
A JUBILEUMI ÉY K I T Ü N T E T E T T J E I 
Az Április 4-i ünnepségek egyik 

legszebb hagyománya, kulturális éle-
tünk eredményeinek számbavétele 
ebben az esztendőben különös jelen-
tőséget kapott felszabadulásunk ne-
gyedszázados évfordulójától. Nem-
csak egy év termésének „betakarí-
tásáról" tanúskodnak ugyanis ebben 
az esztendőben a díjak és kitünte-
tések, hanem felmérik a magyar 
filmművészet fejlődését a szocialis-
ta filmgyártás megteremtésétől, az 

államosítástól napjainkig, amelynek 
során a film, a magyar szellemi 
élet egy perifériás ágazatából, je-
lentőségében és fontosságában egyik 
központi területévé változott. Ami-
kor tehát köszöntjük a kitüntetette-
ket és sok szerencsét, további sike-
res munkát kívánunk nekik — 
egyszersmind egész filmgyártásunk 
egészséges és örvendetes fejlődésé-
ről, kimagasló eredményeiről is meg-
emlékezünk. 
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l. fokozata: 

F Á B R I Z O L T Á N 

Azt hiszem, a tárgyi-
lagosságra való törekvés 
legfőbb jele éppen az, 
ha valaki felismeri saját 
elfogultságát. És a leg-
szebb pillanatok közé 
tartozik, ha személyes 
érzelmek objektív igazo-
lást nyernek. 

Ha jellemezni akar-
nám Fábrit, mindenek-
előtt a következő cím-
szavakat írnám fel: a 
személyiség mindenkori 

összefogottsága: örökö-
sen „tréningben" van, 
minden pillanatban 
könnyedén összpontosít, 
s ez nem fárasztja, in-
kább pihenteti. Pontos-
ság: szinte legendás 
filmrendezői precizitása, 
ám ez nem valami szőr-
szálhasogatás. hanem 
magatartás: személyisége 

nem tűri a felemás hely-
zeteket. Szenvedélyes-

ség: nem ellentétben az 
előbbiekkel, mert a tisz-
taság szenvedélye. 

A róla alkotott hazai 
véleményeket még rövi-
debben össze lehet fog-

lalni: szidták, mert mo-
dern; dicsérték, mert 
konzervatív; dicsérték, 
mert modern; szidták, 
mert konzervatív. 

Valójában modern-e 
vagy konzervatív? A 
kérdés túlságosan vi-

szonylagos, nem tudnék 
rá egyértelműen vála-
szolni. Ami egyértelmű 
tény: máig aktuális, és 
nemcsak Magyarorszá-
gon. 

Többször tanúi lehet-
tünk meggyőző művészi 
megújulásának. Azért 
mondom meggyőzőnek, 
mert mindenik önmaga 
megkínlódott újraterem-
tése volt, egy tudatosan 
választott moralitás vas-
következetességére épült 
változtatási készség, il-
letve kötelezettség bizo-
nyítéka. Az esztétikum 
világában ritka morális 
tisztaság az övé: válsá-
gait mindig mélyen és 
őszintén átélte, kudar-
caiból mindig tanulni 
tudott, sikerei soha el 
nem szédítették. Talán 
ezért van, hogy szinte 
szimbólumává lett a fel-
szabadult magyar film-
művészet negyedszáza-



dának, kudarcokon-vál-
ságon túl is örökösen 
újra nekirugaszkodni 
képes vitalitásának, mo-
rális hitelének, hazai és 
nemzetközi sikerének. 
Háló nélkül dolgozott, 
mint minden igazi lég-
tornász, de a dobpergés 
halálos pillanataiban 
mindig biztos volt len-
dülete erejében, fogód-
zója biztonságában. 

Személyisége lassan 
ragyogni kezdett, ö ma-
ga némi gyanakvással 
vette tudomásul, hogy 
„tekintély". Miután 
megértette, hogy elke-
rülhetetlen, közéleti sze-
repet is vállalt. Illúziót-
lanul, de nem hitetlenül. 

