szen a nagy színpadi költők nem föl-
döntúli dolgokat mutatnak, ha olyan 
dolgok elől húzzák is el a függönyt, 
melyeket nem ismertünk. Bizony, a 
költő varázslatára megnyílt másik vi-
lágot látunk meg akkor is, ha a füg-
göny mögött saját környezetünket, ak-
kor is, ha önmagunkat pillantjuk meg 
a színpad fényében. 

Látod, Bárátom, ez a színházi füg-
göny egész életre kiható élményének 
értelme és jelentősége a gyerek szá-
mára, a gyerek meglátja saját szemé-
vel azt, amit titkot kereső, mert tudni 
vágyó, tébredő öntudata, anélkül is 
sejtett: azt, hogy az ő ismert világa, 
csak kicsi nézőtér, azt, hogy sok más 
-van amögött, att a függöny mögött. 
Ott van a titok, a még ismeretlen, a 
még rejtett, ott van az igazán igazi 
valóság, ott van a legszebb és legnagy-
szerűbb: az igazság. 

Mert ezt értsük meg: A gyerek, még 
ha mesét akar is hallani, nem elterel-
tetni akarja magát a valóságtól. Hi-
szen ő hisz a mese valóságában, ő csak 
nem hiszi, hogy mindaz igaz, amit 
neki az életben mutatnak és monda-
nak. (És milyen igaza van!) Sokkal 
később butul csak meg annyira az 
ember, hogy elhiszi végső és végérvé-
nyes valóságnak azt, amit elhitetnek 

vele. Jaj neki, ha többé nem érzi ma-
gát függöny előtt, türelmetlenül do-
bogó szívvel és nem akar majd maga 
is hozzámarkolni, hogy félrerántson, 
letépjen egyet-kettőt az elébe agga-
tott, csalfa képekkel befestett, igazsá-
got takaró függönyök közül. Ezért a 
legnagyobb élménye laz ébredő gyer-

meki öntudatnak a meglibbenő szín-
házi függöny. A megismerni, tudni-

vágyás az ő szívében csodavárás. 
És a gyermek számára nincsen kü-

lönbség, hogy hétköznapi válóságot, 
vagy a Hófehérkét látják-e meg tágra-
núílt, szomjas szemei a függöny mö-

gött. ő hiszi és bízik benne, hogy ott 
az elrejtett, tehát mélyebb, igazibb éle-

tet fogja megpillantani. A gyerek in-
kább ösztönösen gyanakszik, ha a 
csoda — vagyis az igazság — túlságo-
san hasonlít ahhoz, amit eddig maga 
körül látott és ezért szereti jobban a 
mesét. Érzi, hogy mélyebben a fölszín 
alatt, messzebb a függöny mögött sok-
kal másabbnak kell lennie az igazi vi-
lágnak, annál, amit Ő eddig látott. És 
valóban így is van. A jó mesék szim-
bólumaiban és bölcsességében egysze-

rűbben, a gyerek számára érthetőbben 
nyilatkoznak meg az élet törvényei és 
igazságai, mint az úgynevezett reális 
élet bonyodalmas, halott formák kér-
gével fedett, jelenségeiben. Olyan ez, 
mint az iskolában, oktatási céllal be-
mutatott fizikai kísérlet. Tisztán és 
érthetően mutatja meg a természet va-
lamelyik törvényét, mely ilyen prae-

parált, leegyszerűsített formában a 
valóságos természetben sohasem for-
dul elő. A fizikai kísérlet: — mese! 
Vagyis a minden véletlen járuléktól 
megtisztított, a megismerő értelem ál-
tal átvilágított igazság. Csak éppen 
nem valóság. Mese! Egy függöny mö-
götti másik világ. És ez a gyerek nagy 

csodaélménye, ha színházban ül. Ha 
nem is tudatosan, de az igazságot 
várja, a megismerést abban a másik 
világban, mely elébe fog tárulni. 

Elképzelhető-e szebb, fontosabb, 
hasznosabb feladat, mint ilyen szín-
házat adni a gyerekeknek, mely nem 
csalja meg hitüket és bizalmukat és 
valóban igazságot és bölcsességet mu-
tat nekik majd a mesejátékokban is? 
Színházat, mely rászoktatja és neveli 
a gyerekeket arra, hogy később — a 
nem mese darabokban is, azt a másik, 
igazibb életet keressék, a másik vilá-
got a függöny mögött — a költészetet? 
Színházat, mely öntudat alatt is éb-
reszti és ébren tartja bennük azt az 
érzést, hogy az a világ, melyben élnek, 
nem végleges és menthetetlenül vál-
tozhatatlan, mert lehetséges jobb és 
szebb is, mert hazugság függönyök 
állják csak el szabad tekintetünket, 
melyeket félre lehet rántani! 

Balázs Béla 
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A mű 
A szerző, polgári foglalkozására 

nézve kitűnő valóságérzékkel s világ-
ismerettel rendelkező üzletember, 
mint színdarabíró lehetőleg »biztosra 
ment«. - Közönségét két eszközzel igye-
kezett megnyerni: könnyű, eleven, si-
keres fordulatokkal bőven élő előjáték-
kal s csiklandós politikai ® világnézeti 
fűszerrel. Mindkét szempontból bát-
ran s bőven merített a XVIII. század 
francia irodalmának közvagyonából. 
A darab szerkezete, fordulatai, meséje, 
megoldása: csupa vígjátéki közhely. 
A főúri házaspár mellett a rusztiku-
sabb szolgapár, az egy-egy reális jel-
lemvonást tipikussá torzítva hordozó 
mellékalakok, a hallgatózás, álöltöze-
tek, véletlenek segítségével létrejött 
komikus helyzetek, a felsült cselszö-
vők, akik saját hálójukban botlanak 
el, a gyengéd szeretők, akik sok zavar 
után végül mégis egymásé lesznek, a 
ominden jó, ha a vége jó« megoldás: 
mindezt számtalan színjátékban lát-
hatta már Beaumarchais hálásan tap-

soló közönsége. De a vígjáték politi-
kai fűszerezése sem ismeretlen ízekből 
került össze. A' hatalmukkal visszaélő 
főrangúak, a gyáva s hitvány kerítők, 
rossz és bamba bírák, ennél forróbb 
olajban főttek már akkor a készülő 
forradalom irodalmi előkészítésének 
jóvoltából. A szerző üzletember volt s 
vígjátékíró. nem forradalmár; hogy 
darabját a forradalom szele lobogó 
lángra lobbantotta, abban nagyobb ré-
sze volt a forradalom szelének, mint 
a darabban lappangó szikráknak. ö 
szórakoztatni akart s ipénzt keresni. 
Hogy a kortársak sem láttak benne 
forradalmárt, mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy a »Figaro házasságá-
n a k előadására egy gróf csikarta ki 
a némiképpen aggodalmaskodó udvar 
engedelmét s leghálásabb közönsége 
kezdetben a nemesek közül került ki. 

Korszerlű forradalmisága ma már 
nem is hat forradalmasító erővel. Mi 
más hatalmasok ellen küszködünk, 
más ehiyomás terhe alatt, más eszmé-
nyekért s más eszközökkel. Az a né-
hány örökérvényű közhely, amely a 
darabban az urak hamisságáról s erő-

Lukáes Margit és Básti Lajos 
(Foto: Várkonyii 

szakáról, a rossz bírák együgyűségé-
rcl, a szegény ember kényszerű okos-
ságáról, a sors egyenlőtlen súlyáról s 
kedvezéseiről elhangzik, nem nyúl mé-
lyebbre, mint a szomszédaágában el-
mondott néhány közismert szellemes-
ség a nők ravaszságáról, a szerelem 
cselvetéseiről s a férfiak maflaságá-
ról. Ilyen ártalmatlan általánosságo-
kat mándig megkockáztathattak az 
írók. 

Mi hát az, ami ezt a művet, a XVIII. 
századi francia vígjáték egyik reme-
két, eleven, ma ís friss erővel ható, 
üde s elgondolkoztató alkotássá teszi? 

Elsősorban nyilván művészi értéke; 
az a ragyogó világosság, amely tiszta 
rendet tart az egymás sarkába lépő 
fordulatok bolondos arabeszkjében, az 
a könnyed egyensúly, amelyet a da-
rab komolyság ós játék, ötlet és igaz-
ság, valóság és képzelet, rend és sze-
szély között tart, a dikció eleven haj-
lék mysága, szellemes fordulatossága, 
— ezt Horváth Árpád ú j fordítási a 
magyarban is jól érezteti — az alakok 
és helyzetek színes és változatos soka-
sága, a hangulatnak az a pezsgő, vi-

Olthy Magda. I ' n e v á r i László. L u k á c s Margit. Pethes Sándor és Balázs Samu a FiRaro Nemzeti Színházi előadásán 
.Markos Erzsébet ralzeil 



(Foto: Orient) (Foic: Várkonyit 

dám, enyhén csiklandós kellemessége, 
amely annyira jellemzi azóta is a 
francia vígjátékokat A darabot olyan 
ember írta, aki nemcsak az életet is-
merte s nemcsak írni tudott, de mes-
tere volt a színpadi technikának is s 
értette a jó szerep és a hatásos jelenet 
t i tkát A darabban van .valami Mozart 
könnyed múzsájának szelleméből: nem 
véletlen, hogy a rokokó zene e felül-
múlhatatlan klasszikusa egyik legre-
mekebb operáját ennek a komédiának 
anyagából merítette. (Ezért is éreztük 
az előadás egyetleu súlyos hibájának a 
szellemtelen, vékonypénzű s a darabhoz 
mindenképpen méltatlan kísérőzenét) 

S még egy van, ami feledhetetlen s 
halhatatlan a darabban: a főhős, Figa-
ro. A kor s az irodalomtörténet isme-
rője kimutathatja e vidám, eszes, min-
den lében kanál, minden kockázatot 
vállaló, de magát minden bajból kivá-
gó, rokonszenves csirkefogó életbeli 
mintaképeit s irodalmi előzményeit 
Minket a mai kor nézőközönségének 
tagjait, az érdekel, hogy ez az alak ma 
is él, elevenebb, mint a modern dráma 
számtalan divatos figurája, igazabb, 
mint a naturalista irodalom nehéz, a 
valósághoz mindenben hű színeivel fes-
tett embertömkelege. Vannak, akik "a 
komikus géniusz egyik megtestesülését 
ünneplik benne; mi teljesebb embert lá-
tunk benne, akinek a komédia esak 
egyik felét tölti ki s akiben legalább 
annyi esettség, emberi gyengeség, ki-
figurázható hiba. megszánható erény 
vau, mint a játék többi szereplőjében. 
A pusztítbatatlan életerő, az »örök op-
timizmusa, a mozgékony, pezsgő szel-
lem, az okos bátorság példaképe, igen, 
de vidámsága mélyén mennyi sötét ta-
pasztalat, mily sötét sors, mennyi em-
beri mélység örvénylik! Nagy mono-
lógja azért hat ma is oly kemény erő-
vel, mert nemcsak forradalmi, nem-
csak lázadó, hanem mélységesen meg-
döbbentő s megindító is. Az egész alak, 
de az egész darab is innen kapja meg 
igazi fényét: a vígjáték tarka szerpen-
tinjei s konfettifelhői mögött az em-
bersors sötét izzását. 

Keresztury Dezső 

A színészek 
Ungvári László, a Nemzeti Színház 

ú j Figarója, pompás komédiázó kedv-
vel, de kissé túlozva handabandázó 
könnyedséggel vitte színpadra Beau-
marchais klasszikus vígjáték-alakját. 
Ugrabugráló, bohóoos féktelenséggel a 

dróton rángatott bábszínház-figurák 
nyers stílusának elemeiből akarta fel 
építeni játékát Kétségtelenül vaunak 
vígjátékok, miknek komédiás-szere-
peit ebben a stílusban lehet legjobban 
megformálni. De a »Figaro házas-
sága® — nem ilyen komédia. Figaro 
nem moliére-i jellemfigura, de nem is 
Commedia deH'arte bohóc. Ha jellem-
ábrázolás tekintetében a moliére-i 
klasszikus jellem-komédiákkal szem-
ben visszaesést mutat is Beaumar-
chais komédiája, ez mégse jelenti azt, 
hogy a vígjáték visszaesett vagy 
visszatért a rögtönzött vásári tréfák 
durva primitívségéhez. Beaumarchais 
komédiájában nem a rögtönzött vá-
sári bohózatok hagyományos cselszó-. 
vényeinek durva játékosságán vani a 
hiangsúly. Tehát nem magán a komé-
diázáson. Nem a komódiázás »olaszoss, 
primitíven ősi emberi öröme élteti itt 
a játékot, hanem a »francia« okosság 
gúnyoe, kritikus! racionalizmusa. Fi-
garo és társai, ha nem is moliére-i 
értelemben vett »karakter-figurák«, de 
nem is paprikajancsik. BeSaumarchais 
komédiájának hősei nem »jellemek«, 
hanem megszemélyesített társadalmi 
helyzetek. A színésznek, aki Beau-
mJarcbais »hőseit« akarja eljátszani, 
tisztában kell lennie azzal, hogy író-
jának kezében minden figura egy tár-
sadalomkritikai gondolat elszánt ha-
tározott kifejezésének eszköze csupán. 
Éppen ezért bizonyos intellektuális 
tartózkodással kell bohóckodni a Fi-
garo szerepét játszó színésznek még a 
darab legbohóeosabb részleteiben is. 
Hiszen a darabnak a komédiás külső-
ségek pazar játékán túl más céljai 
vannak! Ha a színész a darab elején 
nem találja meg a kritikusi fölény 
komédiás játékstílusát., hogy tudja 
játékába szervesen beilleszteni a ne-
gyedik felvonás nagy és nagyszerű 
monológját mely szabályos pamflet, 
sőt tételes vádbeszéd, de semmi esetre 
sem vidám bohóc-tréfa? Ungvári 
László kitűnő színész, de, úgylátszik, 
mindenben a végletek színésze. A pá-
tosz tisztaságában s a komédiázás 
féktelenségében egyformán csak a 
»tisztia képlet* izgatja. Az ízek keve-
résének rejtelmes játékát, az egy-
másra festett szinek ttranszpareneiájá-
nak gazdag szépségeit még nem fe-
dezte fel. Drámában csak hős t komé-
diában csak bohócot ismer. Pedig Fi-
garo bohóc is, agitátor is, lakáj is, 
professzor is, csirkefogó is, sőt hős is. 

Básti Lajos játékát is a stilizálás 
egyoldalúsága jellemzi. Aa elegancia 

Alsó L-Aiwk• RaptoK fívulíi Rniázs Samu, Bánky Zsuzsa és Ungvári László 

V'«vár| Mariska 
'Foto; V*NroiJV, 



tartózkodó bonviván fölényével for-
málta meg Almaviva gróf alakját. 
Hűvös, grófi fenségén nem engedte 
sehol átütni a kalandvágy telheitetlen> 
spanyol mohóságát. 

Lukács Margit is keményen s tisz-
tán stilizáló művész. De játékának elő-
kelően hideg, klasszikus igényű modo-
rát már feloldja egyszerűség és 
emberi közvetlenség életmelege. Al-
maviva grófnéja ugyan kicsit hideg, 
vértelen poreellán-figura, de mégse 
üres póz, nem merő dekoratív munka-

Olthy Magda, Figaro menyasszonyá-
nak szerepében, viszont csupa tűz, 
jókedv és vidámság. Vérbeli vígjáték-
színésznő. Lényének kedvesem kikapós 
huncutsága stilizálatlanul, pogányul 
öntudatlan közvetlenséggel olvad' egy-
gyé a friss, mezeivirág-szagú, kicsit 
kócos komédia-szerepekkel. Ha fiú 
volna, »Naturbursch«-nak kellene ne-
vezni. 

A kis Cherubin-ápród hálás fiú-
szerepét a fiatal Bánky Zsuzsa játsz-
sza. őszinte, meleg gyerek-benső seg-
gel formálja meg az elragadó kölyök-
figurát. Finom humorérzékkel megal-
kotott szellemes, könnyed pasztell-
finom rajzhoz hasonlítható leginkább 
ez az alakítás. Áhítatos karikatúra. 
Leányos gyöngédsége és fiús huncut-
sága egyformán elragadó. 

Fanchette egészen apró szerepét 
Ilosvay Katalin, valami alig megha-
tározható Atadersen-mese hangulattal 
töltötte meg. 

Vizváry Mariska a vén Marcellina 
alakjából faragott vaskos kar ika túrá t 
Bartos Gyula a mafla, ügyetlen őszin-
teségével akaratlanul is mindig ha j t 
okozó öreg kertész f igurá já t dörmö-
gően kedves, meleg lírával i tat ta á t 
Pethes Sándor a tökfilkó Don Bamba 
törvénybíró szerepéből formált bör-
leszk hatásában is keserű lelieplező 
erejű emberi torzképet. Balázs Samu 
kísérteties, démonikusságában is mu-
latságos, tragikomikus, fekete pátosz-
szal töltötte meg a megcsúfolt zene-
tanár szánalmas f i g u r á j á t Pártos 
Géza pár-mozdulatos szerepében is 
meg tudta mutatni kitűnő torzkép-
rajzoló tehetségét. Egry Istvánt h da-
rab rendezője, tartózkodó, nemes sze-
rénységgel játszotta el az öreg Bar-
toló szerepét. 

Szegi Pál 

A rendezés 
Figaro házassága rendezőjének ma-

ga a szerző szolgál útmutatással, ami-
kor darabja második címéül ezt adja : 
Egy napi bolondság. 

VÍalóban ezt az egy napra sűrített 
fordulathalmazt ezt a sok »bolond« 
eséményegymásutánt kell a rendező-
nek vágtató tempóban lepergetnie. Az 
alcímbeli utasítás megvalósítása nél-
kül Figaro házasságának egész ha-
tása semmivé válhatik. 

Ez a fürge tempó adhat a vígjáték-
nak lendületet, ez teheti a fordulato-
kat kedvesekké és tetszetősekké, ez le-
helhet életet az elmés mondásokba s 
ez a tempó kápráztathatja el a nézőt 
Figaro szereplése felől, akiről így az 
a benyomása lehet, hogy ő vezeti az 
eseményeket, holott pedig — Fr. Sar-
cey megfigyelése szerint — éppen nem 
mozgatója a helyzeteknek. 

Egri István — akinek talán ez az 
első rendezése — ügyesen megvalósí-
totta az ide szükséges tempót Vágtató 
iramot diktált a szereplőkre, s valóban 
megcsinálta az egy napi bolondságot. 
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A fiatal, ambiciózus rendezőt azonban 
figyelmeztetnénk .valamire. Ne eu-
gedje máskor, hogy színészei a kelle-
ténél többet mozogjanak. Mondja meg 
játéktársainak, hogy a francia szín-
játszók tudnak elevenek lenni túlzott 
külső mozgalom nélkül is és tudnak 
rohanvást beszélni a hadarás vesze-
delme nélkül is. A Figaro felújításán 
annyi értelmet és tehetséget tapasz-
taltunk a színészekben, hogy bizonyo-
san megértenék ezt a nagyon meg-
szívlelendő művészi elvet és bizonyo-
san nem esnék nehezükre követniök. 

Jól esett tapasztalni, hogy a grófné 
és az apród viszonyában a rendező 
egy kicsit átpillantott Beaumarchais 
Figaró-trilógiájának harmadik da-
rabjára, A bűnös anyára is. így aztán 
a Figaro házassága előadásának egy-
egy mozzanatára az egész Figaro-
rnesét lezáró történet árnyéka is — 
persze csak finoman, persze csak fu-
tólag — rá-rávetődött. 

A darabnak a maga korában nagy 
erővel ható fórra dalmiságát a ren-
dező nem élezte ki, nem húzta túlsá-
gosan a l á 

A szereplőknek egymásmellé helye-
zése és a csoportjelenetek jól hatottak 
s a szép díszletekbe festői módon il-
leszkedtek bele. A ruhák is ékesek és 
ízlésesek. 

Egy másik rendezési mozzanatot is 
meg kell említenünk. Mikor a máso 
dik felvonásban Almaviva gróf be 
akar jönni felesége szobájába, miért 
nem látjuk alakját az áttetsző ajtó-
függönyön keresztül? Nem valószínű, 
hogy a féltékenységtől háborgó férf i 
ne próbálgassa a kilincset, hanem 
szép türelmesen az ajtótól egypár mé-
ternyi távolságra maradjon. 

A világítás kifogástalan volt. örü-
lünk, hogy a fiatal rendező nem 
követi némely modern színpadművész-
nek a fény- és árnyjáték iránt való 
túlzott szeretetét amely néha művészi 
hatású lehet, de a közönség figyelmét 
túlságosan elfárasztja* Az első négy 
felvonás valóságos fényárban úszott 
s az utolsó részben is, amely a kert-
ben éjjel játszódik, a függöny szétnyí-
lása után egy-két perc múlva hold-
fényt kap a színpad, a felvonás leg-
vége pedig már hajnalhasadáskor 
történik. 

