
L ILA ÁKÁC 
A magyar film történetében meg-

lehetősen ritka a „remake", az egy-
szer mór legyártott film újraelkésá'-
tése. Néhány" Jókai, Mikszáth re-
gény, a Légy jó mindhalálig — több-
re nem igen emlékszem. Az azon-
ban egyedülálló, hogy ugyanaz a 
rendező vágjon neki kétszer ugyan-
annak a feladatnak, mint most Szé-
kely István, aki közel négy évtized-
del öregebben, nemzetközi tapaszta-
latok és sikerek birtokában tért 
vissza szülőföldjére, hogy versenyre 
keljen ifjúkori önmagával, újra 
megrendezze Szép Ernő regényéből 
egykori sikerfilmjét a Lila ákácot 
A gesztusban van valami rokonszen-
ves, sőt emberileg megindító, mégha 
az ilyen kirándulások a letűnt idő 
nyomába eleve magukba rejtik is a 
kétséges rátalálás melankólikus csa-

lódását is. Hiszen amit keres, abból 
már jóformán semmi sincs. Nem-
csak a fiatal rendező haja őszült 
meg (ezt képletesen értem, Székely 
Istvánt nem ismerem személyesen), 
de az ország, a hely, a közeg, amely-
ben a film készül is negyven törté-
nelmi esztendővel lett öregebb, (azaz 
fiatalabb). Nincs már, régóta nincs 
már a feledhetetlen Habos Gyula — 
Székely István filmi felfedezettje — 
aki egykor bizony Szép Ernő elle-
nére avatta kacagtató sikerré a fil-
met, nem ugyanaz a közönség sem 
(noha közel sem olyan radikális a 
különbség, mint olykor hajlamosak 
vagyunk feltételezni). És végképp 
nem ugyanaz — igényeiben, felké-
szültségében, színvonalában, érték-
rendjében — a magyar filmgyártás. 
Ami megmaradt „ugyanannak", 
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Szép Ernő regénye — bár rálátá-
sunk e tekintetben is megváltozott. 

Nos, ez a különböző módon átélt 
negyvenesztendő a forrása e film 
sajátos kétarcúságának. Székely Ist-
ván, a szó jobbik értelmében vett 
Hollywood-i fiimiskola — mert egy-
oldalú az a szemlélet, amely csak 
negatívumot lát ebben a filmtörté-
net egész korszakát meghatározó is-
kolában — neveltje. Mesterségbeli 
tudás, közönségismeret, a hatások, 
effektusok biztos ítéletű felmérése 
jellemzi, a korabeli ízlés és norma-
tíva — a negyvenes—ötvenes esz-
tendőikre gondolok, amelyekre Szé-
kely István általunk kevéssé ismert 
tevékenységének súlypontja eshetett 
— keretei között, stílusigényének 
megfelelően. Az utóbbi hónapok, sőt 
évek úgynevezett közönségfilmjeinek 
sorozatos kudarca azonban arra fi-
gyelmeztet, hogy van mit tanul-
nunk ettől a filmkészítéstől is; 'hi-
szen a Lila ákác szakmai tisztasága, 
húszesztendős késettségének „mo-
dernsége" valóságos felüdülésnek 
hat nem egy szórakoztató filmünk 
tohuvabohuja, ízlésficamai és negy-

. ven—ötven éves stíluselmaradottsá-
ga mellett, akkor is, ha a mi Szép 
Ernőnket nem is találjuk meg ben-
ne. Illetve pontosabban az első öt-
tíz perc — Tóth Manci varró-
lány és reménybeli Casinó-táncos-
nő és Csacsinszky Pál költő és bank-
hivatalnok ligeti megismerkedése — 
valóban hangulatos, ígéretes, szépen 
megformált jelenetei után, elveszít-
jük. Ekkor már a rendező érdeklő-
dését elragadják a századforduló a 
szecesszió (s tegyük hozzá egy ha-
mis, eszményített századforduló és 
szecesszió) divathullámai — amely-
nek kliséi alighanem a nemzetközi 
siker előregyártott elemei közé tar-
toznak — és elnyelik Szép Ernő 
világát, szétoldják sajátos h'rai ben-
sőségét. Mindez megtoldva egy kis 
cigány-romantikával, orfeum-roman-
tikával, (amely ha nem is válik 

\ szertelenné és stílustalanná, de a 
maga közvetlenségében érvényesülve 
a tízes évek operettjei felé közeliti 
a filmet) — végül is Szép Ernő 
lila ákácának hangulata helyett, 
inkább Ábrahám Pál slágerszámait 
idézi fel, inkább a lilára, mintsem 
az ákácra (amely nem véletlenül 

Jelenet m filmből 

kapott ékezetet) téve a hangsúlyt a 
filmben. 

