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A Fitzcarraldo nem elsősorban 
a címadó alak szelíd bolondéri-
ájáról szól, hanem az irreális, e 
világban már nem létező nagy-
ságról. Werner Herzog díjnyertes 
játékfi lmjét december 8-án este 
sugározza a Duna Televízió.

H erzogot a tények és az igazság 
szűk látókörű szemléje helyett 
a mozi költői, eksztatikus igaz-

sága érdekli. Sokak szerint Fitzcar-
raldo Herzog alteregója. Mindketten 
megszállottak, és mindketten valóra 
váltják álmaikat és a lehetetlent. Ope-
raházat a dzsungel mélyére! Kinek 
juthat ilyen az eszébe? Habókos fi gu-
ra, őrült vagy kalandor? Vagy egysze-
rűen csak egy szelíd bolond? Hadd 
szóljon minden idők örök hangja, 
Carusó. Még Amazonas bevehetetlen 
őserdeje sem akadály, az sem, ha a 
mellékfolyók ágai keskenyek, nem 
hajózhatók, akkor a szárazföldön át, 
az üveghegyen túlra húzzuk, vonjuk 
át a bárkát helyi bennszülöttekkel. 
Még ha meggyűlölnek is érte…

Az Ahol a zöld hangyák álmodnak 
(1984) gátlástalan bányavállalkozó-
ival szembeállított ausztrál benn-
szülött portréja vagy A fehér gyé-
mánt (2004) az európai invencióval 
egyenértékűnek talált guyanai költői 
bölcsessége látszólag azt mutatja, 
Herzog a kannibálmentegető fi lozó-
fusokat jobban megértené. Ugyan-
akkor a – gyakran a rendező által is 
generált – legenda szerint a Fitzcar-
raldo (1982) forgatásán az újraálmo-
dott kalandorhoz hasonlóan maga 
is gátlástalanul átgázolt a törzsi ha-
gyományokon és területeken, „ne-
mes vadembereit” vagy a civilizáció 
határán imbolygó látomásos alakjait 
pedig sokszor saját mítoszokkal, ál-
mokkal, manírokkal ruházza fel.

Opera műfaj és fi lm feszült és ter-
mékeny kapcsolatát világítja meg 
Werner Herzog Fitzcarraldo című 
fi lmje. A Fitzcarraldo nem elsősorban 
a címadó alak szelíd bolondériájáról 
szól, hanem az irreális, e világban 
már nem létező nagyságról. A Fitz-
carraldóban az őserdő mint civilizá-
cióidegen látvány, természeti díszlet, 
tenyészet és „bozótos”, amelyben 
szortyogva araszol a rozoga, folyami 
gőzös. A „bárka” valóban ama víz-
özön belinek a funkcióját hordozza és 

átértelmezi, amelyre a mozinéző fan-
táziájában rájátszik a fi lm.

Herzog a lehetetlen megépítését 
célozza meg, a lehetetlent hódítja 
meg. Az adott látvány és történet egy 
nem operai, egy vég utáni világban 
kerül vetítésre. A legfontosabb, ösz-
szefoglaló rájátszás a látványnak 
fantasztikus díszletként való keze-
lése, a nem valódi, a makettszerű 
kiemelése. A fantasztikus stilizáció 
indoka a Fitzcarraldóban az opera-
rajongás, az őserdei-szárazföldi ha-
jóút (mint egy lehetséges librettóhoz 
méltó képtelenség) és a bennszülöt-
tek találkozásának fantasztikuma. 
Tehát magában a látványban bonta-
kozik ki az a mélyebb kérdés, hogy 
lehetséges-e idegen civilizációk és 
világok találkozása, egyesülése, s 
végső soron: békéje.

