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UTÓLAGOS GONDOK 
MISKOLC '73 

Évek óta visszatérő gond, hogyan 
lehetne megőrizni egyetlen hazai rö-
vidfilm fesztiválunk rangját, színvo-
nalát. Mi kell ehhez? Még szélesebb-
re nyitni a kapukat a filmek sora 
előtt, vagy ellenkezőleg, szigorúbb 
kapuellenőrzés kell, vállalva azt is, 
hogy átmenetileg a versenyfilmek 
mezőnye kisebb lesz? Mi a nagyobb 
veszély: a filmmezőnynek vagy a 
közönség számának csökkenése? S 
ez utóbbival az elszigetelődés, az ér-
dektelenség. Mi adja meg végül is 
a fesztivál értékét, jelentőségét? 
Nyilvánvaló, hogy sok tényezőből te-
vődik ez össze: a filmek művészi 
színvonalából, attraktív filmek jelen-
létéből, a műsorok színességéből, a 
sajtó figyelméből, a zsűri meggyőző 
értékeléseiből, és abból az érdeklő-
désből, izgalomból, feszültségből, 
amelyet mindez a fesztivál közönsé-
gében kelt. Végül is a közönség sok-
oldalú tetszése, lelkesedése, figyelme 
összegezi a rengeteg művészi, szerve-
zői és bírálói munkának végeredmé-
nyét. Enélkül a fesztivál kihalt táj, 
még ha mindenki a legjobb szán-
dékkal igyekszik egyébként életet 
lehelni bele. 

Miskolc városa már szinte hagyo-
mányának tekinti az évente megren-
dezett rövidfilm fesztivált, szereti, 
különösen az ifjúsága és nagyszámú 
ipari munkássága érdeklődik a fesz-
tivál hetének eseményei és filmjei 
iránt Mutatja ezt az is, hogy az 
idén — a helyi sajtó közlése szerint 
— 18 ezer bérleti jegy kelt el elővé-
telben, soha ennyi a múlt években, 
s ez a szám minden előadásra zsú-
folt nézőteret ígért. Ennek ellenére 
— s ellentétben az előző évekkel — 
mégsem volt ritka az idén a félig 
üres moziterem előtt megtartott elő-
adás. Ez olyan tény, amely mellett 
nem mehet el szó nélkül senki, aki-
nek ügye e nélkülözhetetlen hazai 
fesztivál. Nem maradhat közömbös 
a rövidfilm szakma sem, az alkotók 
sem, mert filmművészetünk elsőren-
dű érdekei fűződnek ehhez a mind-
eddig rangot képviselő szemléhez. 
Milyen okok szülték ezt a nem kí-
vánatos végeredményt? Igaz-e, hogy 

a tavalyi fesztivál rangosabb volt, 
több attrakivitást vonultatott fel? 
Még a kategóriák megoszlásában, a 
filmtémák aktualitásában, vonzóere-
jében sem nagyon különbözött. Ha 
az idei fesztivál hátrányba került a 
tavalyival szemben, akkor abban, 
hogy túlságosan is hasonlított hozzá; 
nem igyekezett jobb, vagy éppen más 
lenni; a szervezésben, a műsorössze-
állításban inkább a megszokott ru-
tin érvényesült, mint új lehetőségek 
keresése, a megfiatalítás szándéka. 

Kézenfekvő volna erre az a válasz, 
hogy valamint a zsűri is csak rang-
sorolhat viszonylagossági alapon egy 
adott mezőnyben, de nem döntheti 
el semmilyen dekrétummal a feszti-
vál egészének színvonalát, hasonlóan 
a fesztivál szervezői is csak azt 
gyűjthetik be a versenymezőnybe, 
amit a szakma az év folyamán ter-
melt. 

Az a tény, hogy a zsűri nem adta 
ki az idén a nagydíjat, arra látszik 
utalni, hogy ez a mezőny gyengébb 
volt az előzőeknél, s mintha ezt erő-
sítené meg a zsűrinek az az össze-
foglaló megállapítása és egyben ki-
fejezett aggodalma is, hogy a rövid-
filmek közt, főleg a riport és doku-
mentum kategóriában, mind keve-
sebb az ökonomikusán, művészileg is 
megkomponált mű, mely a tárgyi in-
formáció mellett elmélyült összefogó 
gondolatokat is fölvet, s képeinek 
erejével is hatni tud; mind több el-
lenben az olyan, amely mindennek a 
hiányát bőbeszédűséggel kívánja pó-
tolni. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy ez a jelenség a tavalyi feszti-
válon sem volt ismeretlen, amikor 
kizárólag mozifilmek voltak műso-
ron, s a tévé versenyfilmek még csak 
képernyőn voltak láthatók. Tény és 
való, hogy ez utóbbiak között nem 
egy akadt, melynek hosszát érezhe-
tően nem belső tartalma szabta meg, 
hanem a mechanikus műsoridő. De 
hozzá kell rögtön tenni, hogy e tévé-
filmek hátrányba is kerülnek a 
mozivásznon, részben a vetítés gyön-
ge technikája miatt, részben a mo-
ziterem más akusztikája s lelki at-
moszférája miatt. Ami a képernyőn 



Huszárik Zoltán: Tisztelet az öregasszo-
nyoknak 

még oldott és mulattató csevegés, a 
mozivásznon bántó fecsegéssé torzul 
egy-egy esetben. A közönségnek pe-
dig nincs módjában választani tévé-
és mozifilmek között, együtt kell 
megvennie őket egy előadásban. 

De ha mindebből egyszerűen arra 
következtethetnénk, hogy csak ez és 
ennyi mindössze az oka az idei fesz-
tiválközönség hűvösebb magatar-
tásának; ha elsietve úgy ítélnénk, 

Szomjas György: Füredi Anna-bál 

hogy az idei fesztivál általában 
gyöngébb filmeket kényszerült be-
mutatni a tavalyinál, számos olyan 
tényezőt hagynánk figyelmen kívül 
— vetítési körülmények, műsorszer-
kesztés, válogatás — melyeket szük-
séges lenne még végiggondolni. S 
légióként pedig éppen a díjazott fil-
mekhez lennénk igazságtalanok. Ket-
tőhöz — melyek sokkal erősebb me-
zőnyből is kiemelkedtek volna — 
mindenképpen, s ezek: Huszárik Zol-
tán őszinte lírájú, mély humánumú, 
művészi erővel, képgazdagsággal meg-
formált dokumentumfilmje, a Tiszte-
let az öregasszonyoknak és Oláh Gábor 
drámai erejű, nagyszerűen megszer-
kesztett, feszültséget teremtő törté-
nelmi dokumentumfilmje, a Szom-
bat 14 óra 10 perc. De éppúgy igaz-
ságtalan lenne ez B. Farkas Tamás 
művére nézve, a Balázs János va-
gyok-ra, mely a híres cigányfestő 
portréját és képzeletének fantaszti-
kus alakjait, színeit mutatja be meg-
ragadóan; s nem kevésbé Zsigmondi 
Boris filmjére, Az ecset poétájára, 
mely Egry József önvallomását és 
csodálatos balatoni képeit ötvözi 
plasztikus egységbe. Mindezek, s a 
díjazottak közül még jónéhányan 
nem viszonylagosság alapján kerül-
tek élre, hanem a bennük egészben 
vagy részben meglevő értékek elis-
meréseképpen. Ha az idei fesztivál 



mégis hűvösebb fogadtatásra talált, 
kisebb érdeklődést keltett a tavalyi-
nál, talán csak azért, mert túlságo-
san is hasonló volt hozzá; nem igye-
kezett más, új és karakterisztikusabb 
lenni. 

S ez mindjárt megnyitja a ténye-
zők sorát, melyek e globális vége-
redményt szülték, s amelyekről el-
kerülhetetlenül szó kell majd essék. 
Mindenekelőtt a válogatás, előzsűri-
zés fontosságáról; szükséges-e me-
chanikusan kezelni a rövidfilm ka-
tegóriákat, s olyankor is indítani 
minden kategóriában filmeket, ami-
kor egyik-másikban nincs megfelelő; 
másszóval, indokolt-e a mezőny 
számbeli növelése olyankor is, süni-
kor ez csak — egyébként a maga 
helyéi hasznos és tisztes — közép-
szerű munkák besorolásával lehet-
séges. Másrészt a fesztivál műsorai-
nak megszerkesztésénél nagyobb fi-
gyeimé kell fordítani a közönség kí-
vánságaira is. Ha a tévéfilmek mozi-
műsorba kerülnek, gondolni kell ar-

ra is — lévén a tévé közönsége több 
millió —, hogy sokan, egyszer vagy 
talán kétszer is látták már ezeket a 
filmeket képernyőn. Módot kell ad-
ni a közönség e részének, hogy vá-
logathasson az előadások közt, a ne-
ki tetsző műsoroknak megfelelően. 
Annál is inkább, mert jelenleg a 
műsorok összeállításánál inkább a 
sima lebonyolítás rutinja érvényesül, 
mint a közönség számára vonzó att-
raktivitások előtérbe állítása. Elő-
fordul, hogy egyik-másik előadás-
sorozatban több érdeklődéssel várt 
film is szerepel, míg másokban 
egy sem. Már pedig a közönség 
nagyszámú részvétele, érdeklődése, 
élénk vitája nélkül végül is hideg 
formalitás marad minden fesztivál. 
Erőfeszítést kell tenni, hogy a már 
tizennégy éves Miskolci Rövidfilm 
Fesztivállal ez ne következzék be. A 
vendégszerető város és filmet ked-
velő közönsége megérdemli ezt az 
erőfeszítést. 

HEGEDŰS ZOLTÁN 



Harmadik nekifutás 
„Ha nem tetszik, odavágom az egé-

szet, és visszamegyek a satupadhoz" 
— ki ne hallotta volna már ezt az 
ingerült, köznapi kifakadást túlter-
helt vezetőktől, igazgatóktól? A bosz-
szús fenyegetőzés olyan egyszerűvé 
látszik tenni az életet, mint egy tün-
dérmesét: elég kimondani a varázs-
igét és máris megváltozik a világ 
rendje, státusza, és a benne elfoglalt 
társadalmi szerepkörünk — termé-
szetesen fizetésünkkel együtt. Bacsó 
Péter új filmjében ezt a tündérme-
séi egyszerűséget kérdőjelezi meg. 
Azt vizsgálja, hogy vajon tényleg 
olyan egyszerű dolog társadalmi ré-
teget cserélni — önkéntesen, egyéni 
elhatározásból, tehát nem a „lebu-
kás" kényszerűségének terhe mel-
lett? 

Jafcus István vállalati vezérigaz-
gató egy napon elhatározza, hogy ki-
mondja a fenti varázsigét, ezzel vé-
get vet több éve húzódó szívideges-
ségének, és megpróbál hegesztőként 
elhelyezkedni. Igaz, lemondását nem 
is gondolta olyan komolyan, jobbára 
csak revolverezésnek szánta, mint 
már annyiszor — most az egyszer 
azonban elfogadják, és így arra kény-
szerül, hogy végigjárja a tündér-
mesének látszó út — kálváriáját. A 
film ennek az újrakezdésnek szen-
vedéstörténetét kíséri végig: nem is 
annyira belülről, a főhős motiválá-
sa felől —, hanem a társadalmi reak-
ció elemzése oldaláról: vajon Jakus 
volt felettesei, közvetlen környezete, 
családja, s főként új munkatársai 
megengedik-e, hogy társadalmi stá-
tuszt változtasson, hogy kilépjen a 
főnök magasfizetésű és magas presz-
tizs-hányadosú kategóriájából és be-
osztott dolgozó legyen? A papírfor-
ma egyszerű ügyletet ígér: minden 
gyár bejáratánál hosszú lista kínálja 
a legkülönbözőbb álláslehetőségeket. 
Bacsó azonban tudja, hogy a társa-
dalmi ellenállás nem itt, a formális 
lehetőségek körében jelentkezik: Ja-
kusra már az első próbálkozásakor 
gyanakodva, majd ellenségesen néz-
nek. Nem értik lépését — hiszen ha-
vonta többezer forintot dob el magá-
tól; valami trükköt sejtenek lépése 
mögött; főként pedig idegenkedéssel 

fogadják, „kirándulónak" tekintik. 
Hetekig tart, amíg elfogadják puszta 
jelenlétét, míg megengedik, hogy al-
kalmanként segítsen új munkatársai 
ügyes-bajos dolgaiban. 

A film ennyiben gondolati, kísér-
leti : a „mi lenne, ha..." logikáját 
követi: mi lenne, ha valakiben len-
ne elegendő elszánás, következetes-
ség, hogy végigjárja a „visszaválto-
zás" útját, hogy a kiemeléssel ellen-
tétes irányban is végigjárja a társa-
dalmi ranglétrát? Mert maga a fo-
lyamat rendkívül ritkán játszódik le 
a valóságos társadalomban — hiszen 
ott a motívumok többnyire kellemet-
lenebbek: súlyos vezetési hiba, sza-
bálysértés vagy más okok következ-
ményeként költöznek az emberek 
néhány kategóriával lejjebb — ez a 
lebukás. Itt viszont határesettel van 
dolgunk: Jakus, ha nem vált is be 
az új mechanizmus vezetői követel-
ményeit illetően — legalábbis a mi-
nisztérium szempontjából — ; szá-
míthat arra, hogy egy ugyanilyen 
gyárat kapjon, feltehetően ugyan-
ilyen nagyságrendű fizetéssel, rang-
gal együtt. Ö azonban döntésének 
minden előre nem látható következ-
ményét vállalja, — azt is, hogy vé-
gigharcolja magát a társadalmi elő-
ítéletek rendjén, vissza a munkáséle-
tig. A hipotetikus kiindulópont te-
hát csak arra kellett, hogy a film 
ezt a társadalmi előítéletrendszert, 
ezt a szociálpszichológiai akadály-
gyűrűt tegye érzékletessé, s vele azt 
az ennél is fontosabb szociológiai 
tényt, hogy a mi társadalmunkban 
is kialakulhatnak a társadalmi réte-
geket elválasztó falak. S Bacsó ezzel 
a sajátos, másodlagos „falrendszer-
rel" perel. 

