
EQY REMETE R Ó M Á B A N 
Érdekes problémát vet föl ez a 

rossz olasz film. Azt, hogy miért nem 
tudunk még mindig elég jó rossz 
filmet 'készíteni? Filmhírünk a film-
világban mind rangosabb. (Méltán.) 
Mégis aggasztó, hogy nem elég jók a 
rossz magyar filmek. Pedig ez vala-
mennyi filmipar sarkalatos kérdése. 
Ritka a jelentős művészi alkotás. A 
pocsék film töméntelen. A zseniális 
és a vacak között azonban széles 
mező húzódik: a közepes filmek ren-
getege. Ezek táplálják a hétközna-
pok hétköznapi mozilátogatóit. Nem 
adnak nagy élményt, de nem is 
bosszantanak. Nem emelik szelle-
münket, de nem is rombolják ízlé-
sünket. 

Ezekből tevődik ki az a nagy vá-
laszték, amit „nézzünk meg valami 
jó kis marhaságot!" felkiáltással 
szoktak jelölni. Másképp: standard-
filmek. Más néven: ez a mozi. 

Dino Risi filmjei közül az Előzés 
(1962) a mozi és művészet határán 
egyensúlyozott Arányai, ízlése, eszes -
logikája, gyilkos elemzőkészsége és 
történetének kettébonthatatlan igaz-
sága, amely egyformán állt a két fő-
szereplő oldalán: Risit sokunk ked-
vencévé tette, legalább is olyan film-

, rendezővé, akinek munkáit figyelem-
mel kell kísérni, mert nem tudható, 
mikor emelkedik a művészi igaz-
mondás szintjére. 

Üj filmje az üzleti semmitmondás 
jellegzetes példája. 

Egy római tisztviselő megunja a 
fogyasztási társadalom csábító csap-
dáit, belefárad a konformizáltságba, 
a nagyvárosi zajba, a civilizáció hív-
ságos vásárába, és elmenekül a he-
gyek közé remetének. Szőrcsuhát ölt. 
önmegtartóztatást fogad. Edzi testét. 
Gyönyörködik a természet pompájá-
ban. És élvezi a magányt. Boldog 
robinzonádban él egy kecskével: ha-
lászik, csupán gyümölcsöt és tejet 
fogyaszt 

Akár egy Puskin-novella is le-
hetne eddig a társasági élettől meg-
csömörlött húszártisztről, aki elment 
remetének. De Risit nem annyira a 
társadalomból kifelé menekülő em-

ber érdekelte, hanem az, miként 
antropomorfizálódik egy hegyi re-
mete, ha visszakerül a társadalomba. 
Az első irány nem szorul sok bizo-
nyításra: melyikünk nem akart csen-
desóceáni szigetlakó lenni, vagy sás-
kaevő oszlopszent? A máísik út ér-
dekesebb. Voltaire vademberétől 
kezdődően érdekes az az álnaiv 
mese, miként leplezi le egy együgyű 
ember önkéntelen belecsöppenésével 
a társadalom fonákságait. 

Nos, Dino Risi a közhellyé vált 
meséből csak a száraz közhelyet ké-
pes kifacsarni. Szentimentális kriti-
kával ábrázol: egyszerre van igaza 
az erdőből jött, elvadult torzonborz-
nak, aki undorodik a jóléti társada-
lom rossz közérzetétől és hamisságá-
tól; és igaza van a társadalomnak, 
amelyik elszenvedi és élvezi is a ci-
vilizáció vívmányait. (Ugyan miért 
kellene lemondani az esernyő vise-
léséről, ha zuhog az eső; mennyivel 
természetesebb emberi állapot csi-
szolt kőkéssel nyesni a kenyeret, 
mint elektromos konyhakéssel szelni 
belőle; miért jobb forrásvízbén hű-
síteni a maradék ételt, mint villa-
nyos jégszekrényben; és mennyivel 
nemesebb az ember erkölcse, ha 
nem mosakszik, mintha a modern 
kozmetikai cikkek raffinériáját él-
vezi?) 

A remete — akit az eredeti olasz 
cím Prófétának nevez — addig-ad-
dig áll ellent a nagyvárosi fertő csá-
bításainak, amíg belezüllik és ha-
szonélvezője lesz különcsége közfel-
tűnésének. 

Risi az Előzésben mesteri cselek-
ménybonyolítónak tűnt. Most ötlet-
től ötletig halad (jegyezzük meg: az 
ötletek rosszak és unalmasak), ahe-
lyett, hogy folyamatot ábrázolna. 
Aprócska dramaturgiai önkényeske-
dések hajtják a cselekményt s ezek 
meggátolják a mese természetes ki-
bontakozását, tanulságának kivirág-
zását. A film túlságosan tételes ah-
hoz, hogy érdeklődést kelthessen 
maga iránt. 

Vittorio Gassman játssza a fősze-
repet ö elég népszerű odahaza is, 
nálunk is, hogy kedvéért végignéz-



Jelenet a filmből 

zük a munkát De Gassman jellegze-
tes színpadi színész, akinek latin 
mimikai rendszere túlharsog a ka-
mera előtt, és aki komédiás buzgal-
mában nem mindig válogat a legíz-
lésesebb eszközök között. Van benne 
annyi mesterségbeli tudás, hogy 
minden figuráját ötletesen építse fel. 
Gassman sosem fedez fel semmit az 
emberből, sosem szólja el magát az 
arca, nem hoz fel újat a mélyből és 
a tudattalanból: filmjeiben csak an-
nak a példáját adja, hogyan lehet 
tökéletes mesterségbeli hűvösséggel 
előállítani egy jellemképletet, ame-
lyik kifogásolhatatlanul pontos, dé 
nem magával sodró. 

Risi és Gassman, úgy látszik, nem 
véletlenül találtak egymásra. Sorra 
gyártják együtt a szkeccseket, ame-
lyek a színész maszkjaira és utánzó-
képességére támaszkodnak és ügye-

sen sorolnak fel gúnyos társadalmi 
típusokat. (Matador, 1959., Szörnye-
tegek, 1963.) Vagy Gassman nélkül, 
de mintha akkor is ott lebegne az ő 
szelleme: Cicababák, 1964., Komp-
lexusok, 1965. — Van közös Risi és 
Gassman munkájában és abban, 
ahogy megközelítenek egy témát. 
Precízen vázolják fel mindketten a 
képletet, de nem tesznek túl nagy és 
egyéni felfedezéseket. Munkáikról 
hiányzik a felcserélhetetlenség bé-
lyege. Tudják azonban, hogy egy 
anekdótát miként kell kiszélesíteni 
és társadalmi hátteret húzni egysze-
rűsége mögé. Tudnak mélységet mí-
melni ott, ahol csak megrágott köz-
hely van. 

ÉS ez az, amit elöljáróban hiá-
nyoltunk. Ügy csinálni rossz filmet, 
hogy az azért jó legyen. 
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