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Á magyar Ugaron 
Egy magányos román katonajárőr 

a néptelen Ferencz József-hídon — 
jelzi már a film első kockáival, hogy 
Kovács András a magyar történelem 
lidércnyomásos időszakába — a Ta-
nácsköztársaság bukását követő he-
tekbe, hónapokba vezeti vissza a né-
zőt. Ha a maga tragikumában ez a 
bukás nem is egyedülálló katasztrófa 
nehéz és viszontagságos történel-
münkben, annyiban mindenképpen 
különbözik minden megelőző nem-
zeti tragédiánktól, hogy ugyanazok 
az erők készítették elő — hívták be 
az antantcsapatokat —, amelyek 
egész későbbi ideológiájukat az el-
lene való harc szólamaira alapozták, 
és a legkegyetlenebbül számoltak le 
azokkal, akik ténylegesen és fegyver-
rel küzdöttek ellene. Ez a „szövetség 
az ellenséggel" kétségkívül a Horthy 
ellenforradalom megkülönböztető je-
gye és eredetisége, amelyhez a világ-
történelemben is csak — s nem vé-
letlenül — a párisi kommün meg-
buktatása hasonlítható, bár talán 
még ott sem jelentkezett ilyen cini-
kus formában és ilyen súlyos követ-
kezményekkel az a színjáték, amely-
ben a nemzeti érdekek elárulói öl-
tötték magukra a haza megmentőjé-
nek tógáját, és ültették vádlottak 
padjára védelmezőit — egy ország 
szemeláttára, amely átélte, tanúja 
volt az eseményeknek. 

Hogyan történhetett ez meg? — 
izgatja a kérdés Kovács Andrást. Mi 
játszódott le egyik napról a másikra 
az emberekben? Miféle társadalmi 
tudathasadásnak estek áldozatul, 
hogy azok, akik néhány hete még az 
életüket kockáztatták a szocialista 
hazáért, a népek önrendelkezési jo-
gáért, a tanácsrendszerért — pasz-
szívan tűrő, vagy éppenséggel elbó-
dultan és megrészegülten feszítsd-
meget kiáltó tömeggé váltak? És ho-
gyan és miért — s ez talán ami leg-
jobban foglalkoztatja — paralizálód-
tak egészen a harc feladásáig, a tehe-
tetlenségbe való belenyugvásig olya-
nok is, akik nemrég még cselekvő 
hívei, de legalábbis haszonélvezői 
voltak a forradalomnak? A kérdés, 

amellyel az adott kor vizsgálatát ál-
talános érvényű tanulsággá kívánja 
átemelni éppen az: van-e, lehetsé-
ges-e olyan reménytelen és kilátás-
talan helyzet, zsákutca, amely iga-
zolhatja ezt a fegyverletételt és fél-
reállást? Vállalkozásának sajátos er-
kölcsi értéket ad, hogy Kovács a tőle 
megszokott igényes és kemény for-
radalmi önkritikával néz szembe ez-
zel a problémával — amelynek fel-
dolgozásában korabeli dokumentu-
mokra, jegyzőkönyvekre, élménybe-
számolókra is támaszkodik — és azt 
a kérdést sem kerüli meg, hogy a 
forradalom vezető erőinek magatar-
tása, esetleges hibái mennyiben ját-
szottak közre ennek a helyzetnek a 
kialakulásában. 

Miért mégis, hogy számos nagyje-
lentőségű igazsága, fontos és eszmei-
leg helyes irányt mutató megállapí-
tása ellenére sem vált a film erköl-
csi értéke vele egyenlő színvonalú, 
hőfokú művészi értékké is egyben; 
hogy azonosulni tudunk részigazsá-
gaival, (helyenként lelkesedünk is 
érettük), de a maga egészében — 
úgy véljük — mégsem sikerült hite-
les valóságában ábrázolnia a kort és 
annak teljes történelmi „igazságát"? 

Paradox módon, a legfőbb oka en-
nek éppen az, hogy az ellenforrada-
lom, a fehérterror Kovács számára 
szinte kizárólagosan mint morális 
probléma jelentkezik, mint az egyé-
nek jellempróbája, a gerincesség és 
a tisztesség vizsgája — elvonatkoz-
tatva az osztályérdekek bonyolult 
szövevényétől; az ideológiai ténye-
zők — s köztük a hamis, és megha-
misított tudat a történelemből telje-
sen soha ki nem iktatható — jelent-
kezési formáitól; az elemi és bizo-
nyos határok között respektálható és 
respektálandó létérdekek (az életü-
kért való aggodalom, a kenyérféltés 
stb.) pszichológiai hatásától vagy 
éppenséggel a nemzetközi helyzettől 
is. Másfelől, s ami a forradalmi erő-
ket illeti, ugyancsak elvonatkoztatva 
attól a forradalmi (vagy ellenforra-
dalmi) perspektívától — ami az utó-
kor szemében minősülhet korillúzió-



Latinovlts Zoltán 

nak — de a maga idejében valóságos 
és meghatározó erő volt, és a forra-
dalmi morál kérdését is csak egy 
meghatározott stratégiába és taktiká-
ba ágyazva tette reálisan felmérhe-
tövé. 

A történet, amelynek a királyi Ro-
mánia csapatainak budapesti bevo-
nulása jelzi kezdetét, majd a horthys-
ta hatalomátvétel a folytatását — 
egy gimnáziumban játszódik le. Itt 
ütköznek meg részint a tantestület, 

részint a diákság körében, azok a 
magatartásformák, amelyekkel a 
film szereplői — jellemüknek (és 
sajnos csak jellemüknek) megfelelő-
en reagálnak a fehérterror esemé-
nyeire; fogadják a burzsoá restaurá-
cói bosszúhadjáratainak drasztikus 
intézkedéseit és törvénytelen „kilen-
géseit", — iskolai és társadalmi vo-
natkozásban egyaránt. Főhőse Zi-
lahy Kálmán tanár, mint Ady köl-
tészetének, eszméinek rajongója, ro-
konszenvezett a forradalommal, noha 
volt bátorsága szembeszállni, helyi 
képviselője, az egykori iskolaigazgató 
túlbuzgó és embertelen intézkedései-
vel is. Ezzel — akarata ellenére — 
érdemeket szerzett az új rezsim em-
berei szemében is. Iskolai konflik-
tusa kétirányú: egyrészt lelkiismereti 
jellegű — egyik tanítványa éppen az 
ő Ady tanításaira hivatkozva lép be 
az egyik különítménybe — másrészt 
helyzetéből fakad; „érdemeinek" — 
egyébként elhárított — elismerése, 
átmeneti persona grata volta éppen 
legkedvesebb tanítványai körében 
kelt gyanakvást és csalódást szemé-
lves helytállását illetően. Az első 
konfliktus meglehetősen súlytalan, 
amikor emberéletekről van szó, (s 
egy egész osztály áll — irreálisan — 
eltévelyedésével szemben); a máso-
dik viszont megalapozatlan mivel 
szóbanforgó tanítványai is tudják — 
a bőrükön tapasztalják —, hogy te-
kintélyét — ismét csak egymaga for-
dulva szembe a tantestületből az új 
igazgatóval — kollegái és diákjai vé-
delmezésére, mentésére használja fel. 
Az az — egyébként meghatározat-
lan — követelmény amelyet ezekkel 
a diákokkal támasztat Kovács And-
rás, tanárukkal szemben, olyan nyil-
vánvaló mértékben megy túl helyze-
te lehetőségein, — és a depressziós 
korhangulat reális „elvárásain" — 
hogy az már, politizáló diákoktól, 
nyolcadikosoktól joggal feltételezhe-
tő valóságérzékbe ütközik. 

Ezek a konfliktusok egészülnek ki 
a film iskolán kívüli cselekményvo-
nalával: néhai sógora barátjának. 
Pálos Endre kommunista népbiztos-
helyettesnek, húgával közös lakásuk-
ban való rejtegetésével; a férje el-
vesztését és a rémségeket elviselni 
nem tudó húga öngyilkosságával, 
Pálos lebukásával és perével, — és 
mindenekelőtt a velük és diákjaival 



folytatott önmardosó, lelkiismeret-
vizsgáló, és a felelősséget firtató vi-
tákkal, a már említett kérdésekről, 
az ugyancsak említett morális leszű-
kítettségében. (Már maga a kérdés-
feltevés — hogyan „cserélődött ki" 
egy ország népe néhány nap alatt — 
is ezt az egyoldalúságot és túlmére-
tezettséget tükrözi: nem volt az any-
nyira homogén sem a Tanácsköztár-
saság, sem a fehérterror napjaiban.) 

Amikor Kovács ember- és történe-
lemlátásának ezt a morálra redukált-
ságát szóvá tesszük, természetesen 
nem arról van szó, hogy a morális 
ítélkezés és tanulságlevonás jogát vi-
tatjuk el a művésztől, hogy az „el-
vont moralizálás" rosszemlékű meg-
bélyegzését kívánjuk felújítani. 
(Eszünkbe sem jut ezt kifogásolni, 
mondjuk a Hideg napokkal kapcso-
latban, ahol nemcsak helyénvalónak, 
de egyedül helyénvalónak és termé-
kenynek bizonyult ez a probléma-
megközelítés.) Azzal azonban, hogy 
Kovács ezúttal a morális tényezőt 
valamiféle voluntarisztikus egyolda-
lúsággal a teljes történelem filozófia 
rangjára emeli, hogy kizárólag vele 
kívánja magyarázatát adni sokkal 
bonyolultabb és összetettebb jelensé-
geknek, saját morális ítélkezésének 
morális alapjait teszi kétségessé. Egy 
nem valóságos, emberi dimenziójú 
közegbe helyezi a maga erkölcsi hő-
mérőjét és a betegséget magyarázza 
a lázzal és nem a lázat a betegség-
gel. 

Bizony erősen megkérdőjelezhető, 
hogy helyesebb, „erkölcsösebb" lett 
volna a kilátástalan harc folytatása 
az utolsó emberig — tehát, hogy a 
Tanácsköztársaság vezetői lemondá-
sukkal követtek el hibát a már kia-
lakult helyzetben — és méginkább 
kétségbevonható a korabeli demagó-
gia éppen hatásossága, tetszetőssége 
miatt veszélyes „moralizálása" — 
amely a forradalmi etikát egy kár-
tyaadósságba keveredett huszártiszt 
színvonalára szállítva le — híveik és 
eszméik cserbenhagyásával vádolta 
meg az elmenekült vezetőket. (Végül 
is gondoljuk meg, mi származhatott 
volna abból, ha Lenin és a bolsevik 
vezérkar az 1905-ös forradalom bu-
kása után, nem az új küzdelmet ké-
szíti elő, hanem „erkölcsösen" az 
Ochrana kezére adja magát.) Amíg 
az első erkölcsi dilemmában, ha erőt-
lenül is, de hősén — Páloson — ke-
resztül, megpróbál a szerző vitába 
szállni, a másodikat csaknem teljesen 
válasz nélkül hagyja. Ezek azonban 
csak részletkérdések. Átfogóbb és 
alapvetőbb probléma, hogy szép, fon-
tos, igényes és időszerű mondaniva-
lóját — amelynek művészileg meg-
győző és hatásos kifejtését annyira 
szívesen látnánk — olyan történel-
mi bizonyítóanyagra, illusztrációra 
bízza, amely azt nem bizonyítja és 
nem illusztrálja. Bármennyire mély, 
igaz, és általános érvényű gondolat 
a tömegekbe vetett bizalom, a szóki-
mondás és nyíltság eszméje, törté-



nelmi szükségszerűsége, forradalmi 
etikából származó demokratizmusa 
— amit a Titok asszonyával való pa-
ráználkodás bibliai példázata oly 
költőien fejez ki — ez nem változtat 
azon a tényen, hogy a Tanácsköztár-
saság bukásában nagyobb szerepe 
volt Clemenceau és az antant „tit-
kolódzásának" Kun Béla előtt, mint 
annak, hogy Kun Béla és a tanács-
kormány az utolsó napok zűrzavará-
ban már nem tudta — vagy nem is 
akarta (ez utólag nehezen eldönthe-
tő) — helyzetelemzéseibe és terveibe 
beavatni, felőlük demokratikusan ki-
faggatni a tömegeit. Ettől Kovács 
András igazsága még igazság marad 
— az életben, de sajnos nem válik 
a film igazságává is egyben, amely-
ben mai problémáink anakroniszti-
kus és erőltetett visszavetítésének, 
túlfeszítésének hat. 