Ezen a ponton azonban egy érde-
kes hangulati elem kíséri Jakus Ist-
ván pályafutását: a történet ugyan 
abszolút tényszerűen, szinte szárazon 
kopogó ritmusban mondódik el, kke-
rül minden morális, vagy értékelő 
hangsúlyt, — a néző mégis „drukkol-
ni" kezd Jakusnak. Tehát anélkül, 
hogy erre a film felszólította volna * 
— úgy érzi, hogy Jakus ebben a 
megváltozott mivoltában értékesebb 
ember lett, — értékesebb, mint ami 



volt. Ez a drukkolás azon bari érthe-
tetlen. A film ugyanis semmit sem 
mutatott Jakus korábbi életéből, ve-
zetői formájából, akkori emberségé-
ből, s arra sem utal, hogy vajon egy 
neki megfelelő vezetői szinten nem 
tudná-e gyümölcsözőbben kamatoz-
tatni képességeit. Miért érezzük 
mégis úgy, hogy itt a helye, a he-
gesztőpisztolynál? Féltjük Rozitól, 
hogy elcsábítja, féltjük az ismétlődő 
kísértésektől, melyekkel ki akarják 
emelni — mintha teljesen egyértel-
mű lenne, hogy élete, korábbi szak-
képzettsége, embersége végre itt ért 
volna révbe. Pedig Jakus csak az 
infarktus és gyomorfekély ellen vá-
lasztotta ezt az életformát: nem tu-
dunk lemondásának morális indokai-
ról, elvi fenntartásairól — a film 
szándékosan nem is említ üyen motí-
vumokat. De azzal, hogy ezt elhall-
gatja — utat enged a néző kiegészítő 
fantáziájának, és így alakul bennünk 
ez a drukker érzés. 

A film többször is kísérletet tesz 
arra, hogy érzékeltesse: Jakus stá-
tuszváltásával megváltozik a világ-
hoz való viszonyának külső kerete is. 
Mikor az építkezésről hazajön, ép-
pen a szombati bevásárlócekkert ta-
lálja az asztalon. S ekkor nem is 

pusztán takarékosságból inti le fele-
ségét a felesleges költekezésről, s 
küldeti vele vissza a sok flancos 
ételt. Ű"j környezetében a presztízs-
fogyasztás ürességét veszi észre — 
azt a gesztust, amit míg hivatalban 
dolgozott, nyilván nem látott meg. 
De ez a szemléletbeli változás — 
aminek természetesen anyagi hátte-
re van: kevesebb a fizetése — nem 
bomlik ki következetesen a filmben. 
Emberségét, világképét nem befolyá-
solja lényegesen — ugyanaz az em-
ber maradhatott, mint aki volt ve-
zérigazgató korában. Hiszen erre a 
lépésre is azért szánja el magát — 
mikor a gyomaridegesség ellen szól, 
ezt érti érveivel — hogy azonos ma-
radhasson önmagával. Csakhogy ez 
az azonosság nem fedi pontosan a 
figurát: bizonyos gesztusokat le kell 
vetnie, másokat újra kell tanulnia. 
S ebből mutat keveset a film. Talán 
ezért van az is, hogy a luxus élet-
formával való szakítási kényszert, az 
anyagi romlás logikáját sem tudja 
teljes terjedelmében bemutatni: Ja-
kus például megtartja kocsiját, azzal 
jár le vidékre, jóllehet fizetése alig-
ha teheti lehetővé a nagy lakás, a 
nagy család, a külön élet, valamint 
a kocsi együttes fenntartását. Az au-



Avar István 

tó természetesen apróság — mégis: 
ez a kocsi teszi lehetővé, hogy kicsit 
úgy éljen a vidéki építkezésen, a 
munkások között, mint egy álruhás 
királyfi, aki nemcsak mindent el tud 
intézni — régi összeköttetései révén 
—, hanem akinek nem is kell végig-
élnie a vidéki munkásszállások min-
dennapjainak összes nehézségét sem. 

Bacsó csak azt mutatja meg Jakus 
alakjáról, környezete reakciójából, — 
ami a szociálpszichológiai tényfelvé-
telhez szükséges. Eljátszhatna az el-
bürokratizálódás emberi következ-
ményeinek rajzával, bemutathatná a 
lecsúszott egykori főnök megválto-
zott életét — de ez mind más film 
lenne, más probléma. Bacsó kérdése 
pedig nem a hőst, hanem a társadal-
mat faggatja: miért, hogyan emel-
kedhetnek falak az egyes rétegek 
közé — elsősorban a társadalom tu-
datában. S itt kell üdvözölnünk Ba-
csó filmjének úttörő jellegét: törek-
vésének lényege, hogy ki akar ke-
rülni a szociográfikus filmek mozdu-
latlan tényrajzának köréből és egy-
úttal meg akarja haladni a néhány 
évvel ezelőtti filmek — annak ide-
jén jelentős — etikai szemlélet-
módját is. Érzi, hogy ma már nem 
lehet ilyen „moralizáló" látásmóddal 
közeledni a tényekhez. Ezért tartja 
magát a film — sikeresen — a szo-
ciálpszichológiai tények szűkszavú 

szárazságához. Ez az ábrázolásmód 
azonban kicsit parabolisztikus, amit 
azonban a konkrét, „mai tárgyú" cse-
lekmény eltakar: a hős sorsa csupán 
indikátor, egyéni élete másodrendű 
szerepre korlátozódik, mert a néző 
egy idő után csak arra figyel, miért 
olyan nehéz a társadalmi rétegbeso-
rolást átlépni, miért szilárdulhattak 
meg a mi társadalmunkban is a ré-
tegeket elválasztó előítéletek. 

Bacsó ezúttal is nagyszerű megje-
lenítő erővel mozgatja profi és laikus 
színészeit Avar István markáns-ro-
konszenves játéka, valamint az ere-
deti munkásfigurákat is megszólal-
tató brigádkörnyezet feszültsége a 
hajdani dokumentumfilmek intenzi-
tásánál is nagyobb erővel kelti fel 
bennünk a valóság benyomását. 
Zsombolyai János tényfelvételszerű 
gyárfotói olykor líraivá oldódnak, 
mutatván, hogy a szociológiai tények 
mögött nemcsak emberi sorsok, de 
egy ország fejlődésének, hősi korsza-
kának lírája is ott feszül. A pislákoló 
hegesztőfények gyertyaláng-foltjaitól 
övezett éjszakai építés tájkép-látvá-
nya, vagy a majdani gyártelep ma 
még poros-szeles grundjának sivár 
— és mégis jövőt igérő — víziója 
mesteri háttere a történet kemény 
kérdőjeleinek. 

ALMÁSI MIKLÓS 



IN MEMÓRIÁM 

GRIGORIJ 
M1HAJLOVICS 

KOZINCEV 
(1905—1973) 

Elment hát a nagy idők utolsó ta-
núja is. A húszas évek első szovjet 
gárdájából, azok közül, akik szinte 
közvetlenül a forradalom után kezd-
tek filmezni, már csak Kozincev volt 
aktív. A többiek: Eisenstein, Pudov-
kin rég meghaltak, nevük filmtörté-
netté vált Kozincev azonban még 
nemrégiben is alkotott, rendezett, 
terveket szőtt Nagy idők eleven és 
szerény tanúja. Halk szavú, szívé-
lyes ember. Páratlan műveltségét 
nemhogy fitogtatta volna, inkább 
rejtegette. Pedig nem volt zárkózott; 
ha a megpendített téma érdekelte, 
órákig elbeszélgetett, elvitatkozott 
róla De ha nem, begombolkozott, 
elszótlanodott. Ki nem állhatta a 
közhelyáradatba fulladó felszínes fe-
csegést. Ha ilyenre fesztiválokon, 
vagy egyebütt — (óhatatlanul) — 
sor került, nyájas mosollyal eltűnt, 
valósággal felszívódott. Utált dicse-
kedni, a nagy idők tanúját megját-
szani, élő műemlék szerepében tet-
szelegni. 

Mindig a legújabb filmje érdekel-
te, az volt a becsvágya, hogy ne a 
múltjáért, hanem jelenéért becsüljék. 
Fiatal, tehetséges művészek verseny-
társának tekintette magát. De nem 
úszott a divatáramlatokkal. Újabban 
a leghálátlanabb műfajt művelte: 

irodalmi klasszikusokat, méghozzá 
Shakespeare-tragédiákat vitt filmre. 
Óriási filológiai tudással, évekig tar-
tó előkészületek után rendezett. 
Könyvet is írt Shakespeareről. (Egy 
önéletrajzi jellegű írása magyarul is 
megjelenik.) Vállalta, hogy az angol 
Olivier joggal közkedvelt Hamletje 
után a néző eleve elfogultan váltson 
jegyet az ő Hamletjéhez. Elérte, 
hogy az angol szaksajtó elragadta-
tott elismeréssel írt e filmjéről. Az-
tán nekifogott a Lear Jcirály-nak. Ez 
volt utolsó műve. 

Nálunk is járt. Szerette Magyaror-
szágot. Jenei Jenő, a kiváló festőmű-
vész és díszlettervező jóbarátja volt. 
ö maga is festőként indult, mielőtt 
1921-ben megalapította volna a 
FEKSZ-et, a Szertelen Szülészek 
Műhelyét, ezt a filmtörténeti doku-
mentummá vált intézményt. 

Először 1962 nyarán láttam, Kar-
lovy Vary-ban. Az éjszaka már haj-
nalba fordult, a zsűri kimerítő és 
veszekedésbe hajló üléséről jöttünk. 
Egy padon, közel a folyóparthoz, a 
múltszázadbeli regényirodalom egész 
tárházát idéző „Pupp"-szálló előtt, 
Kozincev és Romín vitatkozott egy-
mással. Sokszor voltak együtt, har-
madikként néha Szmoktunovszkij 
csatlakozott hozzájuk. Most csak ők 



ketten voltak. Romm a kavicsba raj-
zolt, Kozincev valamit magyarázott. 
Mint két rendezőnövendék a vizsgája 
előtt. „Mi az fiúk — kapta fel a 
fejét Kozincev. — Ilyen hamar vé-
geztetek?" Mikor kiderült: hány óra, 
csak legyintett. „Járok egyet" — 
mondotta és nekivágott a hegyoldal-
nak. Mi meg mentünk kimerülten le-
feküdni. 

Utoljára tavaly találkoztunk. Egy 
budapesti nagyüzem munkásaival 
beszélgetett. Tartottam ettől az ösz-
szejöveteltöl. Mi lesz ebből, hiszen 
Kozincev nem szenvedheti a proto-
kollt? Remek filmesztétikai óra lett 
belőle. Kozincev magyarázott, a 
munkások hallgatták és kérdezték. 
Hamlet korszerűségéről volt szó. Bá-
mulatos, hogy imilyen közvetlenül 
tudott kapcsolatot teremteni. Mert 
hitt abban, amit mondott. Hitt ab-
ban, amit tett. Amit rendezett 

Jó rendező volt. Korszerű rendező. 
Indulásakor vadul avantgardista 
módra rontott néki az alighogy fel-
cseperedett filmkultúrának: el min-
den régit, el minden konvencionáli-
sát. Az Oktyabrjina kalandjai (1924), 
Az ördögkerék (1926), A köpeny 
(1926) csupa fintor volt a közízlés-
nek. Gogol ürügyén expresszionista 
látomás a múlt századbeli Oroszor-
szágról. Aztán, Leonyid Trauberg-
gel a híres Makszim-trilógia egy le-
ningrádi munkásról, szinte kivétel 
nélkül minden egyes ma tevékeny — 
és az államosított filmgyártás első 
évtizedében fellépett — magyar film-
rendező örökre szóló és meghatározó 
élménye. 1932-től 1938-ig készült a 
nagy mű: 1935-ben a Makszim ifjú-
sága jelent meg — (magyar címe 
Es felkel a nap), 1937-ben a Mak-
szim visszatérése, 1939-ben pedig a 
Viborgi városrész (voltaképpen Le-
ningrád Viborg nevű munkáskerü-
letét jelenti ez a cím.) Valamennyi 
nemzetközi filmtörténet lelkesen 
méltatja ezt az emlékezetes filmtri-
lógiát. 

A három klasszikus megfilmesíté-
séhez — Cervantes: Don Quijote; 

Shakespeare: Hamlet és Lear király 
—1956-ban fogott. E három mű 
szorosabban összefügg, semmint első 
felületes pillantásra gondolnánk. 
Cervantes regénye lényegében 
ugyanakkor készült, mikor a két 
Shakespeare tragédia, melyek közül 
egyébként egyik sem játszódik meg-
határozott korban, mint például a 
királydrámák, hanem a ködös ős-
időkben; az első modern írói alkotá-
sok ezek, melyek mindegyikében 
eszmék és a valóság tragikus össze-
ütközését figyelhetjük meg. Lear 
voltaképpen egy angolbaojtott Don 
Quijote, Alonzo Quijano viszont 
ugyanúgy küzd ábránd és valóság 
mezsgyéjén, mint a tett és a cselek-
vés között dönteni nem tudó dán 
királyfi. 

De e rövid tisztelgő emlékezésnek 
nem feladata Kozincev életművének 
méltatása. Elég ha arra utalunk, 
amit már jeleztünk: e filmjei is bi-
zonyítják, hogy mennyire napjaink 
rendezője volt, s nem két lábon já-
ró emlékmúzeum. Színészvezetése, 
kamerakezelése, képsorkapcsolási 
módja korszerűbb volt, mint sok if-
jabb kortársáé. Még a jövő nemze-
dék is tanulhat tőle. 

