
S Z E M L E 

S Z Í N H Á Z 

G Y Ü M Ö L C S A FÁN 
Zilahy Lajos színműve a Pesti Színházban. 

Meddő, hanyatló középosztályunknak a romlatlan népi erők-
höz kell fordulnia, ha folytatódni és emelkedni akar. Ezt a tételt 
vallja a szociológus egyetemi tanár, és felesége, tudományos mun-
kájában is osztályostársa, ennek a tételnek gyakorlati alkalma-
zását ajánlja neki, önfeláldozó belátással, mert maga alkalmatlan 
az anyaságra. Egészséges, gyermekkívánó szobaleányuk „szíves 
közreműködésével” építik meg a jövőt, de kiderül, hogy ingatag, 
sőt egészen képtelen alapra: az ötletében is visszás terv megvaló-
sulva még visszásabb eredményhez vezet, a tétel kudarcot vall, a 
népi erő a természet rendjét szolgálja, nem az űriosztály tudo-
mányos rögeszméit, a gyermek pedig paraszti szülőanyját illeti 
meg, nem az „előirányzat”-tal osztályérdekeket szolgáló méltósá-
gos apát. 

Igy lehántva, díszeitől megfosztva, a darab tartalma önként 
elárulja, hogy voltakép a — komikum talajában gyökerezik. A fe-
leség „heroizmusa”, furcsa buzgólkodása inkább vígjátéki felsülés 
ígéretét rejti magában, az elmélet elcsúszása a valóság talaján 
pedig egyenest valami bohózati fordulatét. A témának ezt a szinte 
leküzdhetetlen közegi ellenállását ezúttal Zilahy is megsínylette, 
hasztalan igyekszik meggyőzni afelől, hogy itt általános emberi 
érzésekről, súlyos nemzeti érdekekről van szó, esete bizony „szór-
vány”-eset marad, szinte már a kórtan határán. Majd azt mond-
hatnám: írói jelessége abban a negatívumban nyilatkozik meg, 
hogy színmüve mégsem vágódik hanyatt az iszamós talajon, mind-
végig lankadatlan figyelemmel követjük — ha mingyárt nem is 
vonakodás nélkül. A mesterségbeli rész pedig mintaszerűen hi-
bátlan, a hatás közvetlen ereje jórészt a tökéletes jelenetezésből 
árad szét, s a szellemes, fordulatos dialógus nemcsak a legjobb 
írói szinten mozog, hanem a színpadi rátermettségnek is olyan 
fokát mutatja, mint ma rajta kívül igen keveseké. 

Az előadás szinte a hibátlanságig tökéletes. Dayka Margit 
maga a „népi réteg” lelke, kedvességében csakúgy, mint félelme-
tes anyai elszántságában. Az új tagok közül Mágory Mária (Alapi 
stagionéjából emlékeztünk rá) választékos, igaz érzésű színésznő, 
Hidassy Sándor pedig csupa erő és jellegzetesség. Somló pro-
fesszora a komikum kísértő szakadékának peremén is biztosan 
veti meg lábát. Az epizódban Bihary József remekel ismét, mellette 
egy aprószeres mestermunkával Sitkey Irén. Tarnay Ernő ren-
dezése a színpadi tudás és az író hü szolgálatának kettős köve-
telményét egyaránt kielégíti. 
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A nők az alkotmányban. Tóth 
Kálmán vígjátékának felújítása a 
Nemzeti Színházban. 

