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Hatáskör és hatalom is adhat tekintélyt, de jobbára csak 
annyit, amennyinek élettartamát a vezéri hely birtoklása szabja 
meg. Hevesi Sándor nevének nem az uralom biztosított jóhangzást, 
inkább az a hely nyert tőle súlyt és jelentőséget, ahol képességeit 
foglalkoztatták és gyümölcsöztették. 

Ezek a képességek valódi művészi fantáziában gyökereztek és 
páratlanul buzgó tudósi ihletből táplálkoztak. A huszonkilenc éves 
ifjú mögött, aki rendezőül került a Nemzeti Színházhoz, már szá-
mottevő elméleti munkásság állt, s a hatvanhat éves öregember, 
akinek munkabírásán a szervezetét régóta őrlő betegségek sem bír-
tak erőt venni, még mindig egy gyermekifjú hitével és lelkesedésé-
vel fürkészett és tervezgetett a színpadművészet kérdéseinek 
irdatlanában. 

A századvég naturalista irányának forradalmárául lépett fel, 
de a gyakorlat tisztító viharain át fölemelkedett az igaz és múlha-
tatlan értékek tiszteletének arra a magaslatára, ahonnan a divat-
hullámok eltörpülnek, a jelszóharsogtatások elcsöndesednek, s 
maga a Lényeg bontakozik ki — amennyire a nyugtalan emberi 
elmének egyáltalán hozzáférhető. 

Hevesi nemzeti színházi évtizede — ez tárgyilagos ítélkezés 
előtt ma már nyilvánvaló — színikultúránkra nézve gazdag nyere-
ség, értékes okulás, s annak jövője felé is bölcs iránymutatás, 
Paulay Ede higgadt mesterségtudása és ténytisztelete élt benne 
tovább, a Molnár György-féle rendezői típus lendületével és egyéni 
varázsával párosítva. Megbecsülte, tapasztalataival gyámolította 
a műsor közrendű bajvívóit és lobogó becsvággyal, nemes alázat-
tal szolgálta fölkent fejedelmeit. Shakespeare-, Molière és Ibsen-
játszásunkban az ő eredményeivel számot nem vetve tovább ezen-
túl egy lépésnyit sem juthatunk. 

Tulajdon drámaírói művét valamelyest szintén a «színpad 
tudorának» ihlete sugalta, de szerencsésebb fogantatású termékeit, 
a Hadifogolyt, a Császár és komédiást s az Elzevirt drámánk tör-
ténete is az irodalmi tisztaság, kifinomult stílusérzék nem éppen 
szapora színpadi megnyilatkozásai között fogja számontartani. 
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Vak borulatok napjaiban ragadta el Hevesi Sándort a sír 
homálya. De a világosság ez örök szomjazójának s a legméltóbb 
fények fáradhatatlan terjesztőjének nyugalma fölött a magyar 
közműveltség állócsillaga őrködik. 

A Kreml istene 
Friedrich Schreyvogl színműve 

a Nemzeti Színházban. 
Kapunyitását (kapu nélkül) 

ez évben a Margitszigeten tar-
totta a Nemzeti Színház, három 
shakespearei mesejátékkal. A 
közbülsővel, a Viharral, még a 
deszkákon is találkozni fogunk, 
majd akkor, egybevetve a helyi 
változatokat, szavunk is lesz 
hozzá. 

