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Meditáció 
egy közgyűlési jegyzőkönyv felett 

Űjságírói pályám legkezdetén érez-
tem talán csak olyan zavart és bi-
zonytalanságot, mint most, amikor 
szerkesztőm azzal bízott meg, hogy 
számoljak be a Magyar Film- és 
Televízióművészek Szövetsége IV. 
közgyűléséről. Lehetőleg úgy azon-
ban, hogy egyszersmind kíséreljek 
meg állást is foglalni a felmerült 
kérdésekben, választ is adjak rájuk, 
körvonalazzam a megoldás, a kibon-
takozás útjait-módjait, vagyis érzé-
keltessem lapunk álláspontját — há-
rom, maximum négy Filmvilág-oldal 
terjedelemben. Zavarom nem csupán 
abból táplálkozott, hogy az ülés 183 
oldalas jegyzőkönyve, Fábri Zoltán 
elnöki megnyitója, a három elnök-
ségi referátum (Kovács " András a 
játékfilm-, Mihályfi Imre a televí-
ziós-, Fehéri Tamás a dokumentum-
film szakosztály tevékenységéről, 
problémáiról adott beszámolót) és a 
tizenkét hozzászólás széles körben 
felölelte"— néha behatóan, néha ép-
pen, hogy csak érintve — a Szövet-
ség belső problémáit, a mai magyar 
film- és televíziós művészet időszerű 
kérdéseinek jóformán a teljességét. 
Helyzetemet — e szűk terjedelem-
ben — az is nehezíti, hogy a köz-
gyűlés nyílt, szenvedélyes, demokra-
tikus légkörű vitáját — éppen a leg-
nagyobb szenvedélyeket felkavaró 
kérdésekben — egyszerre jellemezte 
a problémák éles és kendőzetlen fel-
tárása, s ugyanakkor annak az el-
ismerése is, hogy már intézkedé-
sek történtek a megoldásukra, a ki-
dolgozás stádiumában van annak a 
határozatnak a megvalósítása, ame-
lyet a párt Politikai Bizottsága 1972. 
október 3-i ülésén hozott, éppen az 
említett problémák orvoslására. Ügy 
tűnt hát számomra, hogy — e tekin-

tetben legalábbis — némileg elkés-
tünk az állásfoglalással, megtették 
azt illetékesebbek „helyettünk" — 
s alighanem hatékonyabban, mint 
ahogy mi tehetnénk. 

S ha természetes is, hogy a Szö-
vetség vezetői, Fábri Zoltán az el-
nöki megnyitójában, Kovács András 
a főtitkári referátumában — eleget 
téve beszámolási kötelezettségüknek 
a legutóbbi választás óta eltelt idő-
szak munkájáról — erőteljesen hang-
súlyozták a Szövetség és az irányító 
szervek együttműködésében mutat-
kozó negatív jelenségeket is; a Szö-
vetség alapszabályában lefektetett 
konzultatív jogainak, partner szere-
pének elhalványulását, s ennek kö-
vetkeztében belső életének, demok-
ratizmusának kiszikkadását — a Po-
litikai Bizottság határozata után 
ezek a kérdések legalábbis félmúlt 
időbe kerültek, és kétségessé tették 
e problémák zsurnalisztikái időszerű-
ségét. Legalább is abban a formában 
és azzal a hangsúllyal, ahogy a köz-
gyűlésen felvetődtek. 

„Az itt ma már többször idézett 
határozat — mondotta többek kö-
zött, a Kongresszust a Központi Bi-
zottság nevében üdvözlő Nagy Mik-
lós — tisztázta a művészeti szövetsé-
geknek, mint társadalmi szerveknek, 
feladat- és jogkörét, valamint a Mű-
velődésügyi Minisztériummal, mint 
állami irányító szervvel és a Művé-
szeti Szakszervezetek Szövetségével, 
mint érdekvédelmi szervezettel tör-
ténő együttműködés irányelveit." S 
ezt azóta megerősítette Ilku Pál mű-
velődésügyi miniszter, aki a képző-
művészek tanácskozásán szögezte le: 
„A művészeti szövetségek jelentő-
sége nyilvánvalóan megnőtt. Haté-
konyságuknak két alapvető feltétele 



van: a pártos társadalmi elkötele-
zettség, valamint a dolgozó nép és a 
művészet iránti felelősségtudat." ( S e 
határozat megvalósulásáról tanúsko-
dik Kovács András közlése is, mely 
szer in t : . . . „jogilag is tisztázódik a 
Szövetség és a filmfőosztály kapcso-
lata, a minisztérium vezetői kötele-
zik a filmfőosztályt, hogy meghatá-
rozott kérdésekben, a döntés előtt 
kérje ki a Szövetség véleményét, vagy 
vonja be a döntésbe a Szöveteéget. 
Eddig ilyen kötelezettsége a film-
főosztálynak nem volt.") 

E határozattal és a nyomába lépő 
intézkedésekkel tehát, művészeti köz-
életünk keserves problémái kerül-
hetnek le a napirendről, nyerhetnek 
megoldást. Naivitás lenne azonban 
azt gondolni, hogy egy jó határozat, 
önmagában, egyik napról a másikra 
minden kérdést megoldhat — filmes 
nyelven szólva: — „teljes hepiendet" 
eredményezhet. Ehhez a helyes alap-
elvek helyes — és egybehangzó — 
értelmezése és következetes megvaló-
sítása is szükséges. Az a fontos, hogy 
a „szembenálló felek" ne csak azt 
hallják ki az irányelvekből, a hatá-
rozatokból, ami számukra kedvező, 
s könnyebbséget jelent. Kár lenne, 
ha a filmgyártás irányító szervei 
csak a r ra figyelnének, néha már a túl-
zott önbiztosítás, minden kockázattól 
visszariadó, paralizáló görcsösségé-
vel, hogy miből nem származhat 
probléma, nehézség számukra, de 
nem vállalnának részt annak a gond-
jából és felelősségéből, amit a szo-
cialista kultúrpolitika — a szocialista 
filmművészet fejlődési lehetőségei-
nek biztosítása — pozitív teendőként 
állít a filmkultúra munkásai elé. De 
annak sem örülnénk, ha maguk a 
művészek a számukra valóban fon-
tos „demokratikus szabadságjogok" 
adminisztratív biztosítását látnák 
csak bennük, s nem egyszersmind a 
szocialista partnerségben eszmeileg 
bennerejlő közös felelősség kötele-
zettségét is. S hogy az értelmezésnek 
ez a „polarizáltsága" — ha öntudat-
lanul, jóhiszeműen és lappangó ten-
denciaként is — de jelen van film-
művészeti közéletünkben, arról a 
kongresszusi anyag jegyzőkönyve is 
tanúskodik. Az is, ami elhangzott a 
kongresszuson, s az is, ami nem. 
Mert ha igaza van is Kovács András-
nak abban, hogy sok álfeszültség hal-

mozódott fel filmes közéletünkben — 
saját referátuma is tanúskodik arról, 
hogy vannak valódi feszültségek, 
valódi viták, ellentétek is, amiket 
csak elhomályosítunk azzal, hogy 
álnak nyilvánítjuk őket. 

Alighanem mindenki egyetértett 
a szocialista filmművészet hivatásá-
nak azzal a koncepciójával, amit 
Kovács András oly meggyőzően fej-
tett ki és védelmezett: „ . . . a film a 
nép önmegismerésének, a tudatfor-
málásnak eszköze, vállalnia kell 
Marx kifejezése szerint --a társadal-
mi konfliktusok tudatosítását és vé-
gigharcolását*. A művészet a való-
ság megismerésének sajátos formája, 
nem a tudomány vagy a politika ál-
tal felismert igazságok illusztrációja, 
önálló szerepe van a társadalmi és 
emberi igazságok felismerésében." 
Abban azonban, hogy miként való-
sítsa meg a filmművészet ezeket az 
alapvető feladatait, mór korántsem 
ilyen teljes az egyetértés. A filmkul-
túra, mint minden kultúra, hivatását 
csak akkor töltheti be, ha a maga 
differenciáltságában elégíti ki a tár-
sadalmi haladás szükségleteit, vagyis 
ha különböző és különnemű — ám 
egyaránt „legitim" — társadalmi igé-
nyeknek tesz eleget. Ez az igazság 
— noha szintén a marxizmus evidens 
igazsága — korántsem ilyen egyér-
telműen elfogadott. Kétségbevonják 
ezt „alulról" és „felülről" is, a közön-
ség és a színvonal nevében is. Két-
ségbevonják azzal is, hogy a magyar 
filmművészet nagy és világszinten is 
jelentős eredményeit próbálják meg 
diszkreditálni; és kétségbevonják az-
zal is, hogy — mint sajnos Kovács 
András is tette — a tömegigényeket 
a giccsigénnyel azonosítják, (ami ak-
kor sem elfogadható, ha a giccsigény 
ma még valóban tömegigény is), és a 
magyar filmgyártás értékeinek vé-
delmében, teljesen elvitatják valóban 
meglevő „adósságait". Annak a hamis 
alternatívának alapján, hogy vagy 
kevesekhez szóló elitművészet, vagy 
hollywoodizmus, sőt a Horthy-kor-
szak hazug, retrográd filmipara. Pe-
dig mi mindent kellene Shakespeare-
tól, Moliére-től, Petőfitől Chaplinig, 
Clairig, Tátiig, Makkig, Csuhrajig sőt 
Kovács Andrásig kihajítani a világ 
kultúrájából, ha ezt az alternatívát 
elfogadnánk. 



Magam is részt vettem, nem egy al-
kalommal olyan nemzetközi összejö-
vetelen, amelyen örömmel tapasztal-
hattam filmjeink nemzetközi sikerét, 
azt az őszinte és lelkes elismerést, 
amelynek jogossága csak rosszhisze-
műen és félinformáltsággal vonható 
kétségbe. De többnyire, a legelraga-
dottabb méltatások mellett és után, 
ha halkabban is, de hangot kaptak 
— mind Poitiers-ben, mind Poretta 
Termében, s másutt, ahol alkalmam 
volt filmvitákon részt venni — olyan 
megjegyzések is, amelyek filmművé-
szetünk egyoldalúságát — a fantázia, 
a humor, a játékosság, az irónia stb. 
— hiányát, a műfaj-szegénységet, a 
tematikai beszűkültséget is felemle-
gették. Ami finomabban, az esztétika 
nyelvén, ugyanazokat a minőségeket 
jelenti, amelyeket a hétköznapi dur-
vább és egyszerűsítőbb szóhasználat-
tal a szórakoztatófilm címszava alatt 
szoktak számonkérni. 

Van giccsveszély a mai filmművé-
szetünkben? Sajnos van. Ismét van. 
S Kovács jó ügyet szolgál, amikor 
erőteljesen harcba száll ellene. De 
azt is látnia kell, hogy ez a veszély 
az úgynevezett művészfilmekben és 
szórakoztató filmekben egyaránt ész-
lelhető, legfeljebb az utóbbiban (lé-
vén ott sablonosabb) könnyebben tet-
tenérhető. A dolog lényege ugyanis, 
a filmművészet mindkét „szférájá-
ban" ugyanabban rejlik: a társadal-
mi konfliktusok felismerésében, tu-
datosításában és végigharcolásában. 
A giccs — itt is, ott is — ezeknek a 
konfliktusoknak feladásából, elkené-
séből, meghamisításából fakad. S ha 
e marxi igény teljesítése probléma a 
szocialista művészfilmek alkotói szá-
mára, legalább ilyen mértékben 
problematikája — amit a nézők is 
érzékelnek — szórakoztató filmjeink-
nek is, (amelyekben a művészkedés, 
vagy jobbik esetben a valódi formai 
értékek ezt kevésbé takarják el, ahol 
ez nyíltabban jelentkezik.) A valódi 
igénytelenség ugyanis nem abban 
nyilvánul meg, ha a tömegességre 
törekvő filmformákat eleve igényte-
leneknek nyilvánítjuk, hanem ha be-
letörődünk abba, hogy valóban 
igénytelenül nyilvánuljanak meg, 
hogy a tömegszórakoztatás átengedje 
a terepet a giccs, az álomvilág, — a 
művészfilm pedig az intellektuális 
giccs és álmélység — számára. 

Nem csupán azért emeltem ki k o -
vács András egész vonalvezetésében 
rokonszenves, s annyi helyes megál-
lapítással, nemes szenvedéllyel és el-
kötelezettséggel teljes referátumából, 
éppen egy olyan témát, amelyben 
vitám van vele, — ahelyett, hogy ar-
ról beszélnék, amiben egyetértünk, 
(mint a műhelymunka kérdései, a de-
politizáltság, a „langyos hullám elle-
ni küzdelem stb.), — mert ez „ellen-
tábor" nem jelentkezett hasonlóan 
kidolgozott elméleti platformmal, s 
mert a bírálatában érintettek nem 
reflektáltak megjegyzéseire. (A ta-
nácskozás felszólalásait főleg a tévé 
munkatársainak sokkal nyugalma-
sabb és elfogadottabb témái, okfej-
tései jellemezték.) Az elvi határoza-
tok megvalósításának legfontosabb 
szubjektív feltételét látom abban, 
hogy a két vagy többoldalú egyolda-
lúságokat, elfogultságokat, (fakadja-
nak bár a legnemesebb aggodalom 
forrásaiból), felszámoljuk. A filmmű-
vészek és a filmirányító szervek ter-
mékeny szocialista együttműködésé-
nek egyaránt feltétele, hogy a film-
gyártás vezetői őszintén igényeljék 
ezt a partnerséget, — s ne adminiszt-
ratív tehernek, vagy üres formalitás-
nak tekintsék —, hogy tisztában le-
gyenek azzal, ami minden eddigi si-
kerünk forrása volt, hogy csak a fil-
mesekkel szót értve, azok eszére, szí-
vére, tehetségére támaszkodva, első-
sorban a meggyőzés, az eszmék ere-
jével hatva — vagyis a párt bevált 
kultúrpolitikájának megfelelően — 
építhetjük tovább a magyar film-
művészetet. De feltétele az is, hogy 
a filmesek se vonuljanak a sértettség 
valamiféle sündisznó állásába, és 
eredményeiket védelmezve, tovább-
fejlődésük lehetőségeiért harcolva, ne 
utasítsanak vissza elvszerűen vagy 
ösztönösen minden kritikát, minden 
ú j eszmei-esztétikai igényt, korrek-
ciót — akár a közönség „érdekvé-
delmének" viszonylatában, akár az 
esztétikai értékelés oldaláról jelent-
kezzék is az. Nincs abban semmi el-
lentmondás, hogy rangos, tehetségek-
ben gazdag, kimagasló eredményeket 
is felmutató filmgyártásnak is lehet-
nek fogyatékosságai, hiányosságai, 
gyengébb időszakai, és azt hiszem 
egyáltalán nem bántó filmművésze-
tünk és filmművészeink számára an-
nak a reális és méltányos értékelés-



nek az elfogadása, amellyel Nagy 
Miklós — alighanem a párt állás-
pontjának adva hangot — jellemezte 
mai helyzetünket: „A közönség, a 
kritika és a kulturális politika elég 
gyakran hangoztatott elégedetlensé-
gének alapmotívuma nem az, hogy 
olyan filmművészetet várnánk, sze-
retnénk, mint hat vagy nyolc éve 
volt. Olyan filmművészetet szeret-
nénk, amilyen ma lehetne. Az össze-
hasonlítás legfeljebb úgy érvényes, 
ha úgy vélekedünk, hogy az 1960-as 
évek filmművészete jobban megkö-
zelítette a maga korának másféle le-
hetőségeiben és feladataiban a ma-
ximumot, mint a mai. Tehát úgy fo-
galmazhatnánk, hogy ma bizonyos 
elmaradás érezhető az ú j fa j ta tár-
sadalmi, ezen belül emberi folyama-
toktól. Igaz ez talán akkor is, ha szü-
lettek— és születtek! — a legutób-
bi időkben is jó filmek szép szám-
mal, és szaporodnak az igényes, elvi 
és esztétikai vitát érdemlő, kiváló 
vállalkozások, másfelől készültek 

gyenge, rossz filmek a sokat emlege-
tett 60-as évekbeli felfutás idején is." 

