
Hogy tud ez a színész beszélni! 
Hogy zeng ajkán a vers, anélkül, 
hogy egy pillanatig is szavalna. S 
hogy eggyéforr az alakkal. Mintha a 
gesztusok ágain, a mimika sűrű 
lombjaj közt ringama minden szó, a 
gyünitfcsök természetességével. Nem, 
nem ifüejtem eO, hogy filmet látok 
és fiimtól kell szólanom — mégis 
mindenekelőtt a színészi beszéd va-
rázslata ejt meg. S mindjárt párosiul 
hozzá a gondolat is: mért szeretik 
a film egyes szakemberei oly sze-
mérmesen takargatni, mint valami 
szégyent, hogy a hangos filmnek a 
beszéd is egyik főeleme; s a cselek-
mény feszültségének áramütései fil-
men is legalább annyiszor szikráz-
nak ld egy-egy váratlanul összecsapó 
dialógusban, mint egy-egy merészen 
vágott képsorban. Azért is külön 
gyönyörűség ezt a tiszta és magával-
ragadó drámai szólamot hallani — 
sót, szinte látni —, mert a mi, kü-
lönben sokszor oly kiváló színé-
szeink, még színpadon is gyakran 
adósak maradnak a szárnyaló és 
pontos beszéddel, a filmről nem is 
beszélve. A magyar filmek színészei-
nek — és sokszor úgy érezni, tech-
nikusainak is —, a beszéd a leggyen-
gébb. oldaluk. Laurence Olivier-nek 
a beszéd a legerősebb oldala. Igaz, 
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ha más oldalairól kerül szó, mind-
járt kiderül, hogy több legerősebb 
oldala van. Mégis, legelőször és leg-
elragadóbban a szó. Ügy látszik, ez 
a hallatlan merészség nem is jutha-
tott másnak eszébe. A III. Richárdot 
filmre vinni. Éppen ezt a drámát, 
amely nemcsak a filmkönyvek, de a 
színpadi művek közül is kiválik a 
magánbeszédek sokaságával. Soha — 
úgy tűnik — nem beszéltek még eny-
nyit filmen. S főként, nem beszéltek 
ennyit egyedül, a széles/vászon teljes 
nagyságában, kihívóan, szembenállva 
a nézővel. Mi az, amit ez a film 
pusztán csak képpel mond él? Né-
hány gyilkosság, egy-két csatajele-
net, ennyi az egész. A film többi ré-
szében, azt mondhatni, az egész ké-
pet betölti a nagy, a ritkán hallott 
nagy drámai beszéd. És mégis, nyo-
ma sincs itt annak, amit fotografált 
színháznak szoktunk nevezni. 

Mindig is ösztönösen viszolyog-
tam a műfajok túlságos -tisztaságá-
nak- követelésétől. Ennek a filmnek 
a forgatókönyvén, a műfaj minden 
szabályával és szokásával ellentét-
ben, minden valószínűség szerint, 
sókkal nagyobb terjedelmű volt a 
jobb, mint a bal oldal: az elmondan-
dó szöveg, mint a lefényképezendő. 
S ebből a látszólagos lehetetlenség-



bői mégis egy nagy lehetőség tárult 
fel: a film végtelen lehetőségekkel 
rendelkező művészetének egy új, ed-
dig kevéssé felismert és kihasznált 
lehetősége. 

Íme, egy szokásosnál hosszabb, 
szélesvászonra komponált színes 
film, amely jóformán egyetlen fősze-
replő drámája, aki még emellett foly-
tonos monológokban leplezi le ma-
gát és vetíti előre saját tetteit. Mert 
a film kompozíciója még egyirányúb-
bá nyesd a már magánál Shalkes-
peare-nél is szokatlanul egyirányú 
cselekményt; a többi szereplő 
amúgy ds csökkentett fontosságát 
merészen még tovább csökkenti; a 
főhős legfőbb drámabeli vetélytár-
sát, Margit királynőt kegyeletlenül 
teljesen száműzi a filmből; s több 
kisebb alakot hanyagul eggyé von 
össze. Mindent a fSalakra biz, mint 
egy monumentális szoborra, amely 
úgy tölti be a film roppant méreteit, 
ahogy Olivier egy-egy démoni pre-
mier-plánja a vászon egészét. 

Petőfi éppen Egressy Gábor III. 
Richárd-alakításéról szólván írja, 
hogy szerinte a színészedben a nagy-
ság mértéke a sokoldalúság. Olivier 
három eddigi Shakespeare-íümje a 
sokoldalúságban gyökerező nagyság 
meggyőző példája. Ügy látszik, a 
megfilmesítendő darabok kiválasz-
tása is a művész önnön sokoldalúsá-
góba vetett büszke öntudatának 
eredménye. Shakespeare óriási jel-
lem-orkesz terének három legszélső 
hangszerét választotta ki, hogy meg-
mutassa, nincs olyan drámai jellem, 
amelynek megszólaltatásában ne 
lenne mester. Az igazságos tett zse-
nijétől, V. Henriktől a gaztett zseni-
jéig, Richárdig á gondolat és töpren-
gés zsenijén, Hamleten keresztül ju-
tott el. Mindazt, amit Shakespeare 
emberben és uralkodóban szeretni 
és becsülni tud, V. Henrik sugárzó 
alakjában formálta meg; mindazt, 
amit gyűlöl és megvet, III. Richárd 
szörnyeteg figurájába sűrítette. Oli-
vier egyetlen szökkenéssel lép át an-
nak az alakjából, aki túl nagy volt 
ahhoz, hogy sokáig éljen, abba, kit 
azért szültek, hogy ember kínja le-
gyen; csak egy-két vonást torzít ar-
cán és termetén s már át Is ugrott 
a szépségből a rútságba, a győzedel-
mes emberségből a magát elveszejtő 
gazságba, s egyetlen árnyalat elég. 