ö volt az első „új" 
filmrendező az államo-
sítás után. Nem az 
egyetlen, aki a színház-
tól jött a filmhez, de 
közülük az egyetlen, aki 
teljesen a filmnek adta 
magát. Sokan nem értet-
ték akkor a döntését: túl-
ságos önbizalomra, vagy 
túlságos önbizalomhi-
ányra gondoltak. Senki 
nem bízott döntése mo-
rális hitelében. Első ön-
álló filmje, a Vihar 

után sem, bár ez már je-
lezte filmrendezői kvali-
tásait. Bizalmatlanul 
szemlélték a volt színészt 
és színigazgatót, aki mel-
lesleg kiváló grafikus és 
díszlettervező. Aztán 

következett Fábri mes-
terhármasa: az Életjel, 

a Körhinta, a Hannibál 

tanár úr. E három alko-
tása egyszeriben a nem-
zetközi figyelem előte-
rébe állította filmgyár-
tásunkat. 0 a sokféle 
csábítás veszélyes erőte-
rében sem ismétli ön-
magát; 56 mélyen átélt 
válsága után a Húsz órá-

-val megint új korsza-
kot nyit. Vitatott — és 
vitatható — kísérletek 
után mesteri tudását bi-
zonyítja a Pál utcai 

fiúk-kai. Ismét egyénit-
újat kezdeményez az Is-

ten hozta őrnagy úr-ral. 

Túlságosan elfogult 
vagyok vele szemben, 
semhogy minősítésére 
akárcsak kísérletet te-
gyek. Fellépése óta — ez 
köztudott — korszakok 
és divatok sora követte 
egymást a világ film-
művészetében; hatásaik-
tól természetesen az ó 
életműve sem mentes. 
Ám korszakokat és di-
vatokat átívelő teljesít-
ménye vitathatatlanul 
egyéni, és — legalább 
hazai filmtörténetünk 
szempontjából — vitat-
hatatlanul jelentős. 

Mint ember: teli kez-
deményező kedvvel, 
semmi jele rajta az öre-
gedésnek. További sike-
reket kívánunk neki 
mindnyájan, akik utána 

jöttünk, általa vagy ve-
le kezdtünk. Végtelenül 
sokat köszönhetünk ne-

ki. Máig mesterünk és 
barátunk maradt. 

NÁDASY LÁSZLÓ 
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K O V Á C S 
A N D R Á S 

Politikus és művész. 
Kovács Andrással kap-
csolatban olykor vita tá-
mad, nem kell-e kicse-
rélni az egyik szót: po-
litikus vagy művész. 
Kétségtelen, hogy rá is, 
filmjeire is elsősorban 
ez a jelző illik: politikus. 
S ebben fiatalos szerte-
lenség és megfontolt böl-
csesség gyúródik egybe: 
érdekli minden, főként 
a világ legfrisebb ese-
ményei, s véleménye 
van mindenről, ki is 
mondja, szinte támadó-
an, a meggyőzés szándé-
kával, épp ezért mégis 
töprengve, gondolkodva, 
gondolkodásra serkent-
ve. ö maga is „nehéz-
ember", bár meghallgat 
minden ellenkezést és 
türelmesen válaszolgat 



rá: életeleme a vitatko-
zás. Vitatkozik a film-
jeiben, vitatkozik a film-
jeivel; ' vitatkozik már 
előzetesen, s utána be-
járja az országot, ha te-
hetné, talán minden elő-
adás után odaállna a 
közönség elé: vitatkoz-
zunk! 

És művész is. Üj, 
egyéni stílust teremtett. 
Első jellemzője a köz-
vetlenség, a mindennél 
erősebb bensőségesség. 
Élő, feszült a kapcsolat 
felvevőgépe és a szerep-
lők, a szereplők gondo-
latai között. Ajkakról 
lesi el, bányássza elő a 
dondolatokat, mint a 
Nehéz emberekben, szi-
kével hatol a lelkiisme-
ret mélyére, mint a Hi-
deg napokban, hamleti 
töprengéseket tár föl, 
mint a Falakban, a ré-
vület alól a tudatot hoz-
za a felszínre, mint az 
Extázisban. Rámenős-
ségéből következik erős 
drámai hatása. Publi-
cista, mint Godard. 
Csakhogy komolyabban, 
felelősebben, együttér-
zöbben. Kovács vivi-
szekciójának tárgya a 
ma, s benne ő maga. Ér-
velése az értelmet és az 
érzelmet egyaránt meg-
célozza, gondos terv sze-
rint építkezik, hogy a 
laza improvizáció lát-
szatát kelthesse. Fene-
gyerek ő is, akárcsak 
Godard; de nem kívül-
álló. Voltaképpen lírikus: 
azt tárja föl, amint ön-
magával győszködik, 
hogy magával ragadjon 
és meggyőzzön. Az új 
magyar filmet ő nevez-
te el cselekvő filmnek. 

