
"•Mi van Édes Annával? Fáj a fe-
jem.-

Szegény, szegény Kosztolányi a 
halálos ágyán írta ezt az érdeklődő 
meg ezt a panaszos tőmondatot; né-
hány héttel a -nagy rapport- előtt, 
torkában a szörnyű sebbel — akkor, 
amikor már nemcsak az írás esett 
nehezére, hanem a lélegzés is. -Ml 
van Édes Annával- — igen, kínok és 
félelmek között is örá gondolt, a zaj-
talan és tiszta kis cselédre, akit a 
gyilkosság sem tudott beszennyezni, s 
aki bármelyik hősénél jobban a szí-
véhez nőtt Mert Édes Anna — csupa 
báj és muzsika már a név is! — 
több volt egyszerű regényhősnél; 
Anna jelkép volt — az elesetteket 
gyámolító részvét, az ajtó előtt az 
éji hidegen szepegő kis társak, a 
-bús pesti nép- és a görcsbe-ránduló 
rokonarcok jelképe. Mint regény-
hős pedig — a bűnügyi végzetdrá-
mából a társadalmi tragédiába át-
lopakodva — legnyíltabban vállalko-
zott arra, hogy a -homo aesteticus-
Kosztolányiban a -homo rnoralis«-t, 
az imádandó és veszendő élet -tár-
gyilagos- ábrázolójában az emberi 
rútságok bíráját is megszólaltassa — 

ha az ítélet nem oly perrendtartás-
szerűen hangzott is, ahogy a bírósági 
fogalmazók elképzelik. 

-Mi van Édes Annával?- — kér-
dezte Kosztolányi, mint egy kedves 
és féltett lényről, nagyon közeli is-
merősről. 

S mi húsz óv múlva, így válaszo-
lunk: 

Édes Annál él. 
Már nemcsak a regényben, hanem 

egyik legsikerültebb filmünkben is. • 

De előre kell bocsátanunk, hogy a 
regény Annája nem egészen azonos a 
filmével. 

A forgatókönyv írói (Fábry Zol-
tán és Bacsó Péter) hozzá is tettek, 
el is vettek belőle. 

» 
Kosztolányi regénye társadalmi, lé-

lektani és helyzet-dráma. , 
Fábryék filmje társadalmi dráma, 

lélektani eszközökkel. 
A fegény azt bizonyítja, hogy az 

úri osztály és a nép -békés együtt-
élése- lehetetlen. Nemcsak azért, 
mert az egyik réteg elnyomja, kizsa-



rolja, megalázza a másikat, hanem 
azért is, mivel az életérzésük, léte-
zésük rendje és módja idegen egy-
mástól; más nyelven 'beszélnek, más-
képp szelik a húst, vágják a kenye-
ret, másképp szeretnek. Ezzel a fel-
fogóssal lehet vitatkozni. Egy azon-
ban bizonyos: Édes Annát nemcsak 
a tanácsosné -naccsógás- önkénye, 
cselódfaló szenvedélye juttatja el a 
gyilkosságig — hiszen Vizyné, a ma-
ga módján, kedveli is a lányt, mint 
hasznos és jó portékát, ragaszkodik 
hozzá eltrafikálgat vele —; az asz-
szony megölésében annak a kámfor, 
golyócskának is szerepe van, amely 
a zongorából árasztja éles, hideg 
szagát, s amelyet a kisborjak meleg 
leheletéhez szokott parasztlány nem 
tud elviselni. Lelki terror és megalá-
zás, szerelmi bánat és idegen légkör 
— íz, szín, szag, minden együtt hat 
Kosztolányi regényében. 

A film ezzel szemben egyszerűbb. 
Majd így írtuk: egyiszerűsítőbb. 

Itt jóformán csak a közvetlen em-
beri sérelmek okozzák a lelki bo-
nyodalmat. A félelmet, gyűlöletet, 
bosszút. S Anna véres tettének fele-
lőssége — környezetén ót — egye-
nesen a társadalomra száll. 

