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FILMMŰVÉSZETÜNK NEGYEDSZÁZADA 
Írók, tudósok, történészek, poli-

tikusok, s az egyszerű emberek száz-
ezrei idézik vissza ezekben a napok-
ban az elmúlt huszonöt év esemé-
nyeit: egy ország emlékezik. Sorsfor-
dító és korszakindító nagy törté-
nelmi győzelmekre, s a felemelkedés 
útját eltorlaszoló hibákra, évszáza-
dos küzdelmek diadalmas lezárására 
és a néhány éves botladozásokra: 
visszaesésekre. Egy nemzet emléke-
zik, hogy számba vegye mindazt, 
ami maradandó és folytatásra vár e 
negyedszázad történetéből, ami a 
lényege annak és átadja — ha nem 
is feledésnek (hiszen a feltörekvő 
osztályok, a haladó társadalmak le-
nini kötelessége hibáinak, tévedései-
nek számontartása is), de a törté-
nelemkönyveknek azt. ami járulékos 
és időleges kísérőjelensége volt e 
harcokban és eseményekben oly gaz-
dag negyedszázadnak. 

Van mire emlékeznünk nekünk is, 
akik a nép, a szocializmus szolgála-
tát az új magyar filmművészet hiva-
tásszerű gyakorlatával kötöttük ösz-
sze, akik a felszabadulással útjára 
induló új világ építése kulturális 
frontvonalának mind fontosabbá, 
lényegesebbé váló audivizuális terü-
letén tevékenykedünk. Hiszen nincs 
még egy olyan ágazata nemzeti kul-
túránknak, amelyben olyan gyöke-
res és alapvető lett volna a felsza-
badulás felszabadító hatása, mint 
éppen a filmművészetben; nincs 
még egy művészet, amelynek e ne-
gyedszázados fejlődése, olyan mere-
deken ívelt volna felfelé, mint éppen 
a filmé. S nemcsak azért, mert a 
többi művészetekben — az irodalom-
ban, a zenében, a képzőművészetben 
— gigászi elődök, nagyszerű előfutá-
rok sora, nemzedékei készítették elő 
nemzeti-társadalmi felszabadulásun-
kat, törtek utat, legalábbis a szel-
lem, a nemzeti öntudat világában 
annak a változásnak, amelyért mű-
vészetük eszközeivel — gyakran nyo-
mor. szenvedés, sőt pusztulás árán is 

— küzdöttek. Tehát nemcsak azért, 
mert a szabadságharcos-forradalmas 
magyar múlt, amelynek a magyar 
írók, költők, művészek nemcsak tük-
rözői, de többnyire szervezői, lelke-
sítői is voltak, olyan mércét és olyan 
minőségi normát hagyott örökül, 
amelynek „túlszárnyalásáról" nem 
beszélhetünk (és nem is kell beszél-
nünk). Már csak azért sem, mert a 
művészetek csúcsai a különböző ko-
rokban minőségi versenybe nem ál-
líthatók és nem mondhatjuk, hogy 
Goethe nagyobb vagy kisebb Hora-
tiusnál, Vörösmarty Petőfinél, Petőfi 
Adynál, Ady József Attilánál stb. 
Szemben a filmmel, amelynek rövid 
történelme általában és különösen 
a felszabadulás előtti kapitalista ma-
gyar filmipar művészi szempontból 
sivatagi esztendei ilyen normatívát, 
ilyen csúcsokat sem eszmei, sem mű-
vészi értelemben (persze a kettő 
összefügg egymással) nem hagytak 
örökül. Ellenkezőleg. Ha a nemzet-
közi szakirodalomban a Horthy-kor-
szak filmgyártásának nyomait keres-
sük, bizony könnyen kapunk olyan 
képet — még ha ebben -a sivatag-
ban volt egy két olyan oázis is 
mint Fejős Pál Tavaszi zápor-a, vagy 
Szőts István Emberek a havason-ja 
— mintha az nem is létezett volna, 
mintha a magyar film csak ezerki-
lencszáznegyvenöt után, a Valahol 
Európában-nal, a Talpalatnyi Föld-
del indult volna útjára. 

De — hangsúlyozzuk — ma mór, 
szemben mondjuk a felszabadulá-
sunk tizenötödik, vagy akár husza-
dik évfordulójával: nemcsak erről 
beszélhetünk, bár ezt is el kell mon-
danunk. Hiszen ez az elmúlt negyed-
század a magyar filmművészet tör-
ténetében egyszerre volt a nyelvújí-
tásnak, az agrárfelszabadulásnak, a 
proletárforradalomnak, a szó husza-
dik századi értelmében felfogott 
ipari forradalomnak, a kommuniká-
ciós forradalomnak a korszaka, sűrí-



tett fejlődésében a magyar múlt 
évszázados vívmányait szippantva 
magába, dolgozva fel, és fejlesztve-
korszerűsítve tovább a jelen tapasz-
talataival. S fia a magyar film ma 
már a nemzeti önkifejezésnek és ön-
ábrázolásnak, évszázados művészi 
médiumaival egyenértékű közege, 
amelynek nemzetközi presztízse, 
súlya, tekintélye olykor felül is 
múlja már a hagyományos (és nyelvi-
nemzeti adottságai miatt hagyomá-
nyosan háttérbe szorítottabb és el-
szigeteltebb) egyéb művészi ágakét 
— ennek a huszonöt esztendőnek az 
eredménye. 

De, bár jogos örömmel és jogos 
büszkeséggel beszélhetünk is film-
művészetünk nemzetközi súlyú ered-
menyeiről, mégis helytelen lenne, ha 
sikereink eltakarnák előlük azt a 
kanyaroktól, kitérőktől, sőt olykor 
zsákutcáktól sem mentes fejlődést, 
amelyen filmgyártásunk mai való-
ságához és mai színvonalához érke-
zett; ha elfeledkeznénk az „ínséges" 
esztendőkről, amelyek a művészi 
bőség esztendeit meg-megelőzték, és 
egy állandó és egyenletes fejlődés 
problémátlan korszakának fognánk 
fel az elmúlt negyedszázadot (vagy 
akár napjaink filmgyártását). Mint 
ahogy az élet semmilyen területén, a 
filmművészetben sem volt ez így. 
Nemcsak azért, mert a művé-
szetek természetrajzához tartozik 
a produkció, a teljesítmény va-
lamiféle hullámzása, a tehetségek 
feltűnésének, az ihlet „kegyel-
mének", a kísérletezések, útke-
resések beérésének váratlan és 
kiszámíthatatlan adottságai sze-
rint. (Ezért tűnik olyan művészet-
idegennek, esztétika-ellenesnek, sőt 
olykor már provinciálisnak az a 
szemlélet, amely két gyengébb film 
után hullámvölgyről és egy-két jobb 
után hullámhegyről beszél, olyan kis 
időegységekbe szorítva egy művé-
szeti folyamat értékelését, ami egy 
évi tizennyolc-húsz filmet készítő 
filmgyártásban már egyenesen komi-
kus.) Hanem azért is, mert a mű-

vészet — nem véletlenül értelmezi a 
marxista esztétika tükrözésnek — 
valóban a legérzékenyebb tükre, 
reagense az életnek, s ahol annak 
vezérlő eszméi eltorzulnak, ez a tü-
kör is elhomályosodik, fényét veszti 
(különösen ha nem válhat a torzu-
lásokat jelző, a hibákra is őszintén 
figyelmeztető tükörképpé). 

Hisszük, hogy nem ünneprontás, 
hanem ellenkezőleg, az ünnep szo-
cialista és pártos értelmezése, ha az 
elmúlt huszonötesztendőnek ezeket 
a tanulságait is felidézzük, hiszen 
így válik csak teljessé és gyümölcsö-
zővé a történelmi értékelés, ebben az 
összefüggésben mérhetjük fel a ma-
ga igazi jelentőségében eredményein-
ket is. Ugyanis minden művészi ág 
közül, éppen a film a legérzékenyebb 
mutatója ama eszmei-társadalmi 
alap „egészséges", vagy beteg voltá-
nak, amelyen felépül. A költő, az 
író, a zeneszerző, a festő elvonulhat 
a magányába, dolgozhat a fiókja, 
vagy a műterme számára is, kivár-
hatja az időt, amíg a nyilvánosság 
elé léphet, ha hisz abban, hogy az 
idő neki, felfedezett igazságainak 
dolgozik. A film azonban az alkotók 
és a finanszírozók, a rendezők és a 
kultúrpolitika állandó jellegű esz-
mei-gyakorlati együttélését, harmo-
nikus együttműkölését kívánja meg. 
Ha ez megbomlik, ha a filmművé-
szek úgy érzik, önmaguk, meggyő-
ződésük ellen kénytelenek dolgozni, 
vagy a kultúrpolitika úgy véli, hogy 
nem adhat bizalmat a film meste-
reinek — az egész filmkultúra meg-
sínyli az egyetértés eme megbomlá-
sát. És fordítva: nincs még egy olyan 
művészi ág, amelynek sikerei annyi-
ra közvetlenül tanúskodnának a kul-
túrpolitika kulturáltságáról, rugal-
masságáról, életességéről és a művé-
szet (s ezen belül a művészi kri-
tika) sajátosságai iránti érzékeny-
ségéről is, mint éppen a film. 

Olyan tanulsága ez az elmúlt hu-
szonötesztendőnek, amit végzetes hi-
ba lenne nem felismernünk, hiszen 
ez az az alap, amelyen a jövő, az 



elkövetkezendő negyedszázad film-
művészete továbbfejlődhet és kibon-
takozhat, s amelyben egyéb tanul-
ságaink-tapasztalataink egységes 
képpé rendeződhetnek. A magyar 
filmművészet többirányú harcban 
„nőtt fel", vált jelentőssé. S bár eze-
ket a harcokat becsülettel vívta 
meg, az eszmei aréna adottságaihoz 
tartozik, hogy küzdelmei sohasem 
zárulnak le véglegesen, hogy ered-
ményeit ébren kell tartani ahhoz, 
hogy eleven erőként hassanak to-
vább. Ilyen csata volt az, amely a 
filmért mint művészetért zajlott le 
— az ellen az elképzelés ellen, 
amely csak iparnak, csak a 
népszórakoztatás alantas formá-
jának fogta fel (hiszen, hogy a film 
művészet, azt először a szocialista 
kultúrpolitika fogalmazta meg). Az-
után azok ellen a nézetek ellen kel-
lett harcba indulnia, amelyek — ha 
nem is mindig kimondva, megfogal-
mazva, de gyakran úgy is — a köz-
vetlen agitáció eszközei közé sorol-
ták volna be. Majd azok ellen, akik 
önálló nyelviséget, kifejezőeszközeit 
vonták kétségbe, a művész iségnek 
valamiféle, csak irodalmi koncep-
ciója jegyében. Később a művészi 
kritika, majd a művészi egyéniség 
jogainak az elismeréséért; a film új 
társadalmi helyzetéért és presztízsé-
ért; a differenciált közönséghez való 
szólás jogáért (amibe egyaránt bele-
számítanak a modern művészfilmért, 
és a modern színvonalas közönség-
filmért, szórakoztató filmért folyó 
erőfeszítések, bár csak jobb hiányá-
ban alkalmazzuk ezeket a kétes és 
vitatott kifejezéseket). Azután a film 
önálló bölcseleti arculatáért, nemzeti 
jellegéért (amely a nemzeti sorsért 
vállalt felelősségéből, a múlt kriti-
kai átvilágításából, a jelen valóságá-
nak meghódításából táplálkozik, ha 
még kissé egyenlőtlenül is), és így 
tovább. 

