
A  csipkeverőnő  
Jó  darabig  csodálkozva,  gyanakod-

va,  várakozó  állásponton  nézi  az  em-
ber  ezt  a  filmet.  Szokatlan  ez  a  sze-
rény,  szemérmes,  s  kissé  talán  isko-
lás,  bár  jeles  osztályzatot  érdemlően  
iskolás  előadásmód,  a  pontosan  és  
hitelesen,  de  tradicionálisan  kisrea-
lista  módszerrel  kidolgozott  életké-
pek  epikus  egymásutánja.  Az  ötve-
nes-hatvanas  évek  fordulóján  csinál-
tak  ilyen  filmeket  fiatalokról,  szerel-
mekről,  hétköznapokról.  Manapság  a  
legtöbb,  magára  adó  filmrendező  
vagy  szuverén  személyes  világgal,  
vagy  sokkoló  témák  sokkoló  előadá-
sával  igyekszik  felhívni  magára  a  
figyelmet.  Talán  ez  is  oka  lehet,  
hogy  A  . csipkeverőnőt  nézve  sokáig  
nem  tudja  a  néző,  mire  megy  ki  a  
játék,  pontosabban  gyanakszik,  hogy  
ez  a  szerénység,  ezek  a  pasztellváz-
latok,  ezek  a  helyenként  már-már  
volt  filmek  és volt  novellák  idézetei-
ként  ható  jelenetek  csupán  rafinált  
ámításul  szolgálnak,  és  mindjárt  kö-
vetkezik  a  frappáns  fordulat,  a  „csa-
var",  amitől  megborzong  a  néző,  
vagy  összeszorul  a  gyomra.  

Nos,  nem  következik  semmi  ilyes-
mi.  Mindamellett  a  film  elindul  és  
tart  valamerre,  éspedig  letérve  a  járt  
csapásokról.  Kezdetben  valamiféle  
Barátnők-  vagy  Madárkák-tematika  
rémlik  fel  a  tapasztalt  és  kiábrán-
dult,  élni  vágyó,  de  újra  meg  újra  
csapdába  eső  fodrászlány  és  kis  vé-
dencének,  a  tapasztalatlan,  félszeg  és  
szűzies  fodrásztanonclánynak  a  há-
nyattatásai,  amelyek  feltehetően  ez  
utóbbit  is  beavatják  majd  az  életbe,  
s  egyszersmind  kiábrándítják  min-
denből;  aztán  idevágó  utalásokkal  is  
élő  prousti—maupassant-i  bimbózó  
lányok-tematika  bukkan  fel,  amely  
az  unos-untig  variált  első  szerelem-
történetbe  látszik  átmenni,  hogy  vé-
gül,  már  a  film  közepetáján,  tru-
ffaut-i  családi  fészekrakás  bonyodal-
mainak  nézzünk  elébe.  Nagyjából  itt  
esik  le  a  tantusz,  hogy  ez  a. film  a  
„csipkeverőnőről"  szól,  a  hallgatásá-
ról,  a  titkáról,  arról  a szinte  sorssze-
rű  tragédiáról  —  bár  ehhez  a  csen-
des,  szemérmes  megháborodáshoz  
sehogyan  sem  illik  a  tragédia  szó  —.  

amely  eleve  rá  van  írva  az  arcára-
tekintetére. 

Persze  ha  nem  előfeltevésekkel  ül  
be  az  ember  a moziba,  és  némi  türe-
lemmel  is  adózik  Claude  Goretta  
svájci  rendező  nagyon  is  tudatosan  
és  gondosan  részletezett  exponálási  
módszerének,  akkor  kevésbé  viszik  
tévútra  a  reminiszcenciák.  Egyrészt  
átadhatja  magát  kezdettől  fogva  az  
„újhullámos"  hétköznap-ábrázoláson  
és  az  analitikus  francia  próza  leg-
jobbjain  nevelkedett  epikus  jelenet-
sor  szűkszavú,  ökonomikus  fogalma-
zásának  (része  van  ebben  a  forgató-
könyv  társszerzőjének,  Pascal  Lainé-
neik,  a fi lm  alapjául  szolgáló,  magya-
rul  is  megjelent  Goncourt-díjas  re-
gény  írójának),  másrészt  a  fodraszta-
nonclány  arcán  felfedezheti,  és  
nyugtalanítónak  érezheti  a  későbbi  
elborulást  még  aligha  sejtető,  mégis  
valamiképpen  baljós  félszegség  és  
zárkózottság  tüneteit.  

