
A Z O K T A T Ó S Z E N V E D É L Y 
B E S Z Á M O L Ó Ü J R O M Á N F I L M E K R Ő L 

Kiilenc nagy filmet és 
harminc rövidfilmet lát-
tam négy nap alatt Bu-
karestben, az elmúlt év 
román filmtermésének 
majdnem egészét. Több-
ségében mai témát fel-
dolgozó művek vcltak. 
Vagyis, ú j építkezések, 
roppant méretű kocka-
házak díszleteiben mai 
színezetű karakterek tör-
ténetei peregtek; de ter-
mészetesen néhány film 
a két háború közötti ro-
mán munkásmozgalom 
múltjából merített és 

Lucián Bratu kétrészes, 
szélesvásznú fi lmje a 
-Tudor Vladimiresco-
az 1821-es forradalmi 
megmozdulás vezérének 
szentelt történelmi mű 
is helyet kapott soruk-
ban. Sajnos, nem nyílt 
alkalom megnézni a 
Henri Colpi rendezésé-
ben készült francia—ro-
mán közös produkciót — 
amellyel a román film-
gyártás a cannes-i fesz-
tiválon képviselteti ma-
gát az idén —, Panait 
Istnati Codine című re-

. i 

gényéböl dramatizált fil-
met. 

Ha valami közös je-
gyet akarnánk találni 
egy esztendő román 
filmjeiben, elsősorban 
nem a művek színvo-
nala, vagy színvonalta-
lansága tűnne szemünk-
be. Minit minden más 
film gyártó országban, 
itt is akadnak kulturált 
rendezek és olyan film-
emberek, akiknek sejtel-
mük sincs az atmoszfé-
ra megteremtéséről. Az 
összekötő vonás e har-
minckilenc filmalkotás 
között — legyen bár 
népszerű ismeretterjesz-
tő, vagy játékos rajz-
film, nagy játékfilm, 
vagy dokumentum —, az 
oktató szenvedély. 

Mircea Drágán ren-
dezte a -Lupény 29«-et 
(Lupeni 29), amely a 
nagy gazdasági válság, 
az ipari túltermelés ide-
jén játszódik s az 
1929-es lupényi bányász-
sztrájknak állít emléket. 
Sokat hasznosít a két-
részes film rendezője a 
harmincas évek szovjet 
munkásmozgalmi film-
alkotásaiból, de a túlsá-
gosan magyarázó jellegű 
expozíció a teljes első 
részt fölöslegessé nyújt-
ja. A zsilvölgyi bányász-

Mircea ü ra^an fi lmje, a 
-Lupény 29« 

»Codine« 



Papalani a -Te is hibás 
vagy- című film főszereplője 

Franclsc Munteanu f i lmje: 
a -Rács nélküli ég-

sztrájk kirobbanása, 
majd vérbefojtása vi-
szont rendezői remeklés, 
Eisenstein tömegjelene-
teinek egyénített monst-
ruózus népmegmozdulá-
saira emlékeztet. Ilyen 
gonddal és ilyen mére-
tekben művészileg meg-
valósított statisztériát-
azonban még a milliós 
költséggel készült ame-
rikai és olasz bibliai 

csúcs-produkciókban 
sem lehet látni. A méltó-
ságteljes némasággal 
gyászoló munkástemetés 
képsorai feledhetetle-
nek: a piciny bányász-
házikók tetején, a roz-
maringos kertekben, fá-
kon és a hegyek olda-
lán tömött tömbökben 
emberek, asszonyok, 
gyermekek száraz sze-
mekkel kísérik a rend-
őrök között vonuló ha-
lotti menetet. 

(A film női főszerep-
lője Lica Gheorghiu 
[Gheorghiu-Dej leánya], 
aki a tavalyi cannes-i 
fesztiválon is képviselte 
már a román filmművé-
szetet s ez negyedik 
filmfőszerepe.) 