Ezek a küzdelmek le is zárultak, 
folytatódnak is. S bár úgy tűnik vég-
érvényesen a múltté az a korszak, 
amelyben a magyar film ijesztő 

igénytelenséggel másolta mindazt, 
ami a legrosszabb volt a Hollywood 
és az UFA álomgyáraiban, és — 
mondjuk — a sematizmus újrafeltá-
madásának is hiányoznak az ideoló-
giai feltételei, vagy a film művészi 
önállóságát sem igen lehet már két-
ségbevonni (és így tovább) — mind-
az, ami eme szellemi alapállások 
gyakorlati kísérőjelensége volt, időn-
ként kísért még, s az igényes művé-
szetnek újra és újra harcba kell 
szállnia ellenük. De ennek a harc-
nak már van hagyománya, már van 
olyan magasszínvonalú, eszmei-mű-
vészi normatívája a magyar film-
művészetnek, amely éppúgy kötelez, 
mintahogy kötelező a nagyok példája 
az egyéb művészi ágakban. S már a 
film alkotó, kritikai, és tudományos 
vezető köreiben is éppúgy meg van 
az alapja a további fejlődésnek, 
mint ahogy a közönségben is kiala-
kulóban van az a lelkes és egyre 
növekvő gárda, amely igényeivel, 
színvonalával ösztönzője és lelkesí-
tője a magyar filmművészetnek. 

Ha a vége jó, minden jó — tartja 
a közmondás. A művészetben azon-
ban nincs kezdet és nincs vég, a 
művészet szakadatlan harc az újabb 
és újabb fejlődésért, s ha a művé-
szet nem hódít meg új területeket 
önmaga számára, akkor — bármeny-
nyire paradox is ez — a régieket is 
elveszti. Eredményeinket tehát, a 
jól végzett munika öntudatát átad-
hatjuk a művészettörténetnek — a 
nemzeti kultúra e hivatott sáfárjá-
nak —, hogy figyelmünket a jövő, 
a feladatok felé fordítsuk, hiszen a 
megtett út iránti tiszteletünk csak 
a megteendővel szembeni várakozá-
sunkat növelheti meg. S a magyar 
filmművészet előtt még mindig ott 
áll a nagy és örök feladat: a küzdő, 
s a küzdelmeiben mindig megújuló 
ember, napjaink emberének ábrázo-
lása, kérdéseinek megválaszolása — 
a filmművészet eszközeivel. S ez a 
feladat kiapadhatatlan mint az 
élet, termi újra önmagát szünte-
lenül. 



SZEMTŐL SZEMBE 
A túlélők lelkiismerete drámákkal 

terhes, hiszen így vagy úgy, valami-
féle számadással tartozunk a mellet-
tünk és az értünk elesettekért. Ez 
nemzedéki sorsa a ma negyvenöt 
éven felülieknek, de szólni kell 
róla a fiatalokhoz is. 

A kegyelet is e tartozás lerová-
sának egyik módja. Emlékműveket 
avatunk, s a hősök nevét aranyló 
betűkkel írjuk fel a márványtáb-
lákra. 

Ám tudjuk belül, hogy nemcsak 
ilyen márványba vésett emlékezés 
van. Nemcsak tavaszi napsütésben 
megfürdethető, ünnepi zászlódíszbe 
öltöztethető demonstrációból állhat a 
történelmi emlék-idézés, hanem kín-
lódva takargatott, temetgetett, mégis 
felszínre törekvő nyugtalanságból és 
felelősségből is. 

A magyar történelem utóbbi fél-
évszázadát besötétíti a fasizmus, 
amelyből huszonöt éve éppen az or-
vul megtámadott szovjet emberek 
emeltek ki bennünket. Árnya azon-
ban tovább kísért a lelkiismeretünk 
mélyén. Ebből az érdes szókimon-
dással megmintázott kontrasztból 
építi fel Dobozy Imre a maga em-
lékező filmjét, amely előző formá-
jában a Nemzeti Színház műsorán 

szereplő színdarab volt Eljött a ta-
vasz címmel. 

A felszabadulás pja az életöröm 
ünnepe; szabad-e, helyes-e negron-
tani önmardosó lelkiisme ti per-
újrafelvétellel? A művész, akit az 
igazság kötelez, másként nem is igen 
közelítheti meg a témát, mint hogy 
a tragédiát konokul észben tartja, 
különben a felszabadulást, mint tör-
ténelmi tényt és mint lelki élményt, 
megfosztaná élő mivoltától, eszmélte-
tő erejétől, valóságtartalmától, éppen 
attól, amiért ünnepelnünk kell és ér-
demes. Ahogy a születés nagysága a 
vajúdás kínjaival teljes, ugyanúgy a 
szabadság öröme az egykori béklyók 
és sebek nyomainak fájdalmán mér-
hető meg igazán. Ezt az indulattól 
áthevült szembesítést végzi el Do-
bozy Imre és Várkonyi Zoltán film-
je, nemzeti elbukásunknak mintegy 
keresztmetszetszerű bizonyító anya-
gával hirdetve, hogy mit gyűrt maga 
alá a felszabadulás nagy sorsfordu-
lata. 

A bűnök és a mulasztások haza-
járó lelkei pergetik le előttünk a 
történelem és a saját szerepük vét-
kes és végzetes félreismeréseinek 
tragédiáját. Mi támad fel előttünk? 
Az önvád vagy az önigazolás? A 
film nem tisztázza, hogy voltaképp 

Jelenet a filmből 



Básti Lajos és Tolnay Klári 

kinek-kinek milyen mérvű a felelős-
sége; itt az agresszív háború első 
percétől és a Don-kanyartól egészen 
az ország nyugati határszéléig ma-
gukkal hurcolt lelki és szemléletbeli 
tényezők összejátszásáról van szó, 
amelyek vitában állnak egymással és 
képtelenek még a meredély szélén 
is az egyértelmű elhatározásra. A fi-
nálét látjuk, a törvényszerűen bekö-
vetkező véget, a szomorú betetőzést. 

Ketten, akkor 45 áprilisában a 
nyílt ellenállást "választották, s a kö-
zeli láger foglyainak fegyveres ki-
szabadítására vállalkoztak. Vértanú-
ként haltak meg. Most,- huszonöt 
évvel később az ő emlékükre emelt 
márványtábla felavatására hívták 
össze a század életbenmaradt volt 
katonáit. Szám szerint tízen jöttek 
el. És itt, az emléktábla és felava-
tásának közvetlen közelségében el-
kezdődik a másikfajta, a korántsem 
kegyeletes megünneplésre szánt le-
leplezés, az emlékek szinte szóról 
szóra, mozdulatról mozdulatra való 
felszaggatása, ez az elkeseredett és 
gyanakvó tetemrehívás és számon-
kérés. 

Hatvanhárom magyar és ötven 
szovjet katona esett áldozatául tel-
jesen feleslegesen és értelmetlenül 
egy félig kimondott parancsnak. Ki-
nek a lelkén szárad a vérük? A vád 
a századparancsnok ellen irányul-

aki az utolsó órákban a felsőbb 
ukázt megtagadta, a nyilasokkal és 
a németekkel sem volt hajlandó 
többé egy követ fújni, kész volt a 
szovjet erőknek megadni magát, 
tiszttársaival a fegyvert is lerakta, 
csak épp a legénységnek felejtette el 
kiadni a tüzet szüntess-parancsot. 
Valóban fatális feledékenység volt-e 
ez csupán, vagy a tett, a lépés bű-
nös inga tagsága? —, a válaszon ma-
gunk tépelődhetünk. A mozaikos 
vádló-védekező szerkesztés inkább 
azt igyekszik felderíteni, hogy már 
korábban több fázisa volt a megtor-
panásnak, tehát az ügy és a katonák 
elárulása folyamatosnak tekinthető, 
s bárhogy igyekeznek is maguktól 
elhárítani: együttesen kell hordoz-
niuk a felelősséget, a bűntudatot, 
amelyet nem a tételes törvény, ha-
nem a lelkiismeret szab ki rájuk. És 
viselni is fogják. Némán, magukba 
rejtve, egész életükön át. Ez egyben 
a történelem jogos ítélete az egész 
jogtalan fasiszta hadviselésért, amely 
a sarzsik és viselőik felfogásbeli kü-
lönbözősége ellenére is, csírájától a 
végső csődjéig kizárólag pusztítani és 
ölni tudott. 

Dobozy Imre olyan típusokat ver-
buvált össze a megelevenített per le-
bonyolítására, amilyenek a horthysta 
hadsereget, szellemi összetételét te-
kintve, valóban jellemezték. Az úri, 
tanáros kimértségű és emelkedett-



ségű százados, a vérrel-halállal ne-
hezen kibékíthető orvos, a náci tem-
pót gyűlölő, s attól a magyar fel-
sőbbrendűségre kényesen elhatáro-
lódó zászlós, a gyilkolás és emberva-
dászat szadista gyönyöreibe szédült 
őrmester, a feszes, igazi vitézi vir-
tusú szakaszvezető — és így tovább 
—, akik civil lényükkel eltakarták, 
de végleg el nem temethették front-
énjüket. Bizonyos fokig erénye az 
írói munkának az is, hogy a ma-
gyarok harci helyzetére és magatar-
tására, a parancsolok és engedelmes-
kedők erkölcsi pozíciójára utaló pub-
licisztikai megnyilatkozások szócsö-
véül használja fel a szereplőket és 
a szituációkat; bizonyos, hogy a néző 
megjegyzi és tanulságként fogadja 
magába ezeket. Nagyobb drámai ha-
tékonysággal kellene érvényesülniük 
azonban az emberi összecsapásoknak, 
mert a filmen ezek is inkább tanul-
ságérvényűek. A katartikus erő hát-
térbe szorul az olykor aprólékos és 
illesztgető okfejtések mögött. Min-
denki túlzottan is ésszel és logikával 
halad előre, a szenvedélyek kifelé 
csapnak, s nem mélyülnek érzelmi, 
belülről is átélt konfliktussá. 

Persze elgondolkoztató, miért van 
ez így. Hiszen a már ismertetett 
alaphelyzet — a hivatalos, ünnepi 
emlékező aktus mögül feltámasztott 
gyötrelmes egyéni emlékezések lánca 
— sokatmondó, gondolatilag kife-
jező, de ugyanakkor a szubjektum 
tartományait is megmozgató drámai 
keret. Miért maradt a szenvedéllyel 
újjáélesztett akciók sorozata na-
gyobbrészt mégis külsődleges? Nem 
azt mondtam ezzel, hogy a filmi fe-
szültséget, az izgalmat, a jó ritmust 
nélkülöző, hanem azt, hogy a kelle-
ténél illusztratívabb. Talán mert — 
érzésem szerint — fölébe kerekedik 
a megrázkódtatásnak a megírás tech-
nikája, a szerkezet szigora és adagolt 
szabályossága, amire az indokoltnál 
több alkotói energia folyik el. Talán 
helytelen, hogy összehasonlító pél-
dára hivatkozom, hiszen különböző 
filmeket nem ildomos közös követel-
ményekkel felruházni, de a Hideg 
napokban ez a retrospektív módszer 
egységes oknyomozói és pszichológiai 
folyamattá olvadt, egyszerre mélyült 

és szélesedett, egyképpen táplálko-
zott a filmbeli múltból és jelenből, 
s nem illusztrálta egyik a másikat. 
Várkonyi Zoltán rendezői stílusa 
még keményebbnek, és sarkítottabb-
nak látszik, valamiképpen mégsem 
kapaszkodik az emlékezés képeibe 
oly kényszerítő erővel az újraátélés 
elkerülhetetlen belső parancsa, ezért 
a bizonyító eljárás és a tények meg-
világosodása sem belülről, hanem 
inkább kívülről megy végbe. 

Adott körülmények között ez a 
módszer sem elfogadhatatlan, hiszen 
a dokumentumdráma is a mi korunk 
műfaja. A Szemtől szembe azonban 
a személyes, tehát hagyományos ér-
telemben vett drámai analízisből 
igyekszik levezetni a tágabb, a tör-
ténelmi érvényességű cselekedeteket. 
Sőt, itt még valamivel több is a tö-
rekvés: a film hőseinek önanalízise, 
amelynek azonban éppen a mélység-
dimenziója, a lélek-kivetítő belső 
síkja kevéssé megvilágított. 