Politikus, mert mű-
vész. Művész, mert po-
litikus 

ZAY LÁSZLÓ 
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S Z É C S É N Y I 
F E R E N C 

Mielőtt kimond vala-
mit, félórát töpreng. Mi-
előtt kitalál egy beállí-
tást, egy napion át rág-
ja magát. Mielőtt meg-
dühödik, egy egész he-
tet hallgat. És mielőtt 
megcsinálta volna a 
Hannibál tanár úr-at 
(1955-ben) tizenhat évet 
várt. Lent kezdte, abban 
a rokonszenves mélység-
ben, ahol nem tehet 
mást a sorsától kisze-
melt művész, mint ta-
nul, figyel, ugrásra ké-
szen gyűjtöget, és készü-
lődik. Félreértés ne es-
sék, ez a mélység Szé-
csényi elbeszélésében 
nem gorkiji — inkább 
egy hatalmasra duz-
zasztott anekdota, tele 
túlcsorduló tapasztalat-
tal és hittel. Most negy-
vennyolc éves —, de ál-
lítom, hogy még mindig 
nem lépett túl az avant-
gardista kamaszok lel-
kesül tségén (ez nem 
fényképezési stílusára 
értendő!); néha megszé-
gyenítően jobban hisz 
mindenkinél abban, 
amit csinál és ez a kör-
nyezetének egyenesen 

kínos. Azt írom fentebb, 
hogy fényképezés. Rossz, 
csapnivalóan rossz ez a 
kifejezés, bár a techni-
ka jelenvaló. Mégiscsak 
fényképez, exponál, hí-
vókról, szűrőkről kell 
tárgyalnia — és ahogy 
látom az érdekli legke-
vésbé a fimből. Nagyon 
érti a dolgát, a lehető 
legszentebben rutinos, 
de ezzel mit sem foglal-
kozik, nem is érdekli. 
Szécsényinek úgy van 
rutinja, félelmetes szak-
mai tapasztalata, mint 
a tenoristának hangja. 
Ha a szakmai hozzáértés 
isteni adomány, veleszü-
letett biológiai tényező 
— hajlamosak vagyunk 
ezt lebecsülni, legyinte-
ni rá, és milyen átkozott 
ostobaság ez. Az ő ru-
tinja tele van hittel, ha 
boldogtalannak látom 
(nem egyszer annak lá-
tom) kétségbe van esve 
talán, mert fél, hogy 
nincs meg a hite. 

Ha nem tud hinni ab-
ban a filmben, amit csi-
nál, szenved. Egy esz-
tendeje vagyok össze-
zárva vele, abban a 
mozgó karanténben, 
amit filmkészítésnek 
neveznek; egy esztende-
je látom őt közvetlen 
közelről, és néha van-
nak pillanatok, amikor 
azt hiszem, ismerem őt. 
Rengeteget vitatkozunk, 
gyűlölködünk és néha-
napján szeretjük is egy-
mást, ugyanazt akarjuk, 
de ehhez kell a vegy-
tiszta indulat, különben 
mit sem ér az egész .. . 
Félő, hogy a nekrológok 
stílusa lengj át ezt a pár 
sort, mindig így van ez, 
ha ünnepélyesek aka-
runk lenni és a tárgyila-
gosság kedvéért ilyen-



kor felsoroljuk az illető 
munkáit. Nem akarom 
ezt az alkalmat tárgyi-
lagossá degradálni — 
nagyon is élő művészről 
van itt szó —, de emlé-
keztetőnek hadd sorol-
jam munkáit: Hanni-
bál, Édés Anna, Vasvi-
rág, Két félidő a pokol-
ban, Hideg napok. Vi-
rágvasárnap — a fekete 
és fehér színeknek egé-
szen vad orgiája, a ka-
rakteresen körülrajzolt 
alakok, durván rögzített 
tájak jellegzetesen elő-
adott, utánozhatatlanul 
egyéni látomásai ezek, 
ki gondolta volna, hogy 
ennyiféle fekete és fe-
hér szín van. Külön kell 
beszélni arról a filmről, 
amit a magyar filmek 
közül én a legjobban 
szeretek. Hogy szaladnak 
a fák! Talán ebben a 
legszécsényibb a Szécsé-
nyi. Itt találkozott bol-
dog, boldogtalan szim-
biózissá a sárszentmihá-
lyi szegényparaszt múlt 
és a mai fehér Ford Es-
cort kocsi. (CU 9900) 

Mostanában egyre in-
dulatosabb és egyre töp-
rengőbb, végképp kiala-
kult a sajátosan egyéni 
gondolati világa, ma 
már többet akar mon-
dani a képeknél. Szen-
ved attól, hogy múlik az 
idő és nem mondott el 
mindent, a mindent nem 
mondta el, ami a teljes-
ség rá kiosztott része. 
Hadd közöljön itt telje-
sen egyéni véleménye-
met abból az alkalom-
ból, hogy Kossuth-díjat 
kapott: rendeznie kelle-
ne. 

