
T O L D I M I K L Ó S A M O Z I B A N 
Mikor születik meg egy mű terve? 

Nehéz tetten érni ezt a pillanatot. Kü-
lönösen, ha olyan régii emlékeket kell 
megbolygatni érte, mint Szemes Mi-
hálynak, akivel a Toldi szépen el-
tervezett filmváltozatáról beszélge-
tünk. 

— A Toldi nagyon régé emlékem 
— mondja a rendező. — Gyermek-
koromban sok időt töltöttem apám 
szülőfalujában t< Nagyszalontán, amely 
színeivel, embereivel a költőt is meg-
ihlette. Az érettségiig sokszor elol-
vastam a Toldit. Amikor elhatároz-
tam, hogy filmmel fogok foglalkozni, 
először a Toldi megfilmesítésére gon-
doltam. Azóta foglalkoztat a téma. 
Az ellenérvek csak erősítették ben-
nem a meggyőződést, hogy a klasz-
szikus eposzból Jó filmet lehet csi-
nálni. Legtöbben a műfaji nehézsé-
gekről beszéltek: lehet-e feszült han-
gulatú drámai művet formálni a szé-
les sodrú, részletezően elbeszélő 
eposzból. De hivatkoztak egyéb, mű-
vészi és gazdasági természetű nehéz-
ségekre is. Az aggodalmaskodóknak 
legjobban tettekkel, eredményekkel 
lehet megfelélni. 

— Szerencsére a válaszadáshoz 
olyan Jó, a Toldiért talán nálam is 
jobban lelkesedő írót sikerült meg-
nyerni, mint Dalios Sándort. Emlí-
tettem neki a gondolatot. Azt felel-
te: régi álma a Toddi filmen. Az 
eposz paraszti légköre, sárszagot is 
őrző, mégis félméterrel a föld és a 
próza fölött lebegő költészete — szíve 
szerint való. Dallos vállalta is a ne-
héz kísérlet felelősségét és kockáza-
tát. Forrásműveket böngészett, olva-
sott, kísérletezett. Kereste az epikus 
anyagban azokat a súlypontokat, 
amelyek megbírják a dráma tömö-
rebb szerkezetét. 

Persze az igazi munka még csak 
ekkor kezdődött. Dallos elgondolását 
& filmgyári dramaturgia jóváhagyta. 
Írni kezdte a forgatókönyvet. De er-
ről már Dallos beszél, ugyanolyan 
lelkes hangon, mint élőbb Szemes 
Mihály, a rendező. 

— Elkezdtem írni a forgatóköny-
vet. Talán a felénél tarthattam, ami-
kor tollam alól egyszercsak alexand-
rinusok buggyantak. A másik felét 

már versben, rímes tizenkettősben 
írtam meg. Ahol csak lehetett: ragasz-
kodtam az eredetihez. Minél1 többet 
átmenteni Aranyból — erre töreked-
tem, de a dialógusok hiánya önálló-
ságra szorított. A párbeszédeket ír-
tam versbe. Később, mert ez a meg-
oldás a filmgyárnak is jobban tet-
szett, az első részt is áttettem ale-
xandrinusba. Gyönyörű munka volt! 
Több minit harminc éve vagyok író, 
de soha nem dolgoztam még ekkora 
örömmel. 

— Hogyan lett az eposzból film-
dráma? 

— Először is a drámaiság, a film-
szerűség igénye elég általános, szük-
ség van pontosabb meghatározásra. 
Egyes történelmi filmek idegborzoló 
kalandossága természetesen idegen a 
Toldi szellemétől. Arany eposzában 
mélyebb drámaiság feszül. Munka 
közben értettem csak meg, milyen 
sodró erejű ez a drámaiság. De erről 
— a készülő film feszültségéről — 
nem beszélek, mert már minősítés, 
ez pedig a kritikusok dolga. 

— Miben különbözik a filmválto-
zat az eredetitől? 

— Nincs lényeges különbség. Ott 
van csaik eltérés, ahol a drámai for-
ma élesebb körvonalazást, vizuálisan 
kifejező — képekbe transponált — 
ábrázolást kíván. Oj szereplő mind-
össze egy lesz: a temetőőr, aki Toldi 
belső monológjának beszédes társa, 
Budára indulása előtt. 

Szemes Mihály elégedetten lapoz 
a forgatókönyvben. Kérdésünkre kér-
déssel felel. Miről beszéljen előbb: 

Szemes 
Mihály 



a film nyelvéről, filmszerű megoldá-
sairól, merész fordulatairól? Aztán a 
verses formával kezdi: 

— Az alexandrinus megemeli a 
szöveget, de lejtése a magyar próza 
ritmusát követi, zeneisége nem dek-
lamáló, pátosza szép, de nem túl-
hangsúlyozott. 

