
— Hauptmann-drdma filmen — 

C sodálatos havas tájban vágtat a 
vonat, apró fenyvesek maradoznak 

el, egy kőhidacflka alatti árakban a 
téboly határára került nő vajúdik, 
szivettépő sikoltása egybeolvad a 
mozdony keserves, hosszú füttyével. 
Az asszony szőke (haja mellett, ahogy 
a kamera közelebb kocsizik, fokoza-
tosan bontakozik ki egy dércsípte 
bokor, amint egyre pirosabban terül 
szét a havon, mint a v é r . . . 

Ragyoeó ez a képsor, a színék tö-
kéletes dramaturgiai funkciót tölte-
nek be: a furcsán ködös, havas táj a 
méregzöld fenyőkkel és szemaforok 
sanda pirosával nem a tiszta, az em-
ber lelkében örömet csendítő fehér 
sugárzás képzetét kelti, hanem a 
közömbössé dermedt természetben 
magára maradt cselédlány lelkiálla-
potát tükrözi. 

Még két ilyen képsor: egy nagyon 
becsületes, de nagyon bigott emberke 
táncol sugárzóan szőke szereimévél 
és egyben menyasszonyával valami 
bajorországi vendégfogadó táncte-
remmé átalakított padlásán. Egye-
diül vannak a teljesen üres, totálban 
fényképezett, ócskán felcicomázott 
teremben, valahol hóhil; szinte csak 
a hangjukat halljuk inkább — de azt 

szinte -premier planban- — sem-
mint tisztán látjuk őket. Végzetes 
párbeszéd folydk közöttük, az asszony 
bevallja bűneit, botlásait s elszalad. 
Milyen jó ennék a deszkapadlós 
padlásnak a kölcsönkért piros-kék 
ócaka girlandokkal, papírkoszarúk-
kaj szégyenkező képe: megint pon-
tos, találó dramaturgiai szerepet ka-
po't a szín; hanggal, gépbeállítással 
összhangban. 

Aztán: dicséretes a mulatóba szö-
kött lány szilaj táncának remek gép-
mozgással megoldott érzékeltetése, 
majd utána, kontrapunk tként egy 
igen lassú mozgású, végig secondban 
tar'ott rfngatózása; az udvaron a 
motorkerékpár fényszórójában fel-
villanó baljós nőalak; a viharos szá-
guldás; a gép zaja a hazaért Rose 
tudatában; a szerencsétlenség. Re-
mek ritmusú, jól vágott, jó montázaú 
képsor. 

Erről a három tökéletes részletről 
tehát csak a legjobbat mondhatja a 
kritikus. Sőt: kötelessége is, különö-
sen színesíilmmel kapcsolatban, hi-
szen egyelőre, sajnos, még a legna-
gyobb ritkaság a színék következe-
tes dramaturgiai alkalmazása, szá-
mon kéli tehát tartani minden ered-
ményt. 



Neon mondhatjuk el azonban 
mindezt a jót a film egészéről. És 
itt megint csak elsősorbarf a szí-
nekre kell hivatkoznom. Ez a Haupt-
mann-tragédia komor, clair-obscure 
hatásokkal dolgozó, fekete-fehér fil-
met kíván Inkább. Meggyőződésem: 
ha a film egyes jelenetei, főleg a föl-
desúri lakban fényképezet'ek, nem 
színesek — a hangulati hatás sokkal 
jobb lett volna. De így! Képzeljük 
el, hogy egy földesúr—cselédlány— 
béna, szenvedő feleség háromszögé-
nek fojtott indulatainak érzékelésé-
ben — mert a haup'imannJ szavak-
ból és az igen jó dialógusokból csak 
úgy süt ez a fojtott szenvedély — 
folyton 'kiglancolt enteriőrök zavar-
ják meg az embert: hol egy hű, de 
gyönyörű biedermeier szekrény, 
melynek még az intarziáit is jól ki-
vehetjük, sőt, a kénbeállítás révén, 
a rendező hibájából észre is keU 
vennünk, meg kell csodálnunk, mint 
valami bizományi áruházi reklám-
filmet; hol pedig egy gusztusosán 
fényképezett csendélet, virágváza, 
meghitt sarok, vagy családi fest-
mény. Mi történt? A rendezőt és az 
operatőrt elragadta a színesfilm-tech-
nika egyre nagyobb tökéletesedése; 
s ez olyan veszély, mely a legtobb 
mai színesfilmet részben élvezhe-
tetlenné teszi. Nem a képek művészi 
megfogalmazása érdekelte őket, ha-
nem a minél puccosabb, minél ki-
glancoltabb technikád tökéletesség, 

mellyel még a falfes'és apró mintái 
is láthatóvá érzékelhetővé tehetők. 
Ügy járnák a modern színesfilmek 
rendezői, mint a némafilm korszak 
kezdetének filmalkotói: elragadta 
őket a mozgás, a mozga'ás szenve-
délye és mindenki rohant, bukfen-
cezett, száguldott, üldözött a film-
ben, nyakló nélkül A színesfilmek 
művészed viszont a színekben tob-
zódnak. 