1966 decemberében, Jay Leyda 
amerikai filmtörténész Régi és új 
című, az orosz és szovjet film törté-
netéről írott művének a magyar ol-
vasónak szánt előszavában Kozincev 
ezt írta: 

„E könyv tartalmának nagy része 
számomra nem elemzendő anyag, 
hanem maga az élet, hozzám annyi-
ra közelálló emberek élete. Hiszen 
saját emlékezetemben is őrzöm a 
barátok munkájáról alkotott véle-
ményemet, a vitákat, melyek még 
mindig folynak, az eszméket és ér-
zelmeket, melyek még mindig hat-
nak ..." 

Igen, még mindig hatnak. És hat-
ni fognak Grigorij Kozincev halála 
után is. ö maga pedig éppen ezért 
mindaddig köztünk marad, amíg 
filmjeit nézzük és csodáljuk. 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 



A MEGALKUVÓ 
Bernardo Bertolucci fiatal olasz 

rendező nevét ma már felkapta a vi-
lágsajtó. Az utolsó tangó Párizsban 
című filmje, Marion Brandoval a fő-
szerepben, az egyik legnagyobb és 
legvitatottabb sikere Európa és Ame-
rika filmszínházainak. Bertolucci 
azonban már előző művével, Alber-
to Moravia A megalkuvó című re-
gényének megfilmesítésével felhívta 
magára a szakmai közvélemény fi-
gyelmét. Igaz, a feltűnés jóval kisebb 
volt a mostaninál, hiszen a filmi for-

manyelv kristályos pontossága és ér-
zékletessége, mesteri felidézése egy 
kor valósághű, mégis végletekig sti-
lizált világának, rendszerint keve-
sebb és főként szűkebb körű izgal-
mat ébreszt, mint egy film erotikus 
jeleneteinek merészsége. Ráadásul 
A megalkuvó témája sem valami 
vonzó, közönségcsalogató téma, 
mondhatnánk inkább riasztó, szinte 
fizikailag is átélhető ellenszenvet éb-
reszt. 

Maga Moravia is utálattal és tá-



volságtartással, az írói azonosulás és 
megérteni vágyás művészi magatar-
tása nélkül kelti életre a konformis-
ta Marcello Clerici állaimi tisztvise-
lő, a Mussolini diktatúra alatt mű-
ködő fasiszta titkos szolgálat tagjá-

Jean Louis Trintlgnant 

nak alakját. Moravia hőse jellemét, 
cselekedeteinek indítékait a véleszü-
letett beteges abnormitással, örökle-
tes lelki torzulással magyarázza. Az 
egyén patológiája összetalálkozik a 
fasizmus társadalmi patológiájával. 
Clerici egész életét, gyerekkorától 
kezdve az a hiába való törekvés ve-
zeti, hogy sikerüljön kitörnie a bete-
ges extremitás világából a normali-
tás emberi közösségébe, ahol — úgy 
képzeli — mindenki megnyugtatóan 
hasonlít egymáshoz. 

Bertolucci filmje — noha látszó-
lag követi a regény fő vonalait —, 
az aberráció motívumát, a gyógyít-
hatatlan gyerekkori sérülések meg-
határozó szerepét, freudista elemzé-
sét háttérbe szorítja, s a jellemgyen-
geségre, mint általánosítható emberi 
képletre összpontosítja figyelmét. 
Bertoluecit a megalkuvás magatartá-
sának elvont elemzése, laboratóriu-
mi párlata érdekli, azé az orvosilag 
nem abnormális, mégis beteges gyá-
vaságé, amely megsokszorozódva, 
társadalmi méretekben elhatalma-
sodva, romboló erővé válik. Clerici, 
a fasiszta erőszakszervezet jelenték-
telen tagja, jólesően húzódik meg a 
hatalom melegében, a kispolgári tö-
megérzés felelősség nélküli közegé-
ben, ahhoz is gyáva, hogy sajátkezű-
leg gyilkoljon, de ahhoz is gyáva, 
hogy segítséget nyújtson szerelmé-
nek. Ez a vacogó, passzív magatartás, 
ez a tehetetlen kegyetlenség egye-
nes úton vezet a legocsmányabb, 
legkisszerűbb áruláshoz, a tipikus 
feljelentő magatartáshoz. A fasiszta 
Clerici, a Mussolini diktatúra össze-
omlásakor, a Badoglio-kormány ha-
talomrajutását izgatottan és boldo-
gan ünneplő tömeg áramlásában, 
jelképes gesztussal eltaszítja magá-
tól barátját is. „Fasiszta!" — kiáltja 
ujjal rámutatva, hogy eszmetársát 
kiszolgáltassa a tömeg haragjának. 
Ez a motívum teljesen új a Moravia-
regényhez képest, s mintegy felkiál-
tójelként hívja fel a figyelmet Ber-
tolucci törekvésére, hogy némiképp 
kiemelje a témát a szexuális elté-
velyedések, öröklött lelki torzulások 
túlságosan is extrém közegéből, s fel-
ruházza társadalmi jelentéssel. 

A lélektani ábrázolás, a belső azo-
nosulás kísérlete Bertolucci filmjé-
től is teljesen távol esik. A rendező 
olyan szemmel látható undorral je-



Jelenet a filmből 

leníti meg hőseit, ahogyan az ember 
valami csúf rovart, vagy hideg ta-
pintású hüllőt csippent fel két uj-
jával, messzire eltartva magától. Kel-
lemetlen borzongás keveredik a ka-
jánság és irónia gyűlöletről árulkodó 
szemléletével. Mindez olyan formai 
tökéllyel, szerkezeti eleganciával, 
mesteri szűkszavúsággal előadva, 
amilyennel csak igazán ritkán talál-
kozhatunk a filmvásznon. 

A finoman gúnyoros képi stilizáció 
elidegenít a látottakkal való azono-
sulás kellemetlen érzésétől. A ruhák, 
a tárgyak, a környezet aprólékosan 
korhű, mégis egy csipetnyit eltúlzott 
jellemző ereje, fölé emeli a látotta-
kat a naturális valóságnak. A színé-
szi játék, a mozdulatok koreográfiá-
ja pontos és szimbolikusan kifejező, 
akár valami balettben. A film szinte 
minden kockájából érződik a tuda-
tos művészi törekvés, hogy rátalál-
jon az egyetlen gesztusra, az egyet-
len képre, mozdulatra, amely a leg-
tömörebben, legjelképesebben fejezi 
ki a jelenet belső mondanivalóját. 

Bertolucci szándékosan nem él a 
modern filmkészítés divatos lazasá-
gával, a valóság részleteinek doku-
mentatív megelevenítésével, a ter-
mészetesség varázsával. Világa kihí-
vóan, hangsúlyozottan artisztikus. A 
színpadi sűrítés letisztult eszköztárát 
használja, anélkül, hogy a legcseké-
lyebb mértékben is teátrális lenne. 

A megalkuvó Clerici puhány, s 
ijesztően kegyetlen figuráját a kivé-
teles játékintelligenciájú francia szí-
nész, Jean-Louis Trintigant kelti 
életre. Feleségét, a mámorosan bu-
ta, kispolgár átlagasszonyt Stefania 
Sandrelli alakítja. A z átszellemült 
szépségű Dominique Sanda, az olasz 
filmművészet új sztárja, finom és iz-
galmas játékával sem tudja elfeled-
tetni szerepének mesterkélt kettős-
ségét A lesbiánus szenvedéllyel el-
lenpontozott antifasiszta meggyőző-
dés már az eredeti Moravia regény-
ben is fölösleges áldozatnak tetszett 
az irodalmi divat oltárán. 

LETAY VERA 



Beszélgetés 
a Budapest Filmstúdió dramaturgiáján 

— És mondja, kérem, tulajdon-
képpen mi, vagy ki az a dramaturg? 

— A dramaturg? Az a személy, 
aki piszkálja az írót. Aki kipiszkálja 
az íróból azt is, amiről az író nem 
is tudja, hogy benne van . . . 

A 'kérdést, néhány évvel ezelőtt 
egy hazánkban tartózkodó francia 
producer tette fel, s a választ egy 
magyar filmíró adta, aki éppen bosz-
szankodott egy dramaturg tényke-
dése miatt. 

De hát valóban, mit is csinál a 
dramaturg? Tényleg: piszkálja az 
írót. Szebben kifejezve: munkára 
serkenti. Beszélget vele valamilyen, 
az íróban még csak halványan éle-
dező témáról, esetleg kibontja bur-
kából. De az is lehet, hogy végkép-
pen eltéríti a szerzőt az eredeti gon-
dolataitól. Beszéltem filmíróval, aki 
szerint a dramaturg akkor segít, — 
ha nem segít, vagyis nem zavarja őt 
a munkában. De beszéltem olyannal 
is, aki azt mondta: ha nincs drama-
turg, ha nem beszélgetnek, s „jár-
ják körül", bontogatják a témát he-
teken keresztül, soha, még a film-
novellát sem tudta volna megírni. 

Tény, hogy komoly dramaturgiai 
munka nélkül ma már nem képzel-
hető el a filmművészet. Mind a Bu-
dapest, mind a Hunnia filmstúdió-
ban jelentős dramaturg-gárda dolgo-
zik, bábáskodik a magyar filmek 
születésénél. 

Karall Luca, a Budapest filmgyár 
dramaturgjának Balázs Béla-díjas 
vezetője húsz éve dolgozik a film-
szakmában, s tizennégy éve játék-
film-dramaturgként. Ezek alatt az 
évek alatt értékes gyakorlati tapasz-
talatokat szerzett, hiszen olyan mű-
vészekkel dolgozott, mint Nemes-
kürty István, aki ma a Budapest 
Filmvállalat igazgatója, Jancsó Mik-
lós, Gaál István, Elek Judit, Rényi 
Tamás, Gábor Pál, hogy a sok közül 
csak néhányat emeljünk ki. 

— Vannak-e olyan történelmi, 
vagy társadalmi korszakok, amelyek 

speciálisan késztetnek izgalmas fil-
mek készítésére? Illetve, van-e olyan 
korszak, amikor nehezebben, lassab-
ban érlelődnek az alkotások? 

— Feltétlenül, — hangzik Karall 
Luca válasza. — Olyankor, amikor a 
társadalmi konfliktusok nyíltabbak, 
amikor a társadalmi mozgások lát-
hatóbbak, természetszerűleg inkább 
adódnak megfilmesítésre alkalmas, 
érdekes témák is. Az ötvenes évek 
végén s a hatvanas évek elején, a 
magyar film úgynevezett „aranyko-
rában" a filmek, úgy gondolom, hű-
ségesen tükrözték a társadalmi konf-
liktusokat. Ma viszont viszonylag 
konszolidált korszakban élünk, a tár-
sadalmi konfliktusok fedettebbek, 
művészi megjelenítésük nehezebb. S 
éppen ezért, ma talán még inkább, 
mint a régebbi korszakokban, feltét-
lenül szükség volna írókra. Hiszen 
ritkán rendelkezik, egy rendező írói 
tehetséggel is. De megtalálni a meg-
felelő írót egy-egy sajátos egyénisé-
gű rendezőhöz, — nem könnyű fel-
adat. Meggyőződésem például, hogy 
néhány rendezőnk egyéni hangú mű-
vészete csak kiteljesedne, ha megfe-
lelő írópartnerre akadnának... 

— 1971-ben alakult a Budapest 
filmgyár. Hány filmet készítenek 
évente, s hogyan befolyásolja a 
mennyiség a filmek minőségét? 

— 1972-ben tizenkét filmet készí-
tettünk a tervezett tíz helyett, ezért 
sokfelől ért bennünket szemrehányás. 
Holott szerintem, minél több filmet 
készítünk, annál nagyobb a valószí-
nűsége annak, hogy lesz közöttük na-
gyon jó is. S nem szívesen utasíta-
nánk el valakit valami nagyszerű té-
mával azért, mert niincs már rá ka-
pacitás. Olyanfajta bírálat is ér ben-
nünket, hogy sok a középszerű, vagy 
még annál is rosszabb film. Azt hi-
szem, ez nem is lehet másképp. Vég-
képpen megbénulnánk, ha minden 
filmmel úgy indulnánk: ez remekmű 
lesz! Persze, hogy mindegyikből a 
legjobbat akarjuk „kihozni", de a 



mérce nem mindig tehető eleve egé-
szen magasra. Sokszor hangoztatják 
felelős emberek — sajnos! —, hogy 
manapság még az évi húsz film is 
sok. Néha úgy érezzük, ezek szeret-
nék „befagyasztani" a -magyar filme-
ket, „nem divat a magyar film", 
elég, ha kizárólag társadalmilag fon-
tos kérdéseket feszegető filmek ké-
szülnek el. Ez a nézet káros, rossz, 
megakasztja a magyar film fejlődési 
lehetőségeit. De érdemes -talán felso-
rolni a nálunk készült filmeket. He-
kus lettem, Romantika, Harminckét 
nevem volt, Fuss, hogy utóiérjenek, 
Utazás Jakabbal, Forró vizet a ko-
paszra, Petőfi '73, Lila ákác, Lány-
arcok tükörben, Emberrablás magyar 
módra, Nápolyt látni és... Minden-
esetre, a felsorolt filmek között akadt 
két-három, amelyek társadalmilag 
fontos mondanivalóval jelentkeztek, 
mások nagy közönségsikert arattak, 
s volt olyan is, amelyik sem anyagi-
lag, sem kritikai fogadtatásban nem 
váltotta be a hozzáfűzött reménye-
ket. De azt hiszem, ilyen fajta ku-
darcok nélkül nincs művészeti élet. 

— Sokat hallunk a filmek katego-
rizálásáról ... Kiemelt filmekről... 

— Bonyolult, még számunkra is 
nehezen áttekinthető rendszer ez, 
ha egyáltalán rendszernek nevezhe-
tő. Vannak filmjeink, amelyek nem 
vonzanak annyi nézőt, mint ameny-
nyit előre beterveztek, ilyen volt a. 
Forró vizet a kopaszra, vannak, ame-
lyeknek több lett a látogatója az 
előre betervezettnél... ilyen a Har-
minckét nevem volt. Az úgynevezett 
„preferált" filmeket jobban reklá-
mozzák, jobb a terítésük, jobb mű-
soridőt kapnak. Nem mindig értünk 
egyet ezekkel a szempontokkal sem. 
Ügy gondolom, túl nehezen lehet 
nyomon követni egy-egy film valósá-
gos közönségsikerét; viszont a kate-
gorizálási rendszer túl sok időt, ad-
minisztrációt, igényel, s bizony a szá-
mok sokszor elfedik az igazi problé-
mákat . . . Meggyőződésem, hogy 
pusztán a nézőszám nagyságrendje 
önmagában még nem minősítheti a 
filmet. 