-Rács nélküli ég- a cí-
me Francisc Munteanu 
filmjének. A harmincas 
években játszódó törté-
net egy tehetséges pa-
rasztfiú útját ábrázol-
ja. akit egy gazdag bur-

zsoá mükritikus felfedez 
egy vidéki templom 
freskóinak restaurálása 
közben. Beprotezsálja a 
fiút a Képzőművészeti 
Akadémiára, ahol aztán 
a fiatalember belekerül 
a fásizálódó ifjúság és 
a kommunista fiatalok 
harcaiba. Végül egy fél-
illegális újság agitációs 
grafikáit rajzolja s mű-
vészetével harcra szólít-
ja fel a munkásosz-
tályt. 

Sok tehetség van eb-
ben a filmben, érzékle-
tesen festi meg az egy-
korú román főváros éle-
tét: mind a polgári sza-
lonok, mind pedig a kül-
városok hiteles légkörét. 

Munteanu rendező ne-
vével a "Te is hibás 
vagy- (Partea ta de vi-
ná) című film címlistá-
ján is találkozunk. Itt 
mint forgatókönyvíró 
szerepel. Mircea Mure-
san rendezte a vidéki 
építkezésen játszódó tör-
ténetet, amelynek hőse 
Mihail Brad, az északi 

hegyekből jött csizmás-
lábú paraszt fiú. Mihail 
csak pénzt akar keresni 
az építkezésen, nem 
érintette meg őt a tár-
sadalmi változások szele. 
Kuporgatja fizetését, 
még egy ú j inget sem 
vesz magának. Elidege-
nedetten lézeng társai 
és az ifjúsági szervezet 
aktívái között. Végül a 
közösség ereje boldog és 
öntudatos munkássá te-
szik őt is. 

Az " ö t ember az 
úton- (Mihai BUCUT és 
G/i. Barta rendezésében) 
hasonló témát dolgoz fel, 
hasonló elevenséggel: 
egy szocialista brigád 
viszontagságait és közös-
séggé kovácsolódását 
meséli el. 

Egy tízéves kisfiú és 
egy veterán kommunis-
ta harcos barátságát 
mutat ja be a mai kör-
nyezetben játszódó "Az 
én barátom volt- című 
mű Dumitru Carabat és 
Mircea Mohor forgató-
könyvéből Andrei Blaer 
rendezésében. A kisfiút 
részeges apja, aki cirku-
szi clown, teljesen el-
hanyagolja s a modern 
bérház lakói, (különö-
sen egy idős nyugdíjas) 
nevelik. Részt vesz a 
gyerek a legkülönfélébb 
családi konfliktusokban. 



Előtte peregnek a sze-
relmi drámák is. Végül 
a játszótéren sikertelen 
öngyilkosságot követ el 
Apja megrémül ettől és 
megváltozik. Azt tanítja 
a film, hogy szükség 
van a szeretetre és a 
gyermekeket nevelni 
kell. 

»A cirkusz kék kupo-
lája alatt- című színes 
játékfilm az esztrádfil-
met keveri a gyermek-
pszihológiával és a kö-
zépfajú társadalmi szín-
mű elemeivel. Egy kis-
fiúról és kedvenc kutyá-
járól szól. A kutya el-
szökik kis gazdája mel-
lől és jelentkezők artis-
tának a cirkuszba, ahon-
nan előadás közepén a 
gyermek visszaviszi ma-
gához. Fantasztikus 
áloníbetétek és ügyes 
revüelemek váltogatják 
egymást a kissé zavaros 
elgondolású és megvaló-
sítású filmben. 

A vígjátékok valami-
vel elevenebbek, mint a 
társadalmi kérdéseket 
feszegető munkák. And-
rei Calarasu két vígjá-
téka közül -A két pék-
kissé a harmincas évek 
kabaré stílusában be-
széli el két komikus 
péklegény kalandjait, 
akik szégyelve foglalko-
zásukat, orvosnak adják 
ki magukat, ezzel ter-
mészetesen töméntelen 
félreértést teremtve ma-
guk körül. Calarasu má-
sik munkája a "Vaká -
ció a tenger mellett- cí-
mű színes, szélesvásznú 
revüfilm. Fiatalókból ál-
ló egyetemi dzsessz-ze-
nekar jutalomüdülésre 
Mamajába utazik, ahol 
fel akarnak lépni egy 
közös koncerten, d« 
nincs női szólistájuk 
Miinden szemrevaló nya-
raló lányt leszólítanak, 

nehogy a hangversenyen 
szégyent valljanak. A 
fiatalok nagyon jóké-
pűek, és gondtalanul jó-
kedvűek. Tele van a 
film fürdőruhás lányok-
kal, szebbnél szebbek-
kel. Jó a zenéje, kelle-
mesen fülbemászó 
sweet-stílusú. 

