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Furcsa dicséret vígjátékra: ennek 
a filmnek legszebb erénye a 

mértéktartó ízlés. Nevetni torz fin-
torokon, ellenszenves embereken 
szoktunk; netán a fenekére huppanó 
bohócon, azon, ha a pofon máson 
csattan, mint akinek irányozták — 
hol itt a szerepe a mértéktartásnak, 
a szolid ízlésnek, a bájnak? Az 
Apák és fiúk komikuma inkább de-
rűs mosolyra fakaszt, mint har-
sány kacajra, elnéző, megbocsátó s 
csiklandó mosolyra, ami az emberi 
esendőséget, csacsi oktalanságot il-
leti meg. Mert ez a film a minden-
napok már-már közhely számba 
menő félreértéseit mutat ja meg; an-
nak is a napos oldalát, olyan szomo-
rúságot, melyben a tavasz bujkál, s 
a mélyén öröm rejtezik, s olyan örö-
möt, melyet itt-ott a napi gondok 
árnya felhőz. 

Amilyen egyszerű ez az igény, 
olyan egyszerű a sok szálból szövő-
dő cselekmény is. Két fiatal gyerek 
egymásba szeret, s az apák nem ve-
szik észre, hogy lányuk-fiuk felser-
dült. A másik eset: egy i f jú házas-
pár gyermektelen magányban élde-
gél s hirtelen egy kisfiú kerül hoz-
zájuk, aki tündéri kedvességével 
meglágyítja a fé r j komorságra haj-
lamos természetét. Ez a kisgyerek — 

így fonódik egybe minden mester-
kéltség nélkül számos epizód — egy 
állatkerti őr ötödik gyermeke: s 
máris előttünk a szoba-konyhás 
olasz lakás zsivajgó népsége, a ma-
szatos pólyás, a sürgölődő mama, a 
gyereknevelés áldásos munkáját 
kedves zsörtölődéssel teljesítő apa. 

Egy-egy veszekedés ebben a film-
ben: nyári zápor, kisüt utána a nap. 
Konfliktus és összecsapás könnyesen 
békés harmóniában oldódik fel. Ta-
lán nem nagy szó: az emberi élet 
apró diadalait tükrözi mindez, ki-
sebb-nagyobb akadályokon. A ko-
mikum itt; a szépség s nem az esz-
tétikai rwt szövetségese — a házas-
ság és a gyereknevelés bosszúságai-
ból a végső összhangot sejteti, a 
torz és fonák csak arra jó, hogy szí-
nezze a boldogságot. 

Mi sem áll távolabb azonban et-
től a filmtől, mint hogy a „huszadik 
század" lapos dicséretét zengje. Épp 
derűs humora jelzi, hogy egy kissé 
színpadi világot ábrázol (mint min-
den ötleteken alapuló komédia), 
hogy szántszándékkal metszetet ra j -
zol. Nézőszögét mégis könnyen elfo-
gadtatja velünk, olyan reális és hi-
teles a háttér és környezet, ahol a 
szereplők mozognak. S ez mér a ren-
dező — a kitűnő Mario Monicelü — 



s nemcsak a forgatókönyv íróinak 
(Age, Scárpelli, Benvenuti, Emimá-
nuele) érdeme. A rerldfező pompásan 
használja ki a szélesvásznú film tér-
ihatásaiinak lehetőségét. A nagy ve-
títőernyőn. egy közelhozott, s tér sar-
kában felvillantott fe j komikus — az 
egyik apát jóinéhány kockán át így 
mutatja. A kép mélységének gazdag-
ságára is ügyel (ez az operatőrt is 
dicséri) — hol egy bekapcsolt tele-
víziós-gép figuráit lát juk a cselek-
mény előtere mögött, hol pedig épp 
a mélység gazdagságával játszák a 
rendező, mikor egy repülőtér óriási 
kifutóján állítja elénk hőseit. 

JMi az arcmozdulatok szerepe a szé-
lesvásznú filmen, ezt talán nem tisz-
tázta még elméletileg a filmkritika. 
Monicelli kerüli a harsány hatásokat 
és sokat Ibíz a színészek mimikájára: 
sőt. itt is finom ellenponttal él — 
jellegzetes karakterfiguráá épp a leg-
mértéktartóbb mozdulatokkal, fin-
torokkal jellemeznek, míg az átlag-
arcoknak nagyobb ••mozgási szabad-
ságot« ad. 

Az Apák és fiúk csupa hibátlan 
alakítással örvendeztet irneg. DeSica 
öregedő gavallérja, ha nem is mér-
hető a zseniális színész-rendező leg-
jobb perceihez, finom komikumában 
hatásos. A Bacci professzort alakító 
színész a mi Tompa Pufinkhoz ha-
sonlít: szeme villámlik busa sze-
möldöke alatt, vál- és fejmozdulatai 
egy érett művész biztonságáról val-
lanak. Egy fiatal, unott férjet ját-
szik az ugyancsak i f jú Marcello 
Mastroianni; egészen más szerep-
ben mutatkozik tehát be, mint ed-
digi filmjein, széles tehetsége bi-
zonyságé uiL S milyen bájosi, naiv,' 
durcás és csinos Uorella de Luca! 
Nem az a "vainp*-típus, mint a köz-
kedvelt amerikai sztárok, ezért 
félünk, hogy az ő szendeságébői nem 
lesz divat Pesten. A többi színészről 
se feledkezzünk el, mert kitűnőek: 
Fiorella Mari, Antonella Lualdi, 
Rugóerő Marohi és Marisa Merlini 
— úgy látszik a "-Hűtlen asszonyok* 
és a "Rendőrök és tolvajok" rende-
zőjének biztos szeme van, filmjeiből 
kiküszöbölte a "szereposztási téve-
dést*. 

Nem tudjuk azonban, kinek rójuk 
fel a magyar közönség előtt "bemuta-
tott film egyetlen ízlés-ficaimát: a 

címet. Az "Apák és fiúk* — ez 
mintha ismerős lerme. egy címvá-
lasztására roppant kényes és büszke 
orosz író, névszerint Ivan Turgenyev 
életművéből. Ezután már nyugodtan 
következhetne a "Hamlet* című 
kánkán, s az "Antigoné« feliratú 
vígoperett. 
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