
A ZALKA-F ILMRŐL 
Rég foglalkoztat Zalka Máté életé-

nek, küzdelmeinek filmrevitele. 
Nemegyszer és sokféleképpen pró-
báltam már megközelíteni feladato-
mat, fibnnovellában, képsorban egy-
aránt, de még most sem érzem, hogy 
a végső megoldásig jutottam volna. 
Miért? Milyen történelmi, politikai 
és művészi kérdések állnak előttünk 
— erről szeretnék egyet-mást meg-
írni. 

A Zalka Máté életéről szóló törté-
nelmi film nem lehet szokványos 
életrajzfilm. Még rapszodikusan sem 
követhető ilyen tettekben gazdag 
élet a filmszerűség és a történelmi 
hűség megsértése nélkül. Hogy is 
járhatnánk be akkora utat, amely a 
matolcsi kis háztól, a szülőfalu sza-
mosi fahídjától a Huesca alatt meg-
vívott utolsó ütközetig vezet. Az a 
film, amely ezt megkísérelné, csak 
dokumentfilm tehetne, mozaikokra 
tördelt képek sorozata. Pedig a né-
zők ez effaj ta történelmi filmmel rég 
beteltek. Egységes, összefogott, emel-
kedő cselekményt, s történelemből 
vett, erővel, meggyőzően kirajzoló-
dó alakokat kívánnak, akiknek út-
ját, harcait érzéssel', szívvel követhe-
t ik Arra a következtetésre jutottam 
tehát, s a művészeti és politikai ér-
dek egyaránt azt kívánja, hogy Zal-
ka életét a doberdcá harcoktól Pere-
kopig, tehát 1916-tól 1921-ig ábrázol-
juk. A Nagy Októberi Forradalom 
negyvenedik évfordulóján annak a 
százezer magyar hadifogolynak ál-
lítsunk emléket, akik Lenin zászlaja 
alá álltak, alkik a Vörös Gárda, 
majd a Vörös Hadsereg egységeiben 
küzdöttek az ú j világért, a jobb ha-
záért. 

A film műfaja és mértéke most is 
dönt és elhatárol. Mi olyan film-

re gondolunk — Szemes Mihállyal, 
a film magyar rendezőjével —, amely 
nem a "történelmi tények kronolo-
gikus hűségére, hanem tipikus hősök 
és körülmények, személyes jellegű 
cselekmény ábrázolására törekszik. 
Ezen a téren talán a »Csapajev--hez 
állnánk legközelebb, bár a film jel-
lege a magyar hősök tömege miatt 
mégiscsak más. Zalka Máté huszáros, 
ötletes s mégiscsak értelmiségi típu-

sából sok humor, sok találékonyság 
árad s így a főhős jelleme is cselek-
ményt, emelkedő, izgalmas történetet 
követel. 

De ennek a cselekményes törté-
netnek minden izgalmasság ellenére 
sem szabad kalandszerűvé válnia. 
Hiszen a tárgya, célja mélyen esz-
mei s minden történésbeli fordula-
tossága is csak ezt szolgálhatja, csak 
ezt fejezheti ki. Mert minden várat-
lan rajtaütésalél izgalmasabb monda-
nivaló az, hogy miként lesz a dober-
dói állások, a Monté Klara hőséből, 
a nacionalista tisztből, hadifogoiy-
vörösgárdista, szívvel-lélekkel inter-

ELSŐ FECSKÉK 
Néhány szó a filmirodalomról — ami nincs 

Amikor a ^Filmvilág* megalakult, 
azt a feladatot kaptam, hogy ál-

lítsak össze egy kézikönyvtárat a 
szerkesztőség számára. Sorra vettem 
hát a magyar filmkönyveket: Balázs 
Béla Filmkultúra, Pudovkin A film 
technikája, a 40-es években megje-
lent Filmlexikon, Pudovkin A ma-
gyar filmről, é s . . . és bárhogy eről-
ködtem, több magyar nyelvű munka 
nem jutott eszembe. Micsoda műve-
letlenség — korholtam magam. Évek 
óta foglalkozom filmmel és mem tu-
dok öt magyar nyelvű filmkönyvet 
felsorolni. Hogy valamiképpen elke-
rüljem a blamázst, elmentem a Sza-
bó Ervin Könyvtárba . . . Aztán a 
Széchenyi Könyvtár kaitialógusával 
konzul tá l tam. . . De legfeljebb arról 
győződhettem meg, hogy nemcsak az 
én műveltségem hiányos, hanem a 
magyar filmirodalom is. 

Talán a folyóiratok módosítanak 
ezen a képen — reménykedtem. Em-
lékezetemben régi értekezletek me-
rültek fel, amelyen a szakma képvi-
selői erőteljesen — és joggal — kö-
veteltek fórumot a szakma problé-
mái számára. Utánanéztem hát a 
megvalósult fórum, a Színház- és 
Filmművészet évfolyamainak. Az-
után az irodalmi folyóiratoknak. . . 
De a riasztó kép alig módosult. A 



nacionalista, Frunze ezredparancsaio-
ka, a perekopd hős. Ennél izgalma-
sabb és időszerűbb tángyat 1956 ok-
tóbere után keresve sem találhatunk. 
Valljuk be, még nem győztük le tö-
megeinkben a nacionalista és sovi-
niszta utóhatást, s hogy most van itt 
az ideje az igazi patriotizmus és 
nemzetköziség hőseinek. Aligha ta-
lálhatnánk újkori történelmünkben 
olyan hősre, aki méltóbban egyesí-
tené magában a hazafit és az inter-
nacionalistát, mint Zalka Máté. 

