
A HAZUGSÁG VÁROSA 
"A humor a mély érzések éles-

ei méjűsége*, írta Dosztojevszkij. 
Valljuk be: ha nem is teljes, de 
frappáns és tömör meghatározás, ki-
fejezi azt az igazságot, hogy az iga-
zi humor az éleselméjű ítéletalko-
tást nem nélkülözheti. Ilyen a hu-
mora Gogol halhatatlan remekének, 
"A revizorinak, amelyről — Gogol 
után — az irodalomtörténet is meg-
állapította, hogy " . . . a nevetéssel 
nem vidámságot, hanem keserűséget 
fakasztott...* A múlt század elejé-
nek orosz feudális társadalma ellen 
mozgósított. 

Gogol művének konfliktusa ősi 
vígjátéki alaphelyzet elemeire épül: 
a félreértés alaphelyzetére. Luigi 
Zampa olasz filmrendező és alkotó-
társai "A hazugság városa* című 
filmjükben átveszik Gogol Eevizo-
rának szatirikus alaphelyzetét és 
teljes cselekmény struktúráját: a 
történetet 1937-re egy olasz kisvá-
rosba helyezik. A revizor antifeudá-
lis szatírájából Zampa antifasiszta 
vígjátékot csinált. 

Noha az ötlet első pillanatra ki-
tűnőnek látszik, később annál több 
aggály merül fel ellene. Az alap-

helyzet következtében a fasiszta tár-
sadalom tipikus figurái inkább lát-
szanak bárgyú és korrupt alakok-
nak, semmint kegyetlen gyilkosok-
nak, amiknek a történelem mutatja 
őket Viszont kétségtelen, hogy a 
film a fasizmus uralma alatt élő 
Olaszország hétköznapjairól szól. E 
tekintetben a film alkotói bőven él-
tek az adaptáció kínálta politikai 
szatíra lehetőségeivel, annál kevésbé 
a művészivel. Kézenfekvő, hogy a 
jellemzőn fasiszta környezetben a 
gogoli szatíra számára megfelelő 
céltáblát és a gogoli szatírában 
pontosan célbataláló vígjátéki fegy-
vert találtak. Szándékosan haszná-
lom a vígjáték szót, mert »A hazug-
ság városá*-nak humora inkább 
csak gúnyosan nevettet, semmint ke-
serűen felháborít Amíg Gogol -re-
vizora*, Hlesztakov maga is szélhá-
mos semmittevő, ki úgyszólván sem-
miben sem különbözik a városi 
tisztviselőktől, addig Zampa filmjé-
nek Omero Battifiori-ja egyszerű és 
jellegtelen, de becsületes kispolgár-
ként jelenik meg. Itt értünk el a 
film művészi gyöngeségeihez. 

-A hazugság városá*-nak legna-
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meg, s ezzel eléri, hogy a hősei os-
tobasága feletti nevetés kitágul az 
egész társadalommal szembeni fel-
háborodássá. Ezzel pedig épp társa-
dalomkritikája erősödik. Gogol mű-
vében a kórházi főgondnok például 
így szól a kórház orvosáról: "Ami a 
kezelést illeti, nekünk Hübner dok-
tor úrral megvan a magunk mód-
szere. Legjobb a természetes gyógy-
mód. Nem mindenféle orvosságra 
dobálni ki a pénzt. Az ember, ké-
rem, természeti lény: ha meg akar 
halni, úgyis meghal . . . De Hübner 
doktor úr különben se sokat tár-
gyalhat a betegekkel, mert egy szót 
sem tud oroszul.* Sajnos, Zampa 
filmjében az alakok és a társada-
lom között nem jön létre ilyen sok-
oldalú, s a társadalomra szinte rönt-
genfényt vető kapcsolat. Azért nem 
jön létre, mert a figurák semati-
kusak. 

"A hazugság városa* becsületes 
mondanivalójú, politikus vígjáték. 
Célját félreérthetetlenül fejezik ki a 
film kezdő képeiben azok az ere-
deti híradókból beiktatott jelenetek, 
amelyek Mussolinit félmeztelenre 
vetkőzötten, nevetséges és képmu-
tató helyzetekben ábrázolják. Kár, 
hogy a határozottabb művészi egy-
ség hiánya miatt a fasizmus ember-
torzító rendszerét a film nem tudja 
teljes értékű szatírával leleplezni. 
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gyobb hibája az emberábrázolás 
vérszegénysége. A művészi egyéní-
tésről való lemondás a jellem és 
társadalom dialektikus viszonyának 
hatékony ábrázolásáról való lemon-
dást jelentheti. Gogol kisvárosának 
vezetői is típusok a maguk korlá-
toltságukban, élvezetesen ábrázolt 
butaságukban. De butaságukat Go-
gol sokoldalúan egyénítve a "humor 
éleselméjű kritikájával* mutatja 


