
SHAKESPEARE A MOZIBAN 
M A K R A N C O S H Ö L G Y 

Franco Zeffirellinek ez első filmje, 
ha nem tekintjük azt a dokumen-
tumunkát, ami előbb ért ide a tv jó-
voltából: a firenzei árvíz pusztításá-
ról és a mentőmunkálatokról készült 
megrendült tudósítás, Richárd Bur-
ton szövegkíséretével. A színházi em-
ber Zeffirelli otthonos a műteremben 
és oly ravaszul teremti meg egy vá-
ros és egy kor életét a gép előtt, 
hogy szívesen elnézzük neki — amit 
másnál kárhoztatnánk —, hogy a 
színészvezeíése teátrális, a színészi 
ötletek kivétel nélkül színpadi ha-
tásra épülnek, a színházi gyakorlat-
ban csiszolódtak ki. 

Mégsem lehet Zeffirelli filmjét 
minden további nélkül átemelni 
színpadra és ott lejátszani. A forrón 
kavargó diákváros, teltkeblű kurti-
zánjaival, akik az ablakban öltözkö-
dés közben szemmel tartják a tere-
pet; madárcsontú szolgaasszonyok-
kal, kockázó henyélőkkel, habzó-
kedvű diákokkal zsúfolt város vagy 
Baptista háza a jólét és a kuporgató 
halmozás zsugoriságának jeleivel: 
kolbászfüzérekkel, serlegekkel, oldal 
szalonnákkal, használaton kívüli ser-
legekkel, gyapjúval tömött padlás-
térrel; Biancha boldog-zavartan mo-
solygó arca az obszcén nótákat 
éneklő diákok gyűrűjében, mely arc 
a tüllön át úgy tűnik fel, mintha 
egy Botticelli-képet szólítottak volna 
le a kölykök az utcasarkon: mindez 
film, mégpedig vérbő és merész. Vad 
burleszkhatásokat alkalmaz a ren-
dező s ezek egyáltalán nem idegenek 
Shakespeare Makrancos hölgyétől. 
Mindezt nem lehetne megvalósítani 
így a színpadon. Még akkor sem, ha 
elismerjük, hogy Franco Zeffirelli 
színházi rendezéseiben nagyon sok 
a filmhatás; és ebben a filmjében 
sok a színház. 

Paul Dehn, Suso Cecchi D'Amico 
és Zeffirelli, a forgatókönyvírók a 
főcímlista végén hálát adnak Shakes-
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pearenek. Pedig nem maradtak any-
nyival adósai, mint a Shakespeare-
megfilmesítések alkotói szoktak. Ha 
Orsón Welles legutóbbi Falstaff-
fiaskójára gondolunk vagy a DEFA-
Sok hűhóra, Olivier közelmúltban 
készült Othellójára, ami nem egyéb, 
mint Sir Laurence vitatható felfo-
gású színházi előadásának műterem-
be cipelése; vagy ha végiggondoljuk 
a Shakespeare-megmozisítások so-
rát: a kissé édeskés szovjet-Vízke-
resztet, az angolok masztikszszaáú 
Macbethjét; a Makrancos hölgy elő-
kelő helyre kerül. Akár Olivier 
Hamletjére is gondolhatunk. Ez 
ugyan nálunk a köztudatban úgy 
szerepel, mint a Shakespeare-filmek 
netovábbja, de Angliában kevesebb 
örömöt hozott. (Minden esetre keve-
sebbet, mint Kozincev szovjet-Ham-
letje.) 

