A Z OKTATÓ SZENVEDÉLY
B E S Z Á M O L Ó ÜJ R O M Á N
Kiilenc nagy filmet és
harminc rövidfilmet láttam négy nap alatt Bukarestben, az elmúlt év
román
filmtermésének
majdnem egészét. Többségében mai témát feldolgozó művek vcltak.
Vagyis, ú j építkezések,
roppant méretű kockaházak díszleteiben mai
színezetű karakterek történetei peregtek; de természetesen néhány film
a két háború közötti román
munkásmozgalom
múltjából merített és

Mircea

ü r a ^ a n filmje,
- L u p é n y 29«

»Codine«

a

FILMEKRŐL

Lucián Bratu kétrészes,
szélesvásznú filmje a
-Tudor
Vladimirescoaz 1821-es forradalmi
megmozdulás vezérének
szentelt történelmi mű
is helyet kapott sorukban. Sajnos, nem nyílt
alkalom
megnézni
a
Henri Colpi rendezésében készült francia—román közös produkciót —
amellyel a román filmgyártás a cannes-i fesztiválon képviselteti magát az idén —, Panait
Istnati Codine című re-

gényéböl dramatizált filmet.
Ha valami közös jegyet akarnánk találni
egy
esztendő
román
filmjeiben,
elsősorban
nem a művek színvonala, vagy színvonaltalansága tűnne szemünkbe. Minit minden más
film gyártó
országban,
itt is akadnak kulturált
rendezek és olyan filmemberek, akiknek sejtelmük sincs az atmoszféra megteremtéséről. Az
összekötő vonás e harfilmalkotás
. i minckilenc
között — legyen bár
népszerű ismeretterjesztő, vagy játékos rajzfilm, nagy
játékfilm,
vagy dokumentum —, az
oktató szenvedély.
Mircea Drágán rendezte a -Lupény 29«-et
(Lupeni 29), amely a
nagy gazdasági válság,
az ipari túltermelés idején
játszódik
s az
1929-es lupényi bányászsztrájknak állít emléket.
Sokat hasznosít a kétrészes film rendezője a
harmincas évek szovjet
munkásmozgalmi filmalkotásaiból, de a túlságosan magyarázó jellegű
expozíció a teljes első
részt fölöslegessé nyújtja. A zsilvölgyi bányász-

Papalani a - T e is hibás
v a g y - című film főszereplője

sztrájk
kirobbanása,
majd vérbefojtása viszont rendezői remeklés,
Eisenstein tömegjeleneteinek egyénített monstruózus népmegmozdulásaira emlékeztet. Ilyen
gonddal és ilyen méretekben művészileg megvalósított
statisztériátazonban még a milliós
költséggel készült amerikai és olasz bibliai
csúcs-produkciókban
sem lehet látni. A méltóságteljes
némasággal
gyászoló munkástemetés
képsorai
feledhetetlenek: a piciny bányászházikók tetején, a rozmaringos kertekben, fákon és a hegyek oldalán tömött tömbökben
emberek,
asszonyok,
gyermekek száraz szemekkel kísérik a rendőrök között vonuló halotti menetet.
(A film női főszereplője
Lica
Gheorghiu
[Gheorghiu-Dej leánya],
aki a tavalyi cannes-i
fesztiválon is képviselte
már a román filmművészetet s ez negyedik
filmfőszerepe.)
-Rács nélküli ég- a címe Francisc
Munteanu
filmjének. A harmincas
években játszódó történet egy tehetséges parasztfiú útját ábrázolja. akit egy gazdag bur-

zsoá mükritikus felfedez
egy
vidéki
templom
freskóinak restaurálása
közben. Beprotezsálja a
fiút a Képzőművészeti
Akadémiára, ahol aztán
a fiatalember belekerül
a fásizálódó ifjúság és
a kommunista fiatalok
harcaiba. Végül egy félillegális újság agitációs
grafikáit rajzolja s művészetével harcra szólítja fel a munkásosztályt.
Sok tehetség van ebben a filmben, érzékletesen festi meg az egykorú román főváros életét: mind a polgári szalonok, mind pedig a külvárosok hiteles légkörét.
Munteanu rendező nevével a "Te is hibás
vagy- (Partea ta de viná) című film címlistáján is találkozunk. Itt
mint
forgatókönyvíró
szerepel. Mircea Muresan rendezte a vidéki
építkezésen játszódó történetet, amelynek hőse
Mihail Brad, az északi

hegyekből jött csizmáslábú paraszt fiú. Mihail
csak pénzt akar keresni
az
építkezésen,
nem
érintette meg őt a társadalmi változások szele.
Kuporgatja
fizetését,
még egy ú j inget sem
vesz magának. Elidegenedetten lézeng társai
és az ifjúsági szervezet
aktívái között. Végül a
közösség ereje boldog és
öntudatos munkássá teszik őt is.
Az " ö t ember az
úton- (Mihai BUCUT és
G/i. Barta rendezésében)
hasonló témát dolgoz fel,
hasonló
elevenséggel:
egy szocialista brigád
viszontagságait és közösséggé
kovácsolódását
meséli el.
Egy tízéves kisfiú és
egy veterán kommunista
harcos
barátságát
mutatja be a mai környezetben játszódó "Az
én barátom volt- című
mű Dumitru Carabat és
Mircea Mohor forgatókönyvéből Andrei Blaer
rendezésében. A kisfiút
részeges apja, aki cirkuszi clown, teljesen elhanyagolja s a modern
bérház lakói, (különösen egy idős nyugdíjas)
nevelik. Részt vesz a
gyerek a legkülönfélébb
családi konfliktusokban.
Franclsc Munteanu f i l m j e :
a -Rács nélküli ég-

