
S Z E M L E 

Z E N E . 

MOZART NYOMÁBAN. 
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Az első benyomások a mai Salzburgról nem éppen kedvezőek az idegen 
számára. Hátha még az történetesen muzsikus, aki könnyen személyes sér-
tésnek veszi, ha a valóság álmainak éppen az ellenkezőjét mutatja s így nem 
csoda, ha utóbbiak nagyobb értéket képviselnek számára. Igy ha Mozart 
városára gondol, mindgyárt feltűnik képzeletében a sok százéves, még egészen 
középkori benyomást keltő házakból sorakozó, keskeny Getreide Gasse 
9. számú háza, amelyben hosszú éveken át lakott a kis Mozart-család s ahol 
Wolfgang Amadeus 1756 január 27-én megpillantotta a napvilágot. Ma 
múzeum a lakás, de ez még könnyű : a Mozartra vonatkozó emlékeket őrző 
rideg pultok nélkül elképzelni a barátságos boltíves szobákat, mint a komoly, 
szorgalmas apa, a finom, szellemes arcú Leopold Mozart, az öntudatos, 
művelt, széles látókörű «Hofmusicus» és «Vizekappelmeister», a szerető, gon-
dos, mindig jókedvű édesanya, a négy évvel idősebb, csínos leánytestvér és 
a kis csoda, a 6 éves korában már komponáló, orgonán, zongorán, hegedűn 
bámulatos készséggel játszó és improvizáló Wolfgang, becenevén «Wolferl» 
otthonát. Sokkal nehezebb feladat azonban elvonatkoztatni magunkat a 
mai rettenetes zajos, emberektől, autóktól, motorbicikliktől nyüzsgő Salz-
burgtól, ahol a száguldó gép szörnyetegek ezrei csak pillanatnyi felületes szen-
zációkra éhes utasaikkal tönkretesznek minden igazi szépséget maguk körül. 
Valami lesujtó, nagy veszteség érzete fog el. Milyen nagy is az az ár, amit 
az ember lelkiekben, szellemiekben fizetett a modern technika nyujtotta 
kényelemért. Talán jobb is az a folytonos száguldás, amely nem enged ennek 
a veszteségnek a tudatára ébredni. Hiszen ma már csak komikus lehet, ha 
valaki visszasírja a postakocsik korszakát, amikor még a bakon ülő kocsis is 
büszke volt arra az «egyéni» művészetre, amellyel a póstakürtön elfujta a 
melódiáit. Hiába azonban, ennek a kornak mégis sokkal több szíve lehe-
tett : ez a kor termelte ki magából egy kiérett zenekultura tetőpontján a 
szív, a szeretet legnagyobb zeneköltőjét. És ha ilyen világzseni számára, mint 
Mozart, már gyermekkorában szűknek bizonyult a kis szülőváros, mégis 
csak Salzburg volt az, amely ősi kulturájával, a Wolf Dietrich és a Marcus 
Sitticus-féle röneszansz vágású főpapjaitól teremtett nagy művészi értékei-
vel, gyönyörű természetű környezetével első formálója volt szellemének. 