A legjobbak, akik el tudták ke-
rülni a teatralitást és a rosszízű ku-
lisszákat, akik ki bírták kerülni a 
szavalóstílust és a széles taglejté-
seket, akik le bírtak részben mon-
dani egy korszak színházi konven-



cióinak felelevenítéséről: még azok 
is egyénien értelmezett-átértelmezett 
Shakespearet nyújtottak csak a mo-
zik nézőinek. Megbontották a 
shakespearei időt: nem is tehettek 
mást, hiszen egy színházi konstruk-
ció szükségeiből fakadt. Elhanya-
golták dramaturgiai több szólamúsá-
gát és leszegényítették a mesét 
egyetlen szál pedáns elbeszélésére. 
A legkevésbé talán éppen az hiány-
zik, amit legtöbbször szoktak a meg-
filmesítések szemére hányni: a sza-
vak, a költészet hiánya. A Makran-
cos hölgynél is, a Paszternák fordí-
totta Hamletnél is megkaptuk ezt, 
nem is beszélve Olivierről, aki min-
dig gondosan ügyelt az eredeti ver-
sek átmentésére. De Reinhardt és 
William Dieterle Szentivánéji álom-
ja (vagy ugyanez a mű Trnka pan-
teisztikus bábfilmjében), Jutkevics 
melodramatikusan faragatlan Othel-
2oja a gyengédtelen Bondarcsukkal 
saját koia ízlésének szintjén képes 
volt látványban visszaadni azt, amit 
elvesztett verbális költészetben. Töb-
bet, mint amennyit a hollywoodi sé-
mákba szorított Paul Czinner-féle 
Ahogy tetszik (Bergner ellenére) és 
George Cukor aszténiás-intellektuá-
lis Rómeója tudott. Ha ezekhez hoz-
záképzeljük Mankiewicz gyötrelme-
sen unalmas színházi előadását a 
Julius Cézárból: csak Ollvier mind-

máig romlatlanul szép V. Henrikjét 
dicsérhetjük. 

Alkotói módszereiben, Shakes-
peare-megközelítésében sok közösét 
találhatunk a Makrancos hölggyel. 
A makettből épített lágy dombos tá-
jak azzal a káprázattal szolgálnak, 
mintha akvarell-háttérben mozogná-
nak a jelenetkezdő statiszták. Lassan 
élesedik csak a mese felismerhető 
realitássá, de még azt is mindvégig 
lágy köd lepi el, a körvonalak érzel-
mesen elníosódottak. Zeffirelli ezzel 
a színes technikai trükkel történelmi 
múltban ragozza végig a történetet. 
Nyilvánvaló: ezt a fogást Oliviertől 
tanulta, aki az V. Henrikbetí a Globe 
rekonstruáltan naiv előadásából 
lopja elő az igazi históriát. Bizonyos 
távolság teremtődik meg így történet 
és valóság, legenda és realitás, múlt 
és jelen, színház és mozi között. 
Máig is ez volt a legtapintatosabb 
Shakespeare-megfilmesítés. (És ta-
lán a III. Richárd bizonyos részei, 
valamint Castellani kicsit egyhan-
gúan Botticellivel édesített Romeo 
és Júliája, amely ugyancsak nem 
nélkülözi hatását Zeffirelli munká-
jára.) 

Zeffirelli mestere a közeihozásnak 
és a távoltartásnak. Az ő Páduája 
dokumentumszerűen igazi. A képek 
mégis finom stilizációt kapnak s ez-
zel történelmivé távolítja tőlünk. 
Színpadon ugyanerre az egyensúlyra 
a kínosan naturális és a stilizált va-
rázsos elegyítésével képes eljutni. 
Filmen pedig ízléssel alkalmazott 
optikai trükkökkel távolítja el azt, 
amit ennyire közelhozni kevesen ké-
pesek. 

A történet így egyszerre jelenvaló, 
de gúnyosan patinás is. Feloldja azt 
a lehetetlen ellentmondást, amit 
színházban nem szoktunk érezni, de 
moziban néha kínosan: hogy egy el-
merült történeti korról a legmoder-
nebb technikai eszközök segítségével 
kapunk elbeszélést. Zeffirelli tapin-
tatosan mossa el a határt kulissza 
és nyers valóság, jelmez és ember 
között. Ez egyszersmind ellenállha-
tatlan bájt ad a filmnek, amit talán 
csak az V. Henrik esetében élvez-
hettünk, ahol berzenkedő kívülállá-
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sunk és szívélyes belehelyezkedé-
sünk, kritikai rálátásunk és gyer-
meki elmerülésünk a mesében kel-
lemes egyensúlyt kapott. 