A darab úgyszólván kihagyás nél-
kül került előadásra, csak talán a zá-
róversek valamennyiét nem énekelték 
el. örülünk a szöveg eme tiszteletének, 
tekintve azonban a darab hosszúsá-
gát — az előadás három és félóráig 
tartott! — itt-ott némi húzás nem ár-
tott volna. 

Az egyes felvonások bevezetéséül, 
illetőleg a köztük lévő szünetek betöl-
téséül zenét kapunk. A negyedik fel-
vonás táncát Szentpál Olga tanította 
be, s a rendező ügyesen helyezte el a 
táncolók között a főszereplőket 

Kifogásaink a darab rendezésének 
lényegét nem érintik. Intelligens, gon-
dos és tetszetős játékvezetői munkát 
láttunk. 

Galamb Sándor 

A díszlet és kosztümök 
Biztos nem véletlen, hogy az utóbbi 

években a színpadon inkább a vígjá-
téknak, a komédiának van nagyobb kö-
zönségsikere. Az emberek a moziban 
szívesen sírnak végig egy tragédiát, 
vagy akár szomorú végű giccset, de a 

színpadon jobban tetszik a játék, a ko-
média. 

Milyen szívesen nézte, nevette és 
tapsolta végig a közönség Beaumar-
chais 150 esztendős vígjátékát, idejét-
múlt és örök pikantériáit, idejét mult 
és örök bölcseségeit! Derűs és minden 
keserű szatírától mentes igazságaiból, 
aforizmáiból válogathatott kedve sze-
rint mindenki: titkos reakciós és nyilt 
baloldalt Válogatott is! Kiki talált 
egy-egy szemet magának, s a sötétség 
leple alatt nyíltszíni tapssal jutalmp-' 
ki-ki a maga igazságát. 

Beaumarchais bájos humora eggyé 
olvasztotta a nézőteret: reakcióst és 
baloldalit 

Ez a »művészet hatalma«, mondhat-
nánk; s a kitűnő »összjátéké*r persze. 

Igen, játék. Ezen az előadáson érzi 
a néző, hogy az minden ízében játék, 
komédia. 

Játszottak a színészek, a rendező, de 
játszott a díszlet- és kosztűmtervező 
i s . . . Talán még a díszletező munkások 
is táncolva tologatták a kulisszákat. . . 

Egy kicsit túloz, komédiázik, stilizál 
itt mindenki: a díszlettervező és a kosz-
tűmrajzoló is. Ök se maradnak le a já-
tékból. A díszlettervező csakúgy ját-
szik a bolondos, csapongó barokk mo-
tívumokkal, mint a színész a kacska-
ringós fordulatokkal. Ahogy visszaad-
ja a fehér-arany barokk pompát, a vi-
dám. szertelen cikornyákat abban több 
a iáték, mint a tervszerű komolyság. 

A kosztümökben is csak annyi a kor-
hűség. amennyi éppen csak kell. hogy 
»korabelinek« érezzük az alakokat. A 
világért sp> vecrvük túlkomolyan a kor-
hűséget. Komédiázik Nagyajtai Teréz 
is, abocry a fodh-okkall, selymekkel, fehér 
parókákkal játszik. És Ungváry: egyik 
fülében aranykarikával é* Olthy Ma.ír-
da a ma divatos »fiilbevaló maslivak! 
(Cseppet sem érezzük korszerűtlennek.) 
Pethes óriás kalappal, hosszú hajfona-
tokkal éktelenítette magát hülye bíró-
vá; olyan elragadóan »Bamba« volt. 
hnsrv méí" mielőtt kinyitotta volna a 
száiát nyíltszíni tapsot kapott. 

De érezni a játékos kedv mellett a 
gondosságot a festői ízlést, amely a 
karaktert és a ruhá t a kosztümöt és a 
hátteret oly finom színkultúrával han-
golta össze. A választékos modorú gró-
fék halvány selymekben,^ a tempera-
mentumos Figaro-pár erős tarka szí-
nekben, a bírák s az udvari zenész is-
tentelen nagy kalapjaikban, a kertész 
csíkos harisnyája és piros orra, csupa 
vonaU és színjáték. 

Egyedül a díszletek megfestésének 
részleteinél látunk nehézkességet és iz-
zadságos munkát. Azok a barokk an-
gyalok, »snörklik«, cikornyák nincse-
nek igazi jókedvvel rajzolva! Pedig a 
díszletfestő tréfálhatott volna ezzel is. 
Csak épp a megfelelő stílust kellett 
volna megtalálni a tréfához! Walter 
Trier, a legaranyosabb, legbájosabb 
humorú német rajzoló, kedvenc témája 
a barokk* és biedermayer-stílus szere-
tetteljes kitréfálása. Tőle el lehet ta-
nulni a részietek megrajzolásának ezt 
a módját. 

De ez már igazán túlzott szőrszálha-
sogatás a kritikus részéről (akiről Fi-
garo ugyancsak megmondja a vélemé-
nyét). 

Az előadás szép volt így is, vidám és 
kedves szívnek és — szemnek! 

Markos Erzsébet 



BOSZORKÁNYTÁNC 
Balázs Béla drámája a Belvárosi Színházban 

Hogy a detektívregény riportizgal-
ma és a ballada inagasabbreodű, 
tiszta költőisége mennyire összefér 
egymással a színpadon, annak leg-
frissebb bizonyítéka Balázs Béla ú j 
drámája. 

A régi igazságot, hogy nincs ellent-
mondás drámai feszültség és poézis 
között, sokszor megerősítette már az 
irodalom. Hauptmann, Schiller, 
Shakespeare, sőt Sophokles nagy pél-
dái alapján régen eldöntöttneki te-
kinthetnénk a kérdést- De, úgy lát-
szik, ennek az ősi igazságnak érvé-
nyességét is ú j ra meg újra bizonyítani 
kell. Talán az újra való bizonyítás 
izgalmának szellemi kalandja a leg-
főbb serkentője az irodalomnak. 

Az akció ideges feszültsége és a köl-
tészet tiszta mól tósága, nélkül nincs 
dráma. Hogy a »nagy játéknak« ez a 
két alapeleme elszakadhatott egymás-

tól, csak a modern dekadencia túldif-
ferenciált szellemi magatartásának 
szintézisre képtelen gyöngeségét bizo-
nyítja. 

Balázs Béla ú j darabjának eredeti-
leg ezt a címet adta; »A csendes kis 
város«, A cím ironikus volt A drá-
mában ugyanis ez derül ki a »csen-
des ikis városról*, hogy a szenve-
délyeknek, harcnak, a veszélyes élet-
nek eleven tűzkatlana, hogy nyugod-
tan elnevezhetnénk »Vihar-fészek« 
nek. »Tüzkatlan«-nak, vagy a »Nyug 
talanság városáénak is. A dráma hő-

Góth Sándor Marinetti olasz ezredes 
szerepében 

(Foto: Orient—-Rózsai 

seiről pedig az derül ki, hogy a gyön-
gédnek tartott női lélek is tele van 
harccal, elszánt »férfi«-bátorsággal, 
drámával, azaz élettel, nehéz ember-
séggel. Balázs [Béla drámájának leg-
főbb mondanivalója éppen az irónia 
távlatából tettenérhető igazság lelep-
lezése. Az igazságot keresi a valóság 
zavaros kísértetvilágában. Egy lát-
szólag csendes kis városkának életébe 
világit bele a dráma félreértést nem 
tűrő reflektorfényével A kisváros a 
szerb-macedon határ mentén fekszik. 
A világháború átgázolt raj ta . Most 
olasz megszálló csapatok birtoka, s 
valóban csendes, mint a börtön, mely-
nek csendjében még a fegyőrök is el-
bóbiskolhatnak. 

Csakhogy ez a csend, a vihar visz-
szája. S a mélyén lappangó robbanás 
annál vadabb lesz, minél szorosabb a 
lefojtás. 

Hogyan veti le az álarcát a csönd, s 
hogyan mutatja meg igazi arcát: ezt 
az izgalmas drámát, ezt a »kalandot« 
mondja el. állítja elénk a költő. 

A kritikusok és a nagyközönség »panti-
zán-drámának« nevezte Balázs Béla 
színművét Én egyszerűen csak emberi 
drámának szeretném nevezni. A par-
tizán is ember. Sőt, ebben a darabban 
csak a partizán ember igazán. Ami 
ellen harcolnia kell, az nem ember, 
hanem egy emberszabású hazugság. 

Bulla Elrna: Milica 
(Foto: OricnI—Rózsa) 

llénes György: Wernlgerode százados 
Foto Maiin 

A Balázs Béla-darab egyik finom 
szellemes érdekessége, hogy hősei 
mind asszonyok és gyerekek. A fér-
fiak csak karikaturaszerepet kapnak 
ebben a darabban. A három férfifő-
szereplő, három katonatiszt. Egy olasz 
ezredes, egy német SS-százados és 
egy magyar hadnagy ócska. Az olasz 
tiszt bohókás paprikajancsi figura. A 
német tiszt kegyetlen, kemény jellem-
ábrázolás, a karikaturista georg-
grosz-i zsenialitásával megalkotott 
gyilkos szatíra. A magyar hadna-
gyoeska gyöngéd pasztellvázlat, a meg-
bocsátó mosolygás kegyelmének szü-
lötte. 

Ezzel az »érdekes« férfitársasággal 
állítja szembe a költő a dráma bőseit, 
a nőket és gyerekeket. Ebben a be-
állításban a vizió költői tisztasága 
érvényesül. A fiatal szerb tanítókis-
asszony s a százéves vén énekmondó-
asszony — szimbólum. S szimbólum 
az is, hogy 8 éves, 10 éves gyerekek i* 
katonái az igazságnak. 

A »Boszorkány;tánc« drámai költe-
mény. Izgalmas színpadi játékká fel-
oldott ballada. Balázs Bélát a költőt 
mindig izgatta a balladák rejtelmes 
költői atmoszférájának drámai titok-
zatossága. Ez a »partizán-drámának« 
nevezett színműve, tulajdouképpen — 
egy ballada születésének színpadi 
krónikája, A darab vén énekmondó 
asszonyának száján, előttünk a nyilt 
színpadon röppennek fel egy ú j hős-
költemény, egy ú j népballada első 
sorai. Miről szól ez a darab? Arról, 
hogy hogyan harcol pár gyönge asz-
szonyember és gyerek az erős és al-
jas gonoszság hatalma ellen. Illetve 
arról, hogy hogyan gázolja le a ha-
zugság fölényesen pöffeszkedő go-
noszságát az igazság ereje. Illetve ar-
ról, hogy hogyan születik meg egy 
népdal, egy népballada, egy hőskölte-
mény . . . De ezen kívül még másról 
is szól. Emberekről és hitekről. Mint 
minden igazi költői alkotás, .szól ma-
gáról a költőről is. A költő hiterői, a 



költő világnézetéről*. A költő víziójá-
nak irányáról és erejéről . . . 

* 
A Belvárosi Színház Körmöczi 

László rendezésében vitte színpadra a 
darabot. Érdekes rendezői problémát 
kellett megoldani ezzel a darabbal 
kapcsolatban a rendezőnek. Az esemé-
nyekkel zsúfolt gyorsiramú »riport-
drámát« kellett összehangolni a bal-
lada lassú hömpölygésü, ünnepi fen-
ségével. A költészetet és a kalandot. 

Á színészi együttesnek is nehéz fel-
adatot kellett megoldania. A modern 
színjátszásból lassan kiveszett, kipusz-
tult pátliosz zengését kellett megke-
resniük színészi lényük mélyén, hogy 
eljátszhassák ezeket a szerepeket. 

Bulla Elma a hős tanítónő szerepé-
ben kicsit merev szoborrá dermedt. 
Főkép a viharos mozdulatok kapkodó 
darabossága árulta el, hogy még nem 
oldódott fel teljesen szerepében. Leg-
jobban, legmüvészibben a felszabadu-
lás örömének, az elfojtott jókedv ki-
áradásának szelid viharát tudta elénk 
varázsolni, gazdagon hangszerelt, 
nagyvonalú játékkal. 

Simonyi Mária, az énekmondó vén-
asszony alakjából megdöbbentő kísér-
tet-figurát formált. De nem a balladás 
mélységek döbbenete áradt belőle. A 
kávéházi dizőz és a rémdrámát játszó 
grand-guignol színésznő felemás bi-
zonytalanságában vergődött. 

Góth Sándor, a kitűnő komédiás, az 
olasz városparancsnok szerepéből jó-
ízű, kedves, de túlköunyű vígjátéki 
alakot formált. Inkább egy közöshad-
seregbeli zupás őrmesterre hasonlít, 
mint egy olasz tartalékos ezredesre. 
Az író vidámságon át is éles karika-
túrájá t feloldja a humorizálás köny-
nyedebb színészi anyagával. 

Az előadás kiemelkedő színészi al-
kotása Dénes György dermesztően tö-
kéletes SS tiszt f igurája. Száraz, ke-
gyetlen realizmusai kelti életre a me-
rev német katona típusát. Nem is egy 
német katonatisztet ábrázol, hanem 
szobrot emel A Német Tiszt szörnye-
teg alakjának. Már most úgy hat ránk 
ez a színészi remeklés, mint valami 
világtörténelmi illusztráció, mely túl-
lépett a színpad keretein s az örökké-
valóság számára mintázta meg A né-
met katona szörnyűséges, apokalip-
cikus f iguráját . A mozdulatok, a be 
szédmodor s »az apró részletek töké-
letességén túl. a lélek kemény sötét-
ségét fejezte ki démont erejű játéká-
val. Ez a kitűnő művész még egyet-
len szerepben se mutathatta meg úgy 
a hideg önuralom álarcát maga elé 
tartó lélek befelé vibráló, túlfűtött, 
túlfeszített nyugtalanságát, mint a 
»Boszorkánytánc« Wernigerode szá-
zadosának szerepében. Erről a remek 
alakításról pontos szerepleírást és 
analízist kellene csinálni, hogy meg-
maradjon azok számára is. akik a ké 
sői jövőben érdeklődni fognak a szí-
nészi játék nagy varázslóinak mester-
ségi. nagy művészi titkai iránt. 

A kis magyar hadnagyocska szere-
pót Halász Géza játszotta. Az áruló 
polgármester gyáva alakjából Kés-
márki Kálmán túlzott részletmunká-
val nem embert, hanem bábjátékhósrt 
csinált. A két kis szerb partizangyerek 
szerepében Zséder Károly és Vitéz 
László aratott sikert. 

Szegi Pál 

C S E R E B E R E 
A M E D G Y A ^ a í S Z Í N H Á Z 
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Egy színház darabválasztásánál ezer 
szempont érvényesül. Nem kétséges, 
hogy a Medgyaszay-színház jelen eset-
ben elsősorban hasonnevű igazgatójá-
nak külső és belső adottságait tartotta 
szem előtt, felújítván Mauriee Yvain 
több évtizedes sikerre visszatekintő 
zenés komédiáját. Operettszínházaink 
silány műsorára való tekintettel a vá-
lasztás szerencsésnek mondható, 
Yvain minőségileg is a jazz-zeneszer-
zők legelső garnitúrájából való, me-
lódiái ma is frissek és pattogóak s a 
végetnemérő, de mindvégig szórakoz-
tató zeneszámok Medgyaszay Vilma 
dizőzi képességeinek csillogtatására 
felette alkalmasak- A két zongorára 
csökkent szegényes kíséret mellett az 
eredetileg gazdagon hangszerelt mu-
zsika minőségileg csökken, de amit a 

Kcrtay Lili, a »Cserebere« szubrettje 
(Rozgonyi foto) 

néző a zene révén veszít, azt behozza 
a szöveg vámján, a színészek gyen-
gécske hangját nem nyomja agyon a 
zenekar s így Heltai Jenő pompás és 
nagyrészt időálló dalszövegei mara-
déktalanul érvényesülnek. Viszont . . . 

Viszont mért kellett ezt a maga üde 
romlottságában kedvesen léha ós min-
den nagyképűségtől mentes, izig-vérig 
francia bohózatot korszeril bemondá-
sokkal és hamisítatlan pesti ötletek-
kel szürkíteni? Az ízlés teljes hiá-
nyára vall, hogy a nejét csereberélő, 
hamiskártyás és a napot francia 
fürdőhelyen lopó lakáj Budapest fel-
építéséről énekel chansont,^ a hason-
szőrű márki pedig az üzemi bizottsá-
gokról mond élceket Mi szükség van 
erre? Ha a rendezés kissé maibbá 
akarja tenni a darabot, bántó stílus-
talanságok helyett némi aláhúzással 
hangsúlyozhatná e szerelmét a »do-
hány« arányában csereberélő társaság 

/ / M11 * 
Somló Valéria, a x-Cgerebereí 

prímadonnája 
(Rozgonyi foto) 

züllött légkörét. A bohózat erre bőven 
alkalmat ad, hiszen, a maga módján, 
elég szellemesen karikírozza bizonyos 
társadalmi rétegek hölgyeinek és urai-
nak szellemiségét Csak a távlatot 
kellett volna érzékeltetni e minden-
áron való »korszerűsítés« helyett. 

Ettől függetlenül a rendező jól ki-
használta a tenyérnyi színpad nyúj-
totta lehetőségeket A színészek kö-
zül Medgyaszay Vilma disztingvált 
humorával és előadókészségével tű-
nik ki, partnere, Bilicsi Tivadar pe-
dig a márki paralitikus f igurájá t for-
málja meg élethűen és mulatságosan. 
Rákos Tibor, az ú j bonviván meg-
jelenésben, játékban, hangban egy-
aránt kellemes meglepetés, az előadás 
lelke azonban Somló Vali tempera-
mentumos, bőhumorú, közvetlen ala-
kítása. Bájos, romlott és párisi, mint-
ha tényleg a Montmartre-ról szalasz-
tották volna a Jókai-térre. Herendi 
Manci nem sok komikai készséggel 
rendelkezik. Pártos Gusztáv kissé 
színtelen, viszont a pletyka-kvartettből 
fejhosszal kiemelkedik Kertay Lili. 
A darabban előforduló többi hölgyek 
a színpadtól megkívánt külső meg-
íelenés minimumával sem rendelkez-
nek s ezt a rövid nadrágok és lenge 
öltözékek túlontúl aláhúzzák. 

Befejezésül mégegyszer felhívjuk a 
rendező figyelmét a fentebb említett 
dalbetét sürgős kihagyására. 

Darvas Szilárd 



a színészek lé ted iosuiaárói, 
a szinészoevelésről 
és képességvizsgákról, 
a szakszervezet szociális, erkölcsi 
és művészi törekvéseiről 

s z a k s z e r v e z e t eLüöke 

Fel kdl hívnunk a figyelmet arra, hogy ü 
színészet működésének sikerét veszélybe sodor-
hatja a színészeknek a játékszín hőskorára emlé-
keztető nehéz sorsa. Mivel a színházak igazgatói 
a maguk súlyos körülményeit állítják szembe a 
színészek válságos anyagi helyzetével, Abonyi 
Gézához, a Magyar Színészek Szabad Szak-
szervezete elnökéhez fordultunk ebben a kér-
désben. A kiváló színművész széles látókörű 
nyilatkozatban tájékoztatta munkatársunkat a 
színészek és a színházak helyzetéről, valamint a 
szakszervezet törekvéseiről. 

— A tzir észnek hivatását teljesítenie ma ret-
tenetes nehéz — mondja Abonyi Géza. — A 
színészek szörnyű helyzetben vannak. Nincs ru-
hájuk, cipőjük. A színészek nagyobbik része ép-
pen ezért nem tud szerződéshez jutni. Közben-
jártunk a Közei látási Minisztériumban és kér-
tük, hogy juttassanak textíliákat és bőrt a reá-
szorulóknak, mert ha ruha, cipő hijján nem 
tudják hivatásukat folytatni — koldulni me-
hetnek ! 

- És a minisztériumban megigérték a tá-
mogatást? — kérdeztük 

— ígéretet kaptunk — feleli az elnök. — 
Reméljük, hogy meg is kapjuk a természetbeni 
segítséget. Igyekszünk könnyíteni a szerződés-
telen színészik helyzetén oly módon is, hogy 
amennyire lehet, élelmiszerhez juttatjuk őket 
Rendkívül súlyos nyugdíjasaink helyzete is. 

