
leplezi le most valódi úr voltát, egy-
előre csak a néző előtt. Azután új-
ból visszatér a villanycsengő motí-
vuma, amit ugyancsak játékból hasz-
nált Sándor, Vilmával való évelődé-
sében. S végül, amikor a kapualjban 
egy életre elválnak egymástól, épp-
oly halkan, éppoly észrevétlenül, 
mint az eddigi jelképek, idéződik fel 
egy másik válási jelenet. Akkor Sán-
dor hagyta ott, futott el idegesen a 
leleplezéstől való félelmében Vilmá-
tól. Most a lány hagyja ott önérzet-
ből és emberségből. 

* 
A dolgokkal és hangulatokkal való 

észrevétlen azonosulásban, teljes fel-
oldódásban nyilvánul meg talán leg-
erőteljesebben Fehér Imre rendezői 
stílusa, amelynek éppen a túlzások-
tól való tartózkodás, a mértéktartó 
ízlés a legalapvetőbb jellemzője. A 
„Bakaruhában" rendezése sikerkének 
is egyik kulcsa, hogy — s ehhez nagy 
segítséget nyújtott Hubay Miklós ki-
tűnő forgatókönyve — Hunyadi Sán-
dor e novella-gyöngyszemének a leg-
lelkét sikerült megéreznie és kife-
jeznie, hogy sikerült azonosulnia a 
film főhősével, Sándorral. Sajnos, 
nem teljesen. Amilyen mértékben 
hiteles, megindító és művészi a fő-
hősök, a szerelmespár filmábrázo-
lása, olyan mértékben válik néha 
problematikussá a környezet, az 
epizódfigurák megjelenítése. Ez az 
ábrázolás már nem Sándor szemével 
történik, itt már közbelép a rendező 
a maga túlhangsúlyozott tendenciá-
jával, i ami stílustörést, a film belső 
harmóniájának helyenkénti megbom-
lását eredményezi. 

Ettől — az érzésünk szerint egyet-
len említésre méltó — hibájától el-
tekintve, Fehér Imre az interpretá-
tor rendező típusaként mutatkozik 
be, akinek legnagyobb erénye az 
üvegként áttetsző stílus, amely szin-
te személytelen jelenlétével, teljes 
azonosulással engedi a szívünkhöz 
közel hőseinek érzés- és gondolatvi-
lágát. Fehér Imre a hétköznapok 
lírájának, az élet mikrodramatikájá-
nak megjelenítője, művészete ott 

. . . és am) Ho l lywoodban lett belfile — 
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kezdődik, ahol a tárgyakat, a kör-
nyezetet, az élet apróságait kell val-
latóra fogni az emberről. Ezt a fel-
tevést egyébként alátámasztja másik 
filmjének, az „Égi madár"-nak ku-
darca is, ahol éppen a megfelelő in-
terpretálandó anyag hiánya, a for-
gatókönyvbe sikertelenül, lélektani 
abszurdumokkal átültetett Móricz-
regény vitte rendezését is zsákutcá-
ba. Ez az üvegként áttetsző stílus 
ritka adottság. Fehér Imre művészi 
fejlődésének útja azon múlik, meny-
nyire sikerül megőriznie és tovább 
fejlesztenie stílusának ezt az áttet-
sző tisztaságát, mennyire marad hű 
és következetes a vállalt feladatok-
ban saját világához és művészeté-
hez' GYERTYÁN ERVIN 

EGY MÁSIK 
BAKARUHÁBAN 

Ha egy kedves szavunkjárását fel-
fedezzük másnál, kínos érzés 

lep meg. Ezt, gondolom, minden író 
ismeri. Minél személyesebb ügyünk 



A kisváros i polgárcsalád , 
ak ikné l Vilma szolgál 

valami — legyen az szó, téma, érzés, 
ötlet — annál -kevésbé tudjuk elvi-
selni, ha kiderül, hogy már más is 
élt vele. Mint ahogy a nők nem bír-
ják elviselni, Iha új ruhájuk anyagát 
vagy szabását viszontlátják barát-
nőjükön. 

Én is viszolyogtam -kissé, már ami-
kor csak hallottam, hogy meglátha-
tom a Bakaruhában amerikai válto-
zatát. Hiszen azzal, hogy forgató-
könyviróként részt vettem a Hunya-
di-novella filmrevitelében, a magyar 
Bakaruhában-film egyrészt szemé-
lyes ügyemmé lett — érthető elfo-
gultság ez —, másrészt egyedül ér-
vényes filmváltozatnak persze hogy 
azt érzem, amelyikben én éltem vé-
gig azt a gondot és izgalmat, amit 
az eredeti novellának kijáró hűség 
és a filmmel megnyíló lehetőségek 
összhangba hozása jelent. Ügy vé-
lem, ez is érthető elfogultság. 

Kíváncsian és feszengve vártam: 
mi lett ebből a novellából más film-
írók, más rendező kezén. Ismernem 
illett volna, elég régi film már, 38-as. 
De nem ismertem. Könnyen megtör-
ténhetik, hogy valamit úgy oldottam 
meg, mint az amerikaiak. Akkor az-
tán hiába mondom, hogy nem ismer-
tem. Mint vendégségben, ha véletle-
nül egy ezüstkanál pottyanna ki a 
kabátomból . . . 

Elég sokan összetették az eszüket 
hozzá — gondoltam, amikor az ame-
rikai változat filmíróinak listáját ol-
v.astam. 

Azután elkezdődött a film. 

