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A díjnyertes filmek tükrében 
- CANNES 1973 -

„Végetért az unalom és megemészt-
hetetlenség XXVI. fesztiválja" — így 
adta tudtul hallgatóinak a párisi rá-
dió közkedvelt filmkommentátora a 
Cannes-i filmfesztivál befejezését. 

Magam is érzem — bár korántsem 
vagyok ennyire szigorú — mennyire 
hálátlan és gyanús tevékenység egy 
fesztiválról számot adni. Nemcsak 
azért, mert mint a közmondás tart-
ja messziről jött ember mondhat amit 
akar, és — szemben a hétköznapi 
kritikákkal — az olvasóknak nincsen 
módjában ellenőrizni állításait, de 
azért is, mert a közvélemény úgy 
tartja számon a fesztiválokat, mint a 
világ filmgyártása legjobb alkotásai-
nak seregszemléjét, s ebben a hitében 
a fényes külsőségek, a tekintélyes 
rendezők, a nagy sztárok, az elismert 
kritikusok és esztéták hagyományos 
felvonulása csak megerősíti. Erre jön 
a kritikus, akinek megadatott, hogy 
részt vehetett a félistenek eme talál-
kozásán — és fanyalogni kezd. Im-
már évek óta fanyalog. Keleten és 
nyugaton egyaránt. Ha csak olvasó 
lennék, alighanem magam is valami-
féle nagyképűségre, maximaiizmusra 
gyanakodnék. Végül is lehetetlen, 
hogy ne legyen egyetlen sikerült 
fesztivál sem. Sajnos azonban az a 
helyzet, hogy a világ filmtermése alig 
produkál annyi igazán jelentős mű-
vészi értéket reprezentáló filmalko-
tást, amely egy fesztiválra elegendő 
volna. Fesztivál pedig sok van. Maga 
Cannes is valóságos gyűjtőhelye a 
különböző fesztiváloknak. Egyszerre 
folyik a „hivatalos" Cannes-i verseny 
és vele párhuzamosan még két 
ugyancsak nemzetközi szemle a 
Quinzaine des realisateurs, a rende-
zők testületének rendezvénye a Se-
maine de la critique, a kritikusok he-
te. (S ehhez járul még a mérhetetlen 
mennyiségű kereskedelmi vetítés.) S 
ráadásul kialakult az a paradox 
helyzet, hogy azok a filmalkotások, 
amelyek valóban megadhatnák a 
fesztivál rangját — amelyek a szó 
etimológiai értelmében is fesztivállá, 
a film ünnepévé tehetnék — verse-
nyen kívül kerülnek bemutatásra. 

Pedig mennyire emelte volna az ez 
évi versengések súlyát, művészi je-
lentőségét, ha olyan kiemelkedő al-
kotások, mint Bergman megrendítő 
Kiáltások és suttogások című filmje, 
Truffaut Amerikai éjszakája, vagy 
Jodorowsky Szent hegye a program-
jában szerepelhettek volna. Ügy lát-
szik azonban, hogy éppen a film leg-
rangosabb mesterei érzik rangon alu-
linak, hogy akár a legjelentősebb 
fesztiválra is benevezzék filmjeiket. 