Új volt az alkotmányosság, új 
volt maga a „polgári társadalom” 
is, amikor ezt a polgári szatirikus 
vígjátékot írta a népszerű Petőfi-
utánérző költő a képviseleti rend-
szer kezdeti fonákságairól. Ezek 
nem gyermekbetegség tünetei vol-
tak, inkább későbbi válságok kór-
okozó csírái és a darabnak a mi 
szemünkben épp az adja meg a 
gondolkodóbaejtő érdekességet,hogy 
mi már szép nagyranőtt állapotuk-
ban is láttuk azokat a sántaságo-
kat, amik itt már pendelyben is te-
hetségesen bicegnek. Galamb Sán-
dor mindenekfölött arra ügyelt át-
dolgozásában, hogy a színpadtech-
nikai avultságokon segítsen, ezt 
mesterien meg is oldotta, de ugyan-
akkor — szeretettel, de minden lep-
lezgető álgyöngédség nélkül — a 
korviszonyokra is erősen rávilá-
gított, a kiegyezés utáni világnak 
lelkesítő és aggályos jelenségeit 
egyaránt feltárva. Az ártatlan csíp-
kelődésből így egy kissé a mult 
kritikája is lett, nem a vádaskodás, 
hanem az — önismeret szellemé-
ben, s ez színpad és nézőtér között 
váratlan kapcsolatot teremtett. A jó-
kedvű és valódi vígjátéki ütemben 
pergő előadás a Nemzeti Színház 
legjobb hagyományait őrzi. Petheő 
Attila alakítása a kissé hervadt for-
dulatokból mélyen rokonszenves, 
íziglen magyar, lágyságában is 
igaz férfiúi lelket sugárzó jellem-
képet bontakoztatott ki. Méltón állt 
mellette Berky Lili ragyogó svá-
dájú becsvágya és házúrnői tekin-
télye. Abonyi Géza meleg lírája, 
Pethes Sándor éles, de finom kari-
katúrája, Szabó Margitnak minden 
rikítótól tartózkodó életteli színes-
sége, Hosszú Zoltán agyafúrt kor-
tesdiplomáciája: az együttes meg-
annyi számottevő értéke. Somogyi 
Erzsi az ilyen naiva-feladatokból 
itt-ott rendszerint megkockáztat 

egy-egy lépést a persziflázs felé, 
kedvesen, de nem egészen stíluso-
san. A rendező Galamb Sándor a 
saját átdolgozásának irányvonalát 
követi, tehát — helyes csapáson ha-
lad. 

Donna Diána. Moreto-felújítás a 
Nemzeti Színházban. 

Nyelvünket nem értő idegent is 
bízvást be lehetne ültetni erre az 
előadásra: a ragyogó színpad, a 
finom és eleven játékstílus s még 
a szöveg csilingelő muzsikája is 
fogalmat nyujthatna a legjobb 
„nemzeti színházi” szellemről. A 
vígjáték különben is abból az 
anyagból való, mely már a kor-
társ-epigon költő idején is a sok-
szorosan bevált (és felelőtlenül el-
orzott) komikum-kincshez tarto-
zott: ez a spanyol „makrancos 
hölgy” esete. De olyan ügyes, csil-
logó és takaros, hogy három év-
százada dacol az idővel, a mi szín-
padunkon is száz esztendeje hódít. 
Ez a felújítás megint minden jót 
ígér. A versek megfiatalodtak In-
nocent Vincze Ernő kezében, sok 
ízléssel és formai leleménnyel, ha 
mingyárt nem is az eredetinek spa-
nyol nemzeti metrumában. A lel-
kes, szép rendezés érdemét a szín-
lap Both Bélának tulajdonítja, mi 
egy kicsit Németh igazgató avatott 
kezét is érezni véljük benne. Hor-
váth János díszletei és jelmezei a 
Velazquez-kori udvari fényűzés 
káprázatát varázsolják a desz-
kákra. A lelket pedig a színészi 
remeklések egész sora árasztja el 
a csobogó verssorok és suhogó 
selymek között. Bajor Gizi a mese: 
fantáziának egész tűzijátékával 
nyűgözi le a nézőteret: harcának 
már első lépéseiben ott incselke-
dik a fegyverletétel ellenállhatatlan 
ösztöne, Plátó-imádatában az a pa-
rázs, mely aligha fog — platóni-
kusan izzani. Csábéneke és csáb-
tánca sem afféle színpadi „betét-
szám” : fonák ügyének egész, el-
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keseredett indulata hullámzik benne. 
S mindez a gyermeki hamvasság 
makulátlan tisztaságú foglalatában! 
Jávor Pál is örvendetesen rálel a 
meleg férfiasság és férfias kedves-
ség hangjára, talán még szerencsé-
sebben, mint esztendeje az Ahogy 
tetszik-ben. S „harmadikul a szö-
vetségben” Uray könnyed és ke-
resetlen eleganciája, előkelő be-
szédművészete ragyogja be az elő-
adást állandó, nemes sugárzással. 
A többiek, Petheő, Lukács Margit, 
Szörényi Éva, stb.: a harmonikus 
kísérő akkordokat szolgáltatják. 
Ugyanezt a Kiszely Gyula kelle-
mes zenei aláfestése. 

