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ra és munkáik szakmai sokoldalúságára. 
A kötetek az irodalmi „esemény” herme-
neutikai-poétikai, szemantikai, mediális 
és antropológiai vonatkozású jelenlétének 

gazdagon árnyalt, korszerű, igen színvo-
nalas kifejtését nyújtják, mellőzhetetlen 
ösztönzéssel szólítván meg a kutatás szá-
mos részterületét.

Eisemann György
(ELTE BTK Magyar Irodalom- 
és Kultúratudományi Intézet)

Gyakran, ha a 20. század nagy íróiról, köl-
tőiről gondolkozunk, kontextusba helyez-
ve őket leginkább a nagy történelmi ese-
ményeket figyeljük. Hajlamosak vagyunk 
elfeledkezni a technikai változásokról, s 
ha mégis eszünkbe jutnak, valahogyan 
nehéz összekapcsolni mindezt az alkotók-
kal. Mert mégiscsak van valami meghök-
kentő abban, ha elképzeljük Babitsot vagy 
Kosztolányit egy sötét moziteremben. S 
ugyanígy vagyunk feltehetőleg Móricz 
Zsigmonddal is, akinek szintén fontos 
benyomásai lehettek a filmművészetről. 
Ha figyelmesen olvassuk a Rokonokat, ta-
lálhatunk benne például egy Chaplinről 
szóló rövid dialógust.

Hamar Péter könyve a Modus Hodiernus 
sorozat harmadik köteteként jelent meg. 
A sorozat azért jött létre – a fülszövegre 
hivatkozva –, hogy olyan „mikrotörténeti 
szempontú vizsgálatok”-at mutasson be, 
amelyek célja egy „szűkebb területhez kö-
tődő jelenség helyét” megkeresni a „kultúra 
keretein belül”. A kötet a címből is sejthető-
en tökéletesen beleillik ebbe a koncepcióba, 
de már – szintén a fülszövegből – az elolva-
sása előtt úgy érezhetjük, hogy a szakma-
iságán túlmutatóan ismeretterjesztő iroda-
lomként is funkcionál. Ugyanis „(k)iadatlan 

naplórészleteket, kötetben nem közölt, ko-
rabeli újságcikkeket idéz […]”, s ez az ígéret 
könnyen felkelti az érdeklődést.

A kötet 17 nagyobb fejezetből áll, va-
lamint egy képtárból (filmrészletek és 
plakátok), névmutatóból és egy rövid, e 
kötet szerzőjéről szóló írásból. A fejezetek 
egy-egy Móricz-műről és az ahhoz kötő-
dő filmes adaptációkról szólnak. Először 
minden alkalommal az alapmű keletke-
zéséről olvashatunk, majd azt követi a 
megfilmesítési törekvés vagy folyamat is-
mertetése. Olykor valóban csak törekvés, 
ugyanis nem minden alkalommal sike-
rült megvalósítani a filmváltozatot. Végül 
az elkészült filmek esetében a filmográfia 
zárja a fejezeteket.

A  bevezetőben Móricz-korabeli eltérő 
véleményeket olvashatunk. Sokféleségük 
nem meglepő: a filmművészet megosztó 
műfajként lépett be az emberek életébe. 
Vannak, akik szerint nem valószínű, hogy 
népszerűvé válhat, mások nagy jövőt lát-
nak benne. A megközelítések is természe-
tesen eltérőek: ki a színházzal, ki a fotó-
zással rokonítja. Hamar Péter azonban, 
annak tudatában, hogy a korabeli néze-
tek széles palettáját e kötet keretein belül 
lehetetlen, sőt felesleges bemutatni, in-
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kább kronologikusan végighalad Móricz 
életén, filmhez fűződő viszonyán. Régi 
interjúkat, feljegyzéseket tekint át, pró-
bálja felkutatni a nem mindig egyértelmű 
filmes utalásokat. Móricz kezdettől von-
zódott a mozihoz, és tudatosan ezt emeli 
a középpontba, nem térve el szükségte-
lenül a tárgytól. A  színház versus mozi 
témakörben ugyan megemlíti Hamar, 
hogy Móricz a színházhoz jobban kötő-
dött – kissé szomorúan konstatálva, hogy 
bezzeg a színházlátogatásairól mennyire 
pontos feljegyzéseket készített –, de végig 
kitart amellett, hogy áttekintse Móricz 
nézeteit a korabeli filmekkel, filmfejlődés-
sel, filmes vitákkal kapcsolatban. Változó 
azonban a véleménye azzal kapcsolatban, 
hogy Móricz mennyire értett a filmekhez.