— Ügy tetszik, a filmvígjátékokkal 
aránylag még több a baj, mint a ko-
moly filmekkel. Nemcsak a kritiku-
soknak nem tetszenek, hanem sok-
szor a közönségnek sem. A drama-
turgia miben látja ennek okát? 

— Például abban a közismert 
tényben, hogy ma már nem elég a 
régi bevált eszközök, hatáselemek 
ismétlése. Ma már csak olyan film-
vígjáték képzelhető el, amely ironi-
kusan, szatirikusán ábrázol társadal-
mi problémákat. De meddig lehet 
elmenni? Sok a belénkidegződött 
„tabu": ezt nem lehet, ezt nem mer-
jük, pedig, talán lehetne. . . 

— Gyakran tapasztaljuk, hogy 
már megjelent novella, riport, könyv, 
színdarab kerül filmvászonra. Sokan 
meg is jegyzik: még egy bőrt lenyúz-
nak a rókáról. Van-e olyan törekvés 
a filmgyárban, hogy inkább eredeti, 
eleve filmre írt műveket rendelnek? 

— Igen. Mi is jobban örülünk an-
nak, ha friss, még semmilyen formá-
ban sem ismert témát hoz valaki. És 
főleg azt szeretnénk — ilyen irány-
ban keresgélünk —, ha a filmírók 
minél több mai témával jelentkezné-
nek. Átlagosan évente 100—200 té-
mából rendelünk 50—60 novellát. A 
megírt novelláknak, — eddigi ta-
pasztalataink szerint —, körülbelül 
a fele alkalmas arra, hogy forgató-
könyvet rendeljünk belőle. Végül az-
tán 30—35 forgatókönyvből választ-
juk ki azt a 10—12-t, amelyből for-
gatásra kerül a f ilm . . . 

— Tulajdonképpen mikor kezdő-
dik a dramaturgiai munka? 

— Legtöbbször már a novellánál, 
— ha elfogadjuk. A filmnovella nem 
irodalmi műfaj. Annak nincsenek 
törvényszerűségei, abba minden be-
lefér. Tehát egy érdekesnek ígérkező 
novella elfogadása után az író, a ren-
dező, a dramaturg és más meghívott 
munkatársak együttes megbeszélése 
következik. De néha csak a forgató-
könyv első változata után ülnek ösz-
sze. Ilyenkor kerülnek „bedobásra" 
az ötletek, ki-ki elmondja, ő hogyan 
csinálná, aztán a rendező és az író 
annyit fogad el a véleményekből, 
amennyit akar. Meggyőződésem 
egyébként, hogy nem a szervezeti 
forma, — annyi volt már! — egy 
stúdió, két stúdió, négy stúdió, — a 
döntő a filmek minősége szempont-
jából. Há azt akarjuk, hogy a ma-
gyar filmek jók, jobbak legyenek, 
nekünk, dramaturgoknak, rendezők-
nek, íróknak kell jobban dolgoznunk, 
merészebben gondolkozni, alaposab-
ban körülnézni, kutatni, keresni, se-
gíteni 

PONGRÁCZ ZSUZSA 



Szórakozunk, szórakozunk... 
Washingtoni filmlevél 

Már aki, már ahogy, 
már ahol 

Azt hiszem, ehhez egy 
rövid kultúrhistóriai fej-
tegetés kívánkozik. Was-
hington legrégibb, leg-
rangosabb filmszínházai 
a városközpontban van-
nak, mint ahogy 10—20 
évvel ezelőtt itt élt a la-
kosság zöme is. Később 
azonban a közbiztonság 
hiánya miatt, s egyéb 
társadalmi okokból a te-
hetősebb középrétegek 
kirajzottak az előváro-
sokba, s ott többnyire 
a bevásárlócentrumok 
mellett, felépítették a 
maguk új, vörösbársony 
mazicsódáit. A belváro-
si mozik egy része art-
kinóvá alakult, ahol 
még elvétve is alig ta-
lálni amerikai filmet. 
Játsszák viszont e pilla-
natban a remek Bunuel-
filmet, A polgárság 

diszkrét bájá-t, Truf-
faiut: Két angol lány-át, 
Eric Rohmer hat filmből 
álló ciklusának befejző 
darabját, a Cloé dél-
után-1, Louis Malle hat 
órás dokumentumfilmjét 
Indiáról, s Jan Troell 
svéd filmrendező rangos, 
megrendítő alkotását, a 
Bevándorlók-at. Az 
amerikai filmek — a ne-
gyed-, és nyolcadhá-
zak előtt játszó művész-
filmekkel ellentétben — 
az ezerfejű cézár kilenc-
szAzkilencvenikiEenc fe-
jét kívánják maguk felé 
fordítani, másszóval az 
elővárosok közepesen 
művelt, közepes ízlésű, 
de létszámban igen te-
kintélyes lakosságának 
késziülnek. Kivétel ter-
mészetesen mindig akad, 

Ned Beatty, Burt Reynolds, 
Ronny Cox és John Voight 
a Megszabadulás című film-
ben. Rendező: John Boor-

man 

jómagam keresve kere-
sem őket, de az utóbbi 
hónapok nem kínáltak 
effélét, s így az átlagter-
mésből válogattam. 

A Megszabadulás egy 
Amerikában rangosnak 
számító költő-író, James 
Dickey hasoncímű regé-
nyéből készült, mely ke-
rek esztendeig állt a 
bestseller-lista élén. Ma-
ga az író így foglalta 
össze filmjének lénye-
gét: „Az emberek gyak-
ran veszélyes vállalko-
zásokba bocsátkoznak, 
csakhogy férfiasságukat 
bizonyítsák, de amikor 
rádöbbennek a veszély 
valódi méreteire, imád-
koznak a szabadulásért." 
Á m ez minden, (para-
dox módon, hiszen állí-
tólag jeles íróval van 
dolgunk), amit a film fi-
lozófiájáról elmondha-
tunk. A négy városlakó 
fiatalember, aki mintegy 
a sorsot megkísértve két 



könnyű kenuval hétvégi 
túrára indul egy zuhata-
gos hegyi folyón, lelki-
leg intakt módon kerül 
ki a kalandból. Ponto-
sabban a négy közül 
egy odavész, s így csak 
a három túlélőről be-
szélhetünk, azok azon-
ban igazából nem rea-
gálnak, csak sodródnak, 
mint csónakjuk a folyón, 
karakterük, gondolko-
dásmódjuk nem módo-
sul az események nyo-
mán. 

Lewis, a kisportolt, 
gazdag aranyifjú azért 
vállalkozott az útra, 
hogy kedvenc eszméjét 
bizonygassa: az arra al-
kalmas egyén túl fogja 
élni a civilizáció bármi-
kor esedékes összeomlá-
sát. A másik három Le-
wis rábeszélésének en-
gedett, annál is szíve-
sebben, mert ki akartak 
törni addigi életükből, 
melyet a mindennapok 

Jack Lemmon és Juliét 
Mills — Billy Wilder: Avan-

ti! című filmjében 

oly elviselhetetlenül ke-
rekdedre koptattak, 
•mint lassú víz a kavi-
csot. Ütközben két elái-
latiasodott, puskás hegy-
lakóval találkoznak, 
akik rájuk támadnak. A 
kegyetlen és értelmetlen 
harcban egyikük életét 
veszti, s meghal a két 
hegylakó is. A négy fő-
ről háromra apadt cso-
port tehát testileg elgyö-
törve, s egy kettős gyil-
kosság emlékével éike-
zik vissza az emberlakta 
vidékre, mindez azon-
ban nem vált ki katar-
zist, nem vezeti a sze-
replőket mélyebb tanúi-
ságok felismerésére. Fi-
lozófiájuk marad, ami 
volt: le kell győzni az 
ellenséges természetet, s 
bűnüket önökre elrejtve 
túl kell járni a hatósá-

gok eszén, mert az élet 
legfőbb értelme maga a 
túlélés. 

A film sikere, (mert a 
Megszabadulás az utób-
bi hónapok egyik legsi-
keresebb filmje itt), el-
sősorban fenséges szép-
ségű tájképeinek kö-
szönhető, melyekért a 
betonba zárt amerikai 
közönség érthető módon 
hálás, s melyek objektív 
•mércével mérve is a 
film legfőbb értékei. Am 
legalább ilyen sikerté-
nyező, hogy a tájképek 
idilljét kellő mennyiségű 
és sodrású akció töri 
meg, s ezek között is 
„legfőbb vonzerő" egy 
szekszuális erőszak-jele-
net, melyet John Boor-
man rendező sűrített 
drámaisággal s a témá-
hoz képest a jótól és ha-
tárain bélül oldott meg. 
A színészek a karakter 
nélküli figurákban nem 
tudtak emlékezeteset 



nyújtani: Lewist Burt 
Reynolds játsza, barát-
ját, Ed-et az Éjféli cow-
boy-ban szebb napokat 
látott John Voight, két 
társát Nedd Beatty és 
Ronny Cox. 

Jóval többet kínál az 
elmének, s csak alig ke-
vesebbet a szemnek a 
velencei filmfesztiválon 
is bemutatott Különbéke 
című film. Színhelye az 
Egyesült Államok észak-
keleti partvidéke, melyet 

Peter O'TooIe és Sophla 
Loren — Arthur Hlller: La 
Mancba lovagja című film-

jében 

James Coco (Sancho Pan-
za) és Peter O'Toole (Don 
Quijote) a La Mancha lo-

vagja cíttiű filmben 



Jelenet a La 

Új-Angliának neveznek, 
s a nyájasan ódon vörös-
tégla épületek, az üde-
zöld nyírott pázsit, s a 
csendes, árnyas utak va-
lóban emlékeztetnek az 
óhazára. De ez csak a 
nosztalgia egyik, kevés-
bé jelentős forrása. Mert 
a vitalitás, az erő, 
ügyesség és bátorság az, 
ami körül e film zajlik. 
Két hőse, Finny és Steve 
kollégiumi szobatársak 
és elválaszthatatlan ba-
rátok, ám e barátság 
nem egyenlőségükön 
alapszik. Steve, a min-
tadiák minden tudomá-
nyos balbérját odaadná 
azért, hogy olyan lehes-
sen, mint Finny, aki 

lovagjá-ból 

egyszer, hirtelen támadt 
szeszélyből, közönség 
nélkül, csupán barátja 
tekintetétől kísérve 
megdönti az iskola évti-
zedek óta tartott magas-
ugrása rekordját. S 
egyébként is Finny a kö-
zéppontja mindennek, az 
öngyilkosok klubjának 
is, melynek beiktatási 
szertartása aiz, hogy le 
kell ugrani egy magas 
fa ágáról, bele a patak-
ba. Ez azután kedvelt 
szórakozásukká válik, 
mígnem egyszer Finny 
egyensúlyát veszíti, s lá-
bát töri. A diákbíróság 
azután kinyomozza azt, 
amit Steve hol önmaga 
előtt is rejteni akart, 



hol a bűntudat egy he-
ves rohamában be is 
vall Finnynek: ő lökte 
meg az ágat, melyen 
együtt álltaik, talán az 
elfojtott rivalizálás szen-
vedélyes kitöréseként, 
talán egy még annál is 
jobban elfojtott érzelmi 
vihar első kisüléseként. 

Darry Feerce rendező-
nek úgy látszik, különle-
ges érzéke van ahhoz, 
hogy fiatal, eladdig is-
meretlen színészeiket in-
dítson el a siker útján. 
A Goodbye, Colombus 
című Philip Roth regény 
filmváltozatában ő fe-
dezte fel Ali MacGraw-t, 
aki azután a Love Story-
val világhírűvé lett. Itt 
két valódi diákot válasz-
tott a főszerepekre, s 
mindkettő telitalálat. 
John Heyl Finmy-je és 
Parker Stevenson Gene-
je egyaránt meggyőző, 
árnyalt és vonzóan ter-
mészetes. A rendezőnek 
sikerült hiteles mellék-
alakokat is teremtenie a 
két főhős köré, s az 
egész film aranylóan 
napsütötte és rózsaszín 
tónusaival, finom hang-
szerelésével, sejtelmes-
ségével vonzó és megej-
tő képet ad az ifjúkor-
ról, s az ártatlanság el-
veszítéséről. 

A La Mancha lovagja, 
a nálunk is játszott mu-
sical filmváltozata vala-
miféle anti-alkímia ál-
dozata lett: aranyból 
változott porrá, agyag-
gá, vagy még inkább 
kristálycukorrá. Adva 
van Cervantes 370 éve 
diadalmas regénye, s az 
ebből készült Broadway-
musicaü, amely 2328 elő-
adást ért meg, mármint 
magán a Broadway-n, 
de idestova már több 
nyelvre fordították le, 
mint a Bibliát. Azután 
adva van Arthur HiUer, 
a tavaly Oszkár-díjra 

jelölt rendező; Sophia 
Loren, Peter O'Toole 
mint sztárok, Fellimi 8a-
tyricon-jának és Rómá-
jának operatőrje, Giu-
seppe Rotun.no, s a vég-
eredmény egy nagy pil-
lanatokat, emlékezetes 
részleteket nyújtó — 
rossz film. 

