
NÉGYSZEMKÖZT ÜZ BENCÉVEL 
A filmgyár vetítőjében ülök. A 

gyári vetítő aféle aprócska moziihe-
lyiség, nem is kisebb mint sok kül-
városi mozi, csak friss perecet és cso-
koládét nem árulnak a szünetben. A 
produkció (ejnye, de csúnya szó!) le-
pergeti az Uz Bencét. Gyanakodó 
várakozással ülök be a nézőtérre. 
Vájjon hogy mentik át a filmre ezt 
a szűzi tisztaságú regényt? A ha-
vasi fenyők illatát, a hegyi patakok 
csobogását, az erdő zúgását, azt a 
sok lehelletuyi finomságot, amit 
Nyirő József beleírt Bencéjébe. 
Mert ez a Nyirő-könyv valósággal 
imádságoskönyv lett megjelenése 
után. Ismerek egy tanárt, aki csak-
nem az egész könyvet betéve tudja 
elmondani. Ha felszólítják, hogy a 
nyolcvanhetedik oldalon kezdje, ott, 
ahol Bence megindul a tisztáson, ő 

fúj ja , vesszőhiba nélkül. Nyirő ér-
zékeny művész; a nagy díszítő írók, 
a Maurice Barresek fajtájából, de 
mindenkitől különböző, ú j világ 
feltalálója és úgy eredeti, mint 
ahogy minden falevél más, mint a 
többi. Ugyan, hogy mentik át Nyi-
rőt a filmre, amikor a filmkocka 
nem ismeri az árnyalatot, csak a 
nagy egészet fotografálja? 

* 
Átmentették. A csoda megtörtént: 

a betűkből képek lettek. Benne ra-
gyog a székely falu tisztasága, a 
bércek és az erdő hűvös levegője, a 

Uz Bence haladékot kér Mózsitól: 
. Jávor Pál és Tompa Pufi az »Uz Bence<-film 

egyik jelenetében 

'pásztorok ősi .élete. Jávor Pál pedig 
pontosan olyan, amilyennek Nyirő 
József álmodhatta Uz Bencét. Fur-
fangos, amikor pénzszerzésről van 
szó; ravasz, amikor vadászzsák-
mányt kell ejteni; ötletes és kita-
láló, amikor a szűkmarkú termé-
szetnői kell kicsiholni az élelmet, és 

BORDY BELLA, 
mint Emre Julis az »Uz Bence« filmváltozatában 

(Hunnia — Mester film — 
Manninger fotók) 
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Bence, a »kántor úr« es az úrfi találkozása: 
Jávor Pál és Szilassy László »Uz Bence«film medvéjével 

nagryszívű, mint az olyan ember, 
akit nem érintett meg a civilizáció. 
Az a kedves természetesség, aho-
gyan barátjával, a medvével, »akit« 
kántor úrnak címez, társalog, — él-
mény. Mózsii, az uzsorás góbé alakí-
tója: Tompa Pufi, a havasok hideg 
napsütését és a székely ember ele-
ven észjárását hozta magával. 
Bordy Bella mint 
Em re Julis, igazán el-
bájoló. Moly Gerő ra-
vasz inspektor és Baló 
derék asztalosmester. 
»Juhtej- éstűzszagúak, 
foguk fehér, csattogó, 
arcuk szúrós« — ahogy 
az író mondja róluk. 

A film — már termé-
szeténél fogva is — el-
kanyarodik néhol a re-
gény vázától. De Uz 
Bence itt is csak sze-
relmes Emre Julisba és 
a szíve dobogását érez-
zük minden hangjából. 
Megbukik az útkaparó-
vizsgán. A lány meg 
nem várhat rá, férjhez 
kényszerítik a széraz-
betegséges asztaloshoz. 
Bence beleveti magát a 
hegyekbe, elkeseredett-
ségében még embert 
sem akar látni. De az-

tán a heptikás asztalos 
meghal és Julis fel-
hozza a gyermekét u 
hegyre, Bence gond-
jaira bízza. 

* 
Pompás az öreg Üd<> 

Márton, a száznégyéves 
pásztor. C Biliary Jó-
zsef.) Amikor az úrfi 
(Szilassy László játsz-
sza) elmegy hozzá bú-
csúzni, az agg így szól 
az íróhoz: 

— Menjen csak, úrfi! 
Mer az ember olyan 
növény, amelyik vándo-
ro l . . . Pedig van gyö-
kere, csak láthatatlan, 
ide, a földbe kapaszko-
dik a gyökere, onnan 
szívja az erejét! Men-
jen, ú r f i . . . aztán, ha 
•megfárad a városban, 
ha eltéved, ha azt se 
tudja már, mi .érteim« 
az életnek, akkor jöj-
jön ide közénk . . . Vis?-
sza a földhöz, ahonnan 
gyökerezik. 

»Kántor úr«, — ő a medve. Hű 
kísérője a mókás, eszes Bencének. 
Van két remek jelenete. Amikor 
Bence szájából veszi ki a falatot és 
amikor valóságos »gyengédséggel« 
vigyáz Julis csemetéjére és ringatja 
a bölcsőjét. 

K E L I , É R A N D O R 

Uz Boncu (Jávor Páll mulat a 
»kántor úrral« 

(Hunnia — Mester film — 
Manninger fotók) 