Három hónapi maximális nyugdijuk száz-
huszonöt pengő! Vas polgármester megígérte, 
hogy a számukra eddig juttatott élelmiszer-
csomagok a jövőben sem maradnak el. Hang-
versenyeket rendezünk megsegítésükre. A be-
folyt összegből bevásárolunk és természetben, 
arányos elosztással juttatunk segítséget a reá-
szoruló nyugdíjas színészeknek. Vannak köztük 
olyanok, mint Pintér Imre, aki évtizedekig volt 
a Népszínház tagja. 

A színészek anyagi helyzetével kapcsolatban 
érdeklődtünk, hogy döntött-e a szakszervezet 
a szülészek létminimuma felől. 

— A kollektív szerződések tárgyalásai során, 
megelégedéssel kell hangsúlyoznom;, a vidéki 
színigazgatók minden ellenvetés nélkül elfogadták 
a színészek szakszervezetének kívánságait. Ezek 
szerint a vidéki színészek létminimumát az I. 
osztályú igazgatóknál 8000, a II. osztályúaknái 
7000, a III. osztályúakná! 6000 és a IV. osztá-
lyúaknái 5500 pengő havi fizetésben állapítot-
tuk meg. A budapesti direktorokkal azonban 
nem boldogulunk! Ellenvetéseik vannak és — 
úgy látszik — minden fontosabb nekik, mint a 
színész érdeke , . . Két hete tárgyalunk velük és 
még mindig nem jutottunk el a döntésig. 

— A színigazgatók — vetjük közbe — azt 
mondják, hogy a személyzet fizetése és a súlyos 
közterhek miatt nem tudják majd fenntartani 
színházukat. A színészek hozzanak áldozatokat, 
hogy ne keíijen bezárni a színházakat és így 
tovább játszhassanak. 

— Mindig a színész hozzon áldozatot a 
színháznál? Miért éppen a színész? — felel 
indulatosan Abonyi Géza. — Ha az igazgatók 
egy-egy sztárnak tudnak 60.000 pengőt fizetni 
— és van igazgató, aki több ilyen sztárt is tart ! 
— akkor a létminimumot is meg tudják fizetni a 
többi színésznek. Hozzanak áldozatot az igaz-
gatók is azzal, hogy ne szerződtessenek ilyen 
nagy fizetéssel sztárokat 1 A közterhek csök-
kentését nekik kell elintézniök a fővárossal, de 
különben sem olyan súlyos a színházak hely-
zete. Igaz, most esett a színházak látogatottsága, 
korábban azonban jól jövedelmeztek. Szerin-

tem a színházakat inkább a közbiztonsági helyzet 
sodorta bajba. Remek szezónt remélhetnénk, ha 
a közbiztonsági helyzet javulna. Tudom, hogy a 
rendőrség mindent elkövet, ami tőle telik — de 
itt valamit tenni kell! Mi lesz, ha beáll a korai 
sötétség? Mikor kezdjék a színházak előadásai-
kat, ha már délután négy órakor sötét van? 
(Vidéken félhétkor kezdenek és eddig sehonnan 
sem érkezett panasz.) A közönség emiatt marad el 
— és akkor valóban bezárhatjuk a színházakat 
— de nem a létminimum miatt. 

— Demokratikus formák között élünk — ne 
kivarrják tehát a sztárok, hogy a kisebb színé-
szek hozzanak áldozatot, — folytatja Abonyi 
emelkedett hangon — mondjanak le ők is, hogy 
színésztársaik is emberi módon élhessenek, hiszen 
a többi színészre is szükség van a színpadon. 
Vegyenek példát a sztárok a Nemzeti Színház 
vezető tagjai- >1, akik nincsenek úgy fizetve, 
mint a magánszínházak elsőrangú színészei, 
mégis vállalták a munkatöbbletet, hogy kisebb 
állású társaiknak is jusson annyi, hogy vala-
mennyien meg tudjanak élni.. 

A szakszervezet céljai, tervei felől érdeklő-
dünk ezután. 

— Célunk, — mondja az elnök — hogy 
a színészetet megtisztítsuk a kártékony elemektől, 
amelyek eddig a színészet ép fáját korhasz-
tották. Ügy művészi képesség, mint erkölcsi maga-
tartás tekintetében figyelemmel kísérünk mindenkit 
és aki nem felel rneg a követelményeknek, azt 
kizárja a szakszervezet. Célunk az ifjúság ne-
velése. Szemináriumok, szabad egyetemek útján 
akarjuk ezt elérni, mert a színészek 85—90 szá-
zaléka — és ez nemcsak a fiatalokra vonatkozik 
— nem műveli, nem képezi tovább magát. 
Figyelemmel kísérjük a vidéki igazgatókat és 
amint javul az utazási helyzet vagy gépkocsi-
hoz jutunk, repülőbizottságokkal ellenőrizzük a 
vidéki színházak színvonaláta vidéki színészek 
és igazgatók működését és amelyik igazgató nem 
felel meg erkölcsi és művészeti szempontból, 
attól megvonjuk a működési engedélyt Állandó 
ellenőrzést fogunk gyakorolni. 

— Miért szükséges a képességvizsgálat? — 
kérdeztük. 

— Korábban az egyesület, majd a Kamara 
két-három évi gyakorlati engedélyt adott a vizs-
gákon azok számára, akik magániskolában vagy 
magántanároknál tanultak. A vizsgák alól csak 
a Színművészeti Akadémián és a színészegyesü-
leti iskolában végzettek voltak mentesek — 
ezek természetesen most sem kerülnek képesség-
vizsgálat alá. A vizsgákra azért van szükség, 
mert a Kamara engedélyesei közül sokan csak 
egy vagy másfél évet töltöttek színpadi gyakor-
latban és most felül kell vizsgáltuink, hogy ezek 
megfelelnek-e a követelményeknek. Három kate-
góriát állítottunk fel, színészi, segédszínészi és 
kardalosí kategóriát. A mostani az első és egy-
ben az utolsó vizsga is, mert u gyakorlati enge-
délyeket megszüntetjük. Ezután magániskolák 
és magántanárok növendékei nem léphetnek majd 
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színpadra ! A Színművészeti Akadémia ugyanis 
mindenkinek módot nyújt a tanulásra, a munka 
soknak is arra, hogy egyéves tanfolyam után 
színpadra léphessenek Lesznek esti" tanfolya 
mok is. Meg akarjuk szüntetni a korábbi hely-
zetet, amikor még budapesti igazgatók is az 
tettékj hogy néhány rendesen fizetett színészen 
kívül nagyszámú gyakorlatosból állították össze 
társulatukat, mert a gyakorlatosok olcsó munka-
erők voltak! A vidéki igazgatók a mosdani 
képességvizsgára azokat küldik a szakszervezer 
vizsgálóbizottsága elé, akikről egy vagy másfél-
évi gyakorlatuk után tudni kívánják, vajjor 
alkalmasak-e arra, hogy tovább folytassák mű 
ködésüket. Ezután már csak kardalosok szá 
mára tartunk évente egyszer vizsgát, mert a 
kardalosok gyakorlati úton való pótlására ter-
mészetesen szükség van. 

— További távolabbi tervünk a művés". 
iskolák egyesítése, oly módon, mint azi kii. 
földön, legideálisabban Prágában, már keresztüi-
vitték. Itt együtt van a színészeti, zeneművé-
szeti, képzőművészeti és iparművészeti aka-
démia. A színésznek — mivel zenei képzettség 
az alapja a tiszta és szép beszédnek — a zene-
művészeti iskolán kell elsajátítani a beszéd 
zeneiségének alapját, viszont az énekes színész 
a drámai akadémián tanulja meg az érthető 
beszédet és mozgást. Csak Magyarországon 
nem lehet érteni az énekesek szövegkiejtéset ! 

A képzőművészeti és iparművészeti akadémián 
pedig előadásokat hallgatnának, nemcsak műve-
lődés és művészettörténeti képzés céljából, 
hanem a színpadi mozgás érdekében is. Jászai 
Mari — mielőtt Medeát játszotta — Görög-
országba utazott és amforák alakjain tanulmá-
nyozta klasszikus hősnők mozgását. A tánc 
tanítása is nagyon fontos — a klasszikus tánctól 
egészen az akrobatikus táncig, hogy mindig 
friss legyen a színész testi kondíciója, amihez 
kapcsolódik a lélegzés ismerete és gyakorlata. 
Beszélni tanítottak eddig is az akadémián, de 
lélegzetc ételre nem, pedig ez a beszéd ökono 
miája miatt különösen klasszikus daraboknál 
nagyon fontos. A fiatalokat nyáron falura akar-
juk küldeni, hogy — ahol még a nép nyelve, 
beszéde nem romlott el — a nemesbeszédű 
parasztoktól tanulják meg a szép magyar beszé-
det. Ezt a gondolatot különben nem én vetettem 
fel először, már Egressy Gábor így óhajtotta 
csiszolni a fiatal színész beszéd-tudását. Min-
dent egybefoglalva, úgy szociális, mint művé-
szeti és színésznevelési törekvéseink célja az, 
hogy a mult hibáit, bűneit helyrehozzuk — 
fejezte be Abonyi Géza nyilatkozatát, amely 
a demokratikus átalakulással párhuzamosan a 
szí- íszet helyzetének nagy átalakulására nyují 
vaíóban széles látókörű távlatot. 

Abonví Géza a színész 



GELLÉRT LAJOS: 
BOLDOG VAGYOK, HOGY MEGÉRTEM AZ EMBER TÖRTÉNETÉNEK 
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Négy szerep: 1. A Sasfiók. 2. Szép Ernő »Május«-ának Szvobodája, 3. Strindberg »Mámor«-ának festője és 4. Villon 
»Testamentnm«-ának költő maszkja 

művész, olyan remek embernek és társnak is. 
ö mentett meg a biztos elhurcolástól, ő állított 
talpra és tartotta bennem a lelket az utolsó 
percig. 

Feltartóztathatatlan és őszinte lelkesedéssel 
beszél Ürmössy Anikóról és osztom csodálko-
zását, hogy ez a széles skálájú, legszebben be-
szélő és a kritikák által mindúntalan felfedezett 
drámai színésznőnk a szerződtetéseknél meny-
nyire elkerülte a direktorok figyelmét. 

Az ügyelő int és Gellért a színpadra megy. 
Pillanatok alatt sánta, púpos gnómmá alakul át, 
a próba egyszerre színt és érdekességet kap. 
Két jelenés közt folytatjuk az interjút. 

— Boldog vagyok, — mondja Gellért — 
hogy megértem az ember történetének leg-
nagyobb fordulópontját. Nem kétséges, hogy 
az új világ merőben más lesz, mint a régi volt. 
Ma a színésznek egy kötelessége lehet: beállni 
a nagy orkeszterbe, amely az emberi és szo-
ciális haladás hatalmas szimfóniáját zengi. 
Külön örömöm, hogy olyan színháznak a tagja 
vagyok, amely hivatását teljes mértékben tudja 
és követi. 

— Valamit a darabról. . . 
— A csendháborító mese felnőttek számára. 

Mély és mindig időszerű igazságok győzedel-
meskednek Nazredin Hodzsa, a szegények 
gáncsnélküli lovagjának kalandjaiban. Megyő-
ződésem, hogy a darabnak átütő sikere lesz . . . 

Irodalomra terelődik a 
szó. Gellértnek több finom-
hangú életrajz-regénye és 
sikeres színdarabja szere-
pelt a közönség előtt. 

— Barabás Tiborral, a 
Cserépfalvi-könyvkiadó fia-
tal lektorával dolgozom 
egy színdarabon. Egyelőre 
azonban a játék az, ami 
legjobban leköt. Számomra 
az Írás, a rajz magasabb-
rendű szórakozás, a szín-
pad azonban hivatás. Ha 
végigtekintek események-
ben, sikerekben és nehézsé-
gekben gazdag pályámon, 
nyugodt lelkiismerettel le-
szűrhetem a tanulságot: 
ha még egyszer születnék, 
újból színész szeretnék 
l e n n i . . . 

Darvas Szilárd 

A Magyar Színház színpadán még a Csoda-
bár kulisszái láthatók, színes szerpentinszala-
gok lógnak a mennyezetről, de az előtérben 
már „igazi színházat" játszanak. Both Béla a 
rendezői asztal mögül irányítja „A csendhábo-
rító" próbáit s a színészek játékán keresztül 
lassan formálódik a darab képe. A csodabári 
közjáték után újból író szavait tolmácsolják a 
színpadon. 

A kulisszák mögött beszélgetek Gellért La-
jossal, színjátszásunk egyik legegyénibb művé-
szével, aki a darabban az uzsorás szerepét kelti 
életre döbbenetes hűséggel. Utóljára a Harc 
című antiszemita szennylapban találkoztam 
fényképével, ahol a nemrég felújított Timosa 
főszereplőjeként pellengérezték ki. Ismeretes, 
hogy a darab repríze körül valóságos kultúr-
botrány kerekedett, a Timosa ügyében a demo-
kratikus Magyarország sajtója is marasztaló 
ítéletet hozott. Gellért a következőket mondja: 

— Ma sem értem azokat a minősíthetetlen 
hangú támadásokat, melyek a darab felújításá-
val kapcsolatban értek. Lehet, hogy .a Timosa 
ezúttal szerencsétlen időpontban került szirtre, 
Isten látja lelkem, nem én szorgalmaztam 
színrehozatalát. Mindez azonban nem indo-
kolja a becsületsértés határán mozgó „kritikák" 
és gyanúsítások áradatát. Több évtizedes szí-
nészi és írói működésem, művészi és emberi 
magatartásom talán elég biztosíték arra, hogy 
a „reakció" vádja velem szemben enyhén 

szólva, tájékozatlanságra vall. Ma már az ügyet 
részemről lezártnak tekintem, csak érdekesség-
ként említem meg, hogy a legválságosabb idő-
ben a Timosa mentette meg az életemet. Az 
ostrom utolsó napjaiban nyilasok razziázták 
végig a pincét, ahol tartózkodtam. Az egyik 
faggatni kezdett, ki vagyok, mi vagyok. Meg-
mutattam arcképes szinészigazolványojnat, mire 
a homlokára csapott: Maga valami zsidó da-
rabban játszott a Bethlen-téren! — Elkészül-
tem a legrosszabbra, de a nyilasnak hihetetlenül 
imponált, hogy általa ismert, eleven színésszel 
került össze, még hozzá szűkebb hazájából, a 
Csikágóból. Nem vitt magával, sőt megígérte, 
hogy „vigyáz majd ránk". 

Megkérdem, hasznát vette-e bujdosása alatt 
színészi képességeinek? 

— Nem. Az állandó zaklatás okozta rettegés 
sokkal inkább kimerített, semhogy megjátszhat-
tam volna a védekezésnek ezt a módját Magán-
életemet különben is mindig szigorúan elvá-
lasztottam a színpadtól, soha nem éltem és 
főleg nem éltem vissza azzal, hogy színész 
vagyok. De, ismétlem, háromhónapos inter-
náltságom élményei felőrölték minden ener-
giámat. 

— Hogyan sikerült átvergődni a nehéz na-
pokon? — kérdem. Gellért nagyon komolyan 
és megindultan válaszol. 

— Hogy élek, vagyok és dolgozom, azt a 
feleségemnek köszönhetem, Amilyen kitűnő 
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GIRAUDC 
Az álom és a mese szeszélyes szépsé-

geinek költője mélységesen szerette az 
élet legfeszültebb irodalmi sűrítését, 
a tragédiát Tragikus ösztöne hajtotta 
Giraudoux-1 árra is, hogy 1940-4>on 
elvállalja az összeomlás előtt álló, 
menthetetlen Franciaország propa-
gandaminiszteri tisztét És évekkel a 
francia gloire átmeneti lehanyatlása 
előtt csodálatos szavakban tárta fel a 
minden ízében derűs, ragyogó francia 
*esprit« vonzódását a tragikus színjá-
tékhoz. Elemzése páratlan finomság-
gal világítja meg a katharzis-élmény-
ben elmerülő francia lélek esztétikai 
örömét 

* . * 
— A francia tragédiának — mon-

dotta Giraudoux —, mint irodalmi 
műfajnak a problémáját megoldhatat-
lannak látszó belső ellentmondása 
teszi rendkívül érdekessé. # AJ francia 
ember ugyanis bensőségesen élvezi a 
tragikus színjátékot Honfitársaink hi-
hetetlen tömegét lehet összehozni egy-
egy tragédia előadására. A Comédie 
Francaise és az Odeon másfél évtized 
alatt több mint hatvan tragédiát vitt 
színre. A Thefitre Frangais törzsközön-
sége fanatikus lelkesedéssel ünnepli a 
tragédiát színpadon és Jeanne d'Arc, 
vagy Charlotte Corday tragédiájának 
felidézése éppen úgy szükséges a fran-
cia szellemi atmoszféra tisztaságához, 
mint amilyen fontos volt Iphigénia 
feláldozásának színjátéka a görögök 
számára. 

— ^ Legnagyobb költőnk, tragikus 
költő volt legkiválóbb színészeink tra-
gikus színészek, legnagyobb embe-
reink, Napoleontól Renanig csak a 
tragikus színjátékokat szerették. És ha 
véletlenül kinyitják, mint én tettem 
nemrég, kultuszminiszterünk fiókját, 
egy tragédia megkezdett kéziratát ta-
lálják benne. Huszonötéves korában 
elhúnyt nagy modern költőnk, Pierre 
Frayssinet után pedig mindössze há-
rom befejezett mű, három tragédia 
maradt ránk: Alceste, Adméte ósAjax. 

— Mindennek látszólag ellentmond 
egy éppen ilyen tagadhatatlan tény: 
a francia ember alapjában nem tragi-
kus természete. Mert mi a tragédia? 
Az ember irtózatos kötöttsége önma-
gánál nagyobb sorshoz. A tragédia ki-
tépi az embert horizontális, négylá-
bon járó helyzetéből és zsarnoki mó-
don, ellenállhatatlan erővel tíalpraál-
lítja. És milyen a francia ember? Em-
beri méretek megtestesítője, az ember-
fölötti igazságok és hazugságok ta-
gadása. A tragédia feltételezi az ön-
magáért való iszonyatot az immanens 
veszély fenyegetését a zsúfolt sztra-
toszférát Franciaország felett pedig 
kellemes, könnyű, légrétegek áramla-
nak és sűrűségük a magassággal ará-
nyosan csökken. 

— Vagy nézzük ia tragikus hőst: 
olyan lény, aki otthonosan mozog a 
végzet változatos alakú szörnyetegei 
között Ezzel szemben a francia em-
ber: még a furcsát idegenszerűt is 

UX A TRA 
alig szereti; tiszta és világos szókincse 
tagad mindent ami túlmegy az embe-
rin. 

— Mégis, milyen végzetszerűségben 
hisz a francia? Csak egyetlen formá-
jában a családi végzetben. A dramati-
zált franciaságnak, akár tragédiában, 
akár komédiában nyilatkozik meg: 
szintere mindig a családi hálószoba 
és ebédlő. A viperafészek, melyet a 
görögök Medúza fején képzeltek el és 
amely a németeknél ösztönök, egyéni 
akarások nyüzsgése: Franciaország-
ban unokatestvérek, nagybácsik és 
nagynénik, vagyis családtagok sorsá-
nak, jellemének oldhatatlan összesző-
vődése. 

— Legtöbb tragikus remekművünk 
családi viszályok és veszekedések hal-
maza. Amit kritikusaink Corneille-né\ 
a »szerelem és, a becsület« konfliktusá-

Je&n Giraudoux 

nak szeretnek feltűntetni, alapjában 
nem más, mint a szerelem és a családi 
kötelesség összeütközése. 

— A francia ember valóságérzéke és 
intellektuális önzése tagadja az el-
vontságokat a legnagyobb tartózko-
dással engedi be hétköznapjaiba, vagy 
házának fedele alá az isteneket és 
mind az absztrakciókat, mind az iste-
neket távoltartja erkölcsi életének kö-
reitőL 

— A probléma tehát így alakul: 
Franciaország, a tragédia földje, nem 
a tragikus életérzés hazája. Francia-
országban a fák egyszerűenfák.az ég 
levegőréteg, melynek felső régiói is 
lakatlanok, az ökrök, közönséges ök-
rök és nem minotaurusok — és mégis 
ez a föld éppen úgy a kiélezett költött 
legendák hazája, mint az a másik, 
régi föld, amelyen a természet a lát-
hatatlan és hozzáférhetetlen hatalmak 
megtestesülése volt A probléma: ho-
gyan lehetnek otthon a görög hősök 
és istenek Voltaire és Benan hazájá-
ban? 