A töretlen aranykor gőgje és a vál-
ság, a mélypont pánikhangulata he-
lyett józan, higgadt, önkritikus szem-
léletre van szükségünk. Korántsem 
biztos, hogy ma is elmondhatjuk Ko-
vács Andrással amit még néhány 
esztendeje: „az ú j magyar film soha 
nem látott hitelességgel ábrázolja a 
mai ember világát, mégsincs sikere"'. 
Meglehet, hogy ebben a — viszony-
lagos — sikertelenségben annak is 
van némi része, hogy éppenséggel 
elmaradtunk ennek a programmnak 
a teljesítésében. Hiszen az élet szün-
telenül újratermeli a művészet fela-
datait. S van amit már megoldottunk 
belőlük, de van, jócskán van — min-
dig is lesz — ami még megoldandó. 
S ez egyaránt ú j meg ú j feladatokat 
és felelősséget ró az alkotó és a mű-
vészetirányító, művészetszervező 
munkára. 

GYERTYÁN ERVIN 

A FILMMŰVÉSZET KITÜNTETETTJEI 
A K o s s u t h - d í j n . fokozatával 

tüntették kl 

ILLÉS GYÖRGY Kossuth-díjas opera-
tőrt , a Színház- és Filmművészeti Főis-
kola tanszékvezető tanárát , a Magyar 
Népköztársaság kiváló és érdemes művé-
szét több évtizedes filmoperatőri, művé-
szetpedagógiai munkásságáér t ; 

JANCSO MIKLÓS Balázs Béla-díjas 
filmrendezőt, a Magyar Népköztársaság 
érdemes művészét filmrendezői munkás-
ságáért, különösen az í g y j ö t t e m és 
a S z e g é n y l e g é n y e k című fi lmjel-
é r t ; 

MAKK KAROLY Balázs Béla-dijas 
filmrendezőt, a Magyar Népköztársaság 
érdemes művészét filmrendezői tevé-
kenységéért , különösen a S z e r e l e m 
című f i lmért ; 

A K o s s u t h - d í j m . fokozatával 
tűntették ki 

ZSURZS EVAT, a Magyar Rádió és Te-
levízió Jászai-díjas rendezőjét, a Magyar 
Népköztársaság érdemes művészét a te-
levíziós m ű f a j terén elért eredményelért . 

A Magyar Népköztársaság k i v á l ó 
m ű v é s z e cfmmel tűntet ték ki 

LAKATOS VINCE filmrendezőt, a Ma-
gyar Népköztársaság érdemes művészét 

több mint két évtizedes filmrendezői 
munkásságáért . 

A Magyar Népköztársaság é r d e m e s 
m ű v é s z e címmel tűntették kl 

CZABARKA GYORGYÖt, a Magyar Te-
levízió Balázs Béla-díjas főoperatőrét a 
magyar televíziós f i lmekben nyúj to t t ki-
emelkedő operatőri tevékenységéért ; 

KOLONITS ILONA Balázs Béla-díjas 
filmrendezőt a dokumentumfűm-rende-
zésben elért kimagasló eredményeiér t ; 

A B a l á z s B é l a - d í j L fokozatát 
kapta 

HUSZARIK ZOLTÁN filmrendező, SI-
MO SÁNDOR filmrendező, SZONYI G. 
SÁNDOR, a televízió rendezője. 

n . fokozattal tűntet ték kl 
CZEIZING LAJOS fotóművészt, FENER 

TAMÁS fotóművészt, KOZA DEZSŐ film-
rendező asszisztenst, SZALOKI JÓZSEF 
dramaturgot . 

III. fokozatot kapott 
BANKI LASZLO filmrendező, BIRO 

MIKLÓS, a televízió operatőre, BORNYI 
GYULA, a televízió operatőre, ZÖLDI 
ISTVÁN filmoperatőr. 



jhrága 
(fyuri bácsi 

Elnézést kell kérnem tőled, és min-
den olvasótól, hogy köszöntésednek 
ezt a szubjektív formáját választot-
tam. Megvallom őszintén, hogy nem 
készültem eléggé, csak érzéseimet tu-
dom leírni, nem pedig hivatalos mél-
tatást, ezért választottam ezt a for-
mát. 

Ha végigtekintek 25 évi munkássá-
godon (az előtte levő évtizedről szin-
te semmit sem tudok, nem is igen 
láthattam akkori munkáidat), az ez 
idő alatt elkészített kb. 50 játékfilm-
ről kellene beszélnem. De hogy igazi 
értékelést adhassak róluk, ahhoz az 
akkori filmekhez kéne mérnem mun-
káidat, és azokra nem nagyon em-
lékszem. Nem látom tisztán azt a 
pillanatot, amikor a beidegződött, 
tiszteletre méltó magyar operatőri 
hogyományokkal szakítottál, és meg-
próbáltál valami újat, valamit, ami 
még nem kitaposott út, hogy aztán 
mindig megújítsd magad és filmjei-
det. Ház a s z iklák alatt, 
Megszállottak, Megöltek 
egy leányt — mind egy-egy kí-
sérlet, hogy most a régieket említ-
sem, amelyekkel újabb és újabb for-
mákat és lehetőségeket mutattál, és 
mutatnod is kellett, mert a te vezeté-
seddel nőtt fel néhány operatőri 
nemzedék. 

Nagyon sokan vannak a világban 
Kanadától Dél-Amerikáig, Mada-
gaszkártól Párizsig, akik mind tőled 
tanulták a szakmát, akik ma már 
szintén mesterei annak, és akik min-
dig így kezdik pályafutásuk törté-
netét: Illés Györgynél tanultam... 

Kitüntetésednek, azt hiszem, na-
gyon sokan örülnek. Nemcsak a 
mindig magas színvonalon fotogra-
fált filmjeid nézői, hanem azok is, 
akik tanítványaid voltak, akik most 
azok, vagy akik nehéz felvételik előtt 
állnak, hogy tanítványaid lehessenek. 

Szerettem volna munkádat, peda-
gógiai tevékenységedet elemezni, 
méltatni azt, hogyan mutattál pél-
dát mindig újat kereső kamerakeze-
léseddel, újszerű világítási módsze-
reiddel, a rendezővel, íróval való kö-
zös munkáddal, de érzem, hogy sok-
kal Összetettebb, bonyolultabb fel-
adat ez annál, semhogy egy rövid le-
vélbe beleférjen. 

Drága Gyuri bácsi! Hadd fejezzem 
ki örömömet kitüntetésed alkalmá-
ból, és köszöntselek, tanítványod: 

KENDE JÁNOS 

kancsó 
Az elmúlt tíz évben mindig ese-

ménynek számított egy-egy Jancsó 
film bemutatója. Szenvedélyes viták 
a sajtóban és a közéletben egyaránt 
vonzották a nézőket ezekhez a fil-
mekhez. A vélemények megoszlottak, 
tartalmi, formai kérdésekről igazi 
vitákat folytattunk, s a viták köz-
pontjában mindig Jancsó neve állt. 

Mi történt? Milyen követ dobtak 
a magyar filmművészet csendes ta-
vába? Még el sem ültek az előző film 
keltette hullámok, s már újabb film 
került a moziba. S ezek a hullámok 
erősítették, gyengítették, kioltották 
egymást, de a mozgás állandósult, 
dinamikus kapcsolat született közön-
ség és művészet között. Egy álmo-
sabb művészeti korszak után a mű-
vészet súlyos kövei átütötték a fel-
szín vékony, csillogó hártyáját, s a 



mélyig hatoltak. Persze Jancsó nem 
volt egyedül. Egyszerre érett be két 
alkotó nemzedék, s a hatást biztosí-
totta egy demokratizálódó társadalmi 
élet is. A dinamikusan fejlődő gaz-
dasági élet egy dinamikus művészeti 
felfogást kényszeritett a művészekre. 

S mivel Jancsó művészete tartal-
mazta a legtöbb egyéni felfedezést, 
találmányt, az 6 filmjei ütköztek 
legerősebben a hagyományos ízlésbe. 
Állandó jelenléte, évente újabb és 
újabb film, provokálta az egész ma-
gyar társadalmat, híveket toborzott 
magának és ellenfeleket hívott ki vi-
tára. A konfrontáció gyújtópontjába 
a nemzeti történelem új értelmezése 
került. A marxista történelemkutatás 
és a filmművészet eredményei sajá-
tos korelációban jelentkeztek. Sajátos 
dramaturgiai rendszer és az erre 
szervesen ráépülő képi megvalósítás 
Jancsó filmjeiben közvetítették leg-
hatásosabban ezeket az új tartalma-
kat. Szűkszavú, és kevés, mindig 
visszatérő motivumrendszert fejlesz-
tettek ki a szemünk láttára alig tíz 
év alatt, melyek a maguk tárgyias 
valóságát megőrizve lassan szimbóli-
kus jelentőséget kaptak, filmről film-
re gazdagodott ezeknek az elemek-
nek jelentéstartalma, egyre gazda-
gabb, többrétegű lett, s csak az élet-
mű ismeretében fejthető fel, értel-
mezhető. A filmek szerkezete egysze-
rűsödik, egyetlen attraktív geszttissá 
válnak; megértésük, a műélvezés örö-
me a nézőt egyre nagyobb intellek-
tuális erőfeszítésre készteti. Ez a kö-

vetkezetes, saját filmnyelv és tudo-
mányosan megalapozott, invenció-
gazdag gondolkodás emelte a nem-
zetközi élvonal rendezői közé Jan-
csót. Energiákkal telten, az életmű 
derekán kapta a legmagasabb hazái 
elismerést. 

Merre tart ez a pálya? Ma nehéz 
lenne megrajzolni a pálya későbbi 
szakaszát, csak azt látom, hogy mér-
hetetlen energiatartalékokkal ren-
delkező fiatal ember készül neki egy 
újabb szakasznak. Szabálytalan, vagy 
szabályos folytatás következik, erre 
csak Jancsó adhatja meg a választ. 
Jancsó ma a magyar filmművészet 
mértéke. Szellemi életünk olyan 
egyénisége, aki a magyar kultúra ér-
tékeit képes közvetíteni. 

A pályatársak naponta néznek 
szembe vele és önmagukkal. Vala-
mennyiünket kényszerít a felfedezés, 
a kockázat kalandjára, a járt utak 
elhagyására. Széles csapást vágóit 
magának. Vajon egyedül járja ezt az 
utat, vagy lehetőségeket nyitott egy 
sajátos magyar filmiskola megszüle-
téséhez? Vagy létezik ez a filmisko-
la, s Jancsó csak az egyik út a pár-
huzamos rendszereken belül? Napon-
ta teszem fel magamnak ezeket a 
kérdéseket és mindig más válaszra 
bukkanok. A dinamizmus, a könyör-
telen, állandó mozgás, a lényeglátás, 
az a variációs készség, mellyel újra-
rendezi meglepő alakzatait, irigylés-
re méltó. 

KARDOS FERENC 

14rtok és ártok. 
Vannak mondatok, melyek kiemel-

kedve az időből önálló életet kezde-
nek, újra és újra megjelennek az 
ember gondolatai közt, élete részévé 
válnak. 

Makk Károlytól is kaptam egy 
ilyen mondatot. Egy kisfilmben a 
szerelmespár találkozását egymás fe-
lé futó, egymáshoz ágaskodó, majd 
elváló lábak jelentették. „Az ember 
kifejezésére sok minden alkalmas, a 
lába, a keze, a háta, de azt hiszem 



mégis legalkalmasabb a feje, az em-
ber arca ta lán. . . " 

Az ironikus mondat mögött egy 
filmrendező életének legdöntőbb ta-
pasztalata, talán művészi hitvallása 
rejtőzik. Az ember arca — milyen 
kétségbeejtően nehéz, hatalmas küz-
delem, vagy milyen megfoghatatlan 
szerencse, egyszeri megismételhetet-
len csoda, ha egyszer-egyszer egy-egy 
filmben a lefényképezett történet, 
akció és mozgáshalmaz közepette 
megjelenik egy ember örökérvényűén 
igaz arca. Nem a valódi arca, mert 
az bármikor elleshető az utcán, vagy 
előállítható a valódiság, a minden-
napi élet ügyesen elkapott jelzései-
vel. A lényeget mutató arca, az élet-
tapasztalatot, a gondolatokat, a teljes 
életet láttató tekintete. S az arc — 
ahogy Rembrandt mutatja — a kö-
zelkép valódi értéke mennyire nehe-
zebb mindennél. S miféle tapasztalat 
kell a létrehozásához, megkérve egy 
esetleg másként gondolkodó embert, 
irányítva harminc másikat, napfény-
re, vagy felhőre várva egy forgalmas 
Utcán, veszekedve az elfelejtett rek-
vizitumokért, ordítva, csendet és nyu-
galmat teremtve az arc körül, meg-
kötve a pillanat parancsolta kompro-
mosszimokat az egész vagy csak az 
arc érdeké ben, feladva mindent, két-
ségbeesve — hogy születhet meg az a 
pillanat, mely létrehozza az arcot, az 
örökre szóló tekintetet? S ha létrejön 
véletlenül, talán észre sem veszik, 
hiszen a mozgásban ez csak egy pil-
lanat, „.. .ugyanúgy mondja, mi a 
különbség, felnéz és kész, ezért kel-

lett kínlódni?" És hogy mondja meg, 
hogy mi a különbség? 

Milyen sokszor vész el küzdelem 
közben örökre, s megismételhetetle-
nül a tekintet, milyen sokszor adjuk 
fel a harcot ezekért az arcokért, tö-
redékekért. 

Milyen sokan adják fel a harcot, 
mert úgy érzik, nincs már erejük, 
lehetetlen a küzdelem a szerencsével, 
a véletlennel, a divattal, a látszattal, 
az ügyeskedéssel, a blöffel. S minek 
tönkretenni szivet, gyomrot, idegeket, 
— világosan, egyszerűen beszélni 
sokkal nehezebb. 

Megfáradt, a küzdelmet feladott, 
menekülő és lelkes pályatársakkal 
körülvéve Makk Károly, 47 éves film-
rendező, sok kitérővel tarkított pá-
lyán rója a köröket, újra és újra 
kezdve. 

Miért kapta a Kossuth-díjat? Ügy 
hiszem Görbe János arcáért a Ház a 
sziklák alatt végén, Makláry Zoltán 
arcáért A kilences kórterem közepén, 
Szirtes Ádám arcáért, ahogy Pálos 
Györgyre néz a Megszállottak-ban, 
Törőcsik Mari arcáért a Szerelem-
ben, Darixis Lili összes tekintetéért. 

