
IRGALOM 
NÉMETH LÁSZLÓ REGÉNYE TÉVÉ-FILMEN 

Más nyelvre is nehéz 
fordítani Németh 
László sűrű prózáját, 
más műformára 'epiká-
ját nyilván még nehe-
zebb. Saját plasztikus 
kifejezésével élve: „en-
gedve is ellenáll, mint 
az enyv". Ebből a kép-
lékenynek látszó, de ko-
héziójában makacsul 
masszív és engesztelhe-
tetlen anyagból épült 
hatalmas regénye, az Ir-
galom is. Vele birkózott 
hatrészes tévé-filmjében 
Hintsch György, mint a 
regény forgatókönyvre 
fondítója és mint a film 
rendezője. 

Vállalkozására az ok 
nyilvánvaló és tisztele-
tet érdemlő: az egyik 
legnagyobb kortárs ma-
gyar író művét filmen is 
megörökíteni. Vállalko-
zásához a kedv azonban 
egy illúzió szülötte: azé 
a hiedelemé, hogy egy 
külső cselekményében is 
gazdag regény bizonyos 
művészi megmunkálások 
révén, különösebb kül-
sérelmi nyomok nélkül 
átkölthető filmtörténet-
té. De a képlékenynek, 
más műformára fordít-
hatónak látszó epikában 
éppen a film-művészi 
munkálatok során je-
lentkeztek és konok mű-
ködésre serkentenek 

azok a kohéziós erők, 
amelyek végül is le-
küzdhetetleneknék bi-
zonyultak. 

Mik azok a belső gra-
vitációs erővonalak, 
amelyek az Irgalom cí-
mű regényt filmmé 
bonthatóvá nem, vagy 
alig-alig engedik? Nem-
csak a némethlászlói ki-
fejezésmód rendkívüli 
stiláris tömörsége, az a 
nehézkedés, amely egy 
mondatának olyan sok-
szoros súlyt ad, mint 
egy ' -nvencionális földi 
greu—nnak mázsányi 
nyomatékot a szaturnu-
szi vonzás. Hanem a 
gondolati zsúfoltsága 
egy-egy némethlászlói 
mondatnak, — hát még 
a teljes regénynek! — 
amelyben természettu-
dományos ismeretek 
éppúgy felhalmozódnak, 
mint rendkívül pontos 
pszichológia megfigyelé-
sek, történelmi, filozó-
fiai, társadalomtudomá-
nyi elemek éppúgy, 
mint szociológiaiak 
vagy akár folkloriszti-
kusak. Németh László 
világában mindez szo-
rosan és szétválasztha-
tatlanul, úgyszólván 
megbonthatatlanul él 
együtt, s ha egy művét, 
amely regénnyé szerve-
ződött és sűrűsödött, 

filmmé vagy akár film-
drámaivá oldják — s az 
Irgalom esetében az epi-
ka töményebb forma, 
mint a dráma — az ele-
mek egymásközti viszo-
nya döntően megválto-
zik, a molekulák szétla-
zulnak s támad egy más 
mű, melyből Németh 
László világa javarészt 
elpárolgott. 

Hintsoh epizódokká 
módosított egy nem-epi-
zodikus gondolkodásmó-
dot és gondolatmenetet 
s noha a regény képét 
— és ez művészi becsü-
lete és lelkiismerete 
mellett szól s javára 
Írandó — nem ejtette is 
szét, de mozaikossá tet-
te. Mozaikossá, melyben 
a szemcsék ha egymás-
hoz illeszkednek is, de 
hézagossan tartoznak 
össze, fúgázottan, s a fú-
gák közti rés szervesen 
még Németh László sa-
ját szövegének narráto-
ri beiktatásával sem tö-
möríthető. Sőt, éppen ez 
a szöveg emlékezteti 
az Irgalom nézőjét arra, 
hogy mit is, mi mindent 
is veszített el az Irga-
lom olvasójával szem-
ben. A filmből kimosott 
arany nagy része a 
könyvben maradt, mint 
drága, ritka, ragyogó 
üledék. 

A néző több-kevesebb 
csalódottságát kisebb-
nagyobb bosszúságok is 
árnyalták. A mintegy 
hatórás játékidejű tévé-
film első öt percéből 
merítve rájuk három 
példát: egy olyat, ame-
lyet a dramaturg (Deme 
Gábor), egy olyat, ame-
lyet a rendező (Hintsch 
György) és egy olyat, 
amelyet a díszlettervező 
(Varga Mátyás) oko-
zott, rövid egymásután-
ban. 

