
csepp mézének emlékét hagyja maga 
után. A másik férfit — ha ugyan az — 
szintén a véletlen veti útjába; ez lesz az 
anyaságra teljesen készületlen lány test-
vére, furcsa, feminin, szerelemnélküli 
lakótársa, mígesak az újra partravetett, 
s lányához visszasodródott bohém anya 
ki nem veri helyéről. 

A film tartalmát persze alighogy jelzi 
ez a vázlat; azért van filmben felidézve, 
mert nem foglalható prózába. A benne 
kifejezésre jutó életérzést szavak segít-
ségével legfeljebb versben lehet meg-
közelíteni. Nekem Höldcrlin-Hyperion 
Sorsdalát idézte emlékezetembe. 

De ránk idelenn 
nem vár nyugalom sohasem. 
1 aktába csak egy 
órától a másikig 
ugy sodrodnak az átok-
verte halandók, 
mint hullámok 
szirtról-szirtre zuhanva, 
inig elnyeli őket a vak szakadók. 

I. 
Ilyen keserűséggel nem árasztott el még 

film! Talán csak „A vihar kapujában" 
a maga metafizikai kiúttalanságával, ame-
lyet éppúgy nem oldott fel a rémtörténet 
végén felcsattanó friss gyermeksírás, mint 
„Az ember tragédiája" végén az „Ember 
küzdj és bízva bízzál!" S méginkább a 
„Strada", amelynek szerzője nem is 
kívánta semmi ilyenféle látszat-feloldással 
megnyugtatni a felzaklatott lelkiismeretet. 

Egy lány sorsának fordulópontja, pon-
tosabban lelepleződése játszódik le a She-
lagh Delaney színdarabja nyomán ké-
szült, s Tony Richardson által rendezett 
filmben. Kétes első szerelem gyermeke; 
apjáról csak elmosódott híreket hall; 
kömiyüvérfl, bohém anyja se nevelni, 
se igazán magára hagyni nem tudja. Az 
éppenhogy felserdült lány is véletlenül 
akad össze az első szerelemmel. Legalább 
annyira a megbántottság, a kivetettség, 
mint a felcsapó ösztön sodorja a kedves 
néger fiú karjába, aki hajószakács, tehát 
tengerre száll, s csak az első szerelem 



Az „Egy csepp méz" színpadi változatá-
nak nem volt különösebb sikere Pesten. 
Nem tudom, milyen fogadtatás vár a 
filmváltozatra, mely összemérhetetlenül 
jobb annál. A filmben ugyanis nincsen 
semmi felötlő szenzáció. Az operatőr 
(Walter Lassally) szinte keresi az egyszerű, 
már-már közhelyszerű megoldásokat: a 
zene (John Addison) szinte észrevétlenül 
tűnik fel s némul el, s a néma süketségek-
nek vagy a környezet zajainak sincs ki-
emelkedő jelentőségük. A színészi játék 
eszköztelensége valami végső puritaniz-
mus szellemét sugározza. S a mondanivaló 
is ugyanilyen puritán. A film reménytelen, 
de egzisztencialista kacérság nélkül. S 
ahogy nem mutat semmi stiláris rendkívü-
liségct, nincsenek divatos művészetpoliti-
kai tendenciái sem. 

A cselekményt nálunk pusztán a tartalmi 
lényegre szorítkozó feliratos szöveg kíséri. 
Ez sajnos megosztja a figyelmet, de szür-
kíti is a film tartalmát. Aki nem ért ango-
lul, s nincs legalább valamilyen általános 
sejtelme az angol élet apró, jellemző moz-
zanatairól, a film emberi, környezeti lég-
körének igen lényeges elemeit elveszíti. 
Ismerősségében is idegenszerű világban jár 
tehát, amelynek szokásait nem érti, fordu-
lataival, humorával alig tud mit kezdeni, 
mert hiszen ezek nincsenek az egzotikus 
sémák hangsúlyaival ellátva. A filmben 
nincs semmi a nyomor romantikájából, s 
még kevesebb van a „letört bimbók" ér-
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zelmességéből. Cselekményének logikája 
valamiben a mi mindennapi életünk logi-
kájától eltérő rendet követ. A közönség te-
hát szinte hálás, ha valamilyen társadalmi 
tendenciát kínálnak neki magyarázatul. 
Mint a film körül kialakuló egyik anké-
ton : ahol az a vitatárgy, ho^y lehet-e bol-
dog a mai Angliában egy színes fiú és egy 
fehér lány szerelnie ? Holott nem erről van 
szó a filmben. De amiről igazán szó van, 
annak értékét s izgalmát nem olyan köny-
nyű megtalálni. 

