
HAMISÍTVÁNY ÉS MŰVÉSZET 
Már megszokhattuk, hogy a fesz-

tiváloknak két vonulatuk van. Az 
egyiken találhatók a különböző szín-
vonalú versenyfilmek, közöttük 
kezdetleges próbálkozások és akár 
remekművek is, ezek mind szerepet 
vállalnak a díjazások színjátékában. 
A másik vonulat a versenyen kívüli 
filmek kategóriája, ahová méltósá-
guk megsértése nélkül leszállhatnak 
az olümposzi magasságokból a film-
művészet istenei, ök már bölcseb-
bek, mint annak idején Héra, Athé-
né és Aphrodité voltak, tudják, hogy 
Parisz almáját csak egyikük kaphat-
ja meg, s hármójuk közül kettő fel-
tétlenül hoppon marad. Ezt elkerü-
lendő, elküldik új filmjeiket, de 
nem neveznek be a versenybe, 
amiért is mindenki csak hálás ne-
kik: a zsűri azért, mert nem állít-
ják megoldhatatlan diplomáciai fel-
adat elé, mint egykor a szegény Pa-
riszt, a közönség pedig azért, mert 
végül is láthatja a nagy mesterek 
munkáit. 

Orson Welles 

Ilyen olümposzi résztvevői voltak 
a spanyolországi San Sebastian-i 
fesztiválnak Ingmar Bergman, 
Franco Zefirelli és Orsón Welles, az 
utóbbi nemcsak filmjével képvisel-
tette magát, de személyesen is meg-
jelent a fesztiválon. Ha a fesztivál 
világlapokat foglalkoztató mondai-
nitását Liz Taylor tündöklése és el-
képesztő késése reklámozta, úgy 
művészi izgalmasságát Orsón 
Welles robosztus személyisége jel-
képezte. Welles nem késett el sem 
filmje bemutatójáról, sem óriási ér-
deklődéssel várt sajtókonferenciájá-
ról, mégis, kétségkívül ő volt a fő-
szereplője a „San Sebastian-i fesz-
tivál" című sokfelvonásos drámának. 

Filmje: a Foké, avagy magyarul 
Hamisítvány, a plakátokon hol kér-
dőjellel, hol felkiáltójellel adva nyo-
matékot a címnek. A kérdőjel job-
ban illik hozzá. A különös, megha-
tározhatatlan műfajú alkotás a kivá-
ló francia dokumentum-fiimes, 
Francois de Reichenbach produkció-
jában készült. Cinéma vértté, inter-
jú-film, impresszionista dokumen-
tum-montázs és főként esztétizá-
lás a művészet lényegi kérdései-
ről. Welles széles karimájú fekete 
kalapban, fekete bűvész-köpenyben 
jelenik meg a felvevőgép előtt, s mint 
valami tűnődő, bölcs varázsló — aki 
azonban egyáltalán nincs meggyő-
ződve sem a saját bölcsességéről, 
sem a varázsmesterség feltétlen el-
hivatottságáról — hangosan mor-
fondíroz a művészet és a csalás vi-
szonyáról, s közben képekkel, meg-
történt eseményekkel illusztrálja 
gondolatait. 

Hogy valamennyire is követhetően 
beszámolhassunk Welles filmgondo-
latairól, illusztrációs anyagáról, sze-
replőiről, röviden össze kell foglal-
nunk a valóságos tényeket amelyek 
az ürügyet szolgáltatták az esztétikai 
vizsgálódásra. 

1971-ben és 72-ben hatalmas bot-
rány adott kifogyhatatlan cikktémát 
az újságoknak Amerikában. A különc 
és titokzatos milliomos, illetve milli-
árdos, a világ négy leggazdagabb 
emberének egyike, Howard Hughes, 
aki hosszú évtizedek óta nem jelent 