— Filmünk költségei — folytatja 
— meghaladják ugyan a magyar1 fil-
mek átlagos költségvetését, de téved-
nek, akik csillagászati számokat em-
legetnek. Fel kell idézni a magyar 
gótika szellemét, de ami például a 
díszleteket illeti, csak két nehéz hely-
szín van. Az egyik a Nagy Lajos ko-
rabeli budai utca, a másik maga az 
udvar, enteriőr az Anjouk palotájá-
ban. Ügy gondoljuk, hogy az utcai 
jelenetet Krakkóban forgathatnánk. 
Ott egykorú gótstílű városrészlet áll. 
Lajos udvarával nehezebb dolgunk 
lesz. De ez a rész az eposzban is sti-
lizált, a leginkább meseszerű, s ez a 
díszletre is jellemző. Korhű, de nagy-
vonalú, meiningenl aprólékosikodás 
nélküli díszletre gondolunk. 

Szereposztás? Részletes tervek nin-
csenek, ráérnek ezzel még nagyon. 
De a legfontosabb — a címszereplő 
— nagy gond. Dallos rábólint: 

— Miklós tizenkilenc esztendős le-
gény, csupaizom dalia. Olyan szí-
nészt kell keresnünk, aki ezt a Toldi 
Miklóst nemcsak játékkal, de test-
alkatával, fizikamával is fel tudja 
idézni. 

— Megtaláljuk — nyugtatja a ren-
dező. — Lehet, hogy a ml Mikló-
sunk ebben a pillanatban még vala-
melyik dunántúli faluban jár a lá-
nyok után, vagy a bugaci pusztán 
őrzi a csikókat. Ha kell, bejárom érte 
az egész országot. Ha nem találnánk 
alkalmas színészt, megkeressük az 
igaza Toldi Miklóst. 

Erzl, hogy melepő, amit mond. Em-
lékeivel érvel: 

— A Föltámadott a tenger-ben 
volt egy csatajelenet, amikor a csa-
tában osztrák katonák esnek el. Hogy 
fogjuk ezt megcsinálni? Katona-sta-
tisztákat a hadsereg adott. Elmen-
tünk egy táborba, s megkérdeztük a 
honvédeket, vállalják-e a feladatot? 
(Minden színész tudja, hogy a legne-
hezebb feladatok egyike: színpadon 

vagy filmen meghalni). Százötven 
honvéd jelentkezett, ro>ta után ma-
radt nyolcvan. S ez a nyolcvan ka-
tona annyiféle harctéri halált produ-
kált, hogy nincs az a rendező, aki 
ennyi változatot kigondolhatna. Az-
óta bízok én a rátermett amatőrök 
képességeiben. Meg kell velük értet-
ni jól a feladatot és csodákra képe-
sek. 

S elmondja még, hogy a két nagy 
jelenetet, a farkasviadalt és a bika 
megfékezését hogy tervezik: 

— Ez sem olyan nehéz, mint elő-
ször hittük. Statisztéria nincs, a hős 
egymaga száll szembe a vadakkal. A 
stáb kicsi, nem nagy a költség, van 
idő próbálni, keresni a legjobb meg-
oldást. Segítség máris akadt. Az új-
ságban megjelent hír nyomán jelent-
kezett Dallos Sándornál egy állat-
szakértő és felajánlotta szolgálatait. 
Szerinte mind a két jelenetet meg 
lehet csinálni dublőz nélkül, igazi 
bikával és szelídített farkasokkal. 
Lehet, hogy a színészt rejtett páncél-
ingben és nadrágba bújtatjuk. Azon 
nem fog a harapás. Lehet, hogy Toldi 
két hatalmas farkaskutyával fog bir-
kózni. A farkas fejéről készülő közeli 
felvételek persze akkor is eredetiek 
lesznek. S a bika? Majd meglátjuk. 
Annyi bizonyos: izgalmas lesz. 

A rendező képet lát. Megelevene-
dik előtte a nagyfalui kúria, a pesti 
temető, a lovagi torna és a filmet 
záró szép jelenet, amikor az if jú La-
jos király trónja mellé ülteti Toldit. 
De már ú j kérdőjelre bukkan. Ki 
lesz Lajos, aki Ifjúságában is az ud-
var fölé nőtt, Igazi tekintélye van, a 
ravasz Toldi Györgyöt is szemének 
egyetlen villanásával elhallgattatja. 
Lajos királyt sem lesz könnyű meg-
találni . . . S a film indítása: azt sze-
retnék, ha a feliratok alatt az első 
két versszak tizenhat sora: — »Mint, 
ha pásztortűz ég őszi éjszakákon . . .« 
— Kodály férfikórusával vezetné be 
a filmeposzt. 

író és rendező a legjobb terveket 
keresi. Megér időt és fáradságot, 
hogy a Toldi ne csak jó film, hanem 
a magyar irodalom klasszikus reme-
kéhez méltó, kultúránkat és népün-
ket reprezentáló alkotás legyen. 

DERSl TAMÁS 


