
rnusra perdül hegy, völgy, erdő, víz, ég és levegő, s mint táncoló leányok
tánc közben bokájukat, úgy villantja föl a természet eddig rejtyetartott
boldog titkait. Az egy-nek látszó dolgok különválnak, amint külön belső

törvényük parancsolja, egyenként mutatják meg magukat, vígan és cin
kosan perdülve meg a szikrázó fényben, égben nőtt almafa zuhan zizzenve,
mint nagy púntlíkás csokor, a földbe. Angyalok légiója árasztotta el a,
vizek felszínét, a hegyekkaptatóit, a nyírfák ágait és a házak ablakait. Szív
pattanásig feszülö, angyalos öröm hullámzik a költő lelkében, mikor meg
látja szárnyas küldötteit az Egnek, kik a sok-sok ídézésre végre megjelen
tek, mint b ájosan-barokkos, huncut szimbólumok.

. Ebben a megváltozott légkörben, megváltozott költői világban más
hangsúllyal jelentkezik a mindennapi valóság is: a nyugodt lelktismeret
tel jelentkező bátor optimizmus hangján. Most a remények növekednek
és szélesednek vizióvá, és a költő nagy összefogásról álmodik:

"Az ember lelje végre meg
az eszmék s népek közt az egy utat,
amely a jóság fái közt
ez őrült bolygón igazra mutat".

Rajnai László

SZINHÁZ FILM

A KIRÁ~Y NEVÉBEN

.!u a huszonkét kötet, amely Bo
iivarnak, "el Libertador"-nak még
az életében, l826-ban Caracasban,
"Coleccion de documentes relativus
a la vida publica de iiberador de
Colombia y de Peru, Simon Bolívar"
címen megjelent, gazdag drámai ha
tású anyagot tartalmaz egy hősi

korról. Korról, amely a kozmikus
kényszerek szükségszerűségével elő

ször 1789-ben nyilvánult meg e
föld számára és a földi történések
ritmusának hullámtörvényei sze
rint viharzott végig a fehér ember
'"civilizált" világán. Venezuelában
'810 áprilisában veszi kezdetét
Bolivar kezdeményezésére az el
nyomó spanyolok ellen inditott
szabadságharc, amely Venezuela,
Új-Granada, Ecuador, majd később

Peru felszabadítását eredményezte.
Az angol fegyverekkel folytatott
küzdelem 1811-1812. években át
menetileg válságba jut, mert a spa
n yolok megverik a felkelőket és

Bolivarnak Curassao szigetére kell
menekülnie, azonbarl csakhamar for
dul a kocka és kezdetét veszi az a
gyŐzelem-sorozat, amely Columbia
és Bolivia köztársaságok forradalmi
megalkotásához vezet.

Ezt a sorsfordulatot tette drá
mája központjává . Emmanuel Ro
bies francia drámaíró, amikor hát-'
térbe állítva Bolivar legendás alak
ját, az őt üldöző spanyol vezérkar
milliőjébehelyezte a cselekményt. Ez
a drámai akció méltó ahhoz a fran
cia szinpadi hagyományhoz, amely
a Tosca és a Fedora konfliktusait
szerkesztette valamikor és a grand
guignol helyzeteit kiapadhatatlan
leleményességgel alkalmazza és
menti át még Sartre existencialista
darabjaiba is.

A spanyol vezérkar egy fiatal,
nemes gondolkodású tisztje, Mon
serrat, megundorodva saját parancs
nokaí embertelen kegyetlenkedé
seitől. igazságtalanság~itól, ame
lyeket a király nevében követnek
el, együtt érezve a szabadságukért
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küzdő, elnyomott bennszülöttekkal
mesz~icekkel és indiánokkal, elő~
~egi.h" Boliv~r" .~zö"kését a spanyol
uldozok gyürűjéböí, Arulására rá-
jönnek és mert nem hajlandó el
árulni a. veszedelmes szabadsághős

új rejtekhelyét, szadista parancs
noka, Izquierdo azt az ördögi ter
vet eszeli ki, hogy elfogatja az utca
első tíz .járókelőjét, akiket össze
zár MonserrattaI, míután közli ve
lük, hogy ha egy órán belül nem
veszik ki a tisztből titkát, vala
mennyiüket agyonlöveti. Monserrat
az elé a lelkiismeretí dilemma elé
kerül, hogy hallgatása tíz ártatlan
ember halálát okozza majd, vagy
BoIivar rejtekhelyének elárulásával
és a szabadsághös elfogattatásával
megfosztja vezérétől, igy a győze

lem minden reményétől a forradal
mat.

