
Világszerte nagy feltűnést keltett 
és szenvedélyes vitákat kiváltott spa-
nyol film kerül a jövő év elején a 
magyar közönség elé. Címe: -Cala-
buig*, rendezője és egyben — Leo-
nardo Martin társaságában — a for-
gatókönyv írója: Luis Garcia Ber-
langa. 

Calabuig egy spanyol tengerparti 
kis halászfalu neve, ahová egy nyá-
ri délelőtt mosolygós szemű, fehér 
szakállú, derűs öregúr érkezik. A 
tengerparton játszadozó gyermekeik 
gyorsan összebarátkoznak az ártat-
lan képű, nyugdíjas bácsinak látszó 
nyaratóvendéggel, s csak azt nem 
értik, hogy öreg barátjuk miért siet 
riadtan kis házacskájába, amikor 
madridi rendszámú autót lét köze-
ledni az országúton. 

Senki sem gondolná, hogy a Mi-
kulás külsejű Öregúr Jorge Hamil-
tonnal, a világhírű atomtudóssal 
azonos, akit hónapok óta köröz az 
egész spanyol rendőrség, a kémel-
hárító, a légierő, de még a haditen-
gerészet is. Hadihajók, helikopterek, 
katonai járőrök üldözik Jorge Ha-
miltont, aki röviddel ezelőtt nyom-

talanul eltűnt munkahelyéről, a tit-
kos atom rakéta-kísérleti telepről. 

A tudós szakállt növesztve, álné-
ven bujkál ebben az istenhátamö-
götti faluban üldözői elől. Tulajdon-
képpen — önmaga elől menekül. 
Megrémült szörnyű tudományától, 
s a szellemtől, mélyet kicsalt pa-
lackjából. 

De hiába, nincs menekülés. A 
szellem — a haditengerészet heli-
kopterének képében — utóiéri az 
atomtudóst, s kényszeríti, hogy tér-
jen vissza laboratóriumába. Dolgoz-
zon, kísérletezzen tovább, nem a tu-
domány, hanem a rombolás, pusz-
títás szolgálatában... 

A film egyértelmű kicsengése: ha 
valaki a háborús gyújtogatók, a vi-
lágpusztító erők szolgálatába sze-
gődött, előbb-utóbb maga is elpusz-
tul. 

Jorge Hamlltont, a spanyol atom-
tudóst Edmund Gwenn angol színész 
alakítja, akit *A 34. utca csodája* 
című filmjéért néhány évvel ezelőtt 
Oscar-díjjal tüntettek W. 

A rendező, Luis Garcia Berlanga 
nevét mozilátogató közönségünk ke-



Jorge Hamilton, a körszakáu lckofnltAja 
mögé bújt atom tudós: Edmund Gwenn 

met annak idején nálunk is nagy si-
kerrel vetítették. 

A -Mr. Marshall--t követte az - ö t 
történet Spanyolországról- (Caesare 
Zavattini forgatókönyvébőd) a -Syl-
via Scarlett-, a -Bohém élet-, amely 
az ismert opera -szabad filmválto-
zata- és — két évvel ezelőtt — a 
-Oalabuig-. Ez utóbbit az 1956-os 
velencei filmfesztiválon mutatták be 
először, ahol kirobbanó sikert ara-
tott és elnyerte a Biennálé egyik 
nagydiját. GARAl TAMÁS 


