
Egy  ötlet,  
más  semmi...  

Az  ötletnek  önmagá-
ban  nincs  nagy  irodalmi  
rangja.  Nemigen  szok-
tunk  Tolsztoj  vagy  Tho-
mas  Mann  frappáns  öt-
leteiről  beszélni,  inkább  
olyan  írókkal  kapcsolat-
ban  emlegetjük  azt,  
mint  Molnár  Ferenc,  
Somerset  Maugham,  
vagy  George  Feydeau.  
Az  egy  ötletre  épülő  no-
vella  vagy  vígjáték  
többnyire  nem  patinás  
műremek,  hanem  bravú-
ros  mestermunka,  ha  . . .  

Nos,  éppen  ez  a  „ha"  
a  bökkenő.  Mert  Molnár,  
Maugham  és  Feydeau  
műveiben  az  ötlet  csillo-
gó  egésze  a  rész-szipor-
kák,  poén-petárdák,  
szellemi  bűvészmutatvá-
nyok  sorozatában  ölt  
testet  és  éppen  ez  az,  
ami  sajnálatosan  hiány-
zott  Bogáti  Péternek  
John  Wyndham  novellá-
ja  alapján  készült  tévé-
játékából. 

Az  ördögi  szerencse  
alapötlete  egészen  taka-
ros:  az  ördög  megjele-
nik  egy  mai  angol  fia-
talember  lakásán,  aki  az  
ősi  alkut  —  vagyonért  
cserébe  lelket  —  találé-
kony  módon  úgy  csava-
rintja,  hogy  kérésére  az  
ördög  varázsos  hatalmá-
val  a  totó-meccsek  fut-
baltabdáját  juttatja  cél-
ba,  ezen  a  fiatalember  
többszázezer  fontot  ke-
res,  és  végül  is  nem  ő,  
hanem  a  százezreket  le-
gomboló,  s  ezzel  a  két-
ségbesésbe  hajszolt  to-
tó-irodás  köt  vérpecsé-
tes  alkut  az  ördöggel.  
Slusszpoén:  „Odaát",  az  
alvilágban  hanyagul  
könyvelnek,  ezúttal  is  

olyat  vásároltak  meg,  
ami  már  úgyis  az  övék.  
A  totó-irodás  ugyanis  
virágzó  vállalkozását  
hajdanán  a  lelkéért  cse-
rébe  kapott  pénzből  in-
dította. 

A  csattanós  történetek  
jó  mulatságot  nyújtanak  
és  ezért  érdemes  elmé-
lázni  az  elszalasztott  le-
hetőség  felett.  Ha  Bogá-
ti  Péter  dialógusai  kihe-
gyezettebbek,  ha  több  
lenne  a  szövegben  az  
efféle  játékhoz  oly  el-
engedhetetlen  kecses  
könnyedség  és  elmeél,  
ha  Dobai  Vilmos  rende-
zése  nem  szájbarágóan  
naturalisztikus,  hanem  
bizarabb  és  lebegőbb,  ha  
nincs  a  dramalett  röpke  
harminc  percében  is  
megannyi  üresjárat,  ak-
kor  az  Ördögi  szerencse  
a  maga  igénytelenebb  
műfajában  is  ügyes  
munka  lehetett  volna.  

Így  azonban  valóban  
csak  az  ötlet  értékelhe-
tő,  mert  a  megvalósult  
mű  a  színészeknek  sem  
nyújtott  nagy  lehetősé-
geket.  Tomanek  Nándor  
a  tőle  megszokott  szín-
vonal  alatt,  mórikálón  
játszotta  az  ördögöt,  
Kertész  Péter  jellegtelen  
volt  a  fiatal  fér j  jelleg-
telen  szerepében,  Káldi  
Nóra  pedig  édeskés  az  
ifjú  feleség  rövid  jele-
netében.  Egyedül  Inke  
László  teremtett  meg-
győző  figurát:  a  totó-iro-
da  tulajdonosának  alig  
néhány  mondatában  is  
felvillantotta  a  dörzsölt  
üzletember  alakját,  aki-
nek  még  az  ördög  sem  
jár  túl  az  eszén.  
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A  CÍMLAPON:  
Maria  Schneider,  a  
V i o 1  e  n  t  a  című  svájci  
film  főszereplője.  Ken-
dező:  Dániel  Schmied  

(Bán  Judit  felvétele)  

filmvilág 

XXI.  évf.  22.  sz.  Film-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hó-
nap  1-én  és  lS-én.  
Főszerkesztő: 
Hegedűs  Zoltán.  
Kiadja  a  Lapkiadó  Vál-
lalat.  Felelős  kiadó:  
Siklósi  Norbert.  
Szerkesztőség  és  ki-
adóhivatal  :  Budapesi  
VII.,  Lenin  körút  9—11.  
Telefon:  221-285.  Levél-
cím:  1906  Postafiók  223  
Terjeszti  a  Magyar  Pos-
ta.  Előfizethető  bármely  
postahivatalnál,  a  kéz-
besitőknél,  a  Posta  hír-
lapüzleteiben  és  a  Pos-
ta  Központi  Hírlap  Iro-
dánál  (1900  KHI,  Buda-
pest  V.,  József  nádor  
tér  1.)  közvetlenül  vagy  
postautalványon,  vala-
mint  átutalással  a  KHI  
215-96  162  pénzforgalmi  
jelzőszámlára.  Előfizeté-
si  dij  >/«  évre  24,—  Ft  
Külföldön  terjeszti  a  
„Kultúra"  Külkereske-
delmi  Vállalat,  H—1389  
Budapest,  Postafiók  149.  
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Felelős  vezető:  
Sümeghi  Zoltán  igazgató  
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