
Azt hiszem, ebben a regényében 
teljesítette Zola legjobban a saját 
írói programját, és ebben adta ez a 
program a legtöbbet a világiroda-
lomnak is; talán inkább, mint a 
Germinalban. A forgatókönyv igen 
alapos, jó munka eredménye. Nem 
lehetett könnyű dolog ennyire 
epikus regényből ilyen filmszerű 
forgatókönyvet írni. A film írói sze-
rencsésen választották ki azokat a 
jeleneteket, amelyeknél — mint 
Gervaise életének legjellemzőbb epi-
zódjainál — hosszasabban elidőz-
hetnek (a mosóház, a születésnapi 
vacsora), és egyet kell értenünk ab-
ban, hogy mellőzték néhány kel-
lemetlen emlékű, rossz értelemben 
naturalista, szinte funkció nélküli 
részletet (pl. a hullavirrasztás). Az 
ilyen részletekből az kapott helyet 
a filmben, aminek a hősnő sorsa 
szempontjából szerepe van (pl. a 
férj részegsége azon az éjszakán, 
amikor Gervaise először tér vissza 
régi vadházastársához). Egyet kell 
értenünk azzal is, hogy a film írói 
nem erőltették drámává az élet-
eposzt, bár erre a regény cselek-
ménye némiképp kísértene; igen he-

lyesen, nem a cselekményt, hanem a 
mondanivalót tartották szem előtt: 
Gervaise a „karrier" csúcspontján 
sem emelkedik ki abból a lankasztó, 
reménytelen atmoszférából, amely 
az egész regényre rányomja bélye-
gét. Az atmoszférának ez a homo-
genitása, amelyben Zola egy társa-
dalmi miliőt, mintegy mikroszkóp 
alatt vizsgál, többet tud mondani, 
mint az egész társadalmat átfogó 
„keresztmetszet regények" kontra-
punktikája. Ezt a feladatot érezte át 
a rendező is, akinek nagyon biztos, 
mindvégig törésmentes stílusa, a 
sokféle figura játékából együttest 
teremtő ereje teljes sikert arat a re-
gényfilmeket némi gyanakvással fo-
gadó irodalmár-lelkeken is. 

Egy-két dolgot mégis felvetnénk, 
éppen a Zola-emlék, az eredeti iro-
dalmi élmény kapcsán. Egy csöppet 
mintha mégiscsak „fertőtlenített" 
volna az atmoszféra, egy halvány 
árnyalattal kevésbé nyomasztó, mint 
Zolánál. Mi lehet ennek az oka? 
Egyrészt a címadó kocsma (a „Pat-
kányfogó"), a pálinkafőző üst, a 
törzsközönség, az alkohol szerepe a 
proletárkerület életében kissé elmo-
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sódott itt a filmben. (A magyar né-
zők nem is tudják majd, miért Pat-
kányfogó a film címe. Ezért talán 
jobb is lett volna meghagyni az 
eredeti ,,Gervaise"-t.) Kicsit egyéni 
tragédia ebben a filmben a szeren-
csétlenül járt tetőfedőmunkás alko-
holizmusa, holmi második lezuhanás 
egy tetőről, amelyről csak az eshe-
tik le, aki oda felmászott. Nem lát-
juk eléggé a tömegek katasztrófáját 
okozó szakadékot, amely a kocsma 
alakjában ott áll az út szélén, s na-
ponta tízezrek tántorognak el ön-
tudatlanul mellette, és nagy szeren-
cséje kinek-kinek, ha nem zuhan 
belé. Egy kicsit maibb is ez a kocsma, 
mint Zolánál; a közönségével együtt: 
kicsit túl korán polgárosult az a 
nyomorkerület az akkori Párizsban, 
nincs benne eléggé mindaz, amit 
igazában csak később szorítottak a 
városon kívülre azok, akik a bulvá-
rok lecsapoló csatornarendszerét 
építették. Ugyanilyen enyhén „lák-
kozó" hatása van annak a hatásá-
ban itt is fellelhető amerikai film-
axiómának, amely az olasz neo-
realizmus realizmusát is kikezdi: a 
szép nők felvonultatása, általában a 
„gyorsan ható" szépségefektusok 
alkalmazása. Ami a főszereplőt il-
leti, itt ez inkább csak abban jelent-
kezik, hogy úgyszólván alig öreg-
szik. Nagyobb mértékben megvan 
vetélytársnőjénél & a statisztáknál. 
Zola csúnyább emberekről ír, Zolá-
nál a szép nők is gyűröttebbek és 
elhasználtabbak annál, mint amit a 
film mutat. Erotikus vonzásuk is 
kényszeredettebb, állatibb és kiáb-
rándítóbb. A külvárosi cselédlányok 
és mosónők kitartottja is kopottabb 
figura és csak az ottani fogalmak 
szerint gavallér; a rendező kicsit a 
mi szemünkben is azzá teszi. Még a 
férj is szép a regénybeli férjhez ké-
pest. Lehet, hogy tévedek, de elkép-
zelem, hogy rendezte volna ezt a 
filmet Pabst vagy Pudovkin, hogyan 
rendezték volna maguk a franciák 
is harminc évvel ezelőtt. És akkor 
lehetetlen nem látnunk az amerika-
nizmusnak ezt a bár halvány, de 
félreismerhetetlen hatását. Az ame-
rikaiaknak az a felfogásuk, hogy a 
filmnek másodpercek alatt mély ér-
zelmi illúziókat kell keltenie. Ezért 
alkalmazzák únos-úntig a maguk 

szépség-közhelyeit. Nem lehet egyet-
érteni velük; nemcsak azért, mert az 
a fajta hatáskérdés olcsó és önma-
gában művészietlen, hanem azért 
sem, mert például ebben a filmben 
az atmoszférát hamisítja, és ezáltal 
a hatást is valójában csökkenti. Le-
het, mondom, hogy tévedek, mégis 
— Zoláról és erről a Zola-regényről 
szólván — azt hiszem, helyesebb lett 
volna teljesebben a régi európai ha-
gyományok útját járni. 