Mindezeket előrebocsátva és némi-
leg megtörve a több éves tapasztalat-
tól azt kell megállapítanom, hogy az 
ez évi Cannes-i fesztivál végül is a 
jobbak közé tartozott, ha remekmű-
vekkel nem is kényeztetett el. (Hi-
szen az egyetlen igazi reveláció Berg-
man filmje volt.) S ha eltekintünk 
attól, az érthetetlen egyoldalúságtól, 
amellyel a zsűri elsiklott az ebben a 
mezőnyben kétségkívül figyelemre-
méltóbb szovjet versenyfilm — Ilja 
Averbach Monológ-ja — felett, tulaj-
donképpen döntéseivel is elégedettek 
lehetünk. Ezek, ha nem is, nélkülöz-
ték teljesen a szokásos diplomáciai 
körültekintést, végül is a legfontosabb 
díjakat a jelentősebb filmeknek ad-
ták. Hiszen tulajdonképpen kétféle 
film állt versenyben egymással. 
Olyan alkotások, amelyek — külön-
böző formában, s olykor dadogva, 
ügyetlenebbül — de korunk valósá-
gáról akartak vallomást tenni, el-
mondani valami lényegest, igazat, s 
olyan filmek, amelyek — ugyancsak 
különböző formában, — valamiféle 
művészi hamiskártya-játékra emlé-
keztettek, bár olykor kitűnő techni-
kával vonultatták fel a nézők elkáp-
ráztatására a hatáskeltés divatos ele-
meit: a metafizikus mélységeket sej-
tető szürrealizmust, a harsány szí-
nekkel meghökkenteni akaró natura-
lizmust, a gátja — s éppen ezért mű-
vészi hatása — vesztett erotikát, és 
szadizmust. A kiváló svéd filmszí-
nésznő — Ingrid Bergman — elnök-
lete alatt összeülő zsűri, többnyire az 
első kategória filmjeit tüntette ki el-
ismerésével, amely a szokásos ízlés 
differenciáktól eltekintve a nemzet-



közi filmkritika egyetértésével talál-
kozott. 

A nemzetközi nagydíjat az ameri-
kai Jeny Schatzberg Madárijesztő és 
az angol Alain Bridges Megvetés cí-
mű filmje — ex aequo — kapták, 
mind a két esetben külön hivatko-
zással a főszereplők — az angol film 
esetében a női főszerepet játszó Sarah 
Miles, az amerikai filmében a két 
férfi főszereplő a nagyszerű Gene 
Hackman és a néha kísértetiesen 
Dustin Hoffmannra emlékeztető csak 
talán valamivel jobbképű A1 Pacino 
valóban egész rendkívülit nyújtó szí-
nészi játékára. De túl a színészi játé-
kon, rendezésében, mondanivalójá-
ban is megérdemli mindkét film a 
zsűri elismerését. A Madárijesztő kö-
zéppontjában, két, egy autóstoppal 
véletlenül összekerülő és egymás 
iránt nehezen felolvadó férfi őszinte 
és tragikus végű barátsága áll, amely-
nek során, végigbarangolják Ameri-
kát, e modern pikareszk regényben 
széles és színes metszetét adva a mai 
amerika életének, emberi-társadalmi 
problémáinak. Voltak, akik a Afid-
night Cowboy túlságosan érezhető 
hatását kifogásolták a filmben, ne-
kem azonban úgy tűnt inkább, hogy 
Steinbeck korai műveiben, minde-
nekelőtt az Egerek és emberek-ben, 
az Érik a gyümölcsben találhatjuk 
meg szellemi forrásvidékét, anélkül 
azonban, hogy epigonizmussal vádol-
hatnánk a film alkotóit. Amit talán 
szemükre vethetnénk az a helyen-
kénti naturalizmusa és a befejezés 
egy fokkal nagyobb szentimentaliz-
musa a kelleténél. Ami az angol fil-
met oly jólesően emelte ki a feszti-
vál vetítéseinek sorából — túlme-
nően Sarah Miles kitűnő játékén —, 
kemény és őszinte társadalomkritiká-
ja, amely egy szerelmi mesalliance 
tükrében érzékelteti azoknak a ha-
tárvonalaknak átléphetetlenségét, 
amelyek a különböző társadalmi osz-
tályokat a mai Angliában is elvá-
lasztják egymástól. 

A zsűri külön nagydíját a francia 
Jean Eustache Az anya és az utca-
lány című filmje kapta Bernadette 
Lafonttal, Francoise Lebrunnel, és 
Jean-Pierre Léaud-val a főszerepek-
ben. (Talán nem tévedünk, ha a szí-
nésznő elnökasszony, Ingrid Bergman 
hatásának tulajdonítjuk az alakítók 
e következetes kiemelését.) A magam 

