
FEKETE SZEM É JSZAKÁJA 
Könny. Kacagás. Mint happyend • Végzet. 
Egy centiméter Igazi költészet, 
és háromezer méter butaság. 

(Heltal genfi: Mozi) 

A kritikus is kerülhet nehéz hely-
zetekbe. Akár remekműről, akár 
ellenkezőleg: giccsről kell írnia. Té-
vedés például, hogy ez utóbbi hálás 
feladat. Ohnet Vasgyárosát már 
több mint íélszázada „kivégezte", s 
nem kisebb kritikus, mint Le-
mftitre, s mégis, ma is ronggyáolvas-
eák. Mit tehet akkor a gyarlóbb tu-
dású utód? Mint a remekmű, a giccs 
is halhatatlan, s gyakorta éppoly 
meghökkentő. Korántsem azonos a 
szokvánnyal: az igazi giccs íordí-

'tott remekmű. Olyannyira áthág 
minden szabályt, hogy meghökkent. 

A „Fekete szem éjszakája" az ilyen 
filmek sorába tartozik. Meghökkent 
mindjárt az elején. A cigányprímás 
és hercegnő századvégi romantikus 
szereimét a preytuss-per cseppet 
sem romantikus problémájával kí-
vánja hitelesíteni. S ráadásul — a 
filmburleszk módján! A szín, egy 
szerkesztőségi szoba. A munkatársak 
Dreyfusson kaptak össze, az egyik 
fél bűnösnek, a másik ártatlannak 

tartja. A zajra elősiet a szerkesztő. 
— Félre ezekkel a súlyos problémák-
kal — mondja —. inkább Rigó Jan-
csi és a hercegnő. Elvégre kell egy 
kis romantika. S jön a romantika. 
Erről az expozícióról az egyszeri diák 
jut eszünkbe, akinek Mátyás ki-
rályról kellett lelelnie, de csak Nagy 
Lajost tudta. ,.Mátyás nem 1342-ben 
lépett trónra, mint első Lajos", s ez-
után nyugodtan folytatta Nagy La-
jossal. 

Az -alkotóknak érezhetően ko-
moly gondot okozott a francia és 
magyar szempontok egyeztetése. A 
hercegnő ne legyen könnyű és léha. 
szeresse rajongásig a gyermekeit, s 
csak a végzetes szere lem. . . — ezt 
tán e franciák akarták így. Művész-
nyomor,, hektikás cigány, a pónzmóg-. 
nások erkölcstelen é l e t e . . . — mi in-
nét látjuk. A franciáknak ezenfelül 
egy kis „magyaros" hangulat ds'kell, 
sírvavigadás, úri-muri. Mi viszont 
vigyázunk, hogy semmi múltbasó-
várgás, dzsentrimélabú, mindent 
csak a maga valóságában. 

Gsoda-e hát, hogy az igy készült 
filmnek nincsen sem magyar, sem 



francia hangulata? Párizsból az Eif-
fel-torony csücskét s egy rossz szaj-
naparti képet látunk, Magyarország-
ból a Balatont — ennyi a „couleur 
locale". Közös produkcióknál sajnos 
lassan már törvény lesz, hogy a 
„nemzeti sajátosságok" kölcsönösen 
úgy festenek, „ahogy azt Móricka 
elképzeli". Mi Párizst, ők: 'Magyar-
országot. Mindez sok tekintetben 
szükségszerű, de ilyen fokon talán 
mégsem. Igaz, a téma valósággal csá-
bított erre a szemléletre. De a film al-
kotóinak fölébe kellett volna nőniük 
a témának, s némi iróniával földol-
gozni azt, mintegy kacsintva a kö-
zönség felé: tudjuk, hogy amit 
adunk, nem örök érték, de te is sze-
retsz kellemesen szórakozni, játsz-
szunk hát együtt. (Ez teszi például 
oly együgyűen bájossá a Csárdáski-
rálynő szövegkönyvét.) Ez a játék, ez 
a cinkos irónia hiányzik a Fekete 
szem éjszakájából. Pedig a francia 
filmművészeknek épp ez az Irónia 
az egyik nagy erényük — vajon ho-
va tették a film forgatásakor? Itt 
mindenki izzad és verejtékezik, 
mintha mázsás súlyokat emelne, hol-
ott mindenki látja, hogy luftballon 
van a kezükbea 

Ez jellemzi Keleti Márton he-
lyenként igen látványos, de a má-
sodik részben rendkívül tempótlan 
rendezését. Keleti legjellemzőbb tu-
lajdonsága a nagyvonalúság: a képi 
hatás kedvéért azonban könnyen 
elfelejti a realitás határalt. Csak 
egyetlen példát. Mikor Rigó Jancsi 
a hercegnővel övéi közé érkezik, 
a putrik közt épp nagy hajdini-
dáné folyik. Az okát ne kutassuk. Az 
Állami Népi Együttes cigánytáncáról 
készült kisfilmnek Itthon is, Párizs-
ban ls nagy sikere volt, nem hiá-
nyozhat egy koprodukcióból sem. 
Csak az felejtődött el. hogy a kis-
film művészi produkciót mutatott, 
mig Itt a produkciót mint valóságos 
életet tálalják. 

A szereplők? Kitűnő együttes in-
dlszponált összjátéka. Nicole Cour-
cel csodálatosan szép s még vonzób-

Nicole Courcel 

bá teszi szenvedése a lehetetlen szer 
repben. Emlékezetes jelenet, mikor, 
hercegnő létére, meg kell csókolnia 
szenedme anyját, egy öreg cigányasz-
szonyt. Ebben a teljesen abszurd 
helyzetben annyi ön-iróniával visel-
kedik, hogy a fölbuggyanó kacagást 
is megbocsátó mosollyá szelidíti. 
Buss Gyula öntett ostoba szeladonl 
csinál Rigó Jancsiból'. Márkus 
László, Szabó Ernő és a francia epi-
zódszereplők jók, Julién Carette és 
Gobbi Hilda kitűnő: az ő játékuk a 
filmben az „egy centiméter igazi 
költészet". Pásztor István fotografá-
lása is bravúros: Interieur-jel ra-
gyogóak, és sikerrel küzdött meg a 
cínemascope-premierplan nehéz prob-
lémáival is. 

Keleti Márton tagadhatatlan ren-
dezői képessége — a cselekmény di-
namikus interpretálása, a dekoratív 
hatások iránti érzék —, sokkal job-
ban érvényesülne, ha igényesebb, 
kritikusabb szemlélettel párosulna és 
az öncélú látványoságot nem helyez-
né a lélektani hitelesség fölé. 

B. NAGY LÁSZLÓ 


