
Ha némi erőszakkal általánosítani 
akarnánk, azt mondhatnánk, hogy 

a „Bakaruhában" rendezői stílusára a 
film első részében a panorámázás, a 
második részében a ritkán használt, 
de éppen ezért súlyos premierpla-
nok, harmadik részében a montázsok 
nyomják rá bélyegüket. S ez magá-
ból a törtenetből fakad. Miről is van 
ugyanis szó? Az expozíció egy vilá-
got vázol fel, amelyet a rendező — a 
film vallomásjellegének megfelelően 
— főhősének szemével lát és láttat. 
Munkája az „ich-románok" sajátos 
filmváltozata, amelyben a rendező-
nek azonosulnia kell a hősével. En-
nek az azonosulásnak lélektani 
mélysége és hitelessége adja meg a 
rendezői munka értékét. A szóban 
forgó film hőse, Sándor, nagytehet-
ségű újságíró, szellemes világfi, meg-
becsült tagja a kisvárosi társadalom-
nak, de ugyanakkor felülemelkedik 
rajta, megfelelő kritikával szemléli 
hazafias felbuzdulását, és világosan 
látja mögötte a kispolgári korlátolt-
ság komikumát, a háború aljasságát, 
és egy bizonyosfajta cinizmussal vé-
dekezik ellene. A rendező — az ő 
szemléletének megfelelően — komó-
tos vígjátéki elegánciával mutatja 
be, írja le ezt a világot. Szellemes 
körképekben elevenedik meg a kör-
nyezet, amelyben Sándor él, és .tra-
gédiája lejátszódik. A kávéház és 

törzsvendégei, Bodrogi mérnök úr és 
családja, a park a sétáló szubrettel 
és népviseletes cselédlányokkal stb. 
Azután a környezetből kiemelkednek 
a történet hősei — a könnyed és kissé 
léha újságíró mögül előtűnik az érző 
ember, a cselédlányos népviselet 
mögül a szerelemre gyúló nő — és 
szükségszerűen előtérbe kerül, mint 
kifejező eszköz, a közelkép. Minde-
nekelőtt e szerelem nagy jelenetei-
ben látjuk a film teljes emberközel-
ségében a hősöket: a ligeti találko-
zásnál, a tóparti első csóknál, a kis 
kamrában, a beteljesülés boldog 
pillanataiban. És végül, a végzetes 
vacsorán, amikor az ajtó becsapódik 
Vilma mögött, és Sándor megdöb-
bent arca jelzi a lelkiismeret és a 
szerelemféltés belsejében dúló viha-
rát; majd az utolsó találkozásnál, a 
sötét kapualjban, amikor a két arc 
mutatja: ki a győztes és. ki a legyő-
zött. 

Amilyen poentírozással él a térki-
vágásokkal, a felnagyításokkal, 

ugyanilyen kifejező gazdaságosság-
gal bánik a filmidővel is, amely 
ugyancsak a belső jellemzés eszkö-
zévé válik. Hosszasan időz például a 
teniszpályán a Piriké hegyi beszédét 
hallgató, de nem odafigyelő Sándo-
ron; a tragikus végkifejletet sejtető 
szivarozási jelenetnél; és végül a va-
csoraasztalnál, mintegy jelezve, hogy 
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milyen kínosan hosszúak Sándornak 
ezek a pillanatok. És ugyanakkor 
hogy tudja gyorsítani, fokozni az idő 
száguldását. A film harmadik — 
legművészibb — részében, amikor az 
indulatok, a szenvedélyek forrpontig 
hevültek, amikor a hazug idill tragé-
diába csap át — a rendező stílusának 
jellegét, montázsainak dinamizmu-
sa adja meg. A gyorsuló gépmozgás 
— amely már Jani keresésének jele-
netében, a pályaudvaron, olyan erő-
vel sejteti a feszülő indulatokat — 
lángoló szerelmi vallomássá forrósul 
Vilma riadt rohanásában, amikor a 
laktanyához fut abban a hiszemben, 
hogy Sándort frontra küldik. Ugyan-
ezek az érzések robbannak ki — ne-
gatív előjellel —, amikor Vilma el-
rohan, hogy otthagyja munkahelyét, 
ahol annyira megalázták. 

És ahogy ritmus és ellenpontozás 
érvényesül a közelképek, a montá-
zsok használatában, ugyanilyen rit-
mus és ellenpontozás van a zörejek 

és fényhatások alkalmazásában is. 
Amikor Sándor a konyhában először 
készül bevallani az igazságot és ez a 
szándéka megtörik a lány érzelmei-
nek, emberségének tisztaságán — a 
levesestányérhoz ütődő evőkanál 
zaja érzékelteti a józanodást, a rea-
litást. S amikor Vilma — Bodrogiék 
vacsoráján — végül is megtudja, 
hogy bakaruhás szerelme úrifiú, 
szerkesztő úr, ismét a kanalazgatás-
nak az óraketyegéssél elvegyülő, 
egyhangú, automatikus zaja érzékel-
teti a kettős tragédiát. 

Fehér Imre rendezésében éppen az 
a sajátságos, hogy eszközei, jelképei 
— egy tányérhoz verődő kanál, egy 
becsapódó ajtó, egy széken felejtett 
bakazubbony, amelyek a valóságnak 
hiteles elemei egyszersmind, — szinte 
alig észrevehetőek. Az élet rendje 
válik nála kifejezővé, telítődik meg 
a hangulat megfoghatatlan varázsá-
val rendszerint egyszerű belállításai-
ban. Sohasem érezzük filmjében egy 
jelenet kiemelésének azt a szépségét, 
3tne!y csak a jelenetre korlátozódik, 
gyakran a film egésze rovására, so-
hasem érezzük valamely megoldásá-
nál, hogy jaj, de szép, de talán ki-
csit már sok. Jelképei szinte észre-
vehetetlenül finomak. De hogy mi-
lyen gazdagon él velük, annak érzé-
keltetéséül hadd említsük a film be-
fejezését, ahol szinte sorra vissza-
jönnek, előkerülnek azok a mozzana-
tok, tárgyak, apróságok, amik a 
történet folyamán Sándor és Vilma 
kapcsolatát kifejezték. Sándor ké-
szülődik Bodrogiék végül is elfoga-
dott vacsorájára. A legényszoba ren-
detlensége mintegy a lelkiállapotot 
érzékelteti. Az este levetett ruhák 
széthányva, egy karosszék támláján 
ott árvul a levetett katonazubbony, 
és a szék lábánál a bakancs. Közben 
Sándor válogat az elegáns nyakken-
dők között. A tükör előtt — amely-
ben az egész szoba látszik a kirívó 
zubbonnyal — gondosan csomóra 
köti a kiválasztottat. S amikor az 
érte jövő Palival megindul Bodro-
giékhoz, elbotlik az üres bakancs-
ban. Abban a „suvikszos bakancsban", 
amelyet ismerkedésük napján viselt, 
s amely bakavoltát hitelesítette a 
lány végigmérő pillantása előtt. Bod-
rogiéknál a vacsorán a házigazda 
szivarral kínálja. A szivar — amely-
lyel Vilma előtt imitálja az urat. 