Ahogyan már a bevezetőben is látha-
tó, Hamar Péter nem szándékozik pusztán 
a felszínen maradni. Először is igyekszik 
minél biztosabb hátteret adni az adott 
műről, azonban érezhetően gyakran em-
lékezteti magát írásának formai lehetősé-
geire, ezért a részletező fejtegetéseket egy-
egy nyelvi fordulattal zárja le, s visszatér a 
témájához. Például: „Jól érzékelhető ezek-
ből a megjegyzésekből, hogy az írót azon-
nal bizonytalanságérzet fogja el, amint 
számára ismeretlen terepen kell mozog-
nia […].” (100.) A szerző érzékelteti, hogy 
a leírtaknál több háttérinformációval ren-
delkezik, azonban nem mindent oszt meg 
az olvasóval, s megelégszik a megírtak-
kal, ezeket elegendő bizonyítéknak tartja. 
Meglátásom szerint valóban jól válogatott, 
habár a fejezetek ennyire hasonló felépíté-
se néhol a türelmetlenség érzetét kelti.

Másrészről a szerző gyakran érint a 
témához hol szorosabban, hol lazábban 
kapcsolódó mélyebb elméleti kérdéseket. 
Ilyen például a már említett mozi–színház 
vagy mozi–fotográfia kapcsolat, hangos-

film vagy némafilm, rendező és szerző 
(forgatókönyvíró vagy adaptáció esetén 
az alapmű írója) viszonya, az életrajziság 
kérdése (fikció, hitelesség), műfaji kérdé-
sek és természetesen irodalmi alapmű és 
filmes adaptáció lehetőségei. Ezeket te-
matikusan beleilleszti a különböző fejeze-
tekbe, nem túl hangsúlyosan, éppen csak 
annyira érintve a témát, hogy az olvasó 
kapjon egy kis elméleti alapot, alkalma 
legyen elgondolkozni ezekről a kérdések-
ről. A műfaji kérdés például a Forró mezők 
kapcsán merül fel, így tisztázva röviden 
a detektív- és bűnügyi regények hasonló-
ságait és különbségeit. A szerző a legtöbb 
esetben közvetett módon mondja el saját 
véleményét egy-egy adott kérdésről.

A  kötet egészét tekintve nyilvánva-
lóan a leghangsúlyosabb kérdéskör az 
irodalmi mű és a belőle készült filmadap-
táció viszonya. Mennyit őrizzen meg a 
cselekményből a megfilmesített változat? 
Az üzenet, a tanulság-e a lényegesebb, 
vagy a történet? A szerző stílusától meny-
nyire lehet elrugaszkodni? Például a Légy 
jó mindhalálig Ranódy László-féle film-
változatába beemelt szimbolika: „A  film 
legszerencsétlenebb s Móricztól idegen 
megoldása a tört szárnyú csóka beemelése 
a történetbe. Darvas [a forgatókönyvíró – 
O. D.] szándéka érthető, bár aligha fogad-
ható el. […] A  megoldás filmszerűbb, de 
erőltetett, nem beszélve arról, hogy azok 
a jelenetek, amelyekben a madár megjele-
nik, lelassítják a ritmust.” (92.) Az adaptá-
ció problematikája napjainkban is fontos 
és megosztó. Hamar Péter rövid, mond-
hatni diplomatikus meg oldást kínál: „Az 
adaptáció mindig is a filmművészet ingo-
ványos terepe volt. Kötelező-e igazodni 
az íróhoz, s ha igen, milyen mértékben? 
[…] megkérdőjelezhetetlen követelmény, 
hogy a mozgóképi változat […] őrizze meg 
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az alapmű szellemiségét, gondolati irá-
nyultságát.” (148.)