Felmenekülünk a közeli Mönchsberg vagy Kapuzinusberg erdeibe, 
hogy tisztábban hallhassuk a salzburgi templomok harangjait s Mozartra 
emlékezünk : a Kollegienkirche barokk harangtornya most is úgy kandikál 
be a loggiás Mozart-ház tornácára, mint mikor ezek a harangok a Varázs-
fuvola harangjátékában életre keltek. A kedves kis énekes madarak akkor is 
ilyen szelíden röpködhettek a számtalan madáretető körül — ékes bizonyí-
tékai a salzburgiak nagy madárszeretetének —, mint mikor Papageno élő 
mintaképe járt erre. Csak itt, ezekben az erdőkben értjük meg Mozart e 
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kedves furcsa házaspárját, Papageno és Papagena természettel összenőtt 
madárlényét. De Mozartra emlékezünk akkor is, mikor ott ülünk a Dom 
hatalmas boltívei alatt s míg a kórusról egy Mozart-mise szólamai áradnak 
felénk, ezeknek a szólamoknak kristálytiszta vonalai, ezüstös csillogása, 
csodálatos formaszépsége harmonikusan olvad össze Solari alkotásának derült, 
klasszikus fenségével, tiszta arányosságával, a mennyezetet díszítő stuccok 
hófehér pompájával. És Mozart édes melódiái csendülnek a fülünkben, ha 
Rafael Donner kis puttoiban gyönyörködünk, akik a Mirabell kastély lépcső-
korlátain a legkülönfélébb bukfenceket vetve elragadó mozgalmasságukban 
olyanok, mint egy márvánnyá varázsolt Mozart—Allegro fugitive kis zene-
karra trillákkal és mordentekkel cifrázva, amelyek utolérhetetlen bájjal 
úgy olvadnak össze az alapmelódiával, mint itt a kis fickándozó lábacskák, 
karocskák a lépcsőkorláttal. És ott él Mozart szelleme a művészi örökségének 
hű ápolására alapított Mozarteum gyönyörű palotájában, ahol számtalan 
levelét, kéziratá őrzik s ahol a salzburgi zeneakadémia is elhelyezést nyert. 
De mikor a pompás kristálycsillárok fényében felragyog a nagy hangverseny-
terem aranyfehér rokokó szépsége, önkéntelenül arra kell gondolnunk, hogy 
milyen más lett volna szegény «Wolferl» élete, ha a mai Salzburg nagy Mozart 
kultuszából, ebből a sok pompából csak egy kis százalék jutott volna az élő 
művésznek. Micsoda kiálltó ellentét egy tragikusan rövid emberélet hallat 
lanul nagyszámú alkotásaiban rejlő kincsek és ennek az emberéletnek nagy 
anyagi nyomorúsága között. 

Milyen egyforma marad némely tekintetben a világ ! Tudomásul kel-
lett, hogy vegye már az élő Mozart művészi nagyságát — hiszen mint hang-
szervirtuoz a kis pöttön fiucska különös kedves játékszere volt az európai 
udvaroknak —, de mikor már mint családfő otthagyja a vele olyan mél 
tatlanul bánó salzburgi érseki udvart s rózsás reményekkel telepszik le az 
európai zene akkori legfőbb székhelyén : Bécsben, bizony élte végéig sem 
tudott magának sem ott, sem másutt rendes megélhetést biztosítani. Pedig 
Bécsben akkor a császártól, a főhercegektől és főhercegnőktől kezdve a fő-
nemesség, a polgárság zöme mind komolyan, a legnemesebb értelemben vett 
dilettántizmussal muzsikált. Egy zenétől átittatott társadalom volt ez, ahol 
elkényeztetett arisztokrata hölgyek, urak nemcsak házi zenekarokat tar-
tottak, hanem maguk is szorgalmasan zongoráztak, fuvoláztak, énekeltek, 
tanulták a kontrapunktot és nem volt nagyobb ambiciójuk, minthogy a 
hivatásos zenészek is komolyan vegyék őket. És ebben a zeneittas Bécsben 
egy Mozart-nak mégis nyomorognia kellett. A jó bécsieknek, II. József-fel 
az élükön mégis csak inkább kellett a megszokott olaszos énekstílus, mint 
például Mozart érett zenedrámáinak merészen új emberábrázoló és kifejező 
ereje. 

Igy természetes, hogy Mozart, ha élni akart, tucatszámra írta a bécsiek 
redout-báljaira a különféle táncokat s egyéb alkalmi szerenádokat. Utóbbiak 
igazi bécsi zenei specialitások voltak : népszerű szabadtéri zene, amely 
esténként hol itt, hol ott hangzott fel a régi Bécs utcáin s rendesen egy alkalmi 
zenegyüttesre iródtak. Hogy Mozart ezekben is a legváltozatosabb hangot 
tudta belevinni, az egyszerű népi hangtól, a gyöngéd báj minden árnyalatán 
át az ünnepies pompáig, sőt a szimfonikus méretekig, ismét csak a lángelme 
munkája volt, akinek a kezében minden arannyá válik. 

