
Hogy in medio* ret kezdjem: le-
nyűgöző alkotás. Legalábbis azoknak, 
atók nem könnyű klloapcsolódást, 
hanem magasrendű művészi élményt 
várnak egy-egy filmtől. Ismerem a 
szavak súlyát és tudom: ritka film-
ről mondható el e kétszavas érték-
ítélet. De Pirjevnek fényesen sike-
rült a valószínűtlenül nehéz feladat 
megoldása: filmet, méghozzá első-
rangú filmet készített egy világhírű 
regényből. 

Ez a feladat majdhogy a műfordí-
tóéra emlékeztet. S mint amiképp a 
legrosszabb műfordítások mindig 
azok, amelyek a legmegrögzöttebb 
•-hűséggel- tapadnak az eredeti mű-
höz, azonképp jó filmet sem lehet 
csinálni az eredeti epikai alkotás 
bekezdésenkinti lefotografáiásával. 

Mi adja hát meg a rendező és a 
forgatókönyvíró mércéjét? Mit ve-
gyen át, mit ejtsen el valamely több 
kötetes, vaskos munkából? Mi az át-

dolgozás kulcsa? A dráma. Drámai 
mag nélkül nem lehet el semmiféle 
műfaj : a líra, de az epika sem; a 
film alkotóinak tehát ezt a magot 
kell megtalálniok, márpedig ez nem 
is olyan könnyű, mint amilyennek 
látszik. Rosszul jár az, aki külsődle-
gesen nyűű a problémához, megtar-
tani igyekezve a dinamikusabb, el-
vetni a statikus, töprengőbb, befelé 
forduló részeket; ez utóbbiak nélkül 
a legnemesebb mű is felhígulhat, 
bestsellerré torzulhat a mozivásznán. 
- A félkegyelmű- I. része azért ra-
gyogó, mert Pirjev mélyen megértve 
ez eredeti mű alapkonfliktusát, en-
nek drámai kibontására összponto-
sítja figyelmét, arról sem feledkezve 
meg, hogy a meditatív, kevésbé lát-
ványosan szikrázó részletek segítsé-
gévei történő ellenpontozással éppen 
a dráma csomópontjait, azok feszült-
ségét emelheti ki. 

- A félkegyelmű- ú j szovjet feidol-
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gozásában — ez expozíció vonatjele-
netét leszámítva — három fő színhe-
lyen pereg a cselekmény: Jepancsics 
tábornok házában, Ivoiginék lakásá-
ban és Nasztaszja Filippovna termei-
ben. A három színhely a dráma há-
rom — szenvedélyben, Izgalomban 
egyre fokozódó — kisülésének színhe-
lye. Pirjev mindhárom robbanása al-
kalmával megtalálja a módot, hogy a 
Nasztaszja Filippovna birtoklásáért 
folyó szövevényes és undorító harcban 
a lényeget hangsúlyozza:egy fojtoga-
tóan romlott társadalomnak és a be-
csületes, tehát félkegyelmű Miskin 
herceg erkölcsi normáinak meg-meg-
újuló összecsapását. A regény fran-
cia Ifllm-feldolgozása — noha e0V 
részben igyekezett tolmácsol™ a tel-
jes regényt — nem tömörített eny-
mylre, a couleur locale kedvéért ki-
kikalandozott a drámai mag hatókö-
réből, s így kénytelen volt elsietni, a 
szaggatottság balladai homályában 
hagyni csakugyan fontos fordula-
tokat. A szovjet film többet bont ki, 
világosabbá teszi az érzelmek és ér-

dekék körtáncát Ganyka Ivölgin, Ag-
lája Jepenycsikóvá, Miskin herceg, 
a züllött Rogozsin, a kéjenc Tockij és 
Nasztaszja Filippovna közt; s amiben 
a francia film csupán az egymásra 
licitáló indulatok látványos görögtü-
zét látja (az asszonyvásárnak Nasz-
taszja estélyén lezajló nagy jelenetére 
gondolok), azt a szovjet feldolgozás 
Dosztojevszkij leglényegesebb mon-
danivalójának indulati tekintetben 
nem kevésbé gazdag kiemelésére 
használja fel. Hasonló különbséget 
látunk másutt is. A francia változat 
például fontosnak tar t ja Rogozsin ti-
vornyájának misztikus mellőkzöngéfe 
hangsúlyozásával történő bemutatá-
sát (ezt Pirjev az egyik szereplő ré-
szeg szóejtéséval és egyetlen hozzáfű-
zött mondattal maradéktalanul érzé-
kelteti, misztikum nélkül), de — ami 
pedig lényegesebb volna — nem for-
dít kellő figyelmet Miskin herceg 
szellemi-erkölcsi rajzára (lásd a szov-
jet filmben Miskin találkozását a vo-
naton Rogozsinnal és Lebegyewel, 
elbeszélését a tábomokné és lányai 



előtt), mint ahogy Gányka Ivolgin 
pénzsóvór szenvedélyét és igazsággal 
takarózó hipokrfzisét sem mutatja 
meg olyan mélyen, mimt ahogy azt a 
szovjet film teszi Ganyka és a her-
ceg remekbeszabott jelenetével. 

A rendezés még a képszerűség te-
rén ls újat ad: az egyes filmkockák 
képi beállítása (Valentyin Pavlov 
munkája) teljesen a múltszázadi 
klasszikus orosz festők alkotásait, 
azok hangulatát idézi fel; olyanok a 
felvétellek, mintha mozgó festménye-
ket látnánk. Az tntérleurök is 
gyönyörűek, különösen a tábornok 
házabeliék. Hibát talán csak kettőt 
írhatnék Plrjev terhére: az egyik a 
Miskin herceg elbeszélését követő, 
kissé hosszadalmasan és fontoskodóan 
ssmbolizálgató láng-montázs (amely 
mint eszköz is kirí a filmből); a má-
sik Rogozsinn&k és bandájának két-
szeri, azonos hatású bevonulása. Vagy 
először, vagy másodszor, de valami-
kor mindenképpen formai ötlettel 
kellett volna ezt áthidalni, mert így 
a második bevonulás hatásosnak 

szánt petárdája befullad, s ezzel — 
legalábbis egy-két pillanatra — csök-
ken az utolsó jelenet nagy feszült-
sége. 

A színészek közül kiemelkedik a 
Miskin herceget alakító fiatal Jur l j 
Jakovi)tv sokhúrú, mélyen átélt Já-
téka. Szemben Gérard Phüipe-ped, aW 
a figura hibbanttágát húzta alá, Ja-
kovljev elsősorban a tiszta szándékú, 
tapasztalatlan fiú ügy*} ogyottt ágát 
hangsúlyozza. Nasztaszja Filippovna 
szerepében Julija Boriszova is felve-
szi a versenyt Edvige Feulllére-rel. 
Legjobb percei, amikor Ivolginék la-
kásán szemünk láttára alakul át gu-
nyoros, nagyvilági kokottból esendő 
és szánandó kislánnyá. Az utolsó je-
lenetet azonban ő sem bírja színnel, 
kissé egyhangú patetlzmussal dekla-
mál benne; habár ebben alkalmasint 
Bánky Zsuzsa szinkron-hangja is lu-
das. (A szinkron egyébként sem a 
legsikerültebb.) 

S végül még egy elismerő szó Nyi-
koláj Krjukov zenéjéről: kitűnő. 
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