
főleg a női tnyakkivága-
tök és szoknyák centimé-
terei foglalkoztatják. Ám 
érdekes [módon, ezek a 
centiméter tilalmak 
csakis az olasz közönsé-
get »sújtják*. A kopro-
dukciós, vagy a külföldi 
exportra szánt olasz fil-
mek gátlás nélkül, igen 
bőkezűen mutogathatnak 
mezítelen nőket és fe-
detlen melleket. így, 
köztudomású, hogy Mar-
tiné Carol például Pá-
rizsban a Lucnezia Bor-
gia című filmben borral 
öntözhette saját mezíte-
len testét. De Olaszor-
szágban nem tehette 
ugyanezt meg. Olaszor-
szágban a cenzori olló 
könyörteleniül kivágta a 
jelenetet. 

A vallásos és morális 
1 tabukon kívül még szá-
mos tilalmas téma van. 
És számuk egyre szapo-
rodik. A hivatalos cen-
zúra pedig maga után 
vonja a film vállalkozá-
sok öncenzúráját. Hiszen 
az állami támogatások 
ki nem mondott felté-
tele a filmalkotások bi-
zonyos szelektálása. A 
filmgyártó öncenzúrája 
viszont elkerülhetetlenül 
a szerzők, forgatókönyv-
írók, rendezők stb. ön-
cenzúrájára vezet. 

Ez az egyik, oka an-
nak, hogy az utótobi évek 
olasz filmtermése bizo-
nyos művészi egyenet-
lenséget mutat. Minden-
esetre a nieorealista film. 
amely hőskorában az al-
kotói szabadság a de-
mokratikus szellem és a 
kereskedelmi siker szim-
bólumává vált Olasz-
országban, többek között 
az olasz filmhatóságok 
kíméletlen beavatkozá-
sai miatt vesztette el ré-
gi pozícióját saját hazá-
jában. 

MAGORI ERZSEBET 

A KIKÖTŐ GYERMEKEI 
"A kikötő gyermekei* 

című színes szovjet film 
az első világháború előtti 
évek illegális forradalmi 
mozgalmából veszi té-
máját. Történetének egy 
másik ága olyan miliőbe 
vezet, amely igen távol 
esik a politikától. A cir-

; imsz világa is megeléve-
j nl^ik a filmben, s ez bi-
zonyára csak fokozza 
vonzóerejét. 

Áz illegális nyomda 
betűkészletét a kikötő-
ben játszó gyermekek 
megtalálják és széthord-
ják. Amikor azonban 
megtudják, hogy a rend-
őrség le akarja foglalni 
az egyik kiszuperált hajó 
orrába dugott betűket, 
Peps, a néger cirkuszi 
birkózó segítségével 
megmentik, s biztonság-
ba helyezik a rakományt. 
Peps és Artyomka, az 
árva kisfiú együtt mene-
kül a nyomdát mentő 
forradalmárokkal. 

Artyomka alakja a tör-
ténetben központi helyet 
kap. Ez a koraérett gye-
rek, amikor a véletlen 
úgy hozza, készségesen 
elrejti az illegális röpla-
pokat, őrzi a lázadók 
titkát Egyébként semmi 
nem különbözteti meg 
barátaitól: a kikötő gyer-
mekeitől. ö is szeret 
hancúrozni, verekedni, 
imádja a cirkuszt, a bo-
hócokat a birkózást és 
az idomított kiskutyát. 
Ljaszja, a kis műlovarnő 
iránti vonzalma kedves 
és megható. 

A. Abszolon rendezé-
sére életgazdagság és a 
részletek gondos kidol-
gozottsága jellemző. — 
Meszchijev operatőr sok 

hatásos, szép képpel já-
rul hozzá a produkció 
sikeréhez. 

"A kikötő gyermekei* 
fővonása a kalandosság, 
a tartalmi gazdagságra 
való törekvés. Ebből ered 
hibája is, az alkotói el-
gondolásokkal nem min-
dig egyenértékű művé-
szi kifejezési fonnák 
keveredése. így a film 
kissé zsúfolt. Egy törté-
net keretében csak ak-
kor lehetne három, ön-
magában is bonyolult 
kérdést megoldani (mint 
amilyen az illegális for-
radalmi mozgalom, a né-
ger alakjában exponált 
fa ji megkülönböztetés és -
az artisták kiszolgálta-
tottsága, a cirkusz vál-
lalkozó zsarnoki ember-
telenséget ha azoknak 
összefüggését már az ex-
pozíció érzékeltetné. így 
egyes , részletek szinte 
önállósulnak, s ez veszé-
lyezteti a sokágú cselek-
mény egységes hatását. 
A cári rendőrség ábrázo-
lása a filmben nem reá-
lis. A rendőrfőnök való-
sággal bohózati figura. 

A szereplők sorából ki 
kell 'emelni a pajkossá-
gában, okosságában, hű-
ségében egyaránt szere-
tetreméltó Artyomka 
megszemélyesítőjét: Bor-
ja Alekszandrovot De, 
nemcsak kedves arca, 
homlokába hulló szóké 
haja; értelmet sugárzó 
szeme teszi vonzóvá, ha-
nem keresetlen egysze-
rűségű játéka is. Színész-
társai: — Tito Romalio, 
Larkina, Plotnyikov és 
Trojanovszkij — méltó 
társéi a sikerben. 
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