Reméljük, hogy annyi nemzetközi siker 
után — az „Egy csepp méz" nálunk is jó 
fogadtatásra talál. A hozzáértők el fogják 
ismerni a nemzetközi zsűri döntésének 
igazságosságát, s talán a csupán szórakozni 
kívánó nézők körében is megmarad nyo-
mán valami nyugtalanító sajgás, a boldog-
talanságukban is szép dolgok emléke. 

Éppen puritán volta tereli a figyelmet a 
film gazdagságára és anyagszerűségére. 
Képi megjelenítés, látvány, hang, játék és 
szó célratörő egysége végül is lenyűgözően 
„filmszerű" művé teszi. Páratlan erejű s 
szinte észrevétlen technikai bravúrjai kö-
zül csak egyet emelhetek itt ki: a képek 
rajzának élességét s tónusának vigasztalan 
fénytelenségét: ezt a szürkét szürkére festő 
gazdag árnyalatosságot a hangulat szug-
gesztív egységében. A színészi munkában 
lenyűgöző ez az eszköztelen természetes-
ség, amely nem a minden rutinban ottho-
nos színészmesterek rafiinált primitívségé-
ből, hanem az élet igazságából meríti hite-
lét. A maga igazságában idézi fel a film azt 
a közeget is, amelyben a játék lepereg. 
Realizmusának titka, hogy nem felfedezni, 
s nem stilizálni akatja az életet, hanem egy-
szerűen ábrázolni. Az angol külváros vi-
lága, amely a filmben elénk tárul, semmi-
lyen irányban nincs átszínezve: egyszerűen 
van, létezik a niaga nehézkedési ereje, tör-
vényei szerint. Érdemes mégfigyelni a film 
hangulatkeltő részleteinek kihegyezetlen-
ségét. A tükörbe néző anya észreveszi ar-
cán az öregség ráncait, és továbbsiklik fö-
löttük, de ez jellemzi egész életét; az üres 
szoba (a lány első, saját otthona!) az élet 
természetességével, szinte a lakók szándéka 
ellenére melegszik otthonossá. 

A film készítőinek van bátorságuk arra, 
hogy szinte dokumentumszerű tárgyila-
gossággal ábrázolják a mindennapi élet ele-
meit. S a részletekből mégis műalkotás ke-
rekedik •— lelkesedik. Amíg részleteit fi-
gyeljük, a film túlságosan is valóságosnak, 
egyhangúan mindennapinak látszik. De 
távolodva egyre jobban megnő, mint a 
nagy, kopár tájak, amelyek éppen kopár 
nagyvonalúságukkal nyűgöznek le. 



Ha így, eltávolodva nézek vissza rá, ak-
kor válik igazán világossá előttem a ren-
dező művészetének egyik legkevésbé fel-
tűnő, s talán ezért is egyik legrokonszenve-
sebb vonása. Mindent az emberre, tehát a 
színészre összpontosít, de úgy, hogy nem 
engedi kilépni sem természetes közegének 
testi-lelki légköréből, sem a létrehozott 
műalkotás szigorúan, de minden fitogtatás 
nélkül érvényesített koordinátarendszeré-
ből. Mentől többször gondolok vissza rá, 
annál jobban lenyűgöznek a filmnek éppen 
a benne kibontakozó embervilág súlyel-
osztásában megnyilatkozó arányai. 

Amilyen biztos kézzel vannak összevá-
logatva (s ez minden rendező első nagy 
próbája) a szereplők, olyan, az egész műre 
tekintő ökonómiával kapja meg mindenki 
a maga feladatát. A legkisebb jelenet hor-
dozói is valóságos szerepet játszanak, egy-
egy helyzetüknek megfelelő életmozza-
natban elevenednek meg. Ahogy a joggal 
felháborodott lakásadónő kiadja a bohém 
anya útját, ahogy az üzletvezető magára 
hagyja a lányt a hiába előhordott cipős-
dobozok halmaza között, ahogy a lány 
bérbeveszi közönyös tulajdonosától a siva-
tagi szobát, ahogy a részeges, félkótya sze-
rető rajongva büszke a kövérkés mama rá-
menős éneklésére, s ahogy unott férjként 
kinyitja a makrancos nő előtt az autó ajta-
ját — és így tovább: nemcsak köteteknél 
többet mondó társadalombírálat, de a hét-
köznapi élet gazdagságának is ritka erejű 
érzékeltetése. 

