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„Csípte  meg  már  valaha  döglött  
méh?"  A  magyar  közönség  többségé-
ben  feltehetően  ez  a  mondat  marad  
majd  meg  Hawks  életművéből.  Nem  
véletlenül,  hiszen  amíg  forgalmazó -
szerveink  meglehetősen  mostohán  
bántak  a  félévszázados  pálya  többi  
értékével, a Hemingwáy-regény  alap-
ján  forgatott  Martinique-ot  bárki  lát-
hatta.  Többször  is  vetítették  a  Tele-
vízióban  és  a  Filmmúzeumban  egy-
aránt.  •  

Hawks  1896-ban  született  az  In-
diana  állambeli  Goshenben  és  1977-
ben  hunyt  el,  néhány  nappal  Charlie  
Chaplin  halála  után.  Hihetetlenül  
kalandos  élete  volt:  pilótaként  szol-
gált  a  hadseregnél,  rangos  győzel-
mekkel  szerzett  hírnevet  magának  az  
autó-  és  motorversenyzők  között,  
hajszolta  a  kalandokat,  előbb-utóbb  
törvényszerűen  kellett  kikötnie  a  
filmnél.  Először  Mary  Pickford  cé-
gének  gazdasági  osztályán  dolgozott,  
majd  átkerült  a  Paramounthoz,  ahol  
vágó  lett,  később  forgatókönyvíró,  
míg  végül  rendezett  Első  filmjét,  A  
dicsőséghez  vezető  utat  1926-ban  ké-
szítette;  a  filmtörténeti  tanulmányok  
dicsérik  stiláris  változatosságáért.  
Negyven  évig  dolgozott  ezután  majd-
nem  teljesen  folyamatosan  (!),  azo-
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nos színvonalon  és  két  film  kivételé-
vel  végig  jelentős  kasszasikerrei  
Meggyőződése  volt,  hogy  a  filmnek  
napra  kész  árunak  kell  lennie,  ami  
pontosan  arról  és  úgy  beszél  nézői-
nek,  amiről  ők  éppen  hallani  akar-
nak.  Munkáját  egyfajta  „realizátori"  
tevékenységnek  tekintette  és  a  fran-
cia  „mise  en  scéne"  elnevezést  érez-
te  a legkifejezőbbnek  vele  kapcsolat-
ban.  A  legragyogóbb  forgatókönyv-
írókkal,  Ben  Hechttel,  Leigh  Bra-
ckett-tel  és  William  Faulknerral dol-
gozott  együtt  (ezek  mindegyike  több-
ször  állította,  hogy  Hawks  egyetlen  
filmje  sem  készült  el  anélkül,  hogy  
a  forgatókönyvbe  bele  ne  írt  volna).  
Bár a minden  szempontból  kifogásta-
lan  forgatókönyv  alapvető  feltétele  
volt  munkájának,  filmjeit  mégsem  
érezhetjük  soha  irodalmi  ízűeknek.  
Hawks  ugyanis  az  irodalmi  anyagot  
tökéletesen  lefordította  jelenetekre,  
figurákra,  gesztusokra,  jellemzőnek  
vélt  szokásokra,  mozdulatokra.  Talán  
nincs  még  egy  rendező  a  filmtört-
netben,  akinek  esetében ennyire  vég-
letesen  igaz  lenne  az  a  megállapítás,  
hogy  művészetének  lényegét  maga-
tartásformák  szembesítése  adja.  Min-
den  figurája  egy-egy  tudatosan  meg-
választott  típust  képvisel,  azonban  
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emberileg  olyan  árnyaltan,  hitelesen  
Eormálta  meg  őket,  hogy  erre  mindig  
csak  utólag  jövünk  rá,  és  akkor  is  
inkább  érezzük,  mint  tudjuk.  Nála  
érte el szakmai  csúcspontját  az  a  zárt  
dramaturgiai  egységben  gondolkozó  
amerikai  iskola,  amelyik  mindig  
adott  szituációkra  és  figurákra  kon-
centrálva  dolgozott.  Már  filmjeinek  
története  is  többnyire  zárt  helységek-
ben  játszódik  —  sziget,  fülledt  lég-
körű  kisváros,  hosszú,  széles  folyó  
canyonja,  rendőrség  által  lezárt  vá-
ros  vagy  városrész  —,  de  ő  ezt  a  
zártságot  tovább  szűkíti.  Filmjei  
rendkívül  csekély  számú,  mindig  
visszatérő  (és  éppen  ezért  a  koráb-
ban  lejátszódott  jelenetek  által  már  
eieve  motivált)  helyszínt  tartalmaz-
nak.  ami  csak  fokozza  a  nézőkben  a  
szereplők  összezsúfoltságának,  talál-
kozásaik  kikerülhetetlenségének  ér-
zetét.  Ez  a  mesterségesen  leszűkíteti  
környezet  és  túlfűtött  légkör,  már  
önmagában  is  felnagyítja,  akár  a  leg-
apróbb  mozdulatokat,  különös  súlyt  
ad  a  félig  elharapott  mondatfoszlá-
nyoknak  is.  Hawks  hősei  minden  je-
lenetben  és  mindenkivel  szemben  
megméretnek.  Ennek  nem  mond  el-
lent,  hogy  központi  figurákkal  dol-
gozik,  hiszen  egyrészt  velük  szemben  
méretnek  meg  a  többiek,  másrészt  
nekik  is  vannak  állandó  partnereik.  

