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Beszámolómat Erskine 
Caldwell könyvéből, az 
-Isten földecskéjé—bői 
készült amerikai film-
mel kezdem. Mint Isme-
retes, Caldwell egy íz-
ben mór megbánta, 
hogy filmre vitték regé-
nyét, ezúttal úgy egye-
zett meg Anthony Maii-
nel, a film rendezőjé-
vel, hogy ő maga ellen-
őrzi a forgatókönyvet. 
Nos, ezek után nagy re-
ményekkel eltelve néz-
tük meg a filmet. Saj-
nos •— csalódás vár a 
nézőre. A film alig ha-
sonlít a könyvre. A ma-
kacs és kincset kereső 
georgiai paraszt, aki ál-
landóan ássa földjét, a 
brutális ösztönű férfiak, 
a szerelemre áhítozó 
asszonyok, a gyöngéd-
ségnek, szemérmetlen-
ségnek, szexualitásnak 
és ártatlanságnak az a 
különös hangulata, 
amely Caldwell regé-
nyét átitatta — 
mindez hiányzik a film-
ből. S nincs benne az 
író leleplező szándéka 
sem: a szakszervezet ál-
tal elárult munkások 
csalódottsága, a georgiai 
parasztok nyomorúsága. 

A film csak azok szá-
mára jelent némi él-
ményt, akik elfelejtet-
ték, vagy nem is isme-
rik a regényt. A szerep-
lők közül Robert Ryan 
az apa, Aldo Ray a vő, 
s Tyna Louise a sógor-
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nő szerepében kiválóak. 
Orson Welles rendezte 

s ő játssza ls legújabb 
filmjét, a -Bosszú-
szomj-—at (Touch of Evil). 
Játékáért díjat kapott a 
brüsszeli fesztiválon. 
Nos, valóban, ez a ha-
' almás, kellemetlen, 
sánta amerikai detek-
tív, akit ő a filmben 
alakít, különös figura. 
Egyébként az egész 
filmre jellemző ez a kü-
lönösség. Tulajdonkép-
pen a kamera csodált 
szemlélhetjük, alulról 
fényképezett jelenete-
ket, amelyekben a sze-
mélyek szörnyeknek lát-
szanak; különös világí-
tások, hirtelen csend és 
zavaró zene, valóságos 
varázslata a rendezés-
nek, amelyet olykor zse-
niálisnak tartunk. Józa-

nabb percekben azon-
ban észrevesszük, hogy 
a szereplőkből hiányzik 
minden emberség, tulaj-
donképpen bábuk, ame-
lyeket dróton rángat-
nak. A film különös -er-
kölcsi tanulsága-: a de-
tektív afféle felsőbbren-
dű ember. Orson Welle-
sen kívül említsük meg 
egy kis epizód szerep-
ben a még mindig szép 
Marlene Dietrichet. 

Dürer és Holbein fest-
mé.iyeire emlékeztető 
poézis és szépség árad 
Ingmar Bergman-nak, 
ennek a tehetséges 
fiatal svéd rendezőnek 
legújabb filmjéből, 
amelyet nemcsak ren-
dezett, hanem szokása 
szerint ő is írt. A -Hete-
dik pecsét- a XIV. szá-
zadban játszódik, abban 
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Bergman valóban mű-
vésze, nem csupán tech-
nikusa a filmnek. A cso-
dálatos felvételeken és 
nagyszerű tömegjelene-
teken kívül kl kell 
emelni valamennyi sze-
replőnek nagyszerű já-
tékát is. 

A -Titkos ügynök Sz.-
című angol filmnek van 
bizonyos történelmi 

a korban, amikor, a 
rendező szavai szerint 
-Az emberek úgy féltek 
a pestistől, mint ma az 
atombombától-. Választ 
ugyan nem talál sem a 
középkori ember rette-
gésére, sem a maiéra, 
filmje mégis megrendí-
tő. Sok benne a szimbo-
lizmus, talán bizonyos 
miszticizmus is. Az élet 
és halál problémáját 
veti fel, abból az alka-
lomból, hogy egy ke-
resztesháborúban csaló-
dott lovag hazatér 
Svédországba, ahol a fe-
kete pestis gyilkolja az 
embereket. S mikor ez a 
lovag szembe találkozik 
a halállal, haladékot 
kér, mert előbb egy jó 
cselekedetet akar végre-
hajtani. 

Bergman filmje bizo-
nyítja, hogy sok igazság 
van elvében, amely sze-
rint -egy filmművész 
csak úgy tudja magát 
művészien kifejezni, 
csak úgy tud a közönség 
— más országok közön-
ségének is — szívéhez 
szólni, ha szülőhazájá-
hoz hű marad, s annak 
sajátosságait akarja 
filmjében ábrázolni-. 
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alapja. A német fasisz-
ták ugyanis huszonhá-
rom éves korában 
agyonlőtték Violette 
Szabót, aki titkos külde-
tésben járt a megszállt 
Franciaországban, a aki 
halála után megkapta a 
legnagyobb angol kitün-
tetést, a György-keresz-
tet. Lewis Gilbert, a 
film rendezője bizonyos 
elemekkel természetesen 
kiegészítette az életrajzi 
adatokat, s nem habo-
zott az Intelligence Ser-
vice-nek túl nagy szere-
pet tulajdonítani a náci 
fasizmus elleni harcos 
csoportok kialakításá-
ban. Virginia McKenna, 
aki a főszerepet játssza, 
vonzóan alakítja ezt a 
leányfigurát, a többi 
szereplő is hitelesen ját-
szik. w. MICHAUX 