A jellemek, a figurák oldaláról az 
ember- és történelemlátásnak ez a 
morális redukciója abban nyilvánul 
meg, hogy a film hősei, a maguk tel-
jes és lezárt „schillerizáltságukban" 
már nem is mint eszmék, hanem 
mint erkölcsi magatartásformák el-
vont — az adott történelmi helyzet-
hez képest is elvont — szócsövei je-
lennek meg. Becsületesek vagy becs-
telenek, gerincesek vagy gerinctele-
nek — vagy ingadoznak a kettő kö-
zött — de az a lehetőség, hogy vala-
miféle ideológiával is rendelkezhet-
nek, pszichológiájuk, szellemi arcu-
latuk is van — hogy liberálisok, faj-
védők, hivő keresztények stb. is le-
hetnek — fel sem merül. A három 
főszereplő is sokkal inkább vitáival 
van jelen, a történelem rezonőrje-
ként, mintsem tényleges, végveszély-
ben forgó életük eseményeivel. S ez 
nemcsak „természetellenes", de tu-
lajdonképpen morális helytállásukat 
is devalválja. A terror fojtó légköre, 
amelyben minden pillanatban ott le-
selkedik a halál, a megrázó tragédiák 
— szinte súlytalanul enyésznek el 
ebben a filmben. Hogy Zilahy Kál-
mán egyetlen hozzátartozója, testvé-
re öngyilkos lesz, az legfeljebb egy 
fekete karszalag erejéig jut kifeje-
zésre. Hogy az iskolatanács diákel-
nökét kicsapják — s ezzel kezdődő 
életpályáját derékba törik — annak 
még ennyi jelentősége sincs. Az egy-
szerű, hétköznapi, kisbetűvel írt élet-
nek — mindnyájunk életének — leg-

feljebb illusztratív, vitaanyag szere-
pe van ebben a filmben, a nagybetűs 
Történelem elvont eszméinek vias-
kodásához — holott tükrévé kellene 
válnia annak. 

Nem szeretnék igazságtalan lenni, 
e ezért mégegyszer hangsúlyoznám, 
Kovács igazságai nagy és fontos 
igazságok; eszmei feladatvállalása 
jólesően emeli ki alkotását az utób-
bi hónapok e tekintetben meglehető-
sen igénytelen filmjeinek sorából. De 
éppen ezért sajnálatos, hogy csak 
deklarálja ezeket az igazságokat, s 
nem a művészet eszközeivel fejezi 
ki. Vajon miért nem kereste meg a 
maga Cseres Tiborját, írópartnerét, 
ehhez az oly igényes vállalkozásá-
hoz? 

Ami a film szorosan vett rendezői-
megjelenítői munkáját illeti — már 
amennyiben ez elválasztható ugyan-
azon szerző esetében az írói munká-
tól — Kovács András — Illés György 
színvonalas és megbízható operatőri 
közreműködésével — gondosan meg-
komponált, jól vágott, kifejező egy-
szerűségre törekvő képsorokkal ál-
lítja elénk filmtörténetét. Különös 
gondot fordított a színészek kiválo-
gatására és vezetésére, akik valóban 
mindent megtettek, hogy szócsövek-
ből hús vér emberekké változtassák 
vissza alakjaikat. Csak dicsérőleg 
szólhatunk Latinovits Zoltán — oly 
testhezálló — Zilahy Kálmán alakí-
tásáról, aki az emberség, a gerinces-
ség vonásait egyénitetten és szug-
gesztíven emeli ki hősében; Horváth 
Sándorról a harcolni visszatért egy-
kori népbiztoshelyettes megszemé-
lyesítőjéről, aki a céltudatosság, az 
illuziómentesség és a forradalmi el-
kötelezettség emlékezetes figuráját 
formálja meg alakjában; vagy Dra-
hota Andreáról, akinek a szerepe és 
a játéka — hiszen az előbbi nyújt az 
utóbbira lehetőséget — talán egyedül 
érzékeltet többet e korból, mint ami 
intellektuális állásfoglalással is ki-
fejthető belőle. A film diákfigurái — 
Fried Péter, Kovács Mihály és taná-
rai, mindenekelőtt Mensáros László, 
Iglódi István — helytállnának hitele-
sebb, bensőségesebb környezetben is. 
Hiányérzeteink a szerepükből, s nem 
a szereplésükből származnak. 

GYERTYÁN ERVIN 



Az Álmodozások korától az álmok filmjéig 
BESZÉLGETÉS SZABÓ ISTVÁNNÁL 

Tűzoltó utca 25. Ezzel a címmel 
forgatja — ismét saját forgatóköny-
véből — negyedik nagyjátékfilmjét 
Szabó István, a Budapest Filmvál-
lalat produkciójában. A film opera-
tőre: Sára Sándor, s a rendkívül 
népes szereplőgárdában a lengyel 
Lucyna Winnicka mellett Békés 
Rita, Mészáros Ági, Bálint András, 
Vári Jutka, Zelk Zoltán, Makai 
Margit, Kovács Károly, Bódis Irén, 
Szénási Ernő, Sólyom Kati, Margit-
tay Ági, Szemes Mari, Bánffy 
György... 

A film egy Tűzoltó utcai ház; il-
letve egy forró nyári éjszaka törté-
nete, amikor a kopott ferencvárosi 
bérházban nehéz álmokkal küszköd-
nek a lakók, s maga a film nem 
egyéb, mint ezeknek a párhuzamos 
és egymást keresztező, egymásba 
játszó álmoknak az összessége... 

— Pontosabban: valamilyen kü-
lönös kollektív álomkép-szövevény, 

A Tűzoltó utca 25. cí 

melyet a kánikulai forróság idéz 
elő és az a körülmény, hogy éjszaka 
is bontják az egyik szomszédos há-
zat: a meleg és az állandó zaj sen-
kit sem hagy nyugodtan aludni — 
helyesbít a rendező. — E nyugtalan 
álmokban mintegy sűrítve előhívód-
nak a ház lakóinak életéből a döntő 
vagy kínzó pillanatok, emlékek és 
vágyak; szinte mindaz, amit megél-
tek és amire vágyakoztak. Életük 
párlata vagy sűrítménye ez az álom, 
emlékeik és fantáziájuk terméke. A 
közeli falbontás zörejvilága, a félig 
rombadöntött ház, a csupasz falak 
hangulata okozza, hogy ezeket az 
álmokat a háborús emlékek deter-
minálják. 

— Eddigi filmjeiben is jelentős 
szerepet játszott az asszociatív tech-
nika: a figurák tudat- és álomvilá-
gának megjelenítése. Míg azonban 
eddig mindig egy-egy reális, logikus 
alaptörténetre építette filmjeinek 

i film egyik Jelenete A Tűzoltó utca 25. című film egyik jelenete 



asszociatív rétegeit, ezúttal — a 
forgatókönyvből úgy tetszik —: tel-
jesen elvetette a köznapi realitás 
dramaturgiáját, s az eleje- és vége-
főcím kivételével az egész film eb-
ben a különös valóságfeletti álom-
világban játszódik... 

— Kegyetlen törvénye a filmcsi-
nálásnak hogy minden amit le-
fényképeznek — reálissá válik. A 
konkrét, egyszeri realilas pedig egy 
kicsit megnehezíti az általánosítást, 
kevéssé engedi műkőin' a néző al-
kotó fantáziáját; ha úgy tetszik: 
gátja, megcsorbitója mindenfajta 
költői többszólamúsáf,nak. Ezzel az 
alapvető — a film, mint műfaj ter-
mészetében rejlő — ellentmondással 
kell megbirkóznunk ebben áll küsz-
ködésünk. 

— S mi hitelesíti, mi adja az 
összetartó szerkezeiét ennek a fur-
csa, illékony — ha úgy tetszik: 
szürrealista — alomvilágnak? 

— Nem szürrealista film. Mi ab-
szolút realista:iak fogjuk fel. Olyan 
filmnek, amely egy reális világot 
próbál sűrítménnyé, koncentrátum-
má lepároln. Eleve úgy készültünk 
rá Sáravfd. hogy a valóságot sűrítő 
világot hozzunk létre, amelyben 
csak a jelentéktelen apróságok utal-
nak arra, hogy mindez — álom (is). 
S hop mi tartja majd össze, mi hi-
telesíti? Nem tudom. Egyelőre csak 
a remény. Talán Sára képi világa, 
meg az álmok belső igazsága... 

— Mégis — a reményen túl — 
nyilván kell lennie valamilyen bel-
ső logikának, kohéziós erőnek, ami 
a megszokott dramaturgiai logikát 
helyettesíti... 

— Nincs „másfajta" dramatur-
giánk. Különösen most, a film for-
gatásának még a felén is innen, 
nem tudok erről tetszetős elmélete-
ket mondani. Legfeljebb annyit, 
hogy este, mikor a folyamat elkez-
dődik, még könnyebbek az álmok, 
később egyre nehezebbek. S közben 
megpróbálunk minél többet elmon-
dani azoknak az embereknek az 
életéről, szemléletéről, megélt döntő 
pillanatairól vagy komplexusairól, 
akikről mesélünk. 

— A magyar filmművészetben ed-
dig egyetlen olyan, meggyőző erejű 
alkotás született, amely teljes egé-
szében hasonló asszociatív techniká-

ra — az álom—valóság sajátos 
együttjátszására — épült: a Szind-
bád. Nyilvánvaló, hogy a Tűzoltó 
utca esetében alapvetően más ka-
rakterű, más közegben játszódó 
filmről van szó, mégis megkérde-
zem: a Szindbád sikerének, forma-
nyelvi eredményeinek volt-e vala-
milyen hatása akkor, amikor elha-
tározta, hogy ebbe a különösen ne-
héz — a filmi kifejezésmód alig 
járt útjaira merészkedő — vállalko-
zásba fog? 

— A Szindbádot gyönyörű film-
nek tartom, de forgatókönyvírás 
közben nem jutott eszembe. Sára 
Sándorral együtt — aki annak a 
filmnek is egyik alkotója volt — 
úgy hisszük, az lesz az alapvető kü-
lönbség, hogy míg az a film a való 
életet álmodón megélő magatartás 
megfogalmazásaként, a valóságos 
élet hangulataiból teremtett lebe-
gést, álomvilágot: mi most az álmok 
valóságosságát próbáljuk filmmé 
fogalmazni; megmutatni, hogy az 
álmokban is milyen mélységesen, 
milyen kétségbeejtően jelen van a 
realitás. Gondolom nyilvánvaló, 
hogy éppen fordított megközelítés-
ről van szó. 

— Tovább akadékoskodva a filmi 
szerkezet problémájánál: Fellini, 
Bergman, Bunuel álom-képsorainál 
is mindig vagy egy-egy reális alap-
történet adja a bázist, vagy pedig 
valamilyen központi figura. Ügy hi-
szem, a Tűzoltó utca esetében külö-
nösen megnehezíti a formanyelvi 
feladatot, hogy mindenfajta drama-
turgiai fogódzóról lemondtak... 

— .Igen, nem könnyű a dolog 
központi hős vagy egyenesvonalú, 
logikus alaptörténet nélkül. De a 
filmnek arról is szólnia kell, hogyan 
állnak kapcsolatban egymással ezek 
az emberek, hogyan látnak külön-
féleképpen bizonyos dolgokat... A 
megoldásra különben nincsenek új 
dramaturgiai elméleteink. Nem ele-
mezgettük Sárával, hogy melyik fil-
mes hogyan szerkeszti meg a hasonló 
— vagy nem hasonló — dolgait. S 
hogy kalandos vállalkozás volna? 
Pontosan annyi benne a kaland, 
mint minden filmkészítésben. A 
kockázat nem nagyobb és nem ki-
sebb. A szörnyű csak az benne, 
hogy megismételhetetlenek a forga-
tási napjaink... 



— Eddigi filmjei kapcsán gyakran 
emlegették a kritikusok, hogy kon-
zekvensen törekszik valamiféle sa-
játos „Budapest-folklór", a nagyvá-
ros népi lírájának megteremtésére ... 

— Nem munkál bennem semmi 
efféle törekvés. Legfeljebb arról le-
het szó, hogy mindig itt laktam, ezt 
ismerem... 

— Mégis: minden filmjében visz-
szatérnek — sajátos lírával átita-
tódva — bizonyos furcsa, csúnya 

ferencvárosi bérházak, kopott ut-
cák ... 