részéről indokoltabbnak találtam vol-
na, ha a szovjet film kapja ezt a dí-
jat, de már a fesztivál első napjaiban 
híre terjedt, hogy a franciák szakí-
tani szándékoznak azzal az immár 
több éves hagyománnyal, hogy üres 
kézzel térnek haza saját rendezésű 
fesztiváljukról. Nem volt még egy 
film, amelynek fogadtatásában olyan 
éles különbség a francia és a külföl-
di sajtó hangvételében. Voltaképpen 
a freudista közhelyek antológiája 
„századunk kis gyermekének ez a 
nyilvános vallomása", amely igen el-
nyújtottan, a képi kifejezés, megfor-
málás legkisebb igénye nélkül, és 
számos utalással az irodalmi remi-



niscenciákra, végül is érdektelenség-
be fullad. Viszont mindenki azt lát-
hat-érezhet bele, amit akar. Ki „az 
unalom emlékművét és a nagyravá-
gyás Himaláját" — mint az egyik 
kritikusa írta, ki az „utóbbi évek leg-
szebb francia filmjét" — mint egy 
másik jellemezte. Elhatározás kérdé-
se. 

Viszont nemcsak valóban kiváló 
alakítást (Joanne Woodwardét), de 
egy rokonszenves, jól megrendezett 
filmalkotást koszorúzott meg a zsűri 
a női alakítás díjával. Paul Newman, 

Jelenet a lengyel Wojciech Has Sírfelirat 
című filmjéből 

a film rendezője (a világhírű film-
színész, aki sajtófogadásán még részt 
vevő, de a díjkiosztásra már megbe-
tegedett színésznő, (civilben a felesé-
ge) helyett a díjat átvette, maga 
mondotta el az újságíróknak, hogy 
tudatos törekvése volt visszaadni a 
becsületes érzelmek rangját a filmen, 
szakítani az elvont intellektualizmus-
sal és a valódi problémákat, hús-vér 
embereket ábrázolni. S a törekvését 
— amelyhez hasonlóval csak a szov-
jet filmben találkoztunk. A gamma 
sugarak hatása a százszor szépek vi-
selkedésére című filmjében éppen 
azért sikerült megvalósítani, mert a 
film, a főszereplő Joanne Woodward, 





és a lányait játszó Nell Potts, Rober-
ta Wallach visszafogottan, de lenyű-
göző belső feszültséggel érzelmesség 
nélkül ábrázolja ezeket az érzelme-
ket. Egy megkeseredett, férjét a ko-
reai háborúban elvesztett asszony és 
két lánya családi konfliktusait ábrá-
zolja a film bensőségesen, nagy hite-
lességgel. 

A férfi alakítás díját ugyancsak 
kiváló színészi teljesítmény kapta — 
Giancarlo Giannini alakítása —, amit 
azonban már egy problematikusabb, 
noha közönségvonzás szempontjából 
a fesztivál alighanem egyik legatt-
raktívabb filmjében nyújtott. Gianni-
ni — Lina Wertmuller Film a szere-
lemről és az anarchiáról című film-
jében, egy egyszerű parasztembert 
alakít, aki anarchista lesz és arra 
vállalkozik, hogy Mussolinit meggyil-
kolja. A merényletet egy prostituált 
készíti elő — Wertmuller filmje is 
mindenekelőtt a korabeli bordélyház 
rajzában jeleskedik — ahol, hősünk 
beleszeret egy fiatal prostituáltba, 
hogy három boldog napot engedé-
lyezve magának, végrehajtsa a fel-
adatot. A lány azonban, hogy életét 

Geraldine Chaplin és Fernando F. Gomez 
a spanyol Carlos Saura: Anna és farkasai 

című filmjében 

megmentse, hagyja elaludni a döntő 
napon, és hősünk, hogy becsületét 
helyreállítsa legalábbis önmaga előtt 
— egy teljesen értelmetlen véreng-
zéssel leplezi le és adja rendőrkézre 
magát. Kitűnő jelenetek váltakoznak 
a filmen az elidegenítő naturaliz-
mus vadromantikus túlzásaival — 
Giancarlo Giannini alakítása azon-
ban mindvégig remeklés. 