A salzburgi Festspiel-ek során ezeket a szerenádokat az érseki Rezi-
dencia zárt, kitűnő akusztikájú udvarán hangulatos gyertyavilágításnál adja 
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elő a kitűnő salzburgi Mozarteum-zenekar. Ebben a tökéletes tolmácsolásban 
úgy tűnik fel előttünk ez a kor, mint a zene valódi aranykora. Tündérvilága 
a nagy felfedezőnek, aki a lélek mindig újabb s újabb területét hódítja meg a 
zenei kifejezés számára, aki oly könnyen oly magátólértetődően ontja magá 
ból a szebbnél-szebb malódiákat, amelyekben forma és tartalom, szükség 
képiség és szabadság teljesen egybefolynak. Milyen mérhetetlenül nagy művész 
lehetett az, aki saját élete nyomorúságában, élettársa lelki szegénységében, 
sok-sok keserű tapasztalatában csak a szépet, csak a jót tudta meglátni és 
szürke valóságból a tiszta szépség világát megteremteni. 

Annál megdöbbentőbb, mikor ebben a szeretetre, kényeztetésre szüle-
tett gyermeki jóságú lélekben is felszínre kerülnek a sötét tudatalatti rétegek. 
Az idén előadásra kerülő operák közül kétségtelenül a «Don Giovanni» állt 
az érdeklődés központjában. Csábító feladat ez a mű minden operaszínpad 
számára, mert mind művészi értéke, mind színpadi rendezése kimeríthetetlen 
lehetőségeket rejt magában. Meg tudjuk érteni, hogy ez a mű sehogyan sem 
nyerte meg a korabeli Bécs tetszését. Ez már nem volt «mulattató» opera, 
hanem valami csodálatos új alkotás, amely a hallgatót állandóan lázas fe-
szültségben tartja. Mozart utolsóelőtti operája, ahol a halál, az ismeretlen 
túlvilági élet gyötrő problémája minden könyörtelenségével fordult szemben 
az életet olyan forrón szerető és a korai véget talán már előre megsejtő zene-
költővel. 

Szövegét II. József udvari költője, a spanyol-zsidó származású Da Ponte 
írta, de mi volna ez a szöveg Mozart páratlan jellemábrázoló művészete nél-
kül? Ebben az ábrázolásban Don Juan alakja fausti magaslatra emelkedik ; 
nemcsak könnyelmű kalandor, lelkiismeretlen és felelőtlen nőcsábító, 
hanem tragikus végzet hőse, aki bár az érzéki életörömökben hiába hajszolja 
a kielégülést, nyugtalansága folyton tovább üzi s inkább választja a teljes 
megsemmisülést, semhogy jószántából lényének egyetlen porcikáját meg-
tagadja. «Aki sohasem volt gyáva»» akit a veszély, a kockázat mindenkor csak 
még jobban tüzelt a küzdelemre, hogy ezzel is csak siettesse végzetét. 

Milyen hatalma is van a zenének az emberi lélek fölött ! Még pár perccel 
előbb sietve törtünk magunknak utat az emberek sűrű sorfalai között, akik a 
Festspielhaus-hoz vezető utakat ellepték, hogy lelkes éljenzéssel kísérjék a 
«Stellvertreter» Rudolf Hess útját, aki az idei ünnepi játékokat az új német 
egység jegyében megnyitotta. Még fülünkben a mindennap lármája, a kis 
város hatalmas forgataga, mikor végre helyet foglalunk az ünneplő közönség-
gel telt nézőtéren. Elsötétülnek a lámpák, felhangzik a nyitány szinkopás két 
bevezető akkordja s egyszerre más világban vagyunk. Mindig erősebb, min-
dig megrázóbb lesz ennek a világnak a hangja. A vonósok és a fuvolák skála-
menetei szinte testileg is éreztetik velünk az örökkévalóság borzadályát, 
hogy egy hatalmas forte után a legélesebb ellentét, az Allegro túláradó 
életereje és mozgalmassága ragadjon magával. A Don Juan-i lélekben tom-
boló démonok, az anyaghoz kötöttség áll itt szemben az előbbi tételnek az 
emberi kicsiséget és jelentőktelenséget szinte agyonnyomorítóan éreztető 
fenségével. 