SZABÓ ISTVÁN 

t4 televíziózás 
mindentudója 

Nemrégiben ismételte a televízió 
Zsurzs Éva első tv-játékát, a Ger-
gely Sándor színdarabjából készült 
Vitézek és hősöket. A technikailag 
eléggé kezdetleges — 1959-ből szár-
mazó — felvétel első kockáit szem-
lélve, bevallom, először nem is volt 
nagy kedvem mégegyszer végignéz-
ni. Aztán valamiért mégis úgy dön-
töttem: jöjjön belőle még öt perc; 
és amikor, a végezene kicsengése 
után, a készüléket elzártam, azon 
kezdtem töprengeni: mi az, ami, át-
ütve a fogyatékos technikán, a tör-
ténet ismeretén, és azon az észrevét-
lenül szállongó, leheletfinom poron, 



ami tizennégy év alatt egy színészi 
játékstílus külső eszközeire szükség-
szerűen rárakódik, mégis ébren tud-
ta tartani bennem az érdeklődést. 

Zsurzs Évának három, igazán jó 
fényképét ismerem. Mind a három 
„leslövés": stúdióban, munka köz-
ben, a modell tudta nélkül. Az elsőn, 
homlokára lökött napszemüveggel, 
kisujja körmét msszakézből, önfe-
ledt mozdulattal a szájában tartva, 
valami határtalan és jellemezhetet-
len, egyszerre gyermekes és öreges, 
ravasz és naiv, bezárkózó és kinyíló, 
de mindenképpen kiapadhatatlan kí-
váncsisággal figyel valakire. 

A másikon, olyan lendülettel, hogy 
maga is majdnem felbukik benne, 
kicsit megroggyant térdű vívóállás-
ban, előredobott, kitárt karokkal, a 
partner reagálását szinte követelve, 
instrukciót ad. 

A harmadik póza talán a legjelleg-
zetesebb. Asztalra könyököl, valahol, 
egy félhomályos díszletsarokban, ke-
ze ernyedten pihen a saját tarkóján, 
arca beletemetkezik a könyökben 
megtört kar óvó hajlatába. A töké-
letes fáradtság, kiürültség, a tehe-
tetlen pihenni vágyás póza ez. És 
csak akik ismerik, tudják róla: 
most koncentrál igazán. Nem igazi 
ott-nem-lét ez: csak a megfeszített 
figyelem álarca. A belső összponto-
sítás rejtőzése. A koncentráció ön-
védelme. 

Gondóljuk el: tizenhatodik eszten-
deje csinál televíziót. Tizennégy év-
nél több, hogy első tévéjátékát — 

hét-nyolcéves rádiós múlt után — 
megrendezte. Ügy, hogy addigra vé-
gigpróbálta a televízió szinte min-
den lehetséges műsortípusát. Mindig 
az elsők között, mindig utat törve, 
mindig a bizonytalanba ugorva. 
Megcsinálta — Vörös tavasz cím-
mel — a Tanácsköztársaság talán 
harminckilencedik, talán negyvene-
dik évfordulója tiszteletére, a televí-
zió első igazi, televíziószerű irodal-
mi montázsát. Es végigjátszotta ren-
dezéseiben a tévé-játék műfajának 
szinte minden, eddig elképzelt és ez-
után elképzelhető variánsát. Az 
Epeios az ács-ban a szatirikus tévés-
groteszket. Az Elektrában: a görög 
klasszikusok első televíziós adaptá-
cióját. A Nő a barakkban című drá-
mában a lélektani realizmusra építő, 
tömörítő, a valóságot csak felidézve 
megjelenítő stilizálást. A helység ka-
lapácsában Petőfi tágtorkú, vásott 
jókedvének szinte közvetlen áteme-
lését a képernyőre. A Barbárokban 
a nehézléptű, a naturához eltéphe-
tetlenül hozzákötözött, tragikus, ko-
mor realizmust. A Mondd a neved-
ben a riportihletésü, az igazat a va-
lódiban nyomonkövető drámát. Az 
Othello Gyulaházánban a magyar 
vidékiségnek az ellágyulástól a sza-
tírán át a börleszkig ívelő ábrázolá-
sát. A Hétköznapi történetben a 
mindennapok kalandfilmjét, egy pa-
rasztlányból lett gyárigazgatónő mai 
karriertörténetében. A Fekete város-
ban: a színes, nemes irodalmi alap-
anyagból készült történelmi sorozat 
lehetőségeinek kóstolgatásán túl, a 
tragikus felé mélyített kontúrokkal 
rajzoló, a megrázó Mikszáthot is 
megcsillantó hősábrázolást. Es 
mennyit még!... Majdnem csak ta-
lálomra ragadtam ki néhány művet 
tizenöt esztendő terméséből. Mert 
egyes műveken túl, amikről lehet 
vitatkozni, Zsurzs Éva végleges és 
jelentőségteljes helyet foglal el ab-
ban az épületben, amit a képernyőn 
naponta megjelenő embléma szim-
bolizál. Erre a műre üti rá az érték 
hitelesítő pecsétjét a legmagasabb 
művészeti díj odaítélése. Ahogyan a 
kitűnő határozat fogalmazza: nem 
is _ csak tv-játékaiért: „a televíziós 
műfaj területén elért eredményei-
ért". 

DEME GÁBOR 



Plusz mínusz egy nap 
Fábri Zoltán ú j filmjében két ré-

teg fedi át egymást. Az egyik: egy 
volt háborús bűnös, egy fasisztoid al-
kat elemzése, huszonötévi börtön 
után, a szabadság első napján. Mi 
hajtotta akkor kivégzésre, egy utca 
felgyújtására, s mi maradt benne a 
börtön után? Létezik-e a magatar-
tást illetően pszichológiai elévülés? 
Ebben a rétegben Baradla, a szaba-
dult rab döbbenetes portré egy em-
berről, aki konzerválja magában azo-
kat a gyilkos ösztönöket, melyeket 
frázisokból, indulókból, és a pusztí-
tás megszállottságából fabrikáltatott-
vele sorsa és a háború. Ezt az egy-
kori szörnyeteget nem direktben mu-
tat ja a film, hanem a börtönévek 
megszűrő áttételén: Baradla ködös, 

kissé bomlott fantáziájában ki akar 
békülni egykori áldozataival, de eb-
ben a békülési szándékában ott pis-
lákol az elfelejtett, vagy felködlő 
bosszú is. A kép talányos érdekessé-
gét a pszichológiai képlet ritkasága 
és bonyolultsága emeli. 

Ezt a képet azonban átfedi egy 
másik réteg: a huszonötéves távlat-
ból látott háború értelmetlenségé-
nek, irracionalitásának gondolata. 
Baradla egy mulatozó társaságban 
vallja meg bűnét: ő volt az, aki en-
nek a falunak főutcáját felgyújtotta. 
Senki sem hisz neki, de még az ese-
ményre sem emlékeznek: lehet, hogy 
volt valami tűz, de az nem is akkor 
volt, nem is volt olyan nagy, s fő-
ként nem lehet, hogy ez az itt idogá-

Andrássl Márton és Bencze Ferenc 



ló félszeg ember okozta volna. Ha 
nem emlékeznek rá, ha a társadalom 
nem őrzi emlékét a borzalomnak, ak-
kor meg sem történt: Baradla bör-
tönbeli barátja, Obrád ki is mondja 
ezt az ítéletet: ha a társadalom tuda-
tából kiveszett ez a kép — akkor 
hiábavaló volt az egykor kitüntetés-
sel jutalmazott tett, a borzalom és a 
börtön, értelmetlen és irracionális 
lett egész élete. A fasiszta alkat és ez 
az önön életének értelmetlenségét 
felfogni kezdő megrokkant ember 
képe keveredik, tűnik át egymásba. 
Sajnos úgy, hogy a két kép nem ma-
gyarázza, hanem összekuszálja egy-
más árnyalatait. A film kitűnően 
felépített drámai szerkezete így egy 
talányba torkollik: s a talány győz 
a magyarázatok felett. 

Baradla egyénisége is megfejtetlen 
talány, bár végig reménykedünk, 
sőt keresünk megoldásokat, olykor 
zsákutcákba is tévedünk. Talán pi-
romániás lett, innen a gyújtogatási 
szenvedély, hiszen mikor kijön a 
börtönből, akkor is — minden ért-
hető cél nélkül — felgyújtja a bör-
tön körüli füvet. Vagy talán egysze-
rű pszichopata, akit az emberi kap-
csolatok hiánya rontott meg, akit 
elfojtott vágyódása az emberi me-
legségért már fiatalkorában is vad-
állattá tett? (Ezért szorítaná magá-
hoz olyan önfeledten és választ vá-
róan azt a kisgyermeket, akit isme-
retlenül akar sajátjaként megfürösz-
teni?) Vagy bosszút állni jön a falu-
ba, és azok a szép szövegek a kibé-
külésről, a megbocsátásról csak egy 
elborult elme cselvetései? Megoldás 
kínálkozna, a magyarázat azonban 
egyikkel sem azonos, jóllehet mind-
egyik motívum tényezői megtalál-
hatók Baradla viselkedésében. A 
film azonban nem nyújt segédkezet 
a kép-jelentésnek megfejtésében, 
mert nincs ilyen megoldás. A törté-
net lényege talány. 

Ettől a hiánytól kuszálódik össze 
a kitűnően felépített dráma. Ez me-
gint szószerint értendő: Fábri talán 
legsűrűbben szövött drámai szövetét 
teremtette meg ebben a filmjében 
— a végső megfejtetlenségek köré, 
mintha a végső tartalom elő is se-
gítette volna a balladás szerkesztés 
keménységét. Dramaturgiájának 
egyetlen lépését sem lehet előre sej-
teni, minden szűkszavúan történik, 

előre alig, visszafelé is csupán uta-
lásokkal jelez: a múlt dráma az ab-
szolút jelen ismeretlenségében ját-
szódik. Ettől torokszorító a film — 
jóllehet nem értjük azt a végső mi-
értet, mely mindent megmagya-
rázna. 

A dramaturgiai tökély és a tartal-
mi homály emel ki olyan mellékmo-
tívumokat, melyek telitalálatokká 
érnek. Bócz, a kocsmáros sorsa is 
ilyen kis minidráma a drámán be-
lül: annakidején az ő felesége égett 
benn a megtorlásul felgyújtott falu-
rész egyik házában, és ő jelentette 
fel a felszabadulás után a gyújtoga-
tókat. S most félelemtől mégbabo-
názva szolgálja ki a visszatérő két 
gyilkost képtelenül arra is, hogy 
akár a falubelieket hívja segítségül, 
akár arra, hogy elmeneküljön. Szá-
mára Baradla és Obrád, huszonöt év 
felejtéséből félelmetesebb erővel tért 
vissza az egykori valóság: mintha 
Fábri társadalomfilozófiájában itt 
csillanna meg a fasizmus leselkedő, 
jelenlevő veszélyének magyarázata. 
Nem ez a két kiégett ember hordja 
ezt a veszélyt, hanem a bénult féle-
lem, mely képtelen velük szembe-
állítani akárcsak egy halk nemet is. 
A faluból csak egyetlen fiú ugrik 
neki a már részeg kísértetnek, de 
groteszk módon ő is sikertelenül. 

A film egyik legfeltűnőbb ellent-
mondását a hangvétel árulja el. 
Fábri már évek óta küzd egy fel-
feltörő hanggal, melyet művészi fe-
gyelmével, intellektualitásával 
igyekszik elfojtani — eddig sajnos 
sikerrel. Ez pedig a groteszk, ironi-
kus, vagy éppen szatirikus látásmód. 
Ennek a filmnek egyik alapbetegsé-
ge, hogy nem meri szabadon engedni 
ezt a már kirobbanni készülő, a jele-
netekben szinte mindig ott bújkáló 
iróniát, keserű komédiát. Keserű ko-
média rejlik a tény mögött, hogy a 
nagy kibékülésből — amit Baradla 
tervez — semmi sem lesz; hogy a 
kocsma előtt gyülekező emberek, 
akikről Baradla is, a néző is azt hi-
szi, a nagy leszámolásra érkeznek — 
csupán tejre várakoznak, és odébb 
mennek, amint megjön a tejes. Az 
elfelejtett ember és az elfelejtett 
gaztett kettősségének összejátszása 
ilyen iróniát rejt magában. De ezt 
teljesíti ki Obrád brutális életszere-
tete, korlátoltsága, Baradlát kontra-



karikírozó közvetlensége. Csakhogy 
a film ezt a keserű iróniát elfojtja, 
mintha a téma súlyával, a fasizmus 
probléma jelentőségével összeegyez-
tethetetlennek tartaná az iróniát. 
Pedig igen jót tett volna a történet 
egészének, sőt a képformálás túl-
dramatizált szerkezetének is egy 
ilyen szabadon engedett — akár ke-
serűre színezett — ironikus vagy ko-
mikus látásmód. Felszabadította vol-
na a film visszafogottságát, és ha 
brutálisabban is, de legalább ember-
közelibben jellemezte volna a prob-
lémát is, sőt a mi viszonyunkat is 
ehhez a negyedszáz éves traumához. 

S mi a legfontosabb: megoldotta 
volna Fábri Zoltán művészi kitelje-
sülésének már több filmen keresz-
tül csupán készülődő, de soha nem 
vállalt hangváltását. Talán az Utó-
szezon óta készülődik ez a váltás: 
a humor, a szatíra, a keserű, ha ügy 
tetszik filozófikus irónia szabad ki-
bontása —, azonban a korábbi esz-
közök fegyelme mindig visszafogja 
ezt a szándékot. Fábri talán eddigi 
pályája cserbenhagyásának érzi ezt 
a váltást: pedig ösztöneiben, képfor-
málásának észrevétlen, a művészi 
kontroll által nem lefogott mozzana-
taiban már szinte teljesen megérett 
ez a látásmód, hangvétel. Nem a fr i-
voll játszadozás, hanem egy keser-
nyés, az embert a maga játékaival 
megmérő és értékeivel szembesítő 
ironikus-komikus szemléletmód. 

S ezzel a könnyedség igénye. Aho-
gyan a postamesternő házában leját-
szódó jelenetet megformálta, ami-
lyen könnyed játszadozásnak tűnik 
ez az eset, ahogy a spicces vendégek 
szinte bohócot csinálnak Baradla 
pszichopata és valóságos emlékeiből 
— úgy válik az egész játékos jelenet 
egyszerre komollyá: mikor a felej-
tés társadalmi tényét hirtelen egy 
másik oldalról látjuk. Arról, hogy a 
rosszat elfelejti a társadalom, de ez 
a gyógyító felejtés arra is kiterjed, 
amit nem lenne szabad elfelejteni. 
Másszóval: az a játékosság, az a ko-
komikus látásmód mindig visszata-
lál egy társadalomfilozófiai gesztus-
hoz. Bátran szabadon lehetne tehát 
engedni: művészete nem szűkülne, 
hanem kiteljesedne általa. Mert a 
visszafogás, az ironikus-komikus 
hang elfojtása már nem vezet érték-
emelkedéshez. Ennek a filmnek bi-

Auatol Constantin 

zonytalansága abban rejlik, hogy 
Fábri a történetben ott lapuló és ál-
tala felfedezett, titkon meglátott tra-
gikumot nem engedi érvényesülni. 

