
vezetésével állítja elénk ezt a szerebni tragédiát, hanem egyes képcsoportok hangula
tával, atmoszféráj ával igyekszik a nézőben a kívánt hatást elérni. De ez a hangulat
nem vJzuális erotikával, hanem értelmünkre hatva vezet a szinte öntudatlan felisme
résíg, Ez Autant-Lara jellegzetesen egyéní és annyira művészí stílusa, ez az, ami őt a
filmművészetben egészen szokatlan helyre állítja a legnagyobb atmoszféra-teremtők

(mínt Hítchcock, Cukór, Lang) és a legnagyobb újítók (mint Welles, Cárné, Alexandrov)
közé: csak atmoszférát teremt ugyan, csak hangulatokkal hat, de a látottak elvenat
koztatva, csaknem szimbólikus úton tudatosulnak. Az egész film kissé lazán összefogott
hangulat-csoportok sorozata; ebből kell, hogy leszűrjük magunknak az igazságot.
Elbeszélő modorban csak akkor és azt közli, ami feltétlenül szükséges, - de ezek is
legkidolgozatlanabb, legkevésbbé sikerült részei, mint például a híd-jelenet. Egy-egy
mozdulat, egy-egy képkapcsolás segítségével rendkivül finom, lélektanilag hiteles és
meggyőző helyzeteket tud teremteni, hogy ezt elérje, szívesen dolgozik szimbólumok
kal, gondoljunk az előszeretettel alkalmazott rácsok jelentőségére: a fiú a kerítés
rácsa mögül figyeli a jegyespárt, vagy az ágy fejrésze mögül fényképezett rácsra s az
ekkor fellobbanó, illetve ki alvó tűzre. A folytonosan visszatérő harangzúgás és a film
végén fényképezett templomtorony a kereszttel is ilyen szimbólikus jelentőségű.

A halott nő a temetőben megbékélve tért meg a kereszthez; a valójában csak szerelme
halálával megváltott és férfivá érlelődött fiú tanácstalanul és reménytelenül idegenül
áll gyászolókon, temetőn és kegyelmen kívül, önmaga előtt is problematikus másával
nézve szembe a tükörben.

Autant-Lara rendezői technikája, ha lehet, még fejlődött legutóbbi alkotása óta,
a "Veszélyes szerelmet" idézni nemcsak azért tanulságos, hogy stilusbeli összehasonlí
tásokat tegyünk, hanem mert ennek a két filmnek a példája is meggyőzően bizonyítja
a film művészének zárt és sajátos ouvrejét. Amint egy író novellája a készülö regény
körvonalait és koncepcióját sejteti, úgy következik a "Veszélyes szerelem" még kiala
kulatlan kísérletezéséből a "Test ördögé"-nek formabiztossága. Ezért nem is elsőrendű

fontosságú, hogy a film Radiguet regényéből készült; a ,.Veszélyes szerelem", mely
egy kisleány végzetes mult századbeli szerelmét mondja el, bizonyítja, hogy a rendező

mire készült s a regény itt forgat6könyv-Iehetőség,ösztönző alap volt csupán. Egyéb
ként az összevetés sok más érdekességet is bizonyít, így világossá teszi a rendező

morálís építő szándékait és közelebb hoz bennünket a művész igazi problémájához.
A "Veszélyes szerelem" a leány gyónásával kezdődik, melyben feltárja lelki gondjait
s meJy eleve kétségtelenné teszi későbbi magatartását, azt a viselkedést, ami a "Test
ördögév-nek kamaszánál kissé vitatható. Amire a "Test ördögé"-ben csak utal: a pasz
szív, fojtott atmoszférájú családi házat gondosabban kidolgozta és érdekes, hogy a
"Veszélyes szerelemnek" fáradtlelkű apája a színész személyében is visszatért.

Es ezzel elérkeztünk a színészekhez. Franciáknál szinte már megszokott az, hogy
a színészek kiváló alakításuk mellett a rendező szándékait is maradéktalanul tolmá
csolni tudják, öncélú játék helyett az alkotóművész képzeletének hű másait elevenítve
meg. Gerard Philipe megdöbbentően jó alakítására a legnagyobb dícséret, hogy nem
volt több, mint aminek lennie kellett. Kevésbbé simulékony színész aligha tudta volna
elhitetni ezt a kamaszosan nagyratörő és ugyanakkor menthetetlenül kicsinyes maga
tartást. Ugyanígy tudta elhitetni Micheline Presle a fiatalasszony türelmes, titkos szen
vedését. Nemeskürty István

Negyven év nagy idő egy színpadra született mű életében, különösen akkor.
ha e négy évtized a "boldog béke" Európájából ível két világháborún keresztül a mába.
Ez a közel fél évszázad próbakő, ítélet és egy kissé a relatív, emberi "halhatatlanság"
némi előlege is egyben.