Visszavezethető ez arra a benyo-
másunkra is, hogy voltaképp a vász-
non is a színpadi formák maradtak 
uralmon. De nem ez a baj, nincs vi-
tatkozni valónk a film — forma sze-
rinti — filmszerűségével. Várkonyi 
Zoltán hozzáadta a képek sodró ere-
jét a szóhoz, emlékeztethetek a ta-
lálkozó bajtársak első emlékpró-
bájára; a fejből felsorolt századnév-
sorra, amely alatt néma temetői fej-
fák sorakoznak a szemünk elé. A 
montázs-technika voltaképp hibát-
lan, viszont a szó és a kép mind-
végig csupán egymás mellett halad, 
igazán eggyé ritkán válik. A szín-
pad verbális anyaga kelt képi életre 
a filmen is, s ez az, ami valójában 
idegenséget okoz. Ott, a színpad jel-
zett világában másfajta látomást 
szuggerál a játék, és a színészek aj-
kán megelevenedő szó, több a bizo-
dalmunk jelképvaltukban, elvonat-
koztatottságukban. Ott a lelkiisme-
ret összetoborzó és megidéző szavát 
felfoghatom egyfajta belső vizualitás 
izgalmi fölindulásának. Itt azonban 
az össze toborzottak és megidézettek 



gépkocsikon érkeznek a valódi szőlő-
dombra, s nem az önvizsgálat ítélő-
székére állítanak be a színfalak 
mögül. A rendező vizualitása itt a 
filmen nem lett teljességgel a mienk. 
Hogy ez az irodalmi anyag elnyerje 
a szükséges filmi szuverenitását, ah-
hoz gyökeres átértékeléssel a film kö-
zegéhez, a film saját vizualitástör-
vényeihez kellett volna újjáalakítani, 
s ahol lehet, a film képi eszközeit — 
és ehhez a másfajta színészi játék-
felfogás is hozzátartozik — a szó 
helyére és nem melléje kellett volna 
állítani. A "nyelv és a gondolat kép-
keltő, képteremtő ereje a színházban 
másképp érvényesül, önállóbban, a 
képzelet fokozottabb bevonásával, 
filmen inkább magának a képnek 
kellene gondolatkeltő, gondolatte-
remtő hatással rendelkeznie. 

Bizonyára innen ered, hogy a film 
láttán kétkedőbbek vagyunk némely 
irrealitásokkal szemben, mint a 
színházban. Szeretném hangsúlyozni, 
hogy nem azon áll vagy bukik egy 
film hitele sem, miszerint minden 
szereplője a józan logika szerint cse-
lekszik -e, nem is sorolom, hogy mi-
lyen következetlen s némelykor alig 
hihető mozzanatok keverednek el itt 
az élethitelű részletekben, hiszen a 
téma akkor kerül igazán veszélybe, 
ha magamban megkérdőjelezem: 
ennyire más és másnemű múltbéli 
ballaszt, hovaállás, jellem- és nézet-
különbség nem teszi-e egyáltalán 
kizárttá a feltételezést, hogy ezek az 
emberek, ebben az összetételben, 
még egyszer egybegyűjthetők-e és 
készek-e, hajlandók-e önként egymás 
szemébe nézni. A színházban kevés-
bé zavart az a gondolat, a film né-
zésekor, talán az emberi differen-
ciák kinagyítása miatt, hamar elő-
tolakodott. 

Várkonyi Zoltán az írói anyag 
színpadi értelmezését, a szereplők 
játszatását mozgalmas filmkoreográ-
fia segítségével tágította ki, mégis a 
színpadi dialógusok kereteiből, az 
ide-oda váltó időjáték ellenére, nem 
igen tudott szabadulni. Ami pedig 

Sinkovits Imre 

így a film hatásfokából elveszett, azt 
a rendező az indulati feszültség éle-
zésével igyekezett kipótolni. Illés 
György operatőr színes látványt 
adott a pezsgő eseményekhez. 

A szereplők közül a drámában 
voltaképp senki sem foglal el cent-
rális helyet, így nem ejtünk csorbát 
az igazságon, ha jó teljesítményeik 
elismerése mellett ezúttal nevük fel-
sorolására szorítkozunk. A tíz em-
lékezőt Básti Lajos, Sinkovits Imre, 
Benkó Gyula, Szabó Gyula, Szirtes 
Ádám, Bitskey Tibor, Koltay János, 
Latinovits Zoltán, Horváth József, 
Agárdy Gábor alakítja. Nem tudott 
viszont — s a j n o s — eléggé termé-
szetessé és meggyőzővé válni a meta-
morfózis, az, hogy arcukra, alak-
jukra öltsék és habitusukba oltsák 
huszonöt év éles időkülönbségét. 

Végül is kihallottuk a képekből az 
író indulatát: a felelősségérzet elmo-
sása kínzóbb teher az őszinteségnél. 
Az emlékoszlopok fényébe húzódva 
sem felejthetjük és vethetjük el a 
magunk nem mindig hősi pózba illő 
szerepét. 

SAS GYÖRGY 



AZ ÉLŐ LENIN FILMEN 
B E S Z É L G E T É S M I H A I L R O M M A L 

Lenin születésének 100. évforduló-
jára a szovjet alkotók több filmmel 
készülnek. A Lenin-dokumentumok 
megmentése, restaurálása, önálló do-
kumentumfilmmé alakítása Mihail 
Romm nevéhez fűződik. Erről a 
munkáról és most készülő filmjéről, 
terveiről kérdeztük meg a rendezőt. 

— Hallottuk, hogy az 1949-ben 
készített 20 perces Leninről szóló do-
kumentumfilmjét most átdolgozta. 
Miben állt ez az átdolgozás? 

—r Azt hiszem helytelen lenne itt 
átdolgozásról beszélni. Az Élő Lenin 
című film alapját az addig fellel-
hető dokumentumfelvételek alkották. 
Ehhez a legutóbbi időkig csak 2—3 
kockát találtunk. A kísérőzenét vál-
toztattuk meg, valamint Szurkov 
költő írta át a kísérőszöveget. A fil-
men lényegében nem változtattunk. 
A munka a film összeállítása idején 
volt nagyon érdekes. 

— A hiányos és megrongálódott 
anyagból hogy sikerült akkor meg-
menteni egy dokumentumfilmre va-
lót? 

— Óriási munkát kellett végez-
nünk. Három operatőr és hat retusőr 

mintegy félévig szinte megállás nél-
kül dolgozott a filmen, ötpercnyi 
dokumentum anyag állt rendelkezé-
sünkre. Ezt az anyagot jómagam és 
Scsukin is nagy előszeretettel hasz-
náltuk fel a későbbiekben. Alaposan 
megismertük a film minden kocká-
ját. És ahányszor megnéztük, mindig 
elégedetlenséget éreztünk: miért 
ilyen kevés ez az anyag, és gondol-
koztunk, hogyan lehetne megjaví-
tani a minőséget. 1949-ben örömmel 
fogadtam a javaslatot, hogy Lenin 
dokumentumaimat felhasználva: ve-
gyek részt a V. I. Lenin című doku-
mentumfilm forgatásában V. Belja-
jev rendező és E. Kriger forgató-
könyv-író társaságában. Rendel-
kezésünkre állt az említett rö-
vid dokumentumanyag, és a Le-
nin temetésén készült film. A 
temetésről szóló film túl hosszú 
volt, több ezer métert forgat-
tak. Az élő Lenint bemutató rész 
aránytalanul rövid volt. Lenin nem 
szerette, ha filmezték. Másrészt az 
operatőrök nagyon kevés, mintegy 
20—30 méter nyersanyagot kaptak 
egy-egy riporthoz. Ezeket a híradók-
ban felhasználták, a negatívok nem 
maradtak meg. A vágók őriztek meg 
néhány nagyon értékes képet, ame-
lyek vágás után kimaradtak. Ezek 
kerültek a mi dokumentumfilmünk-
be. 

— A technikai problémákat hogy 
oldották meg? Elsősorban a képse-
bességre gondolok. 

— Ismert dolog valóban, hogy a 
némafilmnél a figurák gyorsabban 
mozognak. Ez a gyors mozgás hatott 
Borisz Scsukin alakítására a Lenin 
októbere című filmben. 

— Elhatároztuk, hogy minden Le-
ninnel kapcsolatos anyagot felhasz-
nálunk, eljuttatunk a nézőkhöz. A 
meglevő anyag minden egyes koc-
káját fehér papírra vetítettük ki, és 
a papíron puha ceruzával restaurál-
tuk a képet. Hogy 2 másodpercnyi 
anyagot, azaz 1 méter filmet kap-

Vladlmir Iljics Lenin 



Borisz Scsukin a Lenin Októberé-ben. 
Rendezte: Mihail Romm 

junk, ahhoz 108 retusálást kellett 
végeznünk. 

— Fontos feladat volt a film las-
sítása, hogy a mai képsebességhez 
szokott néző elfogadja hitelesnek. 
Amikor Lenin megjelent a képen, a 
képsebességet 16-ról 24-esre kellett 
gyorsítani. Így minden gesztus, lé-
pés másfélszeresére lassul. Ehhez 
minden második kockát kétszer fel 
kellett venni. De csak olyan kockát 
lehetett megkettőzni, ahol nem volt 
élet mozgás, összesen mintegy 40 
ezer kockát kellett ily módon retu-
sálni. 

— Ez a film szolgál azóta mintául 
fotósoknak, festőknek, szobrászok-
nak Lenin alakjának megmintázásá-
hoz. 

— Melyik rész a legemlékezete-
sebb az ön számára ebből a filmből? 

— Azok a képek, ahol Lenin mo-
solyog. A mosolygó Lenin képe eb-
ből a dokumentumanyagból ismert. 
Közismert Gorkij írása Lenin moso-
lyáról. Valóban csodálatos volt a 
humorérzéke. Krupszkaja mesélte, 
hogy sokszor könnyezett a nevetés-
től. A legnehezebb években, amikor 
az élet annyi nehézség elé állította, 
megőrizte készségét a vidámsághoz, 
a humorhoz. 

— Ez a film tehát felbecsülhetet-
len értékű dokumentumokat tartal-
maz. Ügy tudjuk, hogy a lenini té-
mával új filmben is foglalkozik. Mi-
lyen film lesz ez? 

— Dokumentumfilmet készítek, az 
Első oldalak-at két fiatal rendező-
vel, tanítványaimmal: Szergej Lin-
kovval és Kosztantyin Oszinnal. Eb-
ben a filmben a szovjet művészetben 
végbement változásokat mutatjuk 
be, a lenini téma megjelenését és 
fejlődését a művészetekben. 

— Mit foglal tehát magában ez a 
film? 

— A forradalom első napjaitól 
kezdve a forradalom és Lenin alak-
jának az ábrázolását a különböző 
művészetekben. Kezdve John Reed 
könyvével, amely a forradalomnak 
első kitűnő krónikája. Ez az első 
irodalmi portré képezte alapját 

Eizenstein filmjeinek is és az én 
munkáimnak is, a pétervári és 
moszkvai események irodalmi ábrá-
zolását használtuk fel. 

— Igyekszünk bemutatni a húszas 
évek forradalmi művészetét. Szó lesz 
arról, hogy Andrejev és Altman Le-
nin dolgozó szobájában hogyan készí-
tették portréikat. Lenin közölte, 
hogy nem fog és nem is tud modellt 
ülni. Munka közben, tárgyalás köz-
ben rajzolták Lenint. 

— A húszas években valódi kul-
turális forradalom ment végbe. Nem 
szeretem mostanában ezt a kifeje-
zést, de itt pontosan arról volt szó. 
Rendkívül nehéz gazdasági körül-
mények között (10 dkg kenyér volt 
a napi fejadag) óriási dolgok tör-
téntek. Űj stúdiók nyíltak a művé-
szek számára, én is ilyennek a tagja 
voltam. Gorkij és Blok irányításával 
kiadták — bár nagyon rossz minő-
ségű papírra — a világirodalom re-
mekeit, görög tragédiákat. Shakes-



pearet stb. — nagy példányszámban, 
hogy mindenkihez eljusson. 