A Fitzcarraldo alaphelyzete vérbe-
li operai képtelenség, mely mégis a 
fantaszta győzelmével ér véget. A hős 
operaházat akar építeni „magának” 
és a helybéli lakosoknak a dzsungel 
közepén. Képtelennek tetsző elgon-
dolása, miszerint két folyó között egy 
olyan kis távot (mindössze egy hegy-
gerincet) kell átvágni, hogy ezért ér-
demes egy hajót áthúzni rajta, helyt-
állónak, kivitelezhetőnek bizonyul. 
Az opera építési tervéből közlekedés-
könnyítő bravúrrá változik a fantaz-
magória, mely megváltoztatja a kör-
nyékbeliek életét. Fitzcarraldo nem 

evilági; bolondos nagysága e terv 
által találkozik egy másik érthetet-
lenséggel: a bennszülöttek világával. 
Mindkét világ szélsőségesen „idegen 
nyelvű” a másikkal szemben, elkez-
dődik hát a nyelvtanulás, a másik 
világ megtanulása-megértése. Kö-
zöttük, és hangsúlyozottan közöttük 
teremtődik meg mégis a közelség, a 
szolidaritás, az autentikus megértés. 
A közvetítő mozzanat nem verbális, 
hanem egy muzikális fordító, a hajó 
orrában szüntelenül játszó tölcsé-
res gramofon, melyből Fitzcarraldo 
kedvence, Verdi Rigolettója szól. 
Fitzcarraldo a saját környező világ 
gúnyolódásától és gáncsaitól övezve 
mégis győztesként integet felénk vé-
gül agyongyötört hajója fedélzetéről: 
mindaz, amit célul tűzött ki, nem 
sikerült, mindaz, ami menet közben 
új célként, képtelen ötletei nyomán 
felmerült, diadalmaskodik.

Operafi lm ez a javából, melynek te-
hát igazi tárgya az opera műfaj hely-
zete, életlehetősége, sőt az opera mint 
„képtelen” életvezetési stratégia. Ez a 
kérdés az És a hajó megy... mélyebb 
témája is. Herzognál az operarajon-
gás több kósza személyi  ségjegynél, 
képtelensége mélyén elvarázsolt, 
fausti praktikum rejlik, mely tényle-
gesen összefügg a Verdi-rajongással. 
Fitzcarraldo, az amatőr fantasztadi-
lettáns igazi felfedezésre és kivitele-
zésre képes (függetlenül attól, hogy 

A Fitzcarraldóban az őserdő civilizációidegen látvány, természeti díszlet, tenyészet és „bozótos”

kétbalkezesekre jellemző, „mesébe 
illő” eszközökkel és utakon), amire 
valódi profi k aligha. Ilyen értelem-
ben látunk ebben a fi lmben beha-
józást Fantazmagóriába, amiről ki-
derül, hogy praktikusan érvényes, 
és ez a fordulat az igazán képtelen 
operai elem benne. Mindennek 
kiegészítő és erősítő járuléka az a 
remek ötlet, hogy a hollandus ka-
pitány, aki nyugdíjasként elvállalja 
a hajó kormányzását a veszélyes 
és ismeretlen folyami úton, alig lát 
már, félvak... A Fitzcarraldóban, 
Herzognál épp úgy, mint Fellininél, 
tehát éppen a kétes operai maga-
tartás képviseli a világból kimúlt 
nagyságot, bátorságot, a valóban 
nagyvonalú tervet, és a „közös 
éneklésre”: megértésre való kész-
séget, egyfajta régi, habár furcsán 
emelkedett normalitást.

A német újhullám második gene-
rációjának – amelyhez Fassbinder, 
Schlöndorff , Wenders, Von Trotta 
is tartozik – öntörvényű, autodi-
dakta mozgófi lmese eleinte a német 
expresszionizmushoz nyúlt vissza 
munícióért (Nosferatu, az éjszaka 
fantomja, 1979), illetve a nagy ro-
mantikus mítoszokat (így Kaspar 
Hauserét), kolonizációs antieposzo-
kat (Aguirre, Isten haragja; Fitzcar-
raldo, Cobra Verde) választotta kiin-
dulási alapnak, ám pszichedelikus, 
szürrealista látomásokkal is bőven 
ellátta közönségét. Az apátlanok 
nemzedékének egyik legmarkán-
sabb alakja, Werner Herzog nagy-
játékfi lmes kirándulásokkal közbe-
ékelt, megszállott dokumentarista 
zarándokútján egyre nyilvánvalób-
ban üt át ez az imaginárius szemlé-
let, s még tárgyias leírásait is asszo-
ciatív szabadversekké varázsolja.

