
A rekonstrukció-tói — Ralu hercegnő kincsé-ig 
(Bukaresti filmlevél) 

Az 1969-es esztendő — úgy tetszik 
— a megújulás és egy siker-széria 
kezdeteként vonul majd be a román 
filmművészet történetébe. Tavaly 
számos román film eljutott a kül-
földi mozikba, s több alkotás jelen-
tős díjakat nyert a nagy nemzetközi 
fesztiválokon. Hogy csak a legfon-
tosabbakat említsük ezek közül: ro-
mán alkotás — Az újjászületés dalai 
című színes dokumentumfilm — 
nyerte a Cannes-i fesztiválon a rö-
vidfilm-kategória Arany Pálmáját; 
Irina Petrescu, a külföldön is nép-
szerű román filmcsillag kapta a leg-
jobb női alakítás díját a Moszkvai 
Fesztiválon a Szerelem egy szezonra 
című film főszerepéért; végül há-
rom aranyérmet is nyert (Moszkvá-
ban, La Plata ban és Teheránban) a 
gyermekfilm-fesztiválokon Elisabeta 
Bostan mesefilmje, a Fiatalság öreg-
ség nélkül, amely ezekben a hetek-
ben az osakai világkiállítás alkalmá-
ból rendezett világfilmversenyen 
képviseli a román filmművészetet. 

Azok az újabb alkotások, amelyek 
mostanában jelentek meg a romá-
niai mozik vásznán, azt a reményt 
keltik, hogy a román filmművészet 
felívelő hullámának vagyunk szem-

tanúi. Természetesen a román filme-
sek számára is gondot okoz a közön-
ség-igény kielégítésének mikéntje, s 
az aktuális mozi-premierek arról ta-
núskodnak, hogy filmeseink minde-
nekelőtt a tematikai sokszínűségben 
keresik a megoldást. Az új filmek 
többsége olyan műfajokat variál, 
amelyek általában garantálják a kö-
zönségsikert. Annál örvendetesebb 
jelenség, hogy akad közöttük néhány 
olyan kiváló alkotás is, amely mű-
vészileg is magas színvonalat kép-
visel. 

Ilyen igényes, az átlag-termésből 
messze kiemelkedő műalkotás — a 
román filmművészetben korszakos 
jelentőségű film — a fiatal Lucián 
Pintilie második játékfilmje, A re-
konstrukció. A színházi rendezőként 
is közismert és népszerű művész el-
ső játékfilmje, a Vasárnap 6-kor 
méltán aratott nemzetközi sikert — 
s hozott összesen kilenc fesztivál-di-
jat és kitüntetést a rendezőnek —; 
olyan filmművész pályakezdését je-
lezte, akinek anyanyelve a korszerű 
kifejezésmód, s jellegzetes, markáns 
egyéniségévé érlelődhet az egyete-
mes filmművészetnek. A rekonst-
rukció a nagy művészi ígéret első 
beváltása. A film a valóságban is 
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Jelenet A rekonstrukció című filmből 

egy esemény rekonstruálásáról szól. 
Két fiatalember — jóbarátok és kol-
légák — együtt ünnepli az esti gim-
názium sikeres befejezését Alapo-
san felöntenek a garatra, végül ösz-
szeverekednek, sőt a kiskocsma pin-
cérét is jól fejbeverik. Mindez a film 
cselekményének valójában csak az 
előzménye; maga a film: ennek az 
italos délutánnak a rekonstruálása. 
A fiúkat ugyanis arra kényszeríti az 
ügyész, a gimnázium igazgatója, a 
gyárbeli főnökük és egy rendőrőr-
mester, hogy újra játsszák el — él-
jék végig — az eseményeket, mert 
az esetről nevelő célzatú, elrettentő 
filmet akarnak forgatni az ifjúsági 
szervezet számára. De a kínos, s már 
lezárult esemény rekonstruálása alig-
ha lehet őszinte; a két fiú józan fej-
jel képtelen arra, hogy eljátssza az 
értelmetlen és önmaguk számára is 
megmagyarázhatatlanul kirobbant 
verekedést. A fiúk eleinte meg is ta-
gadják a „huligánkodási cselekmény" 
felidézését, de az ügyész, az igaz-
gatók és a rendőr a rekonstruálás 
sikerét szabják ki a megbocsátás és 
az ügy eltussolásának feltételéül. 
Egyre meggyőzőbben, egyre több „jó-
akarattal" beszélik rá a fiúkat a 
verekedésre. A nagynehezen kierő-
szakolt rekonstrukció végül is tragé-
diába torkollik: az egyik fiú meg-

Széles Anni a Szombat esti bál cfmű 
filmben. Rendező: Aurél Mihele 

hal, a másikra pedig — akivel ilyen-
formán megölették legjobb barátját 
— teljes súlyával rászakad egy olyan 
bűntett terhe, amit semmiképpen 
sem akart elkövetni... 