Előtte peregnek a szerelmi drámák is. Végül
a játszótéren sikertelen
öngyilkosságot követ el
Apja megrémül ettől és
megváltozik. Azt tanítja
a film, hogy szükség
van a szeretetre és a
gyermekeket
nevelni
kell.
»A cirkusz kék kupolája alatt- című színes
játékfilm az esztrádfilmet keveri a gyermekpszihológiával és a középfajú társadalmi színmű elemeivel. Egy kisfiúról és kedvenc kutyájáról szól. A kutya elszökik kis gazdája mellől és jelentkezők artistának a cirkuszba, ahonnan előadás közepén a
gyermek visszaviszi magához.
Fantasztikus
áloníbetétek és ügyes
revüelemek váltogatják
egymást a kissé zavaros
elgondolású és megvalósítású filmben.
A vígjátékok valamivel elevenebbek, mint a
társadalmi
kérdéseket
feszegető munkák. Andrei Calarasu két vígjátéka közül -A két pékkissé a harmincas évek
kabaré stílusában beszéli el két komikus
péklegény
kalandjait,
akik szégyelve foglalkozásukat, orvosnak adják
ki magukat, ezzel természetesen
töméntelen
félreértést teremtve maguk körül. Calarasu másik m u n k á j a a "Vaká ció a tenger mellett- című színes, szélesvásznú
revüfilm. Fiatalókból álló egyetemi dzsessz-zenekar
jutalomüdülésre
Mamajába utazik, ahol
fel akarnak lépni egy
közös
koncerten,
d«
nincs női szólistájuk
Miinden szemrevaló nyaraló lányt leszólítanak,

nehogy a hangversenyen
szégyent valljanak. A
fiatalok nagyon jóképűek, és gondtalanul jókedvűek. Tele van a
film fürdőruhás lányokkal, szebbnél szebbekkel. Jó a zenéje, kellemesen
fülbemászó
sweet-stílusú.
A román filmművészet értékes tehetségeit,
világszínvonalú
színészeit, nagyszerű rendezőit vonultatja fel egy
archivfilm-antológia, az
"Emléklámpás-.
Egész
estét
betöltő
schnittfilm,
amely
1912-től
napjainkig bemutatja a
román film és színház
nagyságait. Látjuk egy
1925-ös, kissé esős felvételen
a
kolozsvári
Poór Lilit a Toscában;
részleteket mutat a film
a Sára temetése című
tragikus zsidó-drámábód.
A népi melodráma filmen ma már kissé komikusnak hat naivitásaival, akár csak a Lia
című polgári szerelmi
történet Gheorghe Vracával a főszerepben. Az
"Ilyen az élet- klasszikus remeklésű burleszkfilm, egy elegáns, jobb
házból való úrfi állás
utáni haiszáját ábrázolja. Tréfái Mac Sennet
legjobb ötleteivel egyenértékűek. Feltűnik a filmen Tony Bulandra is.
a nagyszerű jellemszínész (a nemrég elhunyt
Lucia
Sturza-Bulandre
férje), akinek a "Kísértetvonat- egyetlen filmszerepe, miként Törzs
Jenőnek a "Meseautó-.
(Hasonlít is egymáshoz
a két nagy színész fanyar stílusa.) A pompás
és ellenállhatatlan Síroe
és Vasilache
komikuspár az 1935-ös »BingBang- című énekes ko-

médiában villan fel és
a film legnagyszerűbb
kockáin a híres Tánáse,
ez a hatalmasfejű, roppant orrú, páratlan komikus faarcú jellemábrázolását
élvezhetjük.
Egy
old-boy-találkozón
Grigoras Dinicut a nálunk is ismert könnyűzene szerzőt látjuk hegedülni, egyszóval valóságos sztárparádé, amely
Jean Georgescu rendezésében és szövegével
nagyszerűen
reprezentálja a román filmművészet nagy hagyományait,
világviszonylatban is kiemelkedő egykori tehetségeit.
A rövidfilmek sorából
meg kell említeni Ion
Popesco-Gopo ú j színes
rajzfilmjét, az alig tízegynéhányperces
"Látom, hallom- (Audeo,
video) címűt, amelyet
ahogy a Macskássy—
Várnai-pár nálunk az
"1, 2, 3.—at, az UNESCO megrendeléséra készített el. A Homo sapiens-szerű pucér emberke a hatalmas földgömbön békésen öntözgeti virágait, miközben
hol mennykövek,
hol
bombák csapnák le mellette. A kisfilm a távközlési eszközök fejlődéséről szól: a tam-tam
doboktól, a rovásíráson,
a galambpostán, a fényjeleken keresztül a drótnélküli távíróig, a telefonig és a távolbalátó
készülékig, amely mellett a jelképes emberke
(az Ember) már nyugodtan
öntözgetheti
kis
kannájából
kertjének
virágait. Gopónak
ez
nem a legjobb műve, de
játékos bájjal érvényesül benne tudományos
didaktikus szenvedélye.
molnár
cál
péter