Végül két A zsűri díja című kitün-
tetés kiosztására is sor került. A len-
gyel Wojtech Has Sírfelirat című 
filmje, amely a kiváló író Bruno 
Schulz novellái alapján készült és 
valahogy úgy viszonylik irodalmi 
élőképéhez, mint az Utazás a kopo-
nyám körül filmváltozata Karinthy 
írásaihoz. A szürrealizmusnak, a ba-
rokkos túlzsúfoltságnak, a fantasz-
tikumnak, a szimbólumoknak az a 
sajátos szintézise, amelynek tükré-
ben Schulz, (Kafka lengyel fordítója) 
egy galíciai kisváros múlt század vé-
gi életét eleveníti meg, mintha túl-
ságosan is irodalmi forma lenne ah-



hoz, hogy egyenértékűen érvénye-
süljön a filmvásznon, annak ellenére, 
hogy Has filmje, tehetséges munka. 
A svájci Claude Goretta filmjét, A 
meghívás-1, — amely a másik külön-
díjat kapta — ellenkezőleg, a meg-
kapó egyszerűség jellemzi. Egy genfi 
hivatal tisztviselőinek közösségében 
játszódik, és megfigyelésekben gaz-
dag kisrealizmus rokonszenves hu-
manizmusával hívja fel magára a 
figyelmet. 

Alighanem vetélytárs nélkül ka-
pót különdíjat az animációs filmek 
kategóriájában a "francia René La-
loux egész estét betöltő sci-fi rajz-
filmje, amely az Ygam bolygón ját-
szódik, valahol a világűrben, ahol a 
civilizáció igen magas fokán élő, ha-

Jelenet Alexandro Jodorowsky: A szent 
hegy című filmjéből 

talmas termetű humanoidák, a 
Draag-ok, uralkodnak kis háziállatai-
kon — az embereken. Ezek persze 
fellázadnak pusztulásukkal fenyegető 
rabszolgaságuk ellen és sok kaland 
után sikerül elmenekülniük egy vad 
bolygóra, ahol kivívják és megterem-
tik szabad életüket. A filmet azonban 
— túlmenően meséjén és olykor túl-
ságosan is átlátszó jelképein — 
mindenekelőtt festői nyelvezete és 
kitűnő hangeffektusai tették méltóvá 
a kitüntetésre. 

Első filmes díjat kapott, az ameri-
kai Arthur Barron Jeremy című 
filmjéért, ám könnyen meglehet, 
hogy csupán azért, mert az egyetlen 



nete azt meséli el, hogy a négyzetek 
egy nap megtudják, más lények is" 
léteznek rajtuk kívül: — a körök. 
Előbb gúnyolódnak rajtuk, majd 
harcra indulnak ellenük. Végül is 
mindannyian hatszögűvé válnak és a 
béke helyreáll közöttük. Egészen ad-
dig, amíg fel nem tűnnek a tetraéde-
rek, és újra kezdődik a harc. Az 1812 
Csajkovszkij zenéjére a Napoleon fe-
letti győzelem emlékét idézi — és 

Gene Hackman és A1 Pacino az amerikai 
Jerry Schatzberg: A madárijesztő című 

filmjében 

opera príma volt a fesztiválon. Sok 
vetélytársa semmiképp se lehetett. 
Egy fiatal pár szerelméről szól, ami-
nek a brutális élet, — a lány apjának 
elutazása New-Yorkból Detroit-ba, 
vet véget Tisztességes munka, de 
nem nagyigényű. 

A rövidfilm a szegény rokon sze-
repét játszotta a fesztiválon. S ebben 
nem a fesztiválnak, de a rövidfilm 
általános világkrízisének van na-
gyobb szerepe. Két díjat — a rövid-
filmek nagydíját és a zsűri külön-
díját a rövidfilmek számára — mégis 
kiadtak. Az elsőt a kanadai Bretislav 
Pojár Balablok című filmje kapta, 
a másodikat a magyar Resienbüchler 
Sándor 1812 című animált kollázs-
filmje. A Balablok szellemes törté-



külön garanciát nyújt művészi kvali-
tásaira, hogy a Napoleon emlék év 
árnyékában Cannes-ban díjat kapott. 

