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Amint olvasni kezdtem a Fiiravi-
lág legutóbbi számának -Főutca* 

kritikáját, nekem is — mint a cikk 
szerzőjének —kedvem támadt egy kis 
elkedvetlenedésre. Hamar kiderült, 
hogy a kiváló, ment modem és for-
maújító filmről — mint annyi más-
szor — újból csak mint irodalomról 
lesz szó: tragédia és melodráma kü-
lönös elhatárolásáról, annak elemzé-
séről, hogy hogyan lesz e banalitás-
sal kacérkodó témából megrendítő 
elgondolkoztató tragédia. De azonnal 
ihelytesbí'enem keli, ment ez a ho-
gyan nem isi kerül a vizsgálódás kö-
zéppontjába, inkább csak a konsta-
tóláa Pedig a -Főutca* talán éppen 
arra péflda, hogy a viszonylag ke-
véssé újszerű irodalmi -alapanyag-
ból*, hogyan lesz a film eszközei 
álital váratlanul újszerű és izgalmas 
alkotás. 

Czilbor álmélkodással figyeli, mi-
lyen boszorkányság játszik közbe a 
kápnázatban, mely számára a cikk 
végére érve is megfejthetetlennek 
'bizonyul Azt hiszem azért, mert 
kissé megfeledkezett arról, hogy a 
-Főutca* film, vagyis nem regény, 
nem dráma, se nem esszé, tehát 
f ihnformálásában kellene keresni 
rejtélyének nyitját. Ml az oka an-
nak, hogy Bardem, noha nem jó író, 
tehát cselekmény-érzéke, dialógusai 
nem Igen haladják meg a szokvá-
nyosat — mégis j ó flknet produkál? 
Szerintem az, hogy Bardem, noha 
valóban nem jó író — Jó rendező, sőt 
igen tehetséges filmrendező. 

Bardem íród eszközei, valljuk 
meg, nem túl szerencsések. Hisz az 
a mód, ahogyan filmjét felépíti, hő-
seit beszélteti, ahogy az életet álta-
lában különböző rezonörökkel Ikom-
mentáltatja, elég nehézkes, és min-
den különösebb nyelvi ötlet, szelle-
messég nélkül való. Filmórzéke, vi-
zuális fantáziája, beállításai, mon-
tázsai viszont annál eredetibbek és 
nagy jellemző erejűek. Mert a -Fő -
utca* és Bardem erényei — éppen 
nem a fegyelemben rejlenek, aho-
gyan a cikk felifedezni véli, hanem 
egyszerűen ebben az eredeti, szelle-
mes és mélyen megismerő vizuális 
látásban, meülyed a világot felfogja 

és kifejezi. -Bandem eredetlen lát és 
ezt á látást a f i lm 'láttató eszközei-
vel idézi féL iNem a történet puszta 
fordulataival mesél és vaüatja ko-
rát, hanem a kamera, fény-árnyék-
beállítások sokoldalú eszközeivel. 

Hogy Bardem mennyire filmsze-
rűen látó tehetség, azt előző, sike-
rületlen filmjére emlékezve is ér-
dekesen bizonyíthatjuk. A közel-
múltban játszott -Egy biciklista ha-
lálá*-ban ez a filmlátás még sok 
modonosságot, minduntalan leleple-
ződő útkeresést jelentett, de már ott 
is érezni kellett, hogy egy eszközei-
vel fölényesein 'bánni' tudó fiatal mű-
vész próbálgatja erejét, csak .túl 
nagy még benne a felfedezés öröme, 
nem .tud ökonomikusán bánni for-
mád ötleteivel. Ott még nagyobb sza-
kadék volt irodalmi alapanyag és 
megvalósítás között és a valóságos, 
érdekes emberi közegtől eltávolodott 
formák keresettek, üresek marad-
tak. 

A -Főurtcá—ban más; történt Itt 
egy közepes érdekessége történeti 
vázra az éle'dsmJeret finom, árnyala-
tos gazdagsága ont megnyugtatóan 
hiteles tormákat, de oly biztos kéz-
zel, oly fölényes otthonossággal, 
meűy minden kis mozzanatban ké-
pes arra, hogy valami újat revelál-
jon, Ahogyan a gép közelít ehhez az 
élethez és sajátos szemszögeivel ele-
meire bontja — abban már szug-
gesztív szenvedély, önálló egyéniség 
rejtőzik. 