* 
,Az első néhány jelenet mindent 

megmagyaráz. 
A tizenkilences forradalom vég-

napjait látjuk. A fehér terroristák 
kegyetlenkednek. Aztán Ficsor ijedt-
alázatos arca jelenik meg a vász-
non; a házmester azzal akarja jóvá-
tenni -vörös múltját-, hogy kereszt-
lányát -beszerzi- Vizyékhez. Anna 
tehát csak zálog Vizyné kezébeni 
Ha a forradalom győz, minden más-
képp történik; akkor nem lenne 
szükség a lány áldozatára. Ezt hir-
detik a szegőd ési jelenet — a cseléd-
felvételi szertartás — előtt felemel-
kedő puskacsövek is: a kommunista 
ellenállókat kivégzik, a nép ártat-
lan gyermekét pedig Vizyék poklá-
ba vetik. A puskák eldördülték — 
de kénköves füstjük a tanácsosék 
lakásába száll, s Anna számára foj-
togatóvá teszi a levegőt. 

Minden későbbi esemény mér 
nem egyéb, mint -levezetés-. 

-Anna, gyere ide! Anna, maradj 
ott! Anna, tedd ezt, Anna, fuss oda! 
Miért bámészkodsz? Siess!- — hall-

juk Vizyné parancsait, mint egy túl-
világi álomhangot, szüntelenül. És 
Anna, a -minta-cseléd- zokszó nél-
kül engedelmeskedik, lót-fut, töri 
magát; súlyos szőnyegéket cipel le 
az emeletről, gépsebesen keféli a 
padlót, porfelhőben fuldokol, lúgos 
gőzökben aszalódik . . . reménytele-
nül. Hiszen eladták: eszköz lett a 
hatalom kezében. Szerelme is az. A 
-kubista ötszög-arcú- Patikárius 
Jancsi — farkasok közt ez a bárány-
bőrbe bújt farkas —, csak addig bá-
nik vele emberibb módon, amíg baj 
nélkül ölelheti, aztán eldobja magá-
tól, mint a használt mandzsettáit. 

Szabadulni csak — Vizyné holt-
testén át — a .börtönbe lehet. 

így sorakoznak fel előttünk — a 
Kosztolányi-regény egyik szárnyát 
továbbépítve, kiszélesítve — Édes 
Anna bűntettének előzményei. * 

A film alkotóinak érdeme, hogy 
e Szűkebb koncepció képeit is majd 
mindig fel tudják hevíteni az erede-
ti mű hatásfokára. 

Fábry Zoltán, a rendező és Szé-
csényi Ferenc operatőr nemcsak a 
történelmi hátteret érzékelteti mes-
terien, hanem a Vizy-lakás vészt-
jósló fülledtségét, meg Édes Anna 
lelki hullámzásának költészetét is. 

Alig akad jelenet, amely nem ér-
demli meg ezt a szót: teljesítmény. 

Milyen megkapóak mindjárt az 
első képek: a néptelen utca, a fegy-
verropogás, Vizy Kornél menekülé-
se, izgatott szóváltása Drumával. . . 
Aztán a tanácsost megszólító vörös 
járőr; néhány szava van csak, de 
nem tudjuk elfelejteni.. . Majd Fi-
csor tűnik fel a magasból fényképe-
zett udvaron: mintha egy kutyaólból 
mászna e lő . . . A kamera megfor-
dul, vagy felemelkedik, s mozgásá-
val kort rögzít, embereket jellemez. 
És a drámai sűrítés, a légkör-terem-
tés hány mesterfogásával találko-
zunk később is: a cselédmotyó lel-
tározásakor, a kinin-bevótel pillana-
taiban, a házibál parfőmös forgata-
gában, vagy a rémálom hánytorgá-
sai közben.. . Ennél merészebb 
álom-montázst aligha láttunk: félel-
mes, ahogy Vizyné megsokszorozó-
dott alakja lehajigálja a ruhákat, s 
Annát a heggyé növő szennyes már-
már egészen eltemeti. . . Egy-egy je_ 



lentéktelénnek tűnő kellék — vásott 
cipő, marék gesztenye, vagy levágott 
csirkefej — itt szinte életre kel; ér-
zésekért éli jót, állapotokat szem-
léltet. De nem kevésbé emlékezete-
sek a film lírai mozzanatai sem: 
Édes Anna látogatása előző munka-
helyén, árva ringása a hintán, Bá-
toriék családi idillje, a vadóc kis-
lány megszelídítése . . . majd a kony-
hai vaságyon töltött nászéj, távoli 
zongoraszavával és felhessenő ga-
lambjaival . . . no' és a gellérthegyi 
kirándulás; akár egy Szinnyei-Merse 
képen. . . 