Sajnos kevésbé elismerő fogadta-
tásban részesült játékfilmünk: a Pe-
tőfi '73. Ebben alighanem a film sa-
játosan magyar, történelmünk isme-
retét feltételező tematikája is szere-
pet játszott, de struccpolitikát foly-
tatnánk, ha minden kritikai meg-
jegyzést, amely a film vontatottságá-
ra, a gyermekek leckefelmondásra 
emlékeztető játékára, túlságosan 
bombasztikus voltára stb. vonatkozott 
csak ennek a — kétségkívül meglevő 
— elidegenítő tényezőnek a számlá-
jára írnánk. Annyi azonban tanulság, 
hogy jobban tekintettel kell lennünk 

fesztivál filmjeink kiválasztásában, 
arra a közönségre, amely előtt levetí-
tésre kerül. 

S ezzel tulajdonképpen a végére is 
értünk a fesztivál művészileg legér-
tékesebb teljesítményei felsorolásá-
nak. Ám korántsem merítettük ki ér-
dekességét, amely sokkal több tanul-
sággal szolgált ízlésszociológiai, mint 
esztétikai vonatkozásban. S egy fesz-
tivál nemcsak a műalkotások szem-
léje, de kor- és kórtünet is, s a leg-
jobb filmek nem mindig a legjellem-
zőbb alkotások is egyben. Ezzel kap-
csolatos élményeinkről azonban kö-
vetkező cikkünkben kísérlünk meg 
számot adni. 

GYERTYÁN ERVIN 



Szabad lélegzet 
Mészáros Márta A lőrinci fonóban 

című, két év előtti kisfilmje három 
fonónő miniportréját tette egymás 
mellé a nevezett üzemből. Nem szé-
lesen általánosítható szociográfus ke-
resztmetszet készült így a textilipari 
munkásnőkről, de a tárgyszerű, tiszta 
szerkesztésű riportfilm mégis többé 
vált a három portré egyszerű össze-
génél. Érzett, hogy a rendező jóval 
többet tud az üzemről és dolgozói-
ról, mint amennyit a kisfilmben köz-
vetlenül elmond, és ez a mögöttes 
tudás segítette a riportalanyok jó ki-
választását, az arcképek tömör meg-
fogalmazását. 

A szabad lélegzethez A lőrinci fo-
nóban három munkásnője, a Magá-
nyos, a Sokoldalúan harmonikus és 
az Ütját-párját kereső közül az utób-
bi adta a témát; ez a játékfilm mint-
egy az ő történetét szövi tovább. A 
csinos és értelmes fiatal lányét, aki-
nek a körülményei — széthullott csa-
lád, intézeti neveltetés — nem annyi-
ra sorompókkal, mint inkább az in-
dítékok felkeltésének elmulasztásá-
val gátolták a továbbtanulását. 
„Csak" munkás lett hát. 

Amikor azonban pontosan önma-
gában sem tisztázott igényeinek meg-
felelő társat keres szórakozásban, 
szerelemben, hamarosan úgy érzi, 
hogy ajánlatos letagadnia fizikai 
munkás voltát, és adminisztrátornak 
vagy egyetemistának hazudnia ma-
gát, hogy az őt érdeklő fiúk szóbaáll-
janak, illetve néhány táncon, néhány 
lefekvésen túlmenő kapcsolatot léte-
sítsenek vele. 

A kisfilmben ezt a konfliktust né-
hány mondat jelezte csupán. Mészá-
ros Márta azonban megérezte a kivá-
ló alkalmat, hogy — két közbülső 
után, a negyedikben — tovább fűzze 
első játékfilmje, az Eltávozott nap 
hősnőjének sorsát is. Hiszen az egyik 
főmotívum azonos ott és itt: a lány 
számára hiányzó családi otthon, ne-
veltetés, az ebből fakadó „társadal-
mi legalitás" hiánya rányomja bé-
lyegét önálló, felnőtt életére is. 
Olyan űr ez, amit hiába próbál be-
tölteni (amikor felkeresi anyját, ku-
tat apja után az Eltávozott napban); 

olyan „eredendő bűn", amit sem be-
vallani, sem letagadni nem lehet, 
ami mindenképpen megrontja emberi 
— és nem csupán szerelmi! — kap-
csolatait (a Szabad lélegzetben). 

