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Meghal egy indián asszony, anüg 
a féarje eladja magát, hogy meg-

legyen a pénz az operációra. Becsa-
pott, összefogdosott emberek kara-
vánja vonul az őserdei munkatelep-
re, közitük a 'halott asszony férje, két 
kisfia, s a férfi húga. Kardlappal ver-
nek valakit. Tenyérnyi fejszék csap-
kodják az évszázados mahagóni tör-
zseket, szálánkokat tudnak csak ki-
vájni a tömör és szívós élőanyagból. 
A fejszék! nyiele véres — a képekben 
ott remeg az emberi erő és a fel-
adat irtózatos aránytalansága. Aztán 
éjszaka lesz. És éjszakánként csuk-
lóiknál felkötött emberek lógnak a 
magasban, ájult vinnyogásuk mesz-
szire hallatszik . . . 

— Grandguignol — súgják lené-
zően a közelemben. A magasból le-
eresztett emberi testek elzuhannak a 
földön. A suttogó feláll a széksor 
végén, a társnője is követi, kimen-
nek. Rendben van. A film feszült-
sége roppant iramban rohan fel a 
tragikus fokig, és a képekhez ide-
gek kellenek, ahogy mondani szo-
kás. De vajon ezek ketten, ^kik el-
mentek, grandguignolnak nevezték-e 
A félelem, bérét is? És ott hagyták-e 
azt is? Bizonyos, hogy nem hagyták 
ott, bizonyos, hogy lenyűgözve néz-
ték a nagyszerű Montand-t és az ér-
dekfeszítés nemtelen fogásait — sza-
kad-e vagy sem az a lánc, zuhan-e, 
marad-e a nitroglicerines autó? 
Nem szakadt, nem zuhant, na. per-
sze. De itt elzuhan a kikötött mun-
kások teste, arccal a földre, ez tehát 
— grandguignol. 

Ea. az első vádpont az Akasztot-
uik lázadása ellen. Hosszabb vi-

tát. komolyabb érveket ez nem kí-
ván : a film, h a úgy tetszik, csakugyan 
rémtörténet. Az elnyomás — és mel-
lesleg a fehér és keresztény civili-
záció — rémtörténete, és inkább 
mértéktartó, mint túlzott, inkább 
tárgyilagos, mint élezett. Csakhogy 
ez a mértéktartás az igazsághoz van 
szabva, és nem a ravasz érdekfeszí-
tésre, az adagolt izgalmakra áhítozó 
mozilátogatók kedélyvüágához. A 
film az emberi kiszolgáltatottság 

végső határain jár. Ezt a végső ha-
tárt ki kell fejeznie, ennek a képei 
nem hiányozhatnak belőle, akkor 
sem, ha a képekbe fogott emberi 
kíntól elpattan a filmszalag, külön-
ben értelmét vesztemé az egiész. 

Két fiatal munkás megszökik a 
mahagóni-telepről — a kiszolgálta-
tottság képei ezekben az epizódok-
ban bontakoznak ki szorongatóan. 
Útjuk, menekülésük nincs; üldözőik 
kényelmes lovaglással is utolérik 
őket. Amikor összecsapnak. az 
egyik szökevény megszerzi az ellen-
fele pisztolyát. Tragikus erejű kép 
ez, mint annyi még a filmben'. Két 
kézzel markolja a fegyvert, az el-
nyomókét, a hatalom fegyverét, uj-
jai lázasan nyomkodják a ravasz 
védőlemezét — azt hiszi, úgy kell 
a pisztolyt elsütni. Kényelmesen, 
nyugodtan lövik le. Társát a nyakán 
megpányvázva viszik vissza a telep-
re, kegyetlen képek peregnek újra, 
és a nézőtéren itt-ott elhangzik a 
második vádpont is — a naturaliz-
musé. 

Ez a vádpont az egyszerű, közke-
letű fogalomzavarok körébe tar-

tozik. Korunkban a naturalizmus: 
hatásvadászat. Élet helyett »életes-
ség«, valóság helyett a valóság ócs-
ka torzképe, vagy még az se, csak 
ostoba kiagyal ás. és közben kdika-
csintgatás a képből — borzadozik-e 
kellőkép a néző? (Van idilli formája 
is, annál könnyezni kell, vagy me-
rengeni az élet mélységein, miköz-
ben a film jógyomrú fő hőse meg-
iszik egy pohár legyet . . . ) Az Akasz-
tottak lázadásában végsőkig éles ha-
tások váltogatják és ellenpantozzák 



egymást, amilyeneket a végső ki-
szolgáltatottság témája megköve-
tel, de a film tökéletesen mentes 
minden 'hatásvadászattól. Megha-
tóan és megrendítően mentes — azt 
is mondhatni A leggyötrőbb képe-
ken is szemérmesség érzik. Az em-
beri fájdalom természetes rejtőzése, 
és a kiszolgáltatottak: szégyenkezé-
se az önkény miatt, amiben részük 
van, és ami kámzóan szemérmetlen. 
Hogy ez benne van a filmben, hogy 
ezt sikerült megvalósítani az ember-
telenségnék azon a végső határán, 
ahol a filmnek le kell peregnie — 
a film alkotóinak ez a legnagyobb, 
már-már a lehetetlenséggel határos 
művészi tejesátménye. 