— Egyenesen a kérdés szívébe ha-
tolva: a megoldást a francia iroda-

lom és a francia nép szellemének kü-
lönbségében találjuk meg. A francia 
írásművészet nem spontán kifejezési 
eszköz. Nincs benne semmi »természe-
tesség« és a legtermészetesebb francia 
stílus, például Voltaire-é, valójában 
szörnyen mesterkélt Legtöbb más or-
szágban — akár Gorkij, akár Whitman 
hazájában — minden munkás, minden 
paraszt aki a tollal és papírral bánni 
tud, író lehet. Franciaországban azon-
ban csak a tudatlanok és felelőtlenek, 
vagyis a gyermekek, a bolondok és a 
királyok lehetnek »természetes« írók. 
Az irodalom itt szertartás és az írók 
kasztba tömörülnek. 

— A görög és francia szellem csodá-
latos hasonlósága éppen az író és az 
ember határozott végleges elkülönü-
léséből ered. Sem a görög, sem a fran-
cia ember nem azért élvezi a tragé-
diát hogy erkölcsi tanulságot vonjon 
le belőle, vagy hogy saját életét lássa 
benne visszatükrözve. Különös altruiz-
mus — vagy egoizmus — hajtja őket 
a színházba: csak mások gyötrelmeitől 
akarnak szenvedni. Ugyanakkor vala-
milyen tartózkodó szerénység gátolja 
őket abban, hogy azonosítsák magu-
kat a végzettől üldözött nagy egyéni-
ségekkel. Amint beszélni kezdenek a 
színészek: megszűnik a görög és a 
francia néző személyes élete. Nyom-
ban két részre osztják a világot: a 
szemlélők végtelen tömegére és a tra-
gikus hősök kis csoportjára. Vegyük 
még ehhez a francia ember örömét me-
lyet a szép dikció és párbeszéd halla-
tén érez és megértjük: semmi ok sincs 
arra, hogy Franciaországban csökken-
jen a tragédia szeretete. 

* 

Giraudoux nem értette meg a há-
ború véres katharzisa után önmagára 
találó francia nép újrafelemelkedését 
így akarta a sors, amely éppen fran-
cia földön szövi magasabb összhang-
ban az élet és az irodalom belső ellent-
mondásait 

Gyenes István 

ŐSZI DAL 
Irta: MIKES MARGIT 

Piros levéllel, lila bogyókkal, 
megérkezett szép, gazdag őszöm, — 
az érlelő nyár csókját őrzöm 
s megteltem őszi, új dalokkal. 

Hűs kertemben esonthéjú gyümöl-
csök 

ragyognak s ezer színes rózsa 
bókol felém, bimbóját bontja 
s csurran a méz s illatos bort öntök 

poharamba. Hangos a lelkem 
emlékek zúgó, halk zajától, 
közelebb jön a mait, a távol 

8 minden, mit valaha szerettem, 
vérzőn, pirosan újra lángol, — 
míg tűnt lángok szálinak felettem. 
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A Vígszínház jelenlegi helyisé-
gét a Kisgazdapárt kapta meg 

mozi céljaira 
Erdei Ferenc belügyminiszter a 

Kisgazdapárt céljaira moziengedélyt 
adott ki a Radius filmszínház he-
lyiségeire, ahol a Vígszínház jelen-
leg ideiglenesen játszik, miután a 
szentistvánkörúti épületét bomba-
találat érte és ezáltal használhatat-
lanná vált. 

Sérelmesnek találtuk ezt az intéz-
kedést a magyar kultúra védelmé-
ben, s munkatársunk útján kérdést 
intéztünk ez ügyben a belügymi-
niszterhez. A rendkívül elfoglalt 
belügyminiszter a parlament folyo-
sóján sikerült meginterjúvolni, aki 
a következőkben válaszolt: 

— A mozik koncesszióját a pár-
tok között fel kellett osztanom, s 
ebbe sajnálatosan beleesett a Víg-
színház jelenlegi ideiglenes helyi-
sége is, miután ai Radius helyiségé-
nek aVígszínház céljaira való átenge-
déséről hozzám semmilyen hivatalos 
írás nem érkezett. Szem előtt tartva 
azt hogy a n a g y múltú Vígszínházat 
nem lehet kilakoltatni és a magyar 
színészek és írók elől elvonni, feltét-
len igazságos megoldást kívánok eb-
ben a kérdésben. 

A polgármesteri hivatal illete-
kes ügyosztálya meglepetéssel vette 
tudomásul a belügyminiszter rendel-
kezését Elképzelhetetlennek tartja, 
hogy a Vígszínház máról holnapra 
leálljon. , 

Jób Dánieltől, a Vígszínház igaz-
gatójától megtudjuk, hogy a Kis-
gazdapárt képviseletében már meg 
is jelentek a helyiséget kisajátítani 
Jób Dániel reméli, hogy színháza 
zavartalanul tudja tovább szolgálni 
a magyar kultúrát, annál is in-
kább, mintán a Nemzeti Bizottság-
tól, majd a polgármestertől két hó-
nappal ezelőtt kapott engedélyt eb-
ben a helyiségben való játszásra 
arra az időre, míg a Vígszínház 
megrongált épületét rendbehozzák. 

Magunk részéről is kizártnak 
tartjnk, hogy az európai hírű Víg-
színház menetében nyugtalanság, 
vagy megszakítás állhasson be és 
bizalommal nézünk a demokratikus 
Magyarország belügyminiszterének 
intézkedése elé, aki munkatársun-. 
kat megnyugtatta, hogy további 
intézkedésig egyelőre a Vígszínház 
megmaradhat jelenlegi otthonában, 

Gamáslné Halmy Sári 

A Szovjet-Magyar Művelődési Társaság 
kiadásában három könyvsorozat indul a 
közeljövőben. Az első azokat a színdara-
bokat ismerteti meg a magyar közönség-
gel, amelyeket az elnyomás évei alatt sem 
színpadon, sem könyvalakban nem lehetett 
megjelentetni. A másik két sorozat jó-
szomszédság könyvtára« címen orosz és 
magyar íiyelven indul meg. Céljuk, hogy 
magyar vonatkozású témákat orosz nyel-
ven, orosz vonatkozásúakat pedig magyar 
rtyelven vígyenek az olvasó elé. 
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alatü helyiségében. A szob-
rászra űvésznő ezúttal nem 
szobrait állítja ki, hane™ 
azokat az akvarell képeit, 
festett VeP0'tá,As a,a« 
xestett A s z ö r n y ű él-
m é n y t megrendítő kén-
riportban tárja elénk a m l 

Drámai erejű pilla, 
natképekben vetíti elénk a 
deportált női táborok szőr 
nyfi életének egyes részle-
teit. Vallomást tesz a mű-
vész ezekkel a képekkel. 
Súlyos vád rejlik vallomá-
sában amely a tiszta mű-
vészét eszközeivel tesz hite 

' tanúságot az emberi 
gonoszságról és az ártatlan 
üldözöttek szenvedéseiről. 

/ * erdélyi köny vpiac meglepetése ha 
» t m* ,me8éinek németből való izléste-

hLJ T1 , S J ICÖnvv "Wdéiynélküli 
kiadósa. A fordító* bizonyas Schauer-Só* 
Madár nevű úriember, az aradi Jövő szor-
Oalrnas íródeákja. A könyv sorozatos ki-
adást ér meg ami annál érdekesebb, mert 
tudnivaló, Baláss Béla meséit eredetileg 
TnrSfZZnK*0 ° kéSZÜ" fordításból készült a mostani, új - ferdi-

) 

Aki lemaradt. 

jére, 
Júlia 
tartott 
sélt „ 
relméi 
fokosol 
kurjon] 

Nem 
halk b, 
tők voli 
szánisze 
mesélte h 
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u-tartamra »» 
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NttMEMB̂HflfC 

R O H A M M U N K A A S Z I N I A K A D E M I A N 

A Rákóczi- ,úton, az U r á n i a - m o z i ha 
ta lmas* épü le t ének k i u g r ó e r k é l y é r ő l 
furcsiit énekszó iiti .meg az a r r a j á r ó k 
f ü l é t 

» ü t e m r e e s e n g a c s á k á n y , 
Baza l tok o m l a n a k . , . « 

I s m e r ő s dal , soka t éneke l tük , de m é g -
is kü lönös éppen inné t , a r e a k c i ó vol t 
f e l l egvá rábó l , a S z í n m ű v é s z e t i Akadé-
miábó l h a l l a n i ezt a m u n k á s i n d u l ó t 

G y o r s a n f e l m e g y ü n k a.z eme le t r e , ott 
é rdekes kép f o g a d : lobogó s ö r é n y ű , 
m i n t á z o t t t i ro l i n a d r á g o s f i ú k . k i f e s -
te t t a r c ú , s í r u h á s l á n y o k v e r s e n y t ado-
g a t n a k tég lá t , k e v e r n e k m a l t e r t , hor-
d a n a k sa rog lyá t , idős k ő m ű v e s e k k e l , 
f i a t a l p a r a s z t l á n y o k k a l . K ö z b e n száll a 
da l , a m i r e a »szakik« t a n í t o t t á k ezeket 
a k ü l ö n ö s öl tözetű f i ú k a t l á n y o k a t . 

Megi tudjuk. h o g y ezek a l e lkes f i a t a 
lok az ú j S z í n m ű v é s z e t i A k a d é m i a nö 
vendékei , a k i k m o s t r o h a m m u n k á v a l 
hozzák h e l y r e az i s k o l á j u k o n esett, sé-
r ü l é s e k e t 

L a p á t o t f o g u n k mi is és beá l lunk, egy 
dolgozó csopor thoz , a m e l y t ö r m e l é k e k 
tői s z a b a d í t j a m e g a középső e lőadó 
t e r m e t . Me l l e t t ünk dolgozik H o n t Fe-
renc , az A k a d é m i a i g a z g a t ó j a . 

— I g a z g a t ó úr , hogy ízlik ez a 
m u n k a ? 

Nmében 

S'^ih^T £ 

íjász Oynlíns, ?}• Ví»M,e,yi 
*°> elMilíst , j??! -" Perének 
a a t barátairól a z s m » mí> 

» T'^röU 'ótt^'"ón £ £ 

Sí"—* 
számoló ez a i • 

' a Zeneakadémia t kö]-
t hamünekeuen k l 8 t e r , n ^ n . 

Hont Ferenc igazgató a rohammunkát 
végző növendékek élén 

(MADISz-kép) 

— M u n k a az m u n k a . Mindegy , 
mi lyen . Mos t t ö rme lék tő l , szemet* <; 
t i s z t í t om m e g ezt a t e r m é t , — n a g y h 
pá t h u l l a d é k o t r a k a s a r o g l y á r a — az 
t á n később, ez ú g y dél fe lé lesz, a f a l a ' 
f e l h ú z á s á n á l fogok segédkezni . 

H a l a d a m u n k a , bo ldogan m o n d o g a t -
j ák a művész j e lö l t ek , h o g y : »hoo-
rukk!« m e g : »szakí, a z t án f o g á s legyen 
ez, ne p e d i g k i fogás!* , f o g y a tö rme lék , 
m a g a s o d i k az ú j fa l az első teremben-. 
Észre s em vesszük , hogy sza lad az idő, 
e g y s z e r r e c sak dé l lesz. e g y ó r á s p ihe 
nő. K i s a r o g l y á r a , ki t é g l á r a ül, úg> 
f o g y a s z t j u k el ebédünke t . K ö z b e n lu 
ty ik az i s m e r k e d é s a m u n k á s s a l é s <»* 
11 j s zavakka l . 

Meh». . . —- «*jti ks az i f jú íloirieo 
j e lö l t az ú j szót és s o k á i g néz u t á n a , 
m i n t e l röppenő , f u r c s a sz ínű p i l l a n g ó 
u t á n 

E g y ó r a k o r i smé t m u n k á h o z á l l u n k , 
de m á r négy ó r á r a » f e j r a n d o t « cs inál-
ha t a t á r s a s á g ; eltűrnt a s z e m é t az 
A k a d é m i á b ó l , á l l n a k m á r az ú j f a l a k . 

D e n e m m e g y ü n k m é g h a z a ; k ö r b e 
i l lünk a t i sz ta t e r e m b e n és éneke lünk . 
Az i r sa í , k á t a i , m a g l ó d í p a r a s z t l á n y o k 
d a l a i t és a m i é n k e t vá ros i t . IJgy érez-
zük, h o g y d a l u n k egy tfttő a l á k e r ü l ő , 
ú j épü l e t v i r á g o s m á j u s f á j á n a k lobogó 
zász ló ja . 

Kőbányái György 

például: a Színész-Szakszervezeti vizsgák körül 

^inház „ , 

ment 

3 a i *oraba 

Tisztelet-becsület a Szakszer-
vezet vizsgáztató művészeinek 
külön-külön, lelkes üdvözlet a 
szándéknak, amely a vizegáztató 
bizottságot vezette, a célnak, 
amelyet e vizsgáztatással elérni 
kívántak, d e . . . legyen szabad 
szóvátennem néhány fonákságot, 
ami a képességek megítélése kö-
rűi jelentkezett. 

Sietek elöljáróban annak a ki-
jelentésével, hogy — bár peda-
gógusi működésem révén érde-
kelt fél vagyok, de megállapí-
tásaimat a legőszintébben, sinr> 
ira et stúdió teszem; természe-
tesnek találom, hogy — művé-
szek gyülekezetéről lévén szó — 
a különböző beállítottságú, íz-
lésben, pedagógiai és művészi 
felfogásban egymástól és tőlem 
annyira különböző színész-egyé-
niségek egyrésze (vagy nagy-
része) nem szimpatizál az én 
stílusommal s pedagógiai műkö-
désemmel; volt, aki ezt Őszintén 
ki is jelentette egy-egy vizsgázó 
tanítványomnak; de egyet s^to 
gáncsoltak el ezér t . . . Nem lehet 
bennem tehát megbántottság, 
csak elismerés az objektivitás-
ért, — Most azonban másról van 
szó: 

Minden vizsgázónak igazolnia 

kellett, hogy hol tanult s hol lé-
pett fel eddig. 

Mármost: az egyik vizsgázó 
hölgy a Rádió meghívó-levelé-
vel igazolta, hogy fellépett már 
a stúdióban — s elbukott; utóbb 
az egyik jóakaró vizsgabizott-
sági tag megmondta neki, hogy 
kár volt azt a rádiófellépését 
bevallani, mert rossznéven vet-
ték, hogy fellépett, holott csak 
szakszervezeti tag jogosult fel-,, 
lépésre. De: megengedték, hogy 
újból vizsgázzék s másodszorra 
átengedték. 

Egy másik esetben azzal indo-
kolták a buktatást, hogy — mi-
után a vizsgázó igázottta, Ihogy 
a Nemzeti Színház igazgatója 
meghallgatta, s tehetségesnek 
találván őt, próbassereplésro 

hívta be — tehát ez alapon töb-
bet vártak volna tőiéit! 

Az egyik vizsgázó fiút — hi-
bás beszéde miatt — egyévi tan-
folyamra küldtek a Színiakadé-
miára, egy leányt — ugyanezen 
oknál fogva, de enyhébb hibája 
miatt — megbaktattak. - . 

Többektől — bár kifejezetten 
hangsúlyozták, hogy drámai, 
sőt tragikai szerepkörre készül-
nek — megkövetelték, hogy éne-
keljenek, sőt táncoljanak is! 

A különböző beszámolókból 
örömmel kell megállapítanom, 
hogy a Bizottság nem ragaszko-
dott a tévedéseihez e korrigálta 
azokat; úgy hiszem azonban, 
hogy ilyen nagytekintélyű Bi-
zottságnak előre meg kellett 
volna állapodnia olyan egységes 
szempontokban, vizsgáztató -
rendszerben ami a "avart az 
egymásnak ellentmondó (sőt: 
az önmagukban is ellentmondást 
rejtő) ítéleteket lehetetlenné 
teszi I 

Az a véleményem, hogy ennok 
a nagy, általános vizsgáztatás-
nak csak egy szempont szerint 
kellett volna történnie: ihogy a 
közelmúlt rosszemlékű »gyors-
talpaló« szinésztermeléséből, »a 
kamarai tagságot nyert »gárdá-
ból»besnrrant«, »lesodródott® 
sokszáz fiataljából kik és há-
nyan ütnek meg egy minimális 
mértéket! De semmiesetre sem 
lett volna szabad megtörténnie 
olyan — bocsánat — vaskalapos-
ságnak (amit most mint point-ei 
hozok fel), hogy egy, már két év 
előtt is állandóan működött » 
jelenleg komoly színpadon való 
komoly szerepléseit, sikereit is 
hitelesen igazoló fiatal színészt 
^levizsgáztattak*! És viszont! . . 

A MM An»lrX« 



7 Q 0 I T P Ú I li BESZÉL A POLITIZÁLÓ ÍRÓRÓL, AÍÍJULI DLÁLÍA A SZÍNHÁZ ÉS AZ IRODALOM ŰJFELADATAIRÓL 
Egy 'kis kerek kávéháza asztalnál 

beszélgetünk Zsolt Bélával- A munka-
táborban elszenvedett sok ineggyötör-
tetése, a tengernyi megaláztatás, ami 
a nyilas terror idején osztályrésziéül 
jutott, nem törte meg cseppet sem. 
Nem is igen beszél az elmúlt szörnyű 
viharról, amit mond róla, valósággal 
lenézése mindannak, ami vele történt-
Tűnődve kinéz a kávéház ablakán és 
mialatt halomra gyűlnek előtte a félig 
elszívott cigaretták füstölgő roncsai, 
mondja; 

— Szörnyű tömeg jegyzettel, uapló-
val járok a világban, die ha végig-
nézem őket, nincsen rá semmi gusztu-
som, hogy regényt, vagy memoárt ír-
jak abból, amit átéltem és végigszen-
vedtem. Pokol volt. S talán furcsán 
hangzik, de az a pakol, amit elszen-
vedtünk, amiben égtünk, monoton volt, 
az emberkínzásnak az a jól megszer-
vezett, pontos mechanizálása annyira 
egyhangúvá tette a szenvedéseinket, 
hogy az az érzésem támiad, ha vissza-
gondolok, hogy az a pokol minden 
szenvedésével együtt a világ legunal-
masabb pokla volt. Mert a szeuvedés is 
lehet unalmas . . . Például: nálunk dél-
előtt féltizenegykor korbácsoltak a 
nácik. Nem előbb és nem később egyet-
len perccel sem. Német precizitás. És 
valamennyien tudtuk, hogy ugyan-
ebben a percben az összes náci kon-
centrációs táborokban korbácsolnak. 
Ugyanazzal a rendszerrel, ugyanazzal 
a típusú korbáccsal. Én valahogyan 
elfordultam ettől a tárgytól, nem tu-
dok hozzányúlni ehhez a sivár förte-
lemhez, a szenvedésekhez, amiket so-
kadmagammal én is éreztem. 

Az író feladataira terelődik a szó-
— Az a felfogásom, — mondja — 

hogy az író csinálja azt, amit valóban 
jól tud csinálni. Fájdalmas dolog len-
ne, ha az írót, akiben nincsen hajiam 
a politizálásra, mégis rá akarnak 
kényszeríteni. Viszont azok az írok, 
akik eddig is politizáltak, ezentúl nyil-
vánvalóan még erősebben fognak poli-
tikával foglalkozni. Hiba lenne rá-
kényszeríteni olyan írót a politizá-
lásra, akinek addig sem volt élménye 

a politika. í rója válogatja. Hiszen min-
den jó író kényszer nélkül is állást 
foglal valahogyan. A fasizmus ideje 
alatt íróink általában rosszul visel-
kedtek. Nem arra gondoloik, ami-

kor verset, vagy prózát írtak, de ami-
kor elmentek udvar onckodni a fenn-
álló rezsimhez. Legjobb íróink között 
is akadt, aki együtt lázadott a fasisz-
tákkal. Ezek állásfoglalásukat igyekez-
tek dokumentálni. Nem mondom, hogy 
helyeslem, ha az írók passzivitással 
tüntetnek, de úgy gondolom, a mai 
világban nincsen szükség arra, hogy 
az írókat állásfoglalásra kényszerít-
sék. Nem. tartom helyesnek programot 
felállítani az írók számárcr, kényszerí-
teni, hogy álljon be a sorba, 

— A színház? 
— Ugyanez vonatkozik a színházra 

is, melynek színpada nem kell, hogy 
okvetlenül propagandadobogó legyen. 
A színházat is vissza lehet adni a szín-
háznak, a művészetnek. Ami persze 
nem jelenti, hogy a rivalda előtt nem 
hangozhatnak el egy politikai vagy 
szociális vonatkozású dráma hangjai. 
De van itt valami, amit pillanatnyi-
lag színháznál és irodalomnál is fon-
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cosabbnak tartok, ez az iskola, a neve-
lés. Az irodaiam azért volt nálunk 
egyes osztályok töredékeinek passziója, 
mert az iskola nem nevelt olvasókat. 
Az iskolában kell megfogni az iroda-
lom kérdését. Eddig minden író csu-
pán egy szektor, egy társadalmi réteg 
számára írt. A jövőben nálunk is osz-
tatlan olvasóközönséget kell nevelni, 
úgy mint a Szovjet birodalomban és « 
Nyugaton. Láttam Oroszországban egy 
tizenhétéves fiatalembert, amint elmé-
lyedve, égő szemmel olvasta az »Edu-
cation sentimentale«-t orosz fordítás-
ban. Nálunk eddig nemcsak az olvasó-
közönség, hanem, az írók politikailag 
is szét voltaJc szaggatva. Polgár ós pa-
raszt, mind mást olvasott. Az iskolá-
nak arra kell nevelnie, hogy az olvas-
nivaló terén ne legyen különbség az 
úr, polgár és paraszt között abban, 
hogy mit olvas. Rá kell nevelni az 
iskolák i f júságát arra, hogy ne tekintse 
az írókat a politikai és társadalmi 
széttagoltság szemszögéből. Az iroda-
lomnak mindenhová egyformán el kell 
jutnia, mint ahogyan a Szovjetben is 
mindenki minden kategória irodalmát 
ismeri és olvassa. 

