
Egy szélhámos oálllomásai 
Thomas Mannt a személyiség 

problémája érdekelte mindenek-
felett. Hogyan teljesedhet ki az 
egyén századunk polgári világában, 
van-e mód képességei és tulajdonsá-
gai fejlesztésére. Kevesen tudták 
nála jobban: éghajlat és kor, körül-
mény és történelem mennyire befo-
lyásolja az egyént — az ember, nála, 
szuverenitásra törekvő lény, aki 
azonban megannyi meghatározótól 
függve, szabadságát csupán a szük-
ségszerűségek irányában keresheti. 

S így nőtt a szélhámos regény-
hőssé Thomas Mann-nál. Jelkép ez. 
Azt sugallja, hogy a színes, vonzó, 
a tehetségét játékos könnyedséggel 
használó hős — szélhámossá züllött 
az ő korában. A "Felix Krull« iga-
zából nevelés-regény: ahogy a régi, 
tizenkilencedik századi hős komoly 
tudomány és tapasztalat megszerzé-
sében növekszik személyiséggé, a 
modern, huszadik századi iskola a 

szélhámosságé. A jót rosszá váltotta 
ót e század: Wilhelm Meister helyé-
be Felix Krullt csempészte; tanulás-
ból a züllöttség mesterfogásainak el-
sajátítása az életút. 

Irónia és némi szimbolikus kifeje-
zési eszköz jeleníti meg Thomas 
Mann gondolatát. Krull önvallomá-
sa mintha a jelentékeny, nagy em-
berek emlékiratainak stílusában író-
dott volna; a párbeszédek emelke-
dett nyelve pedig akárha nemzet-
közi konferenciákat parodizálna. Ez 
a ti hősötök — mondja Mann a hu-
szadik századi polgárnak: eszes a 
gonoszra, tapasztalatai mindig a ha-
zugság szükségét igazolják. 

Egyik legizgalmasabb regénytöre-
dékéről van tehát szó. Filmre alkal-
massá épp töredék-volta teszi. Más 
formanyelven befejezni azt, ami az 
epika széles hömpölygésében torzó 
maradt — csábító feladat. Amellett 
Mann oeuvre-jének olyan darabja 
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ez, mely bőségesebb cselekménnyel 
rendelkezik, mint a többi. A szélhá-
mos közege a mindennapi valóság s 
nem a gondolatok szférája: a jelen-
ségvilágban játszódik hát a könyv, 
jelképrendszere áttekinthető, ke-
véssé absztrakt, világos. 

S milyen lett Kurt Hoffmann 
filmje a iFelix Krullból? ízléses és 
korrekt. A. nagy író iránti tisztelete 
sokszor megfagyasztotta invencióját; 
Erika Mann bábáskodása a forgató-
könyvnél pedig nyilván olyan kegye-
leti szempontokat érvényesített, 
amellyel ez a tehetséges rendező se 
küzdhetett meg teljes sikerrel. Az 
"Egy szélhámos vallomásai* a vász-
non: jó fordítói munka. Idegen 
nyelvre ültették át a regényt, mon-
datai megmaradtak, a szöveg, a le-
hetőségekhez képest ép, ami ko-
moly érdem. Közművelődési jelentő-
sége is van — másfél órában kivo-
natol egy három óra alatt elolvas-
ható könyvet Illusztrált kiadás ez: 
finom képekkel, népszerű formában 
— de az olyan fogaknak világától, 
mint ) "megrázó*, "jelentékeny*, 
mégis messze áll. 

Igazi ^filmszerűségről* ritkán be-
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szélhetünk. Operatőri beállításai ta-
pintatosak, mint egy rettegőn vizs-
gázó diákéi; megoldásai mindig ké-
zenfekvők. Félix Krull elindul ifjú-
korában, meglop egy gazdag asz-
szonyt, liftesboy, majd főpincér. Ve-
nosta márki maszkjában Portugá-
liát is bejárja: erről a Portugáliá-
ról a film néha anzikszkártyát küld 
nézőinek. A forgatóköny befejezi a 
töredéket, alighanem Thomas Mann 
jegyzetei alapján t— ez a befejezés 
is ötletes: lekerekíti a történetet, 
dramaturgiailag elvarrja a szálakat. 

Kurt Hoffmann roppant előzékeny 
a nézőjével. Érdekes, színes szabad-
egyetemi órát ad Thomas Mannból, 
a Majna-Frankfurti divatról, a csá-
szári hadsereg egyenruháiról. Hi-
valkodás nélkül olvassa fel anyagát 
— színészarcokban nemigen keres 
karaktert, holott Mann ironikus stí-
lusához talán illenék a bátrabb ti-
pológia. A film viszont elegáns, mint 
Félix Krull, jólnevelt, mint egy fő-
pincér, szolgálatkész és Szórakozta-
tó, akár egy szélhámos. Krull sze-
relmeinek mintázásánál iróniája is 
felszabadult. Kukuck professzor fe-
lesége és leánya nagyon üdítők vol-
tak: itt Hoffmann még játékosabb 
s önállóbb volt, mint a többi rész-
ben. 

A részletek különösen elegánsak. 
Egy beteges hajlamú skót úr juhász-
kutya-szame s felleghajtója, a pro-
fesszor szakálla, Venosta márki egy-
egy dühkitörése: ez a film erényei-
ben éppoly önmegtartóztató, mint 
hibáiban. i 

A főszereplő színészi játéka ki-
tűnő. Horst Bucholz pompás színész: 
gumiarca van, alakváltásra képes, 
mozgása graclózus, mimikája csak-
ugyan filmszerű. Értjük is alakjá-
ból, miért bolondulnak Krull után a 
nők: macskalépte diszkréciót, sze-
rénysége vadállatot ígér. Liselotte 
Pulver közepes. Egyetlen csábpillan-
tása van, az is múltszázadi, igaz, a 
különben kitűnő szinkron elcsipogta 
a figuráját. 

UNGVÁRI TAMÁS 