SZÁSZ PÉTER 
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S Z I N E T Á R 
M I K L Ó S 

Munkájában az egy-
szerűségre való szünte-
len törekvést értékelem 
a legtöbbre. Rendezései 
—, amelyekért most 
Kossuth-díjat kapott — 
mentesek minden nagy-
képűségtől; nincsen ben-
nük látványos stílusbra-
vúr sem, és főként 
hiányzik az a kritikátlan 
belefeled kezés a meglelt 
egyetlen gesztusban, ami 
oly sok rendezőnket ön-
maga epigonjává teszi. 
Mindig a legegyszerűbb 
megoldást keresi — ez a 
titka megnyugtató rea-
lizmusának, és mindig 
az adott mű sajátos ka-
rakteréből, mondhatni 
belső funkciójából indul 
ki — ez pedig talán an-
nak magyarázatát adja, 
hogy miért nincs egyet-
len műfajhoz, egyetlen 
irodalmi, színpadi, vagy 
filmirányzathoz kötve. 
De éppen ezért tud egy-
forma magabiztossággal 
dolgozni színpadon és 
filmen, az operában és 
a televízióban; ezért 
nyúl egyforma örömmel 
klasszikus alkotásokhoz 

is meg maiakhoz, stili-
zált hangvételű művek-
hez vagy népiesekhez. 

Láttam táncjátékot 
rendezni, a Csodálatos 
mandarint, amelynek 
során el tudott mélyül-
ni a Bartóki zene elvon-
tabb világába és láttam 
Sánta Ferenc három 
novelláját, amely ko-
runk legvéresebb való-
ságát, a fasizmust állí-
totta legnyersebb való-
jában a képernyőre. Lát-
tam Dürrenmatt Balese-
tét a maga ironikus fel-
hangjaival, és láttam 
keze nyomán megele-
venedni Sartre drámá-
ját, a Temetetlen holta-
kat, amelyben híven 
követte az író áttételes 
valóságlátását. Amikor 
az Ember tragédiáját 
rendezte, a szakmában 
mindenki rendkívüli att-
rakciót, soha nem volt 
bravúrt várt tőle (s né-
melyek csodálkoztak is, 
hogy elmaradt); engem 
maximálisan kielégített 
azzal, amit adott: a ma-
dáchi mű átgondolt és 
közérhető, a televíziós 
műfaj szabályait mesz-
szemenően figyelembe 
vevő adaptációjával. 

Hiányzik belőle min-
den hajlam a sznobéri-
ára. Nincsenek zseni-
alürjei. Populáris rende-
ző akar lenni; megfelel-
ni annak a számtalan 
jogos elvárásnak, amely-
lyel a televíziónézők 
ezer fejű tábora e mű-
sorközlő apparátus felé 
fordul; megfelelni a tö-
megművészet és a nívós 
szórakoztatás követel-
ményének, amelytől nem 
idegen — és talán egy-
re kevésbé lesz azzá — 
a magasrendű artiszti-
kus megformálás igénye. 

LUKÁCSY ANDRÁS 



Ordzmti műixéizrk: 

J A N C S Ó M I K L Ó S 

A magyar kultúráinak 
aligha van még egy 
olyan élő alakja, akinek 
neve annyira ismert 
lenne határainkon túl is 
mint Jancsó Miklósé, 
akinek műveiről, pályá-
járól annyi könyv, ta-

' nulmány, cikk, vita je-
lent volna meg keleten 
és nyugaton, mint az 
övéről. Neve a legna-
gyobbak — Antonioni, 
Bergman, Fellini, Go-
dard mellett él a film-
értők és filmbarátok tu-
datában, s működése 
annyiban is hasonlatos 
az említettekhez, hogy 
— úgy látszik, ez közös 
sorsa a modern film 
nagyjainak — tábort és 
ellentábort teremtett 
maga körül. S Jancsó 
Miklós művészi látás-
módja a maga eredetisé-
vel, szuggesztivitásá-
val, újszerű esztétiku-
mával — nem indoko-
latlanul világjelenség. 
Filmjei sorában a ma-
gyar nép históriai élmé-
nyeiből teremti meg sa-
játos művészi modelljeit, 
amelyek egyszerre vilá-
gítanak bele a történel-
mi harcok szerkezetébe, 
a hatalom mechanizmu-
sába és fejezik ki Jancsó 
szenvedélyes tiltakozá-
sát az ember és a humá-
num minden megnyo-

morítása, lealacsonyítá-
sa, minden önkény, ha-
talmaskodás ellen. Jan-
csó szemléletében, kon-
cepciójában a történe-
lem osztályharcos mar-
xista szemlélete találko-
zik a kiélezett egziszten-
ciális helyzetekhez va-
ló vonzódásával, (ami 
nála az emberi autonó-
mia mérőműszerének 
szerepét tölti be) és a 
tipizálás sajátosan mo-
dern, huszadik századi 
módszerével: a már em-
lített modellezéssel — 
amely egy markánsan 
egyéni, a konkrét és az 
absztrakt új viszonyla-
tait megteremtő kép 
nyelvén, képi stilizáció-
val jelenik meg. 