Hüier rendező meg-
tartja a színpadi válto-
zat kereteit, a „játék a 
játékban"-t: itt is az 
inkvizíció által bebör-
tönzött Cervantes adja 
elő a tömlöc mélyén 
rabtársai szórakoztatá-
sára és azok bevonásá-
val Don Quijote kaland-
jait. A baj ott kezdődik, 
hogy nem csupán a ke-
ret marad meg, hanem a 
színpadi dimenziók is, és 
a nagy lehetőségnek, a 
cselekmény kitágításá-
nak elmulasztása egy-
szerre kelti a nézőben a 
lassúság, nehézkesség, s 
a szűkösség érzetét. A 
további bajok forrása 
pedig az, hogy a film 
alapvetően érzelgős 
hangvétele mindhárom 
főszereplőt megfosztotta 
valódi karakterétől. Don 
Quijote világmegváltó 
idealizmusának nemes-
sége teljesen eltűnt egy 
szánrüvaló, kótyagos 
öregember gyulladásos 
szeme és májfoltos bőre 
mögött. A jóé tv ágyú 
Samcho Panza, aki tud-
valevőleg inkább érzé-
keinek, mintsem érzel-
meinek él, itt könnyesen 
dalol arról, hogy meny-
nyire szereti urát, Don 
Quijotét. Dulcineából 
pedig afféle cukrozott 
Kocsma Jenny lesz, 
gyűlöli ő is a fogadó kö-
zönségét, ahol szolgál, 
de sajnálja, védi, babus-
gatja a szegény búsképű 
lovagot, s az utolsó je-
lenetben apácához illő 
ruhában, megdicsőülten 
erényes arccal és gesztu-

sokkal bizonyítja jó útra 
tértét 

Olyan szerepet persze 
még nem agyaltak ki, 
amelyben Sophia Lorent 
nézni ne volna élvezet, 
s ő ebbe a Dulcineába is 
visz annyi tüzet szépsé-
get és szenvedélyt, hogy 
mindez együtt a film 
egyik menitőtényezőjévé 
válik. Ugyanúgy Gui-
seppe Rotunno néhány 
képe: a szubjektív ka-
mera szemszögéből 
fényképezett szélmalom-
jelenet ahol a malom 

egyik lapátján fennakadt 
lovaggal lélegzetelállító-
an forog körbe a világ; 
a pincebörtön totálja, 
mélyet magasállásból, 
függőlegesen fotografált 
az operatőr, s így a 
tömlöc még mélyebbnek, 
ijesztőbbnek hat. S vé-
gül a zene kellemes, fül-
bemászó, igazi sláger-
alapanyag; de a film-
ből még itt, a szentimen-
talizmusra hajlamos 
Amerikában sem lesz az 
év slágere. 

A fentiekkel szemben 
az Avantil-tói azt kapja 
az ember, amit a főcím-
ben foglalt nevek után 
eleve elvár. Jó tíz esz-
tendővel ezelőtt I. A. L. 
Diamond forgatókönyv-
író, Billy Wilder rende-
ző és Jack Gemmán, a 
kiváló komikus színész 
együttműködéséből szü-
letett meg a Legény la-
kás, melyre máig is jól 
szerkesztett, szellemes és 
szórakoztató vígjáték-
ként emlékezünk. Az 
Avanti! plakátján 
ugyanezek a nevek ol-
vashatók, s a film sem 
marad el amaz mögött. 

A Jack Lemmon élet-
rekei tette amerikai üz-
letember, ifjabb Wendell 
Arnbruster Olaszország-
ba utazik, hogy édesap-
ja holttestét hazaszállít-
tassa: idősb Arnbruster 



Jelenet Larry Peerce: Különbéke című filmjéből 

ugyanis vakációzás köz-
ben autóbaleset áldozata 
lett. Látszatra nem ép-
pen víg játék-téma, de 
már az első jelenetsor 
bebizonyítja, hogy 
mennyire az. Odafelé a 
vonaton Jack Lemmon 
magnóba mondja a 
gyászbeszédet apja fedd-
hetetlen, erényes életé-
ről, de perceken belül 
meg kell tudnia, hogy a 
végzetes autótúrán az 
öregúr nem volt egye-
dül. A vele levő hölgy 
nem volt más, mint a 
kövérkés, de igen bájos 
Miss Piggotta (Juliét 
Mills) mamája. A lány 
ugyanakkor érkezik meg 
Ischiába, mint Lemmon, 
s hasonló küldetésben. A 
két ember együtt bók-
lássza végig a bürokrá-
cia tekervényes útjait. S 
közben a mama és a pa-
pa emlékének adózva, az 
ő egykori asztaluknál 

ülve, az ő megszokott 
menüjüket fogyasztva 
óhatalanul egymásrata-
lálnaik. Á m a humor leg-
főbb forrása a pompá-
san kidolgozott részle-
tekben rejlik: akad itt 
motorbiciklis halottkém 
harmincféle pecséttel, 
festékpámával, aktákkal 
és dossziékkal a kabát-
zsebében; zsaroló hotel-
szolga, aki nem mulasz-
totta el lefényképezni a 
hajnalonta meztelenül 
fürdőző idős szerelmes-
párt, s később gyerme-
keiket, akik ebben is az 
elhunytak nyomdokába 
léptek; simamodorú, 
mindentudóan készséges 
szállodaigazgató, akinek 
minden hivatalban, mi-
nisztériumban van egy-
egy sógora-komája, s ez 
nélkülözhetetlen is az 
ólomkoporsó gyors be-
szerzéséhez, a különféle 
engedélyek soronkívüli 

kiállításához. Az olasz 
és amerikai „nemzeti 
karakter" is kap néhány 
fricskát: a mini repülő-
tér olasz őre kis híján 
megakadályozza a heli-
kopter leszállását, mert 
ebédidőben zavarják . . . ! 
A State Department (az 
amerikai külügyminisz-
térium) egyik főtisztvi-
selője viszont úgy érke-
zik meg Olaszországba, 
mintha ő lenne a „nagy 
fehér főnök". 

A remekül fényképe-
zett, káprázatos szépsé-
gű mediterrán táj csak 
háttere, s nem fő attrak-
ciója ennék a filmnek, 
aimély ötletes fordulatai-
val, frappáns párbeszé-
dei ved, telibetalált epi-
zódszereplőivel egy kel-
lemesen töltött este üdí-
tő emlékét hagyja a né-
zőben. 

ZILAHI JUDIT 



Filmről, színészről, B e r p n r o L 
BUDAPESTI BESZÉLGETÉS GUNNAR BjÖRNSTRAND-DAL 

Ahogy megjelenik a szigeti szál-
loda halljában, karcsú, elegáns moz-
gású alakja, őszhajú, szemüveges, 
rokonszenves arca alapján orvos 
professzornak, tudósnak, diplomatá-
nak is gondolhatnánk. Talán csak 
szemének sajátos, érdeklődő villa-
nása, figyelő tekintete sejteti a mű-
vészt. A Magyar Filmtudományi In-
tézet és Filmarchívum és a Svéd 
Filmintézet közös rendezésében má-
jusban a Filmmúzeumban lezajlott 
retrospektív Bergman filmsorozat 
bemutatóira érkezett Budapestre fe-
leségével együtt Gunnar Björnst-
rand. Találkozott a Filmmúzeum és 
filmklubok közönségével, magyar 
művészekkel, kollégákkal. Előadáso-
kat, filmeket nézett. Ismerkedett a 
fővárossal és a magyar tájjal. Azon-
nal rendkívül közvetlen kapcsolatot 
teremt egyszerűségével, emberi köz-
vetlenségével. Ez ad hitelt valóban 
lelkes szavainak, melyekkel eddigi 
magyarországi benyomásairól beszél. 

Ahogy hallgatom, a maszk nélküli 
arcra lassanként szerepek légiója 
rajzolódik. Hogyne lenne ismerős ez 
az arc, hiszen nálunk is több film-
jét játszották. Már a harmincas 
években filmezett! Aztán Bergman 
filmjei. . . Elegáns, szellemes víg-
játéki figuráktól kezdve, önmarcan-
goló, önkínzó, hamuszürke arcú 
szenvedőkig, mennyi alak, mennyi 
különböző jellem. A nagy Bergman 
filmek főszerepei: Szerelmi lecke, 
Fűrészpor és ragyogás, A hetedik 
pecsét, Arc, A nap vége, Tükör által 
homályosan, Úrvacsora, Szégyen, Rí-
tus ... / 

— Jó néhány évtizede a svéd szín-
háznak és filmnek egyaránt egyik 
vezető művésze. Kezdjük a sztereo-
tip kérdéssel: melyiket érzi magához 
közelebb? 

— Film és színház között nincs 
olyan nagy különbség a színész szá-
mára, mint ahogy azt sokan gondol-
ják. Filmben is éppen úgy, mint a 

• színházban meg kell teremteni egy 
tragikus vagy komikus alakot. A szí-
nész mindkét műfajban, ezen a te-
remtő lehetőségen át találhatja meg 
saját magát. 

— Mégis, a filmszínészetnek meg-
vannak a sajátos feltételei. 

— A film kezdetben idegen volt 
számomra. Bizony, ez már elég ré-
gen volt, mikor mint színpadi szí-
nész elkezdtem filmezni. Akkor sze-
rettem meg a filmforgatást, mikor 
megismertem lehetőségeit, tisztába 
jöttem a technikával. Mikor az ope-
ratőr figyelmeztetett, hogy ne gesz-
tikuláljak annyit össze-vissza, mert 
életlen lesz a kép, vagy a hangmér-
nök felhívta rá a figyelmet, mi-
lyen irányban beszéljek, hol vannak 
a mikrofonok, mert ha ezt nem 
veszem tekintetbe, rossz lesz a hang. 

— Nagyon sok filmben játszott. 
Több világsikerben. Van-e ezek kö-
zött olyan, melyet különösen szeret? 

— Kedvenc filmjeim a Várakozó 
asszonyok, Szerelmi lecke, Nyári éj 
mosolya. 

— Valamennyi Bergman filmje. 
Kapcsolatuk elég messzire nyúlik 
vissza. 

— Most már igencsak régi ismerő-
sök vagyunk. 1946-ban játszottam 
először, még csak kis szerepet, 
Bergman-filmben. Legalább tizenöt 
filmjében játszottam főszerepet. 
Nemcsak filmen, színházban is 
együtt dolgozunk. Egyébként már 
ismert vígjátéki hőse voltam a svéd 
filmnek, mikor Bergman a Várakozó 
asszonyok egyik főszerepét rámbízta. 
Bergman ezt a filmjét is, mint né-
hány más alkotását, komédiának ne-
vezte. Később tragikus hangvételű 
filmjeiben is főszerepeket alakítot-
tam. 

— Milyen a munkatársi kapcsola-
tuk? 

— Bergmannal nagyon jó együtt 
dolgozni. Hagyja a színészt alkotni. 



A forgatókönyvet jó előre megka-
pom, van időm tanulmányozni. Már 
a forgatás megindulása előtt hosszan 
beszélgetünk a filmről. A jelenete-
ket úgy alakítja ki, hogy előbb 
egy laza szituációt teremt, melyben 
a színész szabadon játszhat. Berg-
man eleve beleszámítja a koncepció-
ba a színész elképzelését is. Ebből a 
laza vázlatból alkot végül egy olyan 
magot, mely körül kialakulhat a je-
lenet. 

— Mi a véleménye arról a felju-
gásról, melyet legszélsőségesebben 
Antonioni képvisel, hogy a filmszí-
nésznek nem kell megértenie a ké-
szülő filmet, egyszerűen csak „lé-
teznie kell"? 

— Számomra elképzelhetetlen 
lenne olyan munka, amilyet An-
tonioni valósít meg. Egyszerűen fel-
foghatatlan. Bergmannál a színész-
nek alaposan fel kell készülnie. Berg-
man nagyon figyelmesen, de gyöt-
rődve dolgozik. Gyakran előfordul, 
hogy három napi forgatás után, mi-
kor a munkát nagyszerűnek tartot-
ta, a muszterek megnézése után ki-
jelenti: szép volt, jó volt, akár foly-
tathatnánk is, de holnap újra vesz-

szük az egészet, valahogy mégsem 
ez volt az igazi. Egy alkalommal 
Harriet Anderssonnal dolgoztunk 
együtt. Ö azt mondta, úgy érzi, nem 
sikerült a jelenet. Vegyük újra. — 
Felesleges — mondta Bergman, így 
jó lesz. Aztán egy hét múlva egy-
szercsak megszólalt: — Melyik is 
volt az a jelenet? Forgassuk csak le 
mégegyszer. A színész valóban társ-
alkotó nála. A nap végét forgattuk. 
— így jó lesz — mondta egy beál-
lítás után. Szokás szerint még egy 
ismétlésre került volna sor. — Áll-
junk le — mondta —, valami hány-
zik ebből a jelenetből, csak nem tu-
dom, hogy mi. Hozzám fordult: — 
Érezd át, éld át kérlek mégegyszer. 
Akkor majd rájövünk, mi hiányzik. 
Egyébként gyakran előfordul nála, 
hogy az érzelmekre hivatkozik. Ko-
rántsem kell „intellektuálisan" fel-
fogni nála a szerepet. Tulajdonkép-
pen ő sem intellektuális alkat. Ez 
talán furcsán hangzik, mert Berg-
mant szeretik agyon-analizálni. Ez 
ellen ő tiltakozik legjobban. Ilyen-
fajta kérdésekre, hogy ezt vagy azt a 
szimbólumrendszert kell-e itt meg 
ott érteni, csak morcos „nem"-ek a 
válaszai. 



— ... Noha világa valóban bonyo-
lult. 

— Egyetértek Bergmannal abban, 
hogy a színház és a film is egyfajta 
pszichoterápia. Egyébként szkizof-
rén betegekkel is folytattunk olyan 
kísérleteket, melyek a játék felsza-

badító, gyógyító hatását bizonyítják. 
Azt hiszem egyébként, hogy a színé-
szek nagyrésze is neurotikus, de 
nem pszichopata! Ingmar pedig ja-
víthatatlan hipochonder. Előfordul, 
hogy reggel halálfélelemmel ébred, 
kijelenti, hogy hatalmas láz gyötri. 
Azonnal hőmérőt kerít, így kuporog, 
hóna alatt a hőmérővel, mely — 
mondanom sem kell —, még har-
minchat hatot sem mutat. 

