
S Z I G E T L A K Ó K 
Bevallom, ez a film annyira ki-

hozott a sodromból, hogy amikor 
megpróbálok beszámolni róla, mind-
untalan küzködnöm kell magammal: 
jaj, csak ne legyek túl szubjektív. 
Nem vagyok az izgalom és a drá-
mai feszültség megszállottja (lám, 
máris szubjektív hangokat penge-
tek — de ezzel épp a tárgyilagossá-
gomat akarom bizonyítani); az epi-
kát és a lírátt nagyon is filmre ter-
mettnek tartom, a tárgyak költé-
szetét meg igencsak szeretem a mo-
zivásznon; last but not least a re-
gényt illusztráló, az úgynevezett 
képesl. myv-filmeket is szívesen el-
nézege.em, ha la képek színesek, 
ügyesek, és az olvasmány hangula-
tát élesztgetik. Szóval, nem ragasz-
kodom feltétlenül sém az érdek-
lődéskeltés klasszikus hagyományai-
hoz, sem a modern montázstech-
nika csillogtatásához. Tőlem fél 
vagy legész századot is felölelhet a 
filmmese, s gz operatőr hosszan, rá-
érősen elidőzhet egy-egy lepkeháló, 
árnyék, folyó, gyufaskatulya, or-
gonabokor, szemránc, vagy lépkedő 
exkavátor képén; vele gyönyörkö-
döm, lustán, élvetegen — és feszül-

ten is, ha köziben nemcsak tudatom-
mal észlelem, űd idegeimmel is ér-
zékelem a kamera kép- és idójáték 
csodáját. Nem untatnak a kevésbé 
ötletes képbeállítások sem, ha ép-
kézláb a történet. Én elviselem a 
suta mesét is, ha jók a színészek . . . 
Töredelmesen bevallom: az „exo-
tikum" meg éppenséggel a gyen-
gém. Az idegen tájak varázsa levesz 
a lábamról, elgyengíti utazni vágyó, 
bűnös szívemet; én még a Tájfun 
Nagaszaki felettben is találtam 
j ó t . . . 

De hát isten és a filmátvevő bi-
zottság bocsásson meg . . . 

A Mokép oldalas, másfél oldalas 
tartalmi ismertetéseket szokott ki-
adni propagandistáinak és a kritiku-
soknak. Nem igényes írásművek 
ezek, igazán nem; csak arra valók, 
hogy az ember emlékezetébe idéz-
zék: miről is szól a film hogy s 

mint volt akkor, amikor telt-múlt 
az idő, a hős nagynénikéje átment a 
szomszédba, és aztán eltörött a heli-
kopter légcsavarja. Nos, ehhez az 
argentin filmhez képest az oldalas 
Mokép-tájékoztató idegkorbácsoló, 
fehér izzású dráma, csillogó költé-



Aiita R o m a n o , T l u Mere l lo , A r t u r o G a r c i a B u h r é s R o b e r t o F u g á z ó t 

szet, elsőrangú irodalom. Már csak 
azért is, mert rövidebb . . . 

A tökéletes műalkotást és a töké-
letesen rossz „művészi produktu-
mot" egyaránt nehéz bírálni. A vi-
szonyítás, mérlegelés támpontjai 
mindkettőnél hiányoznak. Mármost 
ebben a filmben a negatív konge-
nialitás egészen döbbenetes ará-
nyú. , Minden egyformán rossz, 
sivár. 

A regényből készült forgatókönyv 
lapos és émelyítő közhelyhalmaz. 
Egy féligmeddig boszorkánynak né-
zett falusi lányról szól, akin, miután 
valami lakatlan szigetre kerül fele-
ségnek, bebizonyosodik, hogy az asz-
szony verve jó; ideig-óráig ugyan 
még ijesztgeti a menyét (amolyan 
cölöpházi Menderlay-asszony mód-
jára), de aztán azt is elunja, és de-
rék nagymama lesz belőle. A szimp-
la történet perifériáján egy német 
bevándorló is szerepel; bujkál, mert 
valami politikai gyilkosság miatt 
kellett hazájából elmenekülnie —, 
de aztán kiderül, hogy a meggyil-
kolt nem is hal meg, nincs semmi 

baj. Hogy ki ez az ember, és mit 
keres a történetben, nem lehessen 
tudni. Igaz: senkiről és semmiről se 
lehet tudni semmit. Ezek a sziget-
lakók nem sokat beszélnek, csak 
vadul kacagnak, ós a szemüket me-
resztgetik — amúgy délieschen. Még 
szerencse, hogy a gazdának maszkí-
rozott műkedvelő színész olykor ki-
jön cölöpháza tornácára, és elmond-
ja a közönségnek, milyen gondolat 
foglalkoztatja. így értesülünk arról 
a meglepő véleményről is, hogy fe-
lesége „ritka asszony: kifelé rideg, 
de befelé van szíve". 

Az ügyefogyott és avult romanti-
káért a modem vívmány, a narrá-
tor kárpótol. Amikor duzzad a fo-
lyó, elmondja, hogy duzzad, amikor 
apad a folyó, elmondja, hogy apad. 
Kommentál is, ilyen megrázóan: 
„És jól van ez így. Harc az élet." 

Ami a legcsodálatosabb: a kon-
genialitás szelleme még a magyar 
feliratokat is áthatja; tökéletesen 
illeszkednek az egész mű stílusá-
hoz. 
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