
I B R A H I M DIEING ETA LYÁNYT K A P O T T 
Ha versenyt hirdettek volna rossz 

filmcímek kitalálására, a fenti bizo-
nyára a díjazottak közié kerül. Miért 
kellett vajon a nehezen kimondható 
szenegáli nevet a címbe csömöszölni, 
ezt talán az sem tudja, aki kitalál-
ta. Az eredeti: Az utalvány, — tö-
mör, világos, érthető. Érthetetlen, 
hogy miért változtatták meg? Annál 
is inkább kár a közönségriasztó cí-
mért. mert a film egy tehetséges 
fiatal szengál rendező: Ousmane 
Sembene, nemzetközi díjjal is kitün-
tetett alkotása — érdekes, figyelem-
re méltó mű. Egy kisemberről szól. 
akit összemorzsol a bürokrácia. 

Részletezve, szélesen indítja Ous-
mane Sembene a filmet. A forrón 
tűző nap kék ege alatt eleven, rikitó 
színekkel bontakozik ki előttünk 
Dakar. A nyüzsgő központ és a ho-
mokra épült szegényes külváros, az 
európai ruhát viselő ügyeskedők és a 
redős kaftánokba, színes, tarka hol-
mikba öltözött, hagyományokat tisz-
telő. s azoktól szabadulni még nem 

tudó szegények. A férj előtt földön 
guggoló, alázatos feleségek, jóindula-
tú, de az asszonyaival basáskodó 
férfi, az evés körülményei, az ősi 
ima szertartása, mindez dokumentá-
ris szempontból is érdekes, egy távoli 
számunkra ismeretlen világ hiteles 
képe. 

Hősünk: Dieng — akit Mamadou 
Guye olyan természetesen alakit 
mintha önmagát játszaná —, pénzes-
utalványt kap Párizsban élő unoka-
öccsétől. Az utalványt azonban a 
postán nem váltják be, mert Dieng-
nek nincs személyazonossági igazol-
ványa. Az igazolvány kiváltásához 
születési anyakönyvi kivonat kell. de 
ő azt sem tudja, melyik hónapban 
született. Az anyakönyvi kivonathoz 
fénykép, a fényképhez pénz.. És 
közben múltak a napok, az utalvány 
kél hétig érvényes. De már megjele-
nik nővére, a pénzt küldő unokaöccs 
anyja, követeli a neki járó összeget. 
Tartoznak a boltosnak, az sem akar 
hitelezni Az esetleges pénz hírére 
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pedig tömegesen érkeznek barátok 
i-s ismerősök, akik rizst, kölcsönt és 
segítséget könyörögnek .. És a fény-
kép nem készül el, mert a fényké-
pész csaló, de Dieng már nem tud 
új képre új pénzt szerezni, erőtlenül 
adja oda az utalványt az utolsó, a 
legnagyobb csalónak, akivel összeke-
rült. Az persze kiváltja, s a pénzt 
megtartja. 

Ousmane Sembene, mint író és, 
mint rendező, egyszerű eszközökkel 
mutatja be és egyéníti is szereplőit. 
A férfi becsületes, barátnak, rokon-
nak, koldusnak segíteni akaró, istent, 
vallást, hagyományt tisztelő, az asz-
szonyokat kicsit lenéző, értelmes em-
ber, aki mások ravasz agyafúrtságá-
val szemben tehetetlen. Két felesége 
is más-más típus. A fiatalabb, aki pi-
rofe melltartót vásárol a várható pénz-
összeg reményében, ugyanolyan 
odaadóan szolgálja férjét, (még 
arany nyakláncát is feláldozza) mint 
a bölcsebb, az idősebb, aki még a 
maroknyi rizzsel is takarékoskodik, 
hiszen tudja: lehet, hogy másnapra 
ennyi sincs. 

A film vége, legalábbis azé a fil-
mé, amit a moziban, magyar felira-
tokkal és francia szöveggel látni le-
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bet, Dieng összeomlása, amikor meg-
tudja: ellopták tőle az utalványt, il-
letve a pénzt. Annál meglepőbb 
hogy a MOKÉP tájékoztatója szerint 
a posta visszautalja az összeget Pá-
rizsba. Lehet — ez a befejezés egy-
szerűbb, talán jobban is illett volna 
a film kezdeti, derűs hangvételéhez. 
Dehát a rendező nem konzultált a 
MOKÉP-pel és nem ezt választotta. 
Így talán nem fölösleges a tanács: a 
MOKÉP propagandistái alkalmasin; 
nézzék meg, méghozzá figyelmesen, 
a filmek amiről tájékoztatnak. Jelen 
esetben azt is megtudták volna, hogy 
nem egy jómódú rokona akarja Di-
enget a házából kitúrni, hanem ep-
pen ellenkezőleg; a jómódú rokon 
nagyon jó volt hozzá. Végül: a 
MOKÉP a filmmel kapcsolatban, a 
következő jelmondatot közli a reklá 
mokban „Amikor bajt hoz a pénz" 
Ebben a filmben nem a pénz hozott 
bajt, hanem pontosan az ellenkező-
je, az, hogy a hős nem jutott hozzá 
a neki küdött összeghez. Mert ha már 
az első nap szépen egyszerűen kivált 
ja, akkor megvan a pénz. de nem 
hoz bajt. És nincs film sem. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 