Az idei salzburgi operai együttes kitűnő előadása gondoskodott róla, 
hogy Mozart csodálatos műve az első taktustól az utolsóig hatalmában 
tartson. Az előadás nyelve olasz volt, a szereplők is nagyrészt olaszok voltak. 
Ezio Pinza valóban eszményi Don Juan, akinek lágy, behízelgő baritonja 
mesteri módon hozta érvényre a mozarti recitativoknak azt a bámulatos 
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könnyedségét és természetességét, ahogy a zenei elemek kiemelésével a nyelv 
kifejező erejét felfokozzák, áttüzesítik. Az egyes szereplők mind arra szolgál-
tak, hogy ezt a démoni jellemet a legkülönfélébb oldalról megvilágítsák. 
Donna Anna (Elisabeth Rethberg) gyűlölete vad, zsarnoki egyéniségét, élet 
és halál urát tükrözteti, Donna Elvira (Luise Helletsgruber) szenvedélyes 
temperamentuma az ellenállhatatlan varázslót vetíti elénk, aki hűtlensége 
ellenére is rabságba tartja Elvira szivét, Zerlina (Maria Cebotari) a kis pa-
rasztlány ösztönös odaadásában a hódító, előkelő lovag, Leporello (V. Laz-
zari) lapos érzikéségében a torzított, köznapiságba lerántott donjuani lélek él, 
Don Ottavio (Antonio Dermota) nemes, de akaratgyenge lényében Don Juan 
energiától, vakmerőségtől sugárzó egyéniségének éppen az ellentétét kapjuk. 

S ezeket a jellemvonásokat Mozart zenéje a kifejező eszközöknek olyan 
kifinomodásával kelti életre, ami az előadók képességét a legnagyobb próbára 
teszi. Itt látjuk, hogy micsoda művészi alázat, munka és fáradtság kell ahhoz, 
hogy valaki jó Mozart-interpretátor legyen. Ebben a stílusban nem lehet 
elkenni, elnagyolni semmit. Itt minden hang tiszta plasztikával rajzolódik 
elénk, amelyet a maga lebegő, szinte szeráfi gyöngédségében is «fogni kell», 
amelynek a pianók és a pianissimók kultuszában kifinomodott sajátos 
Mozart vonalvezetés adja meg az igazi szépségét. Nem a hang erejének, hanem 
a kulturájának a csillogtatása a fő követelménye. Feltűnő továbbá, hogy 
mennyire háttérbe szorul az idei salzburgi előadásokon a külső látványos-
ság, az agyonrendezés és díszletezés — sajnos, a zene rovására — ma annyira 
érvényesülő törekvése. Régi zenei tradiciók városában vagyunk, amely nem 
a szem, hanem a fül élvezetére iskolázza a közönséget. Igy például a Don 
Juanban az egyes képek közvetlenül egymásután következnek, egyszerű 
rendezésükkel nem kívánnak hosszabb szünetet s nem törik meg a hangulat 
folytonosságát. Rendezési szempontból különben nagyon érdekes megtekin-
teni a Mozart-múzeum színpadtörténeti részét, amely kitűnő példája annak 
is, hogy milyen örök élő, folytonosan átalakuló a színház élete. A kis kivilágít-
ható színpad-modellekben látunk itt olyan dekorációkat is, amelyek még 
Mozart szemei előtt voltak, midőn a dirigens pult mellől művét vezényelte. 
Látjuk a Biedermeier-kor, Schinkel és Quaglio díszleteit, a X I X . század 
közepéről való díszleteket, mikor már a wágneri operák követelményei be-
folyásolták a Mozart-operák színpadát, itt vannak a bécsi Hofoper díszletei, 
amely a Don Juan-nal nyitotta meg kapuit, végül a háború utáni legújabb, 
neoklasszikus színpadok. Természetesen a temetői jelenet ábrázolása a leg-
jellemzőbb a fejlődésre, amely egyszer a klasszikus nagyvonalúság, másszor 
a romantikus festőiség és kísértetiesség jegyében keresett mindig új meg-
oldásokat az izgalmas történés hatásos színpadi beállítására. 