Azonban az előbbieknél határozot-
tabb álláspontot képvisel az egyes fil-
mek elemzésekor, ugyanis az elméleti, 
alapműhöz kapcsolódó bevezetés után 
áttekinti a megfilmesítés folyamatát, 
majd konkrét jeleneteket hasonlít össze 
a filmből az írott változattal. A konfliktus 
tulajdonképpen mindig a film elkészítése 
közben alakul ki (vagy közvetlenül előtte), 
a megjelenéskor már „csak” a nézőt érheti 
meglepetés. A  legfőbb problémaforrás – 
visszatérve a már érintett történelmi té-
mára – leginkább valamilyen ideológiai 
kérdés. Hol az okoz gondot, hogy Móricz 
zsidó lapban publikált (vö. Kerek Ferkó), 
hol a dzsentrifigurákat kell jobb-rosszabb 
szereplőként feltüntetni. Azonban ez nem 
csak a 20. század sajátja: Szabó István 
2006-ban készült Rokonok-adaptációjáról 
az alábbiakat írja Hamar Péter: „Kimond-
va, kimondatlanul […] a dolog lényege: a 
regény aktualitása!” (181.)

A konkrét összehasonlításkor a szerző 
mégis a cselekményt állítja a középpontba. 
Így például a Betyár megfilmesítése kap-
csán az alábbiakat írja: „Móricz regényé-
ben nem szerepel ugyan gazdaköri bál, és 
az eltulajdonított értékek is máshova ke-
rültek, de az író levelében foglaltak alapján 
bármilyen változtatás elképzelhető az ere-
deti cselekményben. […] A Betyár a falusi 
szegénység világának, a paraszti nyomor-
nak a feneketlen mélységeit, a nép fizikai 

leépülésének visszataszító formáit mutat-
ja be, s nyilván nem öncélúan teszi, nem 
játszik rá a tapasztalati tényekre, hanem 
az igazságot feltárva a rádöbbentés szán-
dékával, a változtatás igényével ábrázolja 
életüket. Jankovich [a forgatókönyvíró – 
O. D.] azonban másként látja a helyzetet 
[…].” (105.) Tehát nem válik mellékessé az 
ideológiai háttér, az alapmű koncepciója: a 
jelenetek összevetésekor Hamar igyekszik 
valamilyen többletjelentést felfedezni, s az 
adaptáció értékelésekor több szinten osztá-
lyozni az eredetivel való viszonyát.

Ebben az osztályozásban pedig a szer-
ző számára egyértelműen az Árvácska 
filmváltozata a legeredményesebb. Ezt 
már a fejezet címe is a tudtunkra adja: Re-
mekműből remekmű. A film elkészítésének 
javára írja, hogy ihletett alkotásról van 
szó, alapos háttérmunkával (például több 
mint 5000 gyermekszínész közül válasz-
tották ki a főszereplőt) és motivált színé-
szekkel készült. „Ritka pillanat, amikor 
klasszikus irodalmi műből vele egyen-
értékű filmváltozat születik. […] Ranódy 
filmje e kivételes esetek egyike. […] Az író 
hazaérkezett a filmvásznon is.” (209.) Ez a 
fejezet a kötet koronája, az előbbi idézet 
pedig a záró mondat.

Összességében egy alapos kutatómun-
kával megtámogatott ismeretterjesztő 
kötetről beszélhetünk. A szerző levelezé-
seket, naplóbejegyzéseket közöl a hiteles-
ség megerősítésére, és nem tartózkodik a 
szubjektív véleménynyilvánítástól sem.

Olti Dóra
(egyetemi hallgató, SZTE)


