
E L V I R A M A D I Q A N 
Valamikor a múlt század végén, 

Svédországban egy szép kötéltáncos-
nő és a királyi lovashadsereg egyik 
hadnagya megszökik az erdőbe, hogy 
csak a szerelem örömeinek élhessen. 
A szép kötéltáncosnő a porondot és 
feltehetőleg hódolókat hagy maga 
mögött, a hadnagy síró feleséget és 
két kisgyereket. Mi — az egyik leg-
tehetségesebb fiatal svéd filmrende-
ző, Bo Widerberg 1967-ben készült 
filmjének nézői — már csak egy 
idilli tisztáson látjuk őket, ahol 
gyermeki önfeledtséggel hancúroz-
nak, s eszük ágában sincs a tragikus 
Vég - r e gondolni. A tragédia pedig 
feltartóztathatatlanul „közéig", hi-
szen a film főcíme utón egy felirat 
értesít mindenkit, hogy a történet 
szereplői igenis éltek 1889-ben és 
még ugyanabban az évben önkezük-
kel vetettek véget életüknek. 

Tragédiába torkoló boldog szere-
lem — ásít unatkozva a rafináltabb 
ízeket kedvelő néző. Mit kezdhet a 
modern filmművészet az efféle ér-
zelmes, agyonhasznált témával? Tra-
gédiába torkoló boldog szerelem — 
hurrázik megkönnyebülten a „mo-

zira" áhítozó néző: „semmi művé-
szet, de legalább jól kisírom ma-
gam" 

Szerencsére a film fittyet hány 
mindenféle, a téma romantikájának 
szóló előítéletnek vagy elvárásnak. 
Bo Widerberg bebizonyítja, hogy a 
mese, a történet milyen kevéssé dön-
ti el, hogy az elkészült mű korszerű 
lesz-e vagy avítt. Témaválasztása 
feltehetően abból a felismerésből fa-
kad, hogy a modernség követelmé-
nyének nem az a művész tesz ele-
get, aki furcsábbnál furcsább, új 

. vagy legalábbis újnak ható szituáció-
kat tud kiagyalni, hiszen az emberi-
ség kultúrájának kezdetei óta a mű-
vészet tulajdonképpen néhány alap-
történetet variál, néha egészen szép 
sikerrel. 

Elvira Madigan és a grófi szár-
mazású Sixten Sparre h í ^ =gy ere-
deti históriája kétféle hangulatot is 
sugall: tartalmaz némi föld felett 
lebegő titokzatosságot, balladai ho-
mályt, a végzetes szerelem miszté-
riumát is, de nem nélkülözi a vásári 
olcsóságot, a füzetes regény-fordula-
tokat, nyitott lehetőséget a giccses 
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könnyáradat vagy a profanizáció 
felé. 

A harmadik út: a költői realitás. 
Bo Widerberg, aki már A gyerek-
kocsi rendezőjeként a valóság kis, 
alig észrevehető árnyalatainak pon-
tos megfigyelője volt, ezúttal úgy 
hozza közel a mai nézőhöz a múlt 
századi történetet, hogy nem vesz 
tudomást erről a patinát termelő, 
időbeli távolságról. Hőseinek sorsát 
ugyanazzal az elfogulatlansággal ke-
zeli, mintha egy huszadik századi 
üzletember és egy gépírónő szerel-
mét akarná elbeszélni. Nyoma sincs 
cirkusz-romantikának, nem tulajdo-
nít jelentőséget egyetlen olyan té-
nyezőnek sem, amely korhűvé páro-
síthatná vagy cicomázná a történe-
tet. Gondosan elkerüli az unalmas 
fennköltséget, azt az állandó meg-
hatottságot és elérzékenyülést, ame-
lyet a téma jellege kölcsönösen von-
zana. 

