
EGY REGÉNY ÉS FILMVÁLTOZATA 
A regény 

Amikor — vagy tíz esztendeje — 
Fegyin Első örömök című regényé 
megjelent, a közönséges kritika egy-
öntetű lelkesedéssel fogadta. Még 
Balzac meve is fölmerült, s az Első 
örömök-ben valóban volt valami 
balzaci. Mindenekelőtt persze a szé-
les, átfogó társadalomrajz igénye; 
ahogy Bálzac megeleveníti a restau-
ráció Fr&nciaországát, minden rész-
letében, a történeti helyzetre való 
emberi reagálás valamennyi válto-
zatában, úgy Fegyin regénye ls, 
szándékában legalább, hasonló, en-
ciklopédikus alaposságú összegező-' 
se a kilencszázötös -kisforradalom* 
leverése utáni' Oroszországnak. 

Ám ez mind még csak merő kül-
sőségi Hisz minden társadalmi re-
gény szülőatyjára üt vissza. Ami a 
fontosabb: Az Elsó örömökben a bal-
zaci tünemény ismétlődik meg: $ ro-
mantika és a realzimus különös egybe-
játszása. Ez a'varázslat kiszámítha-
tatlan: csak a j múzsák kegyelméből 
adatik. Pedig Gorkij emlékezetes 
szavai óta úgy tudjuk, hogy a szo-
cialista realizmus egyik ismérve épp 
ez a szintézis: a hiteles valóságrajz 
s az átformáló hit egyesülése. Fe-

* gyin műve a kevés győztes példák 
. egyike. A szintézis benne oly bonyo-

lult, hogy a fogalmi eszközökkél 
dolgozó kritika aligha analizálhat-
ja szét. Bizonyos törvények azonban 
mégis absztrahálhatók. így például 
az, amely a fegyini és balzaci ro-
mantika különbözősége mélyén rej-
lik. Balzac rendkívüli képességű, 
végletes jelleméket helyez kegyet-
lenül valóságos társadalmi-történeti 
viszonyok közé; a francia forrada-
lom fél-titánjainak kalandorokká 
torzult utódalt, kiknek érvényesülés 
a "-forradalmuk*. Fegyin regénye is 
restaurációs időkben játszódik. Hő-
sei mégis mások, mondhatni fordí-
tott Vautrinék. Ragozin s Kirill Iz-
vekov épp egyszerűségükkel, sze-
rénységükkel, valóság-érzékükkel 
különbek környezetüknél. Romanti-
kájuk nem ellentétes a valósággal, épp 
ellenkezőleg, abból fák ad, s híjával 
van mindem teátrális, titánkodó vo-

násnak. Az Első örömök így nem is a 
világot ostromló, s összeomló, beful-
ládó indulatok regénye, hanem az 
épülő új életé, az első építőké, kik 
efey boldogtalan korban- rakosgatták 
lé az alapokat. 

A film 

Minden bizonnyal a most bemuta-
tott filmváltozat alkotód is ismer-
ték a mű fentebb jellemzett sajátsá-
gait. Erre vall a képsor nyugodt, rá-
érőfe tempó-vétele, az érzelmes, kie-
sé melodramatikus alaphangú ex-
pozíció a Szibériába induló szám-
űzöttek jelenetével, s a halott gyer-
mekével magára maradó Ragozinné-
val. Később egyre inkább kirajzo-
lódik a forgatókönyvíró törekvése: 
a mű lehetőség szerint hiteles és 
pontos filmrevitele. A cselekmény 
nagyrészt a regény szálait követi; ~s 
nincs a könyvnek egyetlen jelenté-
keny figurája sem, aki — ha egy 
villanatra is — a lencse elé ne ke-
rülne. S ha a regény bonyolult, min-
den- részletével egyazon tendencia 
felé törő szerkezetéhez hűek akar-
tak lenni, nem is tehettek másképp. 
Nem hagyhatták él például a fél-
bolondnak hitt Arszej Romanovi-
csot, hisz majd ő bújtatja az üldö-
zött Rogozint s a regény folytatásá-
ban, a Diadalmas esztendőben kü-
lönben is nagy szerepe van a külö-
nös öregnek. Tehát neki is kellett 
szánni egy külön jelenetet a film 
elején — akármilyen rövidet —, 
hogy megjelenése majd, amikor 
szükség lesz rá. ne érje váratlanul 
a nézőt. Valamiképp azonban min-
den figurára ez a kényszerű s kicsit 
iskolás számolgatás nyomja rá a bé-
lyegét. Parabukin, a részeges rako-
dómunkás például a regény egyik 
kitűnő karaktere, filmbeli létének 
azonban, azon túl, hogy Pasztuhov 
és Cvetuhin romantikus, illetve iró-
nikus népszeretetét igyekszik körül-
rajzolni — nem sok értelme van. 
így, ami a regényben természetes és 
magától értetődő, itt kényszerré vá-
lik, a figurák szerepe, hogy kölcsö-
nösen föltételezzék egymást; a re-
gényben a cselekmény-szerkezet ra-



