
BOGANCS 
Fekete István kedves kutyaregé-

nye, a Bogáncs sem kerülhette el1 a 
sikeres könyvek sorsát: f i lm lett be-
lőle. A téma olyannyira hálás, hogy 
filmen sem lehetett elrontani, sőt, 
ha szerencsés kézzel nyúlnak hozzá, 
a filmváltozat még rá is licitálhat a 
könyv sikerére. 

A Bogáncsnak tisztelt kis fekete 
terelőpuli sorsa olyan, mint egy mai 
népmese. A hírneves juhász hírne-
ves kutyája megszökik, mialatt a 
gazdája rádió-interjút ad, épp; négy-
lábú társa szorgalmát és hűségét di-
csérve — a világjáró előbb egy cir-
kuszba keveredik, ahol zongoristát 
faragnak belőle, ő pedig embert új 
gazdájából, a kiábrándult, részeges-
kedő zsonglőrből; majd innen is 
odébbáll, hogy egy kegyetlen, kutya-
gyűlölő sirrtéren próbálja ki peda-
gógiai képességeit. Végül persze 
visszakerül eredeti gazdájához s a 
nagy kaland emléke mindössze any-
nyi, hogy olykor-olykor boldogan 
produkálja a cirkuszban .fölszedett 
tudáséit. 

Bogáncs filmváltozata azzal tűnik 
ki, hogy nem akar kitűnni. Nem 
mondhatjuk, hogy hemzseg az új, 
soha nem volt ötletektől, de a kevés, 
ami van benne, mind talál, mindnek 

van mondanivalója. Az autóval te-
relt nyáj, a cirkuszi -ruhában- sé-
tálgató, macskát kergető pull, a vén-
kisasszony és ölebe, a szerelmes sin-
tér, aki elkésik a légyottról —, meg-
annyi bájos helyzet és figura. A film 
derűs, kellemes összhatását mind-
össze a cirkuszi epizód fölösleges ér-
zelgőssége rontja. A kiöregedett 
zsonglőr szerelmi válsága rosszízű, 
mondvacsinált. 

A Bogáncs filmváltozata új rend-
dezőt avatott: Fejér Tamást. Eddig 
kitűnő elméleti embernek ismertük: 
1942-ben megjelent A film cimű 
könyve figyelemre méltó összefog-
lalása a filmművészeti avantgardiz-
mus esztétikai elveinek: újra olvasva 
is, csak sajnálhatjuk, hogy szerzőjük 
már jó évtizede hűtlen lett az eszté-
tikához. Mint rendező, meg sem pró-
bálta akkori elveit gyakorlatban al-
kalmazni: a Bogáncs filmváltozatá-
ban nyoma sincs a kísérletezésnek. 
Igaz, ezt a téma sem igen engedte 
meg: itt a könnyed anyagkezelés a 
helyénvaló. Úgy érezzük azonban, 
hogy Fejér, elvetve régi elképzelé-
seit, olyasmiről is lemondott, ami 
minden filmművész elengedhetetlen 
sajátja: az eredetiségről, egyéni lá-
tásmódról. A Bogáncs rendezését 
pedantéria, kissé lapos konzervati-



vizmus jellemzi. Ez a pedantéria a 
debütáló rendezők múló gyermek-
betegsége, kissé különös azonban, 
ha valaki — Imponáló elméleti tu-
dással és másíélévtizedes gyakorlati 
felkészültséggel — ennyire tartóz-
kodjon a merészebb megoldásoktól. 
Fejért nem gyanúsíthatjuk meg az-
zal, hogy kísérletezés közben idegen 
pélidák másolósába téved, mint a 
Razzia, vagy a Harangok Rómába 
mentek fiatal rendezői, de az ön-
csonkító szigor sok, valóban eredeti 
megoldástól is megfosztotta a fil-
met. A fiimiben nincs formai hiba: a 
vágások, a kép-átmenetek, a nézés-
irányok hajszálpontosak, de mindez 
valami merevségről, nehézkességről 
árulkodik: a képeknek nincs belső 
ritmusa. Mintha minden egyes beál-
lítás újra kezdődnék: a szereplők 
bejönnek a képbe, mondják vagy te-
szik a magukét, ráérősen gondos-
kodnak a következő jelenetről, 
amely egy csomó agyonmagyarázás-
sal előkészítve, végre felváltja az 
előzőt. Eredmény: a gyakorlottabb 
néző négy-öt -snittre- előre ki tudja 
találni, hogy mi következik; a tempó 
lelassul s bár a vágások külsőleg 
pontosak, az az érzésünk, hogy 
mégsincs semmi se a helyén. Ez kü-
lönben főleg a cirkuszi epizód szce-
nikailag is elhibázott jelenetezésén 
érződik a legerősebben. Jellemző 
példa az a jelenet, amikor a kutya 
megszökik, s a nézők hiába várják a 

produkciót, a zenekar háromszor is 
tusst húz, mialatt kétségbeesetten 
keresik a -sztárt-. Itt nyilvánvalóan 
a gyors képváltások adnák meg a 
jelenet feszültségét; ehelyett azon-
ban a rendező mindig végig várta 
egy-egy akció befejeződését — s így 
izgalom helyett kínos unalmat ér-
zünk, hisz mi már tudjuk, hogy a 
kutya nem kerül élő. Sok a -pasz-
százs—felvétel is, amelyeknek egyet-
len funkciójuk, hogy a sima átme-
netet biztosítsák: többet kellene 
bízni a közönség fantáziájára, főleg 
állatfilmben, ahol a -főszereplő-
váratlan, terven felüli produkciói 
sokszor megérik még a hibás átvá-
gást is. Pedig van Fejér Tamásnak 
csendes, tiszta lírája is, amelyet fe-
lesleges visszaszorítania. 

Az együttes játékát ugyanez a ki-
számított gondosság jellemezte; iga-
zában csak Barti Béla zsonglőrje, 
Kiss Ferenc sintére és Szabó Ernő 
állatidomárja volt emlékezetes. Szé-
chenyi Ferenc képei jói komponál-
tak, de a miliő agyonpucováláaa 
nem használt a film hitelének: se-
hol semmi életszerű rendetlenség, a 
házak, a fák, a bokrok, a cirkuszi 
sátor: mind csak kompozíciós elem, 
szigorú rendszerbe illeszkedve. Még 
jó, hogy a kutya olykor nem arra 
szaladt, amerre kellett volna: ezek 
voltak a legüdítőbb képek. 
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