
LEGENDA A MESEFILMRŐL 

Ú gy látszik, egyre jobban terjed 
egy olyanfajta elmélet — mely-

lyel úgy két-három esztendeje talál-
koztam első ízben —, mely szerint 
felnőtteknek készült mesefilm csak 
akkor foghatja meg korunk nézőjét, 
ha ki tud lépni a mese "primitív* 
fogalomvilágából, ha korunk tapasz-
talataival egészíti ki — vagy akár 
helyettesíti — a meseköltészet ke-
véssé leleményes lélekrajzát. Ez az 
elmélet ihlette az első és eddig 
egyetlen magyar mesefilm-kísérletet 
— melynek színvonala végül még a 
bemutathatóság mértékét sem ütötte 
meg — és hasonló szándékot érzek a 
"Legenda a szerelemről* című, Hik-
met darabja nyomán készült színes 
csehszlovák—bolgár mesefilm mö-
gött is. 

A "Legenda a szerelemről* meséjé-
nek lényege: a szultán leánya, Sirin, 
halálos beteg. Gyógyulásának félté-
tele: nővérének cserében le kell 
mondania a szépségéről. Ugyanez 
idő tájt a népet halálos szomjúság 
gyötri — a Vashegy gyomra fogva 
tartja a vizet, s a város kútjai ki-
apadtak. 

Banu, a inővér feláldozza húgáért a 
szépségét, és Sírin csakugyan meg-
gyógyul. Megismerkedik Ferháddal, 
a festővel, s a két fiatal olthatatlan 
szerelémre lobban egymás iránt. De 
a koldusszegény Ferhád nem nyer-
heti el Sirin kezét, csak miután év-
tizedes megfeszített munkával ' — 
melyre szerelme ösztönzi — kiszaba-
dítja a Vashegy gyomrába zárt vizet. 
És a szerelem ereje még egy csodát 
művel: visszaadja Banu elveszett 
szépségét is. 

A rendezőt ez a történet kétség-
kívül nehezebb feladat élé állította, 
mintha egy népmese tömörebb konf-
liktusát kapta volna anyagul; az erő-
próbát mégis inkább az jelenti, hogy 
milyen stílusegységbe fogja a szét-
ágazó történetet? 

Azt hiszem, alig vitatható, hogy az 
igazán nagy filmek hatásának titka: 
a történet világos, csiszolt, céltudatos 
vonalvezetése és az elsődleges, -köz-
érdekű- lelkiállapotok ábrázolása — 
vizuális eszközökkel. Gide szerint 
Jiulius de Baraglioul azért volt rossz 
író, mert regényei minden raffinériát 
nélkülöztek; nos, sok mesefilm-ren-



dező úgy látszik nem bízik abban, 
hogy a mese naiv elemei hatással 
lehetnék korunk raffinériához szo-
kott nézőjére, és modern irodalmi 
hatásoklkai igyekszik elmélyíteni 
történetét; így tesz a "Legenda a sze-
relemről- rendezője is. 

A film elején még a mesére — ősi, 
örökédes lelki mannánkra — csigá-
zódik fel érdeklődésünk, de ez a vá-
rakozás egyre kevésbé nyer kielé-
gülést a későbbiek során. Nem a jó 
és rossz harcát Látjuk, inkább egy lé-
lektani kísérlet tanúi leszünk: mi-
lyen titkos gondolátok foglalkoztat-
nak egy mesehőst; s minket akik 
többek közt azért, ültünk be a mozi-
ba, hogy két órára függetlenítsük 
magunkat az idő múlásától, a film 
utolsó félórájában egyetlen kötelék 
fűz a filmhez: annak szemlélése, 
hogy a hős fölött múlnak az eszten-
dők, anélkül1, hogy céljához egyetlen 
lépéssel is közelebb jutott volna. Mi-
közben fülünkhöz (és csák fülünk-
höz!) továbbra is sűrűn eljutnak a 
hős hamleti gondolatai, a hős egye-
dül küzd a vizet őrző Vasheggyel; 
ezalatt emberek ezrei várják tétlenül 
az éltető vizet. Várják, és nem segí-
tenek a hősnek: csak majd legvégül, 
majd ha eljön az ideje. A víz ugyan-
olyan körülményesen jut el a nép-
hez, mint a nézőhöz a mese. 

Ha a rendező bizonyos, filmen és 
mesében egyaránt érdektelen, irodal-
mi, belső konfliktusok ábrázolása he-1 

lyett a cselekvés logikájára és folya-
matosságára helyezi a hangsúlyt, 
hasonlíthatatlanul teljesebb művészi 
hatást ért volna el. De mintha nem 
merte volna a mesére, a mesék vi-
lágára bízni, hogy a nézőben képze-
leteket keltsen — inkább azoikat a 
képzeleteket illusztrálta, melyéket 
benne magában keltett a mese; így 
aztán film- és meseélményt egyaránt 
elrekesztett a nézőtől. A mese alap-
tulajdonságai ugyanis csodálatos 
módon egyeznek a filmével, vonal-
vezetést, lélekábrázoló módszert vi-
zuális igényt illetően — s mintha 
már ezáltal is cáfolnának minden 
olyan rendezői elképzelést, mely sze-
rint az avítt mese különféle áttéte-
lezések nélkül nem lehet használ-

ható témavilága a modern filmnek. 
Szép részletmegoldásai, színpompás 
képei, Sztojanov fülbemászó, szug-
gesztív muzsikája ellenére a "Le-
genda a szerelemről* a meseellenes 
irányzat életképtelenségét bizonyítja 
— hősei idegenék maradnak a néző-
nek — és e bizonyítás talán a film 
legnagyobb eredménye. 

Vajon a filmalkotók ugyanazt a 
következtetést vonják majd le, ame-
lyet, egyetlen kudarcból, a jelek sze-
rint mi levontunk: mese témát nem 
kell, mert nem lehet filmre vinni? 
Aligha. Hiszen már csak törvényeik 
azonossága folytán is, a film mese-
világ után, a mesevilág filmrevitel 
után kiált. De a mesefilmnek'— ha-
csak nem kifejezetten allegorikus tö-
rekvések ihlették — hűnek kell ma-
radnia a mese fogalomvilágához, 
hogy ne essen messze a film kifeje-
zőeszközeitől. 
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