Lucián Pintilie filmjének imma-
nens művészi értékeiből keveset sejt-



tet meg ez a pőre cselekmény-váz-
lat; a mű nagy hatásának és kifejező 
erejének titka a ragyogóan megtalált, 
egyéni és eredeti filmnyelv, amely-
nek révén a direkt ábrázolásmód és 
a szimbolikus tartalom; a konkrét és 
az elvont, általánosabb érvényű je-
lentés kifejezésének tökéletes egysé-
gét sikerült létrehoznia. Nem vélet-
len, hogy A rekonstrukció, amelyet 
az idei év elején mutattak be a ro-
mániai mozikban, hallatlanul nagy 
visszhangot keltett a közönség és a 
kritikusok körében, s azóta is élénk 
viták tárgyát képezi, szenvedélyes 
hívek és elfogult bírálók egymással 
polemizáló táboraira osztva a román 
közönséget. 

Egy másik fiatal rendező, Radu 
Gabrea szintén a „román új hullám" 
egyik reménysége. Pályakezdő film-
jének címe:_£úl kicsi egy ilyen nagy 
háborúhoz. Mint címéből is kiderül, 
háborús film ez, de nem a szokvá-
nyos „háborús filmek" fajtájából. 
Főhőse egy kilencéves kisfiú, s az 
elsőfilmes rendező alkotásának az 
kölcsönöz eredeti és hatásos néző-
pontot, hogy végig a kisfiú szemszö-
géből vizsgálja az emberiség leg-
embertelenebb „találmányát", a há-
ború véres forgatagát. 

Az ellenállás történetéből meríti 
témáját Manole Marcus új filmje, 
A kanári és a hóvihar. Hőse egy fia-

talember, aki konspirációs feladattal 
egy ismeretlen városba érkezik, de 
nem találja a férfit, akihez küldték. 
Elhagyatott kőolajkúthoz irányítják: 
ott várakozzék, talán megtalálja 
majd, akit keres. A film: a fiatal-
ember várakozása a kietlen, hóvi-
har-szántotta mezőn, kimerülten a 
rendőri üldöztetéstől, kékre fagyva 
az embertelen hidegben. A várako-
zás közben a fiú gondolatban újra-
éli egész — nagyon rövid — életét, s 
a valóság képei a képzelet-szülte 
képsorokkal keveredve felidézik 
mindazt, amit a fiatalember az utol-
só 24 órában megélt, érzett, gondolt 
vagy elképzelt... 

Szintén a háború idején játszódó, 
pszichológiai elemekkel átszőtt ka-
landfilm Mihail Iacob alkotása. ^Az 
elítéltek kastélya. A háború utolsó 
és a béke első napjaiban vagyunk, 
valahol a csehszlovákiai fronton, ahol 
egy román egység Valami fontos ob-
jektum elfoglalásáért harcol a hit-
lerista csapatokkal... A rendező a 
lehető legteljesebb hitelességre töre-
kedett, ezért az egész filmet nem-
csak természetes környezetben, való-
ságos helyszíneken és díszletekben 
(úgynevezett „külső-belsőkben") for-
gatta, hanem — a román filmgyár-
tásban újszerűnek számító módszer-
rel — a színészek spontán reakciói-
nak, improvizációinak is nagy teret 
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Mihai Iacob: Az elítéltek kastélya. 
(A képen: Irina Gardescu) 

és elnyeri a legszebb lány kezét.. . 
Azt reméljük, hogy az idei esztendő-
dében is szép számmal akadnak 
majd folytatói a román filmművé-
szet 1969-es sikereinek. 

ION MIHU 

engedett, egészen a cselekmény for-
dulatainak. vagy a dialógusoknak a 
megváltoztatásáig. 

Hadd tegyünk említést egy nagy 
közönségsikert aratott, új román kri-
miről is. amely látványosságával, iz-
galmasságával, elkészítésmódjának 
szakmai biztonságával kivált az át-
lag-termésből: Stefan Roman A ro-
konszenves „R"-úr című filmje a 
népszerű krimiműfaj színvonalas da-
rabja. 

Ezekben a hetekben-hónapokban 
ismét élénk munka folyik Bufteá-
ban. a román filmvárosban. Egész 
sor nagyszabású történelmi film ké-
szül. Alighogy befejeződtek a Kósa 
Ferenc rendezésében, magyar—ro-
mán—szlovák koprodukcióban for-
gatott ítélet munkálatai, megkezdte 
Mihai Viteazul című filmjének for-
gatását Sergiu Nicolaescu a román 
történelemnek e kimagasló szemé-
lyiségéről. A betyárok korát felidéző 
látványos, kosztümös történelmi 
film-szériát készíti Dina Cocea. A 
rendező három filmből álló sorozatá-
nak (Anghel betyárjai, Ralu herceg-
nő kincse, A bolondok hete) központi 
hőse Anghel, a legendás betyár-ve-
zér, aki rengeteg fordulatos kalan-
don megy át, mesés kincsekhez jut, 
igazságot szolgáltat a szegényeknek 

Florin Piersic és Marga Barbu a Bolon-
dok hete cimű filmben. Rendező: Dinu 

Cocea 


