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Reménytelenül zuhog az eső, két 
fiatal arc tekint ki az ablak mö-

gül a végeláthatatlan vízáradatba. 
Kinyílik a kapu, a fiú kiszalad raj-
ta és egy kis papírcsónakot kezd 
úsztatni az esőtengerein. Ha nartot 
ér — szerencsénk lesz, mondják. 

Ezzel a kedves, játékos ötlettel 
kezdődik A feleség című film és ha-
mar megértjük az alkotói szándékot: 
gyermeklelkű, a felnőttség küszöbé-
hez alig-alig elérkezett fiatalok vi-
lágába vezetnek el bennünket, vi-
lágba, melyben játék és komolyság 
kibogozhatatlanul keverednek, me-
lyet apró, csacsi örömök, kis titikb-
lódzások töltenek ki. A kislány szü-
letésnapjára mackót kap újdonsült 
férjétől ajándékba, mert közben ki-
derül, hogy a két fiatal titokban 
összeházasodott és azt is megtudjuk, 
hogy a kislány még most is fél ki-
csit szigorú, komoly, nem mindig 
elnéző édesanyjától. — A jellemzés 
finom, szellemes megoldásaival él-
nek itt az alkotók, jól eltalált gesz-
tusok (pl. a fiú mackós mozgása, 
ügyetlen szemérme) és párbeszéd-
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töredékek rajzolják meg a hősöket 
a hosszadalmas informálás helyett. 
Nagyon kifejező például az anya 
bemutatása, akit bosszant a kislány 
kései hazatérése, mégsem akar egé-
szen értetlen és elutasító lenni. In-
gerültségét és fegyelmét egyszerre 
mutató arcjátéka, korholó szavai 
zárkózott, boldogtalan, erős ember-
ről vallanak. Ugyanilyen erőteljes 
színekkel vázolja fel a film az el-
vált apa második feleségének port-
réját. Egy rendetlenül félrelökött 
cipő, állandóan parancsolásra csat-
tanó hang, a mozdulatok harsány 
fcözönségessége hitelesen idézik fel 
ennek a felületes, kicsit üres és ön-
ző asszonynak képét. Ezek a dialó-
gusokban fukar, színészi eszközök-
ben és képi megoldásokban annál 
beszédesebb jelenetek sokat ígérő 
bevezetését jelzik egy modern drá-
mának, melyben egy magára hagya-
tott és egy boldogságát éppen meg-
alapozó asszony életének érdekes 
párhuzama válhatna a történet ge-
rincévé. 

A film alkotói azonban érthetet-



lenül hátat fordítanak ennek a kí-
nálkozó lehetőségnek. Történetüket 
inkább a látványosabb, külső ese-
ménygazdagságra kívánják építeni 
és a lélektani dráma belső megraj-
zolása helyett a romantikus, kalan-
dos meseszövés felé veszik útjukat. 
Érdekes, szokatlan események tanúi 
leszünk, közép-ázsiai expedíción ve-
szünk részt, aggódunk hőseinkért a 
pestis járvány ellen folytatott bátor 
küzdelmükben, örülünk az archeoló-
giai ásatások váratlan sikereinek, 
csak éppen azt nem éljük velük vé-
gig, ami a film indítása és a téma 
szerint a legjobban érdekelt volna: 
milyen gondokkal kell megküzdenie 
egy fiatal diákpárnak, míg a házas-
ságban megtalálják a mindennapi 
élet harmóniáját. Persze a rendkí-
vüli helyzetekben való helytállás is 
lehet a hűség próbája és ezek a fia-
talok szép szenvedéllyel tartanak ki 
egymás mellett, de mi éppen arra 
vártunk volna választ, hogy mely 
motívumok teremtik meg ezt az em-
beri összetartást, mi a titka e házas-
ság sikerének. Annál is inkább, 
mert a szülők házasságának sikerte-
lenségét is a fiatalok boldogságának 
"•tanulságaiból* kellett volna megér-
tenünk. A film dramaturgiai konst-
rukciója mindenképpen ezt követel-
te volna, s kár, hogy az alkotók adó-
sak maradtak e lélektani problémák 
elemző, részletező rajzával. 

Így, az alkotók elmélyültebb pszi-
chodógiai igénye híján, a f i lm meg-
maradt érdekes, feszültségekben 
gazdag, sokszor hatásos alkotásnak 
anélkül, hogy a témában rejlő ösz-
szes drámai lehetőségeket sokolda-
lúan kiaknázta volna. Stolper ren-
dezői munkáját elsősorban a színé-
szi játékra alapozza. Képi ötletei, 
beállításai, kamerájának mozgékony-
sága sokszor elmarad a dramatur-
giai megoldások sákere mögött A 
színészek közül elsősorban a Negy-
venegyedikből ismert Izvickáját és 
a fiatal férj szerepét alakító Mihaj-
lovot kell kiemelnünk. Kozlrjeva — 
az édesanya szerepében — játéka 
tartottságával, eszköztelen ségével, 
gyakran előtérbe hozott fájdalmas 
kifejező tekintetével gazdagon egé-
szíti ki a forgatókönyvíró által hiá-
nyosabban megrajzolt jellemet. Bi 

Izvickaja 

Mihajlov — a férj 