E vívódások nem hagytak nyomot 
a játékon: Fábri nagyszerűen inspi-
rálja színészeit. Az erdélyi- színészek 
nemcsak ú j arcokat jelentenek a 
vásznon, hanem egy sokrétegű sze-
mélyes drámát szólaltatnak meg. 
Anatol Constantin Baradlája szikár 
és megszállott, réveteg és véres tett-
re készülő, Bencze Ferenc Obrádja 
viszont nemcsak kedélyes ellenpó-
lus: olykor ő a fenyegetőbb, kímé-
letlenebb. Andrássi Márton Bócz 
hallgatásából formál drámát. Pécsi 
Ildikó, Apor Noémi szellemesen, nai-
van teremtenek hátteret az alvilági 
szenvedélyek lobogásának. ülés 
György az egész filmet szinte nagy-
közeli képekben komponálta, jelez-
ve, hogy a dráma jobbára már csak 
a lélekben, az emlékekben, s a visz-
szatérő lidércképekben feszül. 

ALMÁSI MIKLÓS 



MIHAIL K A L A T O Z O V 
1903—1973 

Aligha esett meg — vagy ha igen, 
nagyon ritkán — a magyar filmfor-
galmazás történetében, hogy a kö-
zönség kívánságára előbbre hoztak 
egy bemutatót a már kitűzött idő-
pontnál. Mihail Kalatozov Szállnak 
a darvak című filmjével ez történt 
— főleg annak cannes-i nagydíja 
keltette hír nyomán. 

Ki volt ez a filmművész, s milyen 
körülmények között, milyen művé-
szeti tényekkel örökítette meg a ne-
vét úgy, hogy halála alkalmával 
szükséges visszatekinteni rájuk? 

A grúz származású Mihail Kalato-
zov (eredeti nevén: Kalatozisvili) 
1903-ban született Tbilisziben. Már 
1917-től dolgozott. Először egy ga-
rázsban mint segédmunkás, majd 
gépkocsivezetőként. 1923-tól — ami-
kor magántanulóként befejezte a kö-
zépiskolát — tevékenykedett a film 
területén — vágóasszisztens, vágó, 
később operatőr, önállóan — a do-
kumentumműfajban — először 1928-
ban rendezett. 1933-ban azonban 
művészeti tevékenysége több évre 
megszakadt, mert Leningrádban, 
mint aspiráns, esztétikával foglal-
kozott. Ezt követően a Grúziafilm 
Vállalat igazgatójaként tevékenyke-
dett, így 1932 és 1939 között nem 
rendezett filmet. 1943—1944-ben 
szovjet filmügyi megbízott az Egye-
sült Államokban, 1944—1946-ban a 
minisztériumi játékfilm-részleg ve-
zetője, 1946—1948-ban a filmügyi 
miniszter helyettese. Ezután azon-
ban visszatért az alkotáshoz. 

Mihail Kalatozov egyike volt azon 
nagyon keveseknek a szovjet rende-
zők idősebb generációjának tagjai 
közül, akik képesek voltak művésze-
tüket az ötvenes években megújíta-
ni. (Mellette ez talán csak Mihail 
Rommnak sikerült.) Tette ezt annak 
ellenére, hogy az ő korábbi művei-
re is — például az 1941-ben készí-
tett Valérij Cskálov-ra — a patetikus 
hősies ábrázolás volt jellemző. S ő 
sem volt mentes az illusztratív-sema-
tikus ábrázolás sajátosságaitól. Ezt 
— a Nyikoláj Virta mű nyomán ké-

szített — Kárhozottak összeesküvése 
(1950) mutatta legjobban. Azonban 
már ebben a filmben nyilvánvalóvá 
vált egy olyan vonás, amely a kora-
beli művekre nem igen volt jellem-
ző, mivel azok igyekeztek maximáli-
san hűek maradni a többszörösen 
ellenőrzött forgatókönyvhöz és leg-
feljebb képekkel illusztrálni azt. 
Kalatozov megkülönböztető vonása 
a filmszerűnek nevezett ábrázolás 
volt, a képi eszközök fokozott hasz-
nálata, a hagyományos formanyelv 
elemeinek átmentése Szergej Eizens-
tein és mások művészetéből. Az itt 
és több más filmjében is megmutat-
kozó festői vonzalom arra enged kö-
vetkeztetni, hogy Szergej Uruszev-
szkij operatőr kiválasztása Kalato-
zov által nem volt véletlen. (Még 
kevésbé tételezhető fel, hogy Uru-
szevszkij határozta volna meg Kala-
tozov ábrázolási sajátosságait.) Tu-
datos keresés kedvező eredményé-
ről van itt szó. S az adott korszak 
nagyon is megkövetelte a keresést, 
a kísérletezést. 

Jól jellemezhető a szovjet film-
gyártás és filmművészet helyzete 
ebben az időben Grigorij Csuhraj 
Negyvenegyedik című — Borisz Lav-
renyov művéből — 1956-ban ké-
szült filmjének fogadtatásával. Lav-
renyov színdarabját 192f7-ben Jakov 
Protazánov már egyszer filmre 
vitte, s ez a film, minőségét tekint-
ve, nem maradt el Csuhraj alkotása 
mögött. 1927-ben nem volt elképzel-
hetetlen szimpatikusnak ábrázolni 
egy fehér tisztet és megmutatni egy 
vörös katonanő iránta való szerel-
mét. A személyi kultusz, a dogma-
tikus torzulások után nem sokkal 
azonban egy egészen más művészeti 
közeg és élet alakult ki. Ezért osz-
totta meg a dramaturgiai tanácsot 
a Negyvenegyedik újbóli adaptálá-
sának terve, és váltott ki szenvedé-
lyes vitákat. S ha ez így volt 1956-
ban, akkor ennél nem volt jobb a 
helyzet 1954-ben sem, amikor Kala-
tozov a Luxustutajon című filmjében 
hosszú idő után először a bürokrácia ~ 



ellen kelt ki és vezetőket szatiriku-
sán, komikusan ábrázolt. Az sem 
volt olyan magától értetődő, hogy 
1957-ben — a Viktor Rozov drámája 
nyomán készült — Szállnak a dar-
vak Veronikája hűtlen lett a fron-
ton harcoló Boriszhoz. Szovjet embe-
rek ilyen ábrázolása fél évtizeddel 
korábban még elképzelhetetlen lett 
volna. , 

Kalatozov azonban többet tett a 
valódi konfliktusok vállalásánál. O 
nem csak a valóságot rehabilitálta a 
filmművészetben, hanem a film-
művészetet is a valóságban. Az il-
lusztratív-sematikus ábrázolás leg-
károsabb követelménye éppen az 
volt, hogy a művészet esztétikai jel-
legét semmisítette meg és a filmeket 
iskolás, propagandisztikus „képes-
könyvekké" degradálta. A Szállnak 
a darvak-ban nem csak valóságos 
emberek valóságos belső világa — 
érzelmei, gondolatai, elképzelései, 
emlékei stb. — jelenik meg, hanem 
ez a film művészeti eszközei segít-
ségével tárul fel és hat a nézőre. 
Veronika hűtlensége meg sem ért-
hető a film speciális eszközeinek fi-
gyelembevétele nélkül, amelyek a 
bombázás „özönvíz előtti" hangula-
tát visszaadják. Ugyanis az ebben a 
szituációban Veronikában megszüle-
tett félelem és kétségbeesés kergeti 
őt a jelenlevő Márk karjaiba, aki 
visszaél a lány gyengeségével s utána 
már nincs más kiút, mint a konzek-
venciák vállalása. A Márkkal való 
szakítást is hasonló sajátosságok 
jellemzik. Veronika a hosszas vezek-
lés után robban ki és rohan el a kór-
házból. S ebben a rohanásban telje-
sen megszűnik korábbi (ha úgy tet-
szik, hűtlen) énje. A kamera részek-
re szedi rohanó alakját és össze-
fogja a környezet tárgyaival. Így vé-
gül semmi nem marad belőle, csak 
egy mozgó tassista kompozíció. — 
A régi ember eltűnt, semmivé lett. 
De helyette megjelenik az ú j — a 
kis Boriszra rátalált — Veronika a 
háttérben levő hármasívű híd előtt 
a gyermekkel a karján, mint egy 
Renaissance-Madonna. 

Az természetes, hogy az ilyen áb-
rázolás más típusú színészi játékot is 
követelt. S egyáltalán nem véletlen, 
hogy Tatjána Szamojlova felfedezése 
Mihail Kalatozov nevéhez fűződik. 

Azt, hogy mennyire jutott Mihail 
Kalatozov az ilyen típusú film-
művészeti ábrázolásban, mutat ja Az 
el nem küldött levél (1960) című 
alkotása. Az ember és a természet 
harca számtalan szovjet filmben 
jelent meg — jogosan — az ember 
győzelmével végződve, bár e miatt 
túlságosan patetikus ábrázolásban. 
Kalatozov nem a győzelmet, hanem 
a küzdelmet állította fi lmje közép-
pontjába és ennek megfelelően nem 
egy példamutató történetet bontott 
ki, hanem szinte egy csak zenei alko-
táshoz hasonlítható művet alkotott 
A geológuscsoport tagjainak harca 
a gyémántért, majd menekülési kí-
sérletük, egymást segítésük és halá-
luk a felvevőgép szinte szüntelen 
mozgásával — amely belső zaklatott-
ságukat pontosan visszaadja — 
közvetlenül az érzelmekhez szól, és 
a közönséget annak megfelelően von-
ja be a cselekménybe, hogy az egy 
síkra kerül a minden nézőben meg-
levő küzdelemmel — azt fokozza fel 
és mélyíti el. Az első képben a cso-
port tagjait kicsinyeknek, magányo-
soknak látni a természet félelmetes 
ölelésében. A film utolsó képe az 
egyetlen életbenmaradott személyt 
mutat ja meg. S a két kép között ott 
van az egész emberi élet, a túlélés, 
az együttélés követelménye, a vissza-
jutni az emberek közé — és hasz-
nálni nekik — elszántsága. Mindez 
olyan filmben, amely nem színes, 
nem kalandos, nem hőstetteket mu-
tat, hanem belső drámákat — talán 
leginkább Akira Kurosawa A vihar 
kapujában (1950) című művére em-
lékeztetően, de még annak cselek-
ményénél is kevesebbel. 

Ma, Mihail Kalatozov halálakor, 
talán mindez — az ábrázolás ilyen 
költői sajátossága — már természe-
tesnek, sőt esetleg megszokottnak tű-
nik (mint ahogy természetesebb volt 
a húszas években is). Jancsó Miklós 
vagy Huszárik Zoltán alkotásainak 
művészi sikerei mutat ják ezt. De a 
filmművészet, a szocialista film-
művészet ezt lehetővé tevő megújí-
tásában mindig megmarad — és fe-
ledhetetlen marad — Kalatozov ér-
deme a magyar néző számára is. 

NEMES KAROLY 



FRANCIÁK, HA TUDNÁTOK 
Párizsi filmlevél 

A francia filmgyártás 
az egyenletes fejlődés 
út ján halad. A statisz-
tikai adatok biztatók és 
arra utalnak, hogy akár-
csak a nemzetközi film-
gyártás, néhány évi 
pangás után a francia 
produkció is magára ta-
lált. Sőt, 1972-ben csú-
csot javított. Francia-
országban tavaly össze-
sen százhatvankilenc 
filmet gyártottak, ami 
egyrészt tizenöt száza-
lékos, igen jelentős 
emelkedés az 1971-essel 
szemben, másrészt ab-
szolút rekord is, mert 
soha a francia film-

FrangolM Fabian és Heln 

gyárakból ennyi játék-
film nem került ki. 
Emelkedik a látogatott-
ság is. 1972-ben mint-
egy öt százalékkal több 
néző tekintett meg fran-
cia filmeket, mint az 
előző években. Ezzel 
egyidejűleg komoly kül-
földi sikerek is szület-
tek. A második világ-
háború alatti ellenállás-
ról készült dokumen-
tumfilm, Ophuls A szo-
morúság és a szánalom, 
valamint Luis Bunuel 
A polgárság diszkrét 
bája című műve több 
külföldi fesztiválon, kri-
tikusok szemléjén nyert 
elismerést és bejárja a 
világ mozijait. (A fil-

ut Berger — A telhetetlenek 
Serglo Gobbi 

met Magyarországon is 
bemutatják majd.) 

A számok és adatok 
birodalmában maradva, 
hadd említsünk meg 
még egy — ha nem is 
lényeges, de jellemző — 
csúcsteljesítményt; a 
legnépszerűbb francia 
filmsztár, Alain Delon 
1969 óta összesen tizen-
két fűmben alakított fő-
szerepet és ezen belül 
az elmúlt tizenkét hó-
nap leforgása alatt hat 
filmet forgatott. 

Kezdjük a most mű-
soron lévő filmek szem-
léjét azzal a két művel, 
amely a legerőteljesebb 
visszhangot váltotta ki 
a kritikában és a köz-

Francois* Fablan és Helmut Berger — A telhetetlenek című fi lmben. Kendezd: 
Serglo Gobbi 



Jelenet Luls Bunue l : A 
polgársás diszkrét bá ja el-

m ű fl lmjébűl 

véleményben. Mindjárt 
hozzátehetjük, méltán, 
mert szakmailag és mű-
vészileg mindkettő igé-
nyes alkotás. André 
Harris, aki a világsikert 
aratott A szomorúság 
és a szánalom-ban társ-
szerzője volt Ophulsnek, 
most Alain de Sedouy-
val még nagyobb vál-
lalkozásba fogott. Fran-
ciák, ha tudnátok cím-
mel három, egyenként 
háromórás dokumen-
tumfilmet készített. Az 
első határkövei Pétain 

Delphlne Seyrlg és Luls 
Bunuel — A polgárság 
diszkrét bá ja című f i lm ídr-

gatása kézben 



életének Sorsdöntő pil-
lanatai: Verdun, 1916 és 
Vichy, 1940. Közben ter-
mészetesen a két világ-
háború közötti időszak 
néhány eseményét, for-
dulatát eleveníti fel. A 
második film a két tá-
bornok, Pétain és De 
Gaulle konfrontációja 
jegyében készült. A 
harmadik rész az algé-
riai háború politikai 
hátterét és következ-
ményeit taglalja. Az 
összesen kilencórás, 
nagyszabású történelem-
kritikai vállalkozás a 
már kipróbált eszközök-

Alaln Delon ét Annié Gi-
rardot — Alaln Je s sua : 
Sokk-kezelés című fi lmjé-

ben 



kel él: egykori híradók, 
újságok, dokumentu-
mok, kiegészítve a szem-
tanúk vallomásaival. 
Egyszerű, szürke embe-
rek mellett ismét sze-
rephez jutnak jelen-
tős személyiségek, mint 
Jacques Duclos, Men-
des-France, miniszterek, 
képviselők, tábornokok. 
A kritika elismerően 
fogadta a becsvágyó és 
munkaigényes alkotáso-
kat, bár általános a vé-
lemény, hogy a kilenc-
órás sorozat művészi 
erőben nem éri utói 
Ophuls bevezetőben em-
lített úttörő kezdemé-
nyezését. 

