
A Z ÉLET KÜSZÖBÉN 
Ez a kellemes, derűs, iwm nagyon 

problémázó film, az ifjúságnak szóló 
egyszerű, de figyelemre méltó tanul-
ságával, bizonyára tetszeni fog. A 
mindennapi valóság filmen való áb-
rázoláséinak az az új technikája és 
módszere, amelyet valaha a szovjet 
film fedezett fel és adott át a leg-
haladóbb nyugati irányzatoknak, 
hogy saját fejlődésének egy kevésbé 
szerencsés szakasza után onnan újra 
visszatanulja, nagy frisseséggel je-
lentkezik Mdivani és Cheidze mű-
vében. Mondhatnók talán úgy is: az 
eredeti szemlélet frisseségével. Ami 
másutt már hellyel-közzel modorrá, 
külsőséggé vált, az itt újra funkciót 
kap, természetes és művészi kifejező-
je lesz a tartalomnak. Hányszor lát-
tuk az utóbbi időben egy-egy nagy 
lakóiház alulról fotografált lépcső-
ház-négyszögét, a lépcsők fordulatai-
nak sajátos, kubista formáival: itt, 
ahol az alul leselkedő féltékeny ka-
maszfiú hallgatja szerelme és vetély-
társa civakodását, a bizarr kép egy-

szerre logikai, sőt lélektani értelmet 
nyer. Hányszor láttuk az ablakok 
mentén végigfényképezett nagv ház 
elszigetelt részeinek szLmultánista 
•módon váltakozó világait: itt, a fe-
csegő pletykaiharang kíváncsiságá-
nak sugarában ez a játék is ész-
szerűvé válik. 

Mert — a neorealista fűm egy 
igen gyakori típusaként — ez a film 
is egy nagy lakóház életét ábrázol-
ja. Azaz pontosabban: a ház fiatal-
jainak, kamaszfiúknak és kamaszlá-
nyoknak életét, azokét, akik a játék-
ból éppen most nőnek bele a felelős 
érzelmek és gondolatok világába, az 
iskolából most lépnek az életbe. 
Szépen és gyöngéden mutatja a film 
azokat a pillanatókat, amikor a já-
tékból szerelem lesz, a régi játszó-
pajtások egyszerre új szemmel né-
zik egymást és a csak a többiek csú-
folódásából jönnek rá, mi is történt 
velük. Dato, az esztergályosból lett 
mémck érettségiző fia és a "kecskeh-
mozgású kis kamaszlány, Cicino egy 



labdáért huzakodnak, és mire a fiú 
végképp hatalmaiba keríti, addigra 
felfedezi, hogy vadóc verefkedötársa 
— fiatal lány, mégpedig igen csinos. 
Csakhogy ugyanezt a felfedezést te-
szi Vázsa is, az ismert énekes elké-
nyeztetett, mihaszna fia. És míg Da-
to és barátja a sikerrel megállt érett-
ségi után Kote, a fiatal műszerész 
tanácsára dolgozná mennek az autó-
gyárba, hogy megismerjék az élet 
komoly oldalát is, a vizsgán leszere-
pelt Vázsa, akit nem vesznek fel az 
egyetemre, unalomból és sportból 
Okána elcsábításával próbálkozik 
meg. Pénze van elég, sőt, apjától — 
valószínűleg a vizsga örömére — 
egy Pobjeda-autót kap ajándékba. 
E segédeszközökkel és gyermeki int-
rikákkal sikerül is éket vernie a 
szerelmesek közé. Ám a fiúk halad-
nak a munkában, megem beresednek, 
Vázsa erkölcsdieg-emfoenileg messze 
elmarad mellőlük és ez lassan nyil-
vánvalóvá válik És amikar Kate, az 
udvar ujjongása közben esküvőjére 
készül Mananával, a liftkezelőnővel, 
a ház (Hamupipőkéjével, vészfcjósló 
szirénázással berobog a mentőautó: 
Vázsa apja, az énekes kapott szív-
rohamot naplopó fiával való össze-
szólalkozása után. A sors pontosam 
sújt és a megtart Vázsát a minap 
még a verekedésig féltékeny Dato 
és a csúfondáros CScáno fogják ké-
zen kétfelől, mintegy egyszerre meg-
találva egymást és társuk emberhez 
méltóbb jövőjét A film itt az eszté-
tika és dramaturgia összes szabályai 
szerint befejeződnék: sajnos, nem 
fejeződik be, fölösleges és kissé 
édeskés játékkal illusztrálja még a 
szerelmesek megbékélését és Vázsa 
megtérését. 

A fűm meséje tehát jó és gyön-
gébb elemek szövedéke: a meleg, 
vonzó alaphangulat, az okos mon-

danivaló nem egy naiv és sokszor 
felületesen odavetett szituáció képé-
ben válik erőtlenné. Hitetlenkedve 
csóváljuk fejünket afölöitt, hogy a 
gyárba segédmunkásként elszegődött 
fiatalok néhány hét alatt már saját 
Moszkvicsukon csinálnak komteur-
renciát Vázsa Pobjedájának, de ké-
telkedünk aranaik a nagy különbség-
nek hitelességében is, amelyet a 
fi lm Vázsáék lakásának fényűzése 
és (Manana szobájának, a hátsólép-
cső (kömrayékének szegénysége közit 
feltüntet A rózsaszín lakk és a su-
vilksz jnem alkalmasak egymás él-
lensúlyozására Annál is inkább, 
mert a film nagyon is hiteles és drá-
mai ellentéteket is tud éreztetni, 
egy kis érzékenyen fölényes humor 
körítésében. Például, de nem kizá-
rólagosan, abban a jelenetben, 
amelyben (Dato anyja és nagyanyja 
olyan kétségbeesetten, esztergályos-
ból mérnökké lett apja viszont baju-
szába mosolygó morózus derűvel ve-
szi tudomásul, hogy a fiú, jeles érett-
ségivel a zsebében, segédmunkás 
akar lenni. Általában a film ott a 
legjobb, ahol nem nélkülözi ezt a 
játékos és gyöngéd fölényt, ahol nem 
téveszti szem elől az egész történet 
méreteit és ehhez képest alkalmazza 
az érett és jóleső öniróniát. Milyen 
sokat ígérő a film kezdete, amely 
egyetlen fölényes mozdulattal be-
mutatja a történet színhelyét, Tbi-
liszi városát, annak ds Baratasvili 
utcáját, annak is egy házát, kom-
mentárként hozzátévén, hogy ez 
már így szokás a filmekben, csinál-
juk mi is így! Viszont ott gyöngébb, 
ahol nagyon is komolyan veszi ma-
gát: cfctait vagy illusztrál. Amilyen 
kedves, játékos és igaz a szerelem 
kifejlődésének rajza, olyan kevéssé 
hat a már kifejlődött szereleni áb-
rázolása. Cicino hitelesen kacér és 
hitel nélkül szende. Egy árnyalat-
nyival kevesebb ártatlanság a sze-
relmesek ábrázolásában nemcsak 
meggyőzőbb, de ártatlanabb is volna. 
Ezek a hibák azonban főleg a film 
végét terhelik és mit sem változtat-
nak az intonáció és az alaphang 
frisseségén, kedvességén. 

A magyar feliirat készítői úgy lát-
szik eflirígyelték Shakespeare-itől a 
cseh tenger dicsőségét: Tbiliszit a 
tenger mellé helyezik. Nem lehetne 
ezen még segíteni? (— i i —) 
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