A tenger asszonya. Ibsen-felújí-
tás a Nemzeti Kamaraszínházban. 

Ibsent igenis. elő-elő kell venni, 
márcsak azért is, hogy játékstílusa 
feledésbe ne menjen. Hogy ennek 
veszélye megvan, mutatja ez a 
mostani fölelevenítés is: nem any-
nyira Ibsen hangneméhez, mint in-
kább az efelől lábrakelt balhiede-
lemhez igazodott. Tárayra bízták 
az új rendezést, rá az „idegen férfi” 
jelképi alakját is, s valahogyan a 
saját szerepének (helytelenül ér-
telmezett) fantomszerűségét erősza-
kolta rá az egész előadásra. Nem 
kell azt a bizonyos „fjord”-hangu-
latot ilyen kirívóan érzékeltetni, 
meghittebb, közvetlenebb játékból 
amúgy is önmagától kisarjad, míg 
így, önállósulva, valósággal meg-
fojtja a mélyebb lélektani érdeket, 
elsikkasztja a benső fejlesztésnek 
színészre és közönségre nézve egy-
aránt izgalmas gyönyörét. Tas-
nády Ilona őszinte átérzettsége 
egyes mozzanatokban még így is 
hódított, bár a kelletlen „köd”-del 
neki is meggyűlt a baja. A Wan-
gel-kisasszonyok közül Rápolthy 
Anna örvendetesen kezd kibonta-
kozni a magáraszedett modorból, 
rálel az egyedül érdemes útra: 
szívtől az ajakig; Olthy Magda 
egyénisége kevéssé ibseni. Nagy 

Adorján korosodó szerelmese is 
szereposztásbeli tévedés. Várkonyi 
rokonszenves, csak némileg nagyon 
is kirakatba helyezi beteg tüdejét. 
Valóságos üdülést nyujtott Leho-
tay keresetlen, melegérzésű férje: 
csupán ő nem engedte magát elkö-
dösíteni. Végül: a parányi színpad 
sok mindenre mentség, de azért ez 
a siralmas fjordvilág valahogy ne-
hezen érteti meg Ellida végtelen-
ség-mámorát... 

Alterego. Asztalos Miklós vígjá-
téka a Nemzeti Kamaraszínházban. 

Mária Terézia hajnali pongyo-
lája, amelyben a harmadik felvo-
nás bonyodalmait jó véghez jut-
tatja, mintegy jelképe lehet az egész 
darab műfajának: történelem pon-
gyolában. A történetíró-szerző a 
nagy fordulatoknak színfalai mögé 
kíváncsiskodik be, szaktudósi tá-
jékozottságát a friss, könnyed szín-
padi lelemény szolgálatába állítja. 
Játszik a történelemmel, az eszten-
deje bemutatott véres Farkaska-
land után itt most csiklandós róka-
kalandról kanyarít mesét, a fanyar 
és eszmék-rabja trónörökösnek, Jo-
sephusnak daliás szárnysegédéről, 
ki ura neve alatt aratja a férfiúi 
diadalt a szép erdélyi özvegynél. 
Az „eset” bonyodalmai mozgósít-
ják az egész bécsi Burgot, az er-
délyi kancellária urait is, míg vé-
gül Mária Terézia jogara e magán-
életi hullámtorlatot is lecsendesíti, 
az ifjú vér megszállottjait a csá-
szári korona varázsának szétfosz-
lása sem ábrándítja ki egymásból, 
a másfajta ábrándokra termett II. 
József pedig visszatérhet felvilágo-
sult francia íróihoz. 

