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yertyán Ervin -eleve bizalmatlan* a Háború és béke, a Karamazov testvérek
rangsorába illő
nagyregények
megfilmesítésével
szemben: elképzelhetetlen,
hogy
meg ne hamisítsák, el ne szegényítsék. Szabolcsi Miklós a -másodlagos
forgatókönyvvel* szemben bizalmatlan: ó azt a nagy rendezőt várja, akű eldobja a nagy író munkáját, alkalmasint a nagy regényt és
maga írja-rendezi nagy f i l m j é t . . .
A vita nemcsak a Filmvilág hasábjain folyik — a filmesztéták világszerte törik a fejüket és köszörülik
tollúkat az irodalom és a film kapcsolatának bonyolult kérdésein. A
filmgyárak ugyanakkor mind több
híres regényt visznek filmre, bestsellereket és klasszikusokat egyaránt, a legnagyobbakat újra meg
ú j r a megfilmesítik. Jómagam csak
ehhez az egyetlen kérdéshez szólok
hozzá a— a nagy klasszikus regény
megfilmesítéséhez — mégpedig szerintem jellemző és általánosító következtetáseket kínáló példa segítségével. A példa Victor Hugo világhírű regényének újabb filmváltozata: a Notre Dame de Paris, a
Notredamel Toronyőr, Jean Delannoy alkotása.
A színes cinemaskóp film hármas
— francia—olasz—amerikai — produkcióban és kettős — francia—angol verzióban készült. Két nemzetközi sztár, aa olasz Gina Lollobrigida és az amerikai Anthony
Quinn
szolgáltatta — a francia filmvilág
szakkifejezésével — a két -plakátfejet*, a szép cigánylányét és a rút
toronyőrét; a forgatókönyvet Jacques Prévert
(a modern francia
sanzonok legismertebb költője) és
Jean Aurenche (a Vörös és fekete
adaptátora) írta. Delannoy rendelkezésére 200 szereplő, 25 grandiózus
díszlet — és 650 millió frank állt.
A párizsi Notre-Dame díszletének elkészítése négyhónapnyi munkát igényelt. ötvenezer méter filmből vágták össze a vetítendő h á r o m e z r e t . . .
Esmeralda és Quasimodo, Phoebus

Toronyőr

példája

és Grlngoire, Frollo és a középkori
Párizs festői és örök története nem
először bűvöli el a filmrendezőket
— és producereket.
A korábbi
-Notre-Dame*-sorozatból emlékezetes Lon Chaney 1922-es némafilmje,
Charles Laughton 1936-os döbbenetes Quasimodója. Laughton után
Anthony Quinn dolga nehéz volt: az
egyébként kitűnő színész az érző
szívű nyomorék figurájából makogó,
hörgő, artikulátlanul üvöltöző félmajmot formált. Lollobrigidának ez
volt huszonötödik filmje: az -isteni
Gina* könnyűszerrel feledtette az
191 l-es ősfilm táncosnőjét, Napierkowskát és a harmincas évek Maureen O'Haráját — Esmeraldája vad
és félénk, lírai és szenvedélyes, az
inkvizíció kínzókamrájában megható, Párizs piacán kihívó, Frollo
szemébe nézve gyűlöletet, Phoebus
kapitány
karjóban
gyengédséget
áraszt és Quasimondó visszataszító
csúfsága mellett maga a szépség . . .
Igazat adtam magamban annak a
párizsi képeslapnak, amely azt irta: Gina Lollobrigida az az Esmeralda, akiről most 125 éve Victor
Hugo álmodott.
A film nagy közönségsiker volt
és remek üzlet: azt bizonyította, semmi sem alkalmasabb nagy —szuperprodukcióra* mint a nagy romantikus regény, ha pergő fordulatait,
lebilincselő meseszövését, a szó szoros és művészi értelmében vett
-színességét*, áradását az adaptátor
és a rendező le tudja fordítani a
film nyelvére, ha pusztán látványosság helyett hangulatot, levegőt
is tud teremteni. Esmeralda és Quasimondo történetének, Victor Hugo
nagy regényének atmoszféráját
érzékeltetni: szerintem m á r önmagá-_
ban is siker. Szándékosan hivatkozom talán a szigorú kritikus szemében inkább hatásvadászó, külsőséges, de a publikuméban elsősorban hatásos, de mindenesetre rendkívül -cinemaskópszerű* kép- és
hangeffektusokra: most is fülemben
zeng-bong a Notre-Dame roppant

nagy harangja, a már-már süketítő
harangzúgás fortíssimófa; a bronz
harangnyelvek "-premier-planja*, a
vászon két széléről egymásnak felelgető harangok bím-bam zenéje, a
túláradó örömében ugrándozó és a
harangok
kötelén
csimpaszkodó
Quasimodo szinte megszépült szörnyeteg-arca — kép, mozgás, zene —
szinte egybecseng.,, Es most Is
fülemben, ma is szinte hallom, hogyan suhog a király íjászainak nyílzápora: a Csodák Udvarának
vakmerő koldusai az EsmeraIdának menedéket adó Miasszonyunk-templomát ostromolják, kőgörgeteg, olvadt
ólom halálos zuhataga el nem rettenti őket, de alattomban — kékenzölden-szürkén — felvonulnak a
hátuk mögött a baljós katonák: ma
is hallom a szélvészhez hasonló
hátborzongató suhogást, az emberi
nyakba, hátba, mellkasba találó
nyílvesszők rettenetes
suhogását.
Folytathatnám a sort, de azt hiszem, a harangzúgás és a nj/ílzápor
példája is jelzi, milyen hatásokkal

egészítheti ki a film a történelmi
regény hagyományos kelléktárát.
A nagyregény
önmagában
még
nem elég hozzá, hogy nagy
film
váljék belőle. Döntő szerepe van a
megfilmesítés sikerében vagy kudarcában a forgatókönyvnek és a rendezésnek: annak, hogyan tudja az
előbbi a regény sokszálú szövevényéből a legjellegzetesebb és a leg-

fontosabb szálakat kibontani-felgombolyítani, az utóbbi a regény atmoszféráját a film legmodernebb
eszközeinek segítségével is újrateremteni.
Érdemes — "grandiózus-" eszközök
helyett szerényebbekkel is! — a
klasszikus regények bővizű forrásából meríteni.
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