Különben mindenütt a német szellem erős kidomborítására látunk 
törekvéseket. A város örömmel üdvözli a falai közé tömegestül érkező német 
utasokat, akik ha nagyrészt nem is hoznak súlyos aranyakat, de annál több 
lelkesedést. Igy Wagner Nürnbergi mesterdalnokok és Tannhäuser c. operái, 
Strauss Richard Rózsalovagja, Mozart Figaró házassága, Beethoven Fideliója 
és egyetlen olasz opera, Verdi Falstaff-ja szerepelnek az idei műsoron. 
A Dóm-ban tartott egyházi hangversenyeken régi salzburgi mesterek, Mozart, 
Schubert, Brahms, Bruckner, Messner művei. Emellett elenyésző kis szerep 
jut a zenekari hangversenyeken a francia és az olasz mestereknek. Karmes-
tereik Furtwaengler, K. Böhm, H. Knappertsbusch, zenekaruk a bécsi 
filharmonikus zenekar és a külföldi (olasz) vendégszereplő énekesek mellett 
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egy pár kitűnő magyar erő : Réthy Eszter, Tutsek Piroska, Svéd Sándor, 
akik mind nagy sikerrel illeszkedtek be a német, illetve olasz együttesekbe. 
Boldog Salzburg, amely még az idegeneket is a honi talajból sarjadt művé-
szetébe tudja beolvasztani s amely nem parádés rendezésekkel, hanem tiszta 
faji zeneművészettel hódítja meg kényes nemzetközi közönségét. Hála Isten-
nek, nálunk is mutatkoznak már a nemzeti művészet ünnepi játékainak első 
úttörései. Az idei szegedi magyar ünnepi játékok, többek között a Háry 
János nagy sikere egy szebb jövő reményére jogosít, mikor nem idegen szer-
zők, hanem a magyar szellem alkotásai lesznek az ünnepi játékok egyedül 
hivatott vonzerői. 

F I L M . 

A S Z E Z Ó N INDULÓ FILMJEI. 
Diáklányok kanyarodnak elő egy fasorból vadonatúj suhanású kerék-

páron, csupa fiatal, élénk arc, lobogó haj, csillogó szem. Diákok eveznek a 
Themzén, fehér trikóban, nekifeszülve, rekedten ordító tömeg a parton, 
ütemes csapások a vízen. Újra tomboló közönség lelkesíti a rugby-játékosokat, 
akik kipárnázott vállal, sisakosan cikáznak a pályán. A sport és a fiatalság 
jegyében indulnak az amerikai filmek, a Szivek csalogánya, az Oxfordi diák 
és az Annapolis. Deanne Durbin új filmje nem unalmasan előretudott és 
nem vontatott cselekményen épül, egy svájci leányintézet friss légkörében. 
Az internátusban mindenki apjával büszkélkedik. De az ő apja nem él. Költ 
magának egy apát s mint oroszlánvadászról, legendákat mesél róla. Amikor 
megszorítják, a pályaudvaron nyakába borul egy ismeretlen úrnak, a szim-
patikus Herbert Marshallnak, aki némi húzódozás után először kényszerűség-
ből, aztán mind szívesebben vállalja a szerepet. Mulatságos és ötletes bonyo-
dalmak adódnak ebből a helyzetből, végül is a költött papa igazi apja lesz 
a kislánynak. A rendező javára kell írni, hogy — ami újszerű az ilyen típusú 
vígjáték-filmben — a történetnek valószerűséget igyekszik adni. Az Oxfordi 
diák az angol ifjúság színes és mozgalmas életét mutatja be. Látjuk Robert 
Taylort mint sportfiút, professzorokkal tiszteletlenkedik, társait knockoutolja, 
evez és rövidtávot fut, becsületet szerez a yenkiknek. Az angol diákélet hű 
rajza teszi kellemessé ezt a filmet. Állítólag háromszázezer dollárral olcsóbb 
lett volna, ha Hollywoodban készíti a Metro. De Mr. Mayer a francia becsület-
rend után angol kitüntetést is akar. A ragaszkodást az eredeti miliőhöz tehát, 
nem mint a művészetnek tett engedményt kell elkönyvelnünk. — Az utóbbi, 
pazar kiállítású énekes revüfilmek alapján az volt az érzésünk, hogy az 
amerikai tengerészek mind görlök, akik zenére végeznek táncos rendgyakorla-
tokat. Az Annapolis meggyőz róla, hogy vannak komolyabb tengerésznöven-
dékek is, akik már a rugbynél tartanak. 