A rendező a szerepek arányaival és kont-
raszthatásaival is beszél; ez művészetének 
hangtalan eszköze; varázsa éppen észre-
vétlenségében van. A film tengelyében 
egyetlen alak áll: a lányé. Sorsa, jelleme 
három elsőrangú mellékszereplőhöz: az 
anyjához, szerelméhez és barátjához való 
viszonyának összefüggéseiben válik tel-
jessé. S hogy megfelel ennek a feladatnak 
mind a három színész! Legelmosódottabb 

a néger fiú, de az ő szerepe nem is lehet 
több, mint hogy emléke csak egy csepp 
méz legyen a lány sorsának keserűségében. 
Ha megfoghatóbb volna, nem nőhetne le-
gendává, néger herceggé, groteszkségében 
is tündéri álomlovaggá. Sokkal súlyosab-
ban nehezedik a lány sorsára a bohém 
anya, akivel a szülő—gyermek elszakítha-
tatlan kapcsolatain túl a gondoskodás és 
függetlenedés, a széljárta fákon összehor-
dott fészek mégiscsak-otthonossága s a 
magára hagyottság bűnbakot találó viga-
sza egyforma erővel fűzi össze. A legnehe-
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zebb, mert legösszetettebb és legkénye-
sebb szerep a félig férfi, félig nő baráté, aki 
ugyanolyan magányosan hányódik a 
nagyváros mélységeiben, mint a lány, csak 
éppen hogy az ő érzéseinek bozótosát va-
lami tisztázatlan természetellenesség teszi 
még fájdalmasabban szövevényessé. Mur-
ray Melvin, a szerep alakítója kivételes szí-
nész s jellegzetesen filmszínész. Furcsa fa-
arca ritka érzékenységű hangszer, amelyen 
az élet irtózatos mélységeinek árnyait s a 
boldogság csodálatos átszelleműltségét 
tudja felidézni egy-egy átsuhanó elkomo-
rulás vagy önfeledt mosoly. 

Rita Tushingham, a lány életrehívója, 
méltán kapott nagydíjat alakításáért. Nem 
tudom, megismételhető, folytatható-e ez a 
remeklés, az ösztönös életidézés e varázs-
lata. A csúnyaság vállalásának ilyen bátor-
ságára, az önátadás és kifejezés ilyen tiszta 
mélységére szakmaijeli színésznő aligha 
lenne képes. 

4-

Hosszú időn át az optimizmus volt köte-
lező a nemzetközi filmvilágban: a megszé-
pített valóságból, az elragadó színészekből, 
a könnyű, a nézők álmait betöltő, szeren-
csés és boldog végű történetekből sugárzó 
derű. Egy ideje a hangsúlyozott sötétség, a 
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boldogtalanság kultusza lépett e hangsú-
lyozott fényesség, a boldogság kultusza he-
lyére. Van ebben sok divat, keresettség, fi-
togtatott önmarcangolás, sok minden az 
elszöínyedés és irtózat vonzásából, valami 
abból, amit szerecsen mosdató formulával 
így $zoktak itthon kifejezni: „a nyugati 
polgári világ rothadtságának, kiúttalansá-
gának ábrázolása." Az „Egy csepp méz"-et 
is ez a divat hozta létre ? Alig hinném. Van 
bennt is valami a „dühöngő ifjúság" izga-
tott $ ingerült pesszimizmusából. De lé-
nyegében nem erről van szó. A dráma ide-
ges, nőies keserűségét a filmben tömörebb, 
férfiasabb sztoicizmus váltotta fel. Valami 
abból az elszántságból, amelyet Kosztolá-
nyi hősi-boldogtalan „Számadás"-a jutta-
tott művészileg oly erőteljesen kifejezésre: 

„Mostmár elég, ne szépítgesd, te gyáva, 
netti szégyen ez, vallj — úgyis vége van — 
baldog akartál lenni és hiába, 
hát légy, mi vagy: végképp boldogtalan." 

Távol legyen tőlem, hogy boldogtalan-
ságra, hogy a meghasonlás, a kiúttalanság 
ábrázolására buzdítsam filmművészetünk 

alkotóit. Ismerek boldog műveket is, ame-
lyek kifejező erőben egyenrangúak az 
„Egy csepp méz"-zel. Az azokban talál-
ható hiteles valóságábrázoláshoz éppoly 
bátorság kellett azonban, mint az „Egy 
csepp méz" tömény keserűségének felidé-
zéséhez. Mert a boldogtalanságból éppúgy 
lehet giccset csinálni, mint a boldogságból. 
A művészi erő legyőzi ebben a filmben a 
nihilizmus látszatait. Szó volt már realiz-
musának erejéről, arról, hogy alkotói min-
den kifejező eszközt alárendeltek az egész-
nek, s ezáltal megnemcsítették az első lá-
tásra közhelyszerű fogásokat is: a film 
mindennapi kenyerét eszik és adják nézőik 
elé. De van a műben társadalombírálat is 
elég. Nem a leckék igazságait ismétli a 
szajkózó értelemnek, hanem az élet igaz-
ságát a felzaklatott s próbákkal erősített 
szívnek. Azt a célzatosságot hordozza, 
amit így fogalmazott meg Kosztolányi: 

„Elégedettek hangos lelki vádja, 
\ irdatlan, látatlan bírói tábla, 

örök hatalmas ellenvélemény." 
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