
SZINHÁZ FILM

«KIGYÓFÉSZEK»

A nyugati kultúra emberének halálsejtelmei több irónak sugalmaz
ták a problémát: hogyan felel az ember' a biztosan megtudott halál köze
ledésére? A felelet mindig lesujtó kritika volt a lét látszat-értékeiről és
arról, az evilági életbe túlontúl elmerült emberről, aki csak álarcként
viseli az erkölcsi magatartást, de ez a maszk összetörve hull le az igazi
megpróbáltatás első durvább érintésére, hogy leleplezze a személyek igazi
énjét, az ösztönök megváltatlan állati vonásait.

Emlékezem egy - negyedszázad előtt született - egyfelvonásosra,
amely tengeralattjáróra vitt vagy nyolc-tíz tagú nemzetközi társaságot.
A tengeralattjáró a csak érdekes kirándulásra számító személyekkel vá
ratlan defektus következtében elsüllyed és kezdetét veszi a kérlelhetet
lenül közelítö halállal való küzdelem. Minden álarc lehull, minden hazug
ság megszünik, minden látszat-kultúra megsemmisül. De segítségre siet
a külvilág és megkezdődik a tengeralattjáró kiemelése: a maguk silány
ságában lelepleződött emberek újra felveszik az álarcot és tovább hazud
ják egymás előtt evilági szerepeiket.

Ugyanez a téma felbukkant később egy személyszállító hajó ka
tasztrófáját színre vivő északi színműben. Itt is hasonló volt a befejezés:
az utolsó pillanatban megmentik a halálra ítéltek testeit, a lelkek egy
egy kivételtől eltekintve menthetetlenek.

Ezt az írói témát kapjuk egészen új. modern francia hangszerelés
ben Henri Troyat drámájában, amelyet .Kígyófészek" címen most muta
tott be a Kis Színház. Troyat 1348-ba repíti vissza: Toscanában vagyunk,
a nagy firenzei pestis napjaiban, amikor mindenki menekül a szinte
kikerülhetetlen pestis elöl, Ripamonti bankár vidéki kastélyában verődik

össze egy kis társaság. Egy szerzetes által vezetett szerencsétlen mene
külő csoport is szeretne oltalmat találni a városban dühöngő pestis elől

a bankár pajtáiban, csürjeiben, de a jólét önző kiválasztottjai elüzik a
birtokról a menekülőket. A szerzetes csak szavakkal korbácsolja végig
a biztosnak vélt menedék önző lakóit, de Isten felfigyel: felpattannak
a bezárt ajtók és megtárul a kastélya kint dühöngő halálnak.

"Az ember tragédiája" drámai színére emlékeztető első felvonás
után kezdődik a halálra ítélt szereplők önlelepleződése. Troyat ragyogó
jelenetek sorában mutatja meg: hogyan lesz úrrá egyeseken a külön
böző módokon leplezett szenvedély, igazi énjeik feltárása hogyan kuszálja,
zavarja őssze emberi sorsaikat? A közeledő haláltól való félelem által
felszabadított máníák e kígyófészek lakóiban döbbenetesen torz társa
dalmi képletet tárnak elénk.

Ebből a képletből egyaránt hiányzik a társadalmi szolidaritás és
a transzcendencia jegye, csak az anyag és a test szerepelnek az egyen
let egyik oldalán, míg a másik oldalon, az egyenlőségi jel után a nagy
ismeretlen, a halál kellene, hogy álljon. De Troyat nem fejti meg az
egyenletet a harmadik felvonásban.

Amióta Maeterlinck drámáiban először lépett földi ember alakjá
ban a Halál a modern színpadra, gyakran találkoztunk különös, - rej
télyes drámai testetöltéseivel. Anouilh megkapóan eredeti "esőköpenyes

férfi"-ja után itt mint gítáros festi alá a halál a dialógusok egy részét.
Ebbe a gitárosba bele szeret a bankár álmodószívű, tiszta unokahúga,
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Lucia. Eljegyzik egymást. A csókjuk pillanatában elmúlik a kastély fenye
getettsége: a megmozdíthatatlanul tárt ajtók bezárulnak, a beborult ég ki
tisztul, a pestisben haldokló szolga egészségesen ugrik fel és a vidéki kas
tély összeverődött lakói tovább hazudják egymásnak evilági szerepeiket.
miközben a gitáros karjaiban elviszi közülük az egyetlen tiszta lényt, a holt
Luciát.