De hisz ez nem 'is az: Tévedés-
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Rossz dobozt vett elő a gépész!.: . 
Álljon m e g ! . . . 

A berni Operának egyik páholyá-
ban diplomaták, a másikban millio-
mos-kinézésű család. Egy fiatalember 
álhirrel eltávolítja a diplomatákat, 
hogy az üres páholyból vallomást su-
sogjon át a milliomoskisasszonynak. 

Hogy születik majd meg ebből az 
expozícióból az álöltözetű gavallér 
és a cselédlány szerelme? Sehogy — 
gondoltam. Pedig megszületett. 

Ilyenformán: 
A milliomoséknál odahaza is lábat-

lankodik a s ptevö fiatalember. 
Ezért az atya összehivatja a cseléd-
séget. (Annyian vannak, hogy meg se 
lehet állapítani, hiányzik-e valaki. 
De arravaló a majordomus, hogy kö-
zölje: egy konyhalány hiányzik. Nem 
számít: az úgy se teheti be a lábát 
oda, ahol emberek élnek.) A millio-
mos utasításba adja, hogy a konok 
fiatalembert ezentúl senki be nem 
engedheti a palotába. De a fiatalem-
ber megtalálja ennek az általános 
mozgósításnak Achilles-sarkát. Ez 
pedig a konyhalány. Felveszi sofőr-
jének egyenruháját, előpisszegi az 
alagsorból a konyhalányt és találká-
ra "hívja. 

Lám megérkeztünk Hunyadihoz. 
A rangján alul öltözködő gavallér 
találkozik a gyanútlan cseléddel. 

... A konyhalány hazaviszi a fiút. 
aki nem tesz kárt benne, mert csak 
az érdekli, hogy felszökjék szerel-
mének termeibe. Bár benne se tesz 
kár',. 



A kis konyhalány önállósítani 
akarja sofőrzubbonyos udvarlóját, 
ezért megtakarított pénzén vesz neki 
egy autót. Tehénre volt a spórolt 
pénz. Ez a rendkívüli ajándék na-
gyon meghatja az álöltözetű urat, 
méltán, és a töfögő szerelmi zálogon 
kirándulni mennek. 

És így tovább, egészen a végéig, 
ahol is a konyhalány — ő felszolgál, 
a fiún meg frakk — éppen úgy el-
megy a milliomoséktól, mint — me-
rész hasonlattal — Vilma Bodrogiék-
tól, viszont az amerikai—svájci Sán-
dor nem áll meg a kapufélfánál, ha-
nem elszalad a rendőrségre, felje-
lenti a konyhalányt, hogy ékszert 
lopott. Ilyen találékony a szerelem! 
A rendőrség, persze, hivatása ma-
gaslatán áll, és visszahozza a nőt. A 
fiatal pár pedig minden társadalmi 
ellentét, hazugság és ékszertolvaj-
lási körözés ellenére: boldogan csó-
kolózik. 

* 
A szégyen és a büszkeség váltólá-

zában néztem végig ezt a filmet. A 
szégyent nehéz megmagyarázni, de 
elemi erővel lökte a vért az arcom-
ba. Nem is ott volt igazán elviselhe-
tetlen, ahol különbözött a mi fil-
münktől, hanem ott, ahol véletlenül 
hasonlított. Valami apró motívum-
ban. Például, hogy az esőben a lá-
nyok felhajt ják szoknyájukat a fe-
jükre. Vagy hogy nehéz elindítani 
egy rozoga autót. i 

Még szerencse, hogy előbb nem is-
mertem ezt a filmet. Ha előbb látom, 
nem mertem volna én is megírni, 
mert hátha a vére rossz a témának, 

és kiüt a giccs majd a mi filmünkön 
is. 

Vigasztaltam volna magam: ha 
ketten csinálják ugyanazt, az nem 
ugyanaz. Hiába: ekkora giccs még a 
névrokonokat is kompromittálja. S 
ez a két film testvér. Vállania kell 
a rokonságot, mint Peer Gyntnek a 
hülye gyereket. 

A múltkoriban Fehér Imre idézte 
egy újságban, hogy mit mondott neki 
Párizsban egy újságíró. Olyasmit, 
hogy a Bakaruhában forgatókönyvé-
ből odakint nem lett volna film. Ba-
rátaim megsértődtek ezen a nyilat-
kozaton — nevemben. Én nem. Azt 
olvastam ki belőle, hogy éppen azon 
akadt volna el másutt a Bakaruhá-
ban terve, ami a legjobb benne: az 
eredeti mű tiszteletben tartásán, ta 
társadalom képének hitelén, a lélek-
rajzon, a visszafájó emlékű szerel-
men, amelyből nem lett, és nem is 
lehetett happy-end . . . 

Ez a húsz évvel ezelőtti amerikai 
változat nemcsak azt mutatja, hogy 
hová keveredhetik el rossz filmesek 
kezén egy remekmű, hanem azt is, 
hogy hová keveredhetik el rossz fil-
mesek kezén a film. 

Ezt elnézve emelkedett bennem a 
lélek. Ezen a lám mily könnyen 
giccsbe fullasztó terepen a művészi 
igényt mi alább nem adtuk. Megőriz-
tünk valamit, ami — úgy látszik — 
esendő. 

A sok felemás érzés így adott helyt 
aztán lelkemben a csöndes büszke-
ségnek. i 

HUBAY MIKLÓS 

Katinak — az amerikai f i lm 
Vilmájának — munkahelye 

i s gazdái 


