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Hámos György, a szerkesztő elhá-
rította a kívánságot, hogy a Filmvi-
lágban elismerő bírálat jelenjék 
meg a filmről, mely az ő forgató-
könyve alapján készült. Ezzel a 
döntésével nem is akarok vitába 
szállni. A film azonban egy kisebb 
közösség alkotása egy nagyobb kö-
zösség számára. Méltánytalan lenne 
tehát egy csoport kitűnő művész 
munkájáról meg nem emlékezni, az 
előbbi, személyes vonatkozásában 
jogosnak elismert illendőségi sza-
bály miatt. 

Ki nem állhatom, noha sajnos el-
kerülhetetíien egy-egy színielőadás, 
egy-egy film ismertetésében az ud-
variasan semmitmondó „futottak 
még" felsorolásokat. Ennek a ked-
ves filmvígjátéknak esetében meg 
egyenesen sértőnek érezném az ef-
fa j ta számvetést. A produkció szí-
nészi részében főképpen az együttes 
kiváló összjátéka dicséretre méltó. 
Mintha egy vidám társaságban min-
denkit magával ragadott volna az 
együttlét könnyű mámora: a kedély 
friss pezsgése járja át a legkisebb 
szerepek alakítóit is. Anélkül azon-
ban, hogy jókedvük túllépné az em-
beri derű arányos világának hatá-
rait, ahogyan ez sajnos annyi ma-
gyar filmvígjátékban történni szo-
kott. Csaknem mindenki gazdagítja 
egy-egy színváltozattal a maga meg-
szokott, jól bevált eszközeinek tárát. 
Fónay iMárta minden lében kanál 
pletykás házmesternéje gyorsain el-
szórja a szemetet, hogy miközben 
újra felsöprl, kihallgathasson egy 
neki oly izgalmas beszélgetést; Su-
lyok Mária 'kecses humorral tudja 
bearanyozni a sértett szomszédasz-
szonyok ingerült pletykaéhségét; 
Ladomerszky Margit házinénijére 
nem lehet igazán haragudni, amiiért 
számon kéri a heti két alkalomra 
kikötött barénő-látogatások túlságos 
elszaporodását: olyan angyali felhá-
borodással, szinte ijedt együttérzés-
sel teszi szóvá a dolgot. Somogyi 

Nusi egy-egy villanásra tűnik csak 
fel, de olyan élő hátteret ad a nyug-
díjas ikerdívát alakító Mezey Má-
riának, amely nélkül ennek művé-
szete sem tudna ennyire kibonta-
kozni. Szakács Miklós néhány vonás-
sál feieldhet::ltlenül elevenít meg 
egy nagyképű, de nem torzképű 
ideggyógyászt, s még Kazal László 
is képes néhány odavetett szóval 
egy egész keserédes emberi filozófiát 
felidézni. 

Mezey Mária mindig is az arcjá-
tékban volt a legerősebb. Most is 
kitűnő maszkot készített magának: 
különös, királynői látszatokat idéző 
kalapja, egész kis költemény. Fe-
gyelmezett, apró mozdulatai, csak-
nem eszköztelen játéka, beszédes 
tekintete, szájának .gunyoros-keserű, 
apró fintorai: a film játék magasis-
kolája. Egy nyugalmazott „bestia", 
aki azonban még mindig őrzi magá-
ban az egytkori fényes jelenséget. Az 
irigység fékentartott felparázslásai, 

Tóth Judit és Szokolay Ottó 



a régi hódítások egy-egy visszasajgó 
emiéke, az élet roncsain is fölény-
nyel uralkodó értelem fénye párat-
lanul összetetté, s megindítóan em-
berivé teszi az alakot, amelyet epi-
zódszerepben, már-már főszereppé 
formál. 

Páger Antal sokszínű tehetségé-
nek humoros árnyalatai sok vonat-
kozásban egészen új színekben tűn-
nek fel. Egy bérkocsisból lett sofőrt 
játszik, akinek a sors megadja, hogy 
idős korára feleségül veheti azt a 
nőt, akit fiákeres korában a színpad 
ragyogásának Elérhetetlen messze-
ségében, de az úri szeretőkkel való 
sétakocsikáztatások nagyon emberi 
közelségében is láthatott. S mind-
ehhez még lakást is kap. Páger ki-
tűnő emberábrázoló erővel, az egész 
figura hiteles egységével, s az apró 
játékelemek virtuóz változatosságá-
val teszi elevenné a rábízott szere-
pet. Humorának azok az elemei, 
amelyekkel a paraszti világból me-
rített hőseit szokta hitelesíteni, ez 
esetben inkább csak visszfényeikkel 
érvényesülnek: ahogy egy álldogáló 
ló nyakát megsimogatja, vagy a meg-
dicsőítő találkozásra tánclépésekkel 
sietve, egy sörösló gömbölyű tompo-
rált megveregeti, vagy ahogy kiri 'iyi 
büszkeséggel szorosra fogja a mezei 
munkában fáradó lovak gyeplőszá-
rát: már a városivá vedlett, a gépek 
társává, s urává nőtt ember vissza-
emlékezése csupán. Elbűvölően hu-
moros. mert mélységesen emberi az 
a gyengédség, amellyel udvarolva 
körülveszi szerelme tárgyát, s az a 

nyíltszívű előzékenység, amellyel 
keblére öleli a kedves fiatalokat, — 
bár az ő közben jöttükkel ő is csak 
társbérlő lehet. 