Jancsó egyes alkotá-
sairól lehet vitatkozni 
— életművének úttörő 
jelentőségét elvitatni 
azonban nem lehet. S a 
kritikus, aki már lelke-
sedéssel is üdvözölte, vi-
tatkozott is vele mun-
kássága során, most 
hadd köszöntse szemé-
lyes vallomással. Rangot 
adott hivatásának, a szó-
nak egy magasabb, nem-
zeti kultúrát teremtő ér-
telmében is; s a magyar 
filmkritika funkcióját, 
jelentőségét is megemel-
te műveivel. 

GYERTYÁN ERVIN 

M A K K K A R O L Y 

Furcsa dolog az első-
ség, az úttörés érdeme 
a művészetben. Van, aki 
valami újat próbál, s 
már a kísérlet is közfi-
gyelmet kelt, az érdek-
lődés tisztelettel szem-
léli a legkisebb ered-
ményt is. Másoknak vi-
szont ismét és ismét utó-
lag kell felfedeztetni, 
hogy valami újat, va-
lami mást akart, mert 

akkor, amikor a mű 
megszületett, talán nem 
is nagyon figyeltek rá. 

Makk Károly bizony-
nyal a művészi újítók-
nak ebbe az utóbbi cso-
portjába tartozik. Most 
tudjuk értékelni igazán, 
mit jelentett az ő víg-
játéki stílusa az ötvenes 
évek első felében, ama 

a Liliomfi képviselt Ma 
már tudjuk, hogy a Ház 
a sziklák alatt a magyar 
pszichológiai filmdrá-
ma olyan jelentkezése, 
amely korábban csak 
szerény kísérletekkel 
vagy érzelmes melodrá-
mákkal volt képviselve 

filmművészetünkben. 
Azután elkészült a 39-
es dandár, s a Magyar 
Tanácsköztársaság har-
cainak első igazán szín-
vonalas filmbeli ábrá-
zolását üdvözölhettük 
benne. Még leginkább a 
Megszállottak határkő 
jelentőségéről szoktak 
beszélni. Igen sokan in-
nen eredeztetik — s 
nem jogtalanul — a 
magyar filmművészet, 
remélhetőleg most is 
tartó, felfelé ívelő fák-
lyáját. 

S az azóta eltelt majd-
nem egy egész évtized? 
Kétségtelen, nem ilyen 
gazdag — az akár csak 
utólag igazolható — si-
kerekben Ám, hogy 
egy alkotói életpálya mi-



lyen személyes és közös-
ségi összetevők eredője-
ként fut felfelé, vagy 
tesz kényszerű vargabe-
tűket, az még utólag is 
csak nehezen kielemez-
hető. Egy bizonyos, 
„Makk tanár úr" — hi-
szen több mint egy év-
tizedes főiskolai tanár-
kodás is áll már mögöt-
te — sokszínű és érde-
kes egyénisége, olyan ér-
téke a magyar filmmű-
vészetnek, amit hosszabb 
távon nehéz nélkülözni 
éppen a legjobbak kö-
zött. Munkásságának ez 
a mostani hivatalos el-
ismerése remélhetőleg 
újabb ösztönzést ad szá-
mára is. S talán nem 
kell sokáig várni, hogy 
ismét egy Makk-film 
adjon nehezebb leckét a 
kritikusoknak, hiszen 
éppen régi terve megva-
lósításán dolgozik: for-
gatja Déry Tibor Szere-
lem című művének film-
változatát. 