Dokumentumok felül-
vizsgálata során szüle-
tett játékfilm A Domi-
nici ügy. Vonzerejét té-
mája érdekességének, 
kritikai szenvedélyének 
és szakmai kidolgozott-
ságának köszönheti. A 
művet két név jelzi: 
rendezője Claude Ber-
nard-Aubert, főszerep-
lője Jean Gabin, akinek 

ez a kilencvenkilence-
dik filmszerepe. A film 
olyan ügyet elevenít fel, 
amely húsz évvel ezelőtt 
felkavarta a francia 
közvéleményt és — mint 
a jelek mutat ják — az-
óta sem jutott nyugvó-
pontra. 1952-ben a Gre-
noble—Marseille autó-
sztráda mentén, Lurs 
község közelében három 
holttestet találtak. A 
meggyilkoltak: Jack 
Drummont angol diplo-
mata, felesége és leánya. 
A nyomozók, fiai fel-
jelentése alapján, az 
idős Gaston Dominici 
gazdát tartóztatják le, 
aki először elismeri bű-
nösségét, majd vissza-
vonja vallomását. Halá-
los ítéletét a köztársa-
sági elnök életfogytig-
lani fegyházra változ-
tatja, majd De Gaulle 
1960-ban kegyelemben 
részesíti. Jóllehet jogász-
körökben, a sajtóban és 
az irodalomban szinte 
egyöntetű vélemény ala-
kult ki Dominici bűnös-

Jelenet a Sokk-kezelés című filmből 



Michel Fugáin és Agnet Desroches — Plerre Sisser: 
A S-as e r M című f i lmjében 

ségéről, valójában az 
idős parasztgazda fele-
lősségét a mai napig 
sem tisztázták meg-
nyugtatóan. A kétkedést 
Giono így fogalmazta 
meg: „Ha nem merem 
is kimondani, hogy Do-
minici ártatlan, bűnös-
sége semmi esetre sincs 
bizonyítva." Az ügy 
vizsgálóbírója a jogi 
mérleget így állította 
föl: a vizsgálat négy-
százötven kérdése közül 
négyszázra nem kaptunk 
feleletet. A film ezt a 
kétkedést táplálja. S ha 
nem is mondja ki, hogy 
Dominici ártatlan, meg-
rendíti a hitet az ítélet 
megalapozottságában. 

A műsoron szereplő 
többi film közül tisztes-
séges szándéka és mes-
terségbeli igényessége 
miatt említést érdemel 
a Szép maszk. A Roger 
Vailland Magyarorszá-
gon is ismert regénye 
alapján készült mű pár-
tosan, rokonszenvesen 
állítja be a jogaiért 
harcoló munkásosztályt. 
Különösen sikerültek a 
sztrájk jelenetek és azok 
a képsorok, amelyek a 
munkások és a roham-

rendőrök összecsapását 
elevenítik meg. Az olasz 
vendégmunkás főszere-
pében Luigi Dibertit lát-
hatjuk. Élettársát, a ro-
konszenves francia szak-
szervezeti funkcionárius 
asszonyt, DominiqueLa-
bourier alakítja. (Ezt a 
filmet is átvették ma-
gyarországi forgalma-
zásra.) 

Második filmjét ké-
szítette el — rendező-
ként — Jean-Claude 
Brialy, akit a mozik 
közönsége a hatvanas 
években az ú j hullám 
legnépszerűbb sztárja-
ként ismert meg. A Vad-
rózsa után most A le-
zárt spaletták címen a 
harmincas évek vidéki 
francia kisvárosának 
életét ábrázolja. A cse-
lekmény egy bretagne-i 
városka bordélyházában 
játszódik. Vidám, gro-
teszk és poétikus törté-
net, amely ízlésesen el-
kerül minden faj ta kö-
zönséges hatásvadásza-
tot. A férfi főszerepet 
Jacques Charrier ala-
kítja, akit a magyar 
közönség Jancsó Miklós 
Sirokkójában is látha-
to t t Mellette tizenegy 

kitűnő női alakításra 
nyílik alkalma olyan 
művészeknek, mint Ma-
rié Bell, Suzanne Flon, 
Catherine Rouvel, Ca-
therine Allegret és Gi-
nette Leclerc. 

Nagy közönségsiker 
a Hüvelyk Matyi című 
mesefilm, Michel Bois-
rond kitűnően eltalálta 
a hagyományos történet 
megfilmesítésének azt a 
hangnemét, mely egy-
aránt vonzza a felnőt-
teket és a gyerekeket. 

A többi krimi, horror: 
bankrablás, kábítószer, 
alvilág, túszok, gyilkos-
ság, stb. A dömpingből 
emeljük ki a parádés 
szereposztás miatt Jósé 
Giovanni filmjét. Címe: 
A balszerencsés. A har-
mincas évek Marseilles-
ében játszódó bűn-
ügyi történet főszereplői 
Jean-Paul Belmondo, 
Claudia Cardinale és 
Michel Constantin. 
Ugyancsak parádés sze-
reposztás emeli az átlag 
fölé A telhetetlenek-él. 
A játékkaszinók világá-
ban játszódó filmet Ser-
gio Gobbi rendezte. Fő-
szereplői sorában olyan 
nevekkel találkozunk 
mint Helmut Berger, 
Frangoise Fabian, Paul 
Meurisse és Massimo 
Girotti. Jean Delannoy 
rendezte a Nem is osto-
ba az a kis cserfes cí-
mű „klasszikus" krimit. 
A szereplőgárda élén 
egy dúsgazdag, idősmil-
liomosnő alakítójaként 
viszontláthatjuk Fran-
goise Rosayt. És végül 
egy krimi-szatíra: a Túl 
csinosak, hogy tisztes-
ségesek legyenek. Vi-
dám, kacagtató jelene-
tek sorozatában olyan 
neveket vonultat fel 
mint Bernadette Lafont, 
Jane Birkin, Serge 
Gainsbourg és Carlo 
Giuffre. M. V. 



Közöny 
Alig több minit húszévesen, a nagy 

műveik befogadásóra éhesen olvas-
tam eűiőször a Közönyt, és nem tud-
tam befogadná. Talán mert akkori-
ban eltakarták a teóriák, melyeket 
példáznia, igazolnia kellett volna. 
Talán mert olyan életet éltünk, hogy 
helyűnket a világban, az ember és 
a társadalom kapcsolatának variá-
ciói közül a „vele", a „mellette", 
vagy akár az „ellene", a ,.nélküle" 
határozta meg és semmiképpen sem 
a Cattmis-i ,kívül". Nem volt kul-
csom a Közönyhöz. 

Ez is eszembe jut most arról, hogy 
Viscanh azt mondja él a regényből 
késizüUt filmjével, mivé zsugorítja 
össze az emlbert egy farizeus társa-
dalom, ha az ember már elveszítet-
te a hitét abban, hogy körülötte a 
világ átformálható. 

Szerencsére, mire Visccmti filmjé-
vea találkoztam, már megküzdöttem 
a regényért és tudom, mennyivel 
kevesebb a film híradása Camus 

üzeneténél. Igaz, közben nemcsak én 
lettem húsz évvel idősebb az egy-
kori húszévesnél, sok minden más is 
történt. Helyükre kerülték az „izmu-
sok", és kirakatba-könyvespolc rá-
érték gyűjteményeink közé a nagy 
művek. Megismertük az életét „szik-
ilagörgetésben dltöltő" ember — ne 
restaLjüfc kimondani — Camus meg-
határozta boldogságát. S ma már, ha 
távolról nézem ds, tudom, mi emeli 
a Közönyt a század kiemelkedő al-
kotásai közé, ind különbözteti meg 
azoktól a művektől, amelyek azt 
mondják el, hogyan formálja egy 
társadalom rassz gépezete a maga 
arculatára valamelyik: tagját, hogy 
aztán bűne felett álszent módon ítél-
kezhessen. 

Mert Camus regénye ennél sokkal 
többről szól: a közönyös ember és az 
őt körülvevő közönyös világ egysze-
ri, visszahozhatatlanul tragikus egy-
másra találásáról. Az egymáshoz 
rendeltek mágneses összekapcsolásá-

Jelenet a filmből 



ról, a történelem egy kilátástalan-
nak látszó pillanatának — Camus a 
Közönyt 1940-ben írta — kopár dísz-
letében. Az embert i t t a közönyös 
világ keríti körül, s ezt a világot a 
közönyös ember szemléli. Meursault 
előtt kivégzése pillanatában a vi-
lág e „gyengéd közönye" .tárulkozik 
ki: „Most, hogy oly hasonlónak érez-
tem magamhoz, oly testvérinek, 
megtudtam, hogy boldog vo l t am. . . " 
S aimit olyan gyakran idéznek, a 
vizsgálóbíró értetlen szavai s a fele-
let: „Miért — mondja —, miért lőtt 
egy földömfekvő testre? Erre mór 
nem tudtam válaszolni . . . — Miért? 
Meg kell, hogy 'mondja, miért. — De 
én egyre 'hallgattam.. ." — minden-
nek már csak tükörmondatsora. 

Hegy ember és világ ilyen egysze-
ri találkozásának átmentése milyen 
nagy küzdelem Vdscantáoak? De hát 
Camus-vei és Camusért — még az 
olvasó is, nemhogy az alkotótárs — 
mindannyian megküzdöttünk, akár 
bevalljuk ezt, akár nem. Végül is 
egy mű azzal lesz sajátunk, vagy 
lesz ítéletünk tárgya, hogy belekerül 
alkotó tevékenységünk, ítéletrendsze-
rünk vérkeringésébe. Hozzánk elkés-
ve, divatok és ellendivatok formá-
jában jutott el az egzisztencializmus 
híre és Camus hatása. A nemrégi-
ben induló írónemzedék egy részé-
nek már csak a kihűlt farmák jutot-
tak. ö k csak egy létezésforma kere-
teit próbálják átvenni, anélkül, hogy 
szereplőiket valójában létük kérdé-
seivel szembesítenék. Figuráikat ki-
hűlt vulkánok tetején sétáltatják, 
azoknak az emberéknek a rezignált 
tekintetével, akik azt várják, hogy a 
következő pillanatban megindul a 
lávaömlés. 

Fel kellett mindezt idéznem, hogy 
nyomába szegődhessek Visconti 
filmjének. Mi izgatja őt a Közöny-
ből? Mi érintette meg Camus-ből? ' 
Mit akar azonosítani belőle mai, sa-
ját világával? 

Visconti ú t ja annak a turistának 
az útjához hasonló, aki biztos nyo-
mon indul el és csak később, mikor 
már olyan terepre ér, ahol áttekint -
hetetléwebbefc, nehezebben olvasha-
tóak a jelzések, tér le a csapásról, 
hogy a maga ösztöneitől vezetve ha-
ladjon tovább. De ezek az ösztönök 
másfélék rmnt Caonus-éL Visconti 
egy töprengő, magányba merült em-

ber csődjét mutatja, aki a maga re-
zignáltsága, még a körülmények ha-
tására szakadt ki a világbői, és bár 
értelmetlennek tar t ja a küzdelmet, 
mikor kutyaszorítóba kerül, mégis 
megpróbál féllázadni. 

De nem mondhatom így „Visconti 
Meureault-ja", mert i t t már Vis-
conti és Marcello Mastrodanni közös 
figurájáról van szó. Aki látatlanban 
is elképzelhetetlennek tartja, hogy 
Mastrodanni Meursault-ja Camus-é 
lehessen, nem téved. Mastrodanni 
puhább, töprengőbb alkat. Tekintete 
tiszta, gyanútlan. A körülmények 
szorításában, a külvilágra oda nem 
figyelő embert játssza, aki sokáig 
egyáltalán nem törődik azzal, ami 
körülötte végbemegy. Nem ösztön-
szerűen éli át, hanem tudatossá 
emeli a cselekvésen váló kívülállá-
sát. Aztán miikor élete veszélybe ke-
rül, végiggondol mindent, s még az 
önsajnáLaUg is eljut, egy utolsó 
gesztussal pedig megpróbál szembe-
fordulni a világgal 

Ehhez 'képest átrajzolódott a 
filmben a külvilág is. A képek va-
rázsában nytüzsgőbb, érzékelhetőbb, 
gazdagabb lett. S éhben a dinamikus 
világban legfeljebb unatkozni lehet, 
később pedig szembefordulni vele. 

Keresem az analógiákat. Mintha 
Bemard Buffet szálkás vonalait va-
laki puhább ecsettel húzná ót. Mint-
ha Vincent Van Gogh sokfelől ösz-
szefutó, határozottá duzzadó erővo-
naladnak centrumát valaki a képsí-
kon máshová helyezné át. 

Mivel nem tudott Visconti meg-
küzdeni? Camus végül is mindent 
önmagából Meursault-jából láttat. A 
kopár stílus egy hatalmas kép. Az 
irodalom egyik legkülönösebb, leg-
nagyobb metaforája, amiben benne 
foglaltatik maga a camus-i világ. 
Hogy ebből a világból minden ki-
marad, ami Meursault tekintetéből 
is kimarad? Hogy a falmutatott kép 
önkényes? Ez már a nagy művek 
szuverenitása. Az „Iván Iljics" is 
csak annyit mond ed a világról, 
amennyit Ivan Iljics végnapjai lát-
tatnak belőle. 

Visoanti, amíg Camus tékiratetével 
néz körül, megdöbbentő, nagyszerű 
részleteket teremt. Blyen a film első 
része, és ebből is kiemelkedik az út 
a menhely és a temető között. Jól 



sikerültek a Meursaukt lakása körüli 
jelenetek is ós tiszta, hatásos annak 
bemutatása, hogy Meursaulit az után 
a bizonyos öt pisztolylövés után ho-
gyan kezd kapcsolatba kerülni az 
élő világgal, az emberekkel. De ké-
sőbb és főképpen a film utolsó har-
madálban már más nyelven, más 
gondolatrendszerben zajlik minden. 
A tárgyalás, a oelila-jelanetsor és a 
vég már nem közönyös ember ós 
közönyös világ találkozása. A re-
gényben összemosódó arcok határo-
zott, a Camus-ótól távold vonásokat 

kapnak, a kitűnő Georges Wilson és 
Bemard Pfier játéka nyomán. 

Tartozok még valaminek az el-
mondásával. Viscomtit még nem lát-
tam ilyen puritánul, ilyen határozott 
egyszerű eszközökkel dolgozni Hal 
van ez a film a Halál Velencében 
felduzzasztott, túlszínezett képedtől, 
nosztalgikus költészetiétől. S ahol hí-
ven követi a regényt, ott szinte már 
csak jelekkél ír. 

De Camus műve miég ennél is szi-
kárabb. 

SÁNDOR IVÁN 

Marcello Mastrolannl és Anna Karina 



Beleszólni az ember életébe 
BESZÉLGETÉS VAGYIM JUSZOWAL 

Nemrégiben szovjet filmművész 
delegáció járt hazánkban: Budapes-
ten és Hajdú-Bihar megye különbö-
ző helyiségeiben. A küldöttségnek — 
Csuhraj, Hrabnxmdkij, Hamjutym és 
mások mellett — tagja volt Vagyim 
Juszov, a mai szovjet operatőri gár-
da egyik legtehetségesebb képviselő-
je, aki elsősorban a Tarkovszkij-ül-
mek fényképezésével szerzett világ-
hírnevet magának. 

