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A csodálatos  Madame Rosa 
Kiküldött  tudósítónktól  

Géraldine  Chaplin  és  Fer-
nando  Rey  — Carlos  Saura:  
Eletem,  Elisa  című  fiim-

iében 

Az  idei  Viennale  
programja  változatosabb  
és  érdekesebb  volt,  mint  
az  előző  évieké.  Edwin  
Zbonek,  a  bécsi  film-
fesztivál  igazgatója  évek  
óta,  következetesen  tö-
rekszik  arra,  hogy  a  
filmhétre  meghívott  al-
kotásokkal  egyrészt  az  
Osztrák  filmművészeiket  
inspirálja  bőségesebb,  
modernebb  munkálko-
dásra,  másrészt  eleget  
tegyen  a  'bécsi  moziné-
zők  jogos  vágyának:  
idejében  megismerni  a  
nemzetközi  filmművé-
szet  izgalmas,  ú j  alkotá-
sait.  A  Viennale  sokszor  
évekkel  megelőzi  e  te-

kintetében  az  osztrák  
fi iim forgalmazókat.  Fen-
tiek  érdekében,  ebben  
az  évben  a  műsor  egyik  
része  „Cannes  —  Bécs-
ben"  cím  alatt  zajlott,  a  
többi  között  Enmanno  
Olmi,  Krzysztof  Zanus-

si,  Claude  Chabrol,  Car-
los  Saura  filmjeivel  
összesen  42  játékfilmet  
mutattak  be,  köztük  24-
et  a  Viennale  másik  cél-
kitűzése  szerint  válasz-
tottak,  nevezetesen:  s  
dolgozó  ember  hétköz-
napjai  —  témakörben.  
Hazáinkat  Mészáros  
Márta  Ők  ketten,  Kilenc  
hónap,  és  Szabó  István  
Budapesti  mesék  című  
filmjei  képviselték.  

A  Cannes-i  filmekről  
annak  idején  részletes  
beszámolókat  közöltünk  
lapuink  hasábjain,  ezút-
tal  essék  szó  a  többiről.  

Ügy  látszik,  a  nemzet-
közi  filmfesztiválokon  
egyre  gyakoribb  film-
motívum  —  a  Viennale t 
megelőző  párizsi  feszti-
válon  is  tapasztaltam  —  
az  emberi  kapcsolatokat  
mérgező  terror,  feszült-
ség,  félelem  és  —  ma-
gány.  Így  Claude  Chab-

rol  különös  filmje:  
Alice  vagy  az  utolsó  
menekülés  a  terror,  a  
feszültség  légkörét  
árasztja  —  anélkül  
azonban,  hogy  a  vász-
non  egyetlen  terrorcse-
lekményt  is  látnánk.  A  
főszereplő  (Sylvia  Eris-
tél,  a  sexfilmekből  is-
mert  gyönyörű  nő,  aki  
f'ilmszínésznőként  is  
megállja  a  helyét)  öt  évi  
házasság  után  hirtelen  
úgy  érzi,  nem  tud  to-
vább  a  férjével  élni  —  
kocsiba  ül,  és  nekivág  a  
világnak.  Ezután  furcsa  
dolgok  történnek  vele,  
de  ezék  a  történések  
szavakkal  szinte  elme-
sélhetetlenek,  a  kép  be-
szél.  Chábrol  precíz,  ki-
számított,  mesteri  ren-
dezése  —  sokan  jogosan  
hasonlítják  őt  Hitch-
cockhoz  —  feszült  han-
gulatokkal  sokkol,  s  már  
az  első  percektől  magá-
val  ragadja  a  nézőt,  aki  
elfogadja  a  megmagya-
rázhatatlan  események  
belső  tarvényszerűségeit,  
s  megérti:  Alice  képte-
len  kimenekülni  a  kas-
télyból  ahová  befogad-
ták.  De,  amikor  ez  vég-
re  sikerül  neki  —  egy  
idő  múlva  ugyanoda  vi-
szi  vissza  az  útja.  Kör-
forgás.  Mint  a  születés-
élet-halál  —  legalábbis  
Chabrol erre  céloz  nyi-
latkozatában.  A  film  fe-
szült  légköre  csak  az  
utolsó  jelenetben  oldó-
dik,  amikor  kiderül '  



Alice  a  kocsiját  egy  fá-
nak  vezette,  s  a  halála  
előtti  percekben  élte,  ál-
modta  végig  élete  szo-
rongásait. 