A kőszínházban első újdon-
ságul egy osztrák-német jó-
nevű író nagyigényű, de jóval 
szerényebb készségű drámáját 
kaptuk. Szándékában több ér-
zik, mint amennyit eredménye 
nyuj t : a már eddig is széltére 
feldolgozott s Muszorgszkij dal-
művéből is mindenütt ismere-
tes Borisz Godunov- és Ál-
Demeter-téma itt alighanem 
azért éled újjá, hogy — mint 
annakidején Schiller Demetrius-
drámatervében — a zsarnokság 
lélektanának ma nem kevésbbé 
időszerű kérdéseire adjon költői 
választ. De végül is épp ezzel ma-
rad adós, az eleinte jóhiszemű 
trónkövetelőből utóbb tudato-
san elszánt trónbitorló lesz, út-
ját zavaros ihletű célok irányít-
ják és gyilkosságok szegélyezik, 
de ami legfontosabb volna : az 
író állásfoglalása sem tisztázó-

dik, ehhez nem tirádák kellené-
nek, hanem néhány valóban 
szívenütő szó, aminőre három 
órán át hasztalan várunk. Ez a 
Dimitrij hiába vágyik istenné 
lenni a Kremlben, sorsa nem köt 
le, mert ezt a színpad isten-
jelöltjei csak emberi érdekessé-
gükkel érhetik el. Enélkül fan-
táziálásuk és öldöklésük egy-
aránt drámaírói penzum marad. 
Már Péterfy Jenő megmondta : 
«E tekintetben igazán vészes 
dolog Shakespearet utánozni; 
nemcsak oly hatalmas drámát 
írni, hanem gyilkolni sem tu-
dunk már oly jól, mint ő». 

Horváth János díszleteiben 
és jelmezeiben ezúttal több a 
stílus és hangulat, mint a szö-
vegben, melyet Pukánszky Béla 
lelkiismeretes és lendületes for-
dítása sem juttathat valódi 
drámai plasztikához a közre-
működők ajkán. Ezek — Abo-
nyi Tivadar irányítása szerint 
— nagy erőpazarlással, de vala-
hogy félhittel dolgoznak a siker-
ért, Timár, a főhős, csakúgy, 
mint Abonyi Géza vagy Lukács 
Margit. Mátray Erzsi szemmel-
láthatólag Shakespeare hatal-
mas exkirálynőire gondolt, 
Jászai Mari hagyatékának szel-
lemében. Szeleczky Zita a Bi-
zánc hűséges kis Hermáját 
idézte elénk Borisz Godunov 
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leánya helyett. Juhász József 
kalandora ízes és emberi, ha 
nem is olyan «démoni», aminő-
nek az író talán szánta. Dehát: 
ez az a dráma, melyben emberi 
inkább csak az író poggyászán 
kívül található. 

Énekes madár 
Tamási Áron székely népi játéka 

a Nemzeti Színházban. 
Négy éve a rövidéletű Új 

Thália már játszotta Pünkösti 
Andor rendezésében; most is 
ő állította a Nemzeti színpa-
dára, az eszközöknek hasonlít-
hatatlanul nagyobb gazdag-
ságával. Jóízű emlékünk élt 
róla, de valódi ízére igazában 
csak most kaphattunk rá. Ez az 
ízesség: maga a darab, akár 
realitásának szinte haraphatóan 
friss levegőjét értsük rajta, akár 
mese-indítékainak, népi babo-
naságainak tiszta sugallatossá-
gát. Tamási naiv merészséggel, 
valóban a népköltészet kereset-
len ihletével keveri egybe ezt a 
két világot, mintegy átröpülve 
a dramaturgiai zökkenőkön. Az 
egészen pedig elárad a szere-
tetreméltó székely író nyers, 
paraszti, de örömnek-bánatnak 
őszinte könnyében csillogó hu-
mora, jeleneteinek költői, mély 
lírájú fogantatásától kezdve az 

elmésen pergő, talpraesetten 
visszavágó, csavaros menetű 
dialógusok legapróbb fordu-
latáig. 