— A Téli Palota ostromát termé-
szetes díszletek között elevenítet-
ték fel, izgalmas történelmi panto-
mim volt ez, tömegek részvételével. 
Amikor Kerenszkij megjelent, hatal-
mas naturális hanghatás kísérte: 
kereplők, kalapácsok stb. zaja. Az 
egész országban ilyen tömegeket ak-
tivizáló események voltak. Ezekről 
szól a film egyik fejezete. Egy másik 
fejezetben Gorkij tevékenységét mu-
tatjuk be. Majakovszkij, majd 
Eizenstein munkássága alkotják a 
film egy-egy új részét. Eizensteinnel 
kapcsolatban három filmről van szó: 
Sztrájk, Patyomkin páncélos, és az 
Október. Elsősorban természetesen 
az Október-rel foglalkozunk. M. 
Strauh Eizenstein asszisztense volt, 
a színészkeresés volt a feladata. 
Strauh találta Mikandrovot Eizen-
stein filmjéhez. Strauh ekkor még 
nem tudta, hogy ő is fogja Lenint 
játszani, kitűnően. Eizenstein triló-
giája jelentős helyet foglal el a film-
ben, majd az 1927—37 közötti évti-
zed kap nagy szerepet: erre az idő-
szakra esik Gorkij visszatérése, Ma-
jakovszkij halála. 

Makszim Strauh — a Lenin Lengyelor-
szágban című, Jutkevics-fllmben 

— Mi a véleménye Lenin alakjá-
nak színészi megformálásáról? 

— Lenint filmen ábrázolni bonyo-
lult, felelősségteljes munka drama-
turgiai, rendezői és színészi szem-
pontból egyaránt. Strauh és Scsukin 
Lenin alakításai húszéves színházi 
munka eredményei. Nemcsak színészi 
tehetség, hanem emberi adottságok, 
megfelelő intellektus is szükséges 
hozzá. Scsukin játékában legfonto-
sabb: Lenint mint embert bemutatni, 
az emberi tulajdonságait, a humorát 
érzékeltetni. Ennek a filmnek az el-
készítéséhez Scsukin adott inspirá-
ciót. Lenin alakja szervesen kapcso-
lódik filmemhez. 

— ön, hogy kívánja Lenint be-
mutatni? 

— Másfél órám van, én ezalatt 
nem a vezért, a forradalmárt, a filo-
zófust akarom bemutatni —, erre 
hetek kellenének — hanem az em-
bert. Azt, ami érthető a nép szá-
mára, a világos emberi jeliemet, 
hogy megérezzék a lényeget, hogy 
megszeressék a filmvászonról Lenint. 
Scsukinnak elhitték, hogy Lenint 
látják, nem azért, mert külsőleg ha-
sonló, hanem azért, mert emberileg 
alkalmas a szerepre. Nélküle nem 
kezdtem volna ennek a filmnek a 
készítéséhez. A filmet márciusban 
fejezzük be. 

— Milyen új filmet tervez? 

— Belekóstoltam a dokumentum-
film műfajába, nem tudok szabadul-
ni tőle. Sok fontos dolgot lehet így 
elmondani. Többrészes filmet terve-
zek, A világ ma címmel. Sok nyug-
talanító esemény zajlik le a világ-
ban napjainkban. Aggaszt az embe-
riség helyzete. A megoldást nekünk 
kell megtalálni. Ehhez szeretnék 
filmemmel hozzájárulni. Ez rendkí-
vül bonyolult, egyedülálló munka 
lenne, az alapanyagon sokat gondol-
koztam már. A megvalósítás nem 
lesz könnyű, technikai okokból. A 
világ sok országában kellene for-
gatni, Amerikában, Japánban stb. Én 
minden esetre örömmel és lelkese-
déssel készülök erre a filmre. 

PAP PÁL 



A HETEDIK S Z I N K R O N S Z E M L E UTÁN 
Nyolc mozifilm és tizenegy tévé-

produkció szerepelt az idei szinkron-
szemle műsorában. Az alkotások tol-
mácsolása próbára tette az erőket, 
hiszen a mezőnyben — a modern lé-
lektani drámától a könnyed komé-
diáig, a játékos rajzfilmtől a klasz-
szikus mű adaptációjáig — számos 
műfaj és stílus képviseltette magát. 
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
az átültetések színvonala — a fel-
adat nagyságához mérten — egyen-
letesen jó; a tehetséges szinkronal-
kotók sok ötlettel és dicséretes igé-
nyességgel teremtették újjá az ide-
gen hangi világot. A korábbi évek-
ben inkább megbízható átlagtelje-
sítményekről szólhattunk; idén — 
mikor már-már megszokott a bra-
vúr — minőségi előrelépésről szá-
molhatunk be. 

A kiváló alapfilm rendszerint jó 
teljesítmény elérésére sarkallja a 
szinkron készítőit is; az eddigi szem-
lék nyertesei között az Elvtársak, a 
Tom Jones, a Nem félünk a farkas-
tól, a Kortársaink stb. címét olvas-
hatjuk. Az idei versengés legjobbjai 
is kiemelkedő filmek szinkronizálá-
sával szereztek érdemeket (a fődíjat 

a „Z" stábja kapta, tagjai: Hazai 
György rendező, Bánki Stella mű-
fordító, Bétin Viktor hangmérnök; a 
legjobb mozi szinkronfilmnek a Ha 
hallod a harangokat bizonyult, ké-
szítői: Moldoványi József rendező, 
Somogyi Magdolna műfordító, Bélai 
István hangmérnök; a legjobb tévé-
szinkronfilm a Gaucher atya varázs-
itala, tolmácsolói: Sipos Varga Éva. 
rendező, Karsai Lucia műfordító, 
Bartos Pál hangmérnök). Akadnak 
azért kivételek is. Az egyik nívódíj 
például dr. Márkus Évának jutott, 
aki a meglehetősen konzervatív esz-
közökkel szerkesztett Bolondok hajó-
ja magyar változatában a történet 
erőteljesebb realista színeit hangsú-
lyozta. Simoné Signorét hangjával 
Tolnay Klári az átlényegülés magas 
fokán azonosult: a magyar művész-
nő alakításáért színészi díjat kapott. 
A fiatal Tahi Tóth László A nősülés 
keservei című közepes csehszlovák 
szatíra főszerepében remekel. A szi-
tuációk olykor erőltetettek, az ő 
komédiázása azonban — jóllehet csak 
hangját kölcsönzi a figurának — 
mindig szívből jövő. 

A hetedik szemle is bizonyította. 

A műfordítók tanácskozása 



Tolnay Klárit a legjobb mozi-szinkron-
film színészi alakításának dijával tüntet-

ték ki 
Tahi-Tóth László a zsűri egyik díját 

kapta 

hogy színvonalas eredményt csak 
összeszokott együttesek képesek el-
érni: jogos és indokolt tehát a gya-
korlat. miszerint a pálmát elsősor-
ban a nem rendezői-műfordítói-
hangmérnöki trió egyes tagjai, ha-
nem az alkotó kollektívák kapják. 

Pécs és Miskolc már régebben 
megteremtette hagyományait; Deb-
recen — a szakmai rendezvények 
vonatkozásában — 1970-ben „alapo-
zott". A nyilvános zsüri-ülés — az 
első ilyen jellegű kísérlet a hazai 
filmversenyek történetében — még 
nem sok izgalommal szolgált, a ter-
mékeny viták azonban a szinkron 
aktuális feladataira és gondjaira irá-
nyították a figyelmet. Szó esett pél-
dául arról, hogy a műfordítói munka 
színvonala — a sok jó megoldás el-
lenére — egy gondolattal elmarad a 
várakozástól; a magyar szöveg he-
lyenként irodalmiaskodó, papiros 
ízű; a dialógusok lehetnének ízeseb-
bek. életszerűbbek. Néhányan meg-
említették, hogy a tévé-dramaturgia 
újabban elhanyagolja a hang-távla-
tokat, pedig a hangháttér a kis kép-
ernyőn is fontos részese lehet az 
auditív élménynek. A színészek meg-
válogatása általában szerencsés, bő-
vült a foglalkoztatottak köre, a mű-
vészi teljesítmény átlagos nívója 
rangos, mégis megesik néha, hogy a 
magyar hang képtelen illúziót te-
remteni. Többen hivatkoztak arra, 
hogy a rögzített és beszélt, leírt és 
elmondott szó hatása lényegesen kü-
lönbözik egymástól, a különbség tar-
talmát azonban — a szinkron aspek-
tusából legalábbis — még nem tár-
ták fel megnyugtató részletességgel, 
mint ahogy a műfordítás számos el-
vi-esztétikai összetevője az eddigiek-
nél alaposabb elméleti megvilágítást 
kívánna. Az eszmecserében egyéb-
ként neves szakemberek vettek részt 
(az esztéta Gyertyán Ervin, a zene-
szerző Petrovics Emil, a nyelvész 
Papp Ferenc, a hangmérnök Lohr 
Ferenc stb.); ez önmagában is doku-
mentálja, hogy a szinkron lassan 
rangjához méltó szerephez jut a 
filmművészeti vitafórumokon. 

Mindent összevetve: az idei mér-
leg pozitív. Mi több: reálisnak lát-
szik a remény, hogy a viták során 
megfogalmazott igények kielégítése 
esetén a magyar szinkron ismét „fel-
sőbb osztályba" léphet. 

VERESS JÓZSEF 



VISSZHANG 
A magyar filmművészet alkotói és alkotásai az utóbbi esztendőkben a 

nemzetközi filmszaksajtó állandó témájává váltak. Az alábbiakban néhány 
megnyilatkozást gyűjtöttünk össze Európa legjobb filmelméleti szakemberei 
és filmkritikusai tollából. Összeállításunkat a „Budapesti tizenkettő" néven 
ismert s a filmművészek által a felszabadult magyar filmművészet legje-
lentősebb alkotásainak itélt filmek képanyagával illusztráljuk. 

B O L E S L A W 
M I C H A L E K — 
L E N G Y E L O R S Z Á G 

Az egész szociális, tör-
ténelmi és erkölcsi prob-
lematika jól meghatáro-
zott civilizációba van be-
leágyazva: és éppen ez 
az, ami a magyar új 
filmnek, ha nem is a stí-
lusát, de legalábbis esz-
tétikai hangvételét jel-
zi. Ott ahol a társadal-
mi és morális elemek a 
falusi élet évszázados 
előírásaival találkoznak, 
ahol az értelmi elemzés 
szembekerül a föld ér-
zéki benyomásaival, 
külső látványával, sőt 

majdnem szagával és 
ízével, ahol korunk em-
bere megérzi a természe-
tet, az egymást követő 
évszakok, a születés és 
halál évezredes és fen-
séges ritmusát — ott 
jelenik meg a magyar 
filmművészetnek ez a 
sajátos költői távlata. 

Nincs ebben a film-
művészetben esztétikai 
szemfényvesztés, nem ta-
lálunk benne sem intel-
lektuális raffináltságot, 
sem a felületes szkepti-
cizmus kellemkedéseit, 
amelyek olyan szívesen 
látott elemei a korabeli 
filmművészetnek, nem 

találkozunk sem kétér-
telműséggel, sem para-
doxonokkal, sőt inkább 
olyan komolysággal, 
amely már majdnem a 
nehézkességgel határos, 
de sohasem a szárazság-
gal, viszont találkozunk 
elemien egyszerű témák-
kal, amelyek alkalmasak 
arra. hogy emberi érzel-
mekkel és szenvedélyek-
kel telítődjenek. Bizo-
nyára ez is egyik for-
rása a szerkezeti szigo-
rúságnak — még látszó-
lag olyan bonyolult film 
esetében is, mint a Húsz 
óra, a hatásvadászó rög-
tönzésektől való idegen-

Fábri Zoltán: Hannibál tanár úr (Kiss Manyi és Szabó Ernő) 



Fehér Imre: BaUaruhában 
(Darvas Iván és Bara Mar-

git) 

kedésnek, valamint an-
nak az állandó igyeke-
zetnek, amely az alkotás 
elemeit egy alaposan ki-
dolgozott. megszerkesz-
tett, dramaturgiailag 
gondosan kiegyensúlyo-
zott formanyelvre kí-
vánja átültetni. Kósa Fe-
renc mondta, hogy film-
jének megalkotása során 
Bartókra, az ő módsze-
rére gondolt, amely a 
folklór elemeinek kieme-
léséből és azoknak egy 
szigorú, érett, csaknem 
klasszikus formájú egy-
beszövéséből áll. Ez a 
módszer talán a magyar 
új film több más alkotá-
sában is érvényesül. 