De mi tűnik legfontosabbnak az in-
tézetben nevelkedett, és „csak" mun-
kásnak megmaradt fiatal konfliktu-
sából? Számomra az, ahogyan ráéb-
red, ahogyan a maga és a hasonló 
sorsúak tapasztalatai ráébresztik elő-
ször arra, hogy hazudnia kell, má-
sodszor arra, hogy hazúdnia nem le-
het, mert az éppen úgy, sőt talán 
még jobban megrontja a kapcsola-
tokat, mint „méltatlan" státuszának 
bevallása, megalkuvás nélküli válla-
lása. 

Miről szól ezzel szemben a Szabad 
lélegzet? Jutka már a film elején azt 
vallja, hogy nekik, munkáslányoknak 
alakoskodni kell, ha nem körükből 
való fiúkkal akarnak járni. András-
sal kibontakozó szerelmét ez a tudat, 
a hazugság szükségességének és lehe-
tetlenségének tudata már kezdettől 
megrontja; néhány tiszta és szenve-
délyes szeretkezésen kívül nem en-
ged egyetlen boldog órát, percet sem. 
Már nem is csupán a tudatáról van 
szó annak, hogy a hazulról hozott és 
a tanulással szerzett kulturális és 
szemléleti különbségeket nehéz áthi-
dalni a férfi és nő kapcsolatban — 
hanem fóbiáról, kényszerképzetté 
nőtt kisebbrendűségi érzésről, pesszi-
mizmusról. 

A film tehát nem egy konfliktus 
kialakulását, motívumait, társadalmi 
gyökérzetét tárja fel, hanem némely 
következményeit, elmérgesedését és a 
lezárására tett radikális, fájdalmas 
kísérletet. Jutka nem ráébred vala-
mire, hanem — az Andrással és a fiú 
családjával való tapasztalatai nyo-
mán — még jobban elmakacsolja 
magát a borúlátásban, „kitörési kí-
sérlete" reménytelenségének hitében. 

De hát szabad-e egy egészen más 
művet számonkérni, mint ami ké-
szült? Nos, az igazi probléma nem 
is az, hogy Mészáros Mártát jobban 
érdekelte Jutka sebének elmérgese-
dése, mint a sebesülés maga — ha-
nem az, hogy a választott témáról 



sem sikerült elég életteli filmet csi-
nálnia. 

Miért panaszolja Jutka, hogy a 
nem egyetemista fiúkkal nincsen mi-
ről beszélnie — amikor Andrással 
sincs: az egész filmben alig van sza-
vuk egymáshoz? És ez, úgy tűnik, 
nem a mai fiatalok kevesebb szóval 
beérő együttélésének tudatos ábrázo-
lása, hanem a megformálás gyönge-
sége. 

Ha viszont a lány igényei illuzó-
rikusak, ha világa eleve szűk, érze-
lem- és gondolatvilága szegényes, 
akkor nem az rontja meg a kapcsola-
tait, hogy honnan jött és mi a tár-
sadalmi státusza, hanem az, hogy 
akik közé vágyik, azok valódi emberi 
értékeit találták csekélynek. Néhány 
jelenet arra mutat, hogy nem így 
van, hogy Jutka igenis értékes em-
ber. Más jelenetek viszont mintha 
ellentmondanának ennek. De nem 
azért, mert bonyolult, ellentmondásos 
figurát ismerünk meg benne. Hanem 
azért, mert a lány — és a fiú — jel-
lemrajza vázlatos és egysíkú. 

Ám ők még mindig jobban jártak, 
mint András szülei, akik az ártal-
mas kispolgáriságnak bár létező, sőt 
nagyon is gyakori példái nyomán, de 
még felületesebben megrajzolt papír-
figurák. 