olyan  ellenpontalakok,  akik  drama-
turgiailag,  pszichikailag,  etikailag  
egyaránt  összetartoznak  (a  Marti-
nique-ban  a  három  „kívülálló:"  
Harry—Síim—Eddie,  a  Rio  Bravo-
ban  és  az  El  Doradoban  a  hagyomá-
nyos  westerneszményeket  képviselő  
John  Wayne—Dean  Martin,'  illetve  
Róbert  Mitchum  duó,  a  Raymond  
Chandler  alapján  készített  Nagy  
álomban  Bogart  és  Bacall  kettőse).  

Meg  kell  jegyeznünk,  hogy  ezek  
a  típusok  pszichikailag  az  adott  kor-
szak  amerikai  társadalmának  nagyon  
reális  megfigyelésein  alapulnak.  A  
néző  felismerte  őket,  pozitív  vagy  ne-
gatív  elvárásai  voltak  velük  szem-
ben.  Hawks  mindenekelőtt  illúziókat  
(sőt  mítoszokat)  akart,  ha  nem  is  ad-
ni,  de  tartósítani  nézőiben.  Ez  a  tö-
rekvése  vezette  arra,  hogy  hőseit  
(realitásuk  megőrzése  mellett)  min-
den  esetben  azonosítsa  azokkal  a  szí-
nészekkel,  akikkel  rendszeresen  ját-
szatta.  A  nézők  nemcsak  azt  tud-
ták.  hogy  az  adott  figuráktól  mit  
várhatnak,  de  pontosan  körülhatá-
rolható  elvárásaik  voltak  Humphrey  
Bogarttal.  Cary  Granttal,  John  
Wayne-nel  vagy Montgomery  Clifttel  
szemben  is.  Ügy  tökéletesített  típu-
sokat,  hogy  új  sztároknak  adott  sen-
kiéhez  nem  mérhető  egyéniséget.  
Nem  csoda,  hogy  máig  a  legtöbb  
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sztárt  felfedező  rendezője  a  filmtör-
ténetnek. 

Hawksnál  nem  beszélhetünk  jelle-
mek  fejlődéséről,  de  még  apró  vál-
tozásokról  sem.  Hősei  ugyanazokkal  
a  nézetekkel  lépnek  a  színre,  ame-
lyekkel  később  elbuknak  vagy  dia-
dalt  aratnak.  Éppen  önmagukhoz  
való  hűségük  adja  tetteik  jó  értelem-
ben  vett  kiszámíthatóságát,  azt  a  le-
hetőséget  a  nézőnek,  hogy  állandóan  
visszaellenőrizhesse,  cselekedeteikben  
hűek  maradtak-e  önmagukhoz.  Éle-
te  végéig  próbálta  megőrizni  maga,  
hősei  és  közönsége  számára  az  ame-
rikai  pioneer-etika  értékeinek  míto-
szát.  Nemcsak  azokról  a  körülmé-
nyekről  van  itt  szó,  amelyek  a  self-
made  man  kultusz  kialakulását  és  
tradícióinak  tiszteletét  kiváltották  az  
amerikai  lakosság  jelentős  rétegei-
nél.  Hawksot  a  férfias  derekasságon  
túl,  legalább  annyira  érdekelte  az  a  
több-kevesebb  naivitással  ápolt  fair  
play  hagyomány,  amit  ezeknek  a  
férfiaknak  tulajdonított.  Érdeklődé-
sének  irányával  akarva-akaratlan  
csatlakozott  az  amerikai  filmtörténet  
főáramához,  amelynek  lényegi  témá-
ját  adta  ennek  a  mítosznak  a  kiala-
kulása,  majd  degenerálódása.  
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Jelenet  a  Vörös  folyóból  

