
CARLTHEODOR DREYER 
i 

1968. március 19-én meghalt Carl 
Theodor Dreyer. Halála nem váltott 
ki különösebb visszhangot. Ügy halt 
meg, ahogy élt: feltűnés nélkül. A 
látványos siker sohasem állt mellé, 
a közönség nem tartotta számon 
filmjeit, a legtöbben talán nevét sem 
ismerték, hiszen főművét, amely hí-
ressé tette a világban, negyven éve 
forgatta. 

A filmművészet egyik legmagányo-
sabb, és legegyénibb rendezője volt. 
Hetvenkilenc évet élt. 
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1889-ben született Dániában, fia-

tal korában sportrepülő volt, újság-
íróskodott, filmfeliratokat készített, 
más rendezők filmjeit vágta össze; 
így jutott el a rendezésig. 1918-ban 
készítette első önálló filmjét. Pályá-
jának kezdete a későbbiekhez képest 
rendkívül termékeny: nyolc év alatt 
nyolc filmet készít — élete hátralevő 
csaknem negyven éve alatt összesen 
hetet. A század első évtizedeiben a 
skandináv filmgyártás rendkívül 
népszerű, a Nordisk filmgyár rea-
lista „művészfilmjei" uralják a pia-

cot, de a húszas évek elején elsor-
vad. A tehetségek szétrajzanak, fő-
ként Amerikába. Dreyer szintén kül-
földön forgatja filmjei jó részét. 

Filmjei azonban, bárhol is készíti 
őket, egyedül alkotójuk egyéniségét 
viselik magukon. Ez az egyéniség, 
mely mindegyikre rányomja bélye-
gét, nehezen körülírható. Stílusa 
filmről filmre változik. „Soha nem 
törekedtem valamilyen stílus meg-
valósítására. Mindig a témához, a 
miliőhöz, a figurákhoz illő stílust ke-
restem" — mondja egy interjúban. 
Ugyanakkor a stílus a számára rend-
kívüli jelentőséggel bír: „Különös a 
hasonlóság egy emberi élet és egy 
életmű között, mindkettő szelleme, 
lényege a stílusban fejeződik ki. Az 
alkotó a stílus által összefogja a mű 
különböző elemeit, és arra készteti 
a közönséget, hogy a jelenségeket 
ugyanúgy lássa, mint ő." 

Már első filmjében jelentkezik rea-
lizmushoz való vonzódása. Dreyer 
realizmusa nem egyszerűen a kör-
nyezet, a figurák aprólékos leírását 
jelenti — filmjei távol állnak a na-
turalizmustól vagy kisrealizmustól — 
hanem egy-egy arc, egy-egy gesztus 
igazságát. Első fi lmje szereplői „ci-
vilek", vagyis nem színészek, ami 
nagy merészség abban a korban. 
Többre becsüli az arc által kifejezett 
jellemet a színészi játéknál. „Engem 
mindenféle technikánál jobban érde-
kel szereplőim érzelmeinek reprodu-
kálása, közvetítése. A leghívebben 
visszaadni lehetőleg a legőszintébb 
érzelmeket." 
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Dreyer főművében, a Jean d'Arc-

ban jut el legtovább a dráma arcok-
kal való kifejezésében. Itt sem szí-
nészeket alkalmaz (többek között An-
tonin Artaud is szerepel a filmben); 
az inkvizítorok „arcukon viselik jel-
lemüket", ezeknek az arcoknak a 
közelije váltakozik a főszereplő 
Falconetti arcával — amely egyszer-
re fejez ki hitet és szenvedést. A 

Carl Theodor Dreyer 
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(1925) 

színésznőt Dreyer egy párizsi bulvár-
színházban fedezte fel, és élve az ak-
kor feltalált panchromatikus film 
előnyeivel, minden maszk és festés 
nélkül állította a felvevőgép elé. 
Szinte legendás a forgatásnak az a 
pillanata, amikor Falconetti eredeti 
haját vágják le, nyírják kopaszra. 
Egy későbbi összehasonlítás szerint 
Garbó híres Marguerite Gauthier 
alakítása színészi bravúr, Falconetti 
Johannája a belső átélés felülmúlha-
tatlan csúcsa. 

A rendező az inkvizíciós eljárást 
egyetlen nap alatt zajló tárgyalássá 
sűrítette össze. (A forgatókönyv alap-
jául az eredeti jegyzőkönyvek szol-
gáltak, akárcsak Bresson későbbi 
Jean d'Arc peré-ben.) Egyetlen nagy 
drámai öszescsapás a maga ártatlan-
ságát és hitét védő Johanna és a Go-
noszság jelképévé felnövő inkvizíció 
között. A fehér háttér előtt fényké-
pezett fejek, a környezet nagyrészt 
jelzéssé lecsökkentett részletei teszik 
általános érvényűvé az egyébként 
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eredeti szöveget tartalmazó tárgya-
lást. „Ebben a filmnyelvben nincs 
semmi meglepő" — állapítja meg egy 
kritikusa — „csak az, hogy Dreyer 
filmen alkalmazza". Az egymástól 
elválasztott, a tértől és a cselekmény 
kontinuitásától megfosztott alakok 
ábrázolása közelebb áll az állóképek 
stílusához, mint a korabeli film-
nyelvhez. Ez a kontraszthatás, az el-
lentétek állandó fokozódása — itt a 
mély rokonság az eizensteini mon-
tázzsal — viszi lassan a cél, a katar-
zis felé a drámát, lassú, méltóságtel-
jes mozgással. 

