
Oidipusz,  mint Klein  úr  
Klein  úr párizsi  műkereskedő.  Hié-

naszerüen  rámenős.  Magabiztos,  ön-
elégült.  Klein  úr  nem  zsidó.  Család-
fáját  XIV.  Lajosig  vezetheti  vissza.  
Tévedésből  mégis  megkapja  a  hit-
község  lapját. Klein  úrnak  kellemet-
len  a  dolog.  Végére  akar  járni  az  
ügynek.  Nem  éri  be azzal,  hogy  nyo-
moznak  utána.  Ö  is  nyomozni  kezd  
önmaga  után.  Akár  a  moliére-i  So-
sias,  ő  is  azt  állítja:  „Gyarló  termé-
szetünkre  vall,  Hogy  arra  kíváncsi  
az  ember,  '  Amiről  tudni  sem  akar."  

Klein  úr  Strassbourgban  született.  
Tehát  elszászi  francia.  Papírjai  rend-
ben  vannak.  Akad  azonban  egy  má-
sik  Klein  úr,  akivel  baj  van  és  aki-
vel  összetévesztik  őt.  

Klein  úrtól  ellopják  nevét  1942 ja-
nuárjában. 

Kovaljov,  törvényszéki  ülnök  arra  
ébred  egy  reggel,  hogy  elveszítette  
az  orrát.  Gregor  Samsa  arra  ébred  
egy  reggel,  hogy  átváltozott  undorító  
rovarrá.  Gogol  és  Kafka  lázálmai  is  

belejátszanak  Joseph  Losey  történe-
tébe,  ahol  Klein  úr  egy  januári  reg-
gelen  zsidónak  ébred,  holott  nem  az.  

Joseph  Losey  Kiéin  úr  című  film-
je  úgy  tesz,  mintha  a  zsidókérdésről  
beszélne,  holott  nem  azt  teszi.  

Férfikéz  nyúl  bele  egy  női  szájba  
a  film  első  kockáin.  Durva  tárgyi-
lagossággal  fölhúzza  a  fölső  ajkat.  
Majd  belepillant  egy  orvos  az  orr-
lyukakba.  Antropológiai  vizsgálat  ez  
tizenöt  frankért,  annak  igazolására,  
hogy  sémita  fajhoz  tartozik-e  a  két-
séges  származású  egyén.  Amikor  az-
után  Klein  úr  hosszúcombú  szeretője,  
Janine,  a  fürdőszobában  szájpirosí-
tójával  rúzsozza  magát  —  visszaidé-
ződik  annak  a  riadt  asszonynak  dur-
ván  szétfeszített  ajka.  Vagyis:  bárki  
származása  kétségessé  lehet.  Bárki  
egzisztenciája  megtámadhatóvá.  Bár-
ki  elveszítheti  önmagát.  Bárkivel  
megtörténhet  Klein  úr  esete.  Bárki  
lehetne Klein  úr, aki  önmagát  kerge-
ti,  miközben  elveszíti  mindenét:  biz-
tonságát,  vagyonát,  működési  lehe-
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tőségét,  barátait,  szabadságát  és  éle-
tét. 

Föllháborodást  keltett  bemutatása  
idején  Párizsban  a  film.  Ügy  értel-
mezték,  hogy  a  címszereplő  Alain  
Delon pénzén forgatott francia—olasz 
közös  produkció  (egy  amerikai  an-
gol  rendezővel)  megcsúfolta az  Ellen-
állás  emlékét,  kollaboránssággal  vá-
dolja  a  franciákat.  