Külön cikket érdemelne Maria 
Schell alakítása. Méltón kapta a 
film „a legjobb női alakítás" díját. 
Az a hatás, amit megjelenése és já-
téka kivált, a műfaj legnagyobbjaira, 
Garbóra, Bergnerre emlékeztet. 
Mint mondtam, egy kicsit szebb ta-
lán, mint Gervaise. Pontosabban: 
sűrűbben alakít szépet; mert szép-
ségét, igazi színésznő módjára, nem 
a vonásaiban hordja, hanem az ala-
kításában. Az arca tud visszataszí-
tóan csúnya is lenni. S ha érzésem 
szerint egy szinttel magasabban tar-
tott, mint kellene, az inkább a ren-
dezés hibája és lehet róla vitat-
kozni: hiba-e. Ugyancsak a rendezés 
hibája, ha szétesése, öregedése, testi 
züllése inkább csak jelzett, mint fo-
lyamatában ábrázolt. Egy bizonyos: 
ehhez a — talán — magasabb szin-
ten tartott Gervaise-hez képest is 
csodálatosan tud egy pillanat alatt 
megfiatalodni, kivirulni a tiszta sze-
relem ritka epizódjaiban. Elemezni 
lehetne egy-egy mosolyát, tekintetét, 
arcának változását, amikor azon a 
táncos kiránduláson előbb a hűség 
illúzióját kelti önmagában is, nem-
csak a férfiben, akit szeret; s azután 
bevallja — egy szó nélkül, pusztán 
egy tekintettel — a mocskos való-
ságot, amiben él. Megrázó az a pil-
lanat; még megrázóbb is lehetne, ha 
a rendezés nem siklanék el kicsit, 
oktalan prüdériával, a mosoda sivár 
hátsó helyiségeiben lezajló kettős vi-
szony mocsara fölött. 

A szereplők közül különösen a 
férj emelkedik ki. Egyik fő erénye 
a filmnek az együttes, a partnerek 
rovására menő „lejátszásáról" még 
Gervaise esetében sincs szó. A férj-
nek elég bőséges a szerepe, és így 
módja van mindvégig olyan átéltség-
ről, az apró gesztusokig menő kidol-
gozottságról, s főképpen olyan sab-



Ionmentes, eredeti és egyszeri alakí-
tásról tanúságokat tennie, amiben 
méltó nagyszerű partnernőjéhez. 
Kitűnőek az epizódszereplők is. Ta-
lán csak az aranyműves-házaspárról 
nem kaptuk azt a nyomasztóan visz-
szataszító élményt, amit a regény ad. 
De például Brie apónak néhány 
szavas szerepe olyan drámai távla-
tot nyit, hogy az ember beleszédül. 

A vetélytársnő a forgatókönyv sze-
rint egy árnyalattal súlyosabb mo-
tívum Gervaise sorsában, mint Zo-
lánál, ahol a társadalmi törvény na-
gyobb úr, maga ez az emberi vi-
szony is annak alárendelt elemeként 
szerepel. Ezen a — szerintem szük-
ségtelen „filmszerűsítésen" a rende-
zés segített. A vetélytársnő bizonyos 
könnyedséggel, már-már rokonszen-
ves bonámiával játssza azt a majd-
nem Donna Fatale szerepet, amelyre 
a forgatókönyv kísértené. (Kár, hogy 
a szerepet alakító színésznő kicsit 
szűk skálájú, s ez különösen szembe-
ötlő ott, ahol Maria Schellnek ad 
végszavakat.) A szükségszerű össze-
vonások és sűrítések arányában 
félreérthetetlenül nagy szerep jut a 
kislánynak, Nanának. Többször és 
hosszasabban kerül alakja a közép-
pontba, mint a regényben. Vele is 
zárul a film: az elzülött, alkoholmá-

moros Gervaise mozdulatlan, sápadt 
lárva-arcát látjuk, azután a magára 
maradt gyermeket, ahogy leült a 
kocsma ajtajába, két ácsorgó prosti-
tuált hátterében, nyakába köt ügyet-
lenül egy szalagot, majd elindul, tán-
colva, ugrálva, s az utcán csatan-
goló kölykök kergetni kezdik. Túllép 
a film a témán, elhagyja Gervaiset, 
már Nana a főszereplő — a szimbó-
lumok nyelvén, az a későbbi Nana, 
akit nemcsak a francia olvasó ismer 
nagyon jól. Félreérthetetlen utalás a 
zárókép arra is, hogy a film alkotói-
nak további tervük van Nanával. 
Ennek a tervnek realitását, ezektől 
az alkotóktól és remélhetően ugyan-
csak Maria Schellel a főszerepben, 
minden mozikedvelő örömmel vár-
hatja. Bár azért egy kis aggodalom-
mal is. Mert az a némi kis kozme-
tikázó hajlam, az a nyomaiban fel-
fedezhető amerikai hatás, amiről 
beszéltem — majdnem a kedvem el-
lenére, hiszen olyan jó ez a film, 
hogy kár lenne benne hibát keresni 
— a Nana megvalósításában már na-
gyon veszélyes lehet! Reméljük, hogy 
felülkerekedik végül is az alkotók-
ban az európai hagyomány és a 
klasszikusoknak az a tisztelete, 
amely a franciáknak úgyszólván 
nemzeti vonásuk. 
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