J E A N - L O U I S 
C O M O L L I — 
F R A N C I A O R S Z Á G 

Nyilvánvalóan sok 
mindenben különbözik 
Franciaország, és Olasz-
ország, Lengyelország és 
Magyarország új film-
művészete egymástól. 
Sem politikai körülmé-
nyekben, sem gazdasági, 
sem kulturális élet te-
kintetében nem lehet 
őket összehasonlítani. 
Lehet azonban az utób-
bi öt év folyamán Euró-
pában készült egyes fil-
mekben olyan közös 
pontokat találni, ame-
lyek azt mutatják, hogy 
bár a rendezők egymás-
tól függetlenül dolgoz-

nak, a törekvések sokfé-
leségében fellelhetők 
közös tematikai és stilá-
ris jellemzők, és ezek 
alapján beszélhetünk „új 
film"-ről. Nagyon hosszú 
és unalmas lenne felso-
rolni ezeket az érintke-
zési pontokat, mégis 
említsünk meg egy alap-
vetően fontos jelenséget 
az új filmművészetben 
és ez az öntudatra ébre-
dés. A mai filmművészet 
lelkiismereti kérdésnek 
tekint minden vitás 
problémát, nemcsak az 
ideológiai és politikai 
problémákat, hanem a 
forma kérdését is. A mai 
filmrendező egységeseb-
ben, a maga teljességé-
ben szemléli a filmmű-
vészetet, sokkal inkább, 
mint eddig — és ami a 
leglényegesebb: mindezt 
a gyakorlatba is átviszi. 
Régebben a klasszikus 
film mesterei, néhány 
„nagy" kivételtől elte-
kintve, mint például 
Eisenstein, akinek meg-
volt az adottsága arra. 
hogy a film mondani-
valóját és formáját pár-
huzamosan átgondolja 
és megértse, nem követ-
ték ezt a módszert. Ma. 

Gorton Zsuzsa a Budapesti tavasz-ban. Rendező: Máriássy Félix 



Jelenet Kovács András: Hideg napok cimű filmjéből 

azt hiszem, minden ren-
dezőnek ezen az úton 
kell járnia, ha valójá-
ban kiemelkedőt akar 
alkotni. A fiatal magyar 
rendezőknek már első 
filmjeikben is a tarta-
lomért és annak meg-
valósításáért, formanyel-
vünkért vállalt felelős-
sége a szembetűnő. Ezen 
túl társadalmi felelőssé-
güknek is teljes tudatá-
ban vannak. Ez új jelen-
ség ma, világszerte. A 
filmrendező nem a szó 
hagyományos értelmé-
ben tartja ma művész-
nek magát, hanem olyan 
személyiség, aki a társa-
dalomban filmek készí-
tésével tölti be szerepét. 
Így van ez Franciaor-
szágban és másutt is. 
Jancsó, Gaál, Kósa és 
Kovács filmjei mély tar-
talmi és formai átgon-
doltságról tanúskodnak. 

L . P A G O Z S E V A — 
S Z O V J E T U N I Ó 

A világsajtó már jó 
néhány éve úgy ír a 
magyar filmről, mint a 

Szabó István: Apa (Gábor 
Miklós) 

modern filmművészet 
egyik legerőteljesebb és 
legsajátosabb ágáról. És 
ez valóban így van. A 
magyar film komolyan 
és felelősséggel vizsgál-
ja az életet, elmélkedik 
az életről, nagyon bátran 
beleavatkozik; hogy a 
magyar film fő tenden-
ciáiban tehetséges, ez 
szerintem vitathatatlan. 

A magyar film ereje 
mélyen nemzeti jellegé-
ben, kulturális hagyo-
mányainak alkotó to-
vábbfejlesztésében gyö-
keredzik, annak lényegi 
megértésében, amiben a 
mai szocialista Magyar-

ország él s ami elsősor-
ban a magyar filmmű-
vészetet is a maga ne-
mében egyedülállóvá te-
szi. Ez számomra szin-
tén vitathatatlan. 

Viszont egyes magyar 
filmekkel lehet vitatkoz-
ni. És ahogy ez gyakran 
előfordul, nem azokkal, 
amelyek könnyű eszkö-
zöket keresnek könnyű 
gondolatok megformálá-
sához, hanem azokkal, 
amelyek a művészet já-
ratlan útjain haladnak, 
azokkal, amelyeket te-
hetséges emberek készí-
tenek. 



L I N O M I C C I C H É — 
O L A S Z O R S Z Á G 

Az új magyar filmmű-
vészetnek ez az erős te-
matikai és morális hang-
súlyozottsága kölcsönöz 
jelleget a magyar fil-
meknek a szocialista or-
szágok — és általában 
az európai országok mű-
vészetében. 

Minden formai kü-
lönbség és módszerbeli 
specifitása ellenére egye-
dül a brazil ,.új f i lm" 
szolgáltat példát arra a 
lehetőségre, hogy egy 
filmművészet — mint a 
magyar — ki tudja fe-
jezni a kapcsolatot az 
egyéni tematika és a 
történelmi tematika kö-
zött . . . Az új magyar 
film valójában példakép 
is mindnyájunk számá-
ra — elsősorban a mi 
filmeseink számára —, 
olyan film tekintetében^ 
amely emberhez mérete-
zett tud lenni, mert se-

Kósa Ferenc: Tízezer nap 

gíti őt, hogy feléb-
redjen, hogy tudatos le-
gyen, nehogy elaludjék, 
az emberek rendelkezé-
sére álljon. A jól össze-
tákolt hollywoodi film-
mel, a kloroformizált 
olasz filmmel, az euró-
pai—amerikai koproduk-
ciók kozmopolita nem-
zetköziségével szemben, 
amelyek — ahogy ezt 
egy nap nyíltan meg-
mondta a filmmisztiii-
kálás pokoli evangéliu-
mának egy három ki-
rálya — megdöbbentik 
(és kell, hogy megdöb-
bentsék), a nézőt, de a 
gyomrára és nem az 
eszére hatnak, a magyar 
filmművészet valóban 
más filmművészet, és 
semmi kétségem nincs 
afelől, hogy meg is 
hagyják ilyennek, még 
akkor is, ha a látszóla-
gos közvetlen érték az-

Görbe János, Bara Margit és Psota Irén a Ház a szik-
lák alatt című filmben. Rendező: Makk Károly 



zal jár, hogy nem sike-
rül üzletet nyitni efelé, 
vagy afelé a piac felé. 

a g a t a p i l a t o v a 
— C S E H S Z L O V Á K I A 

Mindannak tehát, ami 
filmművészet terén tör-
ténik — s meglehetősen 
sok az, ami történik — 
megvan a saját „őstörté-
nete". Különben a ma-
gyar filmgyártás mai ál-
lapota sem következett 
be minden átmenet nél-
kül — előjelei voltak az 
olyan filmek, mint pél-
dául Jancsó Oldás és 
kötés-e, Makk Károly 
Megszállottak-ja, Herskó 

Sods Imre a Körhinta fő-
szerepében. Kendező: Fábri 

Zoltán 



Párbeszéd-e és több más 
film. (Ezek közül majd-
nem mindegyiket láttuk 
nálunk is.) Sok szó esik 
a „magyar iskoláról", 
vagy „hullámról", a 
magyar filmek nagy fi-
gyelmet keltenek a nem-
zetközi filmfesztiválo-
kon. Ügy gondolom, hogy 
az „iskola" vagy a „hul-
lám" kifejezés nem a 
legpontosabb, s hogy itt 
egyszerűen arról van 
szó, hogy újra beköszön-
tött az az időszak — bár 
semmiképpen nem 
mondható, hogy véletle-
nül köszöntött be — 
amikor néhány alkotó 
megtalálta önmagát és 
a saját témáját. Ezzel 
egyidejűleg sok fiatal 
rendező sajátos alkotói 
egyéniséggé fejlődött ki. 
Ezek különféle egyénisé-
gek, különböző generá-
cióhoz, érdeklődési kör-
höz és alkotói módsze-
rekhez tartozó emberek. 
Ami bennük közös, s 
ami igen figyelemre 

méltó — az a művészileg 
és gondolatilag jelentős 
filmekben nyilvánul 
meg. 

F R I E D A G R A F E — 
E N N O P A T A L A S , 
N S Z K 

Magyarországon éven-
te húsz filmet készíte-
nek — lakóinak száma 
mindössze tíz millió, 
annyi mint Belgiumé 
vagy Hollandiáé, ahol 
egyáltalán nincs állandó 
filmgyártás. Előfordul, 
hogy egy filmet a lakos-
ság egyharmada néz 
meg. Bizonyára nincs 
még egy ország, ahol egy-
általán megnyilvánulna 
ilyen érdeklődés saját 
filmjeik iránt. Ennek 
eredményeként szokatla-
nul sok olyan film ké-
szül, amely az ország 
sajátos valóságával fog-
lalkozik. Ha a jobb fil-
mek között konstans ér-
tékeket keresünk, legin-
kább itt találhatjuk meg. 

M. C S E R V E N K O — 
S Z O V J E T U N I O 

Ezekben a filmekben 
nincs tragikus lobogás, 
ami olyan jellemző a tör-
ténelmi filmekre és az is 
bizonyos: más itt a való-
ság és teljesen mások a 
konfliktusok. 

Itt a fődolog az alko-
tók politikai és morális 
pozíciója marad, akik fi-
gyelmesen és érdeklődve 
szemlélik országukat, ér-
vényesítve azt a jogukat, 
hogy a művészet magas 
ítélőszékével értékeljék 
népük történelmét, saját 
történelmüket. És ez ha-
tározza meg jelentőségü-
ket a mai magyar film-
művészet számára, ez 
határozza meg jelentősé-
güket számunkra is. Fel-
tárják nézőink előtt or-
szágukat, népüket, lelki-
világukat, problémáikat, 
nemzeti bölcsességüket 
és szívüket. 

És ez a legfontosabb. 

Jelenet Gaál István Sodrásban című filmjéből 



Keleti Márton: A tizedes meg a többiek (Darvas Iván és Sinkovits Imre) 

A N N E C E N D R E — 
S V Á J C 

Legfőbb ideje lenne, 
hogy a svájci közönség 
megismerkedjen a ma-
gyar filmművészettel, 
amely egyike a legjob-
baknak a világon. Rit-
kán látni ilyen kohéziót 
egy nemzeti filmgyártás-
ban . . . 

Hogyan vált lehetsé-
gessé egy ilyen virágzás? 
Több ok miatt, elsősor-
ban egy olyan filmal-
kotói rendszer kiépitése 
miatt, amely dinamikus, 
átgondolt és intelligens, 
mentes minden dogma-
tizmustól, és amelynek 
következtében a magyar 
filmalkotók hazájuk 
avantgardistái lettek. 

Vannak közöttük olya-
nok, akik a fiatalság 
példaképei, például Jan-
csó Miklós és Kovács 
András negyven év kö-
rüli férfiak, akik mély 
benyomást gyakorolnak 
az őket követő korosz-
tályra, anélkül azonban, 

hogy ezt elnyomnák. Ér-
tékes művészek veszik 
őket körül, idézzük itt 
Szabó Istvánt, Gaál Ist-
vánt, Kósa Ferencet, Sá-
ra Sándort, Elek Judi-
tot és Mészáros Mártát, 
akik az utánpótlást al-
kotják, amelyre számíta-
ni lehet. 

H E I K K I E T E L A P A A , 
F I N N O R S Z Á G 

Egyetlen országról sem 
mondhatjuk, hogy ott a 
filmrendezők között a 
nők lennének túlsúlyban, 
de például Magyarorszá-
gon annyira megvetet-
ték lábukat a szakmában 
a nők és bizonyították 
be saját munkájukkal 
rátermettségüket, hogy 
ma már nem valamilyen 
kivételes jelenségnek 
számítanak és nem is el-
sősorban nőknek tekintik 
őket. Rendezők a többi 
rendező között és ennek 
bizonyára így is kell len-
nie, legfeljebb annyit ál-
lapíthatunk meg, hogy 

férfi kollegáiknál eleve-
nebben érdeklődnek a 
szociális témák iránt. 