Tudatosan tart földközelben, nem 
engedi, hogy a néző melodrámát sej-
tő reflexei akadálytalanul működ-
jenek. A film első pillanataiban a 
szerelmespár halott-mozdulatlanság-
ban fekszik egy szívfájdítóan szép 
tisztáson. Miután a feliratból tudjuk 
a történet végét, alig kétséges, hogy 
a halálukban is egymást ölelő sze-
relmeseket sejtjük a rezzenetlen 
kompozícióban. Pedig csak alszanak, 
s a következő pillanatban Sixten fel-

pattan, mert darázs csípte meg a 
hátsó felét. Efféle prózai incidens 
igazán ritkaság a megható szerelmi 
históriákban, mint ahogy csókolódz-
ni sem szoktak a borotválkozástól 
szappanhabosan, ahogy Sixten teszi. 

A film az érzelmekről szól, de 
semmitől nem idegenkedik jobban, 
mint az érzelmességtől. Bo Wider-
berget azonban nem teszi görcsössé 
ez az idegenkedés. Meri vállalni 
mondanivalójául az emberi érzések 
szépségébe, jogosságába vetett hitet. 
Hősei alkalmasak a boldogságra, 
nem valami lehetetlent hajkurász-
nak, amelynek belső feltételei sin-
csenek meg, nem önön sorsuk meg-
rontói, szerelmük természetes, őszin-
te rátalálás az élet teljességére. Mi-
csoda vakmerőség ennyi alkotói op-
timizmus! Szinte szerencsének tűnik, 
hogy ez a régi történet kínál mégis-
csak valami kiutat: a szerelmesek 
pénzük fogytán üldözöttekként bo-
lyonganak, hiszen a fiatalember ka-
tonaszökevény. Nem térhetnek visz-
sza a társadalomba. Nincs más meg-
oldás, mint a halál. Érzelmeik nin-
csenek hát kitéve további próbatéte-
leknek, meghalhatnak anélkül, hogv 
kiábrándulnának és kiábrándítanák 
a film nézőit is . . . 

A történetet apró megfigyelések, 
a valóság kis kendőzetlenségei és 
egy teljesen sallangtalan, természetes 
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Jelenet a filmből 

játékstílus a realitás talaján tartja. 
Pia Degermark, aki a film címsze-
repéért 1967-ben Cannes-ban a leg-
jobb női alkotás díját kapta, a mai 
nézővel el tudja hitetni egy olyan 
hősnő érzelmeinek érvényességét is, 
aki még fejvesztett menekülés köz-
ben sem tesz egy tapodtat sem napi-
ernyő nélkül. A gesztusok külön-
külön szinte láthatatlan, együtt még-
is érvényesülő, emberi teljességgé ol-
vadó összessége elfelejteti azt a be-
idegzést, amellyel a kosztümös fil-
mek figuráit, mint mesehősöket 
szoktuk szemlélni. Ezért tud a film 
olyan korszerű problémát is továb-
bítani, mint a régi döntéseket meg-
kérdőjelező új választás lehetősége 
és joga. Sixten így fogalmazza meg 
saját helyzetét: „Lesz majd idő, 
amikor az ember nemcsak egy' é l e -
t e t választhat, hanem felismerheti 
önön változásait..." 

A fentiekből talán kiderül, hogy az 
Elvira Madigan gondolatokkal dúsí-
tott, ízléses film. Hogy mégis több 
ennél, azt a francia impresszioniz-

must idéző színeinek, látványvilágá-
nak köszönheti. Mert a közhelyeket 
nemcsak, s talán nem is elsősorban 
jeleneteinek hangszerelése, a dialó-
gusai, a történet hangsúlyos és hang-
súlytalan részeinek kezelése kerüli 
el, hanem a képek zenéje. A rendező 
és Jorgen Persson operatőr átlelke-
síti a tájat, amely ennek a végzetes 
szerelemnek a színhelye. A fák, a 
fűszálak, az égbolt színeváltozásai 
előbb közvetítik idegeinknek, érzék-
szerveinknek a történet hangulat-
fázisait, mint a szavak, az emberi 
mozdulatok. A természet gazdag, 
áradó szépségű jelenléte a filmvász-
non érvek nélkül is érvel két ember 
őszinte, örömteli szerelmének jogo-
sultsága mellett. 

A film szépsége sokarcú. Vidám 
és fájdalmas, zaklatott és szelíden 
harmonikus. Pedig a szépség az 
utóbbi időben gyanússá vált a sze-
münkben. IgazságtalanuL Kár lenne 
összetéveszteni az ürességgel. 
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