— Mennyit próbálnak, mennyi a 
munkaidő? 

— Színházban két hónap a próba-
idő Bergmannál. Ennyi kell, hogy 
egy jó előadás létrejöjjön. Filmjeit 
általában hat hét forgatási idő alatt 
készíti el. Négy-ötpercnyi, a filmben 
felhasználható, úgynevezett „hasz-
nos" anyag készül el naponta. A 
forgatás alatt is több alkalommal 
összeül a stáb, a színészek is, megbe- A 
széljük a filmet. Ujabban, a tévé-
módszer hatására, több kamerával 
is dolgozunk egyszerre. 

— Hogyan dolgozza ki szerepeit? 
— Nem a szerep közeledik hoz-

zám, én közelítek a szerephez. A 
legegyszerűbb embernek is rendkí-
vül bonyolult a világa. Azt hiszem, 
lényegében az a művész feladata, 
hogy lehántsa az esetlegességeket, 
kiemelje azt, ami a szerep lényege. 
Felmutatni az embert a maga össze-
tettségében, ennyi a színész feladata. 

KARCSAI KVLCSÁR ISTVÁN 



Könyvsikerek - filmen 
(Filmlevél Münchenből) 

A müncheni újságok hirdetésrova-
tai öles betűkkel kínálgatják a leg-
különfélébb filmeket. A filmvilág 
újdonságai elég gyorsan műsorra ke-
rülnek. Folyik a harc a közönség 
meghódításáért. Nem sok sikerrel. 
Az előadások kezdete előtt néhány 
perccel is oda lehet állni a pénztár-
ablak elé: jegy mindig van. Az elő-
kelő bemutatómozik borsos árakon 
adják a jegyeket: nyolc-kilenc már-
kát elkérnek egy-egy jobb helyért. 
A reklámszakemberek egyre újabb 
és újabb ötletekkel csábítják az ut-
cákon ténfergő vendégmunkások tö-
megeit vagy a turistákat. A münche-
niek jobbára megelégednek a tele-
vízió kínálta öt csatornával (kettő 
osztrák adó). Még a hangzatos cí-
mek: Szerelem három dimenzióban, 
Meztelenek és perverzek sem na-
gyon növelik a mozik bevételét. 

Egyetlen mozi van állandóan te-
le, az igazat megvallva az sem mo-
zi, inkább csak vetítőterem: a Stadt-
museum nagysikerű sorozatban mu-
tatja be a német film történetének 
nagy alkotásait. Itt a helyárak mér-
sékeltek: 2 DM egységesen, tanulók-
nak egy márka. Ám a régi filmek 
felújítása nemcsak a Stadtmuseum 
privilégiuma, a város központjában 
működő Theatiner Filmkunst, vala-
mint Schwabing, a művésznegyed 
egyik kis mozija, az ABC, és az Isa-
bella Studio (szintén a Schwabing-
ban) sorra mutatják be a régmúlt 
és a közelmúlt nagy filmjeit. 

Többnyire fiatalok ülnek be az es-
ti vagy az éjszakai előadásokra: a 
jelen nagy alkotásait állandóan 
szembesíteni lehet a régi nagyokkal. 
Polanski, Kubrick, Bunuel filmjei 
mellett a műsorok figyelmes böngé-
szője mindig elcsíphet egy-egy 
Chaplint, Pabstot, vagy Orsón Wel-
lest, hogy csak néhány nevet ragad-
jak ki. És a régiek fényében (vagy 
homályában) az új filmek is más 
értékskálára kerülnek. Bevallom, a 
régi és új filmek mohó habzsolásá-
ban az összevetés nem mindig a 
modernnek kedvezett. 

Az új filmek áradatából talán két 
filmet érdemes kiemelnünk: mind-
kettő érdekes elemzésre ad alkalmat, 
s mindkettő két nagysikerű könyv 
filmváltozata. 

George Roy Hill filmjéről, amely 
Kurt Vonnegut jr. Az ötös számú 
vágóhíd című regényéből készült 
(magyarul is megjelent a Nagyvilág-
ban) — már sokfelé és sokan írtak. 
Vonnegut a permanens emlékezés, a 
felejteni nem tudás tragédiáját írta 
meg, és ezt a feszült lelkiállapotot a 
film formanyelvére még hatásosab-
ban sikerült átültetnie a rendező-
nek. 

A főhős, Billy Pilgrim (pilgrim: 
zarándok) amerikai pilótaként részt 
vett a második világháborúban, gé-
pét lelőtték, fogságba került, s Drez-
dában az ötös számú vágóhídon dol-
gozik. Átéli és túléli az emlékezetes 
drezdai szőnyegbombázást, hazake-
rül, de képtelen szabadulni a há-
ború iszonyatos élményeitől. Képze-
letbeli világba menekül, egy idegen 
bolygóra, ahová maga mellé képze-
li a képesmagazinban látott bájos 
filmszínésznőt is. 

Ez a regény első, közvetlen síkja, 
a cselekmény közege. Ám a képi 
megoldás, a vágás „filozófiája" egy 
tartalmasabb, második szférát is lét-
rehoz. A háború traumáitól való me-
nekülés természetes reakciója az 
egészséges emberi lelkialkatnak, ám 
Billy Pilgrim képzeletében és érzel-
mi reagálásaiban az emlékképek 
megkettőződnek: a jelennel, az ame-
rikai valósággal azonosulnak és kon-
frontálódnak. A náci fotoriporter lát-
ványos pózba állítja be a rongyos, 
női bundába öltözött „legyőzöttet", 
s a kép azonnal átvált az otthoni 
ünnepélyes családi fényképezésbe. A 
hadifogolytáborban az amerikai ka-
tonák saját „vezetőt" választanak, s 
a gyűlés képei belemosódnak az ele-
gáns, amerikai társaság „választásá-
ba", ahol Billy bekerül a „társaság-
ba". S a kényelmes repülőút is a le-
zuhanás emlékgócait tépi fel. Billy 
Pilgrim egyszerre menekül a háború 
emlékeitől és a jelen tényeitől. 

A film lélektanilag jól indokolja 



ezt a kettős menekülést. Az amerikai 
villa vendégei előtt százszor meg 
százszor el kellene ismételnie repü-
lőgépe lelövésének, és az ő csodá-
latos megmenekülésének történetét. 
A hallgatóság számára mindez sztori, 
esetleg történelem, de Pilgrimnek ez 
maradandó trauma, legbelsőbb ma-
gánügy. És nem a nélkülözések, tes-
ti szenvedések tették elviselhetetlen-
né számára a múltat, hanem az em-
beri érzelmek, a spontán gyengéd-
ség és jóságigény állandó konfrontá-
lása a gyűlölettel, az erőszakkal, a 
pusztítással. 

A film legemlékezetesebb jelene-
te: a hadifoglyok megérkeznek Drez-
dába, s a pályaudvarról a városon 
át a vágóhidra vonulnak. Egy bicegő, 
szikár német tiszt vezeti a menetet, 
a foglyokra tejfelesszájú puskás si-
hederek felügyelnek. Bach zenéje 
szól, s a veterán tiszt végigvezeti a 
menetet a történelmi múltú városon. 
A kamera végigpásztázza a pufók 
angyalszobrokat, s a bámészkodó já-
rókelőket. Mindegyik arc egy-egy jel-
lemtanulmány: a szánakozás, kö-
zöny, megrendülés, szégyenkezés. Az 
egyik őr ártatlan gyermekmosollyal 

és örömmel integet fel egy ablakba. 
Talán ez a lány az első szerelme. És 
a menet halad tovább, Bach zenéje 
egyre fokozza a nézőben a szituáció 
bizarrságát. Aztán a gyerekek is elő-
kerülnek: ott lábatlankodnak a cso-
port előtt, majd elvegyülnek a fá-
radtan lépkedő férfiak között. A há-
ború néhány pillanatra félbeszakad, 
az erőszak törvényeit a gyerekek mo-
solya felfüggeszti, nincs öldöklés, 
nincs bombázás, csak vidáman han-
cúrozó gyerekek vannak, csak pu-
fók angyalkák, csak Bach zenéje. S 
ekkor előlép egy jólöltözött, vaske-
resztes, nyilván hadirokkant öregúr, 
félrelöki a kacagó gyerekeket és po-
fonvágja Pilgrimet. 

A film készítői ide rejtették el 
Pilgrim kettős menekülésének pszi-
chés okait, tömörebben és hatáso-
sabban, mint maga a regény. Két 
reálisan létező valóságszféra közül 
a jobbik, a humanista alulmarad. 
Pilgrimben ez az alulmaradás érzése 
állandósul, s ez okozza a maradan-
dó traumát. Az emberi érzések hiá-
nyát, a tartamatlanságot a saját 
jelenéből sem tudja kiiktatni, a pa-
zarul berendezett villából, a család-



ja és a társaság elől is a kutyájá-
hoz menekül, csak az állatnak van 
„szíve". 

A történet végén Billy a képzelet-
beli bolygóról visszatér ugyan a Föld-
re, s egy óriási — szintén képzelt — 
előadócsarnokban nagy tömeg előtt 
beszámol fogságáról, de hajdani gyű-
lölködő hadifogolytársa ismét felbuk-
kan és egy távcsöves fegyverrel or-
vul lelövi. A háború képei pedig a 
motorbiciklin előszáguldó barátsá-
gos szovjet katonák megjelenésével 
érnek véget. 

Sem a regényíró, sem a film ké-
szítői nem oldották meg a kettős me-
nekülés pszichológiai problémáit. Az 
igazi válaszadás elől elegánsan ki-
tértek. Pilgrim a háborút és az ame-
rikai életformát csak elviseli, éppen 
ezért képtelen elviselni bármelyiket 
is. A túlélés vágya hajtja, s éppen 
ezért nem éli túl lelkileg egyiket sem. 
Sem a nyílt brutalitást, az értelmet-
len pusztítást, sem az önelégült szu-
pertársadalom reklámidilljét, és ró-
zsaszínű pitiánerségét. 

Pilgrimben benne él a tartalmas 
élet igénye, de jelleméből hiányoz-
nak azok a morális alapelemek, ame-
lyek megakadályoznák a passzív ma-
gatartás csődjét. A múlt emlékein 
nem tud változtatni, s hiába mene-
kül előlük a jelenbe, ezt a jelent 
sem képes megváltoztatni, s sajátma-
ga kedve és igénye szerint formálni. 
Pedig a múlttól csak így szabadul-
hatna meg. Tertium non datur. 

A másik film John Maas doku-
mentum regényéből a Valachi dosz-
szié-ból készült, amely néhány év-
vel ezelőtt sokáig szerepelt a best-
seller listán. Valachi mintegy har-
minc évi maffia tagság után tudo-
mányos pontossággal rajzolta fel a 
Cosa Nostra titkos szervezet össze-
függéseit. A film rendezője, Terence 
Young, a James Bond filmek ké-
szítője, igyekezett megmaradni a do-
kumentum-stílusban, s az izgalmat 
keltő bevezetés után — Valachit a 
börtönben saját társai akarják elten-
ni láb alól — a különzárkába félre-
vonuló „áruló" elbeszélése nyomán 
megelevenedik a vallomás. A dátu-
mok pontos megjelölésével, tévéhí-
radószerűen láthatjuk a különböző 
gyilkosságokat, bűntetteket. Az egy-
mással vetélkedő banditacsoportok 

— mint az Amerikába szakadt ola-
szok érdekvédelmi szervei — végül 
egyetlen hatalmas szervezetbe tömö-
rülnek. 

A film azonban a legfontosabb 
kérdésre nem ad választ. A látszó-
lag polgári, sőt nyárspolgári életet 
folytató kisemberek útja miért ve-
zet törvényszerűen a maffia karjai-
ba? Valachi főnökének az életrajza 
világosabb, egyértelműbb: több nyel-
ven beszél, hatalmas könyvtárat 
gyűjtött össze, lakása tele van ér-
tékes műkincsekkel. Példaképe Juli-
us Caesar. (Az ötvenes-hatvanas éve-
ket idéző képsorok már „szalonké-
pes" üzleti tárgyalásként mutatják 
be a maffia-főnökök találkozását.) 
A szervezet vezetőinek a hatalom-
vágyát és pénzéhségét az anarchiz-
mus motiválja: kisszerű diktátorok 
ők, akiknek egyetlen célja: minél kö-
zelebb férkőzni a „big biznisz" hú-
sosfazékjához, amely biztosítja nagy-
polgári kényelmüket. Számukra a 
maffia nem érdekvédelmi szerv, 
nem a faji, nemzeti összetartozás 

Charles Bronson a Valachi-dosszié 
főszerepében 



Valerte Perrine — George Boy HU1: Az 
ötös számú vágóhíd című filmjében 

erősítője és ébren tartó ja, pozíciójuk 
és életkörülményeik sokkal absztrak-
tabbá tették ezeket a hajdani kom-
ponenseket. 

Ám a Valachi-féle egyszerű kis-
embereket csak a könnyű pénzszer-
zési alkalom csábította a szervezet-
be? Vagy éppen a társadalom de-
moralizáló vastörvénye sodorta őket 
a banditizmusba? Maas könyve 

„csak" adatokat sorol fel, ám a ren-
dező lélektanilag menteni igyekszik 
főhősét: nem sokkal a letartóztatása 
előtt, Valachi „majdnem" megaka-
dályozza, hogy társát meggyilkol-
ják — vérében fetrengve hagyják ott 
Valachi vendéglőjében —, de a vé-
gén mégis ő vet véget szenvedései-
nek, megadja neki a kegy elemlövést 
— (Mennyivel hitelesebb és líraibb 
A lovakat lelövik, ugye? kegyelem-
lövése!) Ez az ellágyulás azonban 
csak rendezői fogás, mint ahogy 
Valachi öngyilkossági kísérlete is túl 
hangsúlyos helyet kap a filmben. 
Young megpróbálja relatíve rokon-
szenvessé tenni a három évtizeden 
át hidegvérrel gyilkoló Valachit. 