P H I L I P P E H A U D I -
Q U E 7 — F R A N C I A -
O R S Z Á G 

Szerintem a mai ma-
gyar film egyike a leg-
jelentősebbeknek a vilá-
gon. Sokféle arculata, az 
alkotók és műveik kü-
lönbözősége ellenére a 
magyar filmművészet-
nek mindenek előtt mély 
népi és társadalmi gyö-
kerei vannak. Modern 
művészet a szó legked-
vezőbb értelmében, vi-
lágosan közelíti meg. az 
ember és jövője, az em-
ber és a boldogság, bol-
dogságának keresése, az 
ember és a hatalom kér-
déseit. Felelős filmmű-
vészet, amely a néző lel-
kiismeretére, intelligen-
ciájára, érzéseire, gon-
dolkodási képességeire 
apellál... 



TÖRTÉNELMI LECKE - A FELSZABADULÁSRÓL 
B E S Z É L G E T É S U R B Á N E R N Ő V E L 

A Televízió ötrészes dokumentum-
sorozattal' emlékezik a felszabadu-
lásra a negyedszázados évforduló al-
kalmából. Egyszerű emberek beszél-
nek balladás tömörséggel a maguk 
felszabadulásáról, sorsuk fordulásá-
ról. A sorozat írója és riportere Ur-
bán Ernő. 

— Hogyan született a Történelmi 
lecke sorozat? 

— Szenvedélyes országjáró vagyok 
— mondja Urbán Ernő. — így felada-
tom mindössze az volt, hogy végig-
gondoljam huszonöt év találkozásait, 
és összeállítsam belőlük ezt az antoló-
giát. Riportalanyaim nagy többsége 
régi, személyes ismerősöm. Vannak 
közöttük tanúk és túlélők, valóságos 
és botcsinálta hősök. 

— A riportok hatásának egyik 
kulcsa, véleményem szerint, a jelen-
idejűség, az itt és most érzése. Ezek-
ben a rendkívüli közvetlenségükkel 
ható riportokban mintha előttünk 
formálódnának ki a gondolatok. Mi-
lyen szerepe volt itt az előkészítés-
nek? 

— Természetesen minden adásnak 
megvolt az előzetes kompozíciója, de 
az egyes történetek kompozícióin 

belüli helyét nem határoztuk meg 
előre. Az előzetes találkozások, a fel-
térképezés során sok mindenről be-
szélgettünk a riportalanyokkal. El-
sősorban azt kellett feltárni, hogy az 
utolsó találkozás óta nem történt-e 
az illető életében valami sorsdöntő 
változás. A felvételkor azonban az 
alanynak fogalma sem volt, hogy a 
nagy témán belül mi lesz a kérdés. 
Sokszor vakon kellett belevágni — a 
kilencvenéves Kórosi mama például 
azt hitte, csak fényképezni akarunk, 
nem számított semmiféle kérdésre. 
Egyáltalán nem volt megrendezett a 
battonyai Varga nénivel való beszél-
getés sem — a kamera az udvarra 
való belépésünktől kezdve vette a 
jelenetet 

— Nagy élményt nyújtott a feltá-
ruló sorsok sokfélesége. 

— Valóban minden sors külön 
portréfilmet érdemelne — mondja 
Urbán Ernő. — A kérdés csak az: 
ami három percben ilyen balladisz-
tikus, kibír-e vajon háromnegyed 
órát? A végtelen és számtalan film-
lehetőség egyike a verebi asszony 
története, aki tizenöt éves kislány-
ként megmentett egy sebesült szovjet 

Történelmi lecke 



katonát, akit a német ellentámadás 
miatt hátrahagytak. Többször is élet-
veszélyben volt a katona rejtegetése 
miatt, amikor a falu ideiglenesen a 
németek kezére került A visszatérő 
szovjet katonák írást állítottak ki 
számára, amely ezekkel a szavakkal 
végződött: ,.Szovjet harcosok! Tisz-
teljétek Barna Máriát!" 

— Megpróbáljuk önálló portréfilm-
ben feldolgozni a battonyai Varga 
néni sorsát, aki egész életét egy ta-
nyán élte le — mégis ugyanolyan 
teljes élet ez, mint az egész világot 
bejárt Mátyás Lászlóé. Kérdés: ké-
pes-e a tévékamera arra, hogy meg-
ismételje a Boldog ember Móriczá-
nak bravúrját! Varga néni nagysze-
rű előadó — nem átéli amit mond. 
mint a színész, hanem újraéli. 

— Az utóbbi években tanúi lehet-
tünk a televíziós- és a mozi-doku-
mentumfilm különválásának. A tele-
vízióban elfogadott, természetes mű-
fajjá vált a mikrofonos riport, de 
nem minden riporternek sikerül 
megvalósítania az emberközelséget, 
amely ezeknek az adásoknak elen-
gedhetetlen feltétele. 

— A jó riporthoz riporteri gyakor-
laton és kérdezni tudáson kívül a 
korszak ismerete is nélkülözhetet-
len. A nyilatkozó sorsát, természetét, 
de még modorát is ismerni kell. Vé-
leményem szerint nem a riporter 
személye a lényeg — a kérdések csak 
a fonalat kell hogy adják, amire a 
gyöngy fel van fűzve. 

— Az igazi riporter tehát azono-
nosul a riport alanyával? 

— Ez nem azonosulás, inkább ha-
sonulásnak nevezném. A préposttal 
úgy beszélek, mintha a káplánja vol-
nék s természetesen egészen más 
hangon fordulok hozzá, mint Boros 
Gergelyhez, akivel a munkám so-
rán sokat érintkeztem. Általában 
igyekszem riportalanyaimnak még a 
beszédmodorát is átvenni — így ki-
sebbnek érzik a távolságot 

— ön szerint kialakultak-e már a 
televíziós dokumentumfilm önálló 
műfaji sajátosságai? 

— A dokumentumfilm, megítélé-
sem szerint, a tévé legsajátabb, új 
műfaja — válaszolja Urbán Ernő. — 
A kis képernyőn a közelképek érvé-

A Történelmi lecke felvétele közben 



Urbán Ernő, a sorozat írója és riportere 

nyesülnek a legjobban, így megnő az 
emberi arc, az elkapott hangsúlyok, 
beszédfordulatok szerepe, jelentősé-
ge. Ezért a riporter feladata: olyan 
közérzetet teremteni a nyilatkozó 
számára, hogy az elfelejtkezzen a 
kamera jelenlétéről. Ha ez sikerül, 
már csak a témán belül kell kér-
dezni, és a riporter megnyerte a csa-
tát. ^ 

— Mindez sajátos feladatot ró a 
rfrndezőre is. 

— Természetesen. Egy televíziós 
dokumentumfilm akkor van jól meg-
rendezve, ha látszólag nincs megren-
dezve. A kötetlenség, természetes-
ség az egyik legfőbb követelmény a 
dokumentum-műsoroknál. Míg a 
másfajta filmek — ha jók — magu-
kon viselik a rendező kezenyomát, 
egyéniségének bélyegét, itt az a ren-
dező feladata, hogy háttérbe vonul-
jon, hagyja élni az anyagot. 

— Milyen élményeket hozott, mi-
lyen tanulságokkal szolgált önnek a 
műsor elkészítése? 

— Mivel javarészt régi ismerősök-
kel folytattam rég megkezdett be-
szélgetéseket, talán egy kicsit az én 
életem elmúlt negyed századának 

története is ez a sorozat. Minden 
visszaemlékezésben benne van az 
azóta eltelt huszonöt esztendő is, 
ezért, ha a szembesítés sikeres, kör-
képet kaphatunk a mai Magyaror-
szágról is. Ez pedig olyan plusz, ami-
re a munka elkezdésekor nem szá-
mítottam. Még egy tanulság: a hu-
szonegyedik órában nyúltunk a té-
mához. Riportalanyaim között sok 
öreg van, akik magukkal vitték vol-
na emlékeiket a sírba. Pedig a nép 
cselekedeteit eddig egy korszakban 
sem jegyezték fel méltó módon. A 
mi korunké ez a feladat is. 

— Befejezésül szeretném, ha el-
mondaná, miért választotta a párhu-
zamos visszaemlékezések módszerét? 

— A történelem: folyamat — vá-
laszolja Urbán Ernő. — Sokkal in-
kább hasonlíthatjuk végtelenben 
kezdődő reliefhez, mint freskóhoz. 
Hogyan lehet tehát emléket állítani 
egy évfordulónak, amely egyben 
sorsforduló is? A dokumentumokat 
alapul véve rábíztam magam a tár-
sadalom emlékezetére — így szüle-
tett ez a tömeges önvallomás. 

B. VARGA ZSUZSA 



E L V I R A M A D I Q A N 
Valamikor a múlt század végén, 

Svédországban egy szép kötéltáncos-
nő és a királyi lovashadsereg egyik 
hadnagya megszökik az erdőbe, hogy 
csak a szerelem örömeinek élhessen. 
A szép kötéltáncosnő a porondot és 
feltehetőleg hódolókat hagy maga 
mögött, a hadnagy síró feleséget és 
két kisgyereket. Mi — az egyik leg-
tehetségesebb fiatal svéd filmrende-
ző, Bo Widerberg 1967-ben készült 
filmjének nézői — már csak egy 
idilli tisztáson látjuk őket, ahol 
gyermeki önfeledtséggel hancúroz-
nak, s eszük ágában sincs a tragikus 
Vég - r e gondolni. A tragédia pedig 
feltartóztathatatlanul „közéig", hi-
szen a film főcíme utón egy felirat 
értesít mindenkit, hogy a történet 
szereplői igenis éltek 1889-ben és 
még ugyanabban az évben önkezük-
kel vetettek véget életüknek. 

Tragédiába torkoló boldog szere-
lem — ásít unatkozva a rafináltabb 
ízeket kedvelő néző. Mit kezdhet a 
modern filmművészet az efféle ér-
zelmes, agyonhasznált témával? Tra-
gédiába torkoló boldog szerelem — 
hurrázik megkönnyebülten a „mo-

zira" áhítozó néző: „semmi művé-
szet, de legalább jól kisírom ma-
gam" 

Szerencsére a film fittyet hány 
mindenféle, a téma romantikájának 
szóló előítéletnek vagy elvárásnak. 
Bo Widerberg bebizonyítja, hogy a 
mese, a történet milyen kevéssé dön-
ti el, hogy az elkészült mű korszerű 
lesz-e vagy avítt. Témaválasztása 
feltehetően abból a felismerésből fa-
kad, hogy a modernség követelmé-
nyének nem az a művész tesz ele-
get, aki furcsábbnál furcsább, új 

. vagy legalábbis újnak ható szituáció-
kat tud kiagyalni, hiszen az emberi-
ség kultúrájának kezdetei óta a mű-
vészet tulajdonképpen néhány alap-
történetet variál, néha egészen szép 
sikerrel. 

Elvira Madigan és a grófi szár-
mazású Sixten Sparre h í ^ =gy ere-
deti históriája kétféle hangulatot is 
sugall: tartalmaz némi föld felett 
lebegő titokzatosságot, balladai ho-
mályt, a végzetes szerelem miszté-
riumát is, de nem nélkülözi a vásári 
olcsóságot, a füzetes regény-fordula-
tokat, nyitott lehetőséget a giccses 

Pia Degermark és Thommy Berggren 



könnyáradat vagy a profanizáció 
felé. 

A harmadik út: a költői realitás. 
Bo Widerberg, aki már A gyerek-
kocsi rendezőjeként a valóság kis, 
alig észrevehető árnyalatainak pon-
tos megfigyelője volt, ezúttal úgy 
hozza közel a mai nézőhöz a múlt 
századi történetet, hogy nem vesz 
tudomást erről a patinát termelő, 
időbeli távolságról. Hőseinek sorsát 
ugyanazzal az elfogulatlansággal ke-
zeli, mintha egy huszadik századi 
üzletember és egy gépírónő szerel-
mét akarná elbeszélni. Nyoma sincs 
cirkusz-romantikának, nem tulajdo-
nít jelentőséget egyetlen olyan té-
nyezőnek sem, amely korhűvé páro-
síthatná vagy cicomázná a történe-
tet. Gondosan elkerüli az unalmas 
fennköltséget, azt az állandó meg-
hatottságot és elérzékenyülést, ame-
lyet a téma jellege kölcsönösen von-
zana. 