Ennek a fordulatnak csak szinpadi logikája van, ami egyértelmű a
"hatással", de nincs az a mélysége, mint Claudelnél: Violaine csókjával
magára veszi Pierre de Craon lepráját, aki meggyógyul, hogy az önkéntes
áldozatvállaló hordozza tovább a lassú pusztulás szenvedés-keresztjét. A gi
táros szerepe nincs olyan eseményalakító módon beleszöve a drámába. mint
az "Eurydike"-ben az esőköpenyeges férfi. A darab végső fordulatát még
úgyis lehetne értelmezni, hogyahalálfélelemben megvilágosodtak e "kígyó
fészek" lakói és igazi, benső énjük felismerése jelenti számukra a földi pok
lot: erre azonban egyáltalában nem mutat utolsó jelenetbeli magatartásuk.
A szorongás után örömmel veszik fel régi álarcaikat, amely eltakarja majd
igazi aréuk dúlt vonásait. .

A dráma záró tételének írói kifejtésével szemben támasztható krítika
mit se von le a mű magas irodalmi értékébőI. A darabot Possonyí László
tolmácsota költőien. Galamb Sándor dr. rendező és a színészek lelkes buz
galommal elevenítik a nézök elé a drámát, mely a Kis Színház Corneille be
mutatójával együtt jelzi azt a vonalat. amelye-szükséges vállalkozás élet
jogát bizonyítja. N. A.

FORRÓ MEZŰK

Apáthi Imre új filmje.

A magyar filmművészetnek voltaképpen nem is újjászületnie, hanem
egyáltalán megszületnie kell; hiszen köztudomású, hogy a háború előtti

magyar filmek nagy többsége, ha egyáltalán szót érdemel, azt nem művészi

voltának, hanem kirivó hibáinak köszönhette. Igen kevés kivételt nem szá
mítva, a primitív szórakoztatóipar termékeinek sem feleltek meg. A film
művészet _megszületésének pedig - minthogy ez a művészet nálunk még
ki sem alakította formanyelvét -, véleményünk szerint az a föltétele, hogy
először iilmművészekszülessenek, akik azután filmeket csinálnak. Festő nél
kül nincs festészet és nem lehetnek festészeti irányzatok sem. Ugyanígy
filmrendezők nélkül sincs filmművészet.

Hogyan? Ne volnának filmrendezőink? Mesterembereink, kik többé
kevésbbé értettek a szakmához, mindenesetre voltak. De rendezőink, a szó
valódi értelmében - tisztelet akivételnek - aligha. Minden valamire
való költőnek, festőnek stílusa van, mely még olyan müvésztársaitól is
megkülönbözteti, akik vele egy irányzatot képviselnek. A szovjet film
művészetben például ugyanazt a realizmust képviseli Alexandrov is, Hen
delstein is, mégis más mindegyiküknek a stílusa.

Mindezt azért kellett előrebocsátanunk, hogy kellőképpen tudjuk
méltányolni Apáthi Imre munkásságát, filmjének jelentős hibái mellett is.
Mai filmművészetünkbenSzőts István mellett Apáthi Imre az egyetlen ren
dező, kinek nemcsak jó vagy rossz filmjei vannak, hanem egyéni stílusa
is, vagy legalább is igyekszik ilyen stilust kialakítani. Más kérdés termé
szetesen, hogy milyen ez a stílus.

