
A z i z g a l o m f o g l y a i 
— Brüaaatli levél — 

Szerelem, lehetőleg mi-
nél több verekedéssel, 
váratlan fordulatokkal 
és borzalmakkal fűsze-
rezve és — halál, termé-
szetesen nem ágyban, 
párnák között. Változat-
lanul ez az átlagos nyu-
gati filmek receptje. Van 
közöttük egy-kettő, 

amely a séma ellenére 
kimagaslik a többi kö-
zül. 

Beszámolómat mind-
járt ezzel, a szokottnál 
több dicséretet érdem-
lővel, -Az óceán fog-
lya iéval kezdem. A film 
angol-amerikai kopro-
produkció, rendezője éa 

Tyrone Power -As OeeSa 
toflyal- című filmben. 

a forgatókönyv írója Ri-
chard Sale. Főszereplói: 
az azóta elhúnyt Tyrone 
Power, Mai Zetterl'ng, 
Lloyd Nolan. Egy New 
Yoifc-ból induló óceán-
járó az Atlanti-óceánon 
aknára fut éa hét perc 
alatt elsüllyed. 1158 uta-
sából 27 maradt csak 
életben, ezek egy kis, 
8—10 személyes csónak-
ban szoronganak. A ha-
jó parancsnoka (maga is 
a csónakban) közli a 
szörnyű Igazságot: vagy 
mindannyian elpusztul-
nak, vagy tizenkettőt fel 
kell áldozni. Revolveré-
nek kényszere alatt a 
sebesülteket, a gyöngé-
ket, a betegeket a ten-
gerbe dobják. A meg-
maradt tizennégy ember 
hálát akar mondani meg-
mentőjének, mikor a tá-
volban megjelenik egy 
hajó. Tehát hiába dob-
ták a tengerbe a másik 
tizenkettőt, azok is meg-
menekülhettek volna. A 



parancsnok bíróság elé 
kerül, elítélik. Az egész 
film a csónakban játszó-
dik, hatáskeresés nél-
kül, csupán a tényekre 
szorítkozva. A probléma 
azonban megoldhatatlan. 
El kellett pusztulni a 
többinek? Helyes volt a 
gyöngéket feláldozni az 
erősek megmentéséért? 
Szabad volt-e a gyenge 
fizikumú tudóst felál-
dozni, mert egy izmo6 
férfi tovább tud evezni? 
A filmben felvetett prob-
léma túlságosan kegyet-
len, borzalmas, s bár a 
rendező sok emberséget 
visz bele, megoldhatat-
lansága lehangolja a 
nézőt 

A Fmncoise Sagan 
könyvéből készült ame-
rikai film nem sok szót 
érdemel. Rendezője: Ottó 
Preminger, hű maradta 
könyvhöz, de Jean Se-
berg, Cécile alakítója 
távolról sem tudja vlsz-
szaadni a könyvbéli fi-
gure sokrétűségét. 

Jorfe Mtotnl 4a Carmen 
Sevilla, a -Bimrü- fdaze-

repíti 

Bandem filmje, a 
-Bosszú- hőse ártatlanul 
tíz évet tölt börtönben 
egy gyilkosságért, ame-
lyet nem követett eL 
Húgával, Andreával 
együtt bosszút esküszik 
Luis ellen, aki őt bör-
tönbe juttatta. A vélet-
len azonban úgy hozza, 
hogy éppen az ő brigád-
jába kerül, együtt men-
nek munkát keresni. S 
mire eljön a leszámolás 
órája, Andrea, és Luis 
— szeretik egymást. S a 
két férfi egymásnak tá-
mad, de a kés kiesik ke-
zükből. Carmen Sevilla, 
Raí Valloné és Jorge 
Mistral játszák a fősze-
repeket ebben az emberi 

szenvedélyektől sűrű le-
vegőjű filmben. 

Danielle Darrieux, 
Jean Gabin és Nadja 
Tiller játszák a főszere-
peket Gillés Grangier a 
-Rendetlenség és az éj-
szaka- című. filmjében. 
Szabványos detektívre-
gény, témájában nincs 
semmi különös, de a ren-
dezés, a szereplők játé-
ka, a cselekmény fordu-
latossága érdekessé te-
szik. Gabin ezúttal egy 
detektívíelügyelőt ját-
szik, aki beleszeret az 
egyik gyanúsítottba. 
Mert, mondanunk sem 
kell, ez a film is gyil-
kossággal kezdődik . . . 
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