A tíz ember találkozását a halállal
Robiesnél nem irányítja semmiféle
sors-filozófiai elgondolás, mint Wil
der "Szent Lajos király hídja" círnű

klasszikus kis regénye elpusztult jai
nak esetében.. A történések sikján
li vak véletlen, a dráma sikján pe
dig a minél hatásosabb "szinszerű

ség" hozza össze egyetlen utolsó
órára a különböző emberi sorsokat.
Foglyok: a gazdag kereskedő, aki
fiatal házas, az őzvegy fiatal anya,
aki kisgyermekeit a bezárt lakás
ban hagyta, amikor kenyérért sza
ladt az utcára, az ötgyermekes fa
zekasmester, egy szép fiatal lány és
még három mesztíc, - továbbá egy
néger és egy indián mellett egyet
len spanyol, egy ünnepelt. színész.
Mindegyik másképen fogadja a. vá
ratlan helyzetet. Fölényeskedve,
könyörögve, értetlenül hitetlen
kedve, dühösen. alkudozva és gő

gös némán. Csak lassan értik meg,
hogy Izquierdo nem tréfált. Mon
serratnak minden erejét elő kell
szednie, hogy meggyőzze a szeren
csétleneket: hallgatnia kell! Emma
nuel Robíes feszülő, lanyhuló, majd
ismét megfeszülő jelenetsorban ro
hamoztatja meg alakjaival Monser
rat ellenállását- eredménytelenül.
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Pedig mintha az író nem rendel
kezne elég szuggesztív ékesszólás
sal, amikor Monserrat arról akarja
meggyözni az ártatlan áldozatokat,
hogy - haláluk szükséges! A leg
többjét nem is Monserrat fanatiz
musa keményíti hőssé az utolsó
pillanatokban, hanem Izquierdo al
jassága. Az írónak ez a figurája
olyan, mintha Kyd, vagy Marlowe
agyából lépett volna át e francia
drámába, vagy Shakespeare Aron
jának a testvére volna. Izquierdo
sorra viteti el és végezteti ki mind
II tízet és mikor Monserrat ekkor
sem beszél, már újabb és újabb
tíz-tíz ember elfogatását akarja el
rendelni, amikor hirül hozzák: Bo
livar végleg kimenekült a spanyol
gyűrűből nincs értelme a további
vérengzésnek és már csak Monser
rat kerül tizenegyediknek a ki
"végzőosatag puskacsövei elé.

A Vígszínház jól összefogott és
'ratásosra hangolt előadásából há
rom fiatal szinész alakítása emel
kedik ki: Szabó Sándoré, Benkő

Gyuláé és Gáti Józsefé. ASzinész,
akinek nem játszania, hanem meg
élnie kell a hősi halált, Robies leg
kitűnőbb alak-leleménye, A nyegle
fölényeskedés től a leggyávább fog
vacogásonát a "sze.rep" -ben ismét
"emberré" váló "komédiás"-t töké
letes helyzet-átéléssel és kiforrott
kifejező készséggel elevenítette
elénk Szabó, aki pályája kezdeté
től fogva a nagyformátumú, immár
Odry szerepkörébe belenőtt jellem
színészí kvalitásait bizonyitja.
Benkő Monserratjának szövege
egyhangúbb és csak a "hősies hall
gatás" színeit keverheti színészi
palettáján, mégis, két ellágyulásá
ban, először a fiatal anya könyör
gésénél, majd a fiatal meszticfiú
kivégzése előtt többet sikerült ad
nia alak-átélésnél: dadogó, majd
nem-megszólalása, e!csukló, alig
hallható beszéln í-próbálása a grand
«uigncl helyzet művészí ábrázolása
volt. Dramaturgiailag a legegyhan
gúbb alak kétségtelenül Izquíerdo.