A kritikus zavarban van: nem 
példákat keresgél, hanem az özönlő 
példák közt kapkod — melyiket is 
említse? Mit dicsérjen? Szakkifeje-
zések jutnak az eszébe (drámai kép. 
váltós, sűrített ákció, bűvészi mon. 
tázs-kezelés), de mielőtt leírná, már 
kevesli is őket, mert a művészetet 
fogalmakkal ugyancsak nehéz beke-
ríteni. 

Hogyan is mondja Kosztolányi? 
-A költészet nem értelmi műkö-

dési Értelmünkkel nemigen hatol-
hatunk belé . . . Szépsége olyan való-
ság, mint egy hibátlan test, vagy 
egy gyönyörű rózsa valósága, melyet 
több érzékünkkel észlelünk. Elem-
zéssel nyilván nem juthatunk sok-
ra és mélyre.* 

* 

Az elemzéssel inkább csak azt 
tudjuk kideríteni, hr- mi hiány-
zik valamely műalkotásból? 

Nevezetesen a Fábrv—Szécsényi— 
Ránki hármas oly szép, gondos és 
kultúrált Kosztolányi-filmjéből? 

Mezei Mária, Maktáry Zoltán, Horkai Jáno 
Vad nay Éva AJ 

Talán a kámforgolyócska. 
Igen, az a kis kámíorgolyó, ame-

lyet Vizyék zongorája rejteget. 
S amelynek illata bonyolultabb, 

finomabb — de egyszersmind meg-
győzőbb — feléletet adna a nagy ta-
lányra: miért is ölte meg Édes Anna 
a gazdáit? 

• 
A film, a maga módján, persze, 

megfelel. 
De mindig azonos érveléssel, 

ugyanazzal a dúr-akkorddal. 
Ez az akkord mór az elején tel-

jes hangerővel szólal meg. S elnyeli 
a lágyabb felhangokat. 

A forgatókönyv írói mindjárt az 
első jelenetekben egy ujjtóvolságra 
veszik Vizyné cseléd-terrorját és az 
ellenforradalmárok kegyetlenkedé-
seit. Holott ennek az -összhangnak* 
csak a játék végén — különféle új, 
-megtévesztő* futamok eljátszása 
után — kellene felcsendülnie. 

Vizyné és úri társasága már kez-
detben annyira ellenszenves, hogy 
legszívesebben mi magunk koncol-
nánk fel őket a konyhakéssel. 

A film egyszerűen -nem hagyja 
élni* Édes Anna ellenfeleit. S így 
nemcsak a Horthy-külvdlág meg az 
Attila utcai ház beltenyészetének 
mélyebb összefüggéseivel marad 
adósunk, hanem a -kámíor-szagú* 
légkör sűrűsödésével, az undor és a 
kábulat felhalmozódásával is — 
amely végül is tettre indítja a lap-
pangó ösztönöket. Vizyné nem él 
eléggé önálló életet; inkább csak a 
rendszernek asszisztál. Drumáék, 
Moviszferné, Ficsor meg a többiek 
pedig csak az asszisztensnek segéd-

i, Gregus Zoltán, Slmor Erzsi, Báró Anna, 
Kováca Károly 

Mezei Mária, Makláry Zoltán, Horkai Jánoi , Gregus Zoltán, Slmor E r a l , Báró Anna 
Vadnay Eva ái Kováci Károly 



keznek. Még párbeszédük is — ká-
vézás, vagy két falat közben, a la-
komán — csupa segítség. 

S Édes Anna igazságszolgáltatása 
nem azért kelt kételyeket, mert el-
követi, hanem mert elkésik vele. 
Sőt, mintha Vizyék halála oly ko-
rán felszított bosszúszomjunkat sem 
elégítené ki. Anna kése ugyanis ele-
ven testek helyett — a rendszer bá_ 
búiba fúródik. 

Pedig Kosztolányi regénye meny-
nyi remek alkalmat kinél az árnya-
latos ábrázolásra! 