Clifford Irving 

meg a nyilvánosság előtt, s akit 
csak a harmicas években készült 
fényképeiről ismernek, közzéadta 
vaskos önéletrajzát, melynek meg-
írására Clifford Irving fiatal írót 
kérte fel. Irving könyvében sokórás 
magnetofonbeszélgetéseket idéz fel 
a milliárdossal, beszámol a legna-
gyobb titokzatossággal megszervezett 
találkozóikról különböző rejtekhe-
lyeken, közli Hughes eredeti leveleit, 
az életrajz olyan meggyőző gazdag-
ságát, élénk leírását tartalmazza a 
tényeknek, elemzéseknek, hogy ta-
pasztalt és híres kiadók és szerkesz-
tőségek, mint McGraw-Hill vagy a 
Life magazin teljes felelősséget vál-
laltak hitelességéért. És akkor egy-
szercsak felrobbant a bomba... 
Howard Hughes jogi képviselői saj-
tókonferenciát hívtak össze. A kon-
ferencián a különc milliárdos termé-
szetesen nem jelent meg személye-
sen, ellenben az asztal közepére állí-
tottak egy telefonkészüléket. A tele-
fon megszólalt, s a vonal másik vé-
gén egy rekedt, öreg hang, aki Ho-

Elmyr de Hory 

ward Hughes-ként mutatkozott be, 
kijelentette, hogy a Clifford Irving 
nevű úrral soha életében nem talál-
kozott, és számára semmiféle „ön-
életrajz" megírására megbízást nem 
adott. 



Ugyanez a Clifíord Irving Hami-
sítvány címmel írt egy könyvet, 
amelynek központi alakja a Baleári 
szigeten levő Ibiza-ban élő barátja, 
a magyar származású Elmyr de Hory, 
a világ egyik legzseniálisabb és leg-
sikeresebb képihamisítója, De Hory 
művészetének egyetlen szépséghibá-
ja, hogy nem de Hory-képeket festett, 
hanem, ModigUani-kat, Matisse-okat 
és Picasso-kat. Elmyr de Hory nem 
másolatokat készített, hanem új re-
mekműveket alkotott a fenti festők 
modorában. Műveit soha, egyetlen 
alkalommal sem utasították vissza a 
világ legtekintélyesebb múzeumai, a 
legtekintélyesebb művészeti szakér* 
tők sem kételkedtek a képek erede-
tiségében, ott függtek a múzeumok 
díszhelyein, ott szerepeltek a művé-
szettörténeti szakkönyvek mellékle-
tein, megörőkítődtek a rajongó elem-
zésekben. Elmyr de Hory jogilag 
nem követett el csalást, sohasem 
szignálta képeit. 

Nos, Orsón Welles felteszi a fogas 
kérdést. Vajon ezek a szemet gyö-
nyörködtető remekművek attól meg-
szűnnek-e remekművek lenni, mert 
nem Modigliani, Matisse vagy Pi-
casso festette őket? Vajon a szemé-
lyiség, a név márkája olyan lényegi 
meghatározója, értékmérője-e a mű-
vészetnek, mint amilyenné a huszadik 
században lett? A régebbi korokban, a 
nagy építészeti és festőiskolák ide-
jén nem a művész személye jelen-
tette az abszolút értéket, a pénzben 
kifejezhető abszolút értéket, hanem 
sokkal inkább az alkotás maga. Va-
jon a Chartres-i székesegyház költé-
szete — kérdezi filmjében Welles — 
kevésbé lenyűgöző, mert nem ismer-

Howard Hughes egyik utolsó fényképe 
1935-ben 

jük név szerint az alkotóit, és bizo-
nyára voltak közöttük eredeti és 
utánzó tehetségek? A régi időkben a 
művészet organikusabb és kollektí-
vabb volt A nevek és nem a művek 
kritikátlan istenítése — Welles sze-
rint — a művészet elkorcsosulásót 
jelzi, amely tagadhatatlan kapcsolat-
ban áll az egyre erősebb kereskedel-
mi érdekekkel. 

Egy gyengébb erejű valódi Picasso 
feltétlenül értékesebb-e, mint egy 
Elmyr de Hory alkotta remek 
Picasso? A jó hamis értéktelenebb-e 
a gyenge valódinál? A film megje-
leníti magát Pioassot is, amint ar-
cán elismerő és talán némi önironi-
kus irigykedő kifejezéssel nézegeti 
a Picasso-képeket, amelyeket nem ő 
alkotott „Nekem nehezebb — mond-
ja mosolyogva — én nem ugrálha-
tok át csak úgy egyik korszakomból 
a másikba." 