gyogó mutatvány, itt ugyanazt a 
fonákjáról láthatjuk, -mű-fogáso-
kat* érezve ott is, ahol nincsenek. 
Mindez abból következik, hogy nem 
az élet ábrázolása, hanem az alapul 
vett mű pontos átmentése vált fő cél-
lá; sőt: — öncéllá. Elnézőbbek voltak 
az alkotók a fő hős, Kirill Izvekov 
iránt, akinek útját, jellemfejlődését 
gazdagabban motiválták, illusztrál-
ták. Sajnos, nem egészen, a regény 
szelleme szerint S ebben alighanem 
a filmváltozat tehetséges rendezőie, 
a fiatal Bászov vétette el a lépést 
engedve bizonyosi reminiszcenciák-
nak. A film Kirillje inkább az Acélt 
megedzik főhőséhez, mint a regény-
beli modelljéhez hasonlít. Am Ki-
rillt Pá vei Korcságimnal csak az fű-
zi össze, hogy mindketten fiatalok s 
forradalmárok. Kirill azonban egé-
szen más ember, legalábbis a re-
gényben. Az ábrázolási eszközök, a 
klasszikus szovjet filmek rekvizitu-
mokként kezelt megoldásai így hatot-
tak vissza a főhős jellemére. Az opera-
tőr képei és a film színezése is va-
lamiképp ez irányban hatnak: a 
regény finom tónusokban oly felejt-
hetetlenül gazdag szürkeségét egy 
történelmi képeskönyv tarka ábrái-
vá színezte, amelyek önmagukban 
igen szépek, de a regény légkörét 
hangulatát nem tudják visszaadni. • 

Az Első örömök filmváltozata ily 
módon nyomós érv azoknak a kezé-
ben, akik lehetetlennek tartják a 

• 

nagy regények megfilmesítését. A 
probléma azonban korántsem ilyen 
egyszerű. Hisz sikeres filmváltoza-
tok is voltak; s a filmművészet, ha 
a társművészetek s főleg az iroda-
lom színvonalára akar emelkedni, 
'amit persze legkiválóbb alkotásai-
ban elérhet. Nem közömbösítheti 
magát az onnan érkező inspirációk-
tól, hatásoktól, újra és újra neki kell 
gyürkőznie a nagy klasszikus témák-
nak. Vannak persze megoldhatatlan 
feladatok, s ilyennek érezzük az 
Első örömök-et is. A filmváltozatnak 
tán az a tanulsága, hogy sokfigurás, 
extenzív társadalomrajzokat lehe-
tetlen teljesértékű megoldásban 
filmrevinni. Nem mintha a film nem 
dolgozhatnék több szálú cselekmény-
nyel, ám ez esetben a csattanóra he-
gyezett epizódok ellentéte, ritmusa, 
szövődése adhatja meg a mű vará-
zsát, döntő szerep jut az áthidaló öt-
leteknek. Azi effajta dramaturgiai 
szerkesztés azonban, ha regények 
filmváltozatánál alkalmazzák, sar-
kaiból fordítja ki az eredeti művet, 
hisz gyökeres ellentéte a lassúbb já-
rású epikának. Ugyanakkor az in-
tenzív lélekrajz, lírai visszaemléke-
zés, ha beleérző művészi fantáziával 
dolgozzák át, maradandó, sőt, egyen-
értékű filmmé transzponálódhat: 
elég tán, ha Donszkoj Goririj-film-
jére, a Félkegyelmű francia filmvál-
tozatóra gondolunk — a példák 
hosszan sorolhatók. 
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