— Készülő regényt 
— Igen, Bernben kezdtem el írni. A 

címe: »Kilenc koffer«. Nagy formá-
tumú regény lesz, a »Giovinezza«-ról 

szól, arról a szörnyű pusztításról, amit 
a pubertilis tömegeknek a társada-
lomra való rázúdítása okozott. De 
azért persze a regény nem foglal ál-
lást az öregek mellett. ' 

— Színdarab? 
— Azt is írok, tá rgya a deportáció-

ból hazatért feleség és az itthon ma-
radt férj \probiémája. Lehet-e I még-
egyszer összerakni ezt a két életet, 
amelyet egy hosszú gyötrelmekkel te-
lített kényszerű cezúra szakított meg. 
Összetalálkozhatik-e mégegyszer ennek 
a két embernek az életef 

Hogyan lát ja az író a jövőt, hisz e 
benne? Különös fény villan Zsolt sze-
mében, gyorsan feleli: 

— Az az érzésein, hogy minden át-
meneti kínlódás ellenére szép és bol-
dog korszak előtt állunk, nem mintha 
hinnék ti periodicitás elméletében, de 
mert biztos vagyok, mint számos kor-
társam is, egy ellenőrizhetően értelmi-
korszak eljövetelében. A fasizmustól 
meghódított és elbódított országok az 
érzelmek uralma 'alatt állottak és ki-
csúszott náluk az értelmi ellenőrzés 
minden lehetősége. Én abban bízom, 
hogy a jövőben nem az érzelmek, ha-
nem az értelem fogja vezetni a vilá-
got és akkor meg vagyunk mentve. 
így nem lesz majd háború és amit teg-
ruíp kellett volrta csinlálni, megcsi-
náljuk gyorsan ma, amit holnap kel-
lene megcsinálni, nem fogják elsietni 
és amit egyáltalában nem kell meg-
csinálni, nem csinálják meg. Szóval 
szép és boldog világban hiszek! 

Zsolt rámutat az előtte heverő meg-
kezdett kéziratra és ezzel búcsúzik: 

— Most pedig sietek, hogy ezt a cik-
kemet befejezzem, nagyou nagy ked-
vem van hozzá. Politikai cikk lesz, 
mert mi tagadás, én mégis csak leg-
jobban szeretem a politizálást az írás-
ban . . . 

Balla Ernő 

A KOMMUNISTA PÁRT 
BARTÓK-KODALY 

ESTJE 
A magyar zene két. világnagyságát 

ma szinte egész kultúránk tartóoszlo 
painak látjuk. Alig választhatna kü-
lönb propagandaeszközt a Kommunista 
Pár t a maga szellemi irányvonalának 
előbbre vitel érc Bartók Béla és Kodály 
Zoltán művészetének fölragyogtatásá-
nál. Kivált ha oly magasszínvonalú 
hangversennyel teszi, amilyent a rnult 
szombaton élvezhettünk a Zeneaikadé-
mián. Mindkét nagymestert méltókép-
pen és már eleve érdeklődést keltőén 
reprezentálta a kitűnő taktikai érzék-
kel egybeállított műsor. 

Bartókot különösen. Mert kit ne fog-
na meg, még ha előítéletszerű beállí-
tottságánál fogva idegenkednék is az 
újhangú zenétől — kit ne ejtene meg 
a hegedűverseny csodaszép főtémája, 
ahogyan a vonósok-és hárfák tiszta és 
titokzatos zengéséből. mint valami tün-
déri virágmezőről. »pacsirtaálcás si-
rályft-ként a magasba szárnyal. Ez a 
dallam, ha egyszer lelkünkbe fogadtuk, 
örökre miénk marad, mint hogyha 
örökóta miénk lett volna. Három re-
mek tételen at a szenvedélyes művészi 
igazmondás és a kedélyre ható gyö-
nyörteljes izgalom diadalmas szinté-
zisét ad ja ez a remekmű, mely a hege-
dű koncert-irodalmának Brahms óta 
várt s végre elért nagyszerű gazdag-
ságát jelenti. A rendkívül nehéz ma-
gánszóíam eljátszásának privilégiumát 
még mindig Szervánszky Péter birto-
kolja, aki a kolozsvári ősbemutatóval 
s az azóta elhangzott néhány előadá-
sával kiérdemelte ezt a dicsőséget. Ez-
úttal is méltó Bartók-tolmácsnak bi-
zonyult, akárcsak a vezénylő Ferencsik 
János. 

A hangverseny már a fölhasznált 
előadó-apparátusok változatosságával 
is eltért a szokványtól. így a zenekari 
hegedűkoncert után a hatodik vonósné-
gyest hallhattuk Waldbauerék tökéle-
tes előadásában. Ezt a legújabb Bar-
tók-művet nemrég, a bemutató alkal-
mából, Szabolcsi Bence avatott tolla 
ismertette a »Fényszóró« hasábjainAz 
az érzésünk, hogy valamennyi elődjé-
nél közvetlenebb és talán épp ezért mé-
lyebb hatást tesz. A Bartók-zenének ma 
már szabad és biztos ú t ja van a közön-
séghez azon a szük. de egyre táguló ré-
sen át, melyet a tuuya értetlenség sánc-
falán ü tö t t 

A legjobb értelemben vett népszerű-
ségre persze a műsor befejező száma, 
Kodály Hárv-szvitje számíthatot t . De 
nem kevésbé szívesen fogadta a hall-
gatóság Basilides Mária szívbemarkoló 
megszólaltatásában Bartóknak egy, 
Kodálynak két monumentális szépségű 
dalkompozícióját. Kása György kísérő-
művészete külön említést kiemel. 
I L. V. 



hajam szürkülni kezdett. És szabad 
legyen ezzel kapcsolatban meg-
jegyeznem, hogy nem lehet félre-
tolni az öregeket. A színházhoz 
nem elég a lelkesedés. Nagy élve-
zettel olvastam Balázs Béla remek 
cikkét az ifjúságról és Palasovszky 
Ödön levelét. Meg kell jegyeznem, 
hogy azzal, hogy élettapasztalattal, 

egyéniség volt, hogy szuverén mó-
don megvetette az úgynevezett szí-
nészi maszkot. Minden egyes ala-
kításában, akármilyen szerepei is 
játszott, a maga arcával ment a 
színpadra, sőt még torzonborz ősz 
bajuszát sem borotváltatta le. Milá-
nóban a „Hamlet" címszerepében 
láttam. Akkor hatvan éves volt. 

Kifestetlenül, borzalmas ősz baju-
szával jött be a színpadra játszani, 
a harminckétéves Hamletet. A 
szerep első jelenetében a legnagyobb 
megütközéssel néztem, a másodikban 
már nem is láttam a külsejét, a har-
madikban pedig már délceg, ruga-
nyos leventének láttam. 

Moliére kerül szóba. 
— Moliére ma időszerűbb, mint 

valaha. Igaz, hogy ő udvari ember 
volt, XIV. Lajos barátja, de min-
den művéből kiviláglik, hogy hiába 
forgolódott a francia királyi palota 
légkörében, megmaradt az egy-
szerű kárpitosmester fiának. „Don 
Jüan" című darabjából kell idéz-
nem néhány sort, amikor Don 
Jüan apja így szól erkölcstelen 
fiához: 

„Ébredj már tudatára annak, 
hogy az aljas életet élő nemes-
ember a természet szörnyszülötte 
és hogy a nemesség legfőbb éke 
az erény. Vedd tudomásul, hogy 
az én szememben nem a név, 
hanem a cselekedet számít és büsz-
kébb lennék a fiamra, aki zsák-
hordó, ha becsületes, mint arra 
aki tán királyi koronát visel, de 
úgy él, mint te . . ." 

A „Boszorkánytánc" a követ-
kező téma : 

B R A M M E R ÉS P A L L A I 
IV., P E T Ő F I S Á N D O R - U T C A 20. 

Legjobb minőségű szövet-, selyem- és pamut áruk 
Cégtulajdonosok: BRAMMER PÁL, PALLAI LÁSZLÓ 

— Megrendülten olvastam Ba-
lázs Béla darabjának kéziratát és 
annak ellenére, hogy a szerep, 
amellyel a szerző megtisztelt, nem 
egyéniségemnek megfelelő, legna-
gyobb lelkesedéssel és szeretettel 
állottam a szerző szolgálatába. A 
tegnapi forró siker után együtt 
örültem Balázs Bélával. 

A tehetségről beszélgetünk. És 
a tehetségek felfedezéséről.. . 

— Olyan nincs — mondja mély 
meggyőződéssel. — Tehetségeket 
nem lehet felfedezni. Olyan mint 
a tüsszentés. Sem felfedezni, sem 
elnyomni nem lehet. Ott van pél-
dául Darvas Lili, akit én tanítot-
tam, de sohasem mondanám, hogy 
én fedeztem fel. Isteni tehetség 
volt. Csak segítettem a kiképzésé-
ben. De nem én adtam a szín-
padnak Darvas Lilit. Amint nem 
dicsekszem a Darvas Lilikkel, úgy 
nem hallgatom el azt sem, hogy 
százával tanítottam növendékeket, 
akikből nem lett semmi. És ha 
már növendékekről beszélünk, min-
den elfogultság nélkül említhetem 
meg, hogy egyik leglelkesebb és 
legtehetségesebb növendékem a fe-
leségem, Tas Irén, akit most ké-
szítek elő a színpadra. Kétszer 
mentette meg az életemet, mind 
a kétszer saját életét kockáztatta 
értem a nyilas téboly idején. És 
ez a hála késztetett arra, hogy 
feleségül vegyem, pedig első fele-
ségem emlékének akartam áldozni 
azzal, hogy nem nősülök újra 

Elbúcsúzunk Góth Sándortól, 
aki visszatér kedves szórakozásához, 
a pasziánszhoz. 

Palásti László 

GÓTH SÁNDOR 
a Gőth-stílusról, az öregek mellőzéséről, az időszerű 
Moliére-ről, Góthné Tas Irénről, leglelkesebb tanítványá-

ról és a Boszorkánytáncról 
— A színész álljon az író el-

gondolásának feltétlen szolgálatá-
ban. Hatoljon be az Író sorai 
között a művészileg elrejtett gon-
dolatokba. Azokat gyémántbányász 
módjára hozza fel rejtekükből. Oda-
adó hűséggel szolgálja az együttest. 
Legyen szuverén ura a beszéd-
technikának. Hatoljon a beszéd 
ritmusának rejtelmeibe. A szár-
nyaló beszéd mellett törekedjék 

*természetességre. A beszéd ritmusa 
által diktált tempót, ha kell gyor-
sítsa, ha kell, lassítsa. A színész 
tudjon önmaga karmestere lenni. 

Ez volt a válasza Góth Sándor-
nak a „Góth-stílus" vagy mond-
hatjuk a világhírű „vígszínházi 
stílus" egyik megteremtőjének, arra 
a kérdésünkre, hogy milyen legyen 
a jó színész, milyen a Góth-stílus? 

— Mindezt hány éves korában 
sajátította el ? 

— Azt mondják rólam, hogy 
a beszédtechnika egyik tudója va-
gyok. Ezt nagy mestereimnek és 
tanáraimnak, Nagy Imrének, Üj-
házy Edív.rk, Paulay Edének és 
kolozsvári időm alatt E. Kovács 
Gyula atyai barátomnak köszön-
hetem. Ezenkívül, azt hiszem, még 
saját magam ernyedetlen tanulni-
vágyásának és önművelésemnek. És 
ha igaz az, hogy huszonhat éves 
koromban a Vígszínház együttesé-
nek első sorában állottam, mégis 
azt mondom, hogy kiforrott, érett 
színész csak akkor lettem, amikor 

leszűrt életbölcsességgel, hozzá-
értéssel bíró idősebb embereket — 
értem ezalatt saját magamat is — 
félretolnak a működés lehetőségé-
től, nem az előrehaladást szolgálják, 
hanem a visszafejlődést. Sőt, nem 
is vissza, hanem még messzebbre, 
a botokud négerekhez jutunk vissza, 
azokhoz a vad törzsekhez, akik 
öregjeiket egyszerűen felfalták. A 
fiatal színészek — joggal beszél-
hetek így, mert, mint az Akadémia 
tanára és mint magániskolám ta-
nára gondviselő apjuk voltam, sze 
retetembe burkoltam a fiatalokat — 
tanuljanak, ne legyenek türelmet-
lenek, műveljék magukat és ipar-
kodjanak magyarul beszélni, mert 
azt — kevés kivétellel — nem 
tudnak. Lehetetlenség, hogy egy 
egész társulatot fiatal zsenikből le-
hessen összeállítani. Ezzel kapcso-
latban életem két legnagyobb él-
ményéről kell szólanom. Mindkét 
esetben, mint néző részesültem 
ezekben az élményekben. Az egyik 
eset a Comédie Fran?aiseben tör-
tént, ahol Moliére „Nők iskolája" 
című darabjának főszerepét a tizen-
négy éves Ágnest, Reichenberg, az 
akkori idők egyik legnagyobb fran-
cia színésznője alakította. És Rei-
chenberg asszony akkor hatvan éves 
volt. Tökéletes illúziót keltett a 
tizennégyéves suttyó lány szerepé-
ben. A másik élményem Ernesto 
Rossi. a nagy olasz tragikus színész 
volt, aki olyan mindent legázoló 
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MUNKÁSSZlNJÁTSZÁS 
E G Y K U L T Ü R M O Z G A L O M M Ú L T J A 

É S J Ö V Ő J E 
A raunkásszínjátszás akkor is rend-

kívüli figyelmet érdemelne, ha csupán 
a munkások problémája volna. De a 
munkásszínjátszók ügye az egész tár-
sadalomé, az egész nemzeté. 

Mert miről van szó? 
A munkások szórakozásáról vagy 

szórakoztatásáról T Arról is. De a mesz-
szebbmenő, a nemesebb ©él: hatalmas 
rétegek kultúrszínvonalának az eme-
lése. 

Végső fokon tehát arról van szó, 
hogy ez a hatalmas áramlat — mint 
a dagály a tenger szintjét — magasba 
emelje az egész társadalom, az egész 
nemzet kultúrnívóját 

A mozgalom nem újkeletű. Együtt 
fogant a magyarországi munkásmoz-
galommal Csakhogy évtizedekig em-
brióállapotban vesztegelt, mert erő-
szak gátolta fejlődését Föld alá kény-
szerült. Szerencsére nem satnyult el 
rejtekében, sőt időről időre izmoso-
dott Olykor-olykor, nagyobb teljesít-
ményekkel, napvilágra is merészke-
dett: inéig az első világháború előtt az 
újpesti munkásműkedvelők bemutat-
ták Gorkij »Éjjeli menedékhelyé ét, a 
második világháború alatt a Vasasok 
székházában színrehozták a »Bánk 
bána t. Legtöbbször azonban engedély 
nélkül játszottak, munkásszervezetek-
ben. Nem egyszer rajtuk i8 ütöttek ós 
a szereplőket rendőrkézre hurcolták-

Tavasz felé, amikor a szabad poli-
tikai élet megindult, rögtön előbújtak 
a régi színjátszók, újak is szegődtek 
melléjük és lelkes munkába fogtak. A 
nyár derekán tizenkét csoport már 
versenyre is kelt egymással. Sajtó és 
közönség komoly érdeklődéssel fo-
gadta jelentkezésüket. 

A nagyarányú, országos jelentőségű 
szervező és gyakorlati munka most 
kezdődik: a Munkás Kultúr szövetség 
hozzálátott, hogy egységes vezetés alá 
gyűjtse a Budapesten és vidéken el-
szórtan működő csoportokat. Vezetői-
ket és rendezőiket összehívta, ezekből 
megalakította a Munkásszínjátszók 
Központi Bizottságát Ennek vezető-
sége viseli a munkateljesítményeknek 
erkölcsi, anyagi és világnézeti felelős-
ségót 

Mit jelent ez a világnézeti felelős-
ség? 

Azt, hogy a munkásszín játszók ne 
válasszák anyagukat a polgári világ-
szemlélet drámairodalmából, hanem 
szociális tárgyú művekkel neveljék 
önmagukat és hallgatósáaukat. 

Ez a feladat pillanatnyilag igen ne-
héz. A szocialista világszemlélet drá-é 
mairodalmának alig van magyar-
nyelvű anyaga. A színházak is emiatt 
küzdenek műsorválsággal. A Központi 
Bizottság legsürgősebb feladata ennél-
fogva: az anyaggyűjtés. Egyelőre el-
beszélő művek dramatizálásával segí-
tenek magukan. Darvas Szilárd Ka-
tajevnek * Hajrá* cimű regénvét, al-
kalmazta színpadi előadásra. Próbáit 
Szendrő Ferenc vezetésével meg is 
kezdte már a központi minta-munkás-
szín játszó csoport. 

A Központi Bizottság mihamarabb 
írói ankétot szándékozik összehívni 
és javasolni fog egy munkaközösséget 
azokból az írókból vagy azok vezeté-
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sével, akik eddig is kapcsolatban ál-
lottak már a munkáskultúrával. A ve-
zetőség tervbe vette a munkás színját-
szás céljaira felhasználható népi kul-
túra gyűjtését is. — 

További terv: szeminárium szeme-
zése a vezetők és rendezők számára. 
Az összejöveteleken a munkásszín-
játszás ideológiáját gyakorlati és 
szellemi kérdéseit taglalják majd. En-
nek anyagát aztán megküldik a vi-
déki csoportoknak, hogy azok is meg-
szervezhessek a maguk szemináriu-
mát. Feladata még a Központi Bizott-
ságnak az is, hogy a vidéki csoportok 
állandó műsoranyagáról gondoskod-
jék, előadásaikat szemmel tartsa, mind 
jobb és jobb teljesítményekre ser-
kentse és a hibák kiküszöbölésében 
támogassa 

Havonta kiadnak majd egy munkás-
színpad-füzetet, késiőbb folyóiratot 
hogy segítségével szorosabbra fog-
ják a kapcsolatot a fővárosi és a vi-
déken, meg alkalmasint a külföldön 
működő magyar munkásszínjátszók 
között 

A legáhitottabb cél: az állandó mun-
kásszínház, ahol naponta előadást 
tarthatnának és felváltva játszhatná-
nak a különböző csoportok. Amikor 
ez megvalósul, minden előadáson kér-
dőíveket adnak majd a nézőknek, hogy 
válaszaikból útmutatást ' nyerjenek 
további munkájukra. 

Már a közeljövőben versenyt hirdet-
nek a pesti és pestkörnyéki, úgyszin-
tén a vidéki nagyobb központok cso-
portjai között. Megtartására előrelát-
hatólag decemberben sor is kerül. 
Később országos, majd nemzetközi 
versenyeket szándékoznak rendezni. 

Mindezek a megfontoltan, szépen 
átgondolt nemes szempontoktól vezé-
relt tervek világosan mutatják, ho^y 
jelentékeny, országosérdekű munkára 
készülnek föl. 

Eredményeinek kétségtelenül hasz-
nát látja majd az egész nemzet. 

(—y —a) 

RÁCZ ALADÁR: „MINDEN ELLEN Á CIMBALOM 
VOLT VÉDŐPAJZSOM..." 

A cimbalom olyan régi hangszer, hogy már 
a Biblia is emlegeti, de a zenei instrumentumok 
ranglistáján bizony igen szerény helyet fog-
lalt el a múltban. Cigánybandákban szaporán 
kopogtak a verői, hogy a vendéglők szórakozó 
közönségének elűzzék a gondját, de a zeneiroda-
lomban alig néhány esetben alkalmazták és ott 
is csak akkor, amikor éppen a cigányzene sajátos 
színét akar ta a szerző festeni. 

