
A H A M I S I Z A B E L L A 
Nem vagyok bélyeggyűjtő, és a 

spanyol történelemben sem elég 
erős. így — bevallom — fogalmam 
sincsen, az a bélyeg hamis-e, amely 
körül Bácskai Lauró István filmje 
bonyolódik, vagy a bélyegen ábrá-
zolt királynő volt az? Nem vagyok 
bélyeggyűjtő, de szeretem a krimit 
Jól esik játszani, a fejtörő pihen-
tet. Egyébként — legalábbis a mi 
moziműsorunkban — fölfedezhető 
valamelyes rokonság az Izabella bé-
lyeg, és a jó Ikrimifilm között: 
mindkettő ritkaság. 

* 

Téved, aki azt hiszi, hogy a jó 
kriminek az életből vett témát kell, 
lehető hűségesen, földolgoznia. Kor-
szakunkban, amikor a tömegkom-
munikáció segítségével különösen is 
megnőtt az érdeklődés a kisebb-na-
gyobb bűncselekmények iránt, s 
amikor némely történelmi esemény 
tudományos leírását bízvást • lehetne 
pitavalnak is nevezni, kézenfekvő a 
gyanú: a krimi legjobb nyersanyaga 
maga a valóság. Elő kell venni a bí-
rósági aiktákat, vagy a történelmi 
dokumentumokat, s azokból össze-
állítani, kivonatolni, megszerkeszte-
ni a krimit. Kész. 

Ez valóban kitűnő módszer, s né-
hány remekművel is megismerked-
hettünk már, amely így született 
(bár kevésbé filmen, inlkább színpa-

don). Csakhogy az ilyesmi egyálta-
lán nem krimi. 

A kriminek ugyanis kevés a köze a 
valósághoz. Nem a krimi utánozza 
az életet, hanem olykor az élet a 
krimit. 

Mint most is. Javában készült 
már A hamis Izabella (írta: Bencsik 
Imre), amikor — az előzetes propa-
ganda persze fölhasználta az esetet 
— a valóságban is megesett valami 
hasonló. Micsoda szerencse, hogy 
nem a premier után! Végre látha-
tunk egy — hadd mondjam már ki, 
ha eddig nem sejtették — egészen 
jó magyar krimit, s ha ekkor követ 
el valaki hasonló bűncselekményt, 
kétféle fölhorkanás is következnék 
(tapasztalatból mondom). Egyrészt 
ez mozgósítaná a krimi esküdt el-
lenségeit, akik — a rossz krimik és 
a nem-krimik hatására — azt vall-
ják, hogy a krimi ötleteket adhat; 
másrészt ürügyet adna azoknak is, 
akik valóban realista, társadalom-
kritikus műveket szeretnének kieb-
rudalni a moziműsorból a bennük 
reálisan vagy jelképesen ábrázolt 
brutalitás miatt. 

Szerencsére — mondom —, ezút-
tal a többé-kevésbé hasonló bűncse-
lekményt már a premier előtt elkö-
vették, de már a forgatás megkez-
dése után; világos tehát, hogy sem a 
film készítői nem utánozták az éle-
tet, sem az élet a filmet. Hogyan 
lehetséges mégis, hogy ebben az 
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esetben is, mint néha máskor is, föl-
fedezhető valamelyes rokonság a 
krimi és egy-egy valóságos történet 
között? Azt hiszem, azért van ez, 
mert a krimi szigorú logikai rendjé-
ben a föltételezett kiindulásnak 
mondhatni egyedül lehetséges bo-
nyodalmait tár ja föl, s most már 
csak az kell, hogy valahol az élet-
ben hasonló kiindulási helyzet 
adódjék. A továbbiakban a dolgot 
nem is lehet másképp lebonyolítani, 
csak úgy, mint a krimiben. 