Tudatosan tart földközelben, nem 
engedi, hogy a néző melodrámát sej-
tő reflexei akadálytalanul működ-
jenek. A film első pillanataiban a 
szerelmespár halott-mozdulatlanság-
ban fekszik egy szívfájdítóan szép 
tisztáson. Miután a feliratból tudjuk 
a történet végét, alig kétséges, hogy 
a halálukban is egymást ölelő sze-
relmeseket sejtjük a rezzenetlen 
kompozícióban. Pedig csak alszanak, 
s a következő pillanatban Sixten fel-

pattan, mert darázs csípte meg a 
hátsó felét. Efféle prózai incidens 
igazán ritkaság a megható szerelmi 
históriákban, mint ahogy csókolódz-
ni sem szoktak a borotválkozástól 
szappanhabosan, ahogy Sixten teszi. 

A film az érzelmekről szól, de 
semmitől nem idegenkedik jobban, 
mint az érzelmességtől. Bo Wider-
berget azonban nem teszi görcsössé 
ez az idegenkedés. Meri vállalni 
mondanivalójául az emberi érzések 
szépségébe, jogosságába vetett hitet. 
Hősei alkalmasak a boldogságra, 
nem valami lehetetlent hajkurász-
nak, amelynek belső feltételei sin-
csenek meg, nem önön sorsuk meg-
rontói, szerelmük természetes, őszin-
te rátalálás az élet teljességére. Mi-
csoda vakmerőség ennyi alkotói op-
timizmus! Szinte szerencsének tűnik, 
hogy ez a régi történet kínál mégis-
csak valami kiutat: a szerelmesek 
pénzük fogytán üldözöttekként bo-
lyonganak, hiszen a fiatalember ka-
tonaszökevény. Nem térhetnek visz-
sza a társadalomba. Nincs más meg-
oldás, mint a halál. Érzelmeik nin-
csenek hát kitéve további próbatéte-
leknek, meghalhatnak anélkül, hogv 
kiábrándulnának és kiábrándítanák 
a film nézőit is . . . 

A történetet apró megfigyelések, 
a valóság kis kendőzetlenségei és 
egy teljesen sallangtalan, természetes 

Thommy Berggren 



Jelenet a filmből 

játékstílus a realitás talaján tartja. 
Pia Degermark, aki a film címsze-
repéért 1967-ben Cannes-ban a leg-
jobb női alkotás díját kapta, a mai 
nézővel el tudja hitetni egy olyan 
hősnő érzelmeinek érvényességét is, 
aki még fejvesztett menekülés köz-
ben sem tesz egy tapodtat sem napi-
ernyő nélkül. A gesztusok külön-
külön szinte láthatatlan, együtt még-
is érvényesülő, emberi teljességgé ol-
vadó összessége elfelejteti azt a be-
idegzést, amellyel a kosztümös fil-
mek figuráit, mint mesehősöket 
szoktuk szemlélni. Ezért tud a film 
olyan korszerű problémát is továb-
bítani, mint a régi döntéseket meg-
kérdőjelező új választás lehetősége 
és joga. Sixten így fogalmazza meg 
saját helyzetét: „Lesz majd idő, 
amikor az ember nemcsak egy' é l e -
t e t választhat, hanem felismerheti 
önön változásait..." 

A fentiekből talán kiderül, hogy az 
Elvira Madigan gondolatokkal dúsí-
tott, ízléses film. Hogy mégis több 
ennél, azt a francia impresszioniz-

must idéző színeinek, látványvilágá-
nak köszönheti. Mert a közhelyeket 
nemcsak, s talán nem is elsősorban 
jeleneteinek hangszerelése, a dialó-
gusai, a történet hangsúlyos és hang-
súlytalan részeinek kezelése kerüli 
el, hanem a képek zenéje. A rendező 
és Jorgen Persson operatőr átlelke-
síti a tájat, amely ennek a végzetes 
szerelemnek a színhelye. A fák, a 
fűszálak, az égbolt színeváltozásai 
előbb közvetítik idegeinknek, érzék-
szerveinknek a történet hangulat-
fázisait, mint a szavak, az emberi 
mozdulatok. A természet gazdag, 
áradó szépségű jelenléte a filmvász-
non érvek nélkül is érvel két ember 
őszinte, örömteli szerelmének jogo-
sultsága mellett. 

A film szépsége sokarcú. Vidám 
és fájdalmas, zaklatott és szelíden 
harmonikus. Pedig a szépség az 
utóbbi időben gyanússá vált a sze-
münkben. IgazságtalanuL Kár lenne 
összetéveszteni az ürességgel. 

SZÁNTÓ ERIKA 



A rekonstrukció-tói — Ralu hercegnő kincsé-ig 
(Bukaresti filmlevél) 

Az 1969-es esztendő — úgy tetszik 
— a megújulás és egy siker-széria 
kezdeteként vonul majd be a román 
filmművészet történetébe. Tavaly 
számos román film eljutott a kül-
földi mozikba, s több alkotás jelen-
tős díjakat nyert a nagy nemzetközi 
fesztiválokon. Hogy csak a legfon-
tosabbakat említsük ezek közül: ro-
mán alkotás — Az újjászületés dalai 
című színes dokumentumfilm — 
nyerte a Cannes-i fesztiválon a rö-
vidfilm-kategória Arany Pálmáját; 
Irina Petrescu, a külföldön is nép-
szerű román filmcsillag kapta a leg-
jobb női alakítás díját a Moszkvai 
Fesztiválon a Szerelem egy szezonra 
című film főszerepéért; végül há-
rom aranyérmet is nyert (Moszkvá-
ban, La Plata ban és Teheránban) a 
gyermekfilm-fesztiválokon Elisabeta 
Bostan mesefilmje, a Fiatalság öreg-
ség nélkül, amely ezekben a hetek-
ben az osakai világkiállítás alkalmá-
ból rendezett világfilmversenyen 
képviseli a román filmművészetet. 

Azok az újabb alkotások, amelyek 
mostanában jelentek meg a romá-
niai mozik vásznán, azt a reményt 
keltik, hogy a román filmművészet 
felívelő hullámának vagyunk szem-

tanúi. Természetesen a román filme-
sek számára is gondot okoz a közön-
ség-igény kielégítésének mikéntje, s 
az aktuális mozi-premierek arról ta-
núskodnak, hogy filmeseink minde-
nekelőtt a tematikai sokszínűségben 
keresik a megoldást. Az új filmek 
többsége olyan műfajokat variál, 
amelyek általában garantálják a kö-
zönségsikert. Annál örvendetesebb 
jelenség, hogy akad közöttük néhány 
olyan kiváló alkotás is, amely mű-
vészileg is magas színvonalat kép-
visel. 

Ilyen igényes, az átlag-termésből 
messze kiemelkedő műalkotás — a 
román filmművészetben korszakos 
jelentőségű film — a fiatal Lucián 
Pintilie második játékfilmje, A re-
konstrukció. A színházi rendezőként 
is közismert és népszerű művész el-
ső játékfilmje, a Vasárnap 6-kor 
méltán aratott nemzetközi sikert — 
s hozott összesen kilenc fesztivál-di-
jat és kitüntetést a rendezőnek —; 
olyan filmművész pályakezdését je-
lezte, akinek anyanyelve a korszerű 
kifejezésmód, s jellegzetes, markáns 
egyéniségévé érlelődhet az egyete-
mes filmművészetnek. A rekonst-
rukció a nagy művészi ígéret első 
beváltása. A film a valóságban is 

Lucián Pintilie: A rekonstrukció 



Jelenet A rekonstrukció című filmből 

egy esemény rekonstruálásáról szól. 
Két fiatalember — jóbarátok és kol-
légák — együtt ünnepli az esti gim-
názium sikeres befejezését Alapo-
san felöntenek a garatra, végül ösz-
szeverekednek, sőt a kiskocsma pin-
cérét is jól fejbeverik. Mindez a film 
cselekményének valójában csak az 
előzménye; maga a film: ennek az 
italos délutánnak a rekonstruálása. 
A fiúkat ugyanis arra kényszeríti az 
ügyész, a gimnázium igazgatója, a 
gyárbeli főnökük és egy rendőrőr-
mester, hogy újra játsszák el — él-
jék végig — az eseményeket, mert 
az esetről nevelő célzatú, elrettentő 
filmet akarnak forgatni az ifjúsági 
szervezet számára. De a kínos, s már 
lezárult esemény rekonstruálása alig-
ha lehet őszinte; a két fiú józan fej-
jel képtelen arra, hogy eljátssza az 
értelmetlen és önmaguk számára is 
megmagyarázhatatlanul kirobbant 
verekedést. A fiúk eleinte meg is ta-
gadják a „huligánkodási cselekmény" 
felidézését, de az ügyész, az igaz-
gatók és a rendőr a rekonstruálás 
sikerét szabják ki a megbocsátás és 
az ügy eltussolásának feltételéül. 
Egyre meggyőzőbben, egyre több „jó-
akarattal" beszélik rá a fiúkat a 
verekedésre. A nagynehezen kierő-
szakolt rekonstrukció végül is tragé-
diába torkollik: az egyik fiú meg-

Széles Anni a Szombat esti bál cfmű 
filmben. Rendező: Aurél Mihele 

hal, a másikra pedig — akivel ilyen-
formán megölették legjobb barátját 
— teljes súlyával rászakad egy olyan 
bűntett terhe, amit semmiképpen 
sem akart elkövetni... 

Lucián Pintilie filmjének imma-
nens művészi értékeiből keveset sejt-



tet meg ez a pőre cselekmény-váz-
lat; a mű nagy hatásának és kifejező 
erejének titka a ragyogóan megtalált, 
egyéni és eredeti filmnyelv, amely-
nek révén a direkt ábrázolásmód és 
a szimbolikus tartalom; a konkrét és 
az elvont, általánosabb érvényű je-
lentés kifejezésének tökéletes egysé-
gét sikerült létrehoznia. Nem vélet-
len, hogy A rekonstrukció, amelyet 
az idei év elején mutattak be a ro-
mániai mozikban, hallatlanul nagy 
visszhangot keltett a közönség és a 
kritikusok körében, s azóta is élénk 
viták tárgyát képezi, szenvedélyes 
hívek és elfogult bírálók egymással 
polemizáló táboraira osztva a román 
közönséget. 

Egy másik fiatal rendező, Radu 
Gabrea szintén a „román új hullám" 
egyik reménysége. Pályakezdő film-
jének címe:_£úl kicsi egy ilyen nagy 
háborúhoz. Mint címéből is kiderül, 
háborús film ez, de nem a szokvá-
nyos „háborús filmek" fajtájából. 
Főhőse egy kilencéves kisfiú, s az 
elsőfilmes rendező alkotásának az 
kölcsönöz eredeti és hatásos néző-
pontot, hogy végig a kisfiú szemszö-
géből vizsgálja az emberiség leg-
embertelenebb „találmányát", a há-
ború véres forgatagát. 

Az ellenállás történetéből meríti 
témáját Manole Marcus új filmje, 
A kanári és a hóvihar. Hőse egy fia-

talember, aki konspirációs feladattal 
egy ismeretlen városba érkezik, de 
nem találja a férfit, akihez küldték. 
Elhagyatott kőolajkúthoz irányítják: 
ott várakozzék, talán megtalálja 
majd, akit keres. A film: a fiatal-
ember várakozása a kietlen, hóvi-
har-szántotta mezőn, kimerülten a 
rendőri üldöztetéstől, kékre fagyva 
az embertelen hidegben. A várako-
zás közben a fiú gondolatban újra-
éli egész — nagyon rövid — életét, s 
a valóság képei a képzelet-szülte 
képsorokkal keveredve felidézik 
mindazt, amit a fiatalember az utol-
só 24 órában megélt, érzett, gondolt 
vagy elképzelt... 