Nem könnyű az ilyesmit 
színpadi megelevenítésben ér-
zékeltetni, de a kitűnő szerep-
osztású együttes most szinte 
hibátlanul megvalósította. A 
játék egészét is a stilizáltság 
finom árnyalata tette kiválóvá, 
az egyes alakítások is ennek 
szolgálatában állottak. A há-
zsártos hervadt menyasszonyok 
kettősében Gobbi Hildának és 
Ághy Erzsinek mértéktartása 
is figyelemreméltó, férfijáték-
társaik közül ebben Makláry 
járt a közelükben, Hosszú Zol-
tán hatványraemelt székely szó-
ejtése és szertelen mozgása vala-
melyest «kiugrott» a stílusból. 
A fiatalságnak itt annyira je-
lentős hódító varázsáért Sze-
leczky Zita és Apáthy Imre tel-
jes hitellel, nagy benső kedves-
séggel állt helyt. Az epizódban 
Berky Lili mélyről feltörő gor-
donkafutama és Bodnár Jenő 
őszinte lélekmelege talált utat 
a szívekhez. Vitéz Zsombory 
Józsefnek a mesehangulatot is 
szerencsésen éreztető színpad-
képeit és Nagyajtay Teréz szép, 
színes jelmezeit szíves-örömest 
dicsérjük. 

Rédey Tivadar 
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F I L M 

Walt Disney, Bette Davis, a 3 Ritz 

Lassan már közhellyé válnak 
azok a megállapítások, amelye-
ket a filmről megemlékezőnek az 
új filmekkel kapcsolatban majd-
nem mindig meg kell tennie : — 
hogy a film fejlődésének ú j állo-
másaihoz érkezik, hogy ú j u taka t 
keres, hogy még nem tud j a meg-
találni önmagát, hogy tar talom-
ban és filmszerű felépítésben 
még nem adja meg azt, amit tőle 
várunk. 

Az újabban bemuta to t t fil-
mek közül négy film emelkedik 
ki az átlagtermelésből és mind a 
négy figyelemreméltó kereső-
készséget mu ta t úgy témájában, 
mint filmszerűségében. 

Walt Disney ú j trükkfilmjei-
től — a Hófehérke u tán — új és 
egészebb mondanivalót vár tunk. 
Nincs módunkban meggyőződni 
róla, de ezek az ú j trükkfilmek 
úgy hatnak, mintha még a Hó-
fehérke előtti időben készültek 
vo lna ; vagy ha utána, akkor 
hibának kell felróni, hogy mon-
danivalóban jelentéktelenebbek. 
Olyan élményünk, mint a Hó-
fehérke u tán, nem marad róluk ; 
de azonnal el kell ismernünk azt 
is, hogy a legmagasabbrendűt és 
a legteljesebben művészit adják 
abban, amit trükkfilmtől várni 
lehet. Mulatságosak, ötletesek, 
fordulatosak, de míg a Hófehérke 
ma is eleven és egész bennünk, 
ezek elmúlanak azzal, hogy lát-
tuk őket és nem is a mondani-
valókra emlékezünk vissza, ha-
nem inkább arra a vidám, kacag-
tató másfél órára, amit adtak. 

A némafilmek telivér roman-
tikájából kaptunk egy nagyon 
hangulatos derűjű estére valót a 
Don Ameche-vel és a három 
Ritz-testvérrel négyszemélyesí-
te t t Három testőrrel. Amikor 
már túlságosan elég volt a 
gangszterfilmekből, a gangsz-
terekre régi jelmezeket adtak, 
revolverüket régi puskákra cse-
rélték ki és megszületett a ro-
mantikus hangosfilm. De ma — 
mintha már ezeket is megelégel-
tük volna; és ezt pontosan így 
érzi A három testőr filmírója is, 
A három testőr ugyanakkor, ami-
kor szatíráját adja minden ro-
mantikának, szatíráját adja par 
excellence a mai romantikus 
hangosfilmnek is. A Stan és Pan 
komikuspár Fra Diavolo-jának 
édestestvére A három testőr. A 
film alapötlete : a három ügye-
fogyott lei tat ja a három testőrt 
és magukraöltött ruháikban ők 
indulnak el arra a kalandra, 
amelyet Dumas megírt. Nagyon 
finom árnyalata ennek a film-
nek, hogy az igazi romantikát 
nem bánt ja . D'Artagnan meg-
marad komoly és igazi hősnek, 
mert naiv és becsületes, kész 
meghalni a királynéért, míg a 
három ügyefogyott ál-testőr 
minden gyávaságot és ostobasá-
got elkövet és a vidám gas-
cogne-inak olyan becsületes és 
hű bajtársai lesznek életreszóló 
kalandjában, hogy—éppen ezzel, 
hogy a súlyos romantika ko-
molyságának mellőzésével lesz-
nek igazi baj társak — mindnyá-
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j an egyetértünk velük. Ez a 
három Ritz-testvér i t t a komi-
kumban olyan ú ja t hoz, ami 
amellett, hogy roppant mulatsá-
gos, hallatlanul üdítő is. 