Vízváry Mariska színpadi csa-
ládanyáiban mindig van valami fe-
jedelmi, most színpadi nagy ural-
kodóján is átsüt a magyar nemze-
tesasszony okossága és szívmelege. 
Uray annak idején a Szomory-féle 
II. József-drámában a fiatal Mo-
zart szerepében sokszor megbámul-
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hatta Ódry finom és fanatikus vi-
lágboldogítóját. Talán ezért is 
tudta most még a legjátékosabb for-
dulatokhoz is hozzáéreztetni a tör-
ténelmi tekintélyt, a „világfiasság”-
nak nem formákban, hanem szel-
lemben megnyilatkozó fuvallatát. 
Tőkés Anna erdélyi menyecskéje 
a tudatos stilizáltságnak némi kel-
letlen kényszerével küszködött. Le-
hotay férfias kedvessége, Eöry 
Kató sugárzó gráciája a finom 
vígjátéki hangnemet szolgálja. Gó-
zon és Nagy Adorján erdélyi hi-
tele nem egészen meggyőző, az 
utóbbi azonban a rendezéssel ki-
tűnőt nyujtott, mintahogy Jaschik 
Álmosné is a szép színpadképpel. 

Rembrandt. Fletcher-Lee szín-
műve a Nemzeti Kamaraszínház-
ban. 

Tíz év egy lángész életéből. 
Körülbelül ebben foglalható ösz-
sze a darab cselekvénye. Tíz év 
alatt sok minden történik egy 
lángésszel is, drámára ennél jó-
val kevesebb is elég, ha nem va-
lakijei, hanem valaki által tör-
ténik. Ebben meg a darab bírá-
lata foglalható össze. Mert a fő-
baj itt a teljes epikaiság. Igaz, 
hogy művészhőse még így is tra-
gikus lélek, lehet-e más az a 
Rembrandt, aki ha csupán há-
rom fát rajzol is papirosra, az is 
tragikus hangulatot lehel? De ez 
meg tisztára líra, egy vívódó lé-
lek lírája. A szerzőnő nem érzé-
ketlen főalakjának hangulati ha-
tóereje iránt, ezért árad el szín-
padán időnkint a „numen adest” 
igézete. De drámához nem elég 
sem a numen, sem a lumen, ha 
csak kallódik, anélkül, hogy tet-
teivel, szenvedélyeivel zúdítaná 
magára a kallódást. Hogy ismert 
művész-életrajzokba ilyen drá-
mai indítékokat belevinni nagyon 
nehéz? Szentigaz. De épp ezért 
esik oly távol az életrajz hite-
lessége a valódi drámai hiteltől. 

Filmszínházban készségesen el-
andalgunk a vászonra varázsolt 
életeken, de élő színházban desz-
kákra varázsolt sorsokat is vá-
runk. A Kamaraszínház lelkes 
előadása — Abonyi Tivadar ava-
tott rendezésében — mindent meg-
tett e rangemelés érdekében. Le-
hotay Rembrandtja lelkiismeretes 
tanulmány és őszinte beleélés be-
csülnivaló eredménye. Különösen 
életformáinak hanyatlásában érez-
tette szépen élettartalmának gaz-
dagodását. Szeleczky Zita hal-
dokló Saskiája lehelletszerűen fi-
nom alakítás, bár néhol még az 
alakításnak némi érezhető szán-
dékoltságával. Olty Magda Hen-
drickéje kedves, közvetlen. Szabó 
Margit robusztus, igazi parancs-
uralomra termett dada. Várkonyi 
Zoltán meleglelkűsége meggyő-
zőbb a Kovács Károly kissé üres 
hideglelkűségénél. A színmű for-
dítójának, Hubay Miklósnak mun-
kájában maradt egy-két durvább 
öltés is, átdolgozói minőségében 
alighanem segítségére volt mű-
történészi jártassága. Jaschik Ál-
mosné meghitt színpada, Nagy-
ajtay Teréz kitűnő jelmezei mél-
tók alkotóikhoz. 