BERNATH LÁSZLÓ 

H E R S K Ó J Á N O S 

Herskó Jánosnak szinte 
minden filmje — polé-
mia. A pályakezdés lá-
zában az egykori, fehér-
telefonos magyar filmek 
világával és szellemisé-
gével vitázik. Első „sa-
ját" filmjével, a Gelléri-
novellák varázsát őrző, 
hiteles és mégis lebegő 
Vasvirággal a földhöz-
ragadt munkásábrázo-
lással, vitázik a szűken 
értelmezett realizmus-
nak nem elvével, hanem 
sok fiaskót eredménye-
ző gyakorlatával. S vita-
film volt a Két emelet 
boldogság is, ha akkor 
talán fel -em fedeztük, 
hogy az: a jelen ünne-
pélyességét humortól őr-
ző hivatalossággal, s a 

lenné kasztráló humor-
iparral vívott. S mikor 
társadalmunkban, nem-
zedékünkben is legma-
gasabbra csaptak a vi-
ták hullámai, Herskó a 
maga érveit a Párbe-
szédben adta közre, mint-
egy elindítva ezzel a 
társadalmi analízis és a 
publicisztikusabb film-
nyelv kialakításának 
előmunkálatait. 

Ha van film, amely 
folytatást igényelt és 
ígért, a Párbeszéd az 
volt. És Herskó mégis 
másokra bízta a meg-
kezdett út folytatását, ö 
tovább vitatkozott. Vi-
tatkozott saját nemzedé-
kével és a hatvanas évek 
elejének valóságlátásá-
val is: a Szevasz Vera 
nemcsak kérdésfeltevé-
sében, de ábrázolási 
módszerében is új utak-
ra tér. 

Mivel a járt utat 
Herskó mindenkor szí-
vesen hagyta el a járat-
lanért, soha nem alko-
tott „hibátlan" filmet. 
De filmjeinek sokszor 
vitatott elemei is izgal-
masabbak voltak — ép-
p>en polemikus tartal-
muknál fogva — nem 
egy vitathatatlan alko-
tásnál. Kortársai, sőt né-
hányan a nála fiatalab-

bak közül is terjedelme-
sebb rendezői oeuvre-
rel rendelkeznek. De 
Herskó teljesítményét, 
művészi egyéniségét 
nemcsak filmjei tükrö-
zik. Pontosabban: nem-
csak saját filmjei. Hi-
szen, nem egyéniségé-
nek — de közéleti ér-
deklődésének, társadal-
mi felelősségérzetének 
bélyege rajta van az ál-
tala vezetett stúdió film-
termésén, és az általa 
nevelt főiskolás és már 
nem főiskolás fiatal fil-
mes gárda munkáján is. 

FÖLDES ANNA 

R É V É S Z G Y Ö R G Y 

Arcképvázlat harminc 
sorban? De hiszen ez le-
hetetlen! Mert ha pél-
dául csak a műfajokat 
sorolom fel, melyek kö-

zött Révész György vá-
logatott, már az nagyobb 
terjedelmet igényelne. 
Ez a művész sohasem 
ismétli önmagát. Leg-
feljebb a következetes-
ségében, a makacsságá-
ban. Mert makacsul val-
lotta például, hogy bár-
milyen nehéz, érdemes 
filmszatírát rendezni. 
Egyike volt annak a két 
rendezőnek, aki a fel-
szabadulás után Lata-
bár Kálmán művészeté-
re készített játékfilmet. 



(Micsoda éjszaka). Fil-
met rendezett, mégpe-
dig szatírát, Feleki Ka-
millal (A megjelelő em-
ber). Vállalt drámát, 
film-musicalt, vállalt 
bukást, s ami még nehe-
zebb: vállalta a sikert is. 
Értelmes humora van, 
teli van érzelemmel, de 
ebbe az érzelembe min-
dig belekeveredik egy 
kesernyés, fanyar íz. 
Hallgatag ember. Megy 
a maga útján, s közben 
megrendezi az Angya-
lok földjét, mely végig-
száguldja a világot s 
nagydíjak kísérik. Kas-
sák Lajos valódi világát 
és képzeletét álmodta 
filmre ebben a modern, 
mestermívű alkotásban. 
Ennek nyolc esztendeje. 
Azóta tovább válogatott 
a műfajok között Az 
Egy szerelem három éj-
szakájá-val ő teremtette 
meg az új magyar film-
művészet „musical-tra-
gedy"-jét. Jóval túllé-
pett az eredeti, a színpa-
di alkotáson. De makacs-
sága és következetessége 
legutóbbi filmjéből de-
rült ki legplasztikusab-
ban. Mindenki mosoly-
gott, fejét csóválta, hi-
tetlenkedett, amikor 
Révész György közölte, 
hogy filmet rendez Ka-
rinthy nem utánozható 
remekművéből, mely-
nek címe: Utazás a ko-
ponyám körül. Senki 
sem bízott ebben a 
filmben. Az első pilla-
nattól kezdve csak ő 
maga hitt benne. Aztán 
a film meggyőzte a hi-
tetlenkedőket is. Révész 
György, elmaradhatatlan 
pipájával a szájában, 
csak mosolygott, s al-
kalmasint azt mondta. 
— morogta — amit 
ilyenkor szokott: Hit 
nélkül nem lehet csinál-
ni, de nem is érdemes. 