Mit eredményezett ez a módszer 
a Rose Berndben? Azt, hogy a leg-
fontosabb indító-képsorok teljesen 
hamis útra terelik a néző figyelmét: 
minitJalstállót látunk, alumínium-
kerítéssel, tisztasággal, vidéki úrila-
kot á la magyar filmek anno 1938; 
általában valami ellenszenves steri-
litás lengi be a filmet, semmi at-
moszféra; nem tudjuk, hcil a cseléd-
ség, mit csinál, milyen a viszonya 
Rosához, egyáltalán: mi ez az 
egész? S mikor játszódik? ' Mert 
korra való utalás nincs a filmben: 
motorok, modern útépí'ó gépék, mi-
egymás azt az érzést keltik, hogy 
napjainkban történik mindez; de mi-
kor, s miért éppen napjainkban, s ha 
igen — mert igen, mert a film mo-
dern miliőben játszódik —, mégis, 
hogy van ez az egész? 

Gerhardit Haiuptmann cselédtragé-
diája az első világháború előt'i 
időkben, a feudális viszonyok között 
játszódik. (Már 1918-ban megfilmesí-
tették a Rose Bernd-et!) Konfliktusa 



sokban emlékeztet arra, amit mi 
Kosztolányi Édes Annájából isme-
rünk. Egy kedves, élnivágyó, se nem 
jó, se nem rossz, minden porcikájá-
ban emberi cselédlányt, Rose Bernd-
et elcsálbít gazdája, egy földbirtokos, 
aki béna felesége mellett képtelen 
szenvedélyeit (kiélni. Rose-tnak egy 
ú'épíibő munkás is udvarol, de nin-
csenek -ikamoly szándékai*, ahogy 
mondani szokás. Rose éppen ezért 
tartózikodik is a férfitől, aki azonban 
egyszer, mikor a lány a földesúrban — 
aki fűt-fát ígért neki — már csalódott, 
sőt gyermeke'; is vár tőle: megkapa-
rintja a menekülő, de azért szere-
leimre áhítozó, elhagyatott lányt. 
Rose végül is hozzámegy egy talpig 
becsületes, de naiv és bigottul val-
lásos régi kérőjéhez, hogy problé-
máit megoldja; de az útépítőmunkás 
elárulja viszonyukat, sőt a földesúr-
ral való kapcsolatot is; emiatt. Rose 
bírósági tárgyalóterembe kerül — 
(vőlegénye összeverekedik az útépí-
tővel) — és végképp összekuszálódik 
élete. Ez az egész mese, ennek min-
den problémája a hauptmamni mi-
liőben reális igazíán, s ott eredmé-
nyez igazi feszültséget. Bár a férfiak 
között magára maradó nő, aki sze-
relmi játékaiknak csak es2úcöze, vég-
eredményben örök probléma: ebben 
a formában mégis az álszemérmes, 
hazug, minduntalan a bibliára eskü-
vő császári Németországra jellemző 
elsősorban. Ezért kellett volna a fil-
met abban a környezetben megal-
kotni; ebben a félszavakat suttogó, 
turnürös, titokban élveteg, császár-
szakállas, félfeudális korban. Mo-
dern miliőben, mulatóhellyel, motor-
biciklin utazgató nőkkel, egészen 
más körülmények és lehetőségek kö-
zött ez a probléma kicsit hamisan, 
kicsit álérz^lmesen cseng s a férfiak 
ítélőszéke a. földesúri kúriában, mi-
dőn a férj béna felesége előtt, töb-
bek jelenlétében vádolja cédasággal 
egykori szerelmét, ez a Hauptman-
nál nagyszerű jelenet itt, ha nem is 
válik üressé, de kicsit feszélyező, 
érthetetlen, nem egészen logikus, 
suta, ráadásul színpadias is. S eze-
ken a hibákon a kitűnő, bár néha 
határozottan modoros Maria Shell, 
Raf Valloné és Leopold Bibertt kul-
turált játéka sem tud végleg segí-
teni. 

Végelemzésben azt hiszem, abban 

a tényben keresendők ezek a hibák, 
hogy a rendező Wolfgang Staudte, 
aki 1942-ig színpadi rendező volt, 
Reinhardt és Piscator tanítványa, 
képtelen végleg és teljesen elsza-
kadni a színpadtól. Már a háború 
alatt készült, antifasiszta tendenciá-
jú »Akrobat, óh.'* című filmjében is 
ez a nagyszerű képsorokkal váltako-
zó vontatott színpadiasság zavart; 
talán csak »A gyilkosok köztünk, 
vannak* (a legelső 1945-ben készült 
német film) és -Az alattvaló* című 
műveiben sikerült igazán és téljesen 
filmrendezővé válnia. Persze; mert 
az Alattvaló szükségképpen az ere-
deti, heinnichmanni miliőben ját-
szódhatott csak, s így Staudte-nak 
módja nyílott a korban elmélyülnie; 
a Rase Berndben viszont két hom-
lokegyenest ellenkező korszak keve-
redett össze. 

Feltétlenül meg kell emlékeznünk 
a kitűnő operatőr, Klaus von Rau-
tenfeld munkájáról, aki a cikkünk 
elején említett képsorokkal, vala-
mint a zivatar előtti temetést, és a 
hatalmas sárga búzatengerben riadt 
egérként szökdécselő-menekülő Ro-
set mutató felvételedvei bebizonyí-
totta, hogy elsőrangú művész, aki 
megfelelő rendezői elképzelések és 
intenciók alapjón a film többi, nem 
szerencsésen megoldott részét is él-
ményszerűvé tudta volna avatni s 
akkor erejét nem az egyes részletek 
-kiszínezésére* hanem drámai szín-
hatású megkomponálására fordítja. 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 