Szintén a háború idején játszódó, 
pszichológiai elemekkel átszőtt ka-
landfilm Mihail Iacob alkotása. ^Az 
elítéltek kastélya. A háború utolsó 
és a béke első napjaiban vagyunk, 
valahol a csehszlovákiai fronton, ahol 
egy román egység Valami fontos ob-
jektum elfoglalásáért harcol a hit-
lerista csapatokkal... A rendező a 
lehető legteljesebb hitelességre töre-
kedett, ezért az egész filmet nem-
csak természetes környezetben, való-
ságos helyszíneken és díszletekben 
(úgynevezett „külső-belsőkben") for-
gatta, hanem — a román filmgyár-
tásban újszerűnek számító módszer-
rel — a színészek spontán reakciói-
nak, improvizációinak is nagy teret 

Manole Marcus: A kanári és a hóvihar 



Mihai Iacob: Az elítéltek kastélya. 
(A képen: Irina Gardescu) 

és elnyeri a legszebb lány kezét.. . 
Azt reméljük, hogy az idei esztendő-
dében is szép számmal akadnak 
majd folytatói a román filmművé-
szet 1969-es sikereinek. 

ION MIHU 

engedett, egészen a cselekmény for-
dulatainak. vagy a dialógusoknak a 
megváltoztatásáig. 

Hadd tegyünk említést egy nagy 
közönségsikert aratott, új román kri-
miről is. amely látványosságával, iz-
galmasságával, elkészítésmódjának 
szakmai biztonságával kivált az át-
lag-termésből: Stefan Roman A ro-
konszenves „R"-úr című filmje a 
népszerű krimiműfaj színvonalas da-
rabja. 

Ezekben a hetekben-hónapokban 
ismét élénk munka folyik Bufteá-
ban. a román filmvárosban. Egész 
sor nagyszabású történelmi film ké-
szül. Alighogy befejeződtek a Kósa 
Ferenc rendezésében, magyar—ro-
mán—szlovák koprodukcióban for-
gatott ítélet munkálatai, megkezdte 
Mihai Viteazul című filmjének for-
gatását Sergiu Nicolaescu a román 
történelemnek e kimagasló szemé-
lyiségéről. A betyárok korát felidéző 
látványos, kosztümös történelmi 
film-szériát készíti Dina Cocea. A 
rendező három filmből álló sorozatá-
nak (Anghel betyárjai, Ralu herceg-
nő kincse, A bolondok hete) központi 
hőse Anghel, a legendás betyár-ve-
zér, aki rengeteg fordulatos kalan-
don megy át, mesés kincsekhez jut, 
igazságot szolgáltat a szegényeknek 

Florin Piersic és Marga Barbu a Bolon-
dok hete cimű filmben. Rendező: Dinu 

Cocea 



J I R I T R N K A 
A pilzeni bádogos fia, lettervezői és festői kerül — s később ezek 

„akinek kezében a név- munkásságot Oeuvre- a vonzások tűnnek fel el-
telen cseh kézművesek jében ezek a különféle ső bábfilmjein is. De si-
holt anyagának — fának, alkotói szférák rendkívül kert egyelőre Trnka a 
fémnek, üvegnek — éle- összehangzanak, s csak számára kevésbé fontos 
tet adó képessége s mély ezek ismeretében rajzó- területen éri el. A prá-
tradíciója élt" már gyer- lódhatik ki előttünk gai Nemzeti Színház 
mekkorában magába rajz- és bábfilmes mun- díszlettervezőjeként a 
szívta — a bábuk-babák kássának valódi arcula- festői elemek megraga-
készítéséből élő nagvszü- ta. dására törekszik, s 
lők hatására — a bábok Trnka a neves cseh — könyvillusztrációihoz 
világának szeretetét. A bábművész, Skupa inspi- hasonlóan — az érzel-
bábok e különös vonzása rációja nyomán, dédel- mileg lényeges, a lírai 
végigkíséri egyébként getett tervével, a báb- összetevőket hangsúlyoz-
sokoldalú művészi pá- színházzal indult el pá- za. A német megszállás 
lyáján, mert Trnka élet- lyáján. Színházának alatt különös jelentősé-
műve egyaránt felölei a homlokterébe a látvány get nyert a Szmetana 
bábszínházi, könyvil- poézise, a színpadkép, a „Libusa"-ja előadásának 
lusztrátori. színházi dísz- képzőművész attitűdje Trnka-i inspirációjú ter-

ve, melyet a nácik be-
szentivánéji álom tiltottak. Nagyobb alko-

tói szabadságot remélve 
— fordul a festészethez. 
Itt érlelődik ki stílusa, 
melyben egyaránt ötvö-
ződik s egyúttal nála ön-
állóvá formálódik a cseh 
gótika, a kínai és japán 
festészet hatása éppúgy, 
mint Breughel s az olasz 
renaissance számos stí-
luseleme. Első bábfilm-
jének, a népszokásokat 
megelevenítő A cseh esz-
tendö- nek (1947) népi 
muzsikus-figurái már 
korábban feltűntek, fest-
ményein, s a kézművesek 
és veteránok e korai ké-
piekben gyakorta szerep-
lő figurái egyaránt elő-
készítik az Ördögmalom. 
a Svejk (1954), a Szent-
ivánéji álom (1959), s a 
Kéz (1965) filmbeli figu-
ráinak ábrázolását. 

Az egyre mélyülő áb-
rázolásokban a Trnkára 
olyannyira jellegzetes 
gondolatkörök vissz-
hangzanak és teljesed-
nek ki. Humanizmusá-
val az emberi méltóságot 
és harmóniát fenyegető 

Svejk 



elgépiesedés, a személyi-
ség fölé növő techniciz-
mus, a háborúk, a mili-
tarizmus drillje ellen til-
takozik. E humanizmust 
gazdag érzelemvilág, a 
természetes, — gyakorta 
patriarchális — életfor-
ma igénye jellemzi: az 
egyszerű emberek és a 
kézműves munka meg-
becsülése, a művészet, a 
szabad alkotótevékeny-
ség pótolhatatlan érté-
keit dicsérik művei. 

A felszabadulás után 
egy ideig a rajzfilmstú-
diót vezeti, s egy új 
rajzfilm irányzat kezde-
ményezőjévé válik: a 
másfél évtizeden át mo-
nopolhelyzetű Disney-is-
kolával fordul szembe. 
Ez az irányzat jelentés-
tartalmában, témavá-
lasztásában már felnőtt-
közönséghez szóló, kép-
zőművészeti megformá-
lásában pedig a disney-i 
gyermeteg stílustól me-
rőben eltérő fejlődési 
szakaszt nyit meg. Az 
animációs film művésze-
tében döntő jelentőségű 

irányzat kezdeményező-
jeként általában az ame-
rikai, Bosustow vezette 
UPA-studiót tartják szá-
mon. Valójában azonban 
a Trikós Testvérek prá-
gai stúdiója, élén Trnká-
val, már az 1946-tól 
1949-ig terjedő szakasz-
ban, az UPA-studiót 
évekkel megelőzve vál-
lalta a kezdeményezés 
szerepét. 

Trnka sokoldalú mű-
vészi tapasztalatai most 
nagy segítséget nyújtot-
tak ehhez a fordulathoz: 
a szatirikus Ajándék-
ában s A rugós ember 
és az SS (1946) politikai 
szatírájában — melyben 
a nácizmus alatt szenve-
dő Prága életképét is ér-
zékelteti — napisajtó-
ban megjelent karika-
túráinak stílusát vállal-
ja. (Grafika- és fotó-
anyag időnként együtte-
sen jelenik meg e fil-
meken, s ez a megoldás 
a későbbiek során az 
animációs filmekben 
széles körben elterjedt-
té vált.) 

Első bábfilmje, A cseh 
esztendő, majd a Régi 
cseh mondák (1953) és a 
Bajajá (1950) a nemzeti 
tradícióhoz erősen kötő-
dő művész hazája szoká-
sainak, hagyományainak, 
folklórjának antológiái. 
Bábfigurái eleinte, csu-
pán a legáltalánosítot-
tabb típusok s a környe-
zetek egyéb elemeinél 
nem hordoznak jelentő-
sebb szerepet, de a ké-
sőbbiek során mindin-
kább egyenítetté és 
pszichológiailag árnyalt-
tá válnak. A fából, mű-
anyagból készült bábo-
kon természetszerűleg 
nem lehet minuciózus fi-
nomságú arcjátékot ér-
zékeltetni. Trnka ezért 
érzi ellentmondásosnak 
a bábok beszéltetését, s 
egy időn át tartózkodik 
is tőle. Ez a tény is köz-
rejátszik Trnkánál a ze-
nei és zörejhatások sze-
repének megnövekedé-
sében. A fény-árnyék 
hatásának is új szerepet 
szán: általuk a bábfigu-
rák arca kifejezővé, szin-

A császár csalogánya 



Ajándék 

te mozgékonnyá válik. 
Szemben a rajz síkteré-
re, mint Trnka maga 
mondja: „A bábok há-
romdimenziós teVe a 
fény- és mélységhatás 
használatát is animáci-
ós lehetőséggé teszi." 

Bábfilmjei általában 
visszafogott ritmusúak. a 
részleteknél szívesen el-
időzök, csúcsjeleneteik 
statikusak, de ez az ő 
esetében inkább szándé-
kolt, nem valamiféle 
művészi korlátot jelent, 
inkább szemléletét feje-
zi ki. A préri dala (1949) 
western-paródiája, vagy 
a Szenvedély című, ko-
runk eszeveszett hajsza-
kényszerét ábrázoló 
filmje bizonyítja, milyen 
dinamikákra képes, ha 
témája ezt szükségessé 
teszi. A visszafogottság 
okát inkább a képzőmű-
vész szemléletmódjában 
találjuk meg, amely a 
képet minden részletével 
együtt befejezettként 
akarja rögzíteni. Más-

részt pedig témáinak 
drámai vagy lírai meg-
fogalmazásai indokolják. 

Trnka műveiben a 
gazdag érzelmi telített-
ségű lírán kívül, jelent-
kezik a szatirikus hang-
vétel is. A legerőtelje-
sebben a Svejk-ben. De 
eközben veszedelmesen 
közel került az élőcse-
lekményes film imitáció-
jához s e veszélyzóna 
tudatában az ötvenes 
évek végétől újból 
igyekszik elszakadni a 
naturálistól. Humora 
rendkívül • okszínú: hol 
elnézően csipkelődő, 
megbocsátó, mint a 
Szentivánéji álom-ban, 
vagy A préri dalá-ban, 
hol keserű, szatirikus 
ízekkel telítődik. 

Mindig nosztalgikus 
vonásokat hordozó lírá-
ját pedig egyik legszebb 
filmje az Andersen-me-
séből készített A császár 
csalogánya (1948) fejezi 
ki. A kínai császári pa-
lota pompás, de az em-

beri szabadságot gro-
teszk ceremóniákkal 
béklyózott világát szem-
beállítja a kis csalogány 
természetes szabadságot 
sugárzó egyszerű életfor-
májával. A jelkép, ame-
lyet itt megelevenít, két-
ségtelenül Trnka legmé-
lyebb művészi meggyő-
ződését fejeri ki. A tex-
túrák, anyagok, tárgyak 
iránti vonzódása itt a 
mesekörnyezetet, csipke-
porcelánjaival, lakkozott 
famunkáival, gyöngy-
függönyeivel és fonott 
üvegeivel szubtilis vará-
zsúvá formálja. 

A szimbolikus-allego-
rikus láttatás, amely 
egész életművében oly 
jelentőssé vált, tovább-
ível legkiérleltebb mun-
kájáig, a bábfilm törté-
netének egyik legkiemel-
kedőbb művéig, a Kéz-
ig. E filmben a kis fa-
zekas-kézműves művész 
álmait, terveit rombolja 
le a képeken megeleve-
nített Kéz — mely a zá-
róképsorban „Heil!" üd-
vözlésre emelkedik, fél-
reérthetetlenül azonosul-
va a fasizmussal. Drá-
mái párharcuk vegén a 
Kéz kényszeríti a mind-
hiába menekülő művész-
kézművest a Kezet di-
csőítő emlékmű kifara-
gására, önmaga feladá-
sára. 

Trnka gazdag életmű-
ve most, a bábfilmes 
költő halála után is élő 
maradt, igazi hatás ta-
lán csak most kezdődik 
el az összkép kialakulá-
sával. 

FÁY MARIANN 
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Jancsó Miklós: Szegénylegények 
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Makk Károly: Ház a sziklák alatt (Psota Irén és Görbe János) 
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