Történni  annyi  történik  e  hosszúra  
nyúló,  a  néző  gyanútlan  befogadó-
készségére  appelláló  expozíció  során,  
hogy  a  szerelmében  csalódott  idő-
sebb  barátnő,  és  a  csalódásához  za-
vartan  asszisztáló  hősnő  a  patinás  
normandiai  fürdőhelyre,  Cabourg-ba  
utaznak  szabadságra,  és  —  legalább-
is  a  barátnő  —  „krapekozni".  ö  ha-
marosan  fog  is  egy  amerikai  turis-
tát,  és  sorsára  bízza  védencét,  aki  
ettől  fogva  egymagában  fagylaltoz-
gat,  míg  meg  nem  ismerkedik  vele  
egy  nyaraló  bölcsészhallgató.  Csen-
des,  ízléses,  elégikus  lírájú  jelenetek-
ben  nyomon  követhetjük  félszeg  sze-
relmük  kibontakozását  —  már  
amennyire  ez  a  kifejezés  helyénvaló,  
kibontakozás  helyett  inkább  csak  azt  
mondhatjulk:  ami  lappangva  kezdet-
től  fogva  jelen  van,  az  lassanként  
felszínre  evickél.  Hallgatag,  szemér-
mes  módon  közelít  Goretta  a  hősei-
hez,  mintegy  a  fodrászlány  hallga-
tagságát,  szemérmességét  téve  meg  
előadásmódja  szűrőjéül,  egyetlen  in-
dulatos  vagy  szenvedélyes  hang  el  
nem  hangzik  sem  itt,  sem  később  —  
kivéve  a  barátnő  két  kitörését  a  
film  elején.  A  hiteles  párbeszédeken,  
a  pontos  színészi  játékon  kívül  az  a  



dramaturgiai  eljárás  is  a  szemérmes  
zárkózottság  állapotát  -érzékelteti,  
amellyel  Goretta  minduntalan  vára-
kozást  ébreszt,  aztán  mielőtt  bármi  
történne,  amit  vártunk,  elvágja  a  je-
lenetet. 

Szemérmesen,  szinte  észrevétlenül  
jelentkezik  később  a  szerelmesek  el-
idegenedése  is  egymástól.  Együtt  él-
nek  Párizsban  a  fiú  legénylakásán,  
minden  bohémkedéstől  mentesen.  A  
fiú  tanul,  a  lány  dolgozik,  és  egy  da-
rabig  látszólag  boldogok.  Aztán  las-
sanként  kiderül,  hogy  a  lány  —  bár  
van  benne  ösztönös  intelligencia,  
mint  a  fiú  elmondja  róla  barátainak  
—  nem  egyenrangú  partnere  élettár-
sának,  nemigen  tudnak  miről  beszél-
getni  egymással,  kellő  műveltség  hí-
ján  a  lány  nem  tud  beilleszkedni  a  
fiú  egyetemista  baráti  körébe.  S  bár  
maga  is  érzi  ezt,  és  szenved  tőle,  te-
hetetlenül  megadja  magát  a  sorsá-
nak.  A  fiúról  pedig  kiderül,  hogy  a  
lányban  csak  a  szép  nyári  kaland  
emlékét  szereti  már,  idegesíti  a  této-
vasága,  gyámoltalansága,  az  ő  kiala-
kult  és  zárt  fogalomrendszerétől  
való  idegensége,  és  visszaküldi  őt  az  
anyjához.  A  lány  depresszióba  süp-
ped,  összeroppan,  kórházba  kerül,  és  
már  csak  mint  ideggyógyintézeti  ke-
zeltet  látjuk  viszont  a  film  végén.  
Háborodottságának  hangsúlyosabb  
jelével  I sae l le  Huppert  réveteg,  bá-
gyadt  tekintetén  kívül  nem  is  talál-
kozunk.  Olyan  halkan,  zárkózottan,  
panasztól,  váditól  mentesen  úszik  ki  
a  film  a  vászonról,  ahogy  kezdettől  
fogva  pergett.  