Példaképp inézzülk csak Vizynét. 
Ez a hisztérikus némlber olykor 

szinte belebódult a -jó vásár« örö-
mébe, s az a gunyoros, viszkető ér-
zés incselkedett vele, hogy áldozata 
keblére boruljon . . . Ilyenkor még 
kárpótlást is talált Annában, elvesz-
tett gyermeke utódját, akivel ked-
vére játszhat, érzeleghet... Majd 
később megirigyelte a lánytól saját 
jóságát: lám, őhozzá nem ragaszko-
ri k senki! 

Senki sem kívánta volna, hogy 
ezek a lelki motívumok mind á vá-
szonra kerüljenek, s társadalmi 
drámából -pszichoanalitikai* dráma 
váljék. 

De úgy véljük, Kosztolányi -ki-
egészítő* élményanyagának mérték-
letes — a társadalmi indokok pri-
mér jellegét megtartó — felhaszná-
lása — csak javára vált volna a 
flilmnek. 

Sokkal többet kellene magunkkal 
vinnünk Édes Anna és Vlzyné, gyil-
kos és áldozat tragikus-talányos von-
zódásából, végzetes egymást-kerül-
getéséből — ahhoz, hogy a gyilkos-
ság egy belső izgalmakkal teli fej-
lődés vég-akkordja legyen. 

Így talán kevesebbet tudnánk, de 
többet éreznénk, 

S még mélyebb értelmű (tehát 
igazabb) választ adhatnánk a -nagy 
kérdésre-*, amelynek nyitját nem ta. 
lálták meg sem Druma ügyvéd ók, 
sem Tatár Gáborók, sem Ficsor ház-
mester, még Anna cseléd-társad sem ; 
amit egyedül a drága, öreg Movisz-
ter doktor érzett meg . . . 

És az olvasó. 

A válasz pedig ekképp hangza-
nék: 

Édes Annát .egy állig felfegyver-
zett, ám raffinált eszközökkel pusz-
tító társadalom késztette gyilkosság-
ra. 

Mert az elnyomás bármilyen nyílt • 
lehet is, az emberek, akik végre-
hajtják, sohasem -nyíltak* és -egy-
szerűek*. 

* 

De vigyázzunk, hogy el ne tévesz-
szük a mértéket! " 

S most már a teljes mű ismereté-
ben írjuk le újra, amire korábban 
céloztunk: az -Édes Anna* — a ki-
sebb feladat-vállalás ellenére is 
művészet a javából, Kosztolányi hős-
élményének intuitív újjáköltése, 
szigorú korrajz, megindító álom-
reflexekkel, a képszerű ábrázolás 
összes eszközeinek birtokában. Egé-
szében hatalmas előrelépés film-
gyártásunkban: az utóbbi évek leg-
jobb alkotása, amelyről sokat fo-
gunk és kell is még beszélni. 

Hibáit a -felső határt* nem isme-
rő, saját lelkesedését is gyanakod-
va figyelő kritikusi igény mondta 
ki, hasznossága makacs hitében. 

Hogy aztán máris elismeréssel 
adózzék az alkotóknak: Fábry Zol-
tánnak, Bacsó Péternek, Szécsényi 
Ferencnek, Ránki György zeneszer-
zőnek — és Törőcsik Marinak, mint 
a siker egyenrangú részesének... 
Törőcsik Mari Édes Annája olyan, 

amilyennek Kosztolányi elképzelte: 
tiszta és esendő, együgyű és rejté-
lyes, paraszti és megfoghatatlan. 
Játéka teljesen eszköztelen; belül-
ről sugárzik. Színészi remekmű. 

A töbiek közül Fülöp Zsigmond 
meglepően érett Patikárius Jancsi-
jára, Makláry Zoltán megható, öreg 
Moviszterére, Barsi Béla izgalmas 
Ficsor házmesterére és Kovács Ká-
roly Vizy tanácsosára fogunk emlé-
kezni legtovább. Mezey Mária, Vizy. 
né szerepében csak keveset tudott 
törleszteni a forgatókönyv-írók adós-
ságából. Ugyanez érvényes Greguss 
Zoltánra, Druma alakítójára is. 
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