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Napjainkban nem rit-
ka eset, hogy egy-egy 
film bemutatója nyomán 
a kritika és a közönség 
reakciója merőben ellen-
tétes képet mutat. A köl-
csönös szemrehányá-
sokban kifejeződő ellen-
tétnek úgyszólván nem-
zetközileg kialakultak 
már az alapvető kliséi 
is: kasszasiker — eszté-
tikai célkitűzés, kom-
merszfilm — művészi 
alkotás, olcsó szórakoz-
tatás — igényesség. 

Franco Zeffirelli két 
Shakespeare filmje A 
makrancos hölgy és a 
Rómeó és Júlia körül ki-
robbant viharos polémia 
azonban, egyike azon je-
lenségeknek, amikor a 
szakkritika jelentős 
többségének elutasítása 
és a közönségsiker kö-
zötti ellentmondás sem-

miképpen sem szorítható 
bele a szokványos és 
gyakran természetesen 
szimplifikált, sémákba. 
Eleve kizárja ennek le-
hetőségét Zeffirelli sze-
mélye. A 45 esztendős 
rendező gazdag művé-
szi múltja, eddigi pro-
dukciói, komolysága, el-
kötelezettsége még a 
gyanúját is eloszlatja 
annak, hogy az olasz 
mestert Shakespeare-
filmjeiben siker hajhá-
szás vagy anyagi szem-
pontok vezetnék. Az is 
bizonyos, hogy a művé-
szetben sokkal komo-
lyabban hisz, semhogy 
filmalkotásait egysze-
rűen holmi Shakes-
peare-népszerűsités esz-
közének tekintené. 

Zeffirelli művészi pá-
lyafutását 1945-ben, 22 
éves korában kezdte a 
Bűn és bűnhődés szín-
házi változatában segéd-

rendezőként és színész-
ként. A rendező: Lu-
chino Visconti volt. Ez 
az indulás rányomja bé-
lyegét az azóta világ-
hírnevet szerzett ren-
dező egész életére. Első 
jelentősebb önálló szín-
házi rendezése A vágy 
villamosának olaszor-
szági bemutatója. Több 
sikeres színházi rende-
zés után azonban fi-
gyelme az opera felé 
fordul. Itt látja a leg-
nagyobb lehetőséget 
alapvető törekvése, mű-
vészi becsvágya kielégí-
tésére: újjáteremteni 
azokat a remekműve-
ket, amelyeknél a 
„klasszikussá válás" 
idővel maga után vonta 
az akadémizmust, poros 
unalmat, elavultságot. 
Első kiugró operai sike-
re Rossini Hamupipőké-
jének Scala-beli bemu-
tatója 1953-ban. Az ezt 

Richárd Burton és Elizaheth Taylor A makrancos hölgy forgatása közben 



követő esztendőkben 
rendezése nyomán sorra 
születnek újra Verdi, 
Rossini, Donizetti leg-
népszerűbb, s ennélfog-
va leginkább „elverkli-
sedett" művei. Opera-
rendezőként jut első íz-
ben — többek között — 
Angliába is. 1959-ben" a 
Covent Gardenben olyan 
elismerés fogadja Zeffi-
relli Falstaff felújítását, 
hogy utána már nem is 
hat a szenzáció erejével 
az a kitüntetés, amely-
ben pedig 'külföldi ren-
dező igen ritkán része-
sült Angliában. 

1960-ban az Old Vic-
ben Zeffirelli rendezésé-
ben mutatják be a Ró-
meó és Júliát. A siker 
kirobbanó. A konzerva-
tív Observer kritikusa, 
Tynan elragadtatásában 
így kiált fel: „Ez nem is 
reveláció, hanem egye-
nesen revolúció!" A da-
rab ezután turnéra, pon-
tosabban diadalútra in-
dul az USA-ban, Kana-
dába és több európai or-
szágba. A következő ál-
lomás: Zeffirelli Strat-
íord on Avonban a 

Elizabelh Taylor és Richárd 
Burton A makrancos hölgy 

egyik jelenetéhen 

Sh akespeare-fesztiválón 
1961-ben az Otelló ren-
dezésével arat újabb ba-
bérokat. 

Mielőtt azonban rátér-
nénk sokat vitatott két 

Shakespeare-filmjének 
problémájára, meg kell 
említenünk, hogy Zeffi-
relli nem újonc a film 
területén sem. Segéd-
rendezőként ténykedett 
Visconti mellett három 
film forgatása közben 
(Érzelem, Remeg a 
föld, Párduc), ugyaneb-

Rómeó és Júlia: Leonard 
Whitlng és Olivia Hussey 



ben a minőségben mű-
ködött De Sica, Anto-
nioni, Rosselini oldalán 
is. Így tehát alkalma 
volt megismerni az olasz 
filmrendezők élgárdájá-
nak széles skáláját. Csak 
a kép teljességéért em-
lítjük meg, hogy első 
komoly, önálló filmkí-
sérlete — nagyon jel-
lemzően — a Firenzei 

árvízről készült doku-
mentumfilm volt. 

