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Az is lehetnie a címe a Római 
vakációnak (Roman Hooliliday), 

melyben William Wyler Audrey 
Hepburn és Gregory Peök segítsé-
gével mondja el egy ifjú hercegnő 
egyetlen római napját. A svájci 
származású, amerikai rendező, Wil-
liam Wyler érett művészetét dicséri, 
hogy az első filmkockával meg tudja 
ütni a könnyed vígjáték halngját, s 
ezt a hangot mindvégig tartani 
tudja, s ez a nem nagyigényű víg-
játék egy pillantra sem csúszik át a 
burleszkbe vagy a szentimentaliz-
muslba, pedig a "nagyobb hatás* 
kedvéért mindkettő felé könnyű és 
vonzó lenne elmennie. 

E film alapötlete — mint annyi j<5 
filmé már — egy feltételes mondat: 
"Mi lenne, ha . . (Nem is tudom, 
nem ez-e a filmírásihoz-rendezéshez 
alapvetően szükséges álláspont: újra 
meg újra, egy gyermek kíváncsisá-
gával és fáradhatatlanságával fel-
vetni: mi lenne, ha . . . Hisz éppen a 
filmen át teljesülhetnek az összes 
gyermeki és felnőtti vágyak.) 

Mi lenne, ha egy királyság hiva-
talos állami viziten Európát járó 
hercegnője egyszer csak halálosan 
megunná az összes formális cirku-
szokat, a reprezentális ürességét és 
fáradságát, megpróbálna egy-két 
órára megszökni méltósága elől, kö-
zönséges emberré vedleni, aki járhat 
az utcákon —, s a körülmények ösz-
szejátszása folytán az egy-két órá-
ból huszonnégy óra lesz, a szökés-
ből kaland, a kalandból szerelem... 

De kérdezhették volna így is: mi 
lenne, ha egy Olaszországiban élő és 
unatkozó amerikai újságíró egyszer, 

vesztes kártyacsata után unottan ha-
zafelé sétáltában egy utcai padon 
— egy alvó hercegnőt találna, s 
hazavinné a lakására, nem tudva, 
kit szedett föl? 

Az első kérdésre Audrey Hepburn 
felel, a másodikra Gregory Peck. 
Gregory Pecket már ismerjük Az 
egymillió fontos bankjegyből: az 
amerikai színésznek az a típusa, 
amelyet egy generációval korábban 
Cary Grant képviselt Audrey Hep-
burnt most láttam először, s kicsit 
féltem tőle: túl nagy volt a híre, túl-
zottan "sztár-levegő* vette körül 
ahhoz, hogy látatlanban elhiggyem: 
van tehetsége. Láttam, s meggyő-
ződtem róla, hogy van. Nemcsak ter-
mészetessége, közvetlensége, tempe-
ramentuma és rendkívül beszédes, 
eleven és vonzó szemjátéka, nemcsak 
kellemes és harmonikus alakja, moz-
gása, hanem érzelmei is, amelyeket 
mértékkel és gráciával tud megszó-
lal tani, Az első film, amiben láttam, 
de az volt az érzésem: e bájos és 
életidegenségóben is életrevaló her-
cegnő megszólaltatásában nem kel-
lett kilépnie egyénisége keretei kö-
ziül: mindaz, amit Anna hercegnő 
gondol, tesz, vagy érez, benne van 
Audrey-ban, az emberben. S ez nem 
kis kvalitás — nemcsak a színészé, 
de a rendezőé is, aki kiválasztatta. 