— Dehát számomra nem furcsák 
és nem csúnyák ezek a házak. 
Ezekben éltem, ezeket ismerem. 
Számomra furcsa egy vadászkas-
tély, mert még csak filmen láttam. 
De nem furcsa és nem csúnya egy 
ilyen régi pesti ház, mert akkor 
minden csúnya lenne itt körülöttem. 
Nekem tetszik. Nem azt szeretném, 
hogy mindig ilyen legyen; nem a 



megelégedettség tetszése ez. De kap-
csolódom hozzá. S ezzel nem va-
gyok egyedül. Legalább kétmillióan 
vagyunk. S mint tudjuk, semmi 
sincs a világban, ami esztétikumon 
kívüli. Minden, ami emberi, az em-
ber egész világa alkalmas rá, hogy 
az esztétikum tárgya legyen. Egy 
ilyen vedlett, gangos bérház is . . . 
Különben az egész „nagyváros-fölk-
lór" problematikát erőltetett kér-
désnek érzem a filmjeimmel kap-
csolatban. Egyáltalán nem foglalko-
zom vele, nem törekszem ilyesmire. 
Egyszerűen nem jut eszembe más-
hol filmet csinálni. (Illetőleg néha 
eszembe jut: milyen kellemes lenne 
egy balatoni luxushotelben forgatni 
júliusban. De valószínűleg nem tud-
nék.) Szóval semmiféle elméletem 
nincs hozzá, hogy miért ott játszód-
nak a filmjeim, ahol játszódnak. És 
általában nevetségesnek tartom az 
ilyen „topograíikus" esztétizálást. 

— Mindez nyilvánvaló, mégis: 
megpróbálná szavakban is megfo-
galmazni (amit néhány filmjének 
legjobb képsoraiban már megtett): 
hogy miért szép egy ilyen franzstad-
ti bérház? 

— Szavakban gyönyörűen meg-
fogalmazták már előttem sokan, 
József Attilától Mándy Ivánig. 
Épp az a baj, hogy ha erről próbá-
lok dadogni, rögtön érzem, hogy 
pózzá válik valami, ami termé-
szetes. Amikor azt mondtam, hogy 
a Mester utca, vagy a Tűzoltó utca 
szép — ez valószínűleg póznak hat. 
Mert egy arra járó idegennek, első 
ránézésre nem túl esztétikus. Akkor 
lesz szép és annak, aki beleérez va-
lamit. Akinek élményei, tapasztala-
tai, érzelmei kötődnek hozzá. Aki-
nek máshova kötődnek ugyanezek 
az élményei, annak nyilván egy 
falu, egy tanya a szép. 

— Véletlen, hogy elsősorban az 
ön filmjei kapcsán emlegetik a kri-
tikák ezt a törekvést? 

— Valószínűleg azért, mert sze-
mélyesen jobban kötődöm bizonyos 
tárgyakhoz, helyszínekhez, formák-
hoz. Mások inkább helyzetekben 
gondolkoznak, megint mások szo-
ciológiailag meghatározott problé-
mákkal foglalkoznak. Pusztán egyé-
ni alkat dolga az egész, semmit nem 
jelent, s csak arra jó. hogy akiknek 

nincs jobb dolguk, skatulyákat 
gyártsanak. Ha a Szegénylegények 
„tanyasi film" lenne, nem szólna 
semmiről. Az én filmem szempont-
jából is teljesen érdektelen, hogy a 
Tűzoltó utcában játszódik-e, vagy 
máshol. Ha végül is csak ott fog 
játszódni, érdektelen. Ha lesz any-
nyi ereje, hogy a három sarokkal 
odébb levő Mester utcára is vonat-
kozzék, akkor érdemes volt megcsi-
nálni . . . Egy dokumentumfilm sem 
ér semmit, ha csupán azt az egyet-
len, konkrét dolgot dokumentálja, 
amiről szól. 

— Nehezebb kérdés következik. 
Az a filmes nemzedék, amelynek 
tagjai közül elsőként és nagyon fia-
talon már nemzetközi sikereket ara-
tott, egyebek között abban külön-
bözött az előző hazai filmes gene-
rációktól, hogy rendkívül széles kö-
rű és naprakész filmműveltséggel és 
tájékozottsággál, a nemzetközi me-
zőny, a legfrissebb filmi eredmé-
nyek ismeretében lépett pályára... 

— . . . és minden, újdonságnak ki-
kiáltott csodaszerről pontosan tud-
tuk, hogy nem új találmány. Tud-
tuk, hogy a kézi kamerát már 
Jean Vigo is használta a Nizzában; 
tudtuk, hogy a színészek és a felve-
vőgép szabadabb, játékosabb keze-
lése a Magatartásból elégtelen vív-
mánya volt, s nem a 400 csapás újí-
tása; tudtuk, hogy a rejtett kamerát 
és a cinéma véritét eredetileg kino-
pravdának hívták és Dziga Vertov 
találta ki; és tudtuk, hogy Anto-
nioni — a Ködös utaknál, Fellini — 
Méliésnél kezdődik . . . 

— Következhet tehát a kérdés 
második fele: már 1964-ben, első 
filmjével, az Álmodozások korá-val 
bekerült abba a nemzetközi me-
zőnybe, amelyet „a modern európai 
filmművészet új törekvései" címszó 
alatt szokott emlegetni a filmkriti-
kai szakzsargon. Jelent-e terhet, fe-
lelősséget — avagy könnyebbséget 
— ez a pozíció? 

— Jelenleg két dolog izgat. Hogy 
Sárának tetsszen egy jelenet, amit a 
helyszínen összehozok, és végül rá-
bólintson: „rendben van, fel lehet 
venni". És hogy harmadnap Rózsa 
János (aki a filmet vágja) el-
fogadhatónak tartsa a musztert. 
És sajnos az is izgat, hogy ne lép-





jük túl a költségvetést... Ez nem 
az a pillanat — egy forgatás köze-
pén —, amikor az ember hosszú tá-
von filmművészetről, modernségről, 
bármiről gondolkozni képes. A film-
es! nálás abból áll, hogy az ember 
megkér néhány másik embert: se-
gítsék elmesélnie azt a történetet, 
amit szeretne.. Eleve el kell döntenie, 
kire akar hallgatni. Mert aztán — 
meg közben — sokan sokféle böl-
csességet mondanak. De filmcsinálás 
közben semmi más nem szabad ér-
dekelje, mint annak a néhány em-
bernek a nagyon szigorú, kemény és 
könyörtelen véleménye, akikről el-
határozta, hogy hallgatni akar rá-
juk. Azok jelentik a színvonalat, az 
igényességet. A közönség igényes-
ségét és az én igényességemet. Min-
den más, ami később, a film befe-
jezése után következik — siker, bu-
kás —, szerencse meg rengeteg más 
dolog függvénye. Erre ilyenkor gon-
dolni sem szabad. 

— Ha saját, készülő filmjét nem 
méricskéli, nem hasonlítgatja is 
hozzá — nyilván pontos képe van 
arról, hogyan áll, merre tart a vi-
lág filmművészete? 

— 1961—63 körül, mikor kijöttünk 
a főiskoláról — azzal a bizonyos 
„naprakész filmműveltséggel" —, 
tudtuk, mi a divat, kik jelentik a 
modernséget a világ filmművésze-
tében. Ma jobban érdekel, ki je-
lenti az igazságot, tehát a korszerű-
séget. Több mint kétezer film ké-
szül évente. Nagyon sok rendező, 
nagyon sok stílus, irányzat jelzi ezt 
a kétezer filmet. S ha ebből egy év-
ben kettő úgy sikerül, hogy igazán 
maradandó alkotás lesz, már hatal-
mas eredmény. Furcsa dolog, hogy 
a kétezernyi rendező filmjeiből az 
igazságot — olyan szinten, ahogyan 
az ember a gondolkodóktól elvárja 
— Bergman, Bunuel, Fellini, Anto-
nioni, Wajda filmjei szokták jelen-
teni számomra. Amiből következik, 
hogy az ő más-másfajta, önmaguk-
hoz konzekvens stílusuk jelenti a 
korszerűséget is, nem az évente fel-
bukkanó új meg új stílusdivatok. A 
névsorom persze nagyon önkényes, 
hiányos és végiggondolatlan (rögtön 
hozzátehetném Resnais, Romm, 
Kurosawa és sok más rendező ne-
vét), de végül is ők az igazi alko-
tók a mai filmművészetben — a 

többi kétezer rendező közül, akik a 
jó és kevésbé jó filmeket gyártják. 
De az említettek úgy alkotók, aho-
gyan a nagy író vagy költő — író, 
költő. 

— Azt mondta: „az ö más-más, 
önmagukhoz konzekvens stílusuk a 
korszerű". Tehát végül is visszaka-
nyarodtunk oda, amiről végig be-
széltünk saját, most készülő film-
jével kapcsolatban is, s amire tulaj-
donképpen az összes kérdés'em vo-
natkozott: milyen módokon, milyen 
komponensek révén igyekszik fokról 
fokra kialakítani a saját, egyre ka-
rakteresebben felismerhető, egyéni 
stílusát... 

— Filmjeimbén emberekről sze-
retnék mesélni olyan történeteket, 
amelyekről azt hiszem, hogy a né-
zőnek valami tapasztalatot, ha úgy 
tetszik, segítséget adhatnak a maga 
életéhez. De hogy saját stílusom 
volna? Bár igaz lenne. Sajnos, 
egyáltalán nem érzem úgy, hogy ki-
találtam volna a magam stílusát. 
(Ha valaki felfedezi a filmjeimben 
ilyesminek a nyomait, annak persze 
őszintén örülök.) Nagyon komolyan 
nézem mások filmjeit, és tudok ren-
dezőket, akiknek valóban felisme-
rem a sajátosan egyéni stílusát, de 
sajnos, én ilyesmivel egyáltalán 
nem büszkélkedhetem. Azt hiszem, 
tudom, mitől nagy rendező Berg-
man, és mi mindent közöl velem a 
világról Fellini. Ügy érzem, megvan 
az a mérce, ami nem tűr meg sem-
miféle könnyed esztétizálást. Nem 
látok semmi különleges értéket ab-
ban, ha valaki meghatározott utcák-
ban vagy helyszíneken játszatja a 
történeteit. Abban látok értéket, ha 
egy film az emberi kapcsolatok 
elemzésének olyan mélységéig jut 
el, ami engem felvilágosít dolgok-
ról, tapasztalatot jelent számomra, 
feloldja bizonyos komplexusaimat, 
segít az életben... Különben is 
csínyján kell bánni az értékelések-
kel, pláne a jóslatokkal. A magyar 
filmben is előfordult, hogy a be-
mutató idején mindenki egyhan-
gúan elutasított egy filmet, aztán 
három évvel később vitathatatlanul 
kiderült, mennyire méltatlanul. (Az 
Így jöttem-re gondolok.) Holott ott 
valóban elkezdődött egy filmstí-
lus . . . 

ZSUGÁN ISTVÁN 



A magyar film és Petőfi 
Petőfi Sándor születésének 150. év-

fordulójára filmgyártásunk is mél-
tóképpen készült. 

Január elején mutatták be Kardos 
Ferenc Petőfi 13 című filmjét. A 
Pannónia filmstúdió eddigi legna-
gyobb vállalkozása a nyolcvan per-
ces, egész estét betöltő színes János 
vitéz rajzfilm. A meseszerű figurá-
kat Nepp József, Ternovszky Béla és 
Jankovics Marcell tervezte. 

Petőfit a magyar filmgyártás szinte 
minden korszaka megörökítette. El-
ső ízben Acél Pál fogott neki 1914-
ben Az apostol forgatásához, a cím-
szerepben K. Kovács Andorral és a 
Szendrey Júliát alakító R. Saár 
Arankával. A nagy költő születésé-
nek 100. évfordulójára Deésy Alfréd 
készítette el a Bolond Istók film-
változatát, amely 1922. március 15-én 
került ünnepélyes keretek között be-
mutatásra a Corvin és Tivoli mozik-
ban. Még ugyanebben az esztendő-

ben készült el az első nagyszabású 
Petőfi-film, melyet Hevesi Sándor, 
legkiválóbb színházi szakembereink 
egyike írt filmre. A Petőfi című film 
előjátékában Arany János megtudja, 
hogy legjobb barátja és költőtársa 
elesett a segesvári harcmezőn. A köl-
tő képzeletében feltámadnak a Petőfi 
haláláról szőtt legendák. A további-
akban Petőfi sorsa elevenedik meg a 
filmen, mely felöleli egész életét. 
Gyermeksége napjait az öreg Petro-
vics házban, diákkorát, a márciusi 
forradalmi időket, a szabadságharc 
hónapjait. A filmről szóló egykori 
kritikák dicsérik Petőfi alakjának 
történelmileg hiteles ábrázolását. A 
címszerepet Uray Tivadar alakította. 
Hevesi Sándor javaslatára Deésy 
Alfréd rendező Szendrey Júlia szere-
pére, a későbbi magyar színjátszás 
kiemelkedő egyéniségű színésznőjét 
— Bajor Gizit szerződtette. A nagy 
siker nem is maradt el. Hónapokig 

Uray Tivadar — Deésy Alfréd: Petőfi 
című, 1921-ben készített filmjének fő-

szerepében 
Bajor Gizi (Szendrey Júlia) és Uray Ti-
vadar (Petőfi Sándor) — Deésy Alfréd 

Petőfi-filmjében 



Deésy Alfréd (Kukorica Jancsi szerepé-
ben) — illés Jenő: János vitéz című, 

1916-ban készült fUmjében 

játszották telt házak előtt a Petőfi 
filmet. 