Ez tehát annak a 
Franco Zeffirellinek 
vázlatos portréja és tö-
mören összefoglalt élet-
útja, akinek Makran-
cos hölgyét 1966-ban Pá-
rizsban mutatták be tár-
sadalmi esemény szám-
ba menő díszelőadás ke-
retében, Rómeó és Jú-

Rómeó és Tybalt vivójelenete Verona utcáján 

lidja premierjén, 1967-
ben pedig megjelent az 
angol királyi család is. 
Ugyanakkor a filmszak-
kritika egy része meg-
vetése jeléül, Zeffirelli 
műveit egyszerűen tu-
domásul sem veszi. Sok 
kritikus pedig csak azért 
ír róla, hogy műveit le-
pocskondiázza, mint le-
fényképezett színházi 
előadásokat, mint „olyan 
filmeket, amelyeknek 
semmi közük a filmhez". 

Vannak természetesen 
szép számmal más véle-
mények is, amelyek 
több figyelmet, mélyebb 
tanulmányozást szentel-
nek Zeffirelli filmjeinek: 
Hadd említsük meg kö-
zöttük az egyik legte-
kintélyesebb olasz film-
esztétát, Mario "Verdo-
nét, márcsak azért is, 
mert az ő tárgyilagos 
ítélete látszik leginkább 
megközelíteni a problé-
ma lényegét. Verdone 
úgy ítéli, hogy Zeffirelli 
Shakespeare-filmjeiben 
a színpadot világmére-
tűvé igyekszik kiszélesí-
teni és a rivalda szűk 
keretei közül a film esz-
közeivel tör ki az ut-
cákra, terekre, erdőkbe, 
hegyekbe. A térnek e 
kihasználásában Zeffi-
rellinek olyan elődei és 
részben mesterei voltak, 
mint Laurence Olivier, 
Visconti és Max Rein-
hardt szabadtéri színi-
előadásaival és filmkí-
sérleteivel. 

Rómeó és Júlia dajkája 
(Leonard Whitlng és Pat 

Heywood) 

Ennyit kellett elmon-
danunk, hogy meghatá-
rozhassuk műfajilag 

•Zeffirelli alkotásainak 
helyét a filmen belül. 
Ami pedig tartalmi cél-
kitűzéseit illeti azt a Ró-
meó és Júlia bemutató-



Olivia Hussey és I.eonard Whlting 

jávai kapcsolatban ő 
maga határozta meg a 

legplasztikusabban: 
„Gyűlölöm azokat az 
előadásokat, amelyek 
megmerevítik, megfa-
gyasztják vagy éppen 
agyonrendezik Shakes-
pearet. Hisz e lángeszű 
művésznek éppen az a 
legnagyobb értéke, hogy 
minden alkotásában ele-
venen lüktet az élet, a 
vér". 

Zeffirelli Shakespeare-
filmjeiben is úgy közelít 
az alkotáshoz, mint mű-
vészi pályája kezdetétől 
minden klasszikushoz. A 
mondanivaló lényegét 
keresi, a kor atmoszfé-
ráját igyekszik feleleve-
níteni, dokumentálás 
pontossággal megrajzol-
ni a cselekmény hátte-
rét. Egyszóval vérbő, hi-
teles, reneszánsz törté-
neteket kíván életre kel-
teni. A reneszánsz Pa-
dova szolgál hátteréül 

A makrancos hölgy tör-
ténetének, a szenvedé-
lyek, a színek teljes 
gazdagságában. A XV. 
század eleji Verona ut-
cáin, terein, kastélyai-
ban és kolostoraiban 
játszódik a Montague-k 
és Capuletek véres ve-
télkedése. 

A rendező hónapokig 
tartó történelmi, irodal-
mi előtanulmányok után 
látott hozzá mindkét 
műve megalkotásához. 
Első kísérleténél — ta-
lán a siker biztosítása 
érdekében — olyan vi-
lágsztárokra bízta a fő-
szerepeket, mint Richárd 
Burton és Elizabeth 
Taylor. A Rómeó és Jú-
lia esetében azonban két 
teljesen ismeretlen fia-
talra, a tizenhét eszten-
dős Leonard Whitingre 
és a tizenöt éves Olivia 
Hussey-re osztotta ki a 
főszerepeket, ismert an-
gol Shakespeare-színé-

szek mellett. Talán em-
líteni is felesleges, hogy 
ez a merészség külön ki-
hívta a kritikusok dü-
hét. Hiszen, hogy mást 
ne említsünk, Zeffirelli 
vállalkozása előtt a film-
történet két klasszikussá 
vált Rómeót és Júliát is-
mert, 1935-ben Norma 
Shearer-t és Leslie Ho-
ward-ot, 1953-ban pedig 
Laurence Harvey-t és 
Susan Shental-t. 

Node ne feledjük, 
hogy Zeffirelli program-
szerűen ebben a tekin-
tetben is szakítani kí-
vánt a klasszikussá lett 
hagyományokkal. Kez-
dőkre, de egészen fiatal 
kezdőkre bízta az ifjú 
szerelmesek szerepeit, és 
a közönség máris szívé-
be zárta azt a fiút és 
leányt, akinek nevét né-
hány hónappal ezelőtt 
még senki sem ismerte. 

V. M. 