A román filmművé-
szet értékes tehetségeit, 
világszínvonalú színé-
szeit, nagyszerű rende-
zőit vonultatja fel egy 
archivfilm-antológia, az 
"Emléklámpás-. Egész 
estét betöltő schnitt-
film, amely 1912-től 
napjainkig bemutatja a 
román film és színház 
nagyságait. Látjuk egy 
1925-ös, kissé esős fel-
vételen a kolozsvári 
Poór Lilit a Toscában; 
részleteket mutat a film 
a Sára temetése című 
tragikus zsidó-drámábód. 
A népi melodráma fil-
men ma már kissé ko-
mikusnak hat naivitá-
saival, akár csak a Lia 
című polgári szerelmi 
történet Gheorghe Vra-
cával a főszerepben. Az 
"Ilyen az élet- klasszi-
kus remeklésű burleszk-
film, egy elegáns, jobb 
házból való úrfi állás 
utáni haiszáját ábrázol-
ja. Tréfái Mac Sennet 
legjobb ötleteivel egyen-
értékűek. Feltűnik a fil-
men Tony Bulandra is. 
a nagyszerű jellemszí-
nész (a nemrég elhunyt 
Lucia Sturza-Bulandre 
férje), akinek a "Kísér-
tetvonat- egyetlen film-
szerepe, miként Törzs 
Jenőnek a "Meseautó-. 
(Hasonlít is egymáshoz 
a két nagy színész fa-
nyar stílusa.) A pompás 
és ellenállhatatlan Síroe 
és Vasilache komikus-
pár az 1935-ös »Bing-
Bang- című énekes ko-

médiában villan fel és 
a film legnagyszerűbb 
kockáin a híres Tánáse, 
ez a hatalmasfejű, rop-
pant orrú, páratlan ko-
mikus faarcú jellemáb-
rázolását élvezhetjük. 
Egy old-boy-találkozón 
Grigoras Dinicut a ná-
lunk is ismert könnyű-
zene szerzőt látjuk hege-
dülni, egyszóval való-
ságos sztárparádé, amely 
Jean Georgescu rende-
zésében és szövegével 
nagyszerűen reprezen-
tálja a román filmmű-
vészet nagy hagyomá-
nyait, világviszonylat-
ban is kiemelkedő egy-
kori tehetségeit. 

A rövidfilmek sorából 
meg kell említeni Ion 
Popesco-Gopo új színes 
rajzfilmjét, az alig tíz-
egynéhányperces "Lá-
tom, hallom- (Audeo, 
video) címűt, amelyet 
ahogy a Macskássy— 
Várnai-pár nálunk az 
"1, 2, 3.—at, az UNES-
CO megrendeléséra ké-
szített el. A Homo sa-
piens-szerű pucér em-
berke a hatalmas föld-
gömbön békésen öntöz-
geti virágait, miközben 
hol mennykövek, hol 
bombák csapnák le mel-
lette. A kisfilm a táv-
közlési eszközök fejlő-
déséről szól: a tam-tam 
doboktól, a rovásíráson, 
a galambpostán, a fény-
jeleken keresztül a drót-
nélküli távíróig, a tele-
fonig és a távolbalátó 
készülékig, amely mel-
lett a jelképes emberke 
(az Ember) már nyugod-
tan öntözgetheti kis 
kannájából kertjének 
virágait. Gopónak ez 
nem a legjobb műve, de 
játékos bájjal érvénye-
sül benne tudományos 
didaktikus szenvedélye. 
molnár cál péter 