DEMETER IMRE 

Z S U R Z S É V A 

Együtt „nőtt fel" a 
magyar teevízióval. Kez-
detben mindent kipró-
bált, s próbál ma is, ke-
resve, a jó témák, a jó 
forgatókönyvek mellett, 
a kifejezés új módjait, a 
televízió még fel nem 
tárt lehetőségeit is. 

ö rendezte a Nő a ba-
rakban-1, az első feszti-
vál-díjas magyar tévé-
drámát. Neve azóta is 
többször tűnik fel a 
fesztiválokon a díjazot-
tak között. A tévé-drá-
ma minden fajtájánál, 
minden tévé-játéktípus 
kialakulásánál ott talál-
juk Zsurzs Éva kézje-
gyét. Kéoernyőre vitte 
Petőfi vígeposzát, A 
helység kalapácsát olyan 
pompás megoldásban, 
hogy ez mindmáig pá-
ratlan verses tévé-játé-
kunk. ö rögzített először 
magyar tévé-filmre an-
tik tragédiát, Szofoklész 
Elektráját szerencsésen 
hidalva át a tragédia ha-
gyományos előadásmód-
ja és a képernyő igényei 
közötti ellentmondáso-
kat. ö készíti el a Pél-
dázat több részét, új 
jellegzetesen televíziós 
műsortípust kísérletez-
ve ki a sorozattal. 0 
rendezi az Ütőn-1, ezt a 
minden ízében mai és 
közéleti játékfilmet és ö 

teszi a nézők millióinak 
élménnyé a Mondd a 
neved-et, az emlékezetét 
vesztett szovjet kisfiú 
hazatalálásának igaz 
történetét. 

Zsurzs Éva stílusa 
mindig a téma, a szer-
ző, a műfaj stílusa. Esz-
közeit, egyéniségét alá-
rendeli a műnek, az író-
nak. Hihetetlenül sokol-
dalú ma is, amikor már 
jobbára csak drámai 
műfajokkal foglalkozik. 
Kedveli a költői képe-
ket. Szívesen dogoz fel 
munkásmozgalmi, poli-
tikai témát. Nem ide-
genkedik a groteszktől, 
Sőt az operettől sem. 
Minden műfajt másképp 
csinál, mégis meg lehet 
ismerni munkáját. 

VILCSEK ANNA 

<A (Balázs (Béla-díj 

I. {okozata : 

L A T I N O V I T S 
Z O L T Á N 

Latinovits Zoltánt — 
a tehetségen felül — 
művészetének, életének 
szabálytalansága emeli 
legnagyobb színészeink 
közé. 

Ezalatt nem azt ér-
tem, hogy főiskolai ta-
nulmányok nélkül, mér-
nöki diplomával és pes-
ti kutatóintézeti meghí-
vással a zseoében ment 
el tizenöt évvel ezelőtt 
Debrecenbe segédszí-
nésznek; 

Nem is arra gondolok, 
hogy öt évbe sűrítette, 
ami másoknál két évti-
zed, és nem „hiányzó 
szerepkörre", protektori 
ajánlólevélre, vagy a 
„próbáljuk ki" kísérleté-
vel került Budapestre, 
hanem azért, mert a 
drámairodalom nagy 
szerepei hívták-vonzot-
ták őt magukhoz; 



arra sem gondolok, 
hogy rövid idő alatt 
megtanulta a színpadi 
beszédet, segédszínész-
ből egyik legjobb dik-
ciójú színészünkké lett, 
ráadásul olyan mozgás-
kultúrát alakított ki, 
amellyel pályatársai kö-
zül kevesen rendelkez-
nek; 

még arra sem gondo-
lok, hogy lázas életében, 
száguldásaiban a mun-
ka, a gyötrődés nehéz 
óráiban is, mindig van 
ereje ahhoz, hogy játé-
két szellemi kontroll 
alatt tartsa, és az érte-
lem-irónia-szenvedély-
tárgyilagosság egységét 
valósítsa meg szerepei-
ben; 

arra sem, hogy mind-
ez — színpadi teljesít-
ményeit ezúttal nem is 
említem —, olyan alakí-
tásokhoz vezették el, 
melyek híven mutatják 

jellemformálásának 
rendszerét, tehetségének 
hatalmas skáláját: a 
Szegénylegények Veszel-
kája, a Hideg napok Bü-
kyje, a Tóték őrnagya, 
az Utazás a koponyám 
körül Karinthyja; 

még arra sem, hogy 
tele van többek szerint 
egzaltált, de igazában a 
gyorsan égő alkatából 
kisugárzó, s ezért nekem 
rokonszenves lázzal, 
daccal-elviselhetetlen-

séggel, a mindúntalan 
újrakezdés kockázatvál-
lalásával, s hogy ebből 
a magatartásból előbb 
vagy utóbb, de mindig 
egy új nagy alakítása 
születik. 