Mint a rendező, éppen a Filmvi-
lágnak nyilatkozva, elmondta volt, a 
fonónők üzemi beszélgetését munka-
helyi gondjaikról és az egyetemista 
társaság vitáját az alaptémáról: a 
munkás és a tanult fiúk-lányok kap-
csolatának lehetőségeiről helyszíni 
hangfelvételekből rekonstruálta. 
Ezek azonban annyira rövidek és be-
tétszerűek, hogy nem töltik fel vérbő 
életanyaggal a filmet; ez a két, kur-
tára vágott vita majdnem ugyan-
olyan sovány és sematikus — a do-
kumentum is lehet az, de még meny-
nyire! —, mint a sajátmaga számára 
írott forgatókönyv fiktív, „kitalált" 
részei. 

Hiába a dramaturg és a konzul-
táns — utóbbi: Bacsó Péter — köz-
reműködése. Hiányzik a filmből az 
író, aki a figuráknak karaktert, a 
párbeszédeknek ízt és gondolatot, 
a cselekménynek fordulatokat ad. 
Ismét, ki tudja, hányadszor, és ki 
tudja, még majd hányszor: a forgató-
könyv megírásának lebecsülése. Nem 
a forgatóköny-fétis védelmében mon-
dom ezt. Aki azonban nem úgy ered 
az eleven élet nyomába, mint Zolnay 
Pál a Fotográfiában, annak szüksége 
van egy jól megalapozott forgató-
könyv-vázra, amelyre a filmet „rá-
rendezheti". 



Kitűnően sikerült viszont Mészáros 
Mártának, a rendezőnek annak at-
moszférikus és képi érzékeltetése, 
hogy a mai fiatalok, illetve jelentős 
hányaduk számára a szexualitás mi-
lyen tiszta, természetes, szinte gátlá-
sok nélkül megközelíthető, élhető ré-
sze az életnek. Jutka párkeresésének 
magától értetődő, és az ismerkedést 
már nem sok idővel követő fejlemé-
nye-tartozéka a szeretkezés, illetve a 
társkeresés tévútjának egyik fő jel-
zése a maga számára, ha már-már 
átengedett, meztelen teste nem enge-
delmeskedik, idegen marad az ost-
romló fiútól. 

A Szabad lélegzet erotikuma ha 
nálunk talán még „merésznek" tűnik, 
ennek csak az lehet az oka, hogy ne-
hezen vesszük tudomásul a szexuális 
szokások átalakulását. Persze, más a 
tudomásulvétel, és más az aktusok 
képi ábrázolása. Ez a film azonban 
éppen az előbbiben, a tudomásulvé-
telben jelent továbblépést, míg az 
utóbbiban, „merészsége" ellenére is, 
ízléses, mértéktartó. (A legerotiku-
sabb atmoszférájú jelenetben külön-
ben nem aktust látunk, hanem zu-
hanyfürdőt — és Jutka egyedül áll a 
testén végigömlő vizpászmák alatt...) 

Amikor A lőrinci fonóban készült, 
Koltai Lajost kissé elragadta a fono-

dában a szálakon és pihéken csillanó 
fények költői játéka; olykor mintha 
nem is a valódi gyárat fényképezte 
volna, hanem a Külvárosi éj a „szö-
vőnők omló álmait" szövő gépeket. 
Együttműködése a rendezővel folyta-
tódván, első játékfilmje jórészét 
ugyanebben a környezetben kellett 
felvennie. Most azonban visszafogott 
tónusban, egyszerűen és kifejezően 
fotografált, lírikusán „szép" képet 
csak néhány egészen közeli arcról 
csinált. Munkája újabb bizonysága 
annak, hogy operatőr-utánpótlásunk 
kvalitásai már a bőség zavarával „fe-
nyegetnek". 

Kútvölgyi Erzsébet nem érdemtele-
nül kapott főszerepet. De alighanem 
sokkal jobban meg tudta volna olda-
ni feladatát, ha a „szereposztás" for-
dított: mármint ha Jutka munkásfiú-
ba szerelmes egyetemista lány. Intel-
lektusa, reagálókészsége ellentétbe 
került a forgatókönyvi figura passzív 
és kissé neurotikus karakterével, s 
kellő rutin híján, ezt az ellentétet 
nem tudta kellően ellensúlyozni szí-
nészi átlényegüléssel: játékkal. Min-
den más szereplő sokkal jobban a 
helyén volt — de jelentőségben, 
percben egyaránt sokkal kisebb sze-
repekben. 

