
LEGATO 
Harag  és  kedvezés  nélkül.  De  va-

jon  miért?  Miért  kellene  a  kritikus-
nak  —  mert  mintha  e  szabály  reá  is  
vonatkozna  —  hűvös  tárgyilagosság-
gal,  afféle  érzelmi  sterilitással  köze-
lítenie  a  műhöz,  amelynek  értelme-
zésére  vállalkozott?  Miért  kellene  
úgy  tennie,  mintha  vizsgálatának  
tárgya  idegen  anyagból  készült  vol-
na,  s  ahhoz  szúbjektíve  semmi  köze  
nem  lenne  —  még  akkor  is,  amikor  
pedig  a  maga  világának,  a  maga  
megélte  valóságnak  egyik  legizgal-
masabb,  legtöbb  figyélmet  igénylő  
jelenségéről  van  szó?  Hiszen  az  ilyen  
hűvös  objektivitás  adott  esetben  kri-
tikusi  félreértések  forrása  lehet.  Ha  
másban  nem,  hált  abban,  hogy  e  
szenvtelenség  diktátumára  nem  a  
mű  legfontosabb  vonásait  fogja  fel-
ismerni,  hainem másodlagos  kérdések  
körüli  pepecseléssel  pazarolja  szelle-
mi  energiáit.  Miiként  megtörtént  
egyik-másik  esetben  most  is.  

A  Legatóról  beszélek,  Gaál  István-
nak  (és  szerzőtársainak)  e  most  be-
mutatott  filmjéről,  amelynek  tárgyát  

oly  szép  makacssággal  választotta  a  
rendező,  ragaszkodván  ahhoz,  hogy  
közös  életünket  közelítse  —  nem  tö-
rődvén  a  szépelgés,  az  amekdotizmus,  
vagy  éppen  a  semmitmondás' filmdi-
vatjával. 

Vélem:  ha  itt  most  a  rosszuL  értel-
mezett  objektivitás  lesz  a  kritikus  
első  szabálya,  úgy  járhat,  mintha  
egy  köztéri  szobrot  nem  összhatásá-
ban  vizsgálna,  hanem  azit  elemezné,  
milyen  ötvözetekből  öntötték  ki,  
vagy  hányféle  anyagból  építették  
össze.  Mert  lám, némelyik,  a  Legató-
ról  szóló  írás  azt  vizsgálja,  milyen  
hányada  maradt  meg  a  filmben  szín-
padszerűnek  —  lévén  eredeti  forrása  
Szász  Imre  figyelemre  érdemes  drá-
mája;  meg  azt  is, hogy  miként  válik  
el  három  öreg  hölgy  különös  atmosz-
férájú,  zárt  világa  a  film  szándékolt  
egészétől1,  s  hogy  továbbá  miként  
lesz  külön  históriává  egy  imai  kisvá-
ros  belső,  rejtett  hierarchiája.  Ha  
így  bontom  elemeire,  persze,  hogy  
széthullik  kezemben.  Ha  a  filmet  —  
mint  iránta  való  „elfogultságomban"  
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teszem  —  szándékának  egységében  
fogom  fel :  megtalálom  a  részletek  
helyét,  szerepét,  s  kitetszik  már,  va-
lami  igen  fontos  közlendője  van  szá-
munkra.  S  mert  szépen  is  „adja  e lő"  
—  iha  nem  akadunk  el  minduntalan  
egy-egy  kisebb  részletről  hozott  kü-
lön  ítéletekben  —  érdeme  szerint  fog  
hatni  is.  

A  fi lm  alapgondolata:  a  mód,  aho-
gyan  közelmúlt  és  jelen  ma  és  itt  
együtt  él.  

