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nagy kubai játékfilm, amit nálunk 
is bemutatnak. Alea már „öreg" fil-
mesnek számít, ez a harmadik ren-
dezése. Az Egy bürokrata halála 
olyan jelenségről szól, amin azóta 
mérgelődünk és mosolygunk, amióta 
a hivatal létezik. A pedánskodó, ak-
tákat gyűjtögető, paragrafusokhoz 
ragaszkodó ügyintézés, jónéhány 
film témája volt már. Itt is egy hi-
vatali' fogadóórákkal és pecsétekkel 
küszködő fiatalember viszontagsá-
gait látjuk. 

A film és a rendezés furcsa ellent-
mondása, hogy a bürokratizmust, 
ezt a mindennapi jelenséget, egy 
nagyonis nem mindennapi extrém 
eset ürügyén próbálja megmutatni. 
Ezért igazán nem tudjuk kire figyel-
jünk, min mosolyogjunk előbb. A 
halott nagybácsi munkakönyve kö-
rül támadt bonyodalmakon, vagy a 
sok bürokratán, esetleg a mindig 
tragikomikus helyzetbe kerülő uno-
kaöccsön? Sajnos a rendező sem tu-
dott ellenállni a jó alapötletből gom-
bamód sarjadzó rengeteg vígjátéki 
lehetőségnek, nem tudja pontosan, 
mit bontson ki. Pedig vannak a 
filmnek kitűnően eltalált pillanatai: 
a nagybácsi temetésén hol a síró tö-
meget látjuk (felülről), hol meg a 

különböző szögből fényképezett 
gipszangyalokat, akik látják fentről, 
hogy „odalent" minden csupa póz és 
merevség. Ez a visszafogott humor 
lehetne a film igazi stílusa. A story 
azonban más irányba sodorja a ren-
dezőt. 

A szegény unokaöccs mindent 
megtesz azért, hogy könyörgéssel 
vagy furfanggal megszerezze a nagy-
bácsival együtt eltemetett munka-
könyvet. Bejárja a bürokrácia kál-
vária minden elképzelhető útját, és 
már éppen megsajnálnánk, — hiszen 
ez lehetett a rendező szándéka is — 
mikor hirtelen olyan verekedés kez-
dődik, ami nemcsak hogy érthetet-
len (honnét telt meg egyszerre a te-
mető azzal a sok bürokratával?), ha-
nem kicsit még ízléstelen is. Egy te-
metőben, ahol az emberek koszorú-
kat dobálnak egymás fejéhez, a nem-
bürokraták sem lehetnek túlságosan 
rokonszenvesek. És még csak nem is 
hivatkozhatunk a kubai tempera-
mentumra, hiszen inkább olyanok 
ezek a képek, mintha Max Linder 
burleszk-filmjeiből kölcsönöztek vol-
na egy verekedési nagyjelenetet. 

Ez annál inkább meglelpő, mert a 
rendező a főhős hivatali viszontag-
ságainak rengeteg komikus lehető-
ségét, helyenként ízléssel és mérték-
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kel tudja kiaknázni. (Egy bürokra-
tán sem lehet másfél órán át harsá-
nyan nevetni). A foghegyről odave-
tett mondatok talán még egy pesti 
ügyfélfogadáson is elhangozhatná-
nak. A hivatalnok, akinek kezében 
félúton megáll a pecsét, mert meg-
szólalt a munkaidő végét jelző csen-
gő; a hivatal, ahol éppen bürokrácia-
ellenes felvonulást tartanak, és 
emiatt nem tudják megadni a kért 
aláírást — mind, mind telibetaláló 
jelenetek. 

Aggódva figyeljük a szerencsétlen 
fiatalember bürokratavíziós álmait, 
meddig bírja még szegény a bürok-
ratizmussal való szüntelen hadako-
zást — a rendező pedig a minden-
kori bürokratának kijáró komikus 
szituációkat? Az áldozat végül még-
is a bürokrata, díszes gyászmenet kí-
séri utolsó útjára. A tettes: a sze-
rencsétlen unokaöccs pedig már 
egy zárt intézet lakója. (Meg tudjuk 
érteni). Nagyon tetszett a fiatalem-
ber, Salvador Wood játéka: termé-
szetesen megrajzolt és balszerencsé-
jében rokonszenvessé váló figurát 
állított elénk. 

A film témájának sokféle kifeje-
zési lehetőségét: szatíra, helyzetko-
mikum, tragikomédia, csak egy na-

gyon gyakorlott és biztoskezű ren-
dező tudná úgy „adagolni", hogy 
hatásából egyik se veszítsen. Kár, 
hogy ebből a jó lehetőségeket tarto-
gató filmszatírából, melyben időn-
ként megmutatkoznak a rendező 
legjobb képességei is — legmaradan-
dóbb emlékünk néhány hosszúra 
nyúló verekedés, és egy-egy nem 
túlságosan eredeti burleszk remi-
niszcencia. 
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