A Fitzcarraldo című fi lmet de-
cember 8-án este tekinthetik meg a 
Duna Televízió nézői.

 » Operafi lm ez 
a javából, mely-
nek tehát igazi 
tárgya az ope-
raműfaj helyzete, 
életlehetősége, 
sőt az opera 
mint „képtelen” 
életvezetési 
stratégia.

Werner Herzog díjnyertes fi lmje

A Fitzcarraldo című játékfi lm 1982-ben Cannes-ban mél-
tán elnyerte a legjobb rendezés díját. További díjak és 
jelölések: 1982: San Sebastián NFF – a legjobb rendezés 
díja: Werner Herzog; 1982: Német Filmdíj – a legjobb 
fi lm kategóriában; 1983: BAFTA-díj-jelölés – a legjobb 
idegen nyelvű fi lm kategóriában; 1983: Golden Globe-je-
lölés – a a legjobb idegen nyelvű fi lm kategóriában;
1984: Guild Film Award – a Német Művészmozik Egyesü-
letének arany díja a legjobb német fi lm kategóriában.

Romániában 2008-ban negyven 
hazai kritikus közel ezer román 

játékfi lmet elemezve választotta ki 
minden idők tíz legjobb honi moziját. 
A Lăzărescu úr halála – követve Luci-
an Pintilie 1968-ban forgatott Helyszí-
ni szemléjét és a Liviu Ciulei rendezte 
Akasztottak erdejét (1964), valamint 
megelőzve Cristian Mungiu Arany-
pálmával díjazott 4 hónap, 3 hét és 2 
nap című fi lmjét – a harmadik helyen 

végzett a listán. Cristi Puiu második já-
tékfi lmje a rendező szándéka szerint a 
Hat történet Bukarest külvárosából cí-
met viselő sorozat első darabja, amely 
a román művész fi lmidézete Eric Roh-
mer Hat erkölcsi tanmese című koráb-
bi alkotására. A valós eseményeken 
alapuló történetben Lăzărescu Dante 
Remus 63 éves özvegy és nyugdíjas 
férfi  egy este rosszul lesz, ám ahelyett, 
hogy segítenének rajta, a mentősök 

kénytelenek kórházról kórházra hur-
colni, mert sehol sem hajlandók föl-
venni őt… „Lăzărescu úgy hal, ahogy 
élt – észrevétlenül. Egy jelentéktelen 
ember jelentéktelen halála” – monda-
nánk, ha Puiu fi lmje után még hihet-
nénk az eff éle pontosnak látszó, rideg 
közhelyekben. Nem mintha Lăzăres-
cu úr megítélését a szinte egyenes 
adásban lekövetett kórházi kálvária 
során bármiféle hősies gesztus, tit-

kos tálentum vagy akár csak egyetlen 
szimpatikus jellemvonás felbukkanása 
módosítaná. A Lăzărescut játszó Ioan 
Fiscuteanu, a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház tagja, aki a Transilvania 
Nemzetközi Filmfesztiválon megkapta 
a legjobb férfi  színésznek járó díjat, ke-
véssel hetvenedik születésnapja után, 
2007 decemberében hunyt el. A Lăză-
rescu úr halála című fi lmet december 
5-én este sugározza az M5-ös csatorna.

Romániai helyzetkép: Lăzărescu úr kórházi kálváriája

 » „Lăzărescu 
úgy hal, ahogy élt 
– észrevétlenül. 
Egy jelentéktelen 
ember jelentékte-
len halála.”

A FITZCARRALDO ARRA KERESI A VÁLASZT, LEHETSÉGES-E IDEGEN CIVILIZÁCIÓK ÉS VILÁGOK TALÁLKOZÁSA, EGYESÜLÉSE

Operaház-építési kísérlet a dzsungel közepén