„Kicsengésként"  nincs  más  előt-
tünk,  mint  a  fi lm  utolsó  beállítása,  
amelyben  Isabelle  Huppert  szembe-
fordul  velünk,  és  hosszan  néz  reánk.  
Nem  panaszos,  nem  vádló  az  ő  te-
kintete  sem,  de  mintha  feltisztulna  
ekkor  révetegségéből,  és  újra  ere-
dendő  szelídsége,  nyitottsága  ülne  ki  
rá,  ezúttal  már  nem  annyira  a  fél-
szeg  szűz  kamaszlány  elfogódott  vi-
lágra-csodálkozása,  hanem  egy  szen-
vedésekben  megérett  lény  értetlen  
kérdése:  ennek  így  kellett  történnie?  
A  címben  rejlő,  a  németalföldi  Ver-
meer  „A  csipkeverőnő"  című  festmé-
nyére  történő  utalás  itt,  ebben  a  be-
fejező  beállításban  nyeri  el  értelmét:  
olyan  lélekkel  találnánk  itt  szembe  
magunkat  Goretta  szándéka  szerint,  
aki  nem  ad  jeleket,  de  türelmesen  

Isabelle  Huppert  és  Yves  Beneyton  

kérdezni-faggatni  ke l l . . .  aki  model-
lül  szolgálhatott  volna  egykor  vala-
melyik  táblaképfestőnek,  például  a  
kifejezhetetlen  titkok  megjelenítésé-
re  vállalkozó  Vermeernek.  E  titok  
Isabelle  Huppert  —  és  persze  az  őt  
vezető  Goretta  —  jóvoltából  felde-
reng  a  filmben,  de  igazán  mélyen  
nem  érinti  meg  a nézőt.  Goretta  hős-
nője  —  történetének  hitele  és  min-
den  részletessége  ellenére  —  nem  
tudja  a  vele  egyben-másban  rokon  
Bresson-kamaszlányok  (Jeanne  
d'Arc,  Mouchette,  a  Vétlen  Baltazár  
Marie-ja)  mélységeit  megidézni.  

Van  persze  ennek  a  filmnek  némi  
szociológiai  igazsága  is  —  a  szó  leg-
tágabb  értelmében  vett  kultúra  leg-
alább  olyan  kasztképző  hatású,  mint  
az  egykori  osztályviszonyok  —,  de  ez  
eléggé  vértelen,  és  szerencsére  Go-
retta  csak  annyira  juttatja  szerep-
hez,  amennyire  a  történet  teljessége  
megkívánja.  ö t  elsősorban  egy  
pszichológiai  képlet,  ermek  a  képlet-
nek  a  valósággal  való  ütköztetése  
izgatja,  és  a  kifejezhetetlen  „mara-
dék",  amit  sem  a  bölcsészfiú,  sem  a  
történtek  ilyen  vagy  amolyan  ma-
gyarázata  nem  tud  felfedni.  Legfel-
jebb  a  művészet  megsejtetni.  De  
mintha  Goretrta  a  kelleténél  jobban  
magáévá  tette  volna  hősnője  zárkó-
zottságát,  filmjével  nem  sikerül  e  
sejtelem  felé  utat  nyitnia.  Megsze-
retteti  hősnőjét,  kíváncsivá  tesz  
iránta,  de  végül  is  elfordul  tőle.  Így  
csak  egy  kedves,  szomorú  arc,  egy  
igaz  és  megejtő,  de  önmagán  alig-
aiig  túlmutató  történet  marad  meg  
az  emlékezetünkben.  
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