Még előbb, 1916-ban a Berlinből 
hazatért Illés Jenő Kacsóh Pongrác 
eredeti zenéjével megfilmesítette a 
János vitézt. A címszerepet a Petőfi 
„szakértő" Deésy Alfréd, Iluskát Hol-
lay Kamilla alakította. Deésy 1924-
ben a János vitézből nagysikerű, 3 
színpadi és 3 filmrészben játszódó 
szkeccset készített, a címszerepben a 
Nemzeti Színház nagy művészével — 
Sugár Gyulával. 

Ugyanebben az évben, mikor Bu-
dapesten Illés JenŐ forgatta a János 
vitézt, Kolozsvárott a magyar film-
gyártás másik nagy műhelyében Ja-
novics Jenő rendezésében Petőfi dal-
ciklus címmel öt Petőfi vers került 
megfilmesítésre. Janovics eredetileg 
hat verset akart egyszerre megfilme-
síteni. A Falu végén kurta kocsma, 
Befordultam a konyhára, A magyar 
nemes, Kisbéres és Lopott ló el is 
készült, a hatodikat a Csaplárosnét 
csak egy évvel később a budapesti 

GOrbe János (Petőfi szerepében) az 1953-
ban készült Feltámadott a tenger című 

filmben 





Corvin filmgyárban forgatta. A cik-
lus szereplői között ott találjuk az 
akkori némafilmgyártás művészeinek 
színe-javát, Berky Lilit, Várkonyi 
Mihályt, Rózsahegyi Kálmánt, So-
mogyi Erzsit, Dezséry Gyulát. 

1929-ben mutatta be nagy sikerrel 
a Rádius mozi a Tavasz a viharban 
(Kossuth Lajos azt üzente...) című 
filmet, mely a szabadságharc egy 
epizódját ábrázolta. A következő — 
most már hangos — János vitéz 
címszerepét Palló Imre játszotta, 
Iluskát Dayka Margit, szerepelt még 
a filmben Csortos Gyula, Gózon 
Gyula, Bilicsi Tivadar is. 

Rövid játékfilm készült a Falu vé-
gén kurta kocsmából is. Üjszerű kí-
sérlet volt ez a magyar irodalom 
klasszikus költeményeinek dramati-
zált bemutatására. A vers szövegét 
követve, megkapó képek adják visz-
sza az esteledő falu hangulatát. Az 
egyes jelenetek drámái erővel ele-
venednek meg. A filmet Janovics 
Jenő írta, Dáloky János rendezte, ze-
néjét Vincze Ottó szerezte. 

Keleti Márton rendezte 1952-ben 
Pécsi Sándor címszereplésével az 
Erkel-1, melyben — ha rövid időre 
is de — feltűnik Petőfi alakja, akit 
Horváth Jenő színész-rendező alakí-
tott. Egy év múlva készült el nagy 
történelmi filmünk a Föltámadott a 
tenger (Petőfi és Bem), melvet az 

elmúlt hetekben újítottak fel. Ebben 
a filmben már „főszerep" jutott Pe-
tőfinek, akit nagy átéléssel Görbe 
János formált. Makláry Zoltán Bem 
József szerepében nyújtotta élete 
egyik legjobb alakítását. 

Végezetül két Petőfivel kapcsola-
tos filmről kell még szót ejtenünk. 
Az egyik a Lakatos Vince által írt 
és rendezett, 1960-ban elkészült szí-
nes dokumentumfilm a Kihunyt egy 
csillag. Évszázados vitát taglal a 
film, mely megeleveníti Petőfi Sán-
dor utolsó napjait. A film szerint — 
mely Dienes András története alap-
ján készült —, megdől a legenda, 
hogy élve temették el, hogy bújdo-
sott, hogy fogságban halt meg. A 

• másik filmet Kolonits Ilona rendez-
te Évfolyamtársak címmel 1972-ben. 
A felszabadulás után elsőnek indult 
színészévfolyam hallgatóit hívta 
meg egy találkozóra a rendező, hogy 
fiatalkori Petőfi-élményeikről beszél-
jenek. 

A Magyar Televíziónak is volt egy 
kísérlete, hogy közelebb hozza a né-
zőkhöz Petőfit. Zsurzs Éva vígope-
rát készített A helység kalapácsából 
1965-ben, melyet a nagyszerű sze-
replőgárda — Gábor Miklós, Besse-
nyei Ferenc, Major Tamás, Ascher 
Oszkár, Agárdi Gábor és Mészáros 
Ági — tett emlékezetessé. 

PÁNCZÉL GYÖRGY 



Hulot úr és a modern élet 
JACQUES TATJ NYILATKOZATA 

— Szembeötlő az ön 
filmjeiben, hogy- bár a 
koanikumról és a g égről 
alkotott elképzelése 
ugyanaz maradt mind-
egyiíklben, világosan mu-
tatják azokat a változá-
sokat, amelyek időköz-

ben kialakították a mo-
dem életformát Jól 
szemlélteti ezt az a kü-
lönbség, amely legelső 
filmje, a Vidám vasár-
nap és á Trafic közt fi-
gyelhető meg. . . 

— Vsai valami, ami-

től nem akarók lemon-
dani, az, amit én a „geg 
demokráciájának" neve-
zek, s amit sofeaii nem 
értettek meg a Playti-

Jacques Tati a Playtime-
ban 



Tati az lM7-ben készült 
Kisvárosi ünnep című film-

jében 

me-ban. Egy filmben 
mindegyik szereplőnek 
jelentőséget kell adni, 
hogy minden 'komikai 
effektust az árira leg-
megfelelőbb hozzon lét-
re. De miivel a közönség 
jobbára azért jár mozi-
ba, hogy egy-egy mulat-
ságosnak tartott színé-
szen derüljön, szíveseb-
ben veszi, ha ked-
venc 'komikusa csáinálja 
ugyanezt. Ha azonban 
alaposan szemügyre 
vesszük a kérdést, be 

kell látnunk, hogy a 
másodrangú szereplők 
többnyire éppen olyan 
mulatságosak, mint a 
főszereplők. A Trafic 
című filmben Hülot úr-
nak azonban már lanto-
sabb szerep jutott: autó-
tervező, s felelősségtel-
jes munkát végez. 

— Ez az első alkalom, 
hogy Hulot úr dolgozik. 
Ez is az új idők szele? 

— Igen, így is mond-
hatjuk. 

— Igen jellemző ön-
re a hang, illetve a zaj 

A Playtime című film egyik 
jelenete 





alkalmazása a komikus 
hatás érdekében. 

— Ehhez csak annyit 
tennék hozzá, hogy én 
nem lettem a hangos-
film rabja. Inkább a né-
mát tökéletesítettem. 
Azt hiszem, hogy a han-
gossá tett némafilm sok-
kal inkább meggondol-
kodtatja a nézőt, mint 
Saeha Guitry egy-egy 
szellemes bemondása. 

— Ez a komikum 
azonban lassan elvész... 

— Sajnos. S vele a 
cirkusz ós a musác-hall 
hagyománya... Keaton-
nák nem kellett beszél-
nie: minden érzelmét, 
tétovázását, töprengését, 
nyugtalanságát kiolvas-
hattuk mozdulataiból. 

— Ez vonatkozik Hu-
lot úrra is. Az ön film-
jeiben is alapvetően a 
szituáció és a mozgás, a 
beidegzett emberi moz-
dulatok kontrasztjábói 
keletkezik a komikum. 

— Bevallom, hogy a 
komikus hatáshoz szá-
momra nélkülözhetetlen 
a néző közreműködése. 
Hogy ismerős legyen 
számára a szituáció, me-
lyet lát Az említett gé-
pies mozdulatokban bi-
zonyára fel fogja ismer-
ni saját óéira nem veze-
tő ibeidegzettségeit az 
adott szituációban. A 
mozgás sosem önmagá-
ban toomiíkus, hanem a 
szituációhoz viszonyítot-
tan. Oj filmemben azért 
foglalkozom tüzeteseb-
ben a gépkocsik problé-
májával, mert szerfelett 
érdeklelt hogy miért vál-
toztatják meg egyénisé-
güklet az emfoerek, ami-
dőn kocsijukat kicseré-
lik. A filmnek nincs is 
különösebb momdaniva-
lóija, csupán egy jóta-
nács: annyi jelentős ese-
mény történik a világ-

ban, amit észre se ve-
szünk, hogy igazán kár 
bosszankodnunk a köz-
lekedési akadályokon. 
Egyébként mindig azok-
nak az embereknek az 
egyéniségét védelmez-
tem, akik csak azért lát-
szanak nevetségesnek, 
mert egyszerűek. Ha az 
emberek egy kicsit fi-
gyelmesebbek lennének, 
sok mindent mákképp 
látnának, s rádöbben-
nének, hogy egy kis 
kedvesség is elég ahhoz, 
hogy kapcsolat kelet-
kezzék közöttük. Nem 
vagyok ellensége a mo-
dem világnak. Egy jól 
fölszerelt kórház bizton-
ságosabb kezelésben ré-
szesíti a beteget, egy 
szellős iskoláiban a gye-
rekek szívesebben ta-
nulnak, csak azt nem 
akarom, hogy e modem 
világ meggyilkolja a 
mosolyt. 

Filmjeimben mindig 
nagy gondot fordítok az 
eredeti légkör rekonst-
ruálására. A technika 
már a Vidám vasárnap-
ban is megjelenik, s tel-
jesen (felforgatja a pos-
tás életét, aki eladdig 
csak kerékpárral kézbe-
sítette a leveleket. Az 
Hulot úr nyaral című 
filmben pedig azokat a 
párizsiakat gúnyoltam 
ki, akik szinte köteles-
ségnek tekintik a nyara-
lást Holott az effajta 
nyaralás gyakran job-
ban. kimeríti az embere-
ket. mint az egész évi 
munka. A Nagybácsim-
ban a rosszul fölhasznált 
technikai kényelem kez-
deteit mutattam b e . . . 

Gyakran mondják, 
hogy megfizethetetlen 
rendező vagyok. Jófor-
mán még a szakmabe-
liek sem értették meg, 
hogy a Playtime-ban 
miért dolgoztattam olyan 
sok embert. Szerintem 

egy modern társadalmi 
filmet nem lehet három 
jóbaráttal egy szobában 
élkészíteni. A Playtime-
ot emiatt sokan látvá-
nyos szuperprodukció-
nak tartják. Pedig csak 
a színhely miatt hasz-
náltam 70 mm-es filmet. 
Ha ön az Orly repülő-
teret 8 mm-essel fény-
képezi, a képen csak egy 
ablak fog látszani, ha 
)16-ossal, akkor három, 
ha 35-össel, akkor nyolc 
és ha 70 mm-essel, ak-
kor az egész homlokzat 
befér a képbe. Márpedig 
nekem az egész homlok-
zat kellett. 

Azért választottam épp 
Hollandiát a Trafic szín-
helyéül, mert egy olyan 
útvonalra volt szüksé-
gem, amelyet nagyjából 
azonos távolságban, ha-
tárátkelőhelyek szakíta-
nak meg. Szükségem volt 
továbbá a főszereplő 
ctfhontalansági érzésére, 
amit csak az idegen 
nyelvi környezet válthat 
ki az emberből. Kezdet-
ben azt hittem, hogy a 
téma kissé erőltetett, ám 
a teherautó, amelyet az 
amszterdami jelenetek 
forgatására előre küld-
tünk volt, éppen olyan 
cseppet sem kellemes 
kalandokba keveredett, 
mint a filmbéli, sőt, Bel-
giumban ráadásul el is 
tévedt S hozzá még a 
nyelvi határok fölerősí-
tik a komikus hatást. 
Azt hiszem, hogy ugyan-
ez a kempingautó nem 
váltott volna ki ekkora 
derültséget például a 
lyoni rendőrök előtt. 
HuJat úr mindenesetre 
bárhol megjelenhet, hi-
szlen kifejezőeszköze: a 
pantomim; s akkor ér-
tik meg legkevésbé, ami-
kor beszélni kezd. 

(Fordította Ádám Péter) 





Ljubov Jarovaja 
Trenyov munkásságának, s ezen 

belül főművének, a Ljubov Jarová-
jának drámatörténeti jelentőségéről 
a most bemutatott filmváltozat kap-
csán azért érdemes szólni, mert ar-
ról maga a film keveset árul el. 
Persze fonák helyzet egy dráma 
erényeit és a hozzájuk fűződő sze-
mélyes emlékeket akkor felemleget-
nem, amikor éppen ezeknek az eré-
nyeknek a hiányát fájlalom. De ta-
lán megéri a szerény következtetés: 
igazán jelentékeny színpadi drámát 
vagy meg kell hagyni „alávetve" a 
lefotografált színház zárt törvényei-
nek — igyekezvén a kamera mozgé-
konyságával a színészek játékának 
részleteire és viszonyaira jól rákö-
zelíteni —, vagy a színpadi akuszti-
kához mért gondolattátat eredendő 
filmgondalkod ássál híven és értel-
mesen megújítani. 