A "Forró mezők" stílusa naturalizmus felé hajló realizmus, amit azon-
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ban - különösen lélektanilag "nehéz" pillanatokban - Apáthi Imre sze
ret frenciás képi szimbólumokkal, utalásokkal keverni. Különösen a skan
dináv államok rendezői és a mexikóiak szeretik ezt a "nehézségekkel meg
alkuvó" stílust. Azért nevezzük nehézségekkel megalkuvónak, mert ami a
szélesen. bőven részletező, realista ábrázolásnak kedvez, azt úgy, ami pedig
finoman kihegyezett képi szimbolizmust kínál, azt megint ezen a módon
mutatja be. Ebből származik azután a filmnek szerintünk egyetlen, de igen
Komoly hibája: Apáthi a feszültséget máskép teremti és máskép bonyolítja.

A "Forró mezők" ugyanis egy a:dósságokba keveredett és züllött
családi életet élő földbirtokosról, illetve egy szerelmi gyilkosságról szól
és ezzel kapcsolatban a rendezőnek módjában van bemutatní egy vidéki
kisváros dologtalan, intrikákkal teli, ellenszenves életét. Szélesen áradó,
kollektív tragédiákat várunk, s ezt sejteti a film kezdete is: ez a valóban
igen jó rész, amint a remekül mozgatott felvevőgép részletező nyugalom
mal siklik végig az alvó aratólányok fáradt alakján, és ebbe a halotti,
kábult egykedvűségbe.mínt egyetlen, "igazi" élet, lüktető, zsarnoki akarat
tal törtet bele a két vágtató lovas. Röviddel ezután azonban mér a kissé
hihetetlenül pazar kényelemmel berendezett urasági kastélyban vagyunk,
ahol el kell. szenvednünk Karády Katalin siralmas "alakítását" és szenvel
gését. Itt a film elejének bő realizmusát részletező miliőrajz váltja fel. Ez
magában még nem stílustörés és szükség is van rá: de a felvevőgép nem
tud kiszabadulni az egyre inkább bűnügyivé változó légkörből és a kezdet
frisseségére csak a vendéglői asztaltársaság pompás jellemtanulmányai utal
nak. Az egész véres históriát még igy is sokkal jobban motiválja a kez
det igaz "forró mezők" hangulata, mint a rendőrkapítány féltékenysége.
Apáthi sajátsága, - amint azt már a "Tűz"-ben is megfigyeltük -, hogy,
tehetsége lévén rá, nem tudja elkerülni a "ki a gyilkos" hangulat izgal
mának csábítását. Itt azonban a titokzatos autó túlságosan váratlanul buk
kan fel és túlságosan is meglep, hogy maga a rendőrkapitány ölte meg a
földbirtokost. Valami hiányzik a filmből - míntha jelentős részeket ki
vágtak volna belőle. Olyan jeleneteket. melyek símább átmenettel magya
rázzák az eseményeket. Végül a temetés és a jegyző tragikomikus jelenete
megnyugtatóan jelzik a kezdeti elgondolásokhoz való visszatérést. (Nyil
ván, mert a külső felvételek idején, ugyanabban a termékeny hangulat
ban készülhettek.) A befejezése, a sokáig fényképezett, egyre távolodó
kocsi képe sikerült kicsengése a sivár, hiábavaló vidéki élet ábrázolásának.

A színészi alakítások messze kimagaslanak az átlagból, és ami külö
nösen figyelemreméltó: nem színpadí, hanem határozottan filmjátékot nyuj
tottak. Kétségtelen, hogy ez is a rendező érdeme. Szakáts Miklós, Szabó
Sándor, Zách János, Földényi László pompás együtteséből csak Karády
Katalin ki ábrándítóan gyenge szereplése válik ki. Farkas Ferenc szellemes,
izig-vérig filmbe illő, soha nem fölösleges vagy kirívó zenéje elsőrendű:

ilyen kifogástalan" szellemes kísérőzene kűlföldi filmen is ritka.
Megállapításainkat összefoglalva: Apáthi Imre legkomolyabb érdemé

nek önálló és már a "Tűz"-ben feltűnt stilusát tartjuk. Filmjeiben a tuda
tos alkotóművész - az igazi rendező - jelenlétet érezzük.

Nemeskürty István
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