Filmdrámával jelentkezni a heppiendért moziba járó közönség felé : 
minden becsülésünket megérdemelheti. A nem öregedő Lil Dagover a hősnője 
a Másodvirágzásnak. Egy csöndes kisvárosba érdekes és titokzatos asszony 
érkezik, hogy elvonuljon a világ szeme elől. Csak zongorajátéka szűrődik ki 
szobájának falai közül. Három férfi lép be ebbe az elvonult életbe : egyik 
kalandot keres, a másik még gyermek, fellobbanó ifjú s a harmadik az érett 
férfi. Ő az igazi szerelmes, aki életét veszti s az asszony egyedül vándorol 
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tovább, a gyermek-szerelmesnek tudtán kívül módot adva arra, hogy ebben 
a tragédiában férfivá érlelődjék. Különösen illik ez a szerep Lil Dagoverhez, 
játékát nem egy pillanatban egészen közel érezzük a tiszta művészethez. 

Komolyabb felfogásával és Victor Mac Laglen alakításával emelkedik 
ki a gangszter-filmek romantikájából a Két fegyenc. Mc. Laglen gyermekrablót 
játszik, aki régebbi bűne miatt évekig ül börtönben. Megrokkantan, meg-
öregedve kerül ki s a gyermeket, aki fiatal lánnyá nőtt fel közben, magához 
veszi. Később jóvátesz mindent, feladja magát, újra vállalja a büntetést. 
Új hang az ilyen témájú filmeknél és Amerikáról lévén szó, finom lélektani 
motívum. Victor Mac Laglen nem nagy színész. Érzéseinek és szenvedélyének 
rajzával nem rendít meg bennünket, de birkózása a szereppel, őszinte igyek-
vés a beleélésre, rokonszenvünket ébreszti fel és emberi közelségbe hozza. 

Mondanivalója van a Nem félek senkitol új Harold Lloyd-filmnek, amely 
friss ötleteivel és majdnem szatírikus elemeivel aratott sikert. Harold Lloyd 
félszeg, pápaszemes tudós, gyávasága és tehetetlensége fonák helyzetek soro-
zataiba sodorja s a sors véget nem érő csúfolódásai után bátrabb lesz minden-
kinél, szembeszáll az egész világgal. Felejthetetlen utazása a két tipikusan 
amerikai potyautassal a tehervonaton. Pápaszemes hősünk végül mindenkit 
provokál s a megsértett emberek egyre növekvő tömege üldözi. A finálé a 
régi nagy burleszkfilmekre emlékeztet pergő rohanásával. 