Ez a tébolyodott ördög mintha "pe
tit guignol"-figura lenne az iró ke
zében, de Gáti József győzi hang
gal és szinészi kedvvel a szadizmus
szinpadi kifejezéseit. Gonda György
előbb tétova, ma id Boltvar mene
külésének szükségességéről meg
győződő öreg fazekasmestere és
Justh Gyula - meneküléséért még
fiatal feleségét is felajánló - ke
reskedője, a gyermekeiért könyörgő

Máthé Erzsébet anya alakja (~s

Békés Rita lázadó mesztic lenva
aknázták kl a Robies szinpadi lé-Ie
ménye jóvoltából kapott hálásabb
szerep lehetőségeit.

N.A.

TALPALATNYI FÖLD,
Új 'MAGYARORSZÁG

Megújuló filmgyártásunknak a "Va
lahol Európában" mellett Iegkrvá
lóbb alkotása a Szabó Pál regény
trilógiájából filmesitett "Talpalatnyi
föld", Már a film elején erezru,
hogy Bán Frigyes rendező tudato
san elkerüli azokat a csábításokat,
amelyek olcsó népszinmű-romantika

felé vinnék az alakokat és a jellem
zést. A zsirosparaszti lakodalom
miliőjében filmszerü módon mutat
koznak meg a jellemek, az öntelt,
erőszakos gazdafiú a hozzákénysze
titett menyasszonnyai; a héthatárra
szó ló lakodalmat kiállitó nagygazda
és a menyasszony szülei, a tönkre
ment szegényparasztok. A lagzi je
lenetei közé vágott, magányosan
borozó legényalakja már előrevetíti

a későbbi jelenetek drámai feszült
ségét. A felvételezés változatos,
nem időzik sehol a szükségesnél
tovább, a rövid párbeszédek pon
tosan illeszkednek a maguk helyé
re, a képek mozgalmasak. Talan
ezek a lakodalmas táncjelenetek
húzódnak kicsit tovább a kelleténél,
de ez sem egészen megokolatlan,
mert így jobban kihangsúlyozza
ennek a kavargásnak ritmikai ellen
tétét az elszöktetett menyasszony
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eltűnésén megdöbbent emberek
néma arckórusával. A kulturált ren
dezés helyesen bánik a mellékala
kokkal, nem csupán statisztériaként
mozgatja, hanem élettel telíti, súly
lyal alkalmazza őket.

Ugyancsak minden díszítéstől

mentes, egyszerű eszközökkel tud
környezetet és hangulatot adni,
légkört teremteni; mint a szegény
paraszti miliőrajzzal a nász hajna
lán: a szerelmesek szegénységének
és boldogságának jellemzésével a
film egyik legkedvesebb jelenete
ben. Ugyanilyen mértéktartó s ép
pen ezért erőteljes hatású, amikor
a kibontakozó társadalomrajzban a
szegények sorsának kiszolgáltatott
ságát mutatja meg. Maga a mese
csupán egyéni sorsok szerelmi tör
ténete lenne, nem egész közösségre
kiható probléma, ha nem fonódnék
bele az elmúlt idők társadalmi erői

nek szövevényébe, ha az egyéni
sorsokból nem nyilnék a nagy
egészre tartozó szociális távlat.
Magyar filmben kevés megrendí
több jelenetet láttunk, mint a ku
bikolásról felvett képsorozatot, a
nehéz földrnunkéval némán dolgo
zók felé az ebéddel közelgő asszo
nyok, gyerekek néma csoportjával.
A figyelmet jól rögzítő képek kötik
össze a drámai epizódokat, az
emberi méltóságuk megalázottságáig
kiszolgáltatottak sorsát csakúgy,
mint az értelmes, küzdésre kész
parasztfíú szívós munkáját. A tár
sadalomrajz a végső jelenetekben
nyer teljes értelmet, amikor a hős

a szeoénvnarasztí életek közösségé
nek hősévé válik előttünk.

A fiatal Szirtes Adám tiszta ősz

tönzésű, emberi művész, alakítása
tel [esen kiforrott. Mészáros Agi tö
rékeny alkata, finom kedvesséoe
legszebb tulajdonságaival jelenik
meg előttünk,

Méltán nevezhetjük a munka és
az újjáépítés filmjének az "Új
Magyarország"-ot. Dokumentum
film ez: dramaturgiai értelemben-
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