Juszov 1929-hem született. 1954-
ben fejezte be főiskolai tanulmánya-
it. Első munkái nem keltettek feltű-
nést. Broviimal forgatta A hétköz-
napi embert (1957), Vlaszowal és 
Boganowal az Egy elbeszélés lapja-
it (1958). A fiümográfiában ezután a 
Lejla és Medzsun (1960), valamint 
rövidfilmek szerepelnek. Az Iván 
gyermekkora (1962) jelenti a miitő-
ségi előrelépést, a voltaképpeni „ki-
ugrást". A velencei fesztiválon nagy 
eüsmenéssél fogadott film kritikái-
ban többen megemlítették a Ju-
szov-anegörökítette beállítások emo-
cionális tartalmát, költői lendületét, 
vizuális eredetiségét. A Moszkvai sé-
tó-iban (Hudjev műve 1964-ben ké-

TmrkovnklJ: Iván gyermekkora 

szült) Juszov modem életérzéseket, 
friss hangulatokat jelenített meg ka-
marájával. Ismét elemében volt, si-
keresen vette ezt az akadályt is. A 
Ne búsulj! (Danyelija, 1969) — re-
mek képi fricskák gyűjteménye: is-
mét ú j szín a palettán. Teljes gaz-
dagságában az Andrej Rubljov és a 
Solaris képein bontakozik ki Vagyim 
Juszov operatőri művészete: múltról 
és jövőről, bensőséges érzésekről és 
döbbenetes brutalitásról, kopár tá j -
ról és csillogó dekorációról egyaránt 
sokat képes kamerájával elmondani. 

Beszélgetésünk elején arról fag-
gatom: vállalja-e a jelzőket, melyek 
a szovjet fiilmlexikoníban művészi 
profiljának jellemzésére szolgálnak? 
A festőúiséget és a részletező erőt? 

— Miért ne vállalnám? — s rám-
villantja jellegzetes mosolyát. — Jó 
jelzők ezek. Valóban tudatosan tö-
rekszem arra — más kérdés, sike-
rül-e realizálnom elképzeléseimet 
vagy sem —, hogy a jelenségeket 
egy kicsit képzőművészeti tükörben 
láttassam s szuverén plasztikus nyel-
vet teremtsek. Aimi a részieteket il-
leti: minden valamirevaló operatőr 
igyekszik „belebújni" az ábrázolt 
világba. Én is. Persze az élethez kö-
zel kerülni a művészetté átszellemí-



tem megfigyeléseinket csak akkor 
lehet, ha a szelekció igényes, más-
részt meghatározott koncepció szol-
gálatában áll. Sókat kifejezhetünk 
kontrasztokkal: fény-árnyék elosz-
tással, a tónusok megtervezésével, 
merész és erőteljes képikapcsolások-
kal. 

— Milyen szerepet játszik az ope-
ratőr a modern filmalkotó együttes-
ben? „A filmezés — önmagam meg-
valósításának eszköze" — mondja 
Fellini. Megvalósíthatja-e az opera-
tőr önmagát? 

— Általános törvényszerűségeket 
nem tudok meghatározná, a magam 
gyakorlatáról azonban szívesen be-
szélek. Sohasem akartam a rendező 
— mondjuk Tarkovszkij — fölé ke-
rekedni. Hiába is akarnék. Az érem-
nek mégis két oldala vasi. A mo-
dern filmben természetesen a rende-
ző az első számú ember; ez a mon-
dás akár axiómaként is megállja a 
helyét Mégis azt kell mondanom: 

Tarkovszki j : Andre j Rubljov 

nekem is van sajá t forgatókönyvi 
„olvasatom", önmagamat akkor va-
lósítom meg, ha egyéni látásmódo-
mat beépítem a mű szövetébe s jól 
választom meg a helyszíneket, a 
képkivágást, a kameramozgást stb. 
Ebben az esetben ón, az operatőr is 
beleszólhatok az ember é le tébe . . . 

— Eddigi művészi tevékenysége 
során sokféle hős, téma, kor ábrá-
zolására vállalkozott. Feladat és fel-
adat között azonban lényeges kü-
lönbségek vannak. Milyen jellegű 
megbízatásokat kedvel leginkább? 

— Szeretem a változatosságot és 
gyűlölöm a skatulyákat. Azt hiszem, 
mindent megmondtam ezzel. Egyéb-
ként szerencsésnek mondhatom ma-
gam. mert a feladatok, mélyekhez 
hozzájuthattam, mindig ú j és ú j esz-
közök Mkfsértetezésére buzdítottak. 

— Talán konkretizáljuk a mondot-
takat. Kérem, mondjon néhány szót 



az Andrej Rubljov operátori kon-
cepciójáról! 

— Inkább a megoldandó felada-
tokat sorolnám fél, melyekről nap 
mint nap vitáztunk. Még most ás jól 
tudom a „ledkét". Címszavakat so-
rolok fel, néhány szavas kommen-
tárral. Korfestés: a XV. századot 
elevenítettük mag, de XX. századi 
ecsettel. Ebből következik, hogy 
nem az etnográfiai hűség lebegett 
szegnünk előtt, hanem a gondolat 
igazsága (és aktualitása). Miliőte-
remtés: az arcoknak, a kosztümök-
nek, a természetnek, a hallott kőnek, 
a harangnak egyaránt beszélniük 
kellet*; ha borzalmas volt a szituá-
ció, akkor sem fordultunk el diszk-
réten a kamerával. Sokkhatás: a 
kontrasztok jelentőségéről már be-
széltem; erre épül az Andrej Rubl-
jov számos képsora, egyebek között 
a színes betét is. A zárátétel teszi 
teljessé az alapgondolatot, a moz-
dulatlan ikonok jut tat ják kifejezésre 
a zseniális festő humanista világ-
szemléletének lényegét. Feje tetejé-
re állt körülötte a világ, ő mégis 
derűs harmóniává alakította magá-
ban a szörnyű élményeiket. 

— A film forgatókönyve Rab Zsu-
zsa kitűnő fordításában látott nap-

világot magyarul. A tervet és az 
eredményt összemérve, úgy érezzük, 
bizonyos hangsúlyok megváltoztak a 
képi megfogalmazásban, a látvány 
valamivel nyersebb. Egyetért ezzel? 

— Igen. Nem is lelhet másképp, 
ugyanis a szónak, az irodalom esz-
közének más a tartalma, funkciója, 
hangulata és hatása, mént a mozgó-
képnek, mellyel mi dolgozunk. A ta-
tárdúlást „szalonképes" módon is ér-
zékletessé lehet varázsolni a papí-
ron. A vásznon aligha. Mi a külső és 
belső történések pszichofizioiógiájá-
ra figyeltünk, következésképpen oly-
kor-olykor túl kellett lépnünk a 
szövegen. Koncsalovszkij egyébként 
velünk volt a forgatás során, egyet-
értett elképzelésesínkkel, tehát nem 
az író ellen dolgoztunk, hanem leg-
alább is remélem, asz ő mondanivaló-
ját tettük teljesebbé. 

— Rövidesen megjelenik nálunk 
is a Solaris, a harmadik Tarkovsz-
kij-film, melyet ön fényképezett. 
Szereti a sci-fit? Miképpen terem-
tette meg a fiktív világ valóságossá-
gát? 

— A műfa j rajongói közé tarto-
zom, a Lem-regény problematikája 
a rendezői elképzeléstől függetlenül 
is érdekélt. Sci-fit fényképezni ne-

Huci jev: Moszkvai séta 
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kem mégis afféle „Hác Rhodus, hic 
BaMa!" próbáié telnék számított, hi-
szen itt másfaj ta atmoszférát hoz-
tunk létre s látszólag a technika, a 
kozmosz került az ábrázolás közép-
pontjába. látszólag, mondám, hiszen 
a Solarisban nagyon is földi szenve-
délyek dominálnak s emberi konf-
liktusok bomlanak ki. A feladat 
technikai jellege is érdekelt. Kub-
rickot nem akartaim utánozni, má-
sokat sem, én elsősorban a távlatok-
kal, az arányokkal, a színekkel kí-
sérleteztem. 

— Az utóbbi években több opera-
tőr készített önállóan filmet. Uru-
szevszkij mostanában csak rendező-
ként áll a felvevőgép mögött, ön 
nem foglalkozik hasonló gondolatok-
kal? 

— Sablonos válását kéli adnom a 
kérdésre: de még mennyire foglal-
kozom! Van egy kész könyvem, de-
tektívhistáiia, a tévének rendezném, 
gondolom, eüső lépésnek megfelelne, 
de bővebben nem akarok szólni róla, 
mert a tervek nem mindig érnek va-
lósággá. Tény, hogy kacérkodom a 
rendezéssel, de akárhogy is alakul 
a sorsom, az operatőri munkát nem 
hagyom abba. 

— A beszélgetés végére tartoga-
tom a hagyományos kérdést, melyet 
már csak azért sem kerülhetünk 
meg, mert Önök, mint vendégeink 
filmtermésünk javát megtekintették: 
milyenek a magyar filmek — ope-
ratőrszemmel? 

— Sok változattal, felfogással, stí-
lussal találkoztam. Ne vegye bók-
nak, nem az: egyéniségek fényképe-
zik a magyar filmeket. Két példa. 
Illés György a Plusz mínusz egy 
nap-ban realista kifejezőerővel és 
elmélyült gondossággal ábrázol; 
Kende János, a Jancsó-fitmék ope-
ratőr je csupa szenvedély, csupa vib-
rálás, csupa /lendület. Jók a benyo-
másaim. 

A Filmművész Szövetség program-
ja melyet össaeéBltOttak számunkra, 
nagyon megnyerte tetszésünket. Mi-
nél több kötetlen /beszélgetés s mi-
nél kevesebb protokoll: ez ad értel-
met az efféle összejöveteleknek. 
Hadd szóljak végül személyes ügy-
ben. Köszönöm (s általam Tarkovsz-
kij is köszöni) a kitüntető figyel-
met, mellyel — sajtóban, klubban, 
vitákon és terefenóken — filmünkért, 
az Andrej Rubljovat illették. 

VERESS JÓZSEF 



BBBWW 
Az ördög cimborája 

Legutoljára — meg-
lehetősen régen volt 
már — e sorok írója 
Gábor Miklóst látta Az 
ördög cimborája cím-
szerepében. Tiszteletlen 
volt, hetyke, sőt forra-
dalmár is az a Dudgeon 
Richárd — de nem is 
Richárd, hanem Ricsi! 
— akit a nézőtér elé 
vitt. Egy olyan ördög 
cimborája volt, aki 
fügét mutatott nemcsak 
az amerikaiakat gyar-
mati sorban tartani kí-
vánó angoloknak, (urak-
nak és szolgáknak), ha-
nem a többi — egy ki-
csit későbbi fejleménye-
ket előlegező — ameri-
kainak is. Egy jófajta, 
rokonszenves, „vörös ör-
dög" harcos képviselője 
volt annak idején Gábor 
Miklós ebben a szerep-
ben. 

Most — a tévé jóvol-
tából — újra láthattuk 
G. B. Shaw e ma már 
kétségkívül hagyomá-
nyosnak számító dra-
maturgiájú, de éppen 

nem hagyományos mon-
danivalóid, történelmi 
játékát. És hogy meny-
nyire nincs itt szó rossz 
értelemben vett — meg-
merevítésre csábító — 
tradícióról, az is bizo-
nyítja, hogy a szereplők 
kiválogatásának, a ren-
dezésnek, az egész elő-
adásnak sikerült túllép-
nie — erőltetés nélkül 
— a régi előadásokon. 
De még azon a koncep-
ción is, amely a már 
jelzett — Gábor Miklóst 
„Ricsi" szerepében fel-
léptető — előadást jelle-
mezte. A darab üzenete 
— kiderült — olyan 
gazdag, hogy olcsó ak-
tualizálás nélkül bele-
rejthető nem is annyira 
korunk egyik vagy má-
sik kérdése, hanem in-
kább jellegzetes hang-
súlya. 

Ezt a címszereplő ki-
választása és játéka is 
jól bizonyítja. Huszti 
Péter ugyanis olyan 
Richárd — Ricsit mutat 
fel az Ádám Ottó által 

adoptált és rendezett 
tévéváltozatban, aki-
nek forradalmisága nem 
veendő valójában komo-
lyan. Ez a Huszti-féle 
Richárd talán nem „Ri-
csi", nem nyárspolgáro-
kat ijesztő, rokonszen-
ves fenegyerek, aki — 
ha kell — még az életét 
is kockára tudja tenni? 
Dehogynem. Am míg a 
régebbi rendezői (és 
dramaturgi) felfogások 
— amelyeket vidéki 
színházak általunk, saj-
nos, nem látott felújí-
tásai lehetséges, hogy 
már előbb meghaladtak 
— a forradalmiságot 
kizárólag a címszerep-
lőre bízta, és már An-
dersen „Antal" tisztele-
tessel sem nagyon tudott 
mit kezdeni — a Mé-
szöly Dezső fordítói (és 
dramaturgi) munkája 
által is segített Ádám 
Ottó a történelem for-
radalmát igen helyesen, 
egyszerre és együtt ru-
házta a hippi-hős „Ri-
csi"-re, a jámborság (és 
a házasság) igáját a bá-
tor és okos katona meg-
talált szerepére felcse-
rélő Andersonra, és 
őfelsége, György angol 
király hadügyminiszté-
riumának elfajult kor-
rupciójára és „hájfejű-
ségé"-re. Ez utóbbit — 
méghozzá nem is köz-
vetve — a „Finom Jan-
cs idnak is becézett, 
Burgogne angol tábor-
nok leplezi le, akinek 
szerepe (valószínűen 
Shaw legeredetibb in-
tenciói szellemében) je-
lentősen megnőtt a tévé-
változatban. Hála a 
rendezőnek és Gábor 
Miklósnak. E figura — 
aki nem azért köt 
kompromisszumot a ha-
ladás erőivel, mert ő is 
a történelmi haladást 
képviseli, hanem mert 
tudja, hogy másképpen 



ő is elpusztulna — óha-
tatlanul mai dolgokat 
lát, legalábbis érez. A 
tábornok mellett, a csö-
könyösen ostoba Swin-
don őrnagy figuráját. 
Zenthe Ferenc formálja 
meg kitűnően. 

Tetszett ez a tévé-
játék, és még külön az 
is, hogy — bár Kézdi 
Lóránt szcenikai terei 
tán ötletesebbek is le-
hettek volna — a ren-
dező rájött : ebben az 
esetben (a már emlege-
tett hagyományos szer-
kesztésmód és más okok 
miatt), kevesebb —vagy 
legalábbis kevésbé lát-
ványos — mozgás töb-
bet adhat, mint egy 
mozgóképesebb megol-
dás. Az előadás sokkal 
több volt „fényképezett 
színház"-nál, de a játék 
megőrizte intim, a sze-
replők mondataira és 
arcvonásaira figvelő-
figveltető jellegét. Ezért 
tudott a „filmszerű" 
tévéjátékokban általá-
ban elsikkadó Sulyok 
Mária — Dudgeonné 
asszony tulajdonképpen 
szűkre szabott szerepé-
ben — olyan szuggesz-
tív lenni, mintha csak 
színpadról szólna hoz-
zánk. Lőte Attila is jó 
volt Andersonként — 
kivéve az utolsó jelenet-
ben, amikor éreztetni 
kellett volna, milyen 
örömmel szabadult meg 
a papi kabáttól. Piros 
Ildikó — mint a megtes-
tesült ördög iránt von-
zódó, angyallelkű An-
dersonné — elég keve-
set mutatott be ebből 
az asszonyból. Egy ki-
csit több humor nem 
ártott volna. Kitűnő vil-
lanás volt viszont a re-
mek k-arakterizálóké-
pességű Márton András. 
Kristóf, a „jófiú" sze-
repében. 