Mit  látunk  a  filmen?  
Az  üldözöttek  megszorultságán  

nyerészkedőket.  Első  szóra  eltánto-
ruló  barátokat.  Gyáva  meghunyász-
kodókat. önbőrüket  mentő  lapulókat.  
Háziasszonyokat,  akik  szenvedélye-
sen csatároznak  azon, ki  állt  előbb  a  
sorban  a  zöldséges  standnál,  miköz-
ben  mellettük  autóbuszra  pakolt  ár-
tatlan  embereket  szolgáltatnak  ki  
francia  rendőrök  a németeknek  a  be-
vagonírozáshoz.  Látunk  egy  sihedert,  
aki  nem hajol le az utca kövéhez föl-
venni  egy  fogoly  kidobott,  utolsó  se-
gélykérését.  Közöny.  Gyávaság,  ön-
zés.  Ezt  látjuk.  És  mit  nem  látunk?  
A  másik  Klein  urat.  Azt,  aki  a  fran-
cia  Ellenállást  képviseli.  Az  láthatat-
lan.  Csak  hallunk  róla. Kétséges,  va-
jon  valóban  létezik-e,  valóban  ellen-
álló-e. 

Budapesten  éppúgy  megsértődhet-
nénk  a  Klein  úr-on,  akár  Párizsban,  
vagy  bárhol  a  világon.  S  még  csak  
nem  is  Berlinre  gondolok  és  nem  is  
a  zsidóüldözésekre,  hanem arra, hogy 
mindenütt  alkalom  nyílna  ennek  a  
kínosan  sértő  filmnek  „kesztyűhají-
tását"  fölvenni,  ahol  a  kibicség,  a  
falmellékiség,  az  önzés  keserű  vagy  
tragikus  helyzetéket  segített  (és  se-
gít)  létrehozni. Ha  csak  történelmünk  
utolsó  negyven  esztendejére  emléke-
zünk:  hányszor  viselkedtünk  közö-
nyös kibicként,  hittük, hogy  nem  ve-
lünk  történik  az, ami  fölháborító,  lé-
gyen  szó,  akár  téglagyárba  hurco-
lásról,  akár  kitelepítésről,  akár  ke-
vésbé  mutatós  szörnyűségekről.  

Joseph  Losey  tapasztalatai  nem  a  
negyvenes  évek  európai  „botrányá-
ról"  dokumentálnak  társadalmi  ma-
gatartásokat.  Losey  a  helyzetek  föl  
nem  ismeréséből  eredő  harcképtelen  
cinkosságot  éppenséggel  az  ötvenes  
években  saját  bőrén  tanulmányoz-
hatta  Washingtonban,  az  Amerika-
ellenes  Tevékenységet  Vizsgáló  Bi-

zottság  előtt.  A  kihallgatás és  a féke-
telistára  tétel  azonban csak  tapaszta-
lati  tandíj  volt  a  művész  számára.  
Losey  mindig  is  tartózkodott  attól,  
hogy  a  mccarthyzmust  dokumenta-
rista  módon  leplezze  le.  Sokkal  mé-
lyebbre  segített  bepillantani  az  ötve-
nes  évek  boszorkányüldözéseibe.  Az  
ijedtségtől  lassan  foszladozó  emberi  
kapcsolatokat  tudja  megmutatni  a  
Klein  úr-ban.  Az  érdek  megszabta  
nézetek  újratermelődését.  Azt  a  lát-
hatatlan  folyamatot,  amikor  maga  az  
alany  sem  veszi  észre,  hogy  árulóvá  
vált,  jóllehet,  árulását  őszintén  meg-
ideologizáló,  szubjektíve  ártatlan  
árulóvá  lett.  

Noha  Losey  fi lmje  a  hátul  varrott  
női  selyemharisnyákig  hitelesen  kor-
hű  —  nem  a  negyvenes  évek  Pári-
zsáról  szól.  Vagy  talán  éppen  a  leg-
apróbb  részletekig  hiteles  rajz  adja  
ki  a  személyiségre  uszuló  fenyegeté-
sek  lebontó  folyamatának  szabatos  
elemzését? 