Húsz esztendővel ezelőtt, amikor a Vígszínház felújította - pontosan: 1929 május.
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l8-án - a Lilicmot, már azt kérdezte beszámolójában egy kritikus, hogy "hol van
már az a liget? A hajóhinta. a "ringli", a tükrös zongoraverkli, az argot divatja, a
habzó jassz-romantika, naiv kiscselédek "szívszereime", a békebeli Pest, a negyedik
rend irodalmi felfedezése, hevülő líra, merész fiatalság? Az utolsó húsz esztendő széles,
mély árkot vont jelen és mult közé. Temetői árkot, amelybe egy egész világ temet
kezett, hogy ma már emlékünk is alig akad róla". f:s kénytelen volt bevallani, hogy
ha a világ elsüllyedt is az idő mélységeiben, a művé lett kor, az íróálmodta élő embe
rekben testesülő régi Pest frissen és fiatalon lélekzett fel akkor a Vígszínház felújitásán.

Ma, a Pesti Színház színpadán életrehívott repríz alkalmával sem lehet más
megállapítása senkinek, mint az, hogy Molnár Ferenc "külvárosi legendája" nem
avult el. Első világsikere, az "Ordög" már a huszas években porosan hatott, egy-két
ma vagy tegnap írt színmüve lombikban "organizált" hommunkuluszok, a "Liliom"
azonban egy ritka pillanatnak a valósággal való termékenyítő ölelkezéséből született
költői örök-friss mű,

Molnár Ferenc 1909 tavaszán kezdte írni a .Lílíom'<ot, októberben pedig fel·
olvasta a Víg~zínház akkori vezetősége előtt. A felolvasás után víta kerekedett arról,
hogy milyen hatásos jelenettel lehetne befejezni a darabot. Ditrói Mórnak, az akkori
művészetí igazgatónak támadt az az ötlete, hogy az égből visszatérő csirkefogó csille
got lopjon és azt hozza haza a kisleánynak. Az ötlet tetszett. Tóth János kellékes
másnap már beszerezte a csillagot kristályüvegből. Nem tudom, megmaradt-e az elpusz
tult Vígszínház kelléktára és az üveg-csillag? De talán fontosabb, hogyarendőrorvos

szelepét az 1909 december 7.-i premiéren játszó Bárdi Odön ma is játszik az együttes
ben és Hegedüs Gyula, Csortos Gyula néhány utánozható "játékát" átmentette a mába.

A sajtó a bemutatőn nagy elismeréssel fogadta a "Liliom"-ot, il. közönség előtt azon
ban - megbukott. A premier után mindössze 26-szor került színre. Nemzetközi diadal
útját nem a Vígszínház indította el, hanem két évvel később Jarno bécsi színhéz
igazgató előadása, amikor Hansí Niese játszotta Julika szarepét. A "Liliom" felují
tására a bemutató után tíz évvel, 1919 február 15-én került sor és ez a repríz már
közönség-sikert is jelentett, mert 74-szer került színre. Újabb tíz év mulva, 1929 május
l8-án került sor a 101-dik előadásra.

E sorok írója ifjúsága idején láUa Hegedüs Gyulát - aki az egyik előadáson

"beugrott" Csortos helyett - kissé öreg Líliomnak, kicsit túl bölcsnek, nem a túl
csorduló erő jasszos fölényével, hanem a sokat megélt, tapasztalt emberi ember csupa
szív iróniájával játszani Molnár e halhatatlan alakját, aki mintha azt példázná, hogy
nincs 'élet önnön alkatunk ellenére. Aztán Csortost is, kissé már testesedésnek indulón,
az életteljességnek brutális erejével, a durvaság alá rejtőzködő mímóza-lelkű, úri
Liliomot, aki nem tud, de nem is akar más lenni, mint ami. Es mindkét előadáson

Vnxsányi Irén volt a mesetisztaságú Julika, a jóságnak és lelki szépségeknek felejt
hetetlen emlékezetű színésznője.

A mostani felújításról - a kedvező összhatás mellett - egy nagy élményt
visz majd magával minden néző: Tolnay Klári Julikáját.

Tolnay Klári Julikája az örök asszonyi sors tudója. A.legközömbösebb szavakba,
a hangsúlyokba és emberi hangszínekbe a végzet színei keverednek. De ez teljesen
szándéktalan, talán nem is tudatos. Olyan tökéletesen megsemmísültnek tűnik néha
Tolnay Klári emberi valója, széttörve, porrá zúzva valami öngyötrő fájdalomban, hogy
teljesen megszűnik ő és csak az alak él, lélekzik, szeret, létezik. Nincs benne semmi
tüzijátékszerű CSillogás, semmi virtuózkodás, semmi, ami elképesztene és elkapráz
tatna. Az van benne, ami egyre ritkább tünemény és ezért egyre drágább míndenütt
a világon: a Lélek, a végzettöl művésznek teremtett lény mindnyájunknak szóló meg
mutatásában. Németh Antal
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