A márkiné. Noel Coward vígjá-
téka a Vígszínházban. 

Igazi szerepdarab, alakjai csak 
azért élnek, hogy „bonyodalmaik” 
lehessenek, s ezeket azután a fő-
szereplő kibogozgassa, mindenkit 
boldoggá tegyen, fáradozásai ju-
talmául a végén önmagát is. Meg-
lehet, hogy ezúttal maga a szín-
ház is részesülhet az általános 
boldogulásban, mert a vezető fel-
adatba Fedák Sárit állította a 
színpadra. Ez a pompás ítéletű 
művésznő remekül ismeri a tu-
lajdon hatásarzenálját, a szere-
pet is többnyire átformálja a maga 
képére és hasonlatosságára, az 
álarcot egy kicsit félre-félretolja, 
hogy mögüle az örök „Zsazsa” 
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vonásai is előtűnjenek. Ezúttal 
egy emeritált színésznőt játszik, 
egy ifjúnak s egy leánykának 
már-már feledésbement mamáját. 
A származásukban ártatlan fél-
testvéreket egymáshoz akarják 
kényszeríteni, de a mult titkai-
nak egyetlen tudója, a csodálatos 
szimattal végszóra megérkező 
mama, a végzettragédia-anyagból 
nyájas vígjátékot rögtönöz, az 
apákat újra magához hódítja, s 
közülök a megfelelőbbet igába is 
hajtja. A fiatalok pedig szintén 
révbe jutnak, nem a kijelöltbe, 
hanem a kívánatosba: ki-ki a 
maga párjával. Fedák Sári ellen-
állhatatlan lendülettel, sugaras 

jókedvvel és fölényes színészi 
maestriával tölti be a gondvise-
lés szerepét. Somlay és Ajtay 
kedvesen, szeretetreméltóan veri 
vissza a két egykori udvarló 
„Alpenglühé”-jét. A fiatalokat 
Tolnay Klári, Perényi László, 
meg egy biztatóan induló új tag, 
vitéz Benkő Gyula penderíti szín-
padra, igen rokonszenvesen. S 
van egy régi évjáratbeli remek-
lés is: Bárdi Ödöné az öreg, meg-
hitt főúri komornyik szerepében. 
Zágon István fordítása üde és 
fordulatos s az a Hegedüs Tibor 
rendezése is. Az egyetlen díszlet 
mesterét a színlap elhallgatja, 
pedig — mesteri munka. 

Rédey Tivadar 

F I L M 

N É G Y JÓ F I L M 
A mai, szórakoztatásra törekvő tempó-filmek és kacagtató fil-

