
Dóra jelenti... 
Ha  egy  kémfilm  legizgalmasabb  

jeleneteit  akkor  éljük  át,  amikor  az  
epilógusban  a  szerző,  a  filmben  
megjelenített  valóságos  események  
szereplője  szembenézve  a  kamerával  
egy  karosszékből  elmeséli,  mi  min-
den  történt  vele  azóta,  hogy  élete  a  
vásznon  abbamaradt  —  nem  feltét-
lenül  a  beszélő  arc  divatos  varázsá-
nak  tudható  be.  Radó  Sándor  két-
ségtelenül  érdekes  egyéniség.  Kalan-
dos,  történelmi  sorsa,  a  század  nagy  
politikai  fordulópontjait  felölelő  
életútja,  a  Tanácsköztársaság  po-
litikai  biztosi  tisztjétől  a  változa-
tos  emigrációs  éveken  át  a  máso-
dik  világháborús  hírszerzésig,  majd  
az  egyetemi  katedrától  a  tudomá-
nyos  térképészeti  munkásságon  át  
az  emlékiratok  megírásáig,  természe-
tes  kíváncsiságot  ébreszt  személye  
iránt  is.  A  televízió  Ötszemköztjé-
ben,  portré-  vagy  dokumentumfilm-
ben.  Ha  a  vele  esett  kalandokról,  
akárcsak  néhány  mondat  erejéig,  ő  
maga  érdekesebben  beszél,  mint  az  
azokat  megjelenítő  másfélórás  ka-
landfilm  —  akkor  azonban  nemcsak  
egy  különleges  személyiség  megszó-
lalásának  tanúi,  hanem  egy  sikerü-
letlen  játékfilm  nézői  is  vagyunk.  

Bán  Róbert  a  lehetetlenre  vállal-
kozott:  politikai  krimijéből,  egy  hír-
szerző  csoport  munkáját;  felszámolás  
közbeni  élethalálharcát  ábrázoló  
kémfilmjéből  száműzte  a  kalandot,  
a  feszültséget.  A  valóságos  tényeken  
alapuló  történet  sikerét  rábízta  a  
történelem  dokumentumaira,  az  

1942-es,  43-as  év  izgalmas  politikai  
eseményeire. 

A  kurszki,  sztálingrádi  csata  ar-
chív  felvételei,  a  történelmet  magya-
rázó  narrátor  pontos,  szakszerű  tá-
jékoztatása  azonban  az  ellenkező  
hatást  éri  el.  Veszélyes  művészi  
fegyver  a  dokumentum.  Ha  valaki  
nem  jól  bánik  vele,  rosszul  illeszti  
össze,  gyakran  az  alkotó  szándéka  
ellenére  visszafelé  sül  el.  A  megfa-
kult,  szürke,  elmosódott  híradóké-
pek  nem  a  filmi  mese  hitelét  növe-
lik  ,  hanem  természetes  kontraszt-
ként  a  konsrtruált  világ  műviségét,  
hamisságát  hangsúlyozzák.  

Tudjuk,  a  „lángoló"  Európa  köze-
pén  Svájc  a  „béke"  szigete  volt.  
Hírszerző  hőseinken  és  elhárító  el-
lenfeleiken  kívül  azért  mások  is  él-
vezték  még  ezt  a  körbezárt,  fenye-
getett  nyugalmas  békét.  Néhány  
millióan  lakták  is  az  országot.  Gen-
fet,  meg  az  olasz-svájci  kisvárost  
is.  Bán  Róbert  filmjében  légüres  
térben,  kihalt  utcákon,  atmoszféra-
teremtő  közeg  nélkül  jelennek  meg  
a  szereplők.  Ismerjük  a  külföldi  
forgatás  nehézségeit,  a  miliőhöz  
szükséges  statisztériaköltséget,  de  
az  elnézéstől  sem  válik  kevésbé  ste-
rillé,  filmszagúvá  a  Genfi-tó  partja,  
a  dohánybolt,  a  festői  zegzúgos,  me-
redek  utcarészlet.  Állandóan  érez-
zük  a  stáb  vigyázó  körültekintését,  
nehogy  valami  zavaró  „mai"  bele-
kerüljön  kompozíciójukba.  Ez  a  me-
rev  körülhatároltság  a  szobabelső-
kön  is  uralkodik.  Minden  kínosan  a  
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Bodrogi  Gyula  (Béger  Endre  felvételei)  

helyén  van,  jellegtelen,  a  kellékesek  
szorgalmára,  ízlésére  bízott,  beállí-
tott,  jelenetkész.  