Egy képet csak példáinak: — aki 
a filmet megnézd, ezt nem fogja 

elfelejteni. A telepre visszahurcolt 
szökevénnyel maga az ültetvényes 
akar leszámolni. (Az egyik — mert 
hárman vannak.) Nyakán a pány-
váva! kiviszi az erdőbe, a follyó part-
jára, ós mindent megtehet vele, 
nincs égi és földi hatalom, ami le-
fogja a kezét A fiaital munkás ret-
teg az ismeretlen sors előtt, de a ret-
tegése kirobbanóan vad indulattá 
csap át az utolsó pillanatban. Meg-
ragadja, fához kötözi az emberi 
szörnyeteget ós kiszúrja a szemét 
Aztán felvesz egy szikladarabot, me-
redten, halálos szégyenben áll egy 
pillanatig, és a> folyóba ugrik. — Ez 
a jelenet, az emberi szégyennek ez 
a pillanata önmagában i s zár-
tan, a legnagyobbak közé tartozik, 
amit a filmművészetben megterem-
tettek. De nem könnyű végignézni 
— az igaz. 

A megvakított ültetvényes agyon-
lövi magát, az embertelen ha-

talom megrendül, valami más kez-
dődik. A munkások szenvedése fo-
kozódik ugyan, mert az elnyomás-
nak nem természete, hogy tanuljon, 
de már érlelődik és hamarosan ki-
robban a lázadás. És itt a harmadik 
vádpont. A film eleve olyan feszült-
séggel indült, olyan magas fokra 
csapott fel már az első részekben, 
hogy tovább fokozni többé nem le-
het. Mire a tények drámája után be-
állana a cselekmény drámája, nincs 
mód ezt a vihart a maga teljességé-

ben művészien megvalósítani. A fe-
szültség nem esik vissza, de megáll 
egy szinten, az ábrázolás szimpla 
jelzésekké vékonyodik, és ez a szint, 
ezek a jelzések — sematikusak. 

Hogy mi a sematizmus, ezt tud-
juk. Csakhogy — csakhogy más-

fa j t a is van, mint amilyet volt mó-
dunk megismerni a közelmúltban. 
Olyan képletesség, olyan sematizmus 
is van, amelyben a legmélyebb, a leg-
őszintébb meggyőződés válik tehetet-
lenné a kifejezés végső gondjai kö-
zött. Amelyben' a legszentebb emberi 
hit állít magának akaratlan kelepcét, 
ment olyan sűrítésbe, fokozásra és 
tisztázásra vágyik, ami már nem 
művészi kép. hanem té te l Ilyen se-
matizmusban reked meg végül az 
Akasztattak lázadása; a harmadik 
vádpont tehát igaz — de bárcsak el-
mondhatnánk, hogy sosem volt 
másfaj ta sematizmussal - dolgunk. 
A tanulság mindenesetre ma is 
megszívlelhető. A sematizmusban 
nem a tételesség a legnagyobb hiba, 
mert még a tételesség is tehet meg-
rendítő, ha megvan benne a meg-
győződés ereje — mentség csak az 
ügyeskedésre, a színlelésre, az á t 
nem érzett érzésekre nincs. 

Az Akasztattak lázadása tragikus 
erejű, megrendítő hatású nagy 

film. Alkotásnak talán nagyobb, ki-
fulladásában is szenvedélyesebb, 
mint Traven világhírű regénye, 
amelyből készült. Valami ősi, nép-
költészeti jellegű ösztönösség páro-
sul benne a modern realizmus szűk-
szavú fegyelmével, tudatosságával 
A rendező — Alfredo B. Cravenna 
— 'higgadtan, 'keményen tar t ja ke-
zében a legapróbb mozzanatokat is; 
művészi merészségét, végső megre-
kedését is, tisztelet illeti. Figuerea, 
az operatőr, egyenrangú művész — 
minden képe látomás és. dráma, 
fénnyel és sötéttel káprázatosan bá-
nik. (Más mexikói filmékiből is is-
mer jük fölényes artisztikumót.) 
Pediro Armendariz, asz indián mun-
kás, és Ariadna, a Ihúga szinte 
eszköztelen ül játszik — a rendezés 
tudatosssága az ő játékuk által 
egyesül az ősivel a legmélyebben 
hitélessel. 
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