De jött Rácz Aladár és a füstös kávéházból 
diadalmenetben hozta a koncertterembe a cim-

balmot. Nem mint egzótikumot, hanem mint 
nagyszerű művészetének bámulatosan kifejező 
eszközét, amelyen Bach, Couperin, Scarlatti, 
Rameau, barokk és modern muzsika, eredeti 
folklore mind a maga hű stílusában szólal meg 
varázsos keze nyomán. 

Most hosszú idő után először szerepelt 
ismét a nyilvánosság előtt és ebből az alkalom-
ból kerestük fel budapesti lakásán. 

— Beteg szívem nehezen birta az ostromoz 
— mondja. — Itt volt hetekig közvetlen köze-
lemben a front és hogy megvagyok, Isten cso-
dája. Meg a zenéé. Mert a fülembe muzsikát 
csengettem az ágyúdörgés ellen. És minden ellen 
a cimbalom volt védőpajzsom. 

— No, de azért volt eleven őrzöm is — néz 
mosolyogva bájos feleségére. 

— Az utolsó évben mindenkinek megvolt a 
regénye — veszi át a szót Rácz Aladárné. 

Nekik a házasságuk is regényesen kezdődött. 
A svájci kálvinista pap túlságosan romantikus-
nak találta, hogy lányát, az akkor még alig 
ismert cigányzenész vegye feleségül. De a sze-
relem győzött és a nagy művésznek Ráczné 
nemcsak finoman alkalmazkodó zongorakísé-
rője, hanem ideális élettársa is lett. Amikor 
azután a Zeneművészeti Főiskola tanárává 
nevezték ki az eddig külföldet járó világhírű 
művészt, a megbékült após maga akarta és 
adott segítséget, hogy csendes otthont épít-
hessenek Budapesten. 

— Azt hittük, hogy itt már végig nyugalom-
ban leszünk, de a háború máskép döntött és 

ahogy a történelemnek, életünknek is új fejezete 
kezdődik. 

— Az apám brácsás volt és mint kis cigány-
gyerek, amióta eszemet tudom, cimbalmoztam 
mellette a bandában. Jászberényből felkerültem 
a fővárosba és évekig itt játszottam, anélkül, 
hogy magasabb művészi pályára vágytam volna. 
Cigányzenekarral jutottam ki Franciaországba, 
Svájcba. Piros dolmányban vertem a húrokat, 
araikor egyszer Ansermet, a kiváló genfi kar-
mester felfigyelt játékomra. ö szólt Sztravinszky-
nak, akit annyira érdekelt a cimbalom kifejezési 
lehetősége, hogy hangszert is vásárolt, majd 
komponált számomra és nekem ajánlotta új 
müvét. 

— Fordulópontot jelentett életemben ez a 
találkozás : a komoly muzsikával jegyzett el. 
Rájöttem, hogy a régi zene számos alkotásának 
hű visszaadására még a cembalónál is alkalma-
sabb a cimbalom. Csak meg kell reformálni a 
hangszert, a verőket, a játéktechnikát és magát 
az előadási módot is. Nem ment könnyen, de 
tudtam, mit akarok. És koncertünk sikere 
növelte ambíciómat. Sokat tanultam, olvastam 
a sűrű turnék között. Antik muzsikából keres-
tem megfelelő darabokat, folklore-t kutattam, 
az új szerzők pedig, szerencsémre, maguk tisz-
teltek meg külön nekem fart művekkel. 

Megmutatja albumokba összegyűjtött hasá-
bos kritikáit. Párizsban, Londonban és Európa 

más zenei metropolisaiban a felfedezés élmé-
nyének örömével méltatják Rácz Aladár játékát. 

— Hanem most már ne csak velem foglal-
kozzunk — veszi ki kezemből az összegyűjtött 
újságcikkeket és elkezd legújabb olvasmányai-
ról beszélni, esztétikáról, filozófiáról. Alapos, 
általános műveltségű, mélyen gondolkozó fő 
érdekes meglátásával, határozott véleményével, 
a mai időkre vonatkoztatott, eredeti ítéletével. 

Ezekből a véleményekből a zseniális muzsikus 
emberi portréja is kirajzolódik. És a művész meg 
az ember vonásai harmonikusan olvadnak össze. 

Pcterfy István. 



Irta: KONSTANTIN FEDIN 
Egy paraszt keservesen kínlódott 

ezen a földön. 
Már gyermekkora óta nagyon nehéz 

volt az élete szegénynek és ahogy öre-
gedett, még rosszabb lett. Senkinek se 
volt egyetlen jó szava hozzá, mindenki 
esak arra törekedett, hogy igába nyo-
morítsa. így elsötétült a lelke, nem volt 
oly ragyogó napsütés, mely fel tudta 
volna deríteni, embertársaira rá se 
nézett, egyre csak azt mormolta maga 
elé: 

— Semmi öröme az embernek ezen a 
világon. 

Nagyanyja, vén töpörödött anyóka, 
akit szinte elfújt a szél, azt sz>kta 
mondani neki: 

— Minden emberfiának kell. hogy 
valami öröme legyen ezen a világon, 
ha esak egyetlenegyszer is hosszú éle-
tében és ha Isten legsemmibb teremt-
ménye ajándékozza is meg vele, de 
kell, hogy valami öröme legyen az em-
bernek. 

A paraszt nem hallgatott nagyanyja 
szavára. Minek is él egy ilyen vén asz-
szony, gondolta megvetően és tovább 
is azt dörmögte: 

— Semmi öröme az embernek ezen 
a világon. 

De amikor nagyanyja, a vén anyó-
ka meghalt, a paraszt még jobban 
összeesett magában; lesoványodva, 
görbe háttal támolygott ide-oda es 
sohasem volt mosoly az arcán. 

Mikor nyár lett, napjait a szántó-
földeken töltötte, mikor pedig beállott 
a hideg évszak, kunyhójában telelt; 
hajlottam torzonborz hajjal és szakal-
lal. kificamodott karokkal mint egy 
madárijesztő, meggörbült lábakkal, 
mint egy piszka vas, úgy járt-kelt a 
földön, szomorúan Összehúzott sze-
mekkel, pillantást se vetve embertár-
saira.' 

— Semmi öröme az embernek ezen 
a világon — mormolta komoran a sza-
kállába. 

így hát azt a gúnynevet adták neki, 
hogy Komor. 

Egyszer, vásár napján Komor a kö-
zeli városba rnent- Mikor áthaladt a 
piactéren, egy vén anyóka keresztezte 
az útját, majd elfújta a szél, éppúgy, 
mint öreganyját. 

— Parasztocska, vedd m'yg ezt a 
sündisznót. 

— Mit kezdjek egy sündisznóval? 
— Elmulatsz vele. És a sündisznó 

patkányt is fog. 
— Mulatni egy sündisznóval? — fe-

lelte Komor és közben ezt gondolta: 
A kunyhómban a padláson egész sereg 
patkány van. Talán mégis meg ke ül eue 
venni a sündisznót. Egyik féreg el-
pusztítja a másikat. 

— Jó, add ide — mondotta. 
• Betette a sündisznót egy kendőbe, 
összekötözte a kendő négy esüeskét és 
így vitte haza az allatj t . 

Most hát a sündisznó Komor laká-
sában van; összegömbölyödik egy sa-

rokban és mozdulatlanul gubbaszt. 
Komor egy darabka sajtot hoz, oda-
tar t ja a sündisznónak és várja, hogy 
mi lesz. Az állat leereszti tüskéit, 
előre dugja orrát, ide-oda mozgatja és 
Iszuszog, csámcsog a nedves szájacs-
kájával, lenyeli a sajtot, ú j ra össze-
gömbölyödik és ott gubbaszt mozdu-
latlanul. 

— No lám, — mondja Komor — íz-
lik neked a sajt. 

És mág egy darabka sajtot hoz, oda-
teszi a sündisznó elé; ő maga pedig 
kissé oldalt áll és várakozik. 

így maradt Komor a sündisznó mel-
lett, amíg beesteledett. És így ment ez 
nap nap után, amíg a sündisznó sze-
líd lett, olyan szelíd, mint egy kis 
kutya. Ha Komor csettintett a nyel-
vével, a sündisznó elébe szaladt, kis 
körmeivel a földet csapdosta, szuszo-
gott patkányorrával, zirregett a tüs-
kéivel. Mikor Komor hazajött a mun-
kából, feléje rohant az állat, örömé-
ben boeskorát rágcsálta ós erőlködött, 
hogy gazdájának arcába nézhessen. 
De ezeknek az állatoknak a homloka 
elfödi a szemüket és lehetetlenné te-
szi, hogy az emberek arcát lássák-
Evésnél a sündisznó az asztal alatt 
feküdt, felfalta a maradékokat és pat-
kány szuszogással felelt Komor be-
szédjére. 

Este, munka után Komor a paraszt, 
hazasietett, hogy sündisznójával 
együtt lehessen és megossza vacsorá-
ját a tüskés állattal. 

— Hová sietsz úgy Komor? — kér-
dezték a szomszédok. — Talán bizony 
valami öröm vár rád otthon? 

A paraszt összehúzta komoran a 
szemét: 

— Micsoda öröme lehetne az ember-
nek ezen a világon? 

- * 
Egy zimankós őszi estén Komor 

hazajött a munkából. Mint rendesen, 
csettintett a nyelvével, mikor belépett 
a kunyhóba és hallgatózott, de min-
den csendes maradt. Körülnézett, ke-
resgélt, de az állatnak nem volt nyo-
ma seholse. Komor az asztal alá ha-
jolt, a szoba minden szögletében ku-
tatott, a kályha mögött is a lim-lomja 
közt — a sündisznót nem tudta meg-
találni. Rosszkedvűen ült le Komor 
vacsorájához, tunyán kanalazta köles-
kásáját, egyszerre csak szuszogást 
hall az asztal alatt. Mikor lehajlik, 
látja, hogy ott fékszik a sündisznó; 
de mennyire megváltozott az állat! 
Dagadtan, idomtalanul kúszott a föl-
dön, mintha nehezékek nyomták vol-
na a lábát, hangtalanul, mintha nem 
is lettek volna körmei. A sündisznó 
rávetette magát az ételre, olyan han-
gosan csámcsogott, hogy a kunyhó 
legtávolabbi sarkában meg lehetett 
volna hallani. Amikor lenyelte az 
ntolsó falatot, koldul, ráncigálja Ko-
mor boeskorát, röfög. 

Ekkor megértette Komor, hogy a 
sündisznó számára elérkezett a téli 
álom ideje, és hogy hosszú lesz a tél. 

Aztán az állat újra el tűnt Komor 
várt és várt. Remélte, hogy a sün-
disznó mégegyszer felébred, hogymég-
egyszer jóllakjék. Keresni kezdte, be-
nézett minden sarokba, remélve, hogy 
valamely rejtett sarokban mégis meg-
találja a tüskés állatot. Sok fáradsá-
gába került a parasztnak, míg rejtek-
helyét felfedezte. A kályha alatt, egy 
egészen félreeső sarokban találta meg 
Komor a sündisznót Ott feküdt össze-
gömbölyödve, mintha nem is volna 
benne élet Komor megtapogatta, meg-
fordította, újra visszafordította, ahogy 
megtalálta volt kibujt a kályha alól, 
felállt és egy nagyot sóhajtott 

* 
Hosszú, hideg őszi napok jöttek, kö-

dökkel és esőkkel, jeges téli viharok 
havat és fagyot hoztak magukkal, der-
medten feküdt a föld fehér szemfedője 
a la t t 

Teljesen elhagyatott volt a paraszt 
Kificamodott karokkal, mint egy ma-
dárijesztő, görbe lábakkal, mint a 
piszkafa, úgy csoszog-topog át Komor 
a napokon, összehúzott szemöldökkel, 
tekintetet se vetve környezetére. 

— Semmi öröme az embernek ezen a 
világon — mormolta konokul a sza-
kállába. 

Sokszor bujt a kályha alá Komor, 
könnyen, gyöngén megbökte ujjával a 
sündísznót, megszagolta ós hallgató-
zott, szuszog-e még az állat. 

Mikor eljött a tavasz meleg szeleivel, 
Komor betegségbe esett. Feketén, mint 
egy elszenesedett fahasáb úgy feküdt 
hol i t t hol o t t sejtve a közeledő ha-
lá l t 

Lázálmokban fetrengett Komor a 
padkán és várta a halálát Egyszerre 
kezén — egyik karja mindig ernyed-
ten lelógott — valami nedvességet 
érzett mintha víz csepegne rá. Ko-
mor lenézett: a földön, a pad előtt, 
ott feküdt a sündisznó; az állat má-
morosan lökdöste a paraszt kezét, 
mintha meg akarná nyalni. 

Nem sejtett erővel Komor hirtelen 
felugrott a padkáról és leguggolt fl 
sündisznó mellé a földre: játszani kez-
dett az állattal, mint egy kis gyer-
mek. Zokogott mormolt megbicsak-
lott a hangja: 

— Örömöm, kis süudisznócskám, te-
hát felébredtél újra? 

És mikor a sündisznó patkányorrát 
belefúrja a tejfölös csuporba és be-
keni tejföllel az egész arcát Komor 
életének első nevetésébe tör ki, bolk 

dog, repeső gyermek nevetésbe. Nevet 
és nevet és nevetve kileheli a lelkét 

így találták meg a parasztok más-
nap reggel a lakásán: Összekuporodva 
feküdt Komor a padlón és arca va-
lami nagy öröm fényében sugárzott 

F o r d í t o t t a : Horvát Henrik 
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KÉPZŐMŰVÉSZETÜNK 
ÚJÍTÓI NAGYBÁNYÁTÓL 

NAPJAINKIG 
Ezen a címen nyitotta meg kapuit a Fővárosi 

Képtár. Az új magyar művészet legizgalmasabb 
korszakát választotta a kiállítás rendezősége, 
festészetünk és szobrászatunk páratlan teljesít-
ményeinek az idejét, amikor félreérthetetlenül 
bebizonyosodott mestereink megbízható ké-
szültsége, európai jelentősége. A visszapillantás 
ezekre az évtizedekre a progresszív ízlés, a 
tisztultabb elvek megismerését teszi lehetővé, 
mert modernjeinknek nem csak a munkássága, 
de a fölfogása is egyetemes igényekre jogosít. 
Éppen ezért különös, hogy a jobbnál jobb alko-
tások birtokában mégis maguk a Képtár vezetői 
követik el a legbántóbb tévedéseket s egy-egy 
diszharmonikus ellenponttal rácáfolnak a fej-
lődés legkitűnőbb eredményeire is. Tehetségeink 
valamennyi erőfeszítése, minden szenvedése 
hiábavalónak látszik, ha műveik hivatott 
kezelői ennyire érzéketlenek maradnak az ő 
emelkedettebb szemléletükkel szemben s nem 
merítenek alkotásaikból kellő szigorúságot, 
megfelelő ítélőerőt a félmegoldásokkal és a 
hamis tanokkal szemben. 

Elhihető-e a rendezők őszintesége a haladó-
szellemű művészet iránt a bizonytalan szem-
pontoknak, hiányos értékelő képességnek ebben 
a zavarában? Komolyan méltányolja-e Egry 
József, Barcsai/ Jenő, Gadámji Jenő törekvéseit 
az, aki az ellenforradalmi novecsento bágyadt-
ságait külön teremre méltatja? Mit ér akár a 
legjámborabb szándék is, ha illetéktelenségét 
állandóan elárulja? 

Mert a tévedés mindaddig megbocsájtható, 
amíg az magánügy marad, lehet tisztelni az 
egyéni véleményt még akkor is, ha az esetleg 
könnyen cáfolható. Aki azonos nyilvánosság elé 
áll hibás nézeteivel, indokolatlan elfogultságai-
val, menthetetlenül fölfedi gyengéit, leleplezi 
hátsó gondolatait, nyilvánvalóvá teszi tájéko-
zatlanságát. 

A mai időkben csak nagy felelősséggel szabad 
vállalkozni arra, hogy a tömegeket az igazság-
gal, a szépséggel megismertessük, végre eljut-

Medgyessy 
Ferene 
szobra 

Perenezy kár«>l> nnarekópc Rippl-Rónai József önarekope 

Bernáth Aurél: Festőnő 

tassuk hozzájuk a kultúra legnemesebb vív-
mányait. Ez a kiállítás is főleg azért marasz-
talandó el, mert elmében képzőművészetünk 
újítóit ígéri s végeredményben jónéhány jelen-
téktelenjét is bemutatja. A jóindulatú érdeklő-
dőt félrevezeti a cégér, mert a remekművek 
között a giccset is fölmagasztalja. 

Az a szellemi vagy fizikai munkás, akinek 
ezután majd módja lesz közeledni a képző-



művészetekhez, egyenrangúnak hiheti e tár-
laton szerzett tapasztalatai alapján Mikus 
Sándor vagy Borsos Miklós működését vitéz 
Szabados Béla vagy N. Kovács Mária dilettan-
tizmusával, egyenlő fontosságot vél tulajdoní-
tani Derkovitsnak és Nagy Sándornak, Fe-
renczy Károlynak és Körösfői-Krieschnek, 
Márffy Ödönnek és Kosztolányi-Kann Gyu-
lának, Kmetty Jánosnak és Jaszusch Antalnak . . . 
Egyforma áhítattal tekinti műtörténetünk hőseit 
és a műkereskedelmi hírverés hervadó nagy-
ságait, a hivatottakat és a protekciósokat, a 
becsületeseket és a kóklereket. Állásfoglalásra 
ilyen elbűvölő társaságban csak az iskolázottabb 
látogató képes, mert a kitűnőek még a méltatla-
nokat is babérhoz juttatják. Sajnos, az is elfr 
fordulhat, hogy előszörre a silány tetszik 
majd jobban, hiszen olcsó eszközökkel megy a 
hatáskeltés, a behízelgő modor könnyű élveze-
tet okoz. 

A Fővárosi Képtár kiállítása éppen ezért 
megbukott lelkiismeretből. Figyelemreméltó 
anyagát már nem lett volna nehéz megtisztítani 
a zavaró elemektől, csupán több bátorsággal, 
biztosabb kritikával kellett volna hatálytalaní-
tani a kényszerképzeteket. Kétségtelen, hogy 
az új szerzemények 1941-es bemutatása és »A 
magyar művészet ötven éve* című tavalyi sereg-
szemle óta javult valamit a helyzet, csak félő, 
hogy nem a belátás, hanem a történelmi válto-
záshoz való igazodás következtében. Viszont a 
művészet szerepe oly lényeges új világunkban, 
hogy az eszmék és fogalmak meghatározása 
nem halasztgatható tovább. A művelődés dol-
gaiban nem tehetünk tovább engedményeket. 

Pogány ÍV Gábor 

BERLIN MÁSODIK OSTROMA 
írta: KÁLMÁN JENŐ 

Az előzmény röviden a következő: 
1985-ben az EDE 'Európai Demo-

krata Egység) biztonsági hadserege 
körülzárta Berlint, ahol von Blöd-
ívttz vezértábornok katonai puccsal 
kezébe kerítette a hatalmat, letartóz-
tatta a kormány tagjait és harcot kez-
dett az úgynevezett Negyedik Biroda-
lom megteremtéséért. 

A harc kimenetele nem volt kétsé-
ges, az események mégis kínos meg-
lepetéseket hoztak. Berlin hónapok óta 
szilárdul tartotta magát, amit a des-
őt amin nevű, rejtélyes összetételű épít-
kezési anyagnak köszönhetett. A des-
a lom in-házakon egyszerűen megtört 
az EDE szuper atóm-bombá inak bor-
zalmas hatása. Berlin lakói szinte el-
érhetetlen biztonságban éltek a. tíz-
pincényi mélységre kiépített bunke-
rekben„ Kiéheztetésről sem lehetett 
szó, mert a puccs tervezőinek előre-
látó gondossága folytán a város bősé-
gesen el volt látva a német táplálko-
zási ipar csodálatos találmányával, az 

ú gy nevezett vifami nosa-tablet Iákkal. 
Ezek á színtelen, ízetlen és szagtalan 
vegyi szervek elegendő tápanyaggal 
látták el az emberi szervezetet és 
megszüntették az éhség érzetét, bár 
azt sem lehet mondani, hogy különö-
sebb élvezetet szereztek volna fogyasz-
tóiknak. 

Berlin ostromának hatodik hónap-
jában az EDE vezérkarának Hadi-
találmány-osztályán egy fiatalember 
jelentkezett. 

— Ha találmányomat elfogadják. — 
mondta nem kis önbizalommal — ga-
rantálom, hogy egy hét leforgása 
alatt megtöröm Berlin védelmét. 

A haditalálmányok osztályának fő-
nöke bizalmatlanul mérte végig a fia-
talembert. 