A  színészeik  fegyelmezetten  mond-
ják  szerepüket,  mintha  szüntelenül  a  
szemük  előtt  lebegne,  hogy  ők  most  
egy  valóságos  dokumentumregényt  
játszanák  el.  Óvakodnak  személyisé-
gét,  egyéni  arcot  formálni  hőseiknek.  
Kevésbé  „valóságtisztelő"  külföldi  
kollégáik,  például  Róbert  Redford,  
Dustin  Hoffman  a  Watergate-ügyet  
rekonstruáló  Az  elnök  embereiben,  
vagy  Vjacseszlav  Tyihonov,  Stirlitz  
szerepében  a  Tavasz  tizenhét  pilla-
natában  tisztában  voltak  vele,  hogy  
a  megtörtént  eseményeket  átélő  sze-
replők  hitelét  csak  akkor  tudják  
visszaadni,  ha  határozott,  akár  saját  
képükre  formált  egyéniségét  kölcsö-
nöznek  az  eljátszott  figuráknak.  A  
Dóra  „hírszerzőitől",  Váradá  Héditől,  
Dumai  Tamástól,  Kanalas  Lászlótól  
Szekeres  Ilonától,  Bánfalvi  Ágnestől  
semmit  sem  tudunk  meg  Radó  Sán-
dorék  csoportjáról.  Még  leginkább  
Bodrogi  Gyula  próbál  arcot  adni  for-
gatókönyvd  szerepének,  a  higgadt,  
okos  tudós  forradalmárnak;  olyat,  
amilyent  mostanában,  ú j  filmszínészi  
korszakában,  színházi  „jópafaságát"  
hátrahagyva  játszik:  a  csendes,  nyu-
godt,  mosolyiálan  kisemberét.  

Aki  nem  olvasta  Radó  Sándor  hu-
szon-egynéhány nyelvre lefordított si-
kertoönyvét,  nem  értékeli  pontosan  
Dóra  jelentéseinek  kockázatát.  A  do-
log  egyszerűnek  látszik.  Radó  nagy-
szerű  hírekét  kap  a  szeszélyes  úri-
asszony  külsejű  Sissyin  keresztül  egy  
Lucy  fedőnevű  titokzatos  egyéntől,  
aki  nem  hajlandó  felfedni  kilétét.  
Mi  már-már  gyanakodnánk,  s  re-
ménykedünk  a  titok  fellebbentésének  
izgalmában.  Hiába.  Aztán  a  híreket  
Radó  továbbítja  csupa  jól  nevelt,  en-
gedelmes  távírászának,  akik  mindent  
lekopognak  az  éterbe.  A  rendőrség  
türelmes  dörömlbölésétől  sem  zavar-
tatják  magukat.  Mi  történhet  velük?  
Legfeljebb  letartóztatják  őket!  
Svájcban  a  börtönök  is  egészen  má-
sok! 

Báni  Róbert  Népszabadság-beli  
filmajánlatában  óva  inti  a  nézőt,  
hogy  James  Bond-szerű  szuperkéme-
ket,  csábító  félvilági  hölgyeket,  dör-
gő  fegyvereket,  csattogó  ökölcsapá-
sokat  keressenek  kémfilmjében.  Hi-
ába  is  várnánk  effélékre,  egyedül  a  
fekete  kamlbiinéfba  öltözött,  illetve  
vetkőzött  Tarján  Györgyi  képviseli  
a  ledérségét.  Helyettük  a  valóság  
sodró  erejét,  az  igazság  hátelét  ígéri  
a  rendező,  a  (hírszerzés  (hétköznapjai-
nak  bemutatását.  

Látványos  összecsapások,  üldözé-
ses  közéiharcok  feszültségét  valóban  
helyettesítheti  az  akciók  sakkjátsz-
máinak  izgalma,  az  öklök csatáját  az  
agyak  párviadala,  a  hírszerzés  ün-
nepnapjait  a  hétköznapok  feszültsé-
ge.  (Bár  filmen  —  ha  választhatunk  
Radó  Sándor  könyvéből  —  talán  
imégis szívesebben  néznénk  a  feltehe-
tően  eseménydúsabb  vasárnapokat.)  

A  nézővel  szinte  mindent  el  léhet  
ihiítetni, akár  azt  is,  hogy csupa  nagy-
szerű  hős  működött  akkoriban  a  
Genfi-tó  kies  partján,  vagy  éppen  
ellenkezőleg;  bébizanyitani,  hogy  
hozzá  hasonló,  esendő  kisemberek  
hajtották  végre  a  ma  mér  történel-
mi  hőstetteket.  A  nézővel  szinte  
mindent  meg  lehet  tenni,  csak  untat-
ni  nem  szabad.  Éppen  elég  a  valóság  
sodró  erejét,  az igazság  hitelét  súlyos  
•társadalmi  drámákba  csomagolva  
megemészteni.  Ha  a  rendezők  ka-
landfilmekben  is  ezt  ígérik  és  nyújt-
ják  a  kalandok  és  izgalom  helyett,  ne  
csodálkozzunk  bizalmatlanságán.  

SZÉKELY  GABRIELLA  