Mert természetesen a film érde-
melnek dandára a rendezőé, Wyleré. 
Wylerre The little foxes óta emlé-
kezem: ez a feledhetetlen film, mely 
a századforduló Amerikájában ját-
szott, s a kapitalista erkölcs, a ki-
zsákmányolás lélekromboló hatásá-
nak szenvedélyes és izgalmas kriti-

kája volt egy kiala-
kuló amerikai nagy-
polgári család életén 
át, a világ filmren-
dezőinek első sorába 
emelte, s elsősorban 
azt bizonyította: mi-
lyen erős a drámai 
érzéke, mennyire kl 
tudja hozni a szí-
nészek jellemábrá-
zoló kvalitásait mun-
ka közben. A Római 
vakáció ugyanezt ta-
núsítja: rendezői f i-



gyeimé egyfelől a színészi játék 
rendkívül finom és pontos kidolgo-
zására irányul, másfelől pedig a mű 
drámaiságát amely — vígjátékiról 
lévén szó — elsősorban a csattanók-
ban nyer kifejezést. S megint csak 
Wyler érdeme, hogy ezek a csatta-
nók mindig vizuálisak. Hogy a sok 
közül csak egyet említsek: a film az-
zal indul, hogy Anna hercegnő 
egyik város után a másikat járja 
Nyugat-Európában, ahol mindenütt 
katonai díszszemle, bál, fogadás stb. 
várja. Megérkezik Rómába, ahol 
szintén katonai díszszemle, utána a 
nagykövetségen fogadás és bál: az 
előzmények híradósan gyors képvál-
tásai után a fogadás ceremóniássá-
gát kihangsúlyozza a képek meg-
lassúbbodása, majd végre megjelenik 
Anna, nem híradófiguraként, hanem 
emberi valóságában egy csodálatos , 
csipke nagyestélyi ruhában — és sze-
retne leülni, de állva kell fogadnia 
a követeket. Már fáj a lába: kilép az 
egyik magassarkú báli cipőjéből az 
estélyiruha szoknyaharamgjámak vé-
delme alatt De a cipő felborul s 
nem talál bele azonnal: le kell ül-
nie, s a fél cipő ottmarad, árván, 
szoknyája előtt. Udvartartása, mely 
körülveszi, észreveszi, s konstenná-
lódik; a nagykövet azzal -menti 
meg a helyzetet-, hogy felkéri a 
hercegnőt táncra, aki így beleléphet 
újra a cipőjébe — de csak azért, 
hogy halálosan unalmas emberekkel 
forogjon a teremben végtelenül. 

Ez az első — vagy pontosabban 
második — képsor már tökéletesen 
megadja az egész film alaphangját: 
a könnyű vígjátékét, s megadja a 
hercegnő jellemének kulcsát ezzel a 
kis játékkal — az összes következő 
bonyodalom alapját és kibontakozá-
sának forrását: a hercegnő kínlódik 
a feszes ceremóniák kötelezettségei 
között, szabadulni szeretne tőlük; die 
őt az így teremtett helyzetből is 
csak a protokoll, a ceremóniák hi-
degsége húzhatja ki. 

A szövekönyvírók és a rendező 
mértéktartását dicséri az is, hogy 
nem túlozzák el a film szerelmi 
vonalát, nem csúsznak szentimenta-
lizmusba: az újságíró, aki a her-
cegnőben először csak a szenzációs 
riport lehetőségét látja, megszereti 
a lányban az embert s ezért mond 

Audrey Hepburn 

le a riportról, s a nagy keresetről — 
nagy szavak, nagy gesztusok nélkül, 
egyszerűen, emberien. S megint 
Wyler érdeme, hogy egyszerű ame-
rikai embereket rajzolt, mint ahogy 
az epizódalakokban egy pár nagy-
szerű olasz típus-figurát tudott meg-
ragadni. 

S az egész Rómában játszódik, az 
évezredes kövek közt lüktető modern 
nagyvárosban — tele az -örök vá-
ros- szívfájdítóan gyönyörű képei-
vel, a pezsgő plasz utcák vidám jele-
neteivel. ' i 

Könnyű vígjáték a Római vakáció 
— de azok közül a vígjátékok közül, 
amelyek nemcsak két órára szerez-
nek jó mulatságot, hanem még más-
nap is el-elmoeolyodúnk, mert nehe-
zen válunk meg a két óra alatt meg-
kedvelt hősök kedves kalandjáitól. 
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