Nem szeretnék igazságtalan lenni 
a rendezőhöz, s ezért azt is el kell 
mondanom, hogy a szecesszió bizo-
nyos formái magától Szép Ernőtől 
sem idegenek, s bár ez egy belülről 
átélt, hiteles és valóban művészi 
formája a szecessziónak (vagy ha 
úgy tetszik az art nouveau-nak), 
mégis magában rejti azt a vesze-
delmet, hogy nem könnyen érthető 
és befogadható korunk keményebb, 
szikárabb, lényegretöróbb ízlése szá-
mára. (Paradox módon nehezebben 
befogadható, mint az a külsőségein 
élősködő, kommerciálódott álszecesz-
szió, amely néhány éve Amerika és 
Európa filmvásznait és színpadait 
elöntötte). De a modern, a mai fel-
adat éppen ebben rejlik, (s mi e te-
kintetben ugyancsak az utóbbi idő-
ben kissé el vagyunk kényeztetve), 



megtalálni azt a sajátos stílust, 
amely a filmi kifejezés világában 
egyenértékűje az író látásmódjának, 
amely az átvett meséhez az átültetett 
művészi szemléletet is társítja. 
Etekintetben — mutat is mutandis 
persze — Szép Ernő megfilmesítése 
rokon vállalkozás Krúdy vagy a 
Szerelem Déry-je filmrevitelével. S 
bár a filmesinálás régi és elfogadott 
formája a feltupirozásnak és leegy-
szerűsítésnek az a módszere, amelyet 
Székely ízléssel és mértéktartással 
alkalmaz — ez az a feladat, amit 
egyszer, karhitetesebb, bár primití-
vebb feltételek között megoldott 
már. 

Így a Lila ákác remake-je, amely-
nek tisztes közönségsikerét nem ne-
héz megjósolnunk régi és új hívei-
nél, valóban inkább „remake", mint 
a régi téma újszerű, újszemléletű 
feldolgozása S ha örülhetünk is an-
nak, hogy egy olyan szórakoztató 
filmmel gyarapodtunk, amely — 
filmgyári szólással élve — profi 
munka, amelynek sikerén nem kell 
sajnálkoznunk, a nemesebb veretű 
irodalmi alapanyag filmi megfelelő-

elmaradását sajnálhatjuk is. 
Két (feltehetően) nagysikerű Lila 
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akácunk is van, de nincs egyetlen 
Szép Ernő filmünk sem. 

Ami a szereposztást, és színész-
vezetést illeti Székely István e tekin-
tetben is kipróbált és megbízható 
rendezőnek bizonyul. Elsőnek Halász 
Judit Tóth Manci alakítását emel-
nénk ki különösen a figura vagányos 
kedvességéért, — szerelmi jelenete 
emlékezetes színészi teljesítmény — 
de Bálint András is meggyőzően áb-
rázolja a század eleji költő-bankfiú-
társasági zsurnaliszta alakját — Szép 
Ernő érezhető önarcképét. Nem 
rajtuk, a film koncepcióján múlik, 
hogy az író olykor tárgytalan nosz-
talgiává párolt keserűsége, mintha 
súlytalanabb lenne a regénybelinél. 
Ráday Imre — helyesen — nem tö-
rekszik arra, hogy Kabos, saját tes-
tére szabott szerepfelfogásával ver-
senyre keljen, s szerepértelmezése 
önálló és stílusoson belesimul a film 
világába. S hasonlóképpen elisme-
réssel említhetnénk a többiek játé-
kát is. 

A forgatókönyvben Müller Péter 
volt a rendező társszerzője. Fényké-
pezte Hildebrand István — ugyan-
csak gondosan, és színvonalasan. 
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