hogy szemünk előtt feltárja a szaka-
dékot, ami az építő emiberi elme és 
pusztító ész között sötétlik. Még fü-
lünkbe cseng az igazságos harcra 
buzdító király lelkesítő kürtszava az 
Agincourt-i csatatéren, tíz év távolá-
ból is feledhetetlen ujjongással: 
... that fought with us upon saint 
Crispin's day (... hogy velünk har-
co't Szent Grispin-napon) — mikor 
elképedve halljuk, hogy ugyanez a 
hang éppoly kísérteties hitelességgel 
szólaltatja meg előttünk a kutyaszo-
rítóba esett zsarnok híres segélykiál-
tását a bosworthi síkon: A horse! 
A horse! My kingdom for a horse! 
(Lovat! lovat! országomat egy lóért!) 

Utolérhetetlen művésze annak, 
hogy lehet a Shakespeare-i dikció 
legmagasabb csúcsait a színes képek 
tornyosuló sodrán emelni még ma-
gasabbra. Az első esetben a napfény-
ben ragyogó messzi sík, a harcra 
kész katonák szikrázó páncéljaival, s 
közöttük, ágaskodó lován a kivont 
karddal magasba nyúló, szép alak 
ajkán a remény diadalmas mondata; 
a másikban a csatatér elhagyott lej-
tőjén két árva bozót között egyedül 
maradt gyalogos király tépett ajkán 
a kétségbeesett kiáltás úgy áll elénk, 
mint a szoborrá vált szó, melyet a 
képek tömör alapzata emel. 

S ha Olivier megtalálja azokat a 
beállításokat, amelyek között a szó 
olyan eredendően fi'mszerü hatást 
kelt, mestere annak is, hogy az írott 
szövegből kibontsa a benne rejlő el-
sődlegesen képi hatásokat és önál-
lóan használja fel. Az az árnyék, 
amely a két monológban csak egy 
odavetett metafora s a színpadi já-
tékben is legfeljebb egy cinikus moz-
dulatra ad alkalmat, a filmben ön-
álló motívummá nő, elválik Richárd 
alakjától és a cselekmény egy-két 



tetőpontján annak helyébe lép, he-
lyette játszik; megállapodva egy 
percre Edward király tróntermének 
ajtaján, elsötétítve a palota köveze-
tét, fenyegetően rázuhanva Clarence 
herceg börtönének ajtónyílására, 
alattomosan végigsuhanva a kert 
márványlapjain, s egy percre se 
hagyva el a gyermekkirály lépteit. S 
Ilyen a királyi korona is, amely a 
filmben háromszor emelkedik a ma-
gasba, hajszálra azonos mozdulatok-
kal, hogy háromszor három fejre 
hulljon, miután közben az ütközetre 
nyargaló lovak patái között hányó-
dott. A képpé és játékká alakítható 
szövegeket nemcsak magában a Ri-
chárd-drámában fedezi fel' a találé-
kony rendező, hanem egyéb e tárgy-
ra vonatkozó Shakespeare-drámák-
ban is, s a koronázás félelmetes né-
majelenetét minden hiaznnyal a VI. 
Henrik III. részének ezekből a rl-
ohárdi saraiból építi: 

Eget a trónus álmából csináltam; 
t pokolnak tartom addig a világot, 
míg e fejet hordó idátlen törzsem 
a korona dicsfénye nem köríti. 

Játékának egyik csúcspontja, mikor 
-idétlen törzsével- beleereszkedik a 
trónszékbe és arcán, mely éppen 
most, vágya teljesültén lesz a legtor-
zabb, förtelmesen megragyog a -ko-
rona dicsfénye-. 

Alakításának talán csak egyetlen 
kifogásolható pontja van, az első pil-
lanatra visszatetszőén naturalistának 
látszó, öncélú haláltusa, amely pedig 
— ha jobban meggondoljuk —, nem 
is naturalizmusában és öncélúságá-
ban, inkább nagyon is átlátszó cél-
zatos srtilizáltságában visszatetsző, és 
idegen az alakítás egészének monu-
mentális realizmusától. 

Hogy mit tud különben a képek 
démoni költészetéről, a saját játékán 
kívül is, arra legyen egyetlen példa 
a kis királyfiakat fojtogató gyilkos 
kezének megfeszült izma, mely vörö-
sen kivillanva a zöldes homályból, 
mintha csak a brutalitás csakis fil-
men előállítható anatómiai prepará-
tuma lenne. 

Baudelaire szerint minden nagy 
költő egy nagy kritikust is rejt ma-
gában. Minden nagy színészben is 
ott van rejtetten egy nagy rendező. 
De hogy a színésztől ez a nagy ren-
dező így külön tudjon válni s egy 
alkotáson belül, ne csak a maga ala-
kításában, hanem az egész műben, 
minden egyes kép minden mozzana-
tában ilyen tökéletesen érvényesül-
jön, az a magát megsokszorozó zseni 
ritka teljesítménye. 
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