Csak éppen az ilyen megfilmesí-
tésnek nincs sok értelme: szokvány 
filmképekre fordítani a drámát és 
behozni á képbe" azt is, amit a 

drámaíró, nem csak a színpad tér-
és cselekmény-felbontási viszonyai-
nak korlátai miatt, hanem elsősor-
ban a belső feszültség megteremtése 
és fenntartása érdekében, onnan kí-
vül szerkesztett. Vlagyimir Fetyin 
rendező a kibővített drámai térrel, 
a megszaporított helyszínekkel lát-
szólag többletet adott a színpadi 
műhöz, holott így azt elszegényítet-
te. Ez ugyanis nemcsak formai kér-
dés, hanem egészében hat ki az 
adaptálási felfogásra: így nagyobb 
medret vájnak maguknak a roman-
tikus áradások, szélesebb gesztuso-
kat követel a pátosz, mozgalmasab-
bá és teljesebbé válik a vászon tér-
kitöltése, hiszen betör a kulisszák 
mögül a felbolydult tömeg is a já-
tékba. Csak éppen maga a dráma 
marad ezáltal statikusabb és szén-
vedélytelenebb. 

Mert a lényeg belül van. Habár 
Trenyov darabja eredetileg is széles 
történelmi hátterű, nagy színpadi 
apparátust foglalkoztató, sok rész-
letből szerkesztett drámai körkép, 
a lényeg mégis: Ljubov Jarovaja 
belső küzdelme, vívódása, fájdalma, 
hite. A sok egyéb epizód is ezt mo-

tiválja, magyarázza — e filmen vi-
szont elmossa, elkicsinyíti. Hiába 
kerengi körül Jevgenyij Sapiro ope-
ratőr felvevőgépe Ljubovot és fér-
jét, Jarovojt, amikor váratlanul 
egymásra találnak a polgárháború 
véres hullámai közt és hiába fonja 
be ezt az önfeledt boldogságot Va-
szilij ,Szolovjov-Szedoj repdeső ze-
néje, ez mind csak külsőség, ha nem 
táplálja az elmélyültebb rendezői 
értelmezés és a lélekben átérlelt szí-
nészi ábrázolás ereje. 

A Ljubov Jarovaja az irodalmi 
olvasottság, illetve a színházi kul-
turáltság egyik alapműve a Szovjet-
unióban, hiszen Gorkijt követően 
ez a dráma a szocialista realista 
színjátszás kezdeti határköve. Meg-
írásának és a moszkvai Kis Szín-
ház-beli bemutatásának éve: 1925, 
mint fordulópont szerepel a szov-
jet drámatörténeti feljegyzésekben. 
(Egyébként ez az év a szocialista 
realista filmművészet szempontjá-
ból is kimagasló jelentőségű: Eizens-
tein akkor alkotta meg a PatyomJ 
kin páncélost.) 

Érthető, ha az ilyen nagy értékű, 
alapvető színpadi drámákat, mint a 
Ljubov Jarovaja, a film közvetíté-
sével is igyekeznek minél szélesebb 
körben hozzáférhetővé tenni. Ám 
egy ilyen mű igazi ismeretét csak 
az eredményezheti, ha annak nem-
csak betűit, hanem értékeit is hí-
ven hordozza és közvetíti a film. 
Ügyünk és érdekünk, hogy az ifjú-
ság hamar megismerkedjék, sok 
más nagy dráma közt, Trenyov e 
művével is, azonban az mór nem, 
ami valahogy nagyon is rányomja 
bélyegét Fetyin — és a forgató-
könyvíró Arnold Vitolj — munká-
jára, hogy leegyszerűsítően illuszt-
ratív ifjúsági jellegű filmváltozat 
készüljön a sokkal gazdagabb és 
mélyebb színpadi alkotásból. Két-
ségtelen, Trenyov drámája a forra-
dalmi romantika jegyében fogant — 
ő maga a Shakespeare—Schiller ha-
gyományú széles ívű, több szálú, 
sokjelenetes dramaturgia követőjé-
nek vallotta magát, szemben Gorkij 
inkább Racine—Ibsen zártabb dra-
maturgiai módszerét alkalmazó mű-



vészeiével; de hát ez főképp csak 
teória — ám a színpadi forradalmi 
romantika sodra nem helyettesít-
hető be egyszerűen egy stílus, a 
már kezdő filmnéző által is jól is-
mert, ábécéskönyvének jeleivel. 

Csakugyan gazdagabb ez a dráma 
annál, amit film elénk tár — ro-
mantikában, humánumban és izgal-
masságban egyaránt —, azt a buda-
pesti Nemzeti Színház 1950-es be-
mutatóján, majd 1958-as felújításán 
tapasztalhattuk. Persze erre ma már 
kevesen emlékezhetnek. Ott kihall-
ható volt a történelmi tanúságtétel, 
mely a személyes életsorsokat és ér-
zelmi magatartásokat is mélyen át-
formálja. Méghozzá nem a Trenyov-
nál jóval későbbi sematikus szem-
léletmód szerint, jobbra és balra, a 
pozitív és negatív oldalra állítgatva 
a hősöket, hanem megmutatva, hogy 
nemcsak a fegyveres frontok hul-
lámzanak át egymáson a polgárhá-
borúban, hanem az emberi lelkeken 
belüli érzések negatív-pozitív vo-
nulata is átcsap egymásba, a szere-
lem és a politikai meggyőződés, a 
bizalom és a gyűlölet birokra kel-
het egymással, felerősítheti és ki-
olthatja egymást. Ljubov, a darab 
lírai asszonyfigurája, drága árat fi-
zet meggyőződéssel vállalt közös-
ségi magatartásáért: legbensőbb ér-
zelmi hovatartozását kell szívéből 
kiszakítania. A darab arról beszél, 
hogy az önmagunkon való győze-
lem nem kisebb hőstett olykor a 
fegyverrel kivívott diadalnál. 

Trenyov romantikus hevületének 
megvan tehát a maga pszichológiai 
átgondoltsága és dramaturgiai vo-

nalvezetése, s a film a maga komp-
lex eszközeivel megnövekedett lehe-
tőségeket kínált Fetyinnek a lélek-
tani mondanivaló kifejezésére, az 
érzékletes történelmi freskó előteré-
ben. ö azonban ebben a freskóban 
elvesztette a fontos lelki árnyalato-
kat és hangsúlyokat, ami által ép-
pen valós értékeit mulasztotta el 
kiemelni belőle. 

Ezért vált a kiváló színészek já-
téka is érzelmi tónusokban annyira 
elégtelenné, egysíkúvá, némelykor 
merevvé. Ez a megállapítás legin-
kább Jarovoj alakítójára, Vaszilij 
Lanovojra vonatkozik, legkevésbé a 
Panovát játszó Rufina Nyifontovára. 
ő volt képes még viszonylag szavai 
és szituációi mögött a teljesebb jel-
lemet kisugározni magából. Lud-
milla Csurszina vonzó és kulturált 
jelenséget formál a címszerepből, de 
ő is erőtlenebb és drámaitlanabb a 
megkívántnál. Koskin, a politikai 
biztos alakjában Vaszilij Suksin 
meglehetősen közhelyszerű. Sván-
gya matróz színes, rusztikus, meleg 
figurájából Kirill Lavrov nem tu-
dott magával ragadó és emlékeze-
tes népi hőst faragni, pedig ez aztán 
hálás szerep; még humorának meg-
csillogtatására is bravúros helyze-
tekben ad lehetőséget Trenyov. En-
nek a filmfeldolgozásnak azonban a 
humor sem erős oldala. 

Ennek a feldolgozásnak csak a 
tanulságai erősek: egyéni látásmód 
és megközelítési törekvés nélkül 
még a művészi tolmácsolás látszó-
lag nagyobb invenciót nem követelő 
munkájában sem lehet jó szolgála-
tot vállalni. SAS GYÖRGY 



Romantika és középszer 
(Varsói filmlevél) 

Tagadhatatlan, hogy a lengyel 
filmgyártás utolsó két-három éve 
nem tartozik a legsikerültebbek kö-
zé. Néhány kellemes meglepetéstől 
— főleg Krzysztof Zanussi filmjei-
től — eltekintve, nem sok a dicse-
kedni valónk. 

Az évi 24—26 film gyártása 20-ra 
esett vissza, ami egy 33 milliós la-
kosú országban bizony kevés. 

Hosszú ideje nem volt olyan lát-
ványos sikerünk, mint amilyen 
A keresztes lovagok (Krzyzacy) és 
A kis lovag voltak; több érdekes fil-
münk csupán presztizs-sikert ara-
tott. 

Ezek közül elsősorban a híres író, 
Tadeusz Konwicki művéből, saját 
rendezésében készült Olyan messze 
és olyan közel című filmet kell em-
líteni. De ez is inkább valamiféle 
szürrealista álom, mint egy érthető 
alkotás, főleg az idegenek számára. 

Mint Konwicki minden filmje, ez 

is saját életének egyik variációja, az 
ő sajátos egyéni látásmódjában, 
amelyet talán csak a közeli barátok 
értenek. Dehát kinek van egymillió 
barátja? Ahhoz ugyanis, hogy egy 
film Lengyelországban „behozza" a 
költségeit, legalább egymillió nézőt 
kell vonzania. 

Bár jól tudom, hogy hazámban és 
a többi szocialista országban a bevé-
tel másodlagos szerepet játszik, vé-
leményem szerint mégis: a filmek-
nek nem szabad elszakadniok telje-
sen a valóságtól és segíteniük kelle-
ne abban, hogy az emberek világo-
sabban lássanak és éljenek. Nem be-
szélve arról, hogy örömmel fogad-
nánk néhány sikerült vígjátékot is. 

Nos, az 1972-ben készült lengyel 
filmek közül kevés olyat találunk, 
amelyek a fenti kívánalmaknak 
megfelelnek. 

A mozinézők legnagyobb része 
(Lengyelországban 75 százalék) fia-
tal. Ebből következik, hogy a fil-
meknek elsősorban ehhez a fiatal 
közönséghez kellene szólniuk. Volt 

Jelenet Komén ZalusH: A szerelem anatómiája cfmú filmjéből 



egy-két ilyen, mint például Stanis-
law Rozewicz munkája: Az üveggo-
lyó. De a film szépségein kívül úgy 
szólván semmit sem árult el a len-
gyel ifjúságról. Ezzel szemben Ja-
nusz Morgenstern filmje: Meg kell 
ölni ezt a szerelmet az előbbinél ki-
csit érthetőbb konfliktusokat tár fel. 
Két fiatal szerelmes: egy fiú és egy 
leány egyetemre szeretne menni, 
nem sikerül bejutniok. Elég erős-e 
a szerelmük ahhoz, hogy legyőzze 
ezt a csalódást? 

A baleset című film (rendező Jan 
Lomnicki, forgatókönyvíró Skoli-
mowski) hőse egy fiatalember, aki 
mindenáron egy kocsit és egv barát-
nőt akar szerezni magának. Kocsit 
lop — a barátnője viszont meghal 
egy általa okozott balesetben. Tipi-
kus-e az ilyen magatartás, huligán-e 
a főszereplő? — a film alkotói adó-
sok maradnak a felelettel. 

Kétes dicsőség számunkra, hogy 
megszületett az első erotikus len-

gyel film is meglehetősen merész je-
leneteivel. Rendezője Román Zalus-
ki, A szerelem anatómiája a harma-
dik filmje. Kétségtelen, a filmet jól 
megcsinálták, a szép Barbara Bryls-
ka és a tehetséges Jan Nowicki jól 
is játszanak és a merész jelenetek 
is eléggé diszkrétek. Mindent egybe-
vetve azonban ez is csak egy átlag-
film. 

Egy ambiciózus kezdő Edward 
Zebrowski az alkotója egy meglehe-
tősen problematikus filmnek: A 
megmentés. A film egy kórházi te-
remben játszódik, ahol rákos bete-
gek fekszenek, s mindegyiknek el 
kell készülnie arra, hogy egyik nap-
ról a másikra meghal. Hőse egyéb-
ként egy biológus professzor, aki tö-
kéletesen tisztában van a helyzeté-
vel. A film hangulata rendkívül nyo-
masztó, bár Zbigniew Zapasiewicz 
ragyogóan játszik. Minden szépségé-
vel együtt ez a film sem a széles kö-
zönségnek való. 



