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Mindig irigyeltem megelégedett és 
büszke ismerőseimet, kik a Bi-

zományi Áruházban vásárolt használt 
ruhájukban feszítenek. Sajnos, en-
gem feszélyez mások levetett holmija, 
az idegen test gyapjúszálak között 
rekedt lélegzete, a fazonválasztás 
vitája a szabóval, melybe akkor még 
semmi beleszólásom nem lehetett, a 
tény, hogy a ruhadarabnak én előttem 
már saját történelme volt, izgalmas 
szakadásoké és kövér pecséteké, s 
nem utolsósorban félelem, hogy egy-
szer csak szembetalálkozok az eredeti 
tulajdonossal. Különben is ki nem 
állhatom a naftalinszágot. 

Telisteli ilyenféle gátlásokkal, ter-
mészetes hát, hogy már-már csodá-
lattal határos érdeklődéssel néztem 
Nils Poppe svéd társíró-színészt, aki 
olyan magától értetődően és felsza-
badultan fickándozott más leveteti 
ruhájában, mintha ószeres fiaként 
jött volna a világra. 

Az eredeti tulajdonosok Chaplin és 
Hasek, a Svejk írója. Az ismertető-
jeleket minden mozilátogató első pil-
lantásra észreveheti, Nils Poppe még 

azt a fáradságot sem vette magának, 
hogy zseniális elődjeinek levetett hol-
miját tisztítóba adja, vagy szabónál 
átalakítassa. A forgatókönyv alap-
helyzetei a Svejkére emlékeztetnek, 
a színészi játék Chaplinre. Kiváló 
megfigyeüőkészséggel tanulta el 
Chaplin mozdulatait, ügyetlen cset-
lését-botlását és csak nagynéha buk-
kan fel egy mosoly vagy gesztus, mely 
arra enged következtetni, hogy a fia-
tal színésznek saját egyénisége, sőt 
humora is van. Egyes jelen,etek kí-
sértetiesen emlékeztetnek Chaplin 
híres némafilm burleszkjeire, mene-
külés csíkos fegyencruhában a kato-
nai fogdából, vagy a kaktusz meg-
borotválása, ahol a „Diktátor"-beli 
borbély fellengős mozdulatait idézi. 

Elszomorító látni, hogy egy ruha-
darab mennyire elveszti legendás va-
rázsát, ha lekerül igazi tulajdonosá-
ról. A külsőségek megmaradtak, de 
eltűnt az eredeti mélység, az éles tár-
sadalmi szatíra, ami nélkül pedig az 
egész csak bohóckodás. 

A precíz állomásfőnök katonának 
jelentkezik, hogy szerelmének, impo-



náljon, de stréberségével felidegesíti 
a puhánysághoz és fegyelmezetlen-
séghez szokott katonatiszteket. A 
mondanivaló itt nem több, mint egy 
olyan szerencsés ország állampolgá-
rának finnyás húzódása a katonaság-
tól, ahol százötven, éve nem volt há-
ború és ahol a mozdonyvezetők fehér 
ingben, nyakkendőben vezetik a 
villanyvonatokat. 

Van a filmben néhány valóban 
mulatságos ötlet a katonai fegyelem 
kigúnyolására. A túlbuzgó kiskatona, 
más parancsot nem kapva, tovább 
menetel a víz alatt is, máskor az éj-, 
szaka kellős közepén találnak rá 
nyakig az iszapba süppedve, mert 
felettesei nem adtak vezényszót a 
távozásra, de ezek csak mazsolák a 
sületlen tésztában. 

A mese kétségbeejtően naiv, a sze-
replők előtt minduntalan kinyílnak 
a valóság zárt kapui, hogy a meg-
akadt írók tovább tudják bonyolítani 
a történetet. A szigorú, őrmester-
hangú nagynéni éjnek idején toppan 
be a katonai fogdába, hogy közölje 
unokaöccsével, hogy nem is az unoka-
öccse. A rendezés némely helyen 
egészen primitív, az intézetből meg-
szökött vadóc-kislány a szabadulás 
felett érzett örömében féltérdre 
ereszkedve a virágokat szagolgatja, 
a fák alatt repdes, karjait dobálva az 
ég fele, a figurák néhol olyanok, 
mintha egy 2enélőórából ugrottak 
volna ki, jelezni a filmből eltelt fél-

órákat, a statiszták zsebéből szinte 
kikandikál a napidíj összegét jelző 
nyugta. 

Egyedül a zeneszerzők, Gullnar és 
Waldimir tettek ki magukért kedve-
sen üde muzsikájukkal, s az a gyanú 
is felmerül az emberben, hogy Nils 
Poppe többre hivatottabb színész, 
minthogy uraságoktól levetett hol-
mikban érezze jól magát. Bár nehéz 
eldönteni, hogy az idegen alakra sza-
bott ruha ráncai izmos vagy csene-
vész tehetséget takarnak-e. 

LÉTAY VERA 

Nlls Poppe és Gunnel Wadner 