— Mi a foglalkozása? 
— Vegyész vagyok. Mostanáig egy 

illatszer gyárban dolgoztam. 
— Ha gázról van szó, ne is foly-

tassa! 
— Nem gáz! — tiltakozott erélyesen 

a fiatalember. — De bevallom, hoijy 
a találmány eddigi foglalkozásommal 
áll rokonságban. Feltaláltam egy íllat-
szerbombát, amely semmiféle rombo-
lást nem okoz az emberi szervezet-
ben, sőt, honn úgy mondja™ í el-
fokozza az életörömet. De méltóztas-
sék talán részletesen meghallgatni... 

A haditalálmányok osztályának fő-
nöke három teljes órán át tárgyalt az 
illatszer vegyésszel, majd átsietett a 
vezérkari főnökhöz. Két hét múlva az 
osztrák Alpok egyik hozzáférhetetlen 
völgyében százezer munkás dolgozott 
eau ismeretlen fiatalember új talál-
mányán. 

* 
Az Ostrom hetedik hónapjának egyik 

reggelén Berlin védői arra ébredtek, 
hogy valami csodálatosan kedves, rég 
nélkülözött, orrbizsergető szag ter-
jeng a város fölött. 

— Kenyér! — mondták könnyes 
szemmel az emberek. — Friss kenyér! 

— Hurrá! — kiáltották mások. — 
Végre igazi kenyérrel töltjük meg a 
gyomrunkat! Pokolba a pótszerekkel! 

Maga Blödwitz vezértábornok is úgy 
érezte, hogy össze facsar odik a gyomra 
a meghatóan kedves illattól. 

— Honnan jutott a pékség liszthez? 
És kinek az engedélyével sütik a ke-
nyeret? 

— Kegyelmes uram, — dadog t-i n 
szárnysegéd — tudomásom szerint 
annyi lisztünk sincs, amennyitől egy 
egér jóllakhatna. 

A pékségek tényleg üresen álltak. A 
felizgatott lakosság azonban elárasz-
totta az utcákat és viharosan köve-
telte, hogy neki is adjanak kenyeret. 
Ne csak a katonaságot, kényeztessék-

Két óra hosszat tartott a varázslat. 
Akkor végre elillant a ken vér szag. A 
csalódott lakosság visszahúzódott az 
óvóhelyekre és egy pohár vízzel be-
vette a déli másfél gramm vitamino-
sát. De ekkor új, még istenibb illat 
csiklandozta meg az orrokat. 

— Szavamra tepertő! — ordított föl 
von Blödwitz és csepegni kezdett a 
nyála. 

— Téved, kegyelmes úr, — mondta 
elcsukló hangon a szárnysegéd — ez 
kacsasült! 

Egyesek határozottan érezni vélték 
i kacsasült höz mellékelt uborka salát a 
szagát is. A város fölött ezer és ezer 
kiskaliberű bomba roblxmt. A füst-
felhőkből újabb és újabb illatesszen-
ciák zúdultak az ostromlott városra. 
Az emberek őrjöngtek. 

— Érzed ezt a kávéaromút? 
— A fél életemet odaadnám, ha egy 

fél csészével kanhatnék belőle! 
Bár von Blödwitz rádión és fal-

ragaszokon közölte, hogy csak az ellen-
ség aljas cselvetéséről van szó, a tö-
rne a bői az első vár napon nem lehetett 
kiölni a hitet, hogy a katonaság dő-
zsöl, mialatt, a nép vitaminoson él. 

Amikor a hangul al már elviselhe-
tetlenné kezdett válni, az EDE had-
vezetősége új trükkhöz folyamodott. 
Rádiókon gszórón át ilyen szövegű üze-
neteket közöltek: 

Halló, figyelem! Mai étlapunk: 
Libacsont-leves 

Sólet füstölt oldalassal 
Mákos nudli 

A boldogtalan berliniek már a dél-
előtti órákban idegesen szaladgáltak 
föl és alá. Az a gondolat, hogv ma 
sólet-bombát kapnak, pokolimód föl-
csigázta érzéki izgalmukat. De a ka-
tonasággal sem lehetett bírni. 

— Ma újabb hatvanezer dezertőr 
volt — jelentette, komoran a szárny-
segéd Blöduntznek. 

A vezértábornok a fogait csikor-
gatta. 

— Nyomorult bagázs! Egy tál len-
cséért eladnák a lelki üdvösségüket! 

Aztán csendesebben hozzátette: 
— Nem tudja, ezredesem, mi lesz a 

vacsora? Hátha véletlenül sertéspör-
költ lesz... Imádom a sertéspörköltet. 

A dolog akkor kezdett végzetesen 
komollyá válni, amikor egy nap tit-
kos rádióleadó szólalt mea Berlinben. 
A szpíker arra kérte az EDE hadveze-
iőségét, hogy legyen tekintettel a cu-
korbetegekre is: legalább rumon ta egy-
szer diétás bombákat szeretnének. 

Ez aztán végkép betette a kaput. 
Illetve kinyitotta. Berlin hős védői 
úgy teleették magukat sólet-illat fal és 
más jókkal, hogy elhányták fegyve-
reiket és kitűzték a fehér zászlót. 

így végződött Berlin ostroma 198j-
ben, emberáldozat nélkül. A lakosság 
közül azonban sokan megsínylették a 
harcot. Kénytelenek voltak ufókúrára 
Karlsbadba utazni. 

19 
Szönyi István: Édesanyám 



Ö T V E N É V E S A M A G Y A R M O Z I 
Gyermekoruukban tauui, 

részesei voltuuk a lelkeude-
zésnek, mely a jelenkor új 
csodáit, a repülőgépet és 
inozgóféuyképet fogadta és 
ime, már félszázada, hogy a 
mozi Magyarországon szóra-
koztatja a népet Ám már 
előbb kísérletezett egy külö-
nös életű honfitársunk a ki-
nematográf ősével, az aigios-
coppal Budapesten. Vanek 
József volt ez az ember, aki 
mint Jedlik Ányos tanítvá-
nya, eredetileg természettu-

dósnak készült Közben ki-
tört a forradalom és Vanek 
abbahagyva tanulmányait, 
Kossuth Lajos pénznyomdá-
jában vállalt ál lást A sza-
badságharc elbukása után a 
nagy száműzöttel ő is Tö-
rökországba ment, majd be-
járta a Távol-Keletet. Ekkor 
jnár .bűvész volt és világhí-
res mutatványaival kereste 
meg a kenyerét A nyolcva-
nas években hazatért és 
Bécsből magával hozta az 
aigiseopnak nevezett vetítő-
gépet, amellyel vetített ké-
pein némi mozgást tudott 
elővarázsolni. 

A mozgófénykép haiiiaro-
-an utat tört magának és 
1895-ben — pontosan ötven 
évvel ezelőtt — megjelent a 
magyar fővárosban is, még-
pedig először — az utcán. 
Egy hirdető vállalat ugyan-
is a belváros egyik házának 
ablakában, a Váci-utcában 
vászonlepedőre hirdető álló-
képek közt félperces mozgó-
fényképeket vetítet t. Estén-

boldogultak. Az első sikeres 
pesti mozi — mint Vanek 
aigioscopja — kávéházból 
indult hódító ú t já ra 1898-
ban. Neumann József és Un-
gerleidcr Mór — a későbbi 
Projectograph-vállalat, majd 
az Apolló-mozi tulajdonosai 
— rendezték ezeket az elő-
adásokat a Rákóczi-úti Ve-
lence kávéházban. 

A következő évben külföl-
di mintára, Molnár Viktor 
igazgató-elnökkel az élén, 
Várady Gábor, dr. Kövesli-
gethy Radó és Somogyi 
Nándor megalapították az 
Uránia magyar tudományos 
színházat, amely a Színmű-
vészeti Akadémia házában (a 
mai Uránia-mozi helyiségé-
ben) bárom felvonásra osz-
tott felolvasás keretében szí-
nes vetített állóképek közé 
mozgóképeket iktatott Pé-
kár Gyula »Spanyolország« 
című felolvasásában sikerrel 
szerepeltek a bika viadalokat 
bemutató Pathé mozgóképek, 

tant a járókelők csődülete 
. xVi^ezte végig az ingyen-mozi 

5 ) 1 5 ^ ^ — A század ele 
jén magam is láttam ilyent 
a mai Apponyi-tér és Petőfi 
Sándor-utca sarkán — és az 
egyik napilap hírt adva a 
szenzációról, azt javasolta, 
hogy zárt helyiségben mu-
tassák be a mozgóképeket. Ez 
meg is történt még ugyan-
abban az évben, mert Szik-
lai Arnold, aki Párisból tért 
haza, egy Andrássy-úti kis 
helyiségben mutogatott egy 
ideig mozgófényképeket. Az 

első pesti mozi létrehozasa 
így az ő nevéhez fűződik, ő 
az első moziengedélyes és 
már ötperces filmeket vetí-
tett. Lumiere-gépével fölvet-
te a király látogatását az ez-
redévi kiállításon és Soniossy 
Károly orfeumában be is 
mutatta ezt az első magyar 
híradó-filmet. 

Lévy Adolf 1897 ben és 
Décsy Gyula 1898-ban ka-
pott moziengedélyt de uttő 
rő próbálkozásukkal nem 

majd ugyanennek a szerző-
nek »A tánc« című darabjá-
ban vetítették az első ma-
gyar felvételű mozgófényké-
peket, amelyeken az akkori 
nézők Márkus Emil iá t BUiha 
Lujzát, Csikós Mihályt, vala-
mint Balogh Szidi primabal-
lerinát és a tánckart láthat-
ták. Mozgóképeket mutogat-
tak az »Ös-Budavára« mula-
tóban és a Fővárosi Orfeum 
műsorának első száma estén-
ként: »Mozgófc iyképck«. Ér-
dekes, hogy csakhamar — 
színpadon is megjelentek a 
mozgóképek. A Vígszínház 
mutatott be filmeket a »Há-
lókocsik ellenőre« és a »Moz-
gófényképek« című fordított 
vígjátékok keretében. 

Közben Décsi Gyula meg-
nyitotta a »Mozgókép Ott-
hon«-t az első, akkor meg-
szűnt magyar kabaré, a 
»Bonbonniere« Teréz-körúti 
helyiségében, majd átellen-
ben megnyílt a Jupiter-moz-
gó, de míg az utóbbi hama-
rosan megbukott a Décsi-
mozi még ma is ugyanabban 
a helyiségben szórakoztatja 
a közönséget. Budán már 
előbb a hannoveri »Norten-
féle bioscop« ütötte fel nagy 
vászonsátrát a Bomba- (ma 
Batthyány-) téren, majd a 
pesti oldalon is talált ván-
dorinozijának üres telket. Rö-
videbb cselekményű filmda-
rabok mellett jeleneteket mu-
tatott be az orosz-japán há-
borúból, sőt színezett filmet 
is vetített Alkalmasint ez 
volt az első színes film, ame-
lyet Budapesten láttunk. Mo-

zi nyílt Óbudán, a Lajos-ut-
cában is és egy József-kör-
úti kávéházban iw filmeket 
vétítettek. Csakhamar elsza-
porodtak a mozik a főváros-
ban ós a kabaréban énekel-
ték Heltai Jenő kupiéját; 
»Mert a Berta, mert a Berta 

nagy liba, nagy liba, nagy 
liba, 

Sokat jár a moziba, moziba, 
moziba.. 

és a vidám dal refrénje meg-
adta a pesti mozgóképszín-
ház magyar nevét, a mozit. 
Ekkor már megkezdik a ma-
gyar filmek gyártását is. — 
A »János vitéz« az első nagy-
méretű hazai film és egy-
mást követik a vásznon: a 
Raszkolnikov, A karthausi, 
Dorian Cray arcképé, a Casa-
nova, a Szegény gazdagok és 
Géczy István több filmre 
vett népszínműve. 

A színpadi színészeken kí-
vül ú j nevek tűnnek fel — 
az első magyar filmszíné-
szek — ki emlékszik reájuk1? 
Az öröké mosolygó Hollay 
Kamilla, Lóth Ha, polgári 
nevén Rónai Manci. Corti 
Mira és Góth Annié, az ele-
gáns Dán Norbert és Kor-
nai Rezső, a némafilm első 
jellemszínésze, Igalits Sandy, 
a monoklis Costa Viktor, 
Petrovits Szvetiszláv, Bátori 
Béla, Mattyasovszky Hona, 
aki előbb a színpadon Frak-
nóy Hona néven szerepelt, 
Bojda Juci, Lury Welt, ma-
gyar nevén Rajna Ilus, Mar-

gittay Gyula, Várkonyi Mi-
hály, a fiatalon meghalt 
Szentgyörgyi Márta és egyik 
legrégibb filmszínészünk Sző-
reghy Gyula a magyar film 
első évtizedeinek úttörői. Ki 
emlékszik a Pál-utcai fiúk 
Nemecsekére — akit Verebes 
Ernő játszott! Színpadi szí-
nészeink legnagyobbjai is — 
mint Blaha Lujza, Jászai 
Mari (A tolonc), Márkus 
Emília, Rákosi Szidi, Varsá-
nyi Irén, Bajor Gizi, Gál 
Gyula, Rajnay Ferenc, Med-
gyaszai Vilma, majd Somlay 
Artúr ott voltak az első ha-
zai filmeken, éppúgy, mint 
Balassa Jenő, Fenyő Emil, 
Vándory Gusztáv, Kürthy 
Teréz, Kürthy György, Ker-
tész Dezső, Ihász Lajos és 
közülük számosan beváltak, 
mint filmszínészek is. A ma-
gyar film első rendezői Deésy 
Alfréd és Korda Sándor. Az 
előbbinek az úttörők sorsa 
ju to t t a második világhírű 
rendező Amerikában. Kül-
földre többen elszármaztak 
és világhírt szereztek nevük-

nek. Pulty Lia is magyar fil-
meken kezdte, Lucy Dorrai-
ne azonos Kovács Loneival, 
az ugyancsak külföldön ér-
vényesült filmrendező, Ker-
tész Mihály felesége. Farkas 
Antóniából — mint Korda 
Sándor felesége — lett Corda 
Mária. Bánky Vilma érte el 
idegenben a legnagyobb si-
kereket, de ki emlékszik Sie-
der Adolfra, aki a némafilm 
idején kétszáznál több berli-
ni filmen szerepelt. GaraA 
Márton az első külföldi ma-
gyar rendező. Bolváry Géza 
is mint pesti filmszínész 
kezdte a külföldi rendezői 
pályafutását 

A hazai filmgyártás kezdeti 
idejében egészen eredeti mű-
faj ja l kísérletezett: a mozi-
szkeccsel, mely jeleneteit 
váltva — hol a színpadon, 
hol a vásznon mutatta be. A 
sikerültebb szkeccsen azon-
ban csak azt fényképezték, 
ami a színpad keretein túl-
nőtt. 1914 májusában mutat-
ták be az Apolló-kabaré szín-
padán Karinthy Frigyesnek 
a »Fixirozzák a feleségemet^ 
című szatirikus játékát, 
Somlyó Zoltán prológusával 
és Hetényi-Heidelberg Al-
bert zeneszámaival. Az egyik 
napilap — noha akkor még 
a filmkritika nálunk isme-
retlen fogalom volt — eszté-
tikai szempontból számolt be 
a darabról, kijelentve, hogy 
ez a szkeccs »már színház, 
drámai művészet, mérhetet-
len terrénumra kiszélesítve.« 
Karinthy egy kis »értekezés-
ben« válaszolt, és az ú j mű 
f a j nevéül a »képes drámát« 
ajánlotta. Szerinte a mozi 
szkeccs magyar földön szüle-
tett ebben a drámai művé-
szethez méltó formájában. 

De ez már a magyar film 
történetéhez tartozik és mi 
itt csak az ötvenéves magyar 
moziról akartunk megemlé-
kezni. Igaz, a mozitól elvá 
laszthatatlan a film gyártása 
és nemsokára a magyar film 

is eléri félszázados évfordu-
lóját. Edison nem egyszer je-
lentette ki, hogy a film a 
szegények mulattatója akar 
lenni, mert egész színházi 
előadással szórakoztatja a 
népet A félszázados magyar 
mozi követte a külföldi 
kinematografia bámula tosan 
gyors pályafutását és mint 
minden művelt országban, a 
mozi Magyarországon is va-
lóban a nép szórakoztatója, a 
mindenki színháza lett. 

f 
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Egy t i zennégyesz tendős orosz jazzfilm HÁROM R É G I CHAPLIN-FILM 

A szcceteM*. kikötőit 

Charles IJoyer és Margaret Sullavan, a Szerelmi recept® főszereplői 

S Z E R E L M I R E C E P T 

Egry orvosnő elalszik a híres író ú j 
darabjának bemutatóján.. . így kez-
dődik Charles Boyer ós M<argaret 
Sullavan bűbájos filmje, melyet a 
Royal Apolló filmszínház mutatott be. 
A forgatókönyv két-három filimre 
való szellemes Ötletben ad alkalmat 
Bover-uak, hogy a jelek szerint vég-
leg amerikaivá lett kitűnő francia 
színész régi hívei vígjátékban is meg-
kedveljék vonzó egyeniségét, sokoldalú 

színészi képességét. Margaret Sulla-
van a csinos doktornő szerepében vir-
tuóz módon kezeli a szerelemtől el-
gyámoltalanodott írót- Természetesen 
végül a dokto-rnő is átadja magát a 
hivatásánál is boldogítóbb szerelem-
nek. A filmet szokatlan amerikai si-
ker hire előzte meg. Diagnózisunk 
szerint Budapesten is jól be fog válni 
a »szerolmi recept«. 

így. i-) 

A háború viharában Amerikába, sod-
ródott Jean Gabin furcsa, felemás 
filmben mutatkozik be újra a buda-
pesti közönségnek. A kitűnő színész 
amerikai menedzserei igyekeztek Ga~ 
bin-ből mindent »átmenteni«, ami fran-
cia — mivel nyilván nem sikerült be-
lőle vérbeli amerikai bonvivánt fa-
ra gui. A»Szerelem kikötőjéében ter-
jengő szajnaparti köd kissé kevéssé 
indokolt öngyilkosságok, fél- és egész 
gyilkosságok fölé teregeti jótékouy 
fátylát. Gabin hősiesen küzd a gyatra 
meséivel — és az angol nyelvivel és bi-
zonyára f á j neki, amikor a rendező — 
esküvője napján! — elküldi őt egy éj-
szakára motort szerelni, hogy közben 
gyilkos merényletet követhessenek el 
bájos if jú hitvese, a tengerből kimen-
tett Ida Lupino ellen. Amerikában ez 
megható lehet. Nálunk lehangoló. De 
nem anuyira, hogy ne szeretnénk Ga-
bin-t újra vérbeli jó fraiieia filmben 
látni. 

így- W 

Véletlenül betévedtünk egyik 
utánjátszó moziba és másodszor 
is megnéztük a -»Vidám Fickó« 
című orosz vígjátékot. »özön-
víz-korabeli« film? Hát — igen. 
Olyan mosolyra késztető á vász-
non a másfélévtizedes női divat, 
az areok Asta Nielsen és Psy-
lander »kinematogTáfiá«-jára 
emlékeztető kikészítése, a női 
hangok élessége és — 

De nem soroljuk tovább. Mert 
a mosoly kacagássá válik, majd 
nevetségessé erősödik s végül 
önfeledt, harsogó vidámság vi-
harzik a néző-hallgató tömeg-
ben. És azt vesszük észre, hogy 
nem is gúnyolódunk már a per-
gőkép ®özönvíz-előtti« furcsa-
ságain, sőt úgy érezzük: hozzá-
tartozik mindez az együttes ha-
táshoz. Mert egy mesteri fintor 
éz a vígjáték — bocsánat: 
»Burleszk«! — gúnyos tükörkép 
a világ kicsinyes hibáiról, 
a hibákról, melyek bűnö-
ket szültek, bűnöket, ami-
kért, íme, szenvedünk most, 
te is, meg én. Groteszk karrika-
túrákká válnak itt a fonák fi-
gurák (melynek hús-vér alakjait 
mindnyájan annyira ismerjük!), 
a ^nagyvilági* dámák, akik 
csak azért és akkor fogadnak be 
valakit a házukba, ha az illető 
»híres« művész. Hogy nagy mű-
vészi nem számit: ha nincs 
»neve«, nem érdekes. Büntetésül 
azonban a szívből fakadó mu-
zsika rászabadítja a dúskáló, 
nyárspolgár társaságra a termé-
szet szelíd állatait s azok — 

mesterien ható kontraszt! — ter-
mészetesebb színészek, mint az 
ájuldozó »sznobok«. Felejthetet-
len jelenetek: a vezérkolompos 
ökör, aki esengőtrázva erősít-
geti, hogy neki bizony jussa 
van bemenni, ahonnan kidobták. 
És a bárányka, akinek nincs ám 
birkatürelme, hogy szobrot áll-
jon, meg a kismalac, aki pezs-
gőkóstolás után szabályszerűen 
befekszik az asztalon lévő 
tá lba . . . 

fis az aöreg« filmben felvonul-
nak a legmodernebb rajzfilmek 
édes-bájos trükkjei, — sőt va-
lóságos rajzfilm-részlet is van 
benne! Nemcsak az állatok él-
nek, játszanak emberi szerepe-
ket, hanem élnek a tárgyak is: 
muzsikálnak a pallók, a keríté-
sek, a köcsögök, együttérez a 
szereplőkkel a tenger és a kor-
hadt faág i s . . . 