Ez a film szinte követeli a hangot 
— a zárt dialógusforma a hangos-
filmre született. Mégis, a némafilm 
korlátja itt bizonyos mértékig erény-
nyé változott. A replikák elhangza-
nak (a szereplők szájáról le lehet ol-
vasni minden mondatot) de nem 
halljuk őket. Néhány másodperccel 
később „halljuk meg" — ekkor jele-
nik meg a felirat. Ez a „késleltetés" 
fokozza a drámai feszültséget, a ha-
tás két lépcsőben éri a nézőt: az első 
az arcok-sugározta érzelmi, a máso-
dik a felirat-adta érteiimi. Az eltoló-
dás különös távolság-tartást idéz elő 
a dráma és a néző között, és fokozza 
a várakozás feszültségét. 

A filmtörténetben egyedülálló mó-
don Dreyer szinte minden filmjét 
színpadi mű alapján forgatta. A 
Harag napja, az Ige vagy a Gertrúd 
színmű-megfilmesítések. Különös 
ennek a rendezőnek a vonzódása a 
szavakhoz; számára a forgatókönyv-
írás „purifikáció", a szöveg sűrítése, 
lemeztelenítése, a lényeges mondatok 
alapján összeálló dráma kibontása. 
A filmrevitel azonban nem egysze-
rűen transzpozíció egy másik mű-
fajra, hanem mélyrehatolás, a mon-
datok mögé, a szavak által megfo-
galmazhatatlanba. Ezt mondja erről 
Dreyer: „Számomra nem az a fon-
tos, hogy a kimondott szavakat film-
szalagra rögzítsem, hanem a gon-
dolatok érdekelnek, melyek a szavak 
mögött vannak. Amit filmjeimben 
keresek, amit el akarok érni: a beha-
tolás színészeim legmélyebb gondola-
taiba, a legapróbb arckifejezéseken, 
gesztusokon keresztül." 

A Gertrúd, Dreyer hattyúdala — 
melyet húsz évi szünet után készített 
— pontosan tükrözi ezeket a törekvé-
seket. Ez a mű — egy Söderberg-
dráma megfilmesítése — a múlt-
századi háromszög-történet mögött a 
kor ízeinek, illatának felidézésére 
vállalkozott. 

Dreyer vitathatatlanul tizenkilen-
cedik-századi jelenség. Individuális-
vallásos világképe Kirkegaard-éval 
rokon; hisz a tiszta érzelmekben, a 
szenvedés áldozatának, értelmében, 
az örök szerelemben. A szenvedés és 
szerelem két visszatérő motívuma: a 
Harag napja boszorkánya ugyanúgy 
„szenved és hallgat" mint Jean, és 
szerelme éppoly örök mint Gertrudé. 
„Amor omnia" — áll a sírkövön, 
amelyet az öregasszony-Gertrud ott-
honában őriz, készülve a halálra. A 
hetvenöt éves öregember vallomása 
ez a film, egy darab ittmaradt tizen-
kilencedik század. Olyan tisztán, fol-
talanul megőrizve, mintha korabeli 
dokumentum lenne. Dreyer meg-
tartotta teljes fegyverzetét: az at-
moszférateremtés, a szavakon túli 
és alig megfogható érzelmek, hangu-
latok leírásának képességét. Az em-
berek ebben a filmben úgy beszélnek, 
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viselkednek, ahogy mi már ismertük 
őket, mert meghaltak, mielőtt szület-
tünk. Dreyer felidézi a „fanyarság és 
édesség" keverékét, a zsúfolt szalo-
nok méltóságteljesen zajló életét, a 
ritmust, amit még a némafilmek sem 
őrizhettek meg, csak egy filmrendező 
emlékezete. 

A nehéz zászlókkal, dobszó mellett, 
egyensapkában fáklyásán felvonuló 
egyetemisták lassú menete a múlt 
századot búcsúztatja. 
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Ennek a magányos rendezőnek 

nem sok része volt a közönség elis-
meréséből. A Gertrúd bukása után 
(a dán kritikusok és közönség értet-
lenül fogadta) kesernyésen mondta 
egy francia kritikusnak: „A kritika 
nem szerette a Gertrúdot. De a Ha-
rag napját sem. Aztán évek múlva 
lassan elfogadták ezt a filmet is. 
Remélem ez lesz a Gertrúd sorsa is." 
Filmjei rendre üzleti kudarccal vég-
ződtek, talán mert sohasem tette a 
legkisebb engedményt sem a divat-
nak vagy közönségnek — és megél-

hetésének egyedüli forrása az a mozi 
lett, melyet a dán kormány bérbe-
adott neki. 

Mindezek után, hetvennyolc éves 
korában is tele volt filmtervekkel. 
Meg szerette volna filmesíteni Eu-
ripidész Médeáját, Faulkner regényét, 
a „Megszületik augusztusban"-t, de 
mindenekelőtt Krisztus életét, amely 
a német megszállás óta foglalkoz-
tatta. Az erőszak elleni tiltakozásnak 
szánta, huszonöt évig készült rá. Ta-
valy úgy tűnt: végre megvalósíthatja 
— az új dán filmalap ígéretet tett 
részbeni finanszírozására. De múltak 
a hónapok, a filmalap halogatta a 
kölcsönt. Senki nem értette ennek 
az öregembernek a megszállottságát, 
talán azt gondolták: „számunkra túl 
bonyolult vagy túl egyszerű, amit 
mondani akar." Talán reménykedtek 
abban, hogy eláll tervétől, és a film 
mégsem készül el. 

Nem volt próféta saját hazájában. 
De azt a kevés álmát, amelyet meg-
valósíthatott, őrzik a filmarchívu-
mok. 
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