mek után, vagy akár a kerülő úton a mához férkőző filmek után — 
ilyenek például a kalandorfilmek, amelyek régi romantikus ízeket 
éheztetnek vissza s a mai ember a kalandvágyát vezetheti le ben-
nük — meglepően komoly élményt adott Elisabeth Bergner filmje, a 
S z e r e l e m t o l v a j a . Az első jelenet: sziklás hegyek között egy 
törékeny fiatal nő. Megmagyarázhatatlan, hogyan került oda; éppen 
úgy megmagyarázhatatlan végig, a történet további során, hogy a 
maga törékeny nőiességében hogyan állja, hogyan jeleníti meg 
ennyire finom, ennyire gyöngéd és átható erővel azt a sorsot, ame-
lyet vállalnia, — ábrázolnia kell. Kettős szerepében önmaga iker-
testvére is egyúttal s a hajszálra egyforma két leányt jellembeli 
különbözőségükkel úgy ábrázolja, hogy alakítása mindvégig belső-
leges marad: semmiféle külső segítséget, maszkírozást nem vesz 
igénybe. Bámulatraméltó az árnyalatbeli ábrázolókészségnek az a 
tökéletessége, amiről rögtön felismerjük — mielőtt még felismerhet-
nénk —, hogy mikor melyik testvért látjuk. Alakításában több erő 
van, mint bármilyen hangosan patétikus, „igazi” drámai alakításban. 
Ezért annyira megkapó s ezért mond annyit a kezdőjelenet akaratlan 
szimbolikája: a durvasziklás hegy s a törékeny nő. Az egyik — a 
hegy: — a hatalmas, tömbbe zárt erő nem mond semmit: csak az erőt 
mondja — szuggerálja —, a tehetetlent, tompát, érzéketlent; a másik 
— a nő: — gyöngeségében és gyöngédségében az életreébredt, finom 
erő, még a vizek remegésére, a szelekre s a napfényre is intenzíven, 
elevenen reagáló s ezeket egy mosollyal, egy rezzenéssel vissza-
tükrözni, közölni tudó — s a jellemek különbözőségét is befogadni és 
visszaadni kész a legérzékenyebben. Neki, az ő alakításának hisszük 
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el egyedül, hogy a filmnek ez a fantasztikuma (egy leány, aki iker-
testvére, egy meghalt asszony életét akarja átélni, átvállalni, foly-
tatni!) megdöbbentően hiteles és egyszerűen természetes. A darab fel-
építése úgy kívánja, hogy a férfiak csak másodsorban jelentőseknek 
vannak beállítva a nagy sztár mellett: innen van, hogy kiválóan meg 
tudnak felelni szerepüknek. Különösen szerencsés az apa megválasz-
tása, aki meleg közvetlenségű, atyai hangjával, megrettenő s meg-
értő intésével rokonszenves alakja a filmnek. A férjnek szép jelenete, 
amikor megtudja a leányról az igazat. Örülnie kell s örül, hogy a 
jobbik az, aki szereti őt s akit szerethet, de nem örülhet a másik 
halála árán s mert szerette azt is: első pillanata megdöbbenésében a 
szomorúságé, megsiratja emezt s csak azután örül az igazinak. Fel-
vételeiben is nagyon szép a viharjelenet; Bergner itt kettős alakjá-
ban úgy van szerepeltetve, hogy a technikának is elhisszük: két 
leányról szól a történet. A film tisztán irodalmi és komoly irodalmi 
élmény. 

Könnyen gondolhatunk a Café de Paris pendantjára az E g y 
p á r i s i h á z francia filmnél. De nincs igazuk azoknak, akik a 
Táncrend pendantját keresik benne, vagy ezzel próbálják összehason-
lítani. A Táncrend a legnagyobb színészekkel, sztárszereplőkkel dol-
gozott és minden egyes jelenete egy-egy magában egész, befejezett 
dráma volt. Ez tette minden egyes részletét kínosan kidolgozottá s 
ezért lassította az ütemet, tette látszólagosan vontatottá; mert a 
főszereplők mindegyike főjelenetet kívánt. Itt, az Egy párisi ház-
ban az epizód-színészek szerepeltetése során kevésbbé súlyos — 
epizód-jelenetek — váltakoznak; s ez teszi a filmet perdülő cselek-
ménnyel ütemesebbé, filmszerűbbé. Megismerkedünk benne késdobáló 
artistával, akit nem lehet megbilincselni, mert ő artista; hamiskár-
tyással, aki összeverekszik partnerével — ez a legmulatságosabb 
jelenete a filmnek —, de kifogástalan urak mind a ketten, mihelyt a 
rendőrség belép; egy derék idősebb úrral, akinek szabad lopnia, mert 
ő kleptomániás s a hasonlóképen idős, frakkos, csábító aranyifjúval, 
aki asszonyi becsületet mentő lovag; — egytől-egyig kitűnő jellem-
színészek mindannyian s nem utolsó sorban a két komikusan nyárs-
polgárias, egymással rivalizáló derék detektív. A film mondanivalója 
a film francia címében „jön ki”: „Egy ház homlokzata mögött”; — 
mi történik, mi rejtőzik egy ház homlokzata mögött? 