Bár a film okosan és kellő társa-
dalmi háttérfestéssel rajzolja fel a 
maffia arculatát, az egyéni portrék, 
főként Valachi alakjának a megfor-
málásával azonban, valamint néhány 
szentimentális vagy lírainak szánt 
jelenettel a könyv határozott és fél-
reérthetetlen társadalombírálatát 
megható egyéni „tragédiává" eny-
híti. A befejezés patétikusra sike-
rült. A vallomást rögzítő nyomozó, 
aki valóságos cellatársa lett Valac-
hinak, prófétikusan azt jövendöli, 
hogy Valachira még akkor is em-
lékezni fognak, amikor a főnökeit 
már régen elfelejtették. Erre rímel 
a befejezés, amikor a film szerényen 
és „tárgyilagosan" közli, hogy Va-
lachi hét évi börtön után természe-
tes halállal halt meg — kilenc hó-
nappal főnöke halála után. 

A rendező nem fukarkodott a lö-
völdözésekkel és kiömlő vértócsák-
kal. Maas könyvének szikár, doku-
metumprózáját „életszerűbbé", meg-
nyerően naturalistábbá színezte. A 
tárgyilagos és éppen ezért mélyebb 
összefüggéseket feltáró elemzést a 
film szentimentális és nemegyszer 
hatásvadászó elemekkel oldja fel. 
S bár néhány epizódja találóan mu-
tat rá a maffia nagypolgári, anar-
chista jellegére, annak „vezéri" ál-
maira, az alapvető kérdésre nem 
ad választ: sem lélektanilag, sem 
társadalmi összefüggésben nem vá-
zolja fel meggyőzően a Valachi-féle 
kisemberek tragédiáját, hogy mikép-
pen ülnek fel a nemzeti együvétarto-
zást és érdekszövetséget hirdető de-
magógiának. 

APOSTOL ANDRÁS 



A LÚDLÁB KIRÁLYNŐ 
a n a t o l e f r a n c é k é p e r n y ő n 

sok, bölcs-bohém abbék, 
sziliekkel, gnómákkal, 
légi, lényekkel bajlódó, 
fellegjáró, eszelős tudó-
sok világa, egyáltalán, 
az Anatole France-nak 
oly otthonos kor, a 
XVIII . század, X V . La-
jos kora, igen távoleső-
nék tetszett a mi kutya-
kaparó fogadóinktól, ga-
rabonciásainktól, a mi 
XVIII . századbeli gond-
jainktól-gondolatainktól. 

Mégis, amint megje-
lenít a képernyőn Mátay 
Lívia díszletében a ge-
rendák ácsoiata alatt az 
a francia pecsenyekony-
ha, félkezében könyvvel, 
félkezében nyárssal az 
elragadó Nyársforgató 
Jakab, amint megjelent 
Coignard abbé D'Asta-
rac, Angelus fráter, a 

Jehovával személyes vi-
szonyban álló, agg Mo-
saide s a többiek sora: 
Catherine, Jahel, D'An-
quetil — már tudható 
volt, hogy a Lúdláb Ki-
rálynő adaptálója és 
rendezője, Horváth Z. 
Gergely, hallja ennek a 
regénynek a hangját, is-
merd arányait, a stílu-
sát. Tudja, hogy a re-
gény külső mozgalmas-
ságaiból mennyit visel 
el a képernyő intimitá-
sa, s hogy a belső moz-
galmasságból mennyit 
kell meghagyná, hogy a 
nézőt túl ne terhelje az 
amúgyás fényképezhe-
tetlen gondolattal. Egy-
szóval Horváth Z. Ger-
gely jól válogatott, s vá-
lasztéka Francé gazdag 
gondolatvilágából az 

Piros Ildikó és Bessenyei 
Ferenc 

F lüozófiai regény, de 
a roston sülő kappan in-
gerlő szaga terjeng kö-
rülötte ; gnosztikus gő-
zöileet ereszt és alkimis-
ta párákat, de csiklandó 
női illatszereinek: sűrűbb 
a felhője. Viták folynak 
benne bűnről és erény-
ről, okokról és követ-
kezményekről, teológiá-
ról és művészetről, ra-
cionálisról, irracionális-
ról, de a szellemi kalan-
dozásokat testi ka-
landok kísérik ágyban, 
országúti fordulóikon, le-
dér csipkeverőnök erké-
lye alatt. Eszméi izgal-
masak, de nem kevésbé 
azok a gömbölydedségek 
sem, melyek a mély ru-
hákivágásofcból kiígér-
getnek. 

Éppen televízióra való 
A Lúdláb királynő, Ana-
tole Francé javakörabeli 
regénye: filozófiának 
kalandos, kalandregény-
nek filozofikus, játékos-
nak tartalmas, súlyos-
nak könnyed. Intim 
film-eszközökkel, még-
initimebb tévéfilm-esz-
közökkél oldható meg, 
nagyiramú cselekmény 
nem tereli él a figyel-
met a szellem fordula-
tosságairól, túlzott gon-
dolatiság nem von el a 
mesétől. Képernyő-ará-
nyú mű. A könyv fordí-
tójának, Vas Istvánnak 
csillanó észrevétéle sze-
rint: „jóleső remekmű". 
Nem töm meg, de jólla-
kat s megfuttatja a vér-
keringést és a gondolat 
anyagcseréjét. Francia 
koszt. 

Ezért is volt bizonyta-
lan, él tudják-e készíte-
ni magyar fűszerekkel, s 
hogy a receptje egyálta-
lán nekünk való-e? A 
Lúdláb Királynőhöz 
címzett, Ménétrier-féle 
lacikonyha, az ott meg-
forduló kóbor kapucinu-



operatőr Czabarka 
György közreműködésé-
vel már akkor is Louis 
Quinze festőinek, Frago-
nard-nak, Boucher-mak, 
Moreau-nak bájos, egy 
kicsit édeskés modora 
szeriint osztotta el a ké-
peken, ha a felvételek 
túlnyomó része műte-
remben készült is és 
nem a kacér, kalandra 
és szerelemre csalogató 
természetben. 

'Mint Francé eszméit, 
úgy a figuráit is jól vá-
lasztotta ki a rendező. 
Coignard-nak, ennek a 
„virágzó szeüiemniek" a 
szerepére kikereste Bes-
senyei Ferencet, akiben 
erő és emberséges gyen-
geségek jól kiegészítik 
egymást, D'Astaracra 
Tomainiek Nándort, aki 
erunek a fura tudósnak 
az önkívületeit, a meg-
szállottságait őszintén és 
szuggesztíven tudja vé-
gigélni, Mosaide-re Ma-
jor Tamást, aki a figura 
mágikus egyéniségét 
kellő iróniával tudja ol-
dani. De ugyancsak biz-
tos rendezői szemre vall 
Angelus szerepét Garas 
Dezsőre, D'Anquetilt 
Bujtor Istvánra, Jáhelt 
Piros Ildikóra, Cathe-
rine-t Almási Évára, 
Nyársforgatót a vonzóan 
naiv Felföldi Lászlóra, s 
egy-egy rájuk szabott 
szerepet Náray Terire, 
Kozák Lászlóra, Gáti Jó-
zsefre, Greguss Zoltánra, 
Kelemen Évára osztani. 

A Lúdláb Királynőhöz 
írt tanulmányában Vas 
István azt írja, hogy 
„az egész regényt áthat-
ja, még a legbővérűbb 
kalandok közepette is, a 
könyvek emléke, mámo-
ra, a könyvesboltok, 
könyvtárak hangulata". 
Ezt a légkörét sikerült 
megőriznie a tévé-vál-
tozatnak is. 

MATRAI-BETEGH BELA 

<? külföldi tudósítók? 
A képernyő természetesen azért van, hogy azon mindig 

lássunk valamit. Vagy valakit. Lehetőleg mozgás köz-
ben. De a fotóval is megelégszünk, ha valamilyen távo-
li eseményt, technikai okokból, csak állóképekkel tud 
érzékelhetőbbé tenni a televízió. Itt azonban óvatosságra 
van szükség: a felesleges kép gyakran eltávolíthat az 
eseménytől. Ha az osztrákok elleni futballmérkőzést 
úgy közvetítené Vitray, hogy közben mindvégig a két 
csapatról készült fotót látnánk, amint a huszonkét fiú 
szembenéz velünk a képernyőről: hamar átkapcsolnánk 
a rádióra. Magazinok sőt napilapok megpróbálják „ké-
pesíteni" bel- és külföldi híranyagukat egyaránt. De a 
legnagyobb ritkaság, hogy a tudósításba — élénkítésül — 
elhelyezik a tudósító fényképét. Majd ha valamilyen 
ritka riporteri bravúrral lep meg bennünket vagy eset-
leg kitüntetik. De csak abból az alkalomból, hogy tudó-
sít? Nem tudom, a televízió hogyan szokott rá erre: de 
tagadhatatlan, hogy külföldi tudósítóit akkor is megis-
mernénk, ha álmunkból keltenek fel. KI ismeri Így az 
elnökük képét vagy a magyar tudósokét, művészekét, ál-
lamférfiakét? Nem az irigy kolléga beszél belőlem, ha-
nem a. dramaturg. Ha híradás közben perceken át a 
tudósító képét látom, amint a telefont a fülén tartva 
értelmesen néz engem: az az érzésem támad, hogy fe-
szült figyelemmel hallgatja a budapestról kapott külföldi 
híreket. Ilyen néma érdeklődéssel ugyanis nem mondani 
szokták a híreket, hanem hallgatni. Azután van olyan 
rokonszenves arcú külföldi tudósítónk, akit a változatos-
ság kedvéért, ugyanilyen pozitúrában, de mosolyogva 
fényképeztek le. Egy mosolygós ember mindig kellemes 
látvány. De amikor a budapesti stúdióból külföldi sztráj-
kokról, szerencsétlenségekről, emberrablásról vagy ki-
sebb helyi háborúkról értesül — s ő azon is csak moso-
lyog: a néző méregbe jön, miért küldenek ilyen cinikus 
embert külföldre. Megesik, hogy telefon nélkül láthat-
juk a tudósítót; csak a portréját. De mivel azt nem 
Picasso festette: huzamosabb Idő után igazi örömet csak 
az Itthon maradt családtagok lelnek benne. A néző fe-
szengeni kezd. S ha már érettségi képeket láthatunk ró-
luk, mutassanak valamit a gyerekkorukról is. Esetleg 
csecsemő korukból, amint dundl kis lábacskáikkal kalim-
pálnak a pelenkázó asztalon. Ilyen kép biztosan akad 
otthon. Szerencsére, külföldi tudósítóink nemcsak te-
hetségesek, hanem fotogének is. Azaz jó fényképeket 
lehet készíteni róluk. Annál meglepőbb, amikor ezek a 
férfias arcok — a nagyobb érdekesség kedvéért — 
hangjukat ls hallatják a távolból; „egyenesből" tudósí-
tanak. Mintha valamennyinek súlyos hörghurutja lenne. 
A beavatottabb tévénéző tudja, hogy nem kell aggódnia 
miattuk: csupán annyi történt, bogy telefonba mondott 
tudósításaikat idehaza magnóra vették, s arról közvetí-
tik nekünk. Sajnos gyakran csak sejteni lebet, milyen 
érdekes eseményekről számólnak be: érteni nemigen. 
Persze, ha telefonon felvett tudósításalkat Itthon Ta-
kács, Kudlik vagy Varga olvasná fel: egyszerre megvál-
tozna minden, s nem kellene olyan feszülten figyelnünk, 
mit nyelt el mondataikból a telefondrót. Vajon valóban 
„érdekesebb" ez Így? Talán, ha arra gondolunk, hogy 
a Holdon járkáló űrhajósok beszélgetését mlyen tisztán 
lehet érteni — érdekesnek hathat, hogy egy belgrádi 
telefon-hangnak még mennyi technikai nehézséggel kell 
megküzdenie. 

HÁMOS GYÖRGY 



Lauterburg városparancsnoka 
Ezúttal — s valóban 

tisztelettel — hadd vi-
tatkozzam e néhány sor-
ban a nézővel, akinek 
szavait sokfelől hallhat-
ja a kritikus. A tévé 
műsora — társasági té-
ma. Sőt ideológiai, poli-
tikai magatartást vizs-
gáló viták tárgya. 

De a lényegre: Lau-
terburg városparancsno-
káról van szó. Erről a 
történelmi méretekben 
gondolkodó tiszta és 
okos emberről, aki ere-
dendően emberséges ter-
mészetét olyan magától-
értetődő egyszerűséggel, 
olyan harmonikusan éli 
a különös és ellentmon-
dásos helyzetben. Ta-
pasztalom, hogy a nézők 
egy része mégsem úgy 
fogadta őt, ahogy meg-
érdemelné. Vajon mi le-
het az oka annak, hogy 
ez a tiszta ember, aki a 
halál közelében küzdő 
frantkatona volt, aki 
már sokszorosan rászol-
gált a békés élet egysze-
rű szépségeire s aki a 
háború után másként, 
de ugyanazért a célért 
— az emberi élet lehe-
tőségeiért — vállalja a 
továbbszolgálatot: olyan 
kevéssé értették meg? 

Pedig Lubencov, Ka-
zakevics kisregényének 
(és az ebből írt tévéjá-
téknak) hőse, mint egy 
felszabadított német vá-
ros szovjet katonai pa-
rancsnoka éppen azokat 
az erényéket képviseli, 
amelyek olyan meggyő-
zően hatnak — általá-
ban — a nézőre, olyan ro-
konszenvet ébresztenek 
benne és az emberi azo-
nosulás lehetősége által 
annyira megkönnyítik a 
hős-képviselte gondola-

tok megértését, befoga-
dását. 