Andrzej Lapicky és Gustaw Holuubek — Tadeusz Konwiczki: 
Olyan messze és olyan közel című filmjében 

Feltehetően hasonlóképpen nem 
közönség-film Antoni Krauze Az is-
ten jelöltje című ambiciózus munká-
ja. A cselekmény hőse egy fiatal, te-
hetséges nő, akinek nincs szerencsé-
je, három vizsgán is megbukik és 
nem tud bejutni a színházi főisko-
lára. Különböző nehézségekkel kel-
lene megküzdenie, hogy megtalálja 
helyét az életben. A film szép, na-
gyon modern, csupa fiatal tehetsé-
ges szereplővel, de kétlem, hogy kö-
zönségsikere lesz. 

A kifejezetten rossz filmekről ez-
úttal engedtessék meg, hogy ne szól-
jak. 

De még néhány sort a jobbakról. 
Elsőnek említeném az Ewa és Czes-
law Petelski közös rendezésében ké-
szült Kopernikus-1, amely színes, 
szélesvásznú. A filmet Kopernikus 
születésének 500. évfordulójára ké-
szítették. Bár itt-ott nehézkes és túl-
ságosan pompázatos, az operatőri 
munka gyönyörű és emlékezetesek 
azok a jelenetek, amelyben felidézik 
a nagy lengyel tudós ideológiai és tu-
dományos harcait. Kopernikust 
Andrzej Kopiczynski alakítja. 

Mégis azt hiszem, hogy az 1972— 
73-as év nagy lengyel filmművészeti 
eseménye a híres lengyel író Stanis-
law Wyspianski munkájából készült 
Lakodalom, Andrzej Wajda rendezé-
sében. De mint ahogyan a magyar 
Petőfi '73 című szép film is elsősor-
ban a magyar fiatalságnak készült, 
alig hiszem, hogy Wajda filmje a 
maga teljes szépségében bárhol is 
úgy élvezhető lenne, mint Lengyel-
országban: a „lengyel romantika" 
korszakát elveníti fel, amelyet a mi 
középiskoláinkban tanítanak, de 
amelyet külföldön rosszul ismernek. 

Ezzel együtt a film csodálatosan 
szép, Wajda közismert dinamizmusá-
val rendezve mintegy húsz kiváló 
lengyel színész közreműködésével. 
De vajon ez a film mond-e valamit 
a külföldieknek, érhet-e el sikert 
külföldön is? Reméljük, igen. Hiszen 
minden filmművészet, ahhoz hogy a 
felszínen maradjon, évente legalább 
két-három nagy művet kell, hogy 
termeljen. Wajda filmje az 1973-as 
év kezdetén, úgy érzem egyike az 
ilyen remekműveknek. 

LÉON BUKOWIECKI 



VELETLENEK 
H Á R O M TÉVÉJÁTÉK 

ván az érzelmek divatos 
elsdvárosodását kívánta 
ábrázolni a hosszadal-
mas sztereotípiákkal, az 
egyre üresebben ismét-
lődő párbeszédekkel a 
férfi és a nő között. 
Csakhogy szinpad, film, 
tévé-játék különös terep 
ám: amit itt üresnek kí-
vánnak feltüntetni, azt 
alaposan meg kell töl-

teni, hogy üresnek has-
son. A kis nő túlnépese-
dett ágya így bizony 
eléggé lakatlan maradt 
s valódi párbeszédek, va-
lódi szituációk híján Al-
mási Éva, Sinkó László, 
majd Márton András já-
tékának sem sikerült ér-
telmesebb szaporodást 
előállítani benne. 

A bemutató közös cí-

s 
U ikerült a televízió-

nak olyan közlekedő-
edényt szerkesztenie éj-
szakai bemutató céljai-
ra, amelyben nem áll 
egy magasságban a szint. 
Minek a szintje? — nem 
is lehet voltaképp meg-
határozni. Csák annyit 
legföljebb, hogy túlnyo-
mórészt valamely híg 
anyagé, hogy ne nevez-
zem gorombán löttynek. 

„Véletlenek" gyűjtő-
címmel került egy mű-
sorba három különböző 
műfajú, rövid tévéjáték, 
amelyek közül főként az 
első, Rhys Adrián Eve-
lyn-je, tetszett rövidsé-
gében hosszúnak Mert 
elnézegeti ugyan az em-
ber éjszakának évadján, 
hogyan gyűjtögeti jeles 
máhszorgalommal egy 
nőcske az ágyába a fér-
fiakat, de ha a gyűjtö-
getés ennyire lelemény-
tellen, minit itt, akkor in-
kább előbb, mint utóbb, 
bele lehet unná a néze-
getésébe. A szerző nyil-



mét adó Véletlenek, Ja-
mes Saunders jelenete, 
legalább alaphelyzeté-
ben emlékeztetett némi 
groteszk játékra. Ki is 
lehetett volna belőle 
fejleszteni a groteszk 
nemesebb, ingerlőbb mű-
faját, ha a három tévé-
darab rendezője, Hajdu-
fy Miklós, nem szorítja 
a krimi felé a jelenet 
hangulatát és a színé-
szek játékát Holttestek 
jelenléte és revolverek 
használata a szmen 
ugyanis nem feltétlenül 
jeleint bűnügyet — lehet 
az rendőri esetnél több 
is, más is. Saunders szö-
vegéből és szituációibál 
•bízvást tó tudta volna 
bontani akár Gábor Mik-

lós alakítása, akár Bánki 
Zsuzsáé vagy Vass Éváé 
azt a groteszk játélkot 
ámire művecskéjét a 
szerző szánta s amivel 
ennek az éjszakai bemu-
tatónak némi gondolat-
keringést szerzett volna. 

Mert a harmadik já-
ték; Fhilipp Moeller je-
lenete, a Helené férje, 
már csak azzal is a tévé-
darabok tucatárui közé 
tartozik, hogy témáját, a 
trójai háborút tucat-
számra dolgozták már 
fel s kettőt-hármat kö-
züle csakugyan világiro-
dalma színvonalon. Ha 
valamivel, akkor a sem-
miiítmiowdásával tűnt ki 
ez a bőbeszédű játék a 
sóiból. Pedig öt szerep-

lője: Szemes Mari, Vá-
radi Hédi, Intoe László, 
Kömíves Sándor, Koncz 
Gábor, teljes színkészle-
tével próbálta a szürke-
ségét elfeledtetni. 

A Papp Zoltán fordí-
tásában elhangzott há-
rom tévéjátékot a hoz-
zájuk biggyesztett ma-
gyarázó szöveg a műsor-
újságban közös gondola-
ti nevezőre igyekezett 
hozni, mondván, hogy a 
Véletlenek nem vélet-
lenül ikerült egy műsor-
ba. De igen. Közös gon-
dolata kivált azért nem 
lehetett, mert legalább 
kettőnek belőlük sem-
miféle gondolata nem 
volt. 

matrai -betegh bE la 



AZ 1001. KILOMÉTER 
ÚRBAN ERNŐ ÚJ TÉVÉFILM/E 

Nehéz lenne műfaji 
keretek (közé (beszorítani 
Urbán Ernő új tévé-film-
jét, amely Az 1001. kilo-
méter címmel került a 
képernyőre. Nehéz len-
ne, mert Urbán Ennő 
nem szereti a műfajt 
skatulyáikat, ezt már 
rendhagyó tévé-riport-
jaival is bebizonyította 
s ugyanezt bizonyítja 
ezzel a majdnem egész 
estét betöltő filmmel is. 
Miről szól ez a zaklató 
és zaklatott, néha nép-
színműbe, néha kispol-
gári szerelmi idillibe fel-
feloldódó, egybéként na-
gyon kemény vonalve-
zetésű és eltökélten po-
litikus történet? 

Szólhatna arról is, 
hogy mi történik Buda-
pesttől százötven kilo-
méterre, egy tanyasi la-
kodalom éjszakáján, 
szólhatna arról is, ho-
gyan (kallódtak el nap-
jainkra húsz évvel ez-
előtt még nagy felada-
tokra kiválasztott népi 
káderek s hogyan lett a 
szépreményű kommunis-
ta diplomatából az anyó-
sa maszek üzeméből 
nagypénzű kisiparos, va-
lamint áriról is. miért 
hallgatott évtizedekig a 
19-es fehérterror egyik 
tömeggyilkosságának ta-
núja a lemészárolt pa-

raszti onradalmárok 
nyugvóhelyéről. És fel-
merül1 a filmmel kapcso-
latban egy végső kérdés: 
lehet-e mindezt egy té-
gelyben felforralni, le-
het-e ennyiféle, más- és 
más színű szálat egysé-
ges történetté összeso-
dorni? 

Urbán Ernő írói- és 
engedtessék meg: ripor-
teri-alkatára mindig jel-
lemző volt a viaskodó 
készség, nagyméretű tár-
sadalmi kérdések konok 
feszege tése akkor is, ha 
ezek a társadalmi kérdé-
sek a kényes kategóriá-
ba tartoznak. 

Az írói merészség ak-
kor ütközik ki, amikor 
Urbán Ernő legalább 
háromféle húrt kezd 
pengetni, s a néző azt 
várja, hogy a három 
húr háromféleképpen 
szólaljon, meg s diszhar-
móniává kavarodjék ösz-
sze. Néha már-már ki-
hallik a történetből a 
harmónia megbomlásá-
nak nyikorgó hangja, 
akkor azonban történik 
valami, felvillan egy új 
arc, amely egy addig is-
meretlen sorsot is felvil-
lant. 

Ezek a meghökkentő 
váltások kapkodó rög-

tönzésnek hatnak néha, 
azután ismét kitűnik, 
hogy Urbán Ernő iszo-
nyatos tömegű írói 
nyersanyaggal birkózik, 
akár a talaj gyalük, ame-
lyek. a lakodalom hátte-
rében a futóhomok bold-
béK tájképét forgatják 
meg. Semmi kétség, az 
író tiszteletreméltó szán-
déka voLt ezt az emberi 
világot legalább olyan 
mélyen feldúlni és meg-
mutatni, mint a talajma-
ró kések a homok ősi 
megüllepedettségét. A 
szándék jobbára meg is 
vallásul, a tanyai élet-
forma ingatag kettőssé-
gének megmutatása éles 
és őszinte, olyan való-
sághű, mintha nem is 
jól ismert fővárosi szí-
nészek, hanem riportala-
nyok mulatnának, szó-
nokolnának a szelíden 
bólogató akáclombok 
alatt. Az újgazdag tsz-
parasztok bugyellárisá-

Bánhldy László, Kállai Ferenc és Koltay János 



bői (kidagadó toanikók s 
a konokui kívülrekedt, a 
ma ás a homoki szegény-
ség sivár életmódját élő 
kisparaszt megszállott 
sámán arca felesel egy-
mással, de a módosak 
között is ott morgolód-
nak a maradi vénembe-
rek; a <parasztok a mir 
niszterhélyetbes körül 
nyüz&gölődnek, míg az 
ifjú plébános nnenyasz-
szonyltáncra kéri „lelki 
lányát". Vetíélés van és 
cigányzene, a beat-zene-
kartól kiszorított népi 
zenekar végül is felül-
kerekedik, mint a mesiá-
ben az igazság, megany-
nyí harsány ellentmon-
dás és lenige líra, de az 
egészben, valami rendkí-
vüli erőfeszítés, feszes és 
szilgonú ítélkezés nyilvá-
nul meg. 

„'Milyen messze van 
Budaipesttői ez a tanya-
világ?" — kérdezi az 
írót megszemélyesítő 
Bessenyei Ferenc és sen-
ki sem válaszol rá. Ma-
ga a fiilm vállaszol és 
azt mondja, hogy többre 
van, minit százötven kilo-
méter. Hiába ácsorog a 
lakodalmas tanya körül 
a vendégsereg autópark-
ja, ezek az autók csak a 
mód s nem a tanyasi 
közgondolkodás változá-
sát jelientik. Urbán Ernő 
filmje — Bessenyei Fe-
renc, Kállai Ferenc, Rajz 
János, Moór Mariann, 
Bánihidy László, György 
László kiitűnő alakításá-
val — minden bizony-
nyad heves vitákat vált 
ki. Egy biztos. Nem le-
het közömbösen és ér-
dektelenül nézni, nem 
papucsos tévé-film, 
amelynek 'befejezése 
után a néző megpaskol-
ja a kispárnát és jóéj-
szakát kíván szerettei-
nek. 

BARÖTI GÉZA 

Csak márkás 
abszurdot! 

