GOMBHÁBORÚ
Pucér harcosok rohamoznak uz
erdő fái között. Longeverne gyeitrckei támadnak ilyen vértezetlenül a
szomszéd község kiskorú harcosaira,
hogy ha togságba esnének, ne lehe»sen róluk csatot, gumipertlit, nadrágtartót, kapcsot és gombot levágni. Mert a longevernlek és a velransiak foglyaikat nem fejezik le,
nem vágják le fülüket, nem kasztrálják őket (bár, meg kell mondani,
felvetődött ilyen értelmű javaslat
Is), hanem gombtalanítják
őket,
hadd fussanak csúszkáló gatyácskával végig a falun.
Louis Pergaud fél évszázados regényéből készült Francois Boyer
forgatókönyve az ádáz gombháborúról. amelynek első szakasza
a
megtévesztésig hasonlít a felnőttek
háborúira. Azok a világpiac újrafelosztása miatt törnek ki. a Gombháború meg azért, mert a gümőkór
elleni bélyegeket a velransi srácok
illetéktelen területen árusították
Yves Robert a rendező (aki úgy
néz ki. mint egy Gáspár bajusz- és
hajlekötő-reklám. déliesen
göndör
fekete haja és ódivatúan hegyesre

pödört bajusza van) az erdei fakardos, fejesvonalzós és parittyás verekedéseket a történelmi filmek látványos csatajeleneteinek a modorában stilizálta és lehetetlen nem felismerni, hogy a gyermekek háborúskodását, mint a történelmi fi'mek
finom paródiáját- mutatja be. A két
falucska közötti erdő fénytől tú'itatott lombkoronáival, szikrázó ékszercsillogású bozótjaival s tüllösen
lágy elmosottságával a felnőtt meghatott tekintetét árulja el. a felnőttét, aki borzongva tekint vissza az elvesztett kamaszkori édenre.
Akik ezt a filmet készítették —
pontosabban: kiálmodták —, mélységesen hisznek a gyermekek tisztaságában. szilárd erkölcseikben, lovagiasságukban. Hisznek a gyermekek emberségében. És szemben egy
elbutult felnőtti társadalommal, ezek
a gyerekek képviselik az eszményeket: a barátság és a küzdeni tudás
eszményét. Robert felnőttel nem túlságosan torzrajzok és nem is különösen gonoszak. Egvszerűen csak fásultak és kicsinyesek és nevetségesek és nagyképűek. Még a leg-

jobbakban, így a tanító bácsiban is,
nagyfokú érzéketlenság van. A felnőttek tompák az élet élvezésére.
A film tehát a gyermekkor apológiája. De főképp a második része az.
S amikor a háború paródiájából átcsap a film ennek a gondolatnak
képi megvalósításába, újra kell exponálni az újfajta gondolati építményt: s ekkor vontatottá válik.
De csak itt és az sem sokáig, mert
hamarosan fülig merülünk a film
derűs fényfürdőjébe és a szent komolyságé lurkók történetébe. Tagadhatatlan, hogy Truffaut áldása
ott lebeg a produkció fölött, és Robert előtt nem ismeretlen a hasonló
tematikájú filmek valamennyi tapasztalata, kezdve egészen Radványi: Valahol Európában-jától
Ds
Sicán át a Négyszáz csapásig. Mégis
eredeti mű a Gombháború. Lírája,
őszintesége és érzékenysége a sajátja és nem kikölcsönzött. Egyedien
ízessé teszi csípős frivolitása, költői
szókimondása, művészi
disznólkodása, amely szokatlannak hat annyi
fülledten illedelmes mű után.
A Gombháborúban van valamiféle

anarchista neveletlenség. Viccelődik
a köztársasággal, viccelődik a testiséggel, viccelődik a pedagógiával, a
szülői szeretettel. S szinte bizonyos,
hogy az álszemérem elvetése, a
könnyed vaskosság szoros kapcsolatban van a nyílt gondolatokkal. K a maszszemtelenség, életöröm, konstruktív neveletlenség, szemérmes hit
—
ez jellemzi a
Gombháborút.
André Bac operatőri művészetéről
már szóltunk. Gyengéd, ízléssel meghatott képek ezek. Jósé Breghmans
muzsikája fülbepattogó, mintha nem
is értesült volna a legmodernebb
zenei áramlatokról.
A szerepflők mind jók. A gyerekek
természetesek és kedvesek. Antolne
Lartigue, a fő-pimasz Csibuk szerepében a mozitörténet legennivalóbb
gyermeksztárjaival vetekszik.
Ez alkalommal a szinkron is .16.
Wessely Ferenc fordítása Csákány
Márta rendezésében az eredeti természetességét tudja kelteni a nezőkben.
A Gombháború csatáját Yves Robert megnyerte.
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