Carlos  Saura  Elisa,  
életem  című  filmje  apa  
és  leánya  találkozása  —  
húsz  év  után..  (A  lányt  
Géraldine  Chaplin,  az  
apát  Fernando  Rey  ala-
kítja,  ez  utóbbi  1977-ben  
Cannesban  ezért  a  sze-
repéért  a  férfi alakítás 
díját  íkapta.)  Egymásra  
találásuk,  emlékeik  új-
raélése,  s  újraismerke-
désük  —  félelmük  a  kö-
zös  élettől,  de  a  ma-
gánytól  is,  a  szorongás  
az  öregségtől,  haláltól,  
betegségtől,  az  élettől  —  
mindez  váltakozva  lengi  
be  ezt  a  kicsit  lassú  
tempójú,  nyomasztó  fil-
m e t 

(Egyébként,  ez  a  té-
ma:  két  emiber,  apa  és  
lánya,  vagy  anya  és  lá-
nya;  vagy  férj  és  fele-
ség  találkozása  —  hosz-
szú  évek  után,  egyre  
gyakrabban  tér  vissza  a  
különböző  filmekben.  A  
párizsi  fesztiválon  be-
mutatott  Anna  találko-
zásai,  továbbá  az  Emlé-
kezz  a  nevemre,  vala-
mint  Igmar  Bergman  
legújabb  filmje,  az  öszi  
szonáta  ilyen  találkozá-
sok karé  épül,  hogy  csak  
a  legújabbakat  említ-
sük.) 

A  francia  Alain  Flei-
scher  Zoo  Zero  című  
filmjének  története  sem  
mesélhető  el;  fantaszti-
kus,  misztikus  jelene-
tekben  látunk  kitömött  
állatokat,  és  állati  masz-
kokat  viselő  embereket.  
Viszont  azt,  hogy  ki,  mi,  
mit  és  miért  tesz  —  a  
néző  képtelen  kitalálni.  

A  mai  embert  a  mai  

Pieral  és  Catherine  Jour-
dan  — Alain  Flelscher:  Zoo  

Zero  című  filmjében  

élet  konfliktusaiban  rea-
lisztikus  eszközökkel  
ábrázoló  filmek  kétség-
kívül  jobban  vonzották  
a  nézőket.  A  spanyol  
Maniuel  Gutiérrez  Ara-
gon  Fekete  ivadékok  
című  filmje  —  amélyet  
mindmáig  nem  engedtek  
Spanyolországban  be-
mutatni,  Frairnco  ma  is  
élő,  fasizmust  visszakí-
vánó  híveiről  tár  riasztó  
képet  a  néző  elé.  A  Me-
nekülés,  az  NDK-beli  
Roland  Gráf  rendezése  
kényes  témát  boncol.  
Hőse  egy  orvos,  aki  sér-
tett  hiúságból  úgy  dönt,  
hazájából  az  NSZK-ba  
menekül.  Mire  felesz-
mél,  s  megbánja  elhatá-
rozását,  már  késő  —  
nincs  visszaút.  A  tehet-
séges  csehszlovák  rende-
zőnő,  Vera  Ohyitilová  
Játék  az  almákért  című,  
több  fesztiválon  díja-
zott  vígjátéka  ugyan-
csak  kórházi  környezet-
ben  —  méghozzá  a  szü-
lészet-nőgyógyászaton  —  
játszódik.  Jiri  Menzel  
alakítja  a  főszereplő  
csetlő-botló,  ügyetlenke-
dő,  szoknyabolond  nőor-
vost,  játéka  azonban  

nélkülözi  az  eredeti  szí-
neket  —  Peter  Sellers  
eszközeivel  él.  A  vajúdó  
és  szülő  nők  ágya  mel-
lett,  vagy  a  műtőben  ci-
vakodó,  szerelmeskedő  
ápolónő  és  az  orvos  ket-
tőse  nem  mindig  fa-
kasztja  kacajra  a  néző-
ket  Chytilová  eredeti-
nek  indult  tehetsége  —  
ebből  a  filmből  úgy  lát-
szik  — kicsit  megkopott,  
csak  a  vígjátékok  ismert  
sémáival,  ú j  elemekkel  
nem  találkozunk  a  film-
jében.  Játékosan  kedves,  
humorosan  ötletes  az  
olasz  Sergio  Citti  A  ka-
bin  című  filmje.  Kis,  
olykor  csak  néhány  per-
ces  epizódokban  mutat-
ja  be  az  olasz  tenger-
part  néhány  jellegzetes  
figuráját.  A keret  az  öl-
tözködő  kabin;  amely-
ben  különböző  figurák,  
fiatalok,  öregek  vetkez-
nek,  öltöznék,  s  közben  
velük  és  körülöttük  
nyüzsög  az  é l e t . . .  