Aztán kómikus revűt látunk, 
— mégpedig a javából! A Liszt-
rapszódiát vezénylő főhős a 
nagy karmesterek kifigurázásá-
val: chaplini alakítás. Jazz is 
akad: a debütáló zenekar hang-
szerei kacagtató verekedés köz-
ben tönkrementek, a tagok te-
hát szájukkal kénytelenek pó-
tolni a »szerszámokat«. És a 16 
ember olyan vokál-kórust pro-
dukál, hogy szórakoztató zenész-
iparosaink sürgősen zarándo-
koljanak ide — tanulni! 

A filmet — ismételjük — 
1931-ben készítették — Moszkvá-
ban . . . 

Reményi Gy. István 

Keskeny, vagy nem keskeny — 
őszintén szólva a magam laikus 
szemével nem sok különbséget lát-
tam a magyar Keskenyfilm Szövet-
ség kísérleti termében lepergetett 
és a mozikban általában látható 
filmek között. Viszont, ahogy Lajta 
Andor úr, a Szövetség alelnöke rövid 
előadásában kifejtette, éppen ez a 
tökéletes hasonlóság bizonyítja a 
keskeny film reményteljes jövőjét, 
már minthogy kevesebb üzem-
anyaggal, könnyebben előállítható 
és beszerezhető gépekkel tökéletes 
mozit lehet csinálni. Részemről bol-
dogan tapsolok hozzá, bár már ott 
tartanánk, hogy mindenkinek saját 
autója és filmszínháza lenne. Vagy 
legalább is fényképezőgépe. Azt 
sem kétlem, hogy a keskenyfilm 
fokozatos térfoglalása új színész és 
rendezői tehetségeket vet majd 
felszínre, de bevallom, hogy az 
előadásnál sokkal jobban izgatott 
és érdekelt az illusztrációként le-
pergetett három Chaplin film. 

Várakozásomban nem is csalód-
tam és nyomban leszűrtem magam-
ban a tanulságot, hogy a burleszk a 
film-művészet legidőállóbb műfaja. 
Lehet, hogy ez a kijelentés nagy-
képűnek tűnik, de őszinte. Láttam 
már világsikert aratott filmdrámá-
kat öt évvel bemutatójuk után, az 
idő majd minden esetben kegyetlen 
munkát végzett velük. Nemcsak a 
ruhák és díszletek, nemcsak a 
technika és a játék, de a film egész 
levegője többé-kevésbé áporodott-
nak hatott. A keskenyfilm bemuta-
tón lejátszott húsz-huszonötév előtti 
képeknél mindennek nyoma sincs. 
Pedig Chaplin még hagyományos 
keménykalapjáig sem jutott el, 
lapos szalmakalapban mókázza vé-
gig a filmeket, de sem ez, sem a 

1 BEMUTATÓ 
hölgyek vízözön előtti toalettjei, 
sem a primitív maszkok és díszletek 
nem mennek a mulatság rovására. 
A cirkusz örök időszerűségét érzem 
s a film kezdetleges technikája még 
hangsúlyozza a komikumot. Minden 
villámgyorsan történik. Chaplin ka-
csázó lépteivel két másodperc alatt 
szalad fel egy többszáz méteres 
hegy tetejére, néhány pillanaton 
belül megszámlálhatatlan mennyi-
ségű pofont kap és rúgást osztogat 
szét. Az apró, de mély lélektannal 
dolgozó ötletek már előre vetik a 
későbbi nagy Chaplin filmek szíobe-
markoló tragikomikumál. 

Mi sem bizonyítja jobban, hogy 
mennyire megközelítik ezek a bohó-
zatok a film valódi lényegét, a kép-
szerűséget, mint a feliratok teljes 
hiánya és feleslegessége. Egy sor 
kísérő szöveg nélkül peregnek le a 
képek, anélkül, hogy a kerek kis tör-
ténetek értelmetlenné válnának. Az 
egyiket Chaplin teljesen egyedül 
komédiázza végig, részegen tér haza 
lakására s tizenöt percen át a búto-
rokkal való kalandjai elevenednek 
meg. Tökéletes produkció -ós szent 
meggyőződésem, hogy újabb huszon-
ötév múlva is halálra nevetik ma-
gukat rajta az emberek. 

Bár tudom, hogy* az összefüggés 
nem egészen logikus, hálából e ritka 
szórakozásért én mindenesetre lelkes 
híve lettem a keskenyfilmnek. S 
többedmagammal nagyon örülnék, 
ha valamelyik kiváló szakemberünk 
megmagyarázná, hogy a filmbur-
leszkek miért mentek ki a divatból. 
Mű vészi, technikai, vagy üzleti szem-
pontok miatt hagyták-e abba gyár-
tását e szívderítő kisfilmeknek, me-
lyekben valósággal megfürdik az 
ember mindennapi gondokban el-
tikkadt lelke? j -vas 

21 



Z . V A G O ZSÓFIA 

A NÖK ÉS A CSILLAGOK 
A »sztár«, a filmcsillag, a nők koro-

názatlan királynője, öles plakátokon, 
a filmvásznon és képesujságok hasáb-
jain mosolygott sokat sejtétőn, hol ki-
fiirkészhetetlenül és utolérhetetlenül. 
De valóban utolérhetetlenül? Ah, nem! 
A nők csodálatos mimikri-készséggel 
rendelkeznek. Amikor még Elisabeth 
Bergner volt a sztár, akkor »gyermek-
deden« meghúzódtak a fotel sarkában, 
lapossarkú cipőt viseltek és szemükbe 
lógó rövid hajuk alól kíváncsi, mély 
tekintetű szemekkel meredtek a világ-
ba. Aztán jött »Észak leánya«, a nagy 
Garbó. Mi történt? A nagy Garbó ra-
gyogott a vásznon és az utcán csupa 
kis Garbó sétálgatott. Megnövesztett, 
hennázott hajuk vállig omlott. Szem-
öldökükkel a homlokukba felszaladtak. 
Sejtelmes tekintettel és meghosszab-
bított vonalú szájuk szögletében finom 
mosollyal cipelték a szatyrot vagy ül-
tek naphosszat az írógép mellett. Aztán 
következett Crawford és megint min-
dent felborított. A mosolyok harsányak 
lettek, a szájak kiszélesedtek, a tekin-
tetek merészen kapcsoltak a más sze-
mébe és a ruhák kivágása mélyebbre 
és mélyebbre csúszott. A mozieiőadás-
nak vége volt, kigyúlt a világosság, de 
a képek ott peregtek tovább a nők 
agyában. Már az utcára Garbó tekin-
tetével, vagy Crawford mosolyával 

Melltartó? 
esak 

mentek ki és aztán mint egy feladatot, 
egyre jobban kiépítették (nem maguk-
ban) magukból. 

Muráti Lili, bár a csillagok közt nem 
volt nagyon fénylő, még i s iskolát csi-
nál t Terpeszben állni nemcsak torna-
mutatvány vol t hanem »szalónképes« 
női póz is l e t t Lobogó haját, repülő 
szoknyáit, széles mosolyát sok pesti 
csitri utánozta. De miért nem láttunk 
az utcán kis Bajor Giziket futkosni? 
Mi az, ami raj ta utánozhatatlan? Kiss-
né az előadás után miért nem viselte 
Bajor frizuráját, miért nem festette 
Bajor száját és miért nem hasznalta 
a bajori mozdulatokat? Pedig Kissne 
és a Verák és a Mancik oly ügyesek 
és minden idegen arcot percek alatt 
fel tudnak venni. Csak eppen ahol 
nincs semmi >külső eszköz«. mint pél-
dául Bajor Gizinél vagy Irene Dunne-
nél ott nem lehet utánozni s a noK 
mimikri-készsége a »szellem«-re, sajnos 
nCDe most nagy gondban vagyok a nők 
miat t Istenem, mi leszi A ^sztár-
rendszer alkonyulóban. A ^ v e s z e t 
egén a sok-sok csillag egymást fenye-
8fti és kit fognak most utanozni az 
asszonyok? Szegénykek.. -Milyen szo-
morú: kénytelenek lesznek egy kicsit 
magukba nézni és végre megtalaini 
önmagukat . . . ^ 

f 

(Unit egy ózínigazyatának 

tudnia f M 
Már foglalkoztunk azzal a kérdés-

sel, hogyan kell a kezdő színigazgató-
nak a színháznyitáshoz szükséges he-
lyiséget, koncessziót és tökét megsze-
reznie. Ha ez a három együtt van, 
akkor már csak darabra és színtársu-
latra van szükség. 

Az előadásra kerülő darab kiválasz-
tására nem kell különösebb gondot 
fordítani. Ugyanis a darab csak ket-
féle lehet: új és régi. Ha új, akkor a 
tőkés rokona írta és rossz, tehát a 
kritika levágja; ha régi, akkor kor-
szerűtlen és a kritika ugyancsak le-
vágja. 

A színészek szerződtetése szintén 
igen egyszerű feladat. A r színész 
ugyanis az a lelkes és naiv lény, aki 
sohasem szűnik meg bízni abban, 
hogy o gázsiját megkapja. 

Az előadást próbák előzik meg. Eze-
ket a gyakorlatokat azért nevezik 
próbáknak, mert a színészek próbál-
nak játszani, de a rendező nem hagyja 
őket. 

Premier névvel azt a napot szok-
tuk megjelölni, amelyen a darab meg-
bukik. A bukásnak többféle oka lehet, 
pl.: aznap meleg volt. aznap hideg 
volt. a közelben sok színház van, a kö-
zelben nincs egy színház sem. a fő-
próba rossz kritikát kapott, a főpróba 
jó kritikát kapott, stb. A bukást a 
színháznál csak úgy az 5—6-ik előadás 
táján szokás tudomásul venni, amikor 
a nézőtéren már csak három, ingyenes 
néző ül és a második felvonás után az 
is hazamegy. Ez után a tagok ülést 
hívnak össze és elhatározzák a szín-
ház átszervezését. Ez abból áll, hogy 
%íj tőkét hívnak meg és a régi kifa-
csart tőkést kidobják. Az új tőkés duz-
zadó reményekkel és duzzadó pénz-
tárcával megjelenik és kezdődik az 
egész elölről. 

GÁDOR BÉLA 

AMERIKAI NÉGER VERSEK 
— Komlós Aladár fordítása — 

A TÁNCOSLÁB0 LÁNY 
Ir ta; COUNTEE CULLEN 

Hing a napban az almafa 
' 8 ezer virága rajt. 
Mit tesznek táneos lábaim 
a mennyországba majd ? 

Miféle üdvözlés lehet ott. 
hol vétek, bűn a láne ? 
hol a derékra nem tapad 
két kar: szerelmi iáne ? 

Kerub, szeráf mind gőgös és 
rám pillantást se vet 
8 hegedfiszóru nem dalol 
pezsditő éneket. 

S a pokolból az angyalok 
felém kacsintanak, 
megszöktek az égből, uékik ls 
unalmas a mennyel lak. 

FEKETE MAGDOLNÁK 
I r ta : COUNTEE CULLEN 

Ezeknek ninesen Krisztusuk, 
ki így szóljon : »Kezet 
esak az emeljen e leányra, 
ki még nem vétkezett.' 

S ha jönne, nem vennének ők 
olajat őneki, 
alig elég a testlik ára 
a testük fűteni. 

A kényes hölgyek közeliikben 
gyorsítják lépteik, 
de a Magdolnák felnevetnek ; 
s a sebük elfedik. 

Ó jaj nekik, mióta Jézus 
világ királya lett 
8 az Erény is követ keres, mit 
a Magdolnákra vet. 

HARLEMI TÁNCOSNŐ 
I r ta : MC. KAY 

Néztek az ifjak és sok tarka ringyó, 
a pompás lest hogy ring félmeztelen, 
hangja olyan volt. akár a tiiinkó 
négerek ajkán nyári estelen. 

Dalolt és táneoit méla, úri bájjal, 
a fátyol ágy lengett testén puhán ; 
összevethetted vón egy pálmafával, 
amely sudárabh a vihar után. 

Haja dus fürtben hullt sötét nyakára, 
tapsoltak mind a mámoros, hamis 
szemű fiuk, sőt még a lányok Is. 

és sóvárogva bámultak reája. 
De látva mosolya álfényeit, 
én tudtam, hogy a leiké ninesen itl 
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Kárpáti Aurél: 
A nyolcadik pohár 

Egy nyomdász a szokásos hét pohár 
sör helyett egyszer nyolcat iszik és 
ez a csekélység egész családjának tra-
gikus széthullását okozza: ebben fog-
lalható össze Kárpáti Aurél kis regé-
nyének tartalma. A kitűnő kritikus 
mély lélektani ismerettel ós elemző-
készséggel kerekít meggyőzően érde-
kes, jól felépített regényt ebből az 
egyszerűségében is nagytávlatú témá-
ból. Semmi sem jelentéktelen az élet-
ben, egy hajszál választja el a rendet 
a káosztól, az idillt a drámától. A 
nyolcadik pohár sör többletmámorá-
ban fogant m e g a nyomdász lelkében 
a nazkibovites terve, aminek követ-
kezmenye saját halála, egvik fia el-
zullase es leánya öngyilkossága. A 
csaladanya végül felgyújtja az elát-
kozott házat A polgári dráma az író 
lüktető meseszövésőben vas követke-
zetességgel halad a kicsinyességében 
baljós indító mozzanattól a katasztró-
fáig. A mult század hetvenes éveiben 
lejátszódó ferencvárosi történet felett 
a regény mottójául választott Oedi-
pus-idézet hangulata lebeg: »A színes 
lábú Szfinksz vitt rá. hogy lábaink 
elé nézzünk csak s ne kutassunk tüne-
teket^ Kárpáti Autrél majdnem húsz 
évvel ezelőtt írta mély életisimerettel 
átszőtt regényét, amely ma előnyösen 
viseli a tiszta, nemes irodalom ritka 
bélyegét A kötetet tizenkét válogatott 
novella egészíti ki. (Uj Idők-kiadás.) 

Gy. I. 
Virginia Woolf: 

Orlando 
A klasszikus regényforma felbontása 

»belső monológgá«, »szubjektív időél-
ménnyé« és parttalan »tudatáradássá«. 
megteremtette a műfaji határokat el-
mosó esszé-regény stílusát. Zárt mű-
vészeti formák feloldása a stílusválto-
zás kezdeti szakaszában OS RZ epigonok 
kezén mindig tág teret ad az ú j törvé-
nyek önkényes értelmezésének. Csak az 
alkotó egyéniség eredeti víziója az 
emberről és a világról hitelesítheti 
meggyőzően az ú j művészeti stílustö-
rekvéseket melyeknek népszerűsítését 
az epigonok hada véffzi el. Virginia 
Woolf nem epigon és művei mégis 
Proust és Joyce nevét idézik. Joyce-
szal egy esztendőben született (1882), 
Proust ekkor kilenc éves volt. Mind-
kettőjüket túlélte és legjellegzetesebb 
regénye, az »Orlando« most jelent meg 
magyarul. 

A kiváló angol írónő hírének meg-
felelő várakozást teljes mértékben ki-
elégíti Gyergyai Albert és Szávai Nán-
dor művészi fordítású »Orlando«-ja. A 
regény hőse Shakespeare kortársaként 
indult el szellemi kalandor-útjára és 
1928 ban, nővé változva, még mindig 
csak harminchat éves. Â  »hogvan« — 
regényről lévén szó — mellékes. De jog-

gal kérdezhetjük, mi szüksége volt az 
írónak erre a fogásra? A regény ke-
rete és belső formája általában ürügy 
a mondanivaló tálalására. Orlando 
örökifjú alakjában Anglia történetének 
utolsó négy évszázada tükröződik. Az 
átmeneteket egyik korból a másikba 
a múló idő boszorkányos elkendőzése 
érzékelteti; Orlando halhatatlan, mint 
maga az örökké (megújuló élet és az 
író úgy játszik vele, ahogy minden 
művész játszik az anyagával. 

Az író ráadásul nő és ez a körül-
mény egészen kivételes módon elő-
nyére válik a regénynek. Feminin 
beleélő készségét, álmatag líraiságát 
enyhe irónia edzi belülről. Virginia 
Woolf önmagát írói mivoltát éppen 
úgy kívülről és felülről nézi, mint 
anyagát Mégis át tudja adni magát 
a játék bűbájos révületének, ami az 
olvasót is magával ragadja. Varázs-
lata oélt ér: a négyszáz év alatt nővé 
változott Orlandótól a regény végén 
kedves ismerősként búcsúzunk. (Ré-
vai-kiadás.) @y> i. 

Eric Knight: 
Sam Small csodálatos élete 

Erié Knight nevét a »Légy hü ma-
gadhoz* című háborÚ8->pacifisíta regé-
nye tette világszerte ismertté. A fiatal 
író belehalt a háborúban szerzett sé-
rüléseibe és főművén kívül egyetlen 

könyve maradt a most magyarul meg-
jelent »Sam Small csodálatos élete«. 
A »Légy hű magadhoz« fanyar, ke-
mény háborúellenes írója ezúttal mese-
mondó oldaláról mutatkozik be. Sam 
Small az író skóciai szülőföldjének 
Háry Jánosa. Csodálatos dolgok tör-
ténnek vele és körülötte, óriások gi-
gászi birkózásának tanuja. világváro-
sok fölött repül — természetesen a 
pénze aranyló szárnyain — és ámul-
dozó hallgatói éppen úgy 'Íbisznek neki 
mindent, ahogy mi is szívesen adjuk át 
magunkat a mese jótékony varázslatá-
nak. Eric Knight tragikus életének idő-
álló emléke ez a könyv és másik regé 
uyével együtt széles skálájú íróművé-
szetének tanúsága. A véletlenek szo 
morú találkozása, hogy a fordítás 
az ugyancsak tragikus sorsú Szerb 
Antal egyik utolsó, remek munkája. 
(Révai-kiadás.) (—nes) 

V A S Á R 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 

U t ó h a n g a c i r k u s z h o z 
A» »Fényszóró« több cikkben foglal-

kozott a cirkusszal az elmúlt betekben. 
Azt hiszem mindenkinek örömet okoz-
tak a cirkusz örök romantikus szép-
ségeit felidézve, csak egyvalamiről 
feledkeztek el, ami már rég nyomja 
a szívemet Ez pedig az, hogy soha 
még falusi vándorcirkuszos bohóc 

nem szerződött el Pestre, soha még 
nem olvastunk arról, hogy egy vidéki 
kisvárosi artista a fővárosba került 
volna. 

Ez így volt akkor is, amikor még vi-
déken diák voltam s így van most is. 
Pár héttel ezelőtt vidéken láttam ván-
dorcirkusztársulatot Ma is ugyanaz 
f á j nekik, ami a múltban. Megkérdez-
tem hajdan is és most is, mi életük 
legnagyobb vágya s egyöntetű volt a 
felelet: »A főváros.« Sajnos, ezt a vá-

gyakat nem érik el. pedig műsoruknak 
50 százalékát nyugodt lelkiismerettel 
be lehetne mutatni Pesten, nem válta-
nának velük szégyent. Újszerűek és ér-
dekes művészi számaik vannak. 

Talán Barta Károlynak, az Artista 
Szövetség ú j elnökének kellene erre 
gondolnia, mert a vidéki artisták tehe-
tetlenek önmagukkal szemben és napi 
kenyérgondjaik minden szabadidejüket 
lefoglalja 

Szekszárdi Molnár István 

F É N Y S Z Ó R Ó 
MŰVÉSZETI HETILAP 

Főszerkesztő; BALÁZS BÉLA 
Felelős szerkesztő: SZEGI PAL 
Felelős kiadó: GYÖNGY PÁL 

KIADJA A MAGYAR FILMIPARI R. 1 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

BUDAPEST, IV., SZÉP-UTCA 3 
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 

adunk vissza 
Csak válaszbélyesrfcel ellátott levelekre 

válaszol a szerkesztőség 
í .".'{58 \ — Athenaeuin Rt. mély nyomása 

Felelős: TALABÉR FERENC 
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