Amikor e cikk megírása előtt tévékritikánk furcsasá-
gain meditáltam, még nem tudhattam, hogy ugyanezek a 
furcsaságok saját lapunk nagynevű és nagytekintélyű 
müblrálójának a kritikájában is fellelhetők lesznek. Ha 
nagyon magas színvonalon is, és őszinte indulattal meg-
írva. Bevallom, sokáig töprengtem is cikke elolvasása 
után: hátha neki van igaza. Töprengésem közben azon-
ban az is eszembe Jutott: hátha nekem van igazam. 
Már ami a tévé Véletlenek cimü éjszakai bemutató-soro-
zatának értékelését Illeti. Nekem ugyanis ez a három 
— abszurd és groteszk komédiákból — egybeszőtt éj-
szakai műsor nagyon tetszett. Kritikus kollégáimnak vi-
szont általában: nagyon nem tetszett. Bebizonyítani, 
hogy kinek van igaza — éppen mert abszurd vagy fél-
abszurd játékokról van szó — nagyon nehéz. Sem mesé-
jükre, ami megfoghatatlan, sem logikájukra, ami tót-
ágast áll — nem hivatkozhatom. Miért szeretném mégis, 
hogy legalább egyetlen glosszában nyoma legyen — kü-
lönös, érdekes kis művek voltak ezek (Evelyn, Véletle-
nek. Helené férje)? Szerzőiket nem Ismerem, sem sze-
mélyesen, sem hírből. Még nemzetiségűk felől is bi-
zonytalan vagyok. Azt hiszem, az egyik belga, a másik 
angol, a harmadik holland. A televízió valószínűleg 
végzetes hibát követett el, hogy erről sem bevezetőben, 
sem a tévéújságban nem informálta a nézőit. Tehát — 
vesztére — kritikusait sem. A tévéújságban közölt el-
kedvetlenítő általánosság a nézőt természetesen bosz-
szantja; a szakmai szokásokban jártas kritikust pedig 
azzal a gyanúval tölti el — a tévének sincs sejtelme 
róla, kiket mutatott be éjszaka. (Valószínűleg nem is 
volt.) Mi általában lelkesedünk a modern művekért, de 
elsősorban akkor, ha ismerjük szerzőiket. A magya-
rokért azért, mert büszkeséggel tölt el, hogy ml is 
rendelkezünk ilyen egészen modern szerzőkkel, a kül-
földi nagyokért (Beckett, Jonesco, Pintér stb.) pedig 
azért, mert nem szeretnénk, ha műveltségünket kétségbe 
vonnák. Sokszor gondoltam rá: szeretjűk-e ml igazán 
az abszurd műveket. Azt hiszem, nem szeretjük — s ha 
teljesen ismeretlen szerzők tollából kerülnek elénk: el-
lenszenvünknek felszabadultan adunk kifejezést. Való-
színűleg Így érte el a mostoha kritikai sors e bárom 
pezsgő, gúnyoros, sajátos, de kitapintható filozófiával 
rendelkező kis művet. (Rendező: Hajdúfy Miklós, dra-
maturg: Sípos Tamás.) Ha másból nem: a hihetetlenül 
jó tempójú, friss, korszerű színészi játékból lehetett 
megállapítani — mégiscsak lehet ezekben a művecskék-
ben valami, ha az Ilyesmire érzékeny szinészek (Almásl 
Éva, Sinkó Lászlót Bánki Zsuzsa, Vass Éva, Gábor 
Miklós, Várad! Hédi és Inke László) Ilyen jókedvűen, 
s legjobb „formájukat nyújtva" adták eló őket. Kár 
lenne, ha a tévé elkedvetlenedve abbahagyná e megle-
pően sikeres, s a képernyőre friss levegőt fúvó drámai 
kísérleteit. (Csak ezért tettem közzé mégis ezt az eszme-
futtatást.) De azt is 111 lk megmondanom, hogy a har-
madik mű, a Helené férje kevésbé tetszett. Talán, mert 
Igazságtalanságnak tartom, hogy Menaleos spártai kirá-
lyon — aki legendás hősiességgel harcolt a trójai há-
borúban — csak azért, mert annak idején megcsalta a 
felesége: négyezer évig nevessen a világ. 

HÁMOS GYÖRGY 



Költők, kizárólag egymás közt 
Hétköznap, este tíz 

óra után a tévéhíradó 
második kiadásának vé-
gén az ember megtudja, 
hogy milyen lesz az idő-
járás másnap, kikapcsol-
ja a készüléket, és le-
fekszik aludni. Ha nincs 
cűiimpiai közvetítés, vagy 
műkorcsolya-bajnokság, 
váljon hányan: maradnak 
ébren, hogy megnézze-
nek egy műsort, példáid 
Föld és vadcm címmel 
és Mai amerikai líra al-
címmel? Szónoki a kér-
dés, hiszen jól tudjuk a 
választ: nagyon keve-
sen. Pedig egy tévéadás 
sok pénzbe kerül. Sok-
ka! többe, mint ez az 
írásom, amit nem tudok 
minek nevezni, ment 
nem értékelés, nem hoz-
zászólás, nem elmélke-
dés. Tulajdonképpen tu-
dósítás. Azokhoz szólok 
most, akik nem látták a 
fent említett műsort. A 
kevesek egyikeként a 
többséghez. 

Azon a pénteki napon, 
amikor a Föld és vadon 
című versösszeállítást 
vetítették, este tíz után 
-megjelent a képernyőn 
Aimíási Miklós és a be-
vezetőjében elmondta, 
hogy ezek az amerikai 
költők sokan vannak, a 
pilanartinak alkotnak, 
vagy inkább a pillanat-
ról, a jelenről, költői lé-
tük is csak a pillanattal 
mérhető, feltűnnek és 
letűnnek, azonkívül va-
lamennyien teljesen ki-
ábrándultak, mert úgy 
érzik, hogy az isten 
után az ember is elve-
szett, egy embertelen 
viliágban pedig mindent 
szabad. Eddig világos, 
ugye? Az Amerikai 
Egyesült Államok most 

fejezett be, úgy-ahogy, 
egy mocskos háborút, 
mindannyiunkat érdekel-
het, hogyan érzi magát 
ilyen állam polgáraként 
a költő. A ma! költő, 
természetesen. 

Következtek a versek. 
A megszólaltatott hét 
költő közül- Archibald 
MacLeish 1892-ben szü-
letett, -ha még nem fe-
jezte be a pillanattal 
mérhető pályáját, éppen 
nyolcvanegy éves. Ro-
binson Jeífers, szegény, 
már meghalt 1962-ben, 
hetvenöt 'éves korában. 
Az elhangzott versét egy, 
az első világháborúban 
meghalt katona emléké-
re írta. Richárd Eber-
hart 1904-ben született, 
Róbert LoweM pedig 
1917-ben. íme négy mai 
költő a hétből. 

Az, hogy ilyen öregek, 
engem nagyon elégedet-
té tett. Nálunk egy 
negyven évesnél fiata-
labb írót ugyanis nem 
mai írónak neveznek, 
hanem fiatal írónak. 
Miért tennénk kivételt 
halmi amerikánusokkal. 
Amint hazánk területé-
re lépnek, rájuk is a 
magyar törvények érvé-
nyesek Egyébként is 
érdemes tisztáznunk bi-
zonyos fogalmakat. Mai 
ember az, aki él, vagy-
is a mában él. Mai költő 
az, aki mára már költő-
nek nevezhető. Mai köl-
tőnek egy titkos hazai 
egyezmény alapján az 
az egyén tekintendő, 
aki igazolni tudja, hogy 
több évtizedes költői te-
vékenység áll mögötte, 
legalább annyi évtized, 
amennyinek alapján 
minden kétséget kizáró-
an költő lenne akkor is, 

ha a további ilyen irá-
nyú alkotó tevékenysé-
get abbahagyná. Kicsit 
bonyolult, de hát ezek 
az egyezmények ilyenek, 
még akkor is, ha titko-
sak. Petőfi a „Jövő ma-
gyar költőd" műsorban 
szerepelhetne a tévében, 
ha élne. 

Irodalmár kortársaim 
valószínűleg éveik szá-
mától függetlenül támo-
gatnák azt a javaslato-
mat, hogy a negyvenen 
felülieket ezentúl nevez-
zük élő klasszikusoknak, 
a többieket pedig egy-
szerűen csak költőknek 
és íróiknak. 

A Föld és vadon mű-
sor verseit nem a mai-
ság kötötte össze, hanem 
a pesszimizmus és a ma-
gányosság. Ezek az élet-
érzések, hangulatok va-
lóban csak a pillanat 
termékei lehetnek bár-
melyik élő költészetben. 
Keresztmetszetet adni a 
XX. századi amerikai 
költészetből a lehangolt-
ság, a teljes reményte-
lenség ábrázolása céljá-
ból, versműsorról lé-
vén szó, könnyen a köl-
tészet erőtlenségét mu-
tathatja az amerikai tár-
sadalom valóban sivár . 
jelene helyett Nem a 
jelennel szembeni tilta-
kozást hanem a panasz-
nak omlatag szentimen-
talizmus tói a sivalkodó 
agresszivitásig terjedő 
változatait. 

Tudósításomat össze-
foglalva : péntek este a 
tévében úgy láttam, 
hogy igencsak rosszked-
vűek a mai amerikai 
költők. 

CSÁSZÁR ISTVÁN 



Mi van a cilinderben ? 
Sokan varázsdoboz-

nak -tartják a televíziót, 
én inkább a bűvészcilim-
derhez hasoniítanám. 

Bizonyára része van 
ebben annak a rossz em-
beri tulajdonságnak is, 
amely 'minden csodát 
csak három napig tart 
csodának. Ennek követ-
keztében a technika e 
viszonylag veszélytelen 
vívmányát (nem kevés 
más „vívmányhoz" kié-
pest a tévé tényleg egé-
szen ártatlan eszköz) 
mára a megszokás a 
mindennapok természe-
tesen beépült kelléké-
nek posztjára helyezte, 
a szájtátva bámult cso-
da magaslatából. 

Persze, ha gyakoribb 
terme a varázslat... 
Ügy értem, ami a tech-
nikán túl van. De ne 
legyünk türelmetlenek. 
A fejlődés itt is megál-
líthatatlan. (Legfeljebb 
olykor lelassul.) A tévé 
előtörténete, a „varázs-
doboz-korszak'' után el-
jön a „varázslat-doboz" 
ideje is, amiből nyugod-
tan félredobhatjuk a 
doboz szót, mert ez lesz 
a tévé igazi története, a 
sokoldalúan és harmo-
nikusan fejlett tévé-mű-
sonofc varázslatának tel-
jes győzelme a. néző 
nyűgösködése felett. 
Amíg ez nem köszönt be, 
nincs más lehetőség, 
mint dialektikusan szem-
lélni és vizsgálni a fej-
lődés e sza'taszában 
szükségszerű ellentmon-
dásokat szándék és 
eredmény igény és 
adás, alkotó és néző, né-
ző, alkotó és néző, né-
kritikus es kritikus kö-
zött. Abban a hitben, 
hogy eaek az ellentmon-

dások nem antagoniszti-
kusa'k, valamennyien jó 
műsorokat akarunk; csak 
még a hogyan ?-foan van-
nak eltérések. 

A fejlődés ez ellent-
mondásokkal teli átme-
neti szakaszát nevezem 
, ,bűyészcilimder-k orsz Je-
nák". A műsorújságból 
mindig előre értesülhe-
tünk, mi kerüli a cilin-
derbe, de soha nem le-
hetünk benne biztosak, 
mi kerül ki onnan. Gon-
doljuk el. hányszor van 
kiváló szerző, remek mű, 
kitűnő tévés, nagyszerű 
színész — együtt vagy 
külön-külön — benn. De 
tudhatjuk-e, hogy ami 
majjd kiHön, papírmasé 
virágom .or-e, olykor 
árvakor, hajjal díszítve, 
esetleg falvédőről köl-
csönvett gerlepár, netán 
unaT.-itas végtelenséggel 
húzható kendőhalom: 
vagy — micsoda öröm! 
— valódi, repülni is ké-
pes galamb, elevenen 
mozgó nyúl. Tigris? 
Icen, egyszer-kétszer 
•már az is előkerült a ci-
linderből. De ez már 
nem bűvészmutatvány 
— igazi varázslat. Meg-
esik az is, hogy semmi 
sincs a cilinderben, és 
ez a semmi kerül elénk 
hókuszpókuszok köze-
pette. 

De félre az általános-
ságokkal, nézzük a Nem 
akarok apa lenni című 
mutatványt. Ehhez a ci-
linderbe került Kállai 
Istvánnak egy ötlete, 
nevezzük egyszerűen el-
len-apasági-keresetnek, 

melyet egy ideálisan 
naiv beat-zenésznek 
nyújt be elhagyott, de 
egyáltalán nem élhetet-

len szerelmese. Hozzá 
Schöck Ottó zenéje, 
Sztevanovity Dusán dal-
szövegei (a műsorújság-
gal ellentétben versek-
nek azért nem nevez-
ném őket). Még a beat 
közismert neveinél ma-
radva: volt Sztevanovity 
Zorán (néhány pillanat-
ra); Brunmer Győző 
(valamivel nagyabb sze-
leppel), Katona Klári 
kellemes hangja, amit 
Bencze Ilonának adott 
kölcsön. Melléjük fősze-
replőnek Zala Márk ke-
rült (ő kevésbé járt jól 
a kölcsönkapott ének-
hangjával). Az ő várat-
lan felbukkanása a kép-
ernyőn talán félhívja rá 
a tévérendezők figyel-
mét is. Érdemes lenne! 

