EGY EMBER AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK
A dühös fiatalemberek irodalmi
mozgalma
Angliában
tökéletesen
megbukott. Egyébként is az irányzat
csak egy házi használatra kitalált
jelszó tehetetlen továbbélése volt.
John Osbornet semmi sem köti egybe
Arnold Weskerrel. Harold Pintér
absztrakt és Ionesco követő, Bemard
Kops naturalista. Ha közös sajátosságuk volt, vagy van, csak ennyi: hogy
legtöbbjüknek mindössze egyetlen
fiatalkori sikert adott a tehetségük.
Osborne a „Dühöngő ifjúság" után
szánalmasan híg színműveket alkotott; Wesker egyetlen témát ír újra
meg újra, Pintér — a legtehetségesebb — a stílus szolgája és Kingsley
Amis, a „Szerencsés flótás" írója
ijesztően konzervatív szellem lett, ha
nem félnék a szótól, azt mondanám,
reakciós.
Múlandó mozgalom volt ez, talán
sose létezett, csak a zsurnálok főcímeiben. S már az indulásnál is baljós jelek kísérték jelentkezésüket.
Osborne ostobasága legendás, miként
Wesker naivitása. A filozófia teljes
hiánya jellemezte ezt a nemzedéket.
Nem tudta miért lázad s nem tudta,
hogy ez a lázadás tartalmatlan és
erőtlen. Szemfényvesztő volt a gesz-

tus, öncsaló is. Évtized se tellett bele
és egy szétszórt, deresedő fejű generáció ijedten vonult vissza a színházi iparba, a detektívregény be, a
világhír fedezékébe.
Még az a szerencse, hogy a világnak is rossz ízlése volt, nemcsak e
lázadóknak. A nemzedék nemesebb
tagjait kevésbé fedezte fel mint
bűvészeit — ezért, hogy időnként
váratlanul megcsillan egy-egy romlatlanabb lélek üzenete. Róbert Bolt
a felfedezetlen „dühös fiatalok" közül
jött, néhány szolid sikerrel, amíg
megírta az „Egy ember az örökkévalóságnak" című drámáját. Kiválósága bizonyságául elég egyetlen tényt
felemlítenünk —, hogy Magyarországon egyáltalán nem ismerték, darabjai közül egyet sem játszottak, csak
Vas István kiváló tolmácsolása vár
bemutatásra. Nálunk a hangos sikert
visszhangosítják; Bolté szenzációmentesebb volt Most mint filmíró
jutott el hozzánk, rendkívül gyarló
közvetítésben, esetlen magyar szövegfeliratokban (Szönyi Klára munkája), mely a nyelvi inkompetenciát
előnytelenül egyesíti a fantázia teljes hiányával. A ballada, amit Henrik énekel Lord Randallról (és nem

Paul Scofield — Morus Tamás szerepében

Rendell-ről, mint a szövegben olvasható) Somlyó György fordításában
húsz esztendeje közismert, érdemes
lett volna töle idézni. A film konfliktusa akörül forog, hogy Thomas
More-nak (Morus Tamásnak) felesküdnie kell a királyra, az új egyházra és nem megesküdnie — ezt a
különbséget a fordító elmossa. Thomas Cromwell-t titkár úrnak szólítja,
holott ő legalábbis államtitkár, vagy
miniszter volt; még a mai minisztereket is „secretary-nek" titkárnak
hívják Angliában.
Kobert Bolt különben is retorikus
író — enyhe hajlama a dagályra
költőivé, olykor barokkosan zsúfolttá emeli a dikcióját: nem könnyű
feladat megszólaltatni más nyelven.
A mondatai méltóságát a film amúgy
is átülteti a gesztusok nemzetköziségére: a rendező ezért is választott
karikatúrára hajló alakokat egy-egy
álláspont reprezentálására. Wolsey
kardinálisban Orsón Welles ijesztően
túlrajzolt figura; ilyen Cromwell is.
Henrik is. Ez a reneszánsz bővérűségének közhelye. Emberfeletti, méretarányban eltúlzott jellemeké ez
a filmvászon, nem dicséri különösen
Fred Z innemann rendezői ízlését.
Róbert Bolt dagálya a képeken is
visszakísért — a természetnek az az
enyhén melankolikus, szentimentális
rajza, mely az udvari élet kontrasztjául szolgál az operatőr Ted Moore
helyenkénti olcsóságát is leleplezi.
A film mégis hat. Igazságával, költészetével hat. Még a gesztusok különben eltúlzott jelzésrendszerével is.
Róbert Bolt filozófusról írt filmet;
egy gondolkodóról, akinek éppen a
filozófiája halott. Thomas More hite,
vallása tiltakozik VIII. Henrik reformjai ellen. A király válni akar és
egyházi javakat elkobozni. Az önkény fegyveréhez nyúl egy felvilágosult abszolutizmus megteremtéséért.
Angliát ez a kegyetlen, erőszakos,
buja, véreskezű Henrik teremtette
meg, nagyhatalmának alapjait ő fektette le. Morus, hozzá képest középkori bölcselő, elmaradott szellem. S
mégis: Henrikkel az újat a korrupció építi, Morus-szal a régit az erkölcs védi. Henriknek igaza van,
Morus téved — de itt az igazság
megalázóan erkölcstelen és a tévedés
felemelően nagy. .A társadalomtudomány ezt a konfliktus-típust jól is-