•Lubencov megértő, tü-
relmes, tele van biza-
lommal az emberek 
iránt, helyzetével soha 
vissza nem él — sem 
mint egy győztes hadse-
reg képviselője, sem 
mint hatalommal fölru-
házott ember. S amellett 
Lauterburg városa — 
kicsiben az egész —, 
egy olyan történelmi 
pillanat jelképe, amikor 
minden döntés a jövőt 
formálja. Lubencov vál-
lalja ezeket a döntése-
ket, s következetes ma-
rad akkor is, ha vissza-
élnek bizalmával, akkor 
is, ha karrieristák, perc-
emberkék a maguk útját 
akarják simábbá tenni 
az ő kárára. Sem közhe-
lyek, sem rágalom, sem 
a személyes érdekék 
meg nem ingatják. Még-
sem afféle mesebeli hős. 
ö t is megérinti a kétely, 
egy tilalmas szerelem 
szép ígérete — s a fá-
radtság. Képes kitartani 
— az emberi igazság 
hitével. 

Harsányt Gábor 

És nem jut el igazán 
nézőihez? Miért? Hát 
egy rosszul kivilágított 
jelenet, néhány túlérzel-
mes mondat, egy-két fö-
lösleges narrátor-szöveg, 
a fölösleges patetikus 
kísérőzene, egy bizony-
talanul kiválasztott szí-
nészarc ennyire éltakar-
ná a lényeget? 

Ügy látszik igen. Pe-
dig Bitskey Tibor igazán 
kitűnő s meggyőző cím-
szereplő, Tordy Géza, 
Harsányi Gábor, Bánky 
Zsuzsa nagyszerű part-
nerek. 

Talán az előadás mo-
dora fosztotta meg a né-
zőt az élménytől s az 
érzelmi azonosulás lehe-
tőségétől. így kapnak 
azután olyan nagy sze-
repet a produkciónak — 
kevéssé sikerült részle-
tei. Mert a részletek — 
az egészet építik. A 
megbontott egyensúly 
nem adhait teljes él-
ményt. 

S ha így van, akkor 
ez az elképzelt vita mé-
giscsak elmarad. 

HÁMORI OTTÓ 

Harsányt Gábor és Bitskey Tibor 



A N G E L I K A 
Miközben a Tévé ze-

nés színház legutóbbi 
produkcióját néztem, 
úgy éreztem; leleplező-
döm. Kiderül, hogy ko-
rábban írt dicsérő jelző-
im, helyeslő mondataim 
a vállalkozás kísérletező 
kedvének, a sorozat szí-
nességének szóltak —, 
az igazi örömet mégis a 
jól sikerült, eredményes 
megvalósítás okozza. 
Ibert szellemes, kolorit-
hatásokban bővelkedő, 
könnyed kézzel odave-
tett, ám fölényes mes-
terségbeli tudásra és 
fantáriára valló opera-
komédiája nem „kultúr-
politikai tett"-ként ke-
rült a képernyőre, nem 
honosított meg új mű-
fajt, nem népszerűsített 
kortársi alkotást, nem 
teremtett alkotói fóru-
mot, nem támasztott fel 
méltatlanul feledésbe 
merült kompozíciót —, 
csupán pompás játékot, 
remek operaszínpadi 
előadást produkált. S ha 
úgy tetszik, ez is kultúr-
politika, ez is a széles-
körű közönség megnye-
rését, ízléses, nemes szó-
rakoztatását célozza, 

az operaműfaj megked-
velhetőségének lehetősé-
gét eredményeri. 

A siker mindenekelőtt 
Horváth Ádám rendezői 
munkájának köszönhető: 
nem is egyszerűen el-
képzelésének és fantá-
ziájának, humorának és 
ötletességének, a pro-
dukció mozgalmasságá-
nak és az operai helyze-
tek ügyesen filmszerű 
kiaknázásának, hanem 
elsősorban az énekesek-
be vetett bizalmának. 
Legkiválóbb operaházi 
művészeink már jóné-
hányszor bebizonyítot-
ták, hogy a modoros 
színpadi mozgás, a tipi-
kusan „operainak" tar-
tott, olykor komikusan 
pantomimszerű, széles 
gesztusokkal operáló 
színpadi játék nem 
szükségszerű velejáró-
ja az éneklésnek, hogy 
az elavult sablonokkal 
csak a kényelmes éne-
kesek és fantáziátlan 
rendezők élnék. A zenés 
Tévé színház korábbi 
előadásaiban az ének-
hanggal szinkronizált 
színészi játék mellett 
volt már példa az ope-

raénekesek színészi ké-
pességeinek kihasználá-
sára, de ilyen, meggyőző, 
ilyen magával ragadó és 
ilyen egységes szerep-
játszással még nem ta-
lálkoztunk. Ügy érzem, 
a kitűnő énekeseket: 
Kalmár Maedát, Melis 
Györgyöt, Miller Lajost, 
Réti Józsefet és a töb-
bieket mind ösztönözte 
a rendező bizalma, ra-
gyogóan énekelték és 
ezzel összhangban ko-
médiáztak. Teljesítmé-
nyük — az egész pro-
dukció — a világ bár-
melyik: operaszínpadán 
(és filmvásznán) meg-
állná a helyét. A muzi-
kálisan fényképezett du-
ettek és együttesek meg-
valósították a zene és 
•látvány egységét: a né-
ző-hallgató természete-
sen követhette alakulá-
sukat. Söháffer Judit 
szellemes kosztümjei és 
Kézdi Lóránt játékos 
díszletei (különösen a 
színes változatban) iga-
zolták, hogy a külsősé-
gek mennyire a lénye-
get érinthetik, milyen 
hatásosan jellemezhet-
nek. Csak azt sajnálom, 
hogy a valóban pompá-
san komédiázó énekesek 
hangja nem volt mindig 
szinkronban szájmozgá-
sukkal; a play back 
technika pontatlan al-
kalmazása a tájékozat-
lan néző szemében azt a 
hitet kelthette, mintha 
más énekelné és más 
játszaná a szerepet. Sze-
rencsére az ilyen pilla-
natok csak ritkán za-
varták meg a sziporkázó 
komiédiát, muzsika és 
játék egymásratalálá-
sát. 

FEUER MÁRIA 



ppCg 1/ óra múlva i f i vagyok!..." 

Láng Vince ifjú sofőr 
a harmincas éveik köze-
pének Magyarországán. 
Naiv lelkületű, (minden-
ki számára) ártalmatlan 
emberke ő, aki önül, ha 
egy tányér meleg leves-
hez és — a gondjaira bí-
zott autók miatt — egy 
kanna benzinhez jut. 
Egyszer egy ármányos 
lelkületű, másik gépko-
csivezető (aki története-
sen éppen a hitleri Bi-
rodalom budapesti kö-
vetségének beosztottja) 
úgy leszorítja hősünket 
az úttestről, hogy kész a 
karambol. Láng Vince 
nem tehet mást, mint-
hogy elmegy szemetes-
kocsisnak. És kocsijáról 
előszöris kiderül, hogy 
az nem egyszerű lovas-
szekér, hanem Fortuna 
szekere. Ugyanis a trösz-

tökbe szerveződött gube-
rálók nagy pénzeket fi-
zetnek a rézért, a papí-
rért. És e Szerencse is-
tenasszonya által ke-
gyelt szemetes-székéren 
Vincénk még a munkás-
mozgalomba is belova-
gol. A kocsi ugyanis — 
egy Valkó nevű ál-ócs-
kás közbeiktatódásával 
— egy, a börtönből 
megszöktetett kommu-
nistát szál l í t . . . Láng 
Vince ékkor először is 
belemerül a szerélembe, 
amelynek tárgya — mit 
tesz isten?! —. Valkó 
leánya, akit élőbb kons-
pirációs okokból vesz fe-
leségül, hogy egyszer 
majd házaséletre lépjen 
vele. Aztán belemerül 
— nyakig — a szemét-
be is, hogy onnan kike-
rülve a történelem hul-

lámain evickéljen. Köz-
ben még arra is ügyel-
nie kell, hogy minden-
áron elkerülje a találko-
zást hasonmásával, egy 
magyar királyi detéktív-
vel. 

A sokrészes, új ma-
gyar tévé-sorozatot f i -
gyelve, egy rövid ideig 
még bizonyos — ha ez-
úttal nem is testi — ha-
sonlóságot kéli látnunk 
Vince és ama Josef 
Svejk nevű, Prágából 
származó regény- (ké-
sőbb film- sőt tévé-) hős 
között is. A harmadik 
folytatás közepe felé 
azonban már szinte bi-
zonyos, hogy Láng Vin-
ce és Svejk között nem-
csak az a különbség, 
hogy az utóbbi az első, 
az előbbi meg a máso-
dik világháborúba sod-

Jelenet a filmből 



ródott bele. Hanem — 
például — az is, hogy 
míg az egykori prágai 
kutyakereskedő azért 
tetette hülyének magát, 
hogy 'megőrizhesse élet-
mentő, népi raffináltsá-
gát, addig Vince bará-
tunkban gondos forga-
tókönyvírói okosság 
tartja épségben annyifé-
le valóságos és jelképes 
robbanás után, még a 
hetedik folytatásban is a 
naivitást. 

Nem oktalanság, azon-
ban az Egy óra múlba 
itt vagyok . . . stábjának 
okosságát —, amely úgy 
bugyolálja körül Vincét, 
mint a pólya az időjárás 
szeszélyének kitett, 
gyöngéd csecsemő-testet 
— két típusra bontani. 
Az egyik fajta okosság 
„egy az egyhez" az. Itt 
arról van szó, hogy meg 
kívánva ismertetni a 
fiatalabb (és talián szel-
lemileg sem eléggé fel-
nőtt) nézők széles köré-
vel egy sor, a tanórákon 
inkább csak elvontan 
megmagyarázható tör-
ténelmi eseményt, kivá-
lasztattak egy igencsak 
lassan öntudatra ébredő 
(tehát történelmileg reá-
lis) hőst. Egy sokunkban 
élő kétbalkezes Láng 
Vincét, hogy körülötte 
vonultassák fel a „Min-
dent vissza!" világának 
kellékeit, a második vi-
lágháború első időszaká-
nak tömegeket is elbó-
dítani képes „nemzeti" 
mámorát, majd a Horthy 
világ bomlási folyama-
tát. Egy sor telitalálatos 
részletre is bukkanha-
tunk az alapjában oko-
san elgondolt koncepci-
ón bélül. Hiteles, példá-
ul az a törekvés, hogy 
láttassák: az „urak" sem 
voltak mind egyformák, 
hogy volt köztük német-
ellenes, ós náci-ellenes 
is. (Meg azt is, hogy ez 

a két dolog sem volt 
egészen azonos.) És szel-
lemi felnőttségre nevelő 
tendencia annak megvi-
lágítása is, hogy bizony 
a szegényeket is kor-
rumpálhatta, megoszt-
hatta a kor igen ügyes 
szociális (és nacionalis-
ta) demagógiája. Például 
a szemét-telepi „bánya-
mester" — Molnár Tibor 
játssza, kitűnően — szin-
te már élő jelképe an-
nak a gondolatnak, hogy 
a közös nyomorúság ön-
magában még nem elég 
alap a közös küzdelem-
hez a jobb világért. 
Okosan, árnyaltan meg-
rajzolt figura — íróilag 
és színészileg is — az az 
öze Lajos által megsze-
mélyesített Késmárky 
Ödön is, a burzsoáziá-
nak az a harmincas évek 
végén felbukkant képvi-
selője, aki még a tőkés 
„szolidaritás" látszatát 
is felrúgja. És okos ötlet 
volt az elmúlt időkben 
jogos népszerűséget 
szerzett Harsányi Gábor 
sajátos tehetségét Láng 
Vincének odakölcsö-
nöani. 

Az azonban már nem 
igazi okosság, hogy Har-
sányi Gábort — akinek 
személyévél és ritka ké-
pességeivél különben is 
visszaélnek már egy ki-
csit az utolsó időkben — 
olyan helyzetekbe is be-
lékényszerítették a soro-
zat alkotói, ahol nem-
igen lehet művészileg 
helytállni, csak bohóc-
kodni. Harsányi hatáso-
san tud kitölteni min-
denfajta dramaturgiai 
hézagot — az erre való 
alapozást raffinériának 
neveznénk! — ám ezek a 
módszerek végülis csak 
mulattatják a nem elég-
gé igényes nézőt (tehát 
azt, akihez az ilyenfajta 
sorozatok szólnak), el-
vonva a figyelmét a lé-

nyegről és raffinéria — 
többek között a minden 
magyar csendőrnél, sőt 
német gestapósnál bru-
tálásabbnak bemutatott 
szerb királyi tisztek sze-
repeltetése is. Mert ha 
igaz is, hogy a Drávai 
Mihájloviics féle „csetni-
kek" történelmi szerepe 
legalábbis felemás, a 
például Garics János és 
Basilides Zoltán által 
megszemélyesített szerb 
tisztek olyan szörnyű-
séges, vad hóhérként 
lépnek fel, hogy a törté-
nelmileg nem eléggé in-
formált néző mindenki-
nek drukkol, aki ki 
akarja irtani őket. (Csu-
pán „apróság", hogy az 
emberszemekből készí-
tett „osztrigá"-t, amely 
köztudomásúlag a cset-
nikek ellen is harcoló 
usztasák nevéhez fűző-
dik — Mihájlovicséknak 
„ajándékozza" a stáb). 
Hatást, hatást, hatást 
akartak elérni minden-
áron, pedig kevesebb 
geg, kevesebb cselek-
mény több lett volna. 

„Egy óra múlva itt 
vagyok. . . " Egy-egy 
folytatás végén ezt 
mondja Láng Vince, 
hogy aztán hetekre, hó-
napokra eltűnjön a va-
lóságos és jelképes süly-
lyesztőkben. Jó lett vol-
na, ha az alapjaiban 
helyes szándékú, s szá-
mos tanulságos részletet 
is felmutató, általában 
igen kiválóan fényképe-
zett (Kocsis Sándor) té-
vésorozat nem egy kép-
sora előtt az író, a ren-
dező, a dramaturg (sa-
többi) egy-egy óra hala-
dékot adott volna magá-
nak. Hogy aztán egy óra 
múlva kicsit több igény-
nyel térjenek vissza 
munkájukhoz. 

ANTAL GÁBOR 
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