Menteni  próbálta  a  menthetőt,  en-
nek  a  férfiasságnak  szellemét  akarta  
modernebb  csomagolásban  életre  kel-
teni.  Ez  a  törekvése  adja  férfi  hősei-
nek  zavarbahozóan  nyílt  egyenessé-
gét,  szemérmes  flegmával  takarózó  
érzékenységüket,  bátorságukat  és  hó-
dító  gyámoltalanságukat  a  nőkkel  
szemben.  Bármilyen  furcsán  hangzik,  
annyi  western  (és  az  A1  Capone  éle-
tét.  feldolgozó  Sebhelyesarcú)  rende-
zője  irtózott  az  öncélú  erőszaktól.  

Mint  minden  testi  erejére  büszke  
embert,  Hawksot  is  állandó  félelem-
mel  töltötte  el  az  öregedés  réme.  
Legtöbb  jelentős  filmjében  találunk  
legalább  egy  olyan  figurát,  akinek  
tragédiáját  az  öregség,  a  fizikai  el-
satnyulás  jelenti.  Az  öregségről  szóló  
legfájdalmasabb  vallomás  azonban  
az  El  Dorado.  A  film  mélységét  az  
adja,  hogy  ez  a  probléma  összefonó-
dik  annak  felismerésével,  hogy  hősei,  
eszményei  felett  is  elszállt  az  idő.  
A  film  legsikeresebb  művének,  a  
Rio  Bravonak  a  parafrázisa.  Az  El  
Doradoban  azonban  minden  öregebb,  
egy  világ  agonizál.  John  Wayne-t  
életében  először  súlyosan  megsebesí-
tik  (ráadásul  egy  nő);  feltehetően  
soha  többet  nem  lesz  teljes  értékű  
harcos.  Csak  lézeng,  nincs  helye  ab-
ban  a  világban,  amiben  élnie  kell.  

Igazi  kapcsolatai  sincsenek  egy  asz-
szonyt,  Maudiet  kivéve,  de  itt  az  is  
a  letelepedést,  a  békés  családi  tűz-
helyet  képviseli.  Még  az  alkoholis-
tává  vált,  egykori  harcostárs,  Harrah  
iránti  barátsága  sem  az  igazi  —  in-
kább  a  közös  nosztalgia  tartja  őket  
össze.  Az  igazi  felismerést  azonban  
egy  döbbenetes  jelenet  adja:  egy  
harcba  kényszerített  kölyök,  Luké  
MacDonald  vonaglik  a  Wayne-től  
kapott  gyomorlövés  fájdalmától  és  
kínjában  agyonlövi  magát.  Mindezt  
annál  a Hawksnál,  aki  korábban  nem  
egy  forgatókönyvet  utasított  vissza  
kifejezetten  azért,  mert  öngyilkossá-
got  tartalmaztak.  A  Wayne-gyilkos-
ság  következményeinek  brutális  be-
mutatása  meghatározza  az  egész  
film  hangulatát:  egy  gyerekférfi  nem  
akar  harcolni,  miért  is  harcolna,  hi-
szen  az  egész  szituáció,  amibe  keve-
redett,  hamis.  Itt  már  nem  létezhet  
fair  play.  

Howard  Hawks  személyében,  ná-
lunk  szokatlan  módon,  egyesült  a  
zseniális  üzletember  és  a  művész.  A  
mienkétől  alapvetően  különböző  kul-
turális  struktúrában  alkotott,  és  an-
nak  éppen  legspecifikusabb  vonásait  
állította  művészete  szolgálatába.  
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