meri s az „egyenlőtlen fejlődés" címkéjét ragasztja rá. Irodalomtörténetben Lukács György elemezte ki Walter Scottból: az eltiport skót klánoknak „igazuk van", de ez a patriarkális, erkölcsi igazság a történelemmel kerül szembe s ezért pusztulásra
ítéltetett.
Morus bukása tehát szükségszerű.
Tévedése — Marx szavával — világtörténeti tévedés, ezért a tragikum
nagyságára tarthat számot.
Elő konfliktus ez. Nem kell érteni
hozzá a történelmet, hogy a konfliktust megértsük. A mese olyan primitív, mint egy indiántörténet — az új,
gonosz hódítókkal szemben régi isteneit védi az utolsó mohikán. Puska
ellen nyíllal, hamis perek ellen egy
szál igazságba öltözve ott áll Morus
Tamás és mártírrá magasodik.
A csodálatunkat elnyeri. A rokonszenvünket nem. Ahhoz túlságosan
puritán. Az elvek embere rideg méltóságával él. Talpig ideológiában.
Sohase kételkedik magában, az igazsága hiten nyugszik s nem revidiálható érveken. Az alázata végül hiúság, a szelídsége dölyf — nem kevésbé kíméletlen a családjához, mint
Henrik az országához és őhozzá.
Méltó ellenfelek. Mindkettő képes
arra, hogy szeretetből legyen kíméletlen. A bujaság, a hatalom és az
igazság megszállottait más-más frontokra állíthatja az élet, de összecsomózza őket az elszántság következetessége. Henrik szereti Morust és
megöli. Morus szereti az igazságát és
öngyilkos lesz. Az áldozat ugyanaz;
a gyilkost a tette, nem a szándéka
minősíti.
Pompás dráma ez így a jellemek
csontjáig ható. Magatartássá jegecesedett gondolatok harcolnak itt, érvényes jelrendszerben, a gesztusok
világos sematikájában. Ilyen a jó
gondolati dráma — ahol a gondolat
csak ürügy attitűdök felidézésére.
Ez benne a filmszerű is. A dialógus
itt a mozgás ugródeszkája. Nem magyarázza, csak felidézi a képet. Morus szavai jogi törvényeket ismételnek; gesztusai emberi törvényeket.
S egy jóleső romantikát, mely nemcsak kosztümből, díszletből, retorikából táplálkozik, hanem abból, hogy
eltökélt magatartások ábráiban látja
a világot. Kész és változatlan jellemekben, akik elvekért csapnak össze.

Ahol a magatartás uralkodik, ott
a színész is. Magatartásokat formázhat, egy tömbből vésett karaktereket.
Paul Scofield káprázatos Morus.
Éles és vizslató tekintetét gótikus
ívű szemöldök keretezi — mozgása
ijesztően plasztikus, kifejező. Azt
adja hozzá Morushoz, ami szövegéből hiányzik. Az esendőségét. A kemény szellem az ő tolmácsolásában
sebezhetőnek mutatja magát. Olyan
metszettek, de olyan törékenyek is
az arcvonásai. Vágásonként rajzolódik át — s az aggodalmunk ennek
az arcnak szól. Mozgását, játékának
asszociációkra ingerlő gazdagságát
csak a halál törölheti le. Az pedig
ott kószál körülötte mindig, Chalsea
csendjében, palotazsibongásban, a
Themze vizén. Scofield jelenléte egyszeriben minden más arcot egy orgyilkos ábrázatává mintáz át, ahogy
arkangyalok közelében mindenki bűnös. A tehetsége elemezhetetlen titok — a kortársi színpadon és filmen
ő a legtöbb. Nincs versenytársa túlvilági üzenetének.
Még egy nagy színészi alakítás színesíti ezt a filmet. Róbert Shaw
nem az ismert Holbein portré elhízott VIII. Henrikét formálja, hanem
a fiatal uralkodót. Egy ravasz, csillogó, kandi szempár ez a Henrik; gacsoslábú slágerköltő, udvaroncok ragadozó királya. Egy karvaly hiú méltósága testesül meg Róbert Shaw-ban,
aki különben maga is pompás színpadi szerző; az „Ember az üvegkalitkában" című műve egy hideg értelem biztos rutinjáról vall.
A többi színész közepes. Közhelyre
hangszerelt figura mindegyik. Cromwell a nagykönyvben megírt gonosz
ember. Morus felesége a falvédőről
lelépett angol feleség. Orsón Welles
szánalmas, egyetlen új fintora sincs.
Susannah York felkapott, mert fiatal
és szép — nem veti szét a' tehetség.
Nigel Davenport olyan markáns,
mint egy civilben öttusázó főiskolai
modell. A filmben ez a statisztéria
szolgálja a kommerciális érdekeket,
az abszolút közérthetőséget, az áruházi pakfont.
Egy filmben, mely attól kasszasiker, hogy jó.

Morus a vérpadon

Utóirat. Nem tartozik a filmhez,
így külön szólok róla. Nem tudom
mit jelent a film magyar címe. „Egy
ember az örökkévalóságnak"? Legfeljebb sorozáson hallható az ilyen
mondatszerkezet. „Egy ember a tüzéreknek, egy pedig a gyalogságnak."
A kritikusnak nem feladata címeket kitalálni. „Man for Ali Season"
csakugyan nehezen magyarítható.
Magyartalanítani könnyebb. Egyszerűsíteni is. Ezért, ha megengedik, lefordltom a magyar címet — magyarra. „Az örökkévalóság embere." „Az
örökkévalóság szolgája." Ha értelemszerűen fordítom a „Minden évszak
emberét", úgy az eredmény már korántsem bizonyos. Jelentése annyi,
mint a „Történelem ellen". Morus
nem „szezoncikk". Morus a cím szerint mindig érvényes. Az időn kívül
él. Lemaradt a naptárról. A tegnap
embere. Isten szolgája, nem a királyé. A cím forrása különben Pál leveleiben található (Timoteushoz II,
4:2) — tehát célszerű lett volna biblikus frázissal visszaadni. Hogyan?
Az a Mokép dolga.
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