Majd Iglódi István 
rendező fogta a cilin-
dert, kicsit összerázta — 
szegény szereplők még 
ének közben is ránga-
tóztak tőle, de meglehet, 
ez a zene ritmusától 
volt —, aztán csiri'bi-
csiribá, Bíró Miklós ka-
merája előtt előkerült a 
TV Zenés Színházának 
legújabb produkciója. 
Bizonyítva ezzel a soro-
zat legteljesebb demok-
ratizmusát: operett, víg-
opera, táncjáték, szoprán 
monodráma, megzenésí-
tett kétszázéves kollégi-
umi komédia után — 
beat-zenés tévéjáték, a 
beat nem csekély tábo-
rának kedvéért 

Milyen volt a mutait-
vány? Nem is tudom. 
Én mindvégig azt les-
tem, hátha valami vá-
ratlanul előugrik a ci-
linderből . . . 

BÁRSONY. ÉVA 



Vers-műsorok a televízióban 
Kibontakozott, felnőt-

té vált a televízióban 
egy új műfaj, mely me-
rőben különbözik akár a 
pódium-, ákár a rádiós 
versmondástól. Erről ta-
núskodik többek közt az 
adások visszhangja ás: 
a kezdeti áhítatos hang 
jócskán modulálódott, 
részben — mert már 
van miből válogatni, 
mit mihez hasonlítani, 
részben pedig, mert — 
mint minden új műfaj 
lassacskán megszülte a 
maga törvényiéit, ame-
lyek affighogy kibújtak a 
tójáéból, máris követe-
lőznek . . . 

Ascher Gabriella öt 
éve szerkeszt versmű-
sorökat a televízióban. 
(Az új műfaj ugyanis a 
törvények szülésében 
azért nem egészen ön-
megtermékenyítő . . . ) 

— A „játszma" jelen-
legi állása mellett mi-
lyen versműsort tart a 
szerkesztő jónak (esz-
ményinek) — más szó-
val: miben különbözik 
a tévés versmondás a 
pódiumművészettől? 

— Először azt hittük, 
elég egyszerűbben, visz-
szafogottabban mondani 
a verseket, tekintettel 
arra; hogy a nézők most 
„közelebb" ülnek a vers-
mondóhoz. Kiderült 
azonban, hogy a dolog 
lényegesen: bonyolultabb. 
Szúlettek olyan produk-
ciók, amelyeket igazán 
nem lehet „egyszerűek-
nek" nevezni, mégis jók 
voltak. Ösztönösen érez-
tük, hogy jók. A tévé-
beli versmondás — úgy 
tűnik — nem egyszerű-
séget, hanem pátoszta-
lanságot követél. A ka-
merák előtt a versmon-

dó nem produkciót hoz 
létre, hanem hangosan 
gondolkozik. Egyszerűen 
vagy bonyolultan — 
mindegy. Ahogy szokott. 
A lényeg csak az, hogy 
ugyanúgy gondolkozzék, 
ahogy az író. Keresem 
tehát az „egyezéseket", 
mert egy-egy versmű-
sor akikor sikerűi igazán 
jól, ha az előadó felfe-
dezi a versben azt, amit 
ő akar a világról mon-
dani, vagyis ha az ő és 
az ító mondandója 
„egybecseng". Példaként 
Berek Kati József Atti-
la-műsorát, Gáti József 
Jónás könyvét, Mensá-
ros László Görgey-ösz-
szeáBítását vagy Latino-
vits Zoltán Ady-műsorát 
említem. A készülő Ju-
hász Gyula-műsorhoz 
Kálmán Györgyöt sze-
retném megnyerni. 

— Csupa olyan mű-
sor, amelyben egyetlen 
művész szerepelt. 

— Ezek a legjobb 
versműsorok. A legiz-
galmasabbak és — para-
dox módon — a legmoz-
galmasabbak. Kezdetben 
több színész szerepelte-
tésével s a kamera moz-
gatásával, képillusztrá-
ciók közbeiktatásával 
igyekeztünk elkerülni a 
vélt egyhangúságot. De 
kiderült, hogy — fölös-
leges. Maguk a nézők 
figyelmeztettek erre. 
Egyik ilyen adásunk 
után például sok-aláírá-
sos levelet kaptunk, az 
elismerő mondatok közt 
egy ingerült kérdéssel: 
„minek takarták él időn-
ként kiépekkel a művész 
lelkes arcát?" Tehát 
eszük ágában sem volt 
unatkozni, amikor csak 
az arcot mutattuk... És 

a tapasztalatok szerint 
egy ember (lelkes) arcát 
bejárni hosszan izgal-
masabb kirándulás, mint 
egyikéről a másikéra 
ugrálna. 

— Szép és izgalmas 
volt az 1972-es év mű-
soranyaga. 

— Örülök, ha a nézők 
így érzik. Az én véle-
ményem az, hogy még 
ugyancsak a kezdet kez-
detén vagyunk. Talán 
furcsán hangzik, mégis 
elmondom. az élőadó-
művészet mindig akkor 
virágzott, amikor a jó 
színészék — különböző 
okok miatt — nem ju-
tottak a színházaknál 
nékik való szerepeikhez. 
Mostanában színészeink 
java túlterhelt, nincs 
idejük hónapokig foglal-
kozni egy-egy verssel, 
márpedig a beérési idő 
nélkül még az sem de-
rülhet ki, hogy az a bi-
zonyos gondolkodásbeli 
azonosság egyáltalán 
megvan-e vagy sem. Az 
előadóművészét olyan, 
mlirit a pantomim: csak 
a kiváló teljesítmény 
hat. Ügy tervezzük, hogy 
egy kicsit csökkentjük 
is a menyisóget a minél 
jobb minőség érdeké-
ben. 

— Mi minden szere-
pel majd a szigorúbbra 
mért műsoridőben? 

— Amikor átvettem 
a versműsorok szer-
kesztését, egyik legfőbb 
törekvésem az volt, 
hogy az előadóművé-
szek mellett a költőket 
is bemutassam. így szü-
letett a lírai-riport-so-
razat, amelynek most ké-
szül a tizenhetedik adá-
sa, Csoóri Sándorról. A 
következő „alany" La-



dányi Mihály lesz , s 
utána talán Pilinszky 
János. 

Nagy László folytat-
ja Halhatatlanul, c. ora-
torikus jellegű tévére 
komponált összeállítá-
sát. Itt pl. nem kizáró-
lag az előadó személyi-
sége, hanem a szorosan 
szerkesztett versek egy-
másutánja sugallja a 
költői gondolatot. Zelk 
Zoltán is folytatja a 
maga, ugyancsak tele-
vízióra. „álmodott" mű-
sorát, amelyet az emlé-
kezés intimitása tesz lí-
raivá. Lukáesy András 
ötlete nyomán — s egy-
ben az ő .kivitelezésé-
ben" — készül A költé-
szet játékai című soro-
zatunk, amely a magyar 
és a világirodalom vi-
dám, játékos, sőt, gro-
teszk, nonszensz versei-
ből ad majd ízelítőt; sok 
esetiben olyan költők 
életművéből, akik bús-
képű lovagokként élnek 
a köztudatban . . . Terve-
zünk egy olyan műsort 
is, amely egy-egy vers 
ürügyén előadói stíluso-
kat mutat be, „műhely-
titkokat" árul el. Ideig-
lenes címe; „Hogyan 
mondjunk verset?" 

Két olyan műsorter-
vünk is van, amely va-
lószínűleg 1974-ben va-
lósul meg. Az egyik a 
Szépirodalmi Kiadó 
(amellyel egyébként szo-
ros együttműködést aka-
runk létrehozná!) Arcok 
és vallomások c. kiad-
ványaiból készít televí-
zió-sorozatot. A másik 
terv egy, a falunak szóló 
versműsor. Mikor néz 
végig például egy bony-
hádi néző egész bizto-
san egy versműsort a 
tévében? Ha Bonyhád-
ról szól. Le kell tehát 
utazni Bonyhádra, ki 
kell választani egy írót, 
aki ott (vagy a környé-

ken) született, s a mű- És így be lehet járni az 
veiből' bemutatni néhá- ország valamennyi me-
nyat. Közönség: a bany- gyéjét... 
hádiak. Az adást az 
egész megye megnézi. KAMOCSAY ILDIKÖ 

Síppal, dobbal, 
énekszóval 

Ha nem is sippal, dobbal, de mindenesetre énekszóval 
fogadták a tévé munkatársait a Bajza utcai ének-zenei 
általános iskolában. Dalolás, kórusmuzsika, zongorázás, 
négykezes játék csendült fel a műsorban, ám a hall-
gató, aki esetleg késve kapcsolta be készülékét, vagy 
nem olvasta el a Rádióújság kommentárját, talán nem 
is vette észre, hogy az Ifjúsági osztály egyik zenei pro-
dukcióját figyeli. Szó esett itt sportkörről, repülőgép-
es hajómodellezésről, korcsolyázásról, sőt végignézhet-
tük a matematikai szakkör egyik nagyon érdekes fog-
lalkozást Is. Miért volt bát mégis zenei indíttatású 
a műsor? Azért, mert a zene és a sport, a zenei és a 
matematikai tehetség összefüggéseit igazolta. 

A zenei általános Iskolák képességfejlesztő hatásáról, 
a zenei nevelés minden területen megnyilvánuló ered-
ményességéről kötetek jelentek meg, de minden szocio-
lógiai vizsgálatnál, minden statisztikai adatnál többet 
mond az ilyen Indirekt bizonyítás. A zenei közművelő-
dés jövőjéért aggódó muzsikusoknak amúgyls egyik leg-
főbb problémája az a tény, hogy Kodály Zoltán halála 
óta a zenei nevelés ügye mintha megtorpant volna, s a 
jobbító szándékú, a haladást, továbbfejlesztést célzó vi-
tákat néhányan visszalépésre szeretnék felhasználni. A 
zenei általános iskola létére szavazott és eredményes-
sége mellett érvelt a Bajza utcai iskola hétköznapjainak 
bemutatása talán éppen azért, mert nem volt „sovi-
niszta", s mert például a matematikusok Is szívcsen a 
magukénak vallhatták volna. A zene a művészetek sze-
retetére nevel — ez köztudomású. Ám a műsor ennél 
többet sugalmazott: azt, hogy a szellemi gazdagodás 
elősegíti a test kultúráját, az egészséges életmódot; a 
zenei gondolkodás a gyors absztraháló készséget, a lo-
gikus gondolkodást. Bevallom, néhány kollégámmal el-
lentétben éppen ezt a nyitottságot, elfogulatlanságot ta-
láltam a legvonzóbbnak benne, s egy csöppet sem ke-
veseltem a felcsendülő muzsikát, hiszen a még oly te-
hetséges kicsinyek hangversenye sem való a - tévébe: 
nem csodagyerekek bemutatását, vagy kedvesen muzsi-
káló és talpraesetten megnyilatkozó kisdiákok szerep-
lését akarja hallani a közönség, hanem egy zenére ne-
velő közösség életére kíváncsi. Kár, hogy a riporter túl-
ságosan Igyekezett a gyerekek nyelvén beszélni, s így 
mesterkéltebbé vált, mint okos, kedves, természetes ifjú 
partnerei. (Csak zárójelben, de hadd hívjam fel mind-
azok figyelmét, akik a nyilvánosság előtt beszélgetnek 
fiatalokkal: a gyerekek nem szeretik, ha „aranyosad-
nak" velük; ifjúsági hangversenyek magyarázói, ripor-
terek gyakran azért nem találnak kapcsolatot hallgató-
ságukkal, mert felnőtteskednek.) A zene ügyének igen 
jó szolgálatot tett a műsor elfogulatlansága, s ha csak 
néhány szülő vette észre, milyen sokoldalúságra nevel 
ez az iskolatípus, már akkor Is jó eredményt ért el. 
A koncertre Járó, operabérlet-tulajdonos, hangszeren ta-
nuló, korcsolyázó gyerekek csöppet sem látszottak túl-
terheltnek: kedvteléseikről, megoszló érdeklődésükről 
meséltek. Aki hallgatta őket, úgy érezte, hogy Kodály 
álma, a zeneileg müveit Magyarország is megvalósul 
egyszer. 

FEUER MARIA 



A Z-utcai postarablás hiteles története 
Ezzel a címmel forgatja új tévéfilmjét — Torday Teri, Dégi István, Garas 

Dezső, Koncz Gábor, Holl István, Bencze Ferenc főszereplésével — Rényi 
Tamás. Operatör: Lukács Lóránt. 
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