Ezt  kutatja,  értelmezi,  elmesélvén  
egy  fiatal  pár  véletlen,  de  sorsszerű  
találkozását  az  előző  nemzedék  nagy  
drámáival.  így, és  ebből  a  szempont-
ból  közelítve  a  filmhez,  egyértelmű-
vé  lesz,  hogy  ez  a  mű  a  fiatalok  tu-
dati  világának  vizsgálatára,  az  ő  
sorsukban  lappangó  új  drámáknak  
ábrázolására  vállalkozott,  s  ha  —  a  
dolog  természete  szerint  —  nem  is  
adhat  teljes  képiét,  de  jelezhet  gon-
dolkodásbeli,  magatartástípusokat.  E  
kísérleti  közelítésnek  megkülönböz-
tetett  hangsúlyt  ad az  a  tény  is,  hogy  
országunk  lakosságának  mintegy  a  
fele  —  vagy  tán  annál is  több  —  fia-
tal,  vagyis  a  felszabadulás  után  szü-
letett,  a  nagy  történelmi  drámák  fel-
nőtt  életüket  elkerülték,  másfajta  vi-
lágot  élnek  —  és  teremtenek  —  mint  
a piáik.  A  maguk  életét  keresve  küz-
denek  meg  régi,  de  máig  ható,  érvé-
nyes  emlékekkel.  

A  filmbeli  i f jú  pár  ennek  az  elke-
rülhetetlen  küzdelemnek  két  ismert  
formáját  fogalmazza  meg.  A  fiú  apja  
a  fasizmus  elleni  harc  militánsa  volt,  
tragikus  halála  mégsem  a  háború  
viharaiban  érbe,  ihanem  később,  a  
koncepciós  perek  idején.  Ma  már,  
egy  tisztult  korszakban  hősként  em-
lékezik  rá  az  utókor.  Mondja  is  a  
film  egyik  'kritikusai,  hogy  az  lett  
volna  az  igazi  dráma: az apa  történe-
tét  mondani  el.  Csakhogy  itt  éppien  a  
másik  dráma  a  tárgy  —  a  fiataloké,  
akiknek  tisztázniuk  kell  az  emlékhez  
való  viszonyukat,  mert  ez  az  érzel-
mi  és  szellemi  „rendteremtés"  szer-
ves  része  mai  életünknek,  enél'kül  
nem  találhatják  meg  a  maguk  mai  
útját,  világban  való  helyüket.  

Ennek  a  múlthoz  való  viszonynak  
a  tisztázása  persze nem  mindig  tuda-
tos  szándék,  de  ezerszeresen  tapasz-
taljuk,  ha  csak  egy-egy  szituáció,  
egy  hirtelen  indulat,  csalódás  vagy  

felismerés  révén  is  —  elkerülhetet-
len. 

A  Legato  fiatál  férfihőse  —  ami-
kor  anyja  megbízásából,  egy  nyara-
lásra  szánt  út  kitérőjeként  az  apja  
hősi  életét  megörökítő  emléktábla  
ügyében  a  „tett"  színhelyén  jár  —  
kétfélékép>pen  is  találkozik  e  'kérdő-
jelekkel  teli  múlttaL  Ap ja  emléke  
felmagasodik  benne,  amikor  a  hős  
addig  merev  pwrtréjára  a  megsze-
mélyesült  emlékek  az  emberi  gyen-
geség  és  esendőség  vonásait  is  oda-
rajzolják,  s  másrészt  föltárulnak  
előtte  az  át  nem  élt  idők  sokszor  
megmagyarázhatatlannak  tűnő  el-
lentmondásai,  amikor  személyesen  
találkozik  a  tegnap  embereivel,  gyá-
vaságukkal,  árulásaikkal,  kisszerű  
akarnokságukkaL 

Az  ő  látásmódja,  lehetséges  maga-
tartása  e  tapasztalások  által'  tisztul,  
érzelmeiben  kezd  megszületni  a  
rend,  az  érvényes  igazság.  

