
BETÖRŐ AZ ALBÉRLŐM 
— Egy bűnügyi vígjátékról — 

Az angyali ártatlanságú idős 
t \ hölgyet, aki véletlenül! tudo-
mást szerzett úriembernek tartott 
albérlőié rablásáról, úgy próbál meg 
eltenni láb alól öt minden hájjal 
megkent bandita, hogy végül is egy-
mást pusztítják el és a rablott kincs 
a nénire, erre a jót étiélekre száll 

ösi történet Mér Apuleius is me-
sél hasonlót. 

Ne engedjünk tehát a csábításnak 
és ne Intézzük el a témát azzal, 
mintha pusztán az unalmas, kerge-
tősdis bűnügyi vígjáték egy szelle-
mes. újfajta átfogalmazásáról volna 
szó. A rendezőt nemcsak az ösztö-
nözte. hogy még a legpróbáltabb 
mozilátogató is jót nevessen. Egész 
kis filozófiát próbált meg ebbe a re-
mek vígjátékba csomagolni; valami 
olyasfélét, hogy érdemes jónak lenni, 
mert a !ó embert a sors védőszárnyai 
óvják, még akarata, még ügyefo-
gyott tettei ellenére is. Kérem, ne 
legyintsenek. Emlékezzenek csak a 
rengeteg vitát kiváltott -Vörös Kocs-
má*Mra. Hát ez a film, ez a derűs 
grand-guignol annak az ellenpárja. 
Mert mire tanít a Vörös Kocsmában 
egy nagyigényű és fölényes tudású 
rendező, Autant-Lara? Arra, hogy 
kár mindenért: játékszerei vagyunk 
valamennyien a vaksorsnak. S mit 
mond viszont ennek a filmnek a 

rendezője, Alexander Mackendrick? 
Csaknem ugyanezt, de — ellenkező 
élőjellel. Még ha tetteinktől függet-
lenül ítél is az a bizonyos nagybetű-
vel írott Sors: kedveli a jókat. Ez, 
persze, dekadens filozófia, de nem is 
a2ért mutattam rá, hogy elfogadjuk, 
hanem, hogy tudatosodjék bennünk 
a film alkotólnak szándéka. A Vörös 
Kocsmáiban hasztalan erőlködik a 
derék barát: odavész a hintó sok ár-
tatlan utasa. Emitt éjpp fordítva: 
csak a bűnösök lakolnak meg S nem 
is akárhogyan: mert, ismerjük be, 
azok a remek képsorok ott a vasúti 
átjáró-hldon mulatságosságuk mel-
lett hátborzongatóak is; és azok a 
sínek fölé lógatott különböző lábak 
bizony kétségkívül jelképesek, épp-
úgy. mint a hóemberbe temetett, saz 
ütésekre elővigyargó hulla. S ugyan-
így: az egész história "fogadó* — 
.jellege; a két film kezdete a gyilkos 
baljós árnyával; a fatálisán lezuhanó 
hid és a fatálison lezuhanó szemafór. 
(Mert nem a lövés öli meg az utolsó 
banditát, hanem a szemafór!) Nem 
folytatom: világos a hasonlóság. 

Aki ismeri Alexander Mackend-
rick műveit — s a magyar közönség 
Ismerheti —, nem csodálkozik, hogy 
a rendező a maga módján bölcsel-
kedni is akart a nevet tetés mellett. 
Ez a gyöngéd, kicsit szentimentális, 

A széthullt milliók 
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színeit adta vissza oly sikerrel, hogy 
némelyik képsor, például a vasút-
állomás, vagy annak környéke szinte 
már fekete-fehér filmnek hatott. 
Vagyis az eddigi rikító színekkel el-
lentétben megközelítette a valóságot, 
de úgy és ott, ; ahol ennek drama-
turgiai funkciója volt. (Különben a 
néni szálén ja csak úgy harsogott; vi-
szont a néhai férj képe igazi .barnás-
szürke régi fotográfia színeiben me-
redt tisztelegve a semmibe.) 

És a színészek? Katie Johnson, 
meg Alec Guinnes! Vajon ki emlék-
szik arra. hogy ez á humoros felszín 
mögött vérfagyasztó bűnöző-pofát 
sejttetni tudó színész egyszer mér 
elkápráztatta a nézőt a Twist Olivér 
Foptn-jének szerepében? Jack War-
ner — az őrnagy —már sok filmből 
régi ismerősünk; a Hitler elöl Prá-
gáiba. Londonba menekült Herbert 
Lom, aki az utolsóelőttinek elpuszr 
tult Harveyt játszotta, úgyszintén. 
(-Hetedik fátyol-Megperzselt 
szárnyak-.) 

Meg kell említenünk a dramatur-
giai funkciót betöltő kísérőzenét is 
— szellemessége, filmszerűsége miatt. 
Ritka az olyan film, melyben a for-
gatókönyv-író ötlete is szerencsés és 
a rendező, operatőr, színészek és ze-
neszerző munkája ilyen harmonikus 
egésszé olvad össze A főérdem két-
ségkívül Mackend rlcké, aki meg 
tudta teremteni a szelíd bölcselke-
désnek és kacagtató fordulatokkal 
teli izgalmas cselekménybonyolítás-
nak ezt az egységét. 

NBMESKÜRTY ISTVÁN 

de mélyen humánus ember már "Az 
első szó—ban megmutatta, milyen 
fölényesen had játszani lelkünk húr-
jain, A kicsi Mandynek, szüleinek és 
tanárjainak története olyan filmet 
telített meg humánummal szívhez-
szóló mondanivalóval, melyet ha elő-
zőleg elmondanak az embernek, hát 
nem érti. miért olyan jó ez a film? 
Mit lehet elmondani egy ötéves sü-
ketnéma gyerek belső tragédiájáról? 
A rendező megmutatta, hogy min-
dent. 

Ebben a filmben, elsősorban ra-
gyogó stílusát csodálhatjuk. Mindent 
kifejez, amit csak akar. Könnyedén, 
erőlködés nélkül; anélkül, hogy 
tapsra várna, anélkül, hogy sokat 
-filmszerűsködne- a szó látványos 
értelmében. Pedig nagyon Js film-
szerű az előadásmódja. Csak két 
példa: az első hulla "temetésekor-
egy akasztói ahum orü bandita sárga 
virágot tesz a talicskára; ettől kezdve 
mindten halál előtt — de nem pre-
mier pűanbanl — ott láthatják az 
apró. de baljós sárga virágot. Vagy: 
a fecsegő vénasszonyok pompás kép-
sora! Ilyen rövid' kritikában elemez-
hetetlen az a ritmus, ahogyan 
Mackendrick a vénkisasszonyokat az 
elképedt haramiák között mozgatja. 
Joggal várhatunk még nagy filméket 
ettől az aránylag fiatal amerikai 
születésű, de korán skót pátriájába 
származott rendezőtől 

A cseh származású Otto Heller 
operatőr abban remekelt, hogy — 
talán először! — a szürke utca fakó 