Kiss Manyi játékában ú j ra a fenn-
tartás nélküli, jókedvű közvetlensé-
get csodálhatjuk és becsülhetjük 
meg. Nem könnyű egy ilyen nyűgös 
„öreglányt" a maga humoros olda-
lairól úgy megmutatni, hogy nevet-
ségessé, ellenszenvessé ne váljék. A 
szerepben igen nagy ellentétek ki-
bon takozásánflk lehetőségei is meg-
volnának. írói alkotásokból, s visz-
szaemlékezésekből is jól ismerjük 
az öregen magukra maradt dívák 
nyomorúságát: az egykori fény ki-
alvása után a magány és kiszolgál-
tatottság jéghideg sötétségét. Ebből 
kilábolni, újjászületni a vígjátéki 
kontraszthatásoknak is kitűnő lehe-
tőségeit nyújtaná. Kiss Manyi elke-
rül te ezeket az élesebb hatásokat. 
Az ő Mici nénije nem egy romok-
ban heverő királynőként, hanem egy 
nyűgös, apró cselekkel élő, dé alap-
jában életerős, jó kedélyű nőként 
lép elénk; jóval fiatalosabban jele-
nik meg, mint a színészotthon biz-
tonságából hozzálátogató barátnő;; 
érthető, hogy nem akar ja még fel-
adni függetlenségét. Ily módon „fel-
támadása", második élete, titkos ki-
rándulásai nem is olyan meglepőek: 
a tragikumnak még az árnyéka is 
hiányzik róluk. Ez a szerep tehát 
egysíkutb, mint lehetne; megvallom 
ezt sajnálom is kissé. Kiss Manyi, a 
nagyformátumú tragikus szerepek-
ben is olyan jelentős szinészi alko-
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tásokkal ajándékozott- meg bennün-
ket, bogy biztosan' tudott volna en-
nek az alaknak is ilyen mélyebb 
távlatot adni. De ezúttal nyilván 
nem akart mást, mint önfeledten, 
derűsen, az emberi derű hatórai kö-
zött: derűt támasztami a téltőd fáradt 
szívekben. 

S hadd essék néhány szó még a 
fiatalokról is. A Mici néni hirdeté-
sére jelentkezők közül egy fiatal 'há-
zaspár nyeri el a pálmát. Nemrég 
házasodhattak össze, de útban van 
már a gyerek, viszont lakás nincs. 

Mindent elkövetnek tehát, hogy 
megnyerjék Mici néni barátságát és 
jóindulatát. A környező világ san-
da örömmel gratulál a megnyert 
társbérlethez; a kétes jóindulat 
azonban hamarosan, mint egyértel-
mű rosszhiszeműség lepleződik le: 
mindenki elhiszi, hogy a fiatalok 
tették el láb alól Mici nénit, mert 
szeretnének már egyedül tulajdono-
sai lenni a lakásnak. Pedig a fiata-
lok közben igen megszerették a ked-
ves öreg hölgyet, s ők vannak leg-
jobban megrémülve, amikor várat-
lanul nem találják megszokott pár-
nái között. Elég összetett szerepek 
tehát azok is, amelyeket az igen te-
hetséges Tóth Judit és Szokolay Ot-
tó kaptak. Tóth Judit látszik a szí-
nesebb, hajlékonyabb egyéniségnek: 
igen vonzó jelenség!: a fiatalság nem 
egyetlen fegyvere, amit harcba vet-
het: kitűnően mozog, arc játeke, be-
széde eleven, lélekkel .teli. Szokolay 
a mai magyar városi fiatalember jel-
legzetes képviselője; rokonszenves, 
férfias jelenség, kedves, nyíltszívű; 
bumfordisága, és helyenként érezhető 
faragatlansága egész nemzedékét jel-
lemzi. 

A „Mici néni két élete" azzal a 
legfőbb és legönvendetesebb tanul-
sággal szolgált számomra, hogy le-
het Magyarországon a szokásos vas-
tag, direkt módszerekkel „röhögte-
tő" filmvígjáték helyett ízléses, de-
rűs és emberi műveket is létrehozni. 
Színész van az ilyen vállalkozások-
hoz elegendő, a legkitűnőbbek közül 
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