ANTAL GÁBOR 

A kfo-ntfíaorok dieaároia 

„Ez Aalaml Verdi" mondja a taxisofőr a Margit-hiú 
előtt keletkezett dugóban álldogálva kocsijával s benne 
velem. Nem dudál értelmetlenül, hanem figyeli a „Tíz 
perc muzsikát" . Ebből tudom, hogy rövidesen félegy less, 
és el fogok késni. De én sem nyugtalankodom. Valóban 
Verdi. (Különben sejtettem.) A sofőrnek a sikerélmény 
szárnyakat ad : két kocsit is megelőz szabálytalanul. Es-
zel a tíz perc muzsikával, a rádió Jóvoltából — házi-
asszonyok, nagymamák, diákok, nyugdijasok, takarító-
nők (akik erre az időre abbahagyják a porszívózást) — 
olyan zenei Jártasságra tesznek szert, mely már -már 
felülmúlja az ebben az Időben munká juka t ellátó zene-
tanárok Ismereteit. A tanulékony tévé sok tapasztalatot 
átvesz a bölcs, meglettkorú rádiótól. Ojabban azt is", 
hogy a hetekre, hónapokra elnyúló filmsorozatok, to-
vábbá a monstre tévéversengések mellet t : szükség van 
koncentrált , kiélezett húszperces műsort ípusokra is 
melyeket hol meghallgatunk, hol nem hallgatunk meg. 
Tehát nem szabják meg életrendünket, nem ültetnek le 
órákra a képernyő elé, meghagyják szabadságunkat -
anélkül hogy lázadnunk kellene a televízió ellen, mely 
agyonszeret bennünket . Örömmel lá t juk , hogv szaDorod-
nak az ilyen elektromos töltésű klsműsorok. (Játék a 
betűkkel : Egri János műsora. Továbbá a most induló 
Chryx-kraksz.) Mindkettő ú j minőségre törekszik műfa -
jában. Az előbbi — szemben a Szójáték-klubbal, mely 
nagyszerű zsűrijével és fenomén Játékosaival inkább 

ámulatra késztetett, mint együttgondolkodásra — a 
könnyen megfej thető matematikai egyenletek örömével 
tölti el a nézőt. Sokféle szellemi energiát mozgósít, s 
nemcsak azzal, hogy lcrimlszerű kombinációkra kész-
tet, hanem azzal is, hogy szüntelenül a megfejthetőség 
reményét vagy legalábbis Illúzióját tartja ébren a né-
zőben. s ezzel természetesen a nézőt la ébren tartja. 
Azt pedig, hogy a tudás önmagában nem boldogít, s 
hogy ülő Jutalmazásához szerencse Is kell: a nézők any-
nylra megszoktak a televízión kívüli életben, hogy most, 
mint egy-egy Játékos „természetes sorsát" veszik tudo-
másul. Hiszen az Is öröm, hogy a tudás megjutalmazá-
sához csak szerencse kell, s nem p r o t e k c i ó . . . Látszatra 
egészen más Jellegű szórakozás a — szintén csak kép-
ernyőn elképzelhető — Chryx-kraksz. Olyan vlUámtréfák 
sorozata, melyekben legtehetségesebb karikaturistáink, 
rajzolóink ötletei testesednek iőrténetvUlanásokká. 
Rokonsága az előbbi műsorral , hogy nagyon kell fi-
gyelnünk (húsz percig ez könnyen megy) s csak némi 
gondolkodás árán Jutunk el a nevetésig. Vagy a nevetés-
ben feloldódott Igazságig. Már az első adás sokat meg-
sejtetett lehetőségeiből. Ha következetesek maradnak el-
képzelésükhöz, egy igen szeretetreméltó s kifogyhatat-
lan tematikájú tévéz szórakozást teremthetnek meg. Fel-
fedezésük pedig az, hogy egy ralz — nem lehet hosz-
szadalmas. (Mint a mai kabaré t réfák túlnvomó része.) 
Ezért : nem csak rajzolók ötleteiből indíthatnak — ha-
nem megkísérelhetnék a mérhetetlen számú, Jó minő-
ségű, de éppen terjedelmességük miatt mára már el-
avult kabaré t ré fák : rajzolók által való újraelképzelteté-
Sét. Ma gyorsabban gondolkodunk, mint akár egy-két 
évtizede ls. A kabaré t ré fa halála, ha a szereplók még 
körülményesen készítgetlk elő a csattanót - amit a néző 
már régen tud. Kikövetkeztet. A poénnak meg keU előz-
nie a néző képzeletét - ez a „modern" nevetés titka. 
A tévé is, a kabaré is felfrissülhet tőle. 

HÁMOS GYÖRGY 



TRAGÉDIA, DRÁMA, VÍGJÁTÉK 
A televízió dokumen-

tumfilm osztályának 
„háztáji" terméséből 
három alkotás került 
bemutató vetítésre az 
áprilisi ünnep előesté-
jén, három egymástól 
mindenképpen elütő, 
valamiképpen azonban 
mégis összecsengő, hu-
szonöt-harminc perces 
kisfilm. A különbözősé-
get a témaválasztás ha-
tározza meg, a filmek-
ben fellelhető közös vo-
nást, azonos ihletést és 
alkotói szenvedélyessé-
get viszont az időszerű-
ség. E kritikai beszámo-
ló összefoglaló címe há-
rom irodalmi kategóriát 
jelöl meg, mint a három 
tévéfilm műfaji meg-
határozását, korántsem 
szigorú dramaturgiai el-
vek, sokkal inkább a 
milliós nézőtáborra gya-
korolt hatás hőfokát vé-
ve figyelembe. 

TRAGÉDIA. Kegyet-
len film a fiatal Bánki 
Szilárd diplomamunkája 
A halál után öt perccel, 
amelynek szerkesztője 
Koós Béla, operatőrje 
Illés János. Az Országos 
Mentőszolgálat hétköz-
napi és csaknem mindig 
drámai tevékenységéről 
szól ez a film, amely 
könnyűszerrel lehetne 
idegborzoló filmszenzá-
ció s lehetne afféle jól 
fésült tájékoztató, amely 
a hasonló természetű 
híradásokkal azonos 
színvonalon mesélné el, 
milyen hősies és önfel-
áldozó munkát végeznek 
a mentők — mindnyá-
junk érdekében. Ez a 
kisfilm azonban merész 
tudatossággal és nyilván 
bizonyos szerencsével 
túllép a szokvány hatá-

rain s határozott felépí-
téssel, könyörtelen és 
megdöbbentő erővel 
ábrázolja, milyen fele-
lőtlenek és közömbösek 
is vagyunk, amikor pe-
dig emberéletről van 
szó. 

Már a kezdő képek is 
a sablónt feszegetik, a 
mentők hétköznapjai-
nak állandó idegfeszült-
ségét és a készenléti ál-
lapot feszességét bizo-
nyos humorral enyhítve, 
azután szinte észrevétle-
nül színre lép a tragé-
dia. Egy felindult tele-
fonáló a Zuglóba szólít-
ja az egyetlen éppen 
szabad rohamkocsit, az-
zal az állítással, hogy 
négy súlyos sebesült 
hever az utcán egy köz-
lekedési baleset követ-
keztében. A rohamko-
csi azonban mindössze 
három, a helyszínen el-
látható, könnyű sérültet 
talál, ugyanakkor a vá-
ros másik végén, a Mó-
ricz Zsigmond körtéren 
valóban súlyos baleset 
történik, egy taxi és egy 
magánautó karambolja 
következtében két em-
ber a klinikai halál ál-
lapotában vár ja az élet-
mentő felszereléssel el-
látott rohamkocsit. Az 
URH rádió pillanatok 
alatt átirányítja a ro-
hamkocsit s ekkor kez-
dődik a film gyötrelme-
sen tragikus képsora, 
az összes megkülönböz-
tető jelzésekkel harsogó 
mentőautó vánszorgása 
a pesti közlekedési 
dzsungelben, ahol tíz 
jármű közül nyolc nem 
tér ki a mentőnek. A 
két sérült közül leg-
alább az egyik meg-
menthető lett volna, ha 

a pesti utca süket, vak 
és önző autósai figye-
lembe veszik, hogy a 
mögöttük tülkölő men-
tőnek nyilván sietős a 
dolga. A mindössze hu-
szonnyolc perces rövid-
film igazi tragédiát áb-
rázol, ködös képeivel és 
szűkszavú vágásaival 
még inkább aláhúzva 
az emberi felelőtlenség 
nyomasztó hatását. 

DRÁMA. Radványi 
Dezső szerkesztő, Andor 
Tamás operatőr és if j . 
Schifíer Pál rendező 
jegyzi a drámai hatású 
Félúton című dokumen-
tumfilmet, amely a fal-
vakból munkahely után 
az ipar felé tájékozódó 
és elvándorló emberek 
életmódjáról és vissza-
téréséről tudósít kemény 
fogalmazásban és na-
gyon őszintén. A keret 
egy kubikusbrigád a 
kiskörei vízilépcső épí-
tésénél, tizenkét tisza-
ladányi parasztember 
„kiszakadása" a falu 
közösségéből, vándor-
élete és útkeresése, meg-
torpanása valahol a fél-
úton. Nagypn egyszerű 
eszközökkel dolgozik ez 
a film, mindenekelőtt 
azt hangsúlyozva, hogy 
a parasztember kilépése 
az ősi közegből minden 
esetben bizonyos drá-
mai eseménysorozat kö-
vetkezménye, jelen eset-
ben a tsz-től való féle-
lem, a bizalmatlanság, 
a lassan kialakuló biza-
lom és két falusi réteg, 
az otthon maradottak 
és az elvándoroltak ösz-
szeütközése. 

Nem könnyű dolog 
dokumentumfilmben va-
lóságos konfliktust áb-
rázolni, mert hiszen a 



kamera jelenléte álta-
lában fékezőleg hat az 
őszinteségre, az egyszerű 
riportalany szívesebben 
szorítkozik hümmögésre 
és mellébeszélésre, mint 
a teljes igazság kimon-
dására. Ez a több mint 
egyéves átfutással ké-
szült film azonban, 
amelynek stábja a jól 
bevált hagyomány sze-
rint többször visszatér a 
helyszínre, — sikeresen 
küzdi le ezt az aka-
dályt. Az őszinte vallo-
mások valósággal fel-
bugyborékolnak a nyil-
vános szerepléstől rend-
szerint húzódozó embe-
rekből, s megkapó hű-
séggel ábrázolják a falu 
lakosságának biztonság-
keresését, természetes 
eszéből fakadó ravasz-
kodását és ügyeskedését, 
amit azonban nem lehet 
elítélni, mert végső fo-
kon a felszabadulás előtt 
hányt-vetett sorsú pa-
rasztságnak a stabil élet-
forma felé való vonzó-
dását ábrázolja. 

Nyilvánvaló a három 
alkotó célja: a falu és 
az ipar közt félúton tar-
tózkodó, nem kis lét-
számú réteg érzelmi és 
anyagi helyzetének, a 
falutól véglegesen vagy 
ideiglenesen elszakadt 
emberek lelkiállapotá-
nak vizsgálata. Jellemző 
és valóságos drámai töl-
tést hordoz a film be-
fejező része, amikor a 
félútról visszatérőben 
lévő emberek okos és 
„pallérozott" vallomásai 
mögött feltűnik az ab-
lakon bekiabáló, otthon 
maradt falusi ember in-
gerült szózuhataga. Ez 
a film úgy hat, mint 
egy dráma első része, 
mert megköveteli a be-
fejezést Ez azonban 
már egy másik film 
lehet — ugyanezekkel 
a szereplőkkel. 

VÍGJÁTÉK. A har-
madik film, amely majd 
a május elsejét meg-
előző napokbein került 
vetítésre Radványi De-
zső szerkesztő, Várszegi 
Károly operatőr és Zol-
nay Pál rendező színes 
alkotása. A vígjáték itt 
a film alaptónusát, nem 
szerkezetét határozza 
meg, mert ennek a vér-
beli színes riportfilmnek 
nincs dramaturgiai íel-
építése, mégis a jól si-
került vígjátékok derűs 
légkörét árasztja. 1972. 
május 1-én, egy nap 
alatt készült ez a kis-
film, Berek Kati és 
többnyire amatőrökből 
alakult kultúrbrigád-
jának szerepléséről az 
ünnepre ébredő Buda-
pesten. A kultúrbrigád 
meghatározás azonban 
nem egészen találó, sok-
kal többet nyújt annál 
ez a természetes jókedv-
vel daloló, táncoló, mu-
zsikáló, szavaló fiatal 
együttes. Az ünnepi fel-
vonulások kissé egyhan-
gúvá vált liturgiáját 
frissítette fel ez a laza 
szövésű, de mindvégig 
mozgalmas, jóízű és vál-
tozatos filmriport. Vol-
taképpen zenés májusi 
ébresztőre vállalkozott 
Berek Kati és csoportja, 
nehéz söröslovak által 
vont társzekereken jár-
va be az ünnepre ébre-
dő Budapest utcáit, ko-
pott öreg házait, ame-
lyek huzatos udvaraira 
úgy robbantak be ezek 
a fiúk és lányok, mint 
a régi népi játékok sze-
replői, ellenállhatatlan 
jókedvvel és hangulat-
tal. Az önfeledt bohóc-
kodás, a rögtönzött tánc 
és harsány versmondás 
a 25. Színház népszerű 
törekvéseit lopta be a 
májusi felvonulás höm-
pölygésébe, összekap-
csolva az ébredés pil-

lanatait a tömegek ára-
dásával, s ez a dina-
mikus májusi duzzadás, 
ez a színes áradat töl-
tötte be a film utolsó 
kockáit. Mindössze any-
nyi kifogást lehet fel-
hozni a film végső meg-
formálása, a vágás el-
len, hogy a kamera néha 
túl sokáig időzik egy-
egy jelenetnél, s az is-
métlődések helyett a 
néző mind többet és 
újabbat szeretne kapni 
ebből a valóban májusi 
hangulatú filmből. Ti-
zenöt perc talán többet 
is nyújtana, mint a 
huszonöt. 

• 

Ez a három — egy 
hónapon belül sugárzott 
— film a televízió do-

kumentumfilm-gyártá-
sának fokozódó aktivi-
tását, elmélyültebb té-
maválasztását és igé-
nyességének ú j korsza-
kát jelentheti. Gyakor-
lati tapasztalat, hogy a 
televízióban a harminc-
ötven perces adások a 
leghatásosabbak és a 
legnépszerűbbek, e ki-
alakult időrendhez iga-
zodva a tévéfilmek 
gyorsan, de korántsem 
elnagyolva, s híradósze-
rűen foglalkozhatnak 
olyan időszerű kérdé-
sekkel, amelyek a nézők 
millióit is foglalkoztat-
ják. Ez az egészsé-
ges szinkronban születő 
filmtermelés a műsor-
idő gyarapodásában, a 
két csatornás adásrend-
szerben rendkívül fon-
tos szerephez jut. Ügy 
tűnik, a televízió mind-
inkább a saját lábára 
áll, s főként fiatal al-
kotókra támaszkodva a 
műsorszerkezet határo-
zott és jótékony frissí-
tésére törekszik. 

