
VALAHOL MAGYARORSZÁGON 
Tizenhat év elmúltáival ismét vé-

gignézni egy filmet még akkor is ér-
dekes, ha történetesen rossz, hát még 
ha olyan máig eleven szépségű, mint 
a -Valahol Európában*. Amennyire 
a bornak használnak az évek, any-
nyira ártanák a filmeknek. Hány-
szor, de hányszor csalódtunk régi 
filmemlékeinkben, megfakultak az 
idő során, vagy ami ennél is rosz-
szabb: nevetségessé lettek. Ezért ér-
zünk örömet és megkönnyebbülést, 
hogy nem szállt el a hajdani varázs-
iait, a filmraktár mélyén megőrizte a 
bádogdoboz. 

Mint valami jelentőségteljes ha-
tárkő yálasztja el a magyar filmmű-
vészet felszabadulás előtti és azt kö-
vető időszakát. Sem azelőtt, sem az-
után nem Ivóit még magyar film, 
mely ilyen szédületes sebességgel 
száguldottá volna be a nagyvilágot, 
ennyi megbecsülést szerzett volna 
hazánknak, hiszen mindenki tudta: 
a -Valahol Európában* valahol Ma-
gyarországon készült. 

Világsikerről beszélni, ebben az 
esetben, nem szerénytelenség. Hu-
szonkilenc ország mutatta be, az 
ENSZ védnökséget vállalt fölötte, a 

iocarnói fesztiválon megnyerte az 
első díjat. Négy nyelvre szinkroni-
zálták. Egy amerikai filmegyüttes 
Rómába utazott, hogy ötvenezer dol-
láros költséggel angolra ültesse át a 
filmet, mely eredeti állapotában sem 
került ennyibe. New Yorkban a 
Broadway-n, Párizsban a Champs 
Elysées-en sorbaálltak a mozik előtt. 
Az 1949-es év legnagyobb párizsi 
filmsikere, s hiába próbálta ezt a 
jobboldali sajtó olyan koholmányok-
kal ellensúlyozni, hogy Magyaror-
szágon betiltották, vagy hogy tulaj-
donképpen még a német uralom alatt 
készült. A kritikák felsőfokban írtak 
róla. Le Monde: -A háború befeje-
zése óta készült legjobb filmek 
egyike.* Combat: -A Valahol Euró-
pában a legszebb és legmegrázóbb 
művek közé tartozik, megrendítő do-
kumentum és stílusában is újat hoz.* 
France Soir: -A Valahol Európában 
egészen egyedülálló jelenség, másfél 
órára felrázza az emberi lelkiisme-
retet.* France Tireur: -Ez a magyar 
film korszakot jelent a filmgyártás-
ban.* Különös, és valljuk be, kissé 
fájdalmas érzés ilyen megállapításo-
kat olvasni. Micsoda reményeket 



keltettek, és milyen kevéssé tudtuk 
csak beváltani őket. 

Volt talán harmonikusabb és ne-
mesebben letisztult filmünk: a "Tal-
palatnyi föld-", volt a népköltészet 
báját idéző "Körhinta*, volt a "Ba-
karuhában* is, de egy sem tudott 
ilyen robbanékonysággal, átszelle-
mült hittel, a célzásnak ilyen mér-
vű biztonságiéval beletalálni a kor 
világméretű problémájába. Hogy a 
háború borzalmaitól elvadult, ott-
hontalan gyermekiek sorsa mennyire 
nyomta a felelősséget érző emberek 
Mkiiisimeretét, hogy a .téma mennyi-
re a levegőiben lebegett abban az 
időben, érdekes fellapozni Bertolt 
Brecht il944-ben, Londonban megje-
lent versét, a "Keresztes hadjárat 
1939*-et. Mintha a "Valahol Euró-
pában* ihlette volna meg a költőt, 
vagy a költeményt filmesítette vol-
na meg a "Valahol Európában*. A 
vers negyven szakaszból áll, csak 
egyes jellemző részletelt idézzük, a 
szokásosnál talán hosszabban, hogy 
átélhetővé váljon a szinte félelme-
tes érzelmi és hangulati azonosság. 