A M á m o r o s b á l i é j nem vállalkozik erejét meghaladó fel-
adatra, nem vállalkozik arra, hogy megfogja a halhatatlanságot egy 
halhatatlanná vált muzsikusban. De amit ad, az igyekszik, hogy pon-
tos legyen és hibátlanul kidolgozott. Néhol kissé túlságosan magya-
rázza azt, amit ő maga sem ért meg — éppen ezért magyarázza túl-
ságosan: — a férfi halálánál úgyszólván kioktatja a nézőt, hogy 
Csajkovszki az asszonyban, akit szeretett, halhatatlan muzsikájával 
él tovább. Hans Stüwe-nek szép jelenete, amikor az asszonynak ját-
szik s a zongora fölé hajol; és szép, amikor rádöbben arra, hogy 
munkája jelenti számára életének értelmét. Ilyenkor úgy tűnik, hogy 
meg tudta érezni a tragikus sorsú Csajkovszki nagy pillanatait. Zarah 
Leander a nagy muzsikus múzsáját, reménytelen szerelmének nemes 
asszonyi alakját majdnem elhitetően jeleníti elénk. A melódikus, oly 
szívesen és mélyre befogadható Csajkovszki-muzsika a filmnek tulaj-
donképeni témája. 
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Victor Hugo csupaszív romantikus regényéből a franciák Harry 
Baur robusztus és végtelenül meleg alakításával valósággá tudták 
formálni nemességében és emberi mélységében azt az ideált, amelyért 
a Nyomorultak írója harcolt. A szív hangja uralkodott annak idején 
a francia Nyomorultakban, finoman kidolgozott jeleneteiben. Minden-
nél jobban beszél egy jelenete annak a filmnek: Cosette a kúthoz 
megy, éjszaka, vízért az erdőn át. Kis kezet látni, amint húzza fel a 
nehéz vödröt a kútból, egyszer csak mellette a férfikéz, már ketten 
búzzák a vödröt, aztán két pár lábat látni, amint mennek, kicsit és a 
nagyot, a fehéret és a valamikor megbilincseltet. — Az amerikai 
Nyomorultak, A g á l y a r a b , inkább tömegjeleneteiben vezet — 
akkor is, ha ezek a tömegjelenetek nem is olyan grandiózusak —, 
a diákzavargásokat úgy állítja be például, hogy akár a francia for-
radalomra gondolhatnánk s a gályarabság bemutatásának igazán 
hatásos jeleneteiben kiaknázza a filmszerűséget. A franciák átvették 
a regényből a lényeget s úgy csináltak egy nagyszerű filmet, az ame-
rikaiak csináltak egy nagyszerű és minden tekintetben kitűnő fil-
met, — ha el tudunk tekinteni magától a regénytől. Harry Baur a 
megtörődött és emberi szenvedéseket kiálló Valjean alakját átélten és 
elhitetően hozta elénk. Frederic March túlságosan fiatal és túlságo-
san amerikai ahhoz, hogy ilyen átéltséget tudjon magáévá tenni, 
különben lelkiismeretes és nagyon rokonszenves alakításában. Leg-
sikerültebb és teljes hatású az a jelenete, amikor — kettős szerep-
ben — egyszerre alakítja a gályarab-csavargót, az eszelőst, és az 
elegáns polgármestert; az embert, aki folytatja elítélt életét s az 
embert, aki föllázadt elítéltsége ellen. Nagyon szép fogása a rende-
zésnek, hogy vele játszatja a szerencsétlen csavargót is és a művészi 
ábrázolásnak nagyon szép teljesítménye, ahogy Frederic March meg-
oldja a feladatot. Charles Laughton alakításánál nem is jut eszünkbe, 
hogy a színészt figyeljük, aki egy alakot ábrázol: — magát az ele-
ven Javert-t látjuk a vásznon. Remegő ajkát, a fegyelem lárvája alatt 
széles, elpuhult arcát, majd — az utolsó jelenetben, amikor meg-
oldja tragikus dilemmáját — megváltozó tekintetét nem felejthetjük. 

Soós László 
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