BARÓTI GÉZA 



K E L L E M E S C S A L Ó D Á S O K 
Kisfaludy Károly szín-

művének arra érdemes 
szereplőit kellemes csa-
lódások érik a játék 
végén. A Csalódások 
tévéváltozatának nézőit 
kellemes csalódások ér-
ték már a játék elején 
is, és mindvégig a más-
fél óra alatt. 

A klasszikusok tévé-
feldolgozásánál nem 
egyszer érezhette magát 
az ember fülön-csípett 
nebulónak, akinek az 
egykor elbliccelt isko-
lai kötelező olvasmányt 
mondják fel a képer-
nyőn precíz és tisztes 
unalmú „irodalom órán". 
Az első kellemes csaló-
dást az április 4-én este 
sugárzott műsor azzal 
szerezte, hogy mi sem 
állt távolabb tőle, mint 
hogy kötelező olvas-
mányt előadó irodalom-
óra legyen egy 145 év-
vel ezelőtt írt színda-
rabból, és abból az író-
ból, aki hátat fordított 
a nemesi életmódnak, 
és — Krúdy szavaival 
— beállott földön járó 
csillagnak, azaz művész 

Fülöp Zsigmond, Galambos Erzsi és Darvas Iván 

Ha mégis lehet szó 
porról, akkor olyan ér-
telemben, hogy az alko-
tók sértetlenül mentet-
ték át a képernyőre az 
eredeti mű naiv játékos-
ságának, szellemes nyel-
vének hímporát. Még 
ott is ezt véltük felfe-
dezni, ahol idegen anyag 
került Kisfaludy szín-
művébe: a dalszövege-
ken. Idegen anyag? 
Ugyan meg nem mon-
danánk, hogy nem maga 
a poéta írta őket szerep-
lőinek, és ez szerzőjük: 
Vargha Balázs remek 
stüusérzékét, nyelvi és 
dramaturgiai ötletességét 
dicséri. Szerencsére nem 
zenés vígjátéknak ké-
szült a Csalódások tévé-
változata, talán ezért 
nem hatott természet-
ellenesnek, hogy szerep-
lői olykor dalra fakad-
tak. És persze azért 
sem, mert kitűnő zené-
re tehették. Darvas Fe-
renc olyan muzsikát 
komponált a játékhoz, 
ami dramaturgiai szere-
pet töltött be. Ha kel-
lett, szellemes és csú-
fondáros jellemrajz volt, 
ha kellett lírai és el-

lett. (Ki is tagadta a 
családja.) Zsurzs Éva 
rendezésében nem mu-
zeális lenyomatot, ha-
nem könnyed, elfogulat-
lan, vidám játékot lát-
tunk. 

Ilyenkor a kritikák-
ban menetrendszerűen 
befut a recenzens tolla 
alá a közhely, miszerint 
„az alkotóknak sikerült 
a műről úgy lefújni a 
port, hogy a mai néző 
i s . . . " Itt nem fújtak, 
nem poroltak; a rendező 
Litványi Károly drama-
turggal alapos és átgon-
dolt munkával valóban 
televízióra alkalmazta 
ezt a külföldmajmoló 
ficsúrokat, hozomány-
vadászokat és érelme-
szesedéses házasságszer-
zőket megcsipkedő víg-
játékot. Ügy, hogy Kis-
faludy is megmaradjon, 
s a tévé is jóllakjék. 
Mindenekelőtt azzal, 
ahogyan az eredeti négy 
felvonásnyi számtalan 
félreértés, bonyodalom, 
jövés-menés szertefutó 
ágát-bogát úgy nyese-
gették meg másfél órás 

játékká, hogy a komédia 
lényege nem szenvedte 
kárát. Sőt, néhány jele-
net felcserélésével fe-
szessé, összefogottá tet-
ték a történetet, meg-
tartva a plánumokat 
szövögető „urodalmi ins-
pektor" és az ezeket a 
plánumokat rendre fel-
borogató szerelmesek 
törekvésének ellentétére 
épülő eredeti vígjátéki 
logikáját, de az ú j rend-
del egyben alkalmaz-
kodtak a televíziónak a 
színpadtól eltérő köve-
telményeihez. 



lágyuló hangulatfestés. 
(Egy kis szépséghiba 
olykor becsúszott, az 
ének és a szájmozgás 
nem mindig volt szink-
ronban.) 

A fentiekből már ki-
derülhet: a klasszikus 
színmű mai tévéváltoza-
tának sikere abból fa-
kadt, hogy a rendező 
nem tisztelte a klasszi-
kust, hanem megértette 
és jő érzékkel megvá-
lasztott eszközökkel tol-
mácsolta a mai néző-
nek. Kosztüm, díszlet, 
illő keretet adott a szí-
nészeknek, akiket Zsurzs 
Éva stílusos, jó együt-
tes játékra hangolt. 
Némi cinkos összeka-
csintás a nézővel, leple-
zetlenül nekünk szánt 
pajkos kibeszélés a kép-
ernyőről — bevonta a 
közönséget a szerelmi 
csetepatékba. Remek 
karakteralakítást lát-
tunk Garas Dézsától 
(milyen sokszínű mű-
vész!), Halász Judit és 
Sztankay István rokon-
szenvesen epekedtek 
egymásért, Balázs Samu 
megfelelő komolysággal 
szőtte plánumait, ami-
ket Darvas Iván elegáns 
rezignáltsággal, Galam-
bos Erzsi bájos berzen-
kedéssel, Fónay Márta 
elragadó furfangosság-
gal húzott keresztül. 
Psota Irén nem hagyott 
ki egyetlen lehetőséget 
sem, hogy megnevet-
tessen, Siménfalvy Sán-
dor és Fülöp Zsigmond 
jellegzetes figurákat for-
máltak. 

Krúdy írta Kisfaludy-
ról: „Az ő vígjátékaiban 
az eleven Magyarország 
mutatkozik." A tévé-
változatban Kisfaludy 
eleven figurái mutat-
koztak. 

BÁRSONY ÉVA 

SZERETI ÖN KADOSÁT? 
Talán megbocsátja az olvasó az olcsó címet: ezt érez-

tem a legjellemzőbbnek, amikor a Kadosa Pál mesteris-
kolájáról készített tévéfilm hatását próbál tam összegezni. 
A most induló ú j sorozat nagyon fontos, egyszerre ne-
héz és hálás feladat teljesítésére vállalkozott; a Zene-
művészeti Főiskola európai rangú tanára inak munkássá-
gát igyekezett megörökíteni. A feladat nehéz, mer t a 
dolog természetéből adódóan szigorúan vett szakmai 
kérdéseket kell a széles körű nyilvánosság elé tárnia , a 
legmagasabb fokú zenei oktatási módszereket keU be-
muta tn ia ; a célkitűzés mégis vonzó, mert a választott 
professzorok személye, egyénisége jelentős, s ahogyan 
növendékeiknek, úgy a „ lá thatat lan" közönség számára 
Is értékes mondanivalót tartogatnak. 

Nagyon természetes, hogy a sorozat első adása Kadosa 
Pál zongoraiskolájának világhírű eredményeire támasz-
kodott, s hogy a tanár sajátos port réf i lmjében kiemel-
kedő helyet kapott a két rendkívüli t an í tvány: Kocsis 
Zoltán és Bánki Dezső. S talán az is természetes, pon-
tosabban: érthető, hogy a sorozat első állomása kissé 
túlságosan ls sokat markolt , hogy nem tudott a szám-
talan kínálkozó lehetőség kőzött eléggé szelektálni, hogy 
a rendkívül gazdag művészpálya valamennyi szálát fel 
akar ta villantani, de arról sem mondott le, hogy a két 
nagyhírű növendéket az előtérbe állítsa. Ily módon a 
bőség zavara zilálta össze a felépítés logikáját , s a mes-
teriskola működése egybeolvadt Kocsis és Bánki inter-
júvolásával. 

Ügy vélem, s két nagyszerű fiatal művész pályafutása 
Önmagáért beszél és eszmefuttatásuk nem egyenértékű 
zongorázásukkal. Szívesebben figyeltük volna meg ala-
posabban Kadosa zongoraóráit (kivált, ha a laikus tévé-
nézővel — esetleg felirat fo rmájában — azt is közlik, 
hogy éppen melyik kompozíciót gyakorol ják! 

A kiváló és kevésbé szerencsés mozzanatok mérlegét 
nehéz lenne elkészíteni; Kadosa póztalansága, lényegre 
törő zenei természetű megjegyzései, Kadosa figyelő 
arca, szomorú tekintete, néhol felvlllanö fanyar moso-
lya mindenképpen méltó a megörökítésre. De az ő sa-
játos portréjának megrajzolásához járul tak hozzá Mihály 
András okos, szellemes szaval ls : kiváló ötlet volt az ő 
véleményét ls megkérdezni. Gondolatai távlatot nyitot-
tak, ahogyan a hetvenedik születésnapjához közeledő 
Kadosa művészi-szellemi körét tágította és sejt tette meg 
a pályatársak, bará tok — Kassák, Illyés, József Attila, 
Radnóti, Déry — röpke említése is. Sajnálom, hogy nem 
lát tuk a néhol meghökkentő, de remek kérdésekkel „ tá-
madó" riportert , s még nagyobb kár , hogy a nevét sem 
tűntet ték fel. Hogy szerencsés-e, slkeres-e, elégedett-e 
a zeneszerző-zongoraművész-tanár, erre ő maga és Mi-
hály András válaszolt. Hogy szerettk-e, erről — a ma-
kacsul visszatérő, folytonosan felbukkanó kérdésről — 
a tanítványok vallottak. A mérlegkészítés végűi éppen 
azért vált céltalanná, mer t a f i lm egészének hatására a 
néző maga ls igennel felelhetett, úgy érezhette: szereti 
ezt az okos, rokonszenves, nagytudású, szerény m ű -
vészt. 

FEUEB MARIA 



Közepes kudarc 
Egy olyan tévésoro-

zatról, mint a Pirx ka-
landjai, nagyon könnyű 
és nagyon nehéz írni. 
Könnyű, mert az első 
mondatban ki lehet je-
lenteni róla, hogy nem 
sikerült; és nehéz, mert 
a tévékritikus, minden 
ellenkező híreszteléssel 
szemben nem csipkelőd-
ni szeretne, nem kézle-
gyintéssel elintézni, ha-
nem éppen ellenkezőleg, 
felfedezni és lelkesedni. 

A Pirxnek viszont 
annyi hibája van, hogy 
a szándékon kívül, ami 
létrehozta, nyugodtan a 
teljes hozzá nem értés, 
vagyis a dilettantizmus 
körébe sorolható. 

Az egész azokra a ré-
gi filmszkeccsekre emlé-
keztet, amelyeknek 
szerzői nem tudtak 
mást, mint megmutatni 
egy ú j technikai eszköz, 
a filmkamera lehetősé-
geit. Mentségükre szol-
gálhat, hogy ők nem is 
akartak mást. 

Rajnai András és tár-
sa, Kazán István mást 
akartak. Szándékuk sze-
rint el is készítették az 
első magyar tudomá-
nyos-fantasztikus tévé-
sorozatot, a műfajnak 
megfelelően igénybe 
véve a legkorszerűbb 
eszközt, az elektronikát, 
vagy inkább az elektro-
nika trükkjeit. 

És ez az első tévedé-
sük. Körülbelül úgy tet-
tek, mint az a tudomá-
nyos-fantasztikus író, 
aki titánötvözetre nyo-
matná a műveit olyan 
betűkkel, amik csak ult-
raibolya fényben látha-
tók. Tudtommal ilyen 
szerző még nem akadt, 
ugyanis az effa j ta eljá-

rás ellenkezne a műfa j 
követelményeivel. A tu-

dományos-fantasztikus 
irodalom éppen a ha-
gyományos közlést akar-
ja továbbéltetni, ú j ra-
éleszteni akkor, amikor 
az „egyszerű" irodalom 
ú j formái még, vagy 
már nem elégítik ki az 
olvasót. Ilyen hagyomá-
nyos forma az olvasmá-
nyosított filozófiai esz-
szé, az intellektuális ka-
landregény, de ugyan-
így, mint másik véglet, 
a szentimentális giccs, a 
reakciós ponyva, a fé-
lelmetes detektívregény 
és pornográfia. Nem vi-
tás, hogy Stanislaw Lem 
művei az első csoportba 
tartoznak. A fantaszti-
kum számára csak 
ürügy, hogy elmondhas-
sa következtetéseit és 
kétségeit korunk embe-
rének és a technika fej-
lődésének a viszonyáról. 

Érdekes módon Raj-
nai Andrásék filmsoro-
zatában is a gondolat és 
a technika ütközik össze 
egy olyan párviadalban, 
amelynek a végén csak 
vesztesek maradnak a 
porondon. A gyermeteg 
marklinjátékoknak, a 
sztanialpapírból készí-
tett varietédíszleteknek 
a világa olyan szánal-
mas jövő képét idézi, 
amiben legfeljebb egy 
olyan bohózat játszód-
hat, ami az emberiség-
nek azt a hanyatlását, 
végletes elbutulását jel-
képezheti, amiért élni 
sem érdemes, mert ah-
hoz képest még Madách 
félállattá vált eszkimói 
is reményt jelentenek. 
Eddigi ismereteink sze-
rint ugyanis a félállat-
ból még lehet ember, de 

a gépnél is ostobább 
emberből legfeljebb 
csak gép. 

A másik hiba, hogy a 
sorozat észrevehetően az 
Orion űrhajó mintájára 
készült. Kérdés, hogy ez 
az újdonsága miatt so-
kak által nézett film 
mennyire alkalmas ar -
ra, hogy nálunk minta 
legyen. Már abban is 
bosszantó volt, hogy a 
maiaknál ostobább em-
bereket vetít egy, a 
mostaninál technikailag 
sokkal fejlettebb világ-
ba. Pirxnek és társai-
nak legfőbb hibája, 
hogy ha egy jelenlegi 
magyar üzem dolgozói 
lennének, napokon be-
lül fegyelmi úton elbo-
csátanák őket. 

Azt hiszem, még a né-
zőknél is kínosabb le-
hetett a színészek szá-
mára öt folytatáson ke-
resztül ebben a légüres 
térben mozogni, jelle-
mek nélkül és emberi-
leg átélhetetlen álcse-
lekmények között. A fő-
iskolai helyzetgyakor-
latok több lehetőséget 
adhattak a szerepfor-
málásra, mint Stanislaw 
Lem gondolatilag érde-
kes és izgalmas hősei-
nek a képernyőn semmi-
vé váló figurái. Nem 
maradt számukra más 
lehetőség, mint a maní-
ros szerepfelmondás. 

Ha azt mondjuk, hogy 
a közönség számára egy 
látványos kudarc ér any-
nyit (legalább), mint 
egy közepes siker, ak-
kor hozzátehetjük, hogy 
a Pirx kalandjai kudarc 
volt, de a legkevésbé 
sem látványos. 

CSÁSZÁR ISTVÁN 



gatókönyvéből, Bessenyei Ferenc, Ruttkai Éva, Darvas Iván, Somogyvári 
Rudolf és Nagy Gábor főszereplésével. Operatőr: Czabarka György. 

Baracsi Ferenc és Ruttkai £va (Kiss Júlia felvételei) 

Bessenyei Ferenc Darvas Iván és Somogyvári Rudolf 

Háromrészes színes tévéfilm készül Zrínyi Mik-
lósról, Zsurzs Éva rendezésében, Örsi Ferenc for-Z R Í N Y I 
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