Az ilyen film nem tűri a menet-
rendszerű pontosságot, csaták, 

események a filmen nem történelmi 
dátumok szerint játszódnak le, de 
történelmi alakokról, és tényekről 
lévén szó, nem tűri a film a legen-

filmmel nálunk jobbára írók foglal-
koztak, s elsősorban irodalmi szem-
pontból. Itt-ott elvétve egy-egy cikk 
— többnyire ugyanazok (Fábry, 
Makk, Illés György stb.) tollából bi-
zony nem változtatott az összképen: 
azon, hogy a magyar film mesterei 
— tisztelet a kivételnek — megle-
hetősen prakticista módon kezelik 
művészetüket. Az az elméleti érdek-
lődés, pezsgő vitakedv, ismeretter-
jesztő és ízlésnevelő buzgalom, amely 
a szovjet, olasz, francia filmgyártást 
kíséri könyvekben és folyóiratokban 
egyaránt — nálunk jóformán telje-
sen hiányzott. 

Jelek mutatják, hogy az utóbbi 
időben valamicske javulás kezdődött 
e tekintetben. Múlt számunkban ad-
itunk hírt a készülő új filmlexikon-
ról. Ebben a számban Balázs Béla 
filmesztétikai munkásságának új 
publikálásáról. S itt kell szólnunk 
arról a sokJat ígérő könyvsorozatról, 
amely a Filmszakszervezet kiadásá-
ban "A film/barátok kiskönyvtára-
címen indult meg Bajomi Lázár 
Endre "Csillagok a francia film 
egén- című könyvecskéjével. 

Mindez azonban csak a kezdet 
kezdete lehet A magyar film fejlő-
dése egyre sürgetőbben követeli meg, 
hogy útját a tudatosító, a problémá-
kat tisztázó filmelmélet fénye viló- j 
gítsa be. fis a legnépszerűbb művé-
szet egyre gyarapodó tábora is el-
várja, hogy érdeklődését megfelelő 
színvonalú ismeretterjesztő irodalom 
elégítse ki. Gy. E-

dákat sem. Zalka és az internaciona-
lista ezredek esetében ezekre nincs 
is szükség, mert a tényleges haditet-
tek minden legendát, képzeletszülte 
cselekményt messze túlszárnyalnak. 
Gondoljunk csak az asztrahányi hős-
re, aki egyedül forgatta meg városá-
ban a történelem menetét, kezébe 
vette az ellenforradalom leveretését 
és győzelmesen véghezvitte azt. Em-
lékezzünk Perékopra, ahol. Frunze 
parancsára a tengeri apály idején 
kerülték meg a Vörös Hadsereg egy-
ségei a francia—angol hadmérnökök 
által megerősített krími hadálláso-
kat és Zalka Máté magvar ezredének 
huszár-rohamával 'hátulról vették be 
a perekop—csongári betonerődöket, 
Vrangel utolsó menedékét. 

Eddig írt történelmi filmjeimben, 
a múlt történelmi ábrázolásá-

ban a történelmi hűség és a művészi 
szabadság konfliktusát fel tudtam, 
vagy legalábbis fel akartam oldani 
az általános tipizálásban, a Zalka-
filmnél nem élhetek ezzeL Milliók 
élnek, akik még jól emlékeznek az 
első világháború korára, ezért a vi-
szonyok, életkörülmények nagyon is 
kidolgozott, hű részleteit követetik. 
És itt kerültem a nehéz feladat elé, 
hogy lehet a világháború, a hadifog-
ság, a polgárháború realisztikusan 
részletes ábrázolását összeegyeztetni 
ennek az öt évnek páratlanul inten-
zív eseményeivel, úgy, hogy minden 
mozzanat egyszerre többfelé világít-
son, fokozza a cselekményt, ábrázol-
ja a kort és formálja ki a jellemeket 
is. 

Az irodalmi forgatókönyv jelenle-
gi felépítése három pilléren 

nyugszik — Doberdo — hadifogság 
— és a polgárháború kora, Mindezt 
2800 méteren majdnem lehetetlen el-
mondani, hiszen nem egy kép kell 
a képzelet pihentetésére és arra is, 
hogy az élet jelentéktelen, hétköz-
napi képeivel enyhítsünk a film cél-
zatosságán, biztosítsuk az életszerű-
ségek A nagy cél, a világnézeti mon-
danivaló nem menti fel attól az írót, 
a rendezőt éá a színészt, hogy művé-
szi és meggyőző módon fejezze ki 
mondanivalóját Ellenkezőleg, aki 
valóban eszmei célt lát maga előtt, 
annak kell legkeményebben küzde-
nie a művészi megoldásért. 

BARABÁS TIBOR 