"Egy keleti városka népe 
Mikor már megjött a tél, 
Különös keresztes fuidról 
Egy gyermekseregről beszél. 

Sok éhező városi gyermek 
Csapatban gyalogol 
És magukkal 'hívnak másokat is 
Sok szétlőtt faluból. 

Az éjjeli rém elöl futva 
Hazát kerestek, ahol 
Nem dörög egyre az ágyú 
Hol csend és béke honol*... 

..."Lelhetsz, ott hitet és reményt 
Csajt ép húst nem, meg kenyeret 
És ne szidja őket, hogyha loptak 

olykor 

Aki nem adott nekik fedelet«... 

,..»S én most is látom a •kis 
sereget 

Ha szemen lehunyom, 
Mint baktaknalk romtól-romig 
Úttalan utakon ... 

A film mottója, mintha ugyanen-
nek a költeménynek prózában meg-
fogalmaaott zárósora lenne: "Fil-

münket a névtelen gyermeknek 
ajánljuk, azoknak a gyerekeknek, 
akiknek ez volt a sorsuk a történel-
mi idők országútjain, valahol Euró-
pában, valahol, ahol a háború viha-
ra végigsepert országokon, tájakon, 
embereken, életéken.* 

Ma már szinte érthetetlen, hogy 
hosszú ideig a filmét éppen ezért az 
összeosengéséért, az általános érvé-
nyűre való törekvéséért — melyet a 
"Valahol Európában* cím is kihang-
súlyozott, de amelyért mindenhol 
Európában magukénak érezték — 
kozmopolitizmussal vádolták, és éve-
kig elhallgatták. Azt vetették a sze-
mére, hogy nem jellegzetesen ma-
gyar viszonyokat ábrázol. Ebben van 
is némi igazság, csak az a kérdés, 
máért kell ezt feltétlenül elítélő ér-
telemben hangsúlyozni? Balázs Béla, 
aki Radványi Géza rendező mellett 
a film egyik írója volt, egy korabeli 
kritika hasonló támadására így vá-
laszolt: " . . . a mór Othello, és az 
olasz Romeo, valamint a dán ki-
rályfi egyformán Shakespeare*kora-
beli angolok, azonkívül, hogy általá-
nos emberi jellegük van. Az ember 
tragédiája viszont madáchian ma-
gyar, bér valahol a világűrben tör-
ténik. Mert ugye, nem a cim és a 
szerzői utasítások ós nem is a föld-
rajzi és folklórrészletek adják meg 
egy művészi munka koloritját, ha-
nem a sejtszövetek, a tapintása, a 
szaga. A filmnél, a legérzékibb mű-
vészetnél arcok, mozdulatok, han-
gok.* 

Egyébként azzal a furcsa ellent-
mondással találhatjuk magunkat 
szemközt, hogy a filmet ért minden 

Kuksi 



elmarasztalásnak igaza van, de még 
sincs igazsága. Emlékeztet Ekk 1931-
ben készült »Űt az életbe* című re-
mekművére, mely a polgárháború 
után csavargókká züllött bsszprizor-
nyikok átneveléséről szól? Emlékez-
tet. Igaz, hogy a film háborús kez-
dő képsora a német expresszioniz-
mus erős hatását mutatja? Igaz. A 
romos vár falai között élő világhírű 
karmester figurája túlságosan kita-
lált és irodalmiasan valószínűtlen? 
így van, mi tagadás. Melodramati-
kus a zsidó lánv visszaemlékezése? 
Melodramatikus. Sematikus és dur-
va a hortysta intéző alakjának áb-
rázolása? Még annál is durvább. A 
kis Kuksi-gyerek halálát a "demok-
ratikus Nemeesek* (egy régi kriti-
káiból idézzük) szentimentalizmusá-
val elevenítették meg? Van benne 
valami. Szókványosi és kidolgozat-
lan-e a végső befejezés? Az. Túlbur-
jánzanak-e benne a retorikai ele-
meik? A második felében kétségtele-
nül. 