Arra gondolok, hogy 
mindezzel együtt egy 
színészi korszak élő ki-
hívásaként lett egyik 
legnagyobb színészünk, 
aki ma a i nagy a r színé-
szetben a legtöbb mű-
vészi izgalmat nyújtja. 

SÁNDOR IVAN 

H O R V Á T H Á D Á M 

Első önálló rendezése 
a Televíziónál: egy öt-
perces adás a hét könyv-
újdonságairól, valami-
kor 1958-ban. Először 
akkor olvasható a neve 
a képernyőn, amikor el-
indul a Zenekedvelő 
Gyerekek Klubja a si-
ker útján. További mun-
kái — mindenekelőtt az 
értékes zenét immár fel-
nőtteknek népszerűsítő, 
játékos Zenélő Órák — 
is azt bizonyítják, hogy 
szinte „egyből" rájött a 
televíziózás egyik alap-
vető hatáslehetőségére: 
az intim, oldott, a néző-
vel kontaktust teremtő 
hangvételre. Kiemelke-
dő riportjait — pl. az 
Állami Népi Együttes-
ről, a Budapesti Kórus-
ról — is ez a nagyképű-
ségtől, szakmai fölény-
től és zsargontól, száraz 
didaktikától irtózó ma-
gatartás jellemzi. 

Sokáig úgy tetszik, 
hogy tevékenysége a 
különféle zsánerű zene-
pedagógiai műsorokra 
korlátozódik. Holott már 
akkor „belekóstol" a té-
véjátékba, egy irodalmi 
adásban Mrozek: A do-
bos kalandja" c. elbeszé-
lésének adaptációját 
rendezi. Minidráma ez, 
és Horváth Ádám az 
egyik legnehezebb mű-
faj, a rövid novella te-
levíziós mesterévé vá-
lik, meglepően hamar. 
Hunyady Sándor Cukor-
bűj-a, Rónay Éjszakai 
vendég-e, Hemingway: 
A bokszoló-ja (Erdőszé-
len címmel), Karinthy 
Hasműtét-je olyan jele-
netek, melyeken nem ér-
ződik a transzpozíció: 
az eredeti hatásban és 
hőfokon tolmácsolják 
az írást (és nemcsak il-
lusztrálják), megcáfolva 
hiedelmünket, hogy a 

közegváltás törvénysze-
rűen szegényíti az ere-
detileg prózai művet. 
Horváth úgy tud sűríte-
ni, kiemelni, hangsú-
lyozni s tömören jelle-
mezni, hogy nem szorul 
kényszerű kompromisz-
szumra. Hosszabb léleg-
zetű produkciókban is 
bizonyítja rátermettsé-
gét: Heltai-estet rendez, 
Csurka-novellát filme-
sít meg (A ló is ember). 
plasztikus eszközökkel 
eleveníti meg a képer-
nyőn Bencsik: Az Írno-
kok kálváriájá-t, Mur-
ray Schisgal kétszemé-
lyes drámáját (A gép-
írók), Hubay egyfelvo-
násosát (Mint a gyü-
mölcs a fán). Rendezői 
habitusát az egyszerű-
ség és a jó ízlés jellemzi, 
a kifejezés pontossága 
és finom árnyalása. 

Negyvenéves. A Te-
levízióban a Művészeti 
Főosztály főrendezője. 
A muzsika népszerűsíté-
sét s a jó irodalmat 
szolgálja. Sokoldalú 
művész, nagyon biztató 
jövővel s máris ered-
ményes múlttal, mely-
nek elismerése a meg-
érdemelt Balázs Béla-
díj-

HEGEDŰS TIBOR 

A Balázs Béla-díj I. 
fokozatát kapták még 
Gink Károly és Rév 
Miklós fotóművészek. 

A n . fokozattal tün-
tették ki Csákány Márta 
szinkron-rendezőt, Foky 
Ottó bábfilmrendezőt. 
Pal ás thy György játék-
film-rendezőt, Szécsényi 
Ferencné vágót, Vass 
Judit dokumentumfilm-
rendezőt. 

A m . fokozatban Bor-
sodi Ervin rendező, Fi-
filina József és Hoff-
mann Vladimir operatö-
rök részesültek. 