• 

Attól tartok, itt látszólagos ellent-
mondásba keveredem. Ami ezt a ki-
induló pontot illeti: igazán nem ra-
gaszkodnék ahhoz, hogy reális le-
gyen. A krimi kiindulópontja ugyan-
is többnyire a hulla; úgy érzem, a 
műfaji illemtan álfája és ómegája, 
hogy — játékról lévén szó — ez a 
hulla jelzett legyen, és ne valóságos; 
a bonyodalom csúcspontjain rend-
szerint újabb hullák következnek, s 
a mondottak ezekre is érvényesek. 
Hitchckock nemcsak a bűnügyi fil-
mek világhírű mestere, hanem ah-
hoz is ért, hogyan helyezze el kezdő-
és csúcspontjait a borzalom és a 
humor határán, épp a túlzások ré-
vén. 

A hamis Izabella egyik érdeme, 
hogy jól keveri a reálist és az irreá-
list; épkézláb bonyodalipat épít föl, 
a realitás érdekében megelégszik 
vázlatos vonásokkal, s nem komoly-
kodja el a dolgot, mint korábban 
egyik-másik krimifilmünk tette. 
Kár viszont, hogy a film készítői 
beérték a vázlatossággal, mondhatni 
a felületességgel a bonyodalom 
egyik-másik szálának kidolgozásá-
ban is. Nehéz a helyzetem: játék-
szabályt törnék, ha véleményem 
bizonyítására idéznék a filmből: 
nem árulhatom el, amit én már tu-
dok, de a jövendő nézők még nem. 
Nem szólhatok tehát arról, hogy a 
tettes gyanúba keverése túlságosan 
direkt, a logikai következetesség 
meg-megbicsaklik, nem azért gya-
núsíthatjuk (a gyakorlott krimi-já-
tékosok már elég korán), mert „ben-
ne van a buliban", mert érdeke fű-

ződött a tetthez, mert „vaj van a 
fején" — hanem éppen azért, mert 
mindezek nélkül gyanús ő. Ezt rész-
letesebben nem fejthetem ki, ne-
hogy idő előtt fölfedjem a tettest; 
azt viszont nyugodtan fölpanaszol-
hatom, mert a néző szemében a 
gyanú árnyéka sem fér őhozzá, hogy 
a nyomravezetőnk nyomozó aktivi-
tását sem helyezték el szilárd logi-
kai rendszerben a film készítői, így 
lelkes amatőr nyomozását a szerzői 
önkény következményének érezzük. 

« 

Mindamellett valóban A hamis 
Izabella egyik érdemének mondható 
az, hogy egészségesen elegyíti a va-
lóst és a valószerűtlent, vagyis a 
túlzás — az említett néhány kivé-
teltől eltekintve — logikai rendsze-
re is elfogadhatóan épkézláb. 

A másik érdeme pedig élvezetesen 
jó kidolgozása. Ez Bácskai Lauró 
Istvánnak első önálló filmje; fiatal 
művész létére a mesterség titkainak 
biztos ismerője és ezekkel a titkok-
kal ügyesen, rutinosan (bántó él 
nélkül használtam a szót!), maga-
biztosan él is. Jeleneteit jól építi föl, 
a színészeket nyugodt, mondhatni 
szép játékra vezeti, a képeket szépen 
fűzi egymáshoz, a film ritmusa ki-
tűnő. 

Herczenik Miklós operatőr és a 
kitűnő színészgárda nyilvánvaló jó-
kedvvel, szívesen vett részt a játék-
ban. Kitűnő Ruttkai Éva, Pécsi 
Sándor, Kovács Kati, Iglódi István, 
Gyenge Árpád, Tardy Balázs, Buj-
tor István, s a többiek is mind-
mind. Krimiben a színész többé-ke-
vésbé sémákat elevenít meg, s ami-
től ezek az ábrázolatok élvezetessé 
válhatnak, az a játékos kedv, a jel-
lemzés apróságai. Bőven éltek a le-
hetőségekkel mindnyájan; kivált-
képpen Kállai Ferenc, aki mellék-
szerepét főszereppé avatta, mert a 
figyelmetlen férjnek sok szívvel és 
igazi, jóízű, szellemes humorral ki-
dolgozott jellemképét, karikatúráját 
adja, a film egészébe kitűnően beil-
leszkedő gazdagon árnyalt játékával. 
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