
Nehéz dolog filmekről irni ismertetést egy ilyen, viszonylag rit-
kán megjelenő lapba, hiszen mire az olvasó elé kerül, az is alig 
emlékszik rájuk, akinek annak idején tetszettek. Ilyenkor egy ala-
pos, mélyenszántó, a filmet több szempontból, hozzáértőén elemző 
kritika volna célszerű, erre azonban e sorok irója nem vállalkoz-
hat - egyébként ilyen természetű Írások is megjelentek, sőt talán 
el is felejtődtek már. 
Most talán mégsem tűnik majd fölöslegesnek két, a télen bemutatott, 
elismert és nagysikerű filmalkotásra való visszaemlékezés. Akik lát-
ták egyiket vagy másikat / vagy mindkettőt/, azok összevethetik sa-
ját véleményükkel, gondolataikkal az itt olvasottat - akik pedig nem 
nézték meg őket, talán még fogják ezt pótolni ós ehhez ez az irás 
is adhat talán valamit. 

1. NYÍRFALIGET 
/Főszereplők: Dániel Olbryohskl, Olgierd Lukaszewicz, Emília Krakowska. 
Rendezte: Andrzej Wajda./ 
Költői elbeszélés a szerelemről ós a halálról. Ez az alcim, ennyi és 
nem több a történet. De ennyi tulajdonképpen nagyon sok, különösen, 
ha Wajda mondja. Aki "nagyromantikus" szerelmi történetet várt, a vé-
gén esetleg az öngyilkosságba menekülő szerelmesekkel, annak csalód-
nia kellett. Itt nem olyanokról volt szó, akik önként Mentek a halál-
ba, hanem egy olyan fiatalemberről, aki nem akart meghalni semmikép-
pen, és a biztos halál tudatában élte le élete utolsó napjait. Nem 
akart "szépen" meghalni - inkább szépen élni, amig lehet. Megkóstolni 
az örömöt, a vidámságot, a szerelmet, lehetőleg ugy élni, mintha szám-
lálatlanul sorakoznának előtte az évek. /Lukaszewicz/ Mellette szin-
te szemet bántóan egészségesnek tűnik bátyja, az erdész, akinél él. 
De ez - mint ahogy nem ritkán történik - csak a látszat. A testileg 
egészséges - lelkileg beteg. Felesége halála óta embergyűlölő, mogor-
va, keserveit eltitkolva kínlódik. Érthető, hogy ellenséges szemmel 
figyeli testvére boldog sürgés-forgását, ahogyan rögtön bereüdezkedlk, 
kapcsolatokat keres és talál, mig ő egyre jobban elveszít minden kapcsot 
Néha ugy tűnik, mindenkit gyűlöl maga körül, nem csak öccsét, hanem a 
kislányát is. Fokozatosan derül ki furcsa viselkedésének oka, amelyben 



nem kis szerepe van a cselédlánynak, i«alinának. /Az erdész lOlbrychski/ 
A lány az egész megjelenésével a tavaszt, a boldog szerelmet szim-
bolizálja, ós igy természetes, hogy kihívja a fiatalabbik testvér , 
tetszését és az idősebbik haragját. De ezek az érzések alig reali-
zálódnak cselekvésben /még inkább a szerelem a fiatalemberrel, de 
az erdész haragja inkább csak jelzés marad/ - mert a nyár jöttével 
meghal a tüdőbeteg fiu, és az erdész elköltözik, otthagyva a két 
fakeresztet ós a fehérruhás lányt a nyirfaligetben. 

/Főszereplők:Jane Fonda, Michael Sarrazin. Rendezte: Sidney Pollack/ 
Az előző filmmel ellentétben, ez a történet nem olyan költői tárgyú, 
nem a szerelemről és a halálról, hanem annál sokkal prózaibb dolog -
ról szól: /mint ismeretes/ egy maratoni táncversenyről» Nyilvánvaló, 
hogy amikor az alkotók a történet időpontját a harmincas évekbeli 
nagy gazdasági válság idejére helyezték, nem azért tették ezt, mert 
erre az időre akarták leszűkíteni a mondanivalójukat. A tánoversenyt 
vezető konferáló harsány szavai: "Ez az amerikai stilusl" - a mára 
ugyanugy vonatkoznak, mint a tegnapra. Ma is vannak különböző mara-
toni versenyek, amelyeknek ugyanaz a céljuk, mint a.filmbelinek: a 
figyelem elterelése. Ez a szorosan vett mondanivaló. Mindez azonban 
hatástalan maradhatna, hiszen nincs a szó szoros értelmében vett 
sztorija a filmnek. A legnagyobb érdem itt a színészeké, akik végig 
érdekfeszítővé tudják tenni a filmet, a verseny monoton jeleneteit 
ábrázoló képeket, és szívszorítóan élethűen élik ót a parketten tán-
torgók kínjait. Ebben akörnyezetben és ilyen körülmények között 
hihető, hogy Glória csalódásában és végső kimerültségében, belátva 
helyzete teljes reménytelenségét, öngyilkos akar lenni, és hogy part-
nere a fáradtságtól semmit nem fogva fel ós közönyösen szinte, kéré-
sére agyonlövi. ífcben a helyzetben ez majdnem természetesnek tűnik 
számára és a kezébe bilincset rakó rendőrnek szinte csodálkozva mo-
tyogja: "Alovakat lelövik, ugye? " Mint a kezdő képeken a halálra 
fáradt, kidőlt paripa, ugy bukik, lebegve a halott Glória is a fűre. 

2. A LOVAKAT LELÖVIK UGYE? 
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