A  lány  —  az  i f jú  feleség  —  egé-
szen  más  képlet,  ö  annak  az  Ismert  
típusnak  megszemélyesítője,  amely  
—  aki  —,  ahogy  mondani  szokták,  
csak  a  mában  él,  gyűlöli  a  múltat  
(bár  nem  ismeri),  s  a  maga  még  
megoldatlan  gondjai  türelmetlenné,  
szinte  hisztérikussá  teszik.  Ebben  az  
állapotában  igazságtalan,  agresszív  
— még  szerelmét  is  a maga  zavart  és  
tanácstalan  személyisége  felől  ítéli  
meg.  Szeret  és  gyűlöl  —  okkal  és  ok  
nélkül,  ö  az  értelmetlenül,  hatásta-
lanul  lázadó.  Tán  sohasem  találko-
zott  valóságos  drámákkal,  elemi  
életproblémákkal.  Ámbár  azt  is  tu-
domásul  kell  venni,  hogy  a  mi  mai  
életünk  nem  a  halál,  nyomorúság,  
vagy  a  gondtalan  élet  alternatíváját  
kínálja:  a  változott  körülményék  kö-
zött  változik  a  gondok  értékrendje  
is. 

Mindamellett  ennek  a  fiatalasz-
szonynak  felfokozott  reakciói  egyút-
tal  a  f i lm  alkotóinak  egyfajta  kriti-
káját,  ítéletét  is  hordozzák:  nem  le-
het  igaza  annak,  aki  a  maga  életét  
egy  történelmi  folyamatból  kiszakít-
va  (azt  nem  ismerve,  és  mégis  ta-
gadva),  csak  személyes  sérelmeiben  
éli. 

A  Legato  tehát,  miközben  nagyon  
is  valóságos  észleletekre  épül',  egyút-
tal  szakít  is azzal  —  az immár  sema-
tikus  —  gyakorlattal,  amely  csak  a  
megoldatlan  élethelyzetekben  keresi  
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témáját,  kritikátlanul  pártjára  áll-
ván  annak  az  embernek,  aki  tehetet-
lenségét,  tétlenségéi  —  mindent  
mástól  várva  —  a  társadalmon  szá-
molja  el.  

Ha  így,  e  kettős  portré  felöl  köze-
lítünk  e  filmhez,  ha  a  fi lm  két  fő-
szereplőjének  aspektusából  szemlél-
ve  értelmezzük  a  részleteket,  felte-
hetően  egységgé  rendeződik  ben-
nünk,  a  nézőkben  is  a  máskülönben  
csak  esetlegesnek  tekintett  részletek  
—  az  idős  hölgyek  kegyetlen  szép-
séggel,  s  a  kisváros  hamis  hierar-
chiájának  szinte  dokumentarista  kri-
tikával  megidézett  —  egymáshoz  va-
ló  viszonya  is.  

S  ha  most  úgy  tetszik,  hogy  e  f i lm  
nem  egyéb,  mint  valami  sajátos  lá-
tószögű  társadalmi  elemzés,  hát  
hadd  tegyem  hozzá  sietve,  hogy  nem  
tanulmány  mégsem,  de  lírai  hang-
ütésű  történet.  Ha  nem  is  hibátlan.  
Sebezhetősége  éppen  abban  van.  

hogy  az  átérzett  sorsokban  nem  ér-
vényesül  igazán  az  a  bensőséges  hu-
mánum.  amellyel  a  rendező  közelíte-
ni  akart  hőseihez.  A m  ennek  okát  
feltárni  —  meghaladja  egy,  a  filmért  
vitázó  dolgozat  kereteit  

Bizonyos  azonban,  hogy  a  színé-
szekkel  való  együttmunkálkodásban  
Gaál  István  nagyszerű  teljesítményt  
adott.  Dayka  Margit,  Tolnay  Klári,  
Orosz  Lujza  (az  idős  hölgyek  hármas  
egysége)  oly  remek,  hogy  nem  cso-
dálható,  ha  némelyek  úgy  vélték  —  
róluk  szól  a  film.  A  két  fiatalt  Ko-
vács  Nóra  és  Hegedűs  D.  Géza  a  
rendezői  szándékot  megközelítő  pon-
tossággal  érzékeli  és  játssza.  

Illés  György  operatőri  munkáját  
—  valóban  gyönyörűen  rögzítette  a  
filmet  —  ezúttal  láthatóan  az  a  
szándék  jellemzi,  hogy  bensősége-
sebbé,  líraibbá  formálja  az  összha-
tást. 
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