A  Viennale  legna-
gyobb  élménye  az  Emilé  
Ajar  magyarul  is  meg-
jelent  Előttem  az  élet  
című  regényéből  készült  
Oscar-díjas  film  volt,  



Simone  Signoret  és  Samy  Ben  Youb  az  Előttem  az  élet  
cimű  filmben.  Rendező:  Moshe  Mizrabi  

Moshe  Mizrahi  rendezé-
sében,  Simoné  Signore t-
val  a  főszerepben.  A  
film  Párizsban,  a  Belle-
ville  negyedben  játszó-
dik,  itt  él  Madame  Ro-
sa,  egy  kanyargós  lép-
csőjű,  lilftnélküli  ház  
sakadiik  emeletén',  zsidó,  
arab,  néger,  francia  gye-
rekeikkel,  akiknek  anyja,  
akárcsak  Rosa  hajda-
náin,  az  utcán  keresi  a  
kenyerét.  A  gyerekeket  
megőrzésire  vitték  a  jó-
szívű  volt  pályatárshoz,  
de  olykor  meg  is  feled-

keznek,  a  gyerekekről  
is,  s  az  értük  járó  pénz-
ről  is.  Rosa  ezzel  nem-
igen  törődik.  Mint  pros-
tituált,  megjárta  Európa  
és  Afrika  nagyvárosait,  
mint  zsidó  —  Ausch-
witz  poklait.  Pihenni  
vágyik.  Neki  a  gyere-
kek:  ú j  világ.  A  velük  
való  törődés  meleg  su-
garában  talál  még  elég  
fényt  és  örömöt,  hogy  
legyen  ereje  öreg,  beteg,  
elhasznált  testét  tovább-
cipelni  —  élni.  A  gyere-
kek  között  a  legidősebb.  

Jan  Nowicki  — Krzysztof  zanuss i :  Spirál  cimű  filmjének  
egyik  jelenetében  



és  Rosának  a  legkedve-
sebb  a  szép  arab  kisfiú,  
Momo.  Kettejük  gyön-
géd,  szerető,  önzetlen  
kapcsolata  —  ez  a  film.  
Erről  a  szeretetről  soha  
nem  esik  szó.  Simoné  
Signorét  eljátssza;  a  fiú  
láttán  ellágyuló,  felra-
gyogó  tekintetével,  a  
gyereket  korholó  hang-
jában  féltő  gonddal.  
Tudja,  a  fiú  képes  érte  
mindenre,  ezért  őt  kéri  
meg:  soha  ne  engedje,  
hogy  kórháziba  vigyék,  
attól  jobban  fél,  mint  a  
haláltól. 

Simoné  Signorét,  aki  
1978  Oésar-díját  kapta  a  
legjobb  nőli  alakításért  
—  ezer  színinél,  gesztus-
sal  hozza  elénk  Rosa  
asszonyt.  Régi  életörö-
mét,  kacérsógát,  aho-
gyan  a  tükör  előtt  ag-
gódva,  szomorúan,  de  
mégis  reménykedve  
vizsgálja  szépsége  ron-
csait,  és  parókával,  pi-
rosítóvai,  tollakkal,  cif-
ra  ruháikkal  próbálja  
visszahozni  a  visszahoz-
hatatlant.  A  mosolyában  
leírhatatlan  szomorúság,  
bánatán,  elesettségén  

viszont  áttör  a  mosoly,  
az  élet  szeretete.  Halálos  
betegen  viszik  őt  a  ház  
lakói  píros  karosszéké-
ben  a  szabadba,  ahol  
Rosa,  karimás  kalapjá-
ban,  felvidámodva,  és  
élvezve  a  levegőt,  a  
fényt,  átengedi  ernyedt  
testét  a  nap  melegítő  
sugarainak.  Dohánytól,  
italtól,  betegségtől,  öreg-
ségtől  hörgő  hangján  is  
megrezdül  a  szeretet,  
hiszen  Rosa,  aki  bölcs  
és  tapasztalt,  mindenkit  
szeret  maga  körül.  És  őt  
is  szeretik.  A  házbeliek,  
a  néger  utcalány,  a  fia-
tal  férfiak,  akik  a  lép-
csőn  cipelik,  az  idős  or-
vos.  És  mindenkinél  
jobban  Momo,  akit  ez  a  
szeretet  rendkívüli  erő-
vel  ruház  fel.  Képes  a  
már  szinte  haldokló  
öregasszonyt  elbújtatni  
mindenki  elől  —  hogy  
ne  vigyék  a  kórházba  
—,  és  napokon  át  őriz-
geti  maga  mellett  a  ha-
llott  nő  tetemét  

Szomorú,  és  mégis  op-
timista  fűm  az  Előttem  
az  élet.  Hiszen  annyi  
megromlott  kapcsolat-

Dagmar  Bláhová  a  Játék  
az  almákért  című  filmben.  

Rendezfi:  Vera  Cbytllová  

ról,  brutalitásról,  terror-
ról,  kilátástalanságról  
hírt  adó  film  utáni,  ez  
Végre:  bensőséges,  szép  
emberi  érzelmekről,  sze-
retetről  és  reményről  
szól. 
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