A reklám hatalmas hadjárata előzte meg a Borcsa Amerikában be-
mutatóját. A film siralmas és ha ebből ítélnők meg, kétségbe kellene esnünk 
a magyar filmgyártás jövőjén. Mály Gerőt látjuk a jegyzőnél. Hosszú pár-
beszéd. A Pista legény a szüleivel. Újra párbeszéd. Dayka Margit a műhely-
ben. Ismét párbeszéd. Történésekről esik szó, mindenki elbeszél valamit. Miért 
a szereplők hangjából kell megtudnunk, mi történik, miért nem lehet szemlél-
tetni? A film feladata éppen a pergő történésnek bemutatása lenne. Itt gondo-
san fölépített színpadi jelenetek követik egymást, sőt a színpadszerűségben 
annyira megy a rendező, hogy egyik jelenetben az úgynevezett félrebeszél-
tetést alkalmazza, ami eminensen elavult színpadi játékelem. A moziba járó 
serdületlenek is érzik, filmnél az ilyesmit mimikával kell kifejeztetni. Kulissza-
házakat látunk, kulissza-fákkal és műparasztokkal, akik mélyen, gyomorból 
beszélnek és rezegtetik a hangjukat. Úgyan, hol látott ilyen parasztokat a 
rendező? Borcsa elénekel egy népművészet-slágerdalt, erre szerződtetik. 
Csak valami dícsérnivalót találnánk; Borcsa elindul Amerikába, vége az 
első résznek és fogalmunk sincs róla, mi a film ebben a színpadi történetben. 

A második rész bemutatja az óriáshajót előlről, oldalról, felülről, zene-
karral és óriásgépeivel. Már azt hisszük, hogy híradónak készült a film, 
amikor előkerülnek a szereplők és Hacsék és Sajó-jelenetet rendeznek, két-
ségbeejtő viccekkel. Maradtak volna inkább a híradónál. Bosszantóan ügyet-
len, amikor a rendező együgyű szólamokkal bámultatja Daykával és Mályval 
a felhőkarcolókat. Remek alakítás Vaszary Piroska parasztasszonya s a kedves 
Dayka Margit és a kitűnő Mály Gerő is méltóbb színvonalat érdemelt volna. 
Hámory Imréből daliát csinál a rendező, aki ledobban a lány elé, mint a 
puszták fia, majd steward lesz belőle, újra parasztlegény népviseletben, aki 
megalkuszik, hogy ötszáz dollárért kipofoztatja magát Amerikából és bur-
leszkjelenetet rögtönöz a fülvédőjével. Higgyük el, hogy ilyen egy bogdándi 
parasztlegény? Mégis, magyar filmről lévén szó, valamit dicsérni kell. Dicsér-
jük hát meg a gondos és kitűnő hangfelvételt. Ez valóban jó. Olyan jó, hogy 
inkább rádión kellett volna közvetíteni az előadást s a rosszul megrendezett 
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felvételek, az ügyetlen képsorozat s az egész film, Amerikástól és Conte di 
Savoyástól elmaradhatott volna. 

Minden elragadtatásunkat megérdemli ellenben az a kis trükkfilm, 
amely a csacska halacskáról szól. A víz fenekén apró halcsemeték fogják a 
polip megszámlálhatatlan karját és táncolnak körbe. De megkezdődik az 
iskola. A tanítónéni előénekel: «Úgy-e ez egy rút kötél?» A halacskák ráéneklik: 
«Bizony ez egy rút kötél!» «Úgy-e ez egy csúf horog?» «Bizony ez egy csúf 
horog !» A kis halacska rendetlenkedik s így becsukják, könyvével együtt, 
hogy tanuljon. Rögtön megszökik. A horog már várja őt, rajta a giliszta, 
aki mint karcsú görl csinosítja, púderozza magát és el akarja csábítani. 
Mindenféle rémes dolog történik vele igazán, de végül megmenekül, vissza-
suhan az iskolába, s kezében a könyvvel, amit ki sem nyitott, eldarálja az 
életből megtanult leckét. Aesopusi kísérlet a trükkfilmben. 

A hiradók változatlanul tele vannak fegyveres díszmenetekkel, ünnepi 
fölvonulásokkal, spanyol és kínai harcokkal; különösen érdekes a repülő-
gépen utazó sarki hittérítő, s a gépet megáldó szakállas pap. Láttuk az óceán-
repülő Carrigan fogadtatását, az elemi erejű tömeglelkesedést. Boldogan 
mosolyog, mint egy különösen jól sikerült csíny után, integet és homlokát 
törülgeti. Végül egy páratlan kedves kép az angol királyról. Egyszerű és 
rokonszenvesen félszeg fiatalember, társasjátékot énekel a diákokkal, — 
valahogy nagyon közéjük illőn. Soós László. 
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