Az első dialógusok 
egyike a filmen így 



hangzott: „És hogy 
mentetek a frontra?" 
„Vilamossal." Egyik 
drámájába Illyés Gyula 
egész kis nyelvleckét 
iktat arról, hogy magya-
rul nem járművel jár-
nak az emberek, hanem 
járművön s természete-
sen Németh László is 
azt írja az Irgalom má-
sodik lapján, hogy „a 
farkasréti villamoson" 
mentek az egyetemisták 
a budaörsi csatába. Egy 
film, ha már egy stílus 
nagyságát nem adhatja 
vissza, legalább őrizze 
a tisztaságát. 

A regény utolsó mon-
data, amelyben Kérész 
Ágnes csodálatos, irgal-
mas érzelmi világa bete-
tőződik, ez: „. . . S közben 
úgy érezte, mintha nem 
is csak Ferit, de az any-
ját, apját, Bölcskeynét, 
a haldokló Matát, az 
egész elfekvőt, a nagy 
emberiséglet húzta volna 
a mellére — a sánta 
emberiséget, amelynek 
hitet kell adni, hogy 
futni tud s a lábára is 
vigyázni közben, hogy 
sántaságába bele ne ga-
balyodjék." Nos, ezt a 
sántaságot, a Halmi Fe-
riét, amely a végén 
szimbólummá tágul, a 
rendező a film legele-
jén premier planba hoz-
va olyan szűkösnek, 
egyszemélyesnek, jelké-
pessé többé nem emel-
hetőnek magyarázgatja, 
hogy ez a képi sablon 
eleve kétséget támaszt 
afelől, meg-meg tud-e 
majd jelenni ebben az 
éppencsakhogy elkezdő-
dött filmben a regény 
teljes, oly kivételes gon-
dolati sugárzású hold-
udvara? 

A harmadik példa 
sem nagyobb, nem dön-
tő, de nem is kevésbé 
bosszantó. Az első jele-
netsor az úgynevezett 

Széles Anna és Zenthe Ferenc 

budaőrsi osata idején 
játszódik, a földalatti 
villamos egyik megálló-
jában. A reklámtáblák 
között egy az Esti Kurír 
című, egykori napilapot 
hirdeti — egy olyan új-
ságot, amely akkor még 
nem létezett, hanem 
csak két évre rá jelent 
meg először. 

Egy teljes mű minő-
sége a részletei minősé-
géből kerekedik ki, s ha 
egy ilyen nagy terjedel-
mű tévé-filmre oly tisz-
teletre érdemes szándék 
indítja az alkotóit, Ho-
méroszuk egy-egy pilla-
natra sem szundíthat el 
s legyen a műgondjuk 
is olyan tiszteletre ér-
demes, mint az ok a 
vállalkozásukra. 

Az akadékoskodásnak 
is tetszhető észrevételek 
után azonban illesse tel-
jes elismerés az opera-
tőr Sík Igont és a színé-
szek odaadó, nagysza-
bású együttesét és a 
rendezői megválogatásu-
kat. Mensáros László a 
fogságból hazatért apa 
gyámoltalanságaira, té-
tovaságaira, csalódásai-
ra, egy lélek apró vér-

zéseire annyiféle kife-
jezést talál, amennyi-
vel az író jellemzi ezt az 
alakját és Törőcsik Ma-
ri is csodálatosan ösz-
szetett játékkal kelti 
életre az anyát, az asz-
szonyt, a szeretőt s zak-
latott, békétlen, kímé-
letlen és érzékeny külső-
belső világát egy jelleg-
zetes Németh László-i 
nőtípusnak. A nagyszerű 
Harsán yi Gábor, Ven-
czel Vera, Sztankay Ist-
ván mellett is emlékeze-
tes marad az olyan epi-
zódoké, mint Sulyok 
Máriáé, Péchy Blankáé, 
Schütz Iláé, Monori Li-
lié például, vagy Sinko-
vits Imre tartózkodó 
narrátori hangjaié. S 
mégiscsak jelen van a 
filmben a mű sugárzó 
gondolati magja az Ág-
nest játszó Széles Anna 
alakításától. Az ő játé-
kában érzi meg a néző, 
tőle érti meg igazán, 
hogy — Németh László 
szavával élve — mi-
lyen „hősi boldogtalan-
ság" szemtanúja volt a 
hat tévé-estén. 
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