Bardem legfőbb ereje a jól megvá-
lasztott beállításokban és a ha-

tásos montázs-szerkesztésben jelenik 
meg. Mi Jellemzi ezeket a beállítá-
sokat? Bizonyos állandó távolság-
tartás, melynek segítségével hol 
ironikusan, hol hűvös elemzéssel, 
hol együttérzéssel nemcsak mutatja 
hőseit, hanem él is helyezi őket a 
külvilágban. Csak néhány emlékez-
tető*: Isabelle és anyja a templomba 
mennek. Ugyanaz az őszi alkonyat 
borítja sötétbe az utcát, meűy a film 



egészének tónusára jellemző. A ka-
mera messziről figyeli őket Nem 
emel ki semmit nem 'hangsúlyoz 
semmi furcsaságot, csak a két nő 
járását mutatja. A kis, tömör öreg-
asszony fekete göngyölege akkurá-
tus, de nehézkes tipegéssel igyekszik 
előre, mellette Isabelle alkalmaz-
kodó, finomabb, |de m á r m é g i s 
öreges léptekkel halad. Egyre távo-
lodnak tőlünk és alhögy egybemo-
sódok alakjuk, ahogy a templom sö-
tét szája elnyeli őket, egyszerre át-
érezzüik Isabelle sorsának jóvátehe-
tetlen tragikumát Reménytelenül 
hozzákopott anyjához, sivár, szűk, 
szomorú élet az övé. De az anya ke-
mény és frissebb mozgásában legyűr-
hebetlen erejét, mohóságát, korlá-
toltságát is érezzük, az egész élet-
formát mögötte, a volt tüzérezredes 
férjét, a klcsinyességét... 

Vagy vegyünk egy másik megol-
dást. Czibor is leírja, milyen vad 

és mégis áhítatosan szemérmes ké-
pekben látjuk a szerelmesen há-
nyódó Isabelet az első vallomás 
utáni éjszakán'. De ezek a képek 
mégsem önmagukban oly kdfejezőek, 
hanem a velük egyidejűleg ható, 
közbevágott képekkel együtt élnek 
és beszélnek. A Hú és lány párhuza-
mos vergődésének ábrázolásában a 
rendező odáig megy, hogy teljesen 
azonos beállítást alkalmaz. A jele-
netsor végén, mindketten hanyatve-
tik magukat az ágyon. Ugyanaz a 
szemszög, ugyanaz a mozdulat, 
irreális azonossággal ismétlődik 
meg, de a mondanivaló így válik 
•igazán pregnánsé: milyen óriási a 
különbség a két ember érzésed kö-
zött, Isabellet a túláradó boldogság, 
Jüant a nyugtalanító lelkiismeret 
szorongása feszíti. 

Fények-árnyékok alkalmazása mi-
lyen diszkrét és sokatmondó az Idé-
zett tánctermi jelenetnél! Mikor 
Isabelle belép a terembe, s elképzeli 
jövendő boldogságát, sugárzó arcára 
rávetődik a próbaként felgyújtott 
csillár ezernyi fénye. Majd mikor 
megtudja, hogy iszonyúan megcsa-

latott — véletlenül vajon? — ugyan-
abban a percben hunynak ki a tánc-
terem fényei, hideglelős, borzongató 
sötétség veszi körül, s arcának ad-
dig rejtett, öreges ráncai hirtelen 
él ni kezdenek. 

Milyen kietlen és rideg a kisvá-
ros távoli képének panorámája! A 
fehér kövek, a hegyfbeépített házak 
hideg színei, a szürkék különös, le-
meztelenítő, gyöngédség nélküli tó-
nusai éppen úgy beletartoznak az 
egész ábrázolt világ látomásába, ér-
zelmi, tar'alml telítettségébe, mint 
a dramaturgiai megoldások. S a 
csendek nyomasztó, irtóztató hosszú-
ságú 'játéka pl. a 'templomban, vagy 
magának a templomnak égig maga-
sodó, többször visszatérő, életre ne-
hezedő súlyos képed.. . Ezek a ví-
ziók teszik újjá, eredetivé Bardetn 
világát: a képi ötletek, érdekes 
hang- és csendhatások, váratlan vá-
gások kísérletező és invenciózus al-
kalmazása. Ha ezek felől közelíte-
nénk filmjének értelméhez, talán 
nem kellene minduntalan •"bele-
vinni- valamit a kritikába, hogy vé-
gül legyen mit győztesen elővará-
zsolni és felfedezni, hanem egyszerre 
feltárulna az egész titokzatos világ. 

Mindezzel csak azt akartam el-
mondani — nem is annyira a 

•-Főutca- érdekében, mint inkább 
ürügyén —, hogy ne feledkezzünk 
meg olyan könnyedón arról, hogy a 
film nem egyszerűen a cselekmény 
jól-rosszul ío'ografált és eljátszott 
bravúrja, hanem, más dimenziójú 
művészet. Ezért a kritika se elégeti-
jék meg — bármilyen korlátozott is 
terjedelme — az úgynevezett tartal-
mi elemzéssel, de főleg ne csodál-
kozzék szüntelenül a meglepetésen, 
hogy milyen meghökkentő különb-
ség lehet irodalmi 'lehetőségek és 
megvalósult filmforma között, ha-
nem legyen valóban filrrífcritika, 
mely éppen azt a csodát tanulmá-
nyozza, hogy hogyan teremt és for-
mál a film. 
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