És mégis, a kritikusi szemüveg el-
homályosul és az értelem megfonto-
lásait semmissé teszi a filmből su-
gárzó érzelmi szuggesztió, az a titok-
zatos és megfoghatatlan valami, ami 
művészetté avatja a művészetet. 
Hányszor esik meg éppen az ellen-
kezője: minden a helyén van, ért-
hfető, kerek, megoldott, reális, csak 
az égvilágon semmi érzelmi hatást 
nem tesz az emberre. Nem mindig a 
mikroszkóp a legmegfelelőbb alkal-
matosság az igazság feltárására. 
Gulliver az óriások országában a leg-
hamvasabb női bőr pórusait is iszo-
nyú krátereknek látja. 

A részletek valószínűtlenségét hi-
hetővé teszi az egész valóságossága. 
Kapcsolatot tud teremteni velünk, 
mert megérezzük az őszinte szenve-
délyt mögötte, a fájdalmat és a re-
ménykedést. Olyan vallomás ez a 
film, amilyenre csak a nagyon fia-
tal emberek képesek, vagy olyanok, 
akik sok szenvedés utón csordultig 
telve vannak hittel egy eljövendő 
élet szépségében. Ez a hit, a belső 
érzelmi átfűtöttség átforrósít min-
dent — még a hibákat is. 

A gyerekek világát megindítóan 
szép lírai realizmussal ábrázolja, 
talpraesett, egészséges humorral — 
néha akasztófahumorral! — oldva fel 
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az érzelmességbe forduló helyzete-
ket. De mer érzelmes is lenni, és eh-
hez legalább annyi művészi bátorság 
kell, mint az elkerüléséhez. Amikor 
a várfal tetején vidáman és csúfon-
dárosan szájharmonikázó Kuksit el-
találja a golyó, mintha Victor Hugó 
kis párizsi gamin-je, a fütyörésző 
Gavroche halálát költené újra. Ilyen 
elragadóan szemtelen gyerekszínészt 
sem fedeztek fel még magyar fil-
men, de olyan egyéniséget sem, mint 
Harkányi Endre, aki a megszólalá-
sig ugyanolyan, mint ma, csak ép-
pen kicsiben. De a többiek játéka 
mögött sem érezzük soha az idomi-
tást, mindegyikük kimondatlanul 
is egy-egy sors, egy-egy tragédia sú-
lyóit hordozza gyerekvállán. A fel-
nőtt színészek, Bánki Zsuzsa és Gá-
bor Miklós, el tudják felejtetni, hogy 
színészek. 

Lehet, hogy a karmester figurája, 
társadalmi jelenségként kuriózum, 
de olyan nagy színész formálja meg, 
mint Somlay Arthur, akinek min-
den kimondott szó arannyá válik 
szájában. A szavakat, még a legre-
toriikusabbakat is gazdag tartalom-
mal, sokértelmű jelentéssel tudja 
megtölteni, minden rezdüléséből em-
berség és bölcsesség sugárzik. És azt 
se felejtsük el, hogy a pátosznak és 
retorikának abban az időben egé-
szen más akusztikája volt, hiszen a 
film szinte közvetlenül a háború utón 
készült, a némaság hosszú évei után 
a szabadság és az eljövendő új élet 
dicséretének itt adhattak először 
hangot magyar filmen. 

Visszatekintve az Idő távlatából, 
úgy tűnik, mintha a kor problémáira 
való élénk és átélt .reagálás, ez a ma-
gashőfokú érzelmi lobogós szállt 
volna ki későbbi filmjeinkből. A 
"•Valahol Európában* belső kettőssé-
ge, mint valami jelzőtábla a törté-
nelmi idők romokon emelkedő ma-
gaslatán, két különböző lehetséges út 
irányába mutatott. Az ihletett rea-
lizmus és a sematizmus felé. Sajnos, 
nem az élső utat választottuk. £>e a 
művészet útjai néha kitérőket tesz-
nek. S talán egyszer magunk Is meg-
tanuljuk szeretni és megbecsülni ér-
tékeinket - erre nyújt örömteli re-
ményt ez a felújítás. 

LÉTAY VERA 