Welles tűnődő és kétkedő esztéti-
kája szerint a művészetben igen bi-
zonytalan értékmérő a „valódiság". 
Vajon Howard Hughes megfoghatat-
lan, távoli telefonhangja igazabb-e 
Clifford Irving meggyőző realitású 
könyvénél? A művészetnek a „csa-
lás" mindig lényegi alkotóeleme. Va-
lóság és képzelet gyakran egybemo-
sódik, sőt, sokszor helyettesíti is egy-
mást szerepet cserél. Hivatkozik sa-
ját példájára is. Tudjuk, Orsón Wel-
les — minden filmtörténet megírja 
— egy hangjátéksorozattal lett hí-
ressé. Amikor H. G. Wells utópiszti-
kus regényének, A Világok harcának 
rádióváltozatát sugározták és a be-
mondó közölte, hogy a Marslakók 
megtámadták a Földet, tömegpánik 
tört ki Amerikában. 

A hallatlanul érdekes sajtókonfe-
recián, ahol Orsón Welles tovább-
folytatta a filmben elindftott gondo-
latsort, a rendező mellett ott ült 
Elmyr de Hory is, akit Welles, mint 
korunk egyik legnagyobb művészét 
mutatott be. „Létezik-e egyáltalán 
művészet a huszadik században, 
vagy sem, ezt a kérdést számomra 
Elmyr de Hory személye dramatizál-
ja." — jelentette ki. 

Howard Hughes, miután kirobban-
totta a Clifford Irving-botrányt, állí-
tólag bezárkozott egy hibernációs 
kamrába, hogy prolongálja életét 
egy olyan korszakra, amikor az or-
vostudomány az öregséget és a be-



Charlton Heston a Soylent Green című fi lmben. Rcndező: Richard Fleischer 

tegségeket már feltétel nélkül gyó-
gyítani tudja. A fura milliárdost — 
a fesztivál egy nem különösebben 
értékes, de mindenesetre megdöb-
bentő filmjének tanúsága szerint — 
alapos meglepetés érheti. Howard 
Hughes hibernációs kamrája körül 
igencsak megváltozhat Amerika, 
mégpedig a legkevésbé sem úgy, 
ahogyan azt a titokzatos öregúr el-
képzelte. 

Abban az Amerikában, amelyet 
Richárd Fleischer Soylent Green 
című utópisztikus gengszterfilmje 
elénk vetít, nemcsak Howard Hu-
ghes nem találná meg számítását, de 
Picassonak, sőt Elmyr de Horynak 
sem lenne keresnivalója. Orsón Wel-
les kérdését, hogy „létezik-e művé-
szet," nincs is értelme feltenni. 2022-
ben a túlnépesedett New York-ban, 
negyven millió ember él. Az utcákat, 
a házak lépcsőházait elborítják az 
egyforma kopott vászonruhába öltö-
zött emberek, a hajdani luxusautók 
lakóhelyül szolgálnak, ablakukból 
kályhacsövek állnak ki. Nyomor és 
szürkeség telepedett a hajdan csillo-
gó metropolisra, rendőrterror védi a 
fegyelmet. Az ipari rablógazdálkodás 
a természetet teljesen tönkretette, a 
lakosság szintetikus táplálékon ék 
Egy-egy kis darab valódi martjahúst 

páncélszekrényben őriznek a gazda-
gok számára, úgy ahogyan manap-
ság a sokkarátos brilliánsokat. Egy 
alma, vagy néhányka igazi salátale-
vél, amelyhez a film hőse és a haj-
dani időkből itt maradt öreg barátja 
hozzájutnak, sohasem tapasztalt bi-
zsergető izeket vagy rég elfelejtett 
emlékeket idéz. Egy eltűnt korból, 
amelyben növények zöldelltek, fák 
lélegeztek, állatok ugrándoztak az 
erdőkben, muzsika szólt és Picasso 
vagy esetleg Elmyr de Hory képek 
függtek a múzeumok falán. Ezt a lí-
rai álmot vetíti a fehérköpenyes ha-
tóság az önszántából halni induló 
elé. A halott emberi test pedig elin-
dul a maga ipari útján, hogy kemen-
cék, teknők, futószalagok során, la-
boratóriumok fizikai és kémiai köz-
reműködésével külös zöldszínű 
keksszé alakuljon át, a Soylent 
Green-é, az élő emberek szintetikus 
táplálékává. 

Nem különösebben lelkesítő pers-
pektíva sem Howard Hughes, sem 
pedig a fesztiválnéző számára S eb-
ből a távlatból nézve Orsón Welles 
kérdése, hogy „létezik-e művészet a 
huszadik században?" játékos évő-
désnek tetszik. Vajon létezik-e majd 
a huszonegyedik században? 
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