A Makrancos hölgy első megfil-
mesítése — Knaur szerint — 1908-
ból való, D. W. Griffith-é. A jelenlegi 
a tizenharmadik és egyáltalán nem 
tűnik szerencsétlen számnak, holott 
Sam Taylor (1929) Mary Pickforddal 
és Douglas Fairbanks-szel dolgozott, 
Poggioli (1942) Lilia Silvivel és 
Amadeo Nazzarival. 1953-ban készült 
a Kiss me, Kate! musicalváltozat és 
az 1955-ös indiai verziót megelőzően 
Antonio Román rossz spanyol film-
bohózata Carmen Sevillával a cím-
szerepben. 

Carmen Sevillánál Liz Taylor sem 
jobb színésznő és a rendező csak 
nála vallott kudarcot. Zeffirelli pén-
zestárs-partnerétől adott szereposz-
tást fogadott el, de távoli beállítá-
sokkal igyekezett a protezsált pro-
ducerhitvest játszatni. Távolról a 
korlátozott képességek nem zava-
róak. Taylor tehát nagyszerű, ami-
kor háztetőgerincen kergeti Petru-
chio. Amikor pedig egy kibomlott 
bála gyapjúba zuhan a padláson, 
Oswald Morris operatőr olyan gép-

állást igyekszik találni, ahol Mrs. 
Burton nem túl kifejező arcából mi-
nél kevesebb látszik. De egy címsze-
repet mégsem lehet végigjátszatni a 
háttérben. S ha a filmnek van hiá-
nya. az éppen az, hogy gazdagabb 
lélektani motiválást vártunk, a kö-
zépkori tréfa maivá tételét: nem 
páduai Nórát, hanem pszihológikus 
Katát. Főszereplő nélkül ez elérhe-
tetlen. Pedig, ahogyan Zeffirelli keze 
alatt Burton játszik — akit a Nézz 
vissza haraggal óta nem láttunk 
ilyen jónak —, kitűnik, milyen gaz-
dag belsőívű film lehetett volna. 
Burton-Petruchio a lányhódítás előtt 
belenéz egy nyitott ablaküvegbe és 
rövid némajátékával szívfacsaróan 
magyarázza meg Petruchio lélektani 
kulcsát. Ez az elszegényedett nemesi 
csavargó (az eredeti szöveghez ké-
pest szegénysége az egyetlen lénye-
ges változtatás) belefáradt az üres 
tűzhelyű, pénztelen életbe, öregszik. 
Haját kínos gonddal kell igazgatnia, 
nehogy kitűnjön kopaszodása. Pénzt 
szeretne, szeretetet, nyugalmat? 
Mint Falstaff: mindhármat együtt. 
Ez a Petruchio gazdag motivációval 
indul a szerelmi csatába. 

Aki ismeri a Makrancos hölgy 

Elizabeth Taylor a fUm egyik jelenetében 



irodalmát, igazolhatja, milyen okos 
emberek milyen mérhetetlen félre-
értéseket írtak össze róla. Még szá-
zadunk első felének kritikusai is 
megegyeznek abban, hogy Kata 
meghunyászkodása a darab végén 
durva, hirtelen és indokolatlan. Mi-
után a színházi emberek közül igen 
kevesen bonyolódnak önálló Shakes-
peare-kutatásba és kevesen olvassák 
el figyelmesen a drámát anélkül, 
hogy ne olvasnák bele sem a kon-
venciókat, sem a konvencionális 
kommentárokat: nem csoda, ha e so-
rok írója elmondhatja, hogy a közül 
a néhány Makrancos hölgy közül, 
amit alkalma volt látni, talán ez az 
első, amelyik nem vesz tudomást az 
irodalom felől közelítő, színházi gya-
korlathoz nem konyító és a színházi 
eszközöket mindig figyelmen kívül 
felejtő kritikusok megjegyzéseiről. 
Petruchio és Kata háborúját nem 
asszonyiaomításnak, hanem szerelmi 
párviadalnak mutatja be. Kata meg-
szelídülése nem pálfordulás, hanem 
megadás. Kata szereti Petruchiot, 
ahogyan az is szereti asszonyát. 