Losey  ravasz  filmszerző.  Mindenik  
történetében  egy  ponyvaízű  mese  
hajtja  az  érdeklődést.  De  hiszen  a  
legnagyobbak  éppen  a  gyanúsan  iz-
galmas  történetekhez  vonzódnak,  
csak  a  kérdéses  tehetségek  előkelős-
ködnek  mesementes  reflexióikkal.  
Itt  is  a  detektívesdi  homályában  ta-
pogatózunk. Klein  úrral egy  ütemben  
feslenek  föl  előttünk  a  történelmi  
véletlen  szülte  intrikák  szövetei.  Mi  
egyre  tisztábban  látunk.  Klein  úr  
azonban  egyre  vakabbul  rohan  vég-
zetébe.  Darabonként  szedegeti  össze  
személyiségének  szalmaszálait,  hogy  
bizonylatokkal  fölszerelkezve  elve-
szítse  és elveszejtse  önmagát.  

Losey  aggályos  gondot  fordít  a  tár-
gyi  -világ  megszólaltatására.  

Előbb ismerjük meg Klein  úr  háló-
szobáját, Klein  úr szeretőjét  és Klein 
úr  fényűző  fürdőszobáját,  mint  ma-
gát  Klein  urat.  Mindez  pontosan  el-
helyezi  társadalmi  összefüggéseibe.  A  
birtokosragot  nyert  tárgyaknak  ez  
az  aprólékos  fölvonultatása  ironiku-
san  azt  is  sugallja,  hogy  Klein  úr  
harcba  inkább fürdőszobájáért  indul,  
semmint  önmaga  emberi  mivoltának  
megőrzéséért. 

Klein  úr  története  ironikus  példá-
zat.  Mint  ahogy  ironikus  mindaz  a  
történet,  amelyik  a  dialektikát  nem  
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hanyagolja  el  és  nem hajlandó  hősét  
csakis  egy  szemszögből  szemlélni.  
Klein  úr önelvesztéséből  cseppet  sem  
hiányzik  a  tragikum.  De  a  komikum  
sem.  Ez  torechti  történet,  ha  hajlan-
dók  vagyunk  végre  elfogadni,  hogy  
Brecht  nem  fölszabdalt  epikus  tör-
ténetkezelést  és  logikai  szárazságot  
kínált  nekünk,  hanem  a  körmönfont  
körültekintést.  Losey  történetein  föl-
színes  pillantásra  nem  látszik  meg  
rögtön  a  brechti  iskolázottság,  jólle-
het,  együtt  dolgoztak  a  Gallilei  élete  
Charles  Laughton-féle  első  bemuta-
tóján.  Mégis,  mintha  a  Klein  úr  ösz-
szehasonlítható  volna  azokkal  a  
brechti  drámapéldázatokkal,  ame-
lyekben  egy  küzdésképtelen  megal-
kuvót  „átszerelnek"  társadalmilag  
másvalakivé. 

Mozaikomparativista  recenziónkat  
befejezhetjük  a  záró  képsornak  és  
Carné  gúnyosan  hús  filmjének,  a  
Szerelmek  városa  végének  egybeve-
tésével.  Az  utóbbiban  Baptiste  két-

ségbeesetten  fut  szerelme  után.  Be-
lekeveredik  a  karneváli  tömegbe.  
Fuldoklik  az  emberáradatban.  Felső  
gépállásból  látjuk,  amint  ellenkező  
irányba  verekszi  magát, mint  amerre  
a  tömeg  áramlik.  Szembefordul  ve-
lük. Küzd  hatásuk ellen.  Mégha  érez-
hető  is,  hogy  csupán  idő  kérdése  és  
ő  is  velük  egy  irányban  fog  „folyni".  

Losey  filmjének  végén  egy  sport-
pályára  gyűjtik  a  zsidókat.  Közöttük  
Klein  urat, aki  vakon és süketen  sod-
ródik  a  fegyverek  terelte  emberi  tö-
meggel.  Itt  is felső gépállásból  követ-
hetjük  hősünk  útját,  amint  az  első  
lépéseknél  érződik  rajta  kívülállása,  
nekem-ehhez-semmi-közöm  maga-
tartása.  Majd  a  többiekhez  hasonló-
an  ő  is futni  kezd  a kijárat felé.  Egy  
irányba  tartanak  most  valamennyien.  
Nem  fejtenék  ki  ellenállást.  Sőt:  
stréberen  tülekednek,  hogy  mielőbb  
fölkerülhessenek  a  halálvonatra.  
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