A Judith indulásánál arra gon-
dolhat tunk, hogy az év legmeg-
rázóbb hatású lélektani filmjét 
fogjuk látni. Bette Davis, ez a 
kitűnő színésznő a legmagasabb 
igényű művészi tel jesítményt 
adja . Nem az ő hibája , hogy a 
film a vége felé mégis elromlik. 
A rendező valahogy túlságosan 
be akarta fejezni a filmet, olyan 
jelenetekkel, amelyek önmaguk-
ban is befejezőek lehettek volna 
s ezek a jelenetek követik egy-
mást — még mindig nem, — 
még mindig nem, — még egyik 
sem a film befejezése. Túlságo-
san alapos a befejezés, tú l já t -
szatja a mindvégig kitűnő szí-
nésznőt s ezzel a film el is veszíti 
azt a drámaiságát, amit ígért. 
Danielle Darrieuxről megemlé-
kezve írtuk egyszer, hogy sok-
féle filmben, sokféle szerepkör-
ben lá t tuk őt, de mindannyiszor 
csak a megfelelő szerep jelmezét 
vette magára, sohasem elég el-
hitetőn, ő maga sohasem alakult 
át , csak átvet te a szerep külső-
ségeit. Vannak egyéniségek, akik 
elég erősek ahhoz, hogy lényük-
nek ilyen állandó jellegzetességé-
vel úgy töltsék meg a szerepet, 
hogy tőlük életet kap a szerep s 

a szerepben élnek ők is. Ez is az 
egyik különbség az átlag-skálájú 
és a nagy művész között. Bette 
Davis feltétlenül az utóbbiak 
közül való. Egy filmben végig-
csinálja mindazt, amit Danielle 
Darrieux például számlálatlanul 
sok filmen végig sem tud egészen 
megcsinálni. Sportol, táncol, 
lumpol, lealacsonyodik, egyszer 
szerelmes leány, egyszer társa-
ságbeli mondain-hölgy ; asszony, 
szerelmes asszony, boldog leány 
és boldogtalan leány, boldog 
asszony és halálra vált asszony. 
Hihetetlenek az átváltozások, 
amik benne történnek, hihetetle-
nek az átváltozások, amelyeket 
művészi megélése varázsol teljes 
hitelességűekké. 

A Siegfried-vonalat bemutató 
film más időkben csupán érde-
kes lenne, de ma egyenesen meg-
döbbentő. Hogyan emlékezzünk 
meg egy ilyen híradószerű be-
mutatónak a filmszerűségéről? 
Mint komoly aktualitás és mint 
film, páratlanul lenyűgöző. A 
technikai kiállítás, a felvételek, 
a képkapcsolások nagyszerűek. 
És mit mondjunk a témájáról, 
— erről a nyomasztóan valósá-
gos és időszerű monumentalitás-
ról? Borzongató egyszerűsége a 
föld alá beásott és a föld fölé a 
földbe ágyazott vas, acél- és 
betóntömegeknek. 

Soós László 
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