Zeffirelli bölcsen elemzi képeivel 
Kata magtartását. Nem megy bele 
abba a könnyebb és kézenfekvőbb 
megoldásba, hogy Baptista elzárva 
tartja házában leányait, és a szere-
lemsóvárgásba belesavanyodott-be-
legonoszodott Kata kényszerűségé-
ben tőr-zúz maga körül, nekikesere-
dettségében válik makrancossá. Egy 
szabad és szerelemtől átitatott Pá-
duát látunk a ház körül, olyan zabo-
látlan és vad egyetemi várost, ahol 
Bianca erényeit alig lehet megóvni 
a csapatos hódolóktól. Ebben a vá-
rosban, ahol olyan könnyű volna 
szeretőt találni, Kata önkéntesen gu-
bózik tüskés magatartásába, mert 
annyi ostoba és üres és haszonleső 
és nem őszinte kísérlet után még 
mindig nem lelt arra a szabad pár-
jára, akiért érdemes volna megszelí-
dülnie. Kata egyéniség. Szabad vá-
lasztást akar és nem vásárt önma-
gát akarja feltétel nélkül adni, nem 
csupán hozományát Annak azután, 
akit szeret, szívesen és kényszer nél-
kül napnak mondja a holdat és 
holdnak a napot 

A rendező Visconti-tanítvány. 
Vagyis azok közé a színházi embe-

rek közé tartozik (nem csak opera 
és prózai rendező, de jelmez- és 
díszlettervező is), akik Lucchino 
Visconti munkatársaként sajátítot-
ták el a rendezés tudományát és ra-
gadt rájuk a neomeiningenizmus. 
Zeffirelli első híres, Old Vic-béli 
prózai rendezése, a West side story 
hangulatát visszhangzó Romeo és 
Júlia rinascimento huligánjaival, 
vadul erotikus erkélyjelenetével, 
gyilkos vívásaival ugyanabból a stí-
lusból származik, mint Visconti 
Lampedusa-megfilmesítése, ahol a 
bál csudálatos monstrumteljesítmé-
nye, a porlepett arisztokratacsalád 
portréi, amint hosszú útjuk után mi-
sét hallgatnak a kápolnában. A kel-
lékek, díszletek, viseletek, társasági 
viselkedés, szokások csak a drámai 
légkör érdekében szükségesek, hogy 
a korhű jelmezek alatt modern és 
frivol pszihológiát lehessen terem-
teni anélkül, hogy a kultúrsznobok 
szentségtörésről piheghessenek. 

Az az esküvő, ahol a násznép re-
ménytelen kókadtsággal telepszik le 
az utca porában mindaddig, amíg 
Petruchio végre feltűnik, hogy ak-
kor Kata bősz rohanással siessen az 
oltár elé, sleppként rántva magával 
a lábait szaporázó, hirtelen megker-
gült nászmenetet: elég merész komi-
kai ötlet. Csak az a rendező mer le-
mondani egy ilyenkor használatos 
obligátan méltóságteljes bevonulás-
ról, aki kellő természetességgel él 
benne a korban. 

Hoz a film valami vad ritmust, 
szilaj zaklatottságot, folytonos moz-
gást és harsány zsúfoltságot. Mind-
ezt hitelesnek és egykorúnak érez-
zük. Holott — valószínűleg — csak 
arról van szó, hogy ez a ritmus mai 
és modern, de mi előzékenyen fo-
gadjuk el a régi kort hozzánk ha-
sonlónak. Nem ilyen volt Pádua 
élete. De ilyen lehetett. És számunk-
ra ilyen is marad, mint ahogy Vic-
tor Hugó leírásában marad meg 
mindenki számára a párizsi Bolon-
dok Ünnepe. 
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