LÁZÁR ISTVÁN 



A más bőrében 
BESZÉLGETÉS EGRI ISTVÁNNAL 

Ismerem Egri István ars poeticá-
ját: A színész még nem művész. A 
színészkedést, színészi játékot művé-
szi rangra emelni, — újra és újra 
kezdődő szívós munka, töprengő oda-
adás, lankadatlan küzdelem egy éle-
ten át. Tudom róla: minden szerepé-
re és rendezésére, színpad, film, rá-
dió, tévé, szinkron — munkájára úgy 
készül, mintha éppen akkor, attól 
függene egész pályája. Mindent „be-
dob" mindenhez. Olvas, tanul; a 
szerzőről, akinek a darabját rendezi, 
a korról, amelyben az író élt, és 
amelyben a darab játszódik, nézeget 
korabeli festményeket, hallgat zenét, 
— felkészül. Keres, kutat, hiszen a 
legapróbb részlet is lehet valami ér-
dekes művészi ötletnek a sugalma-
zója. A szükségesnél mindig inkább 
több, mint kevesebb energiát szán a 
megvalósításra. Ez az odaadó alapos-
ság, a művészi munka iránti alázat 
és felelősség nem marad soha viszon-
zás nélkül: a közönség, illő módon 
méltányolja. 

Dániel O'HerlIhy, A hosszú, forró nyár 
második Warner figurája 

Heteken át izgultak a tévé nézők a 
Hosszú forró nyár hőse, Ben Quick 
sorsának alakulásáért. S a hatalmas-
kodó ellenfelet, _Warnert, — akit Eg-
ri István szinkronizált, — sokan egy-
szerűen úgy emlegették: Egri. Sőt, 
akadtak olyanok is, — sajnos sokan! 
— akik megszólították az utcán, és 
szemére hányták, amiért olyan ke-
gyetlen Ben-nel. (Mint a színészet 
őskorában, — mondja Egri, — ami-
kor a nézők, előadás után meglesték 
a színfalak mögött és megverték a 
„gonosz" Jágót.) 

Beszélgetésünk témája tehát a 
szinkron, a szinkronizálás művészeti 
problémái és gondjai. 

— Mikor szinkronizált először, és 
kik voltak azok a színészek, akiknek 
a legszívesebben adta oda a hangját? 

— Amióta szinkron nálunk egyál-
talán van, azóta veszek részt ebben 
az izgalmas és tanulságos művészi 
munkában. És hadd jegyezzem meg 
mindjárt: soha nem „adtam oda" a 
hangom senkinek, a szinkronizálás 
ennél jóval többet jelent, de erről 
majd később. A több tucat színész 
közül, akiket szinkronizáltam, a leg-
szívesebben Frederick March-ra (Aki 
szelet vet), Jean Gabin-ra, (őt több-
ször, több filmjében szinkronizáltam) 
és főleg Spencer Tracyra emlékszem. 
Ez utóbbit az ítélet Nürnbergben is 
szinkronizáltam; izgalmas élmény 
volt magamnak is a tévében újra 
megnézni, ugyanazon a héten, mint a 
Hosszú forró nyár éppen esedékes 
folytatását. Hiszen, Warner és a 
nürnbergi per főbírája — igazán, 
nem hasonló figurák. 

— Fentiekből nyilvánvaló: a szink-
ronizálást is művészi munkának te-
kinti, illetve minden igyekezetével 
azon van, — hozzátehetjük: teljes 
sikerrel! — hogy művészivé tegye. 
Hogyan kell tehát a szinkronrende-
zőnek és színészeknek dolgoznia ah-
hoz, hogy ez a közös munka valóban 
színvonalas legyen? 

— Szerintem az a jó szinkronren-
dező, aki az eredeti, a szinkronizá-
landó színész egyénisége szerint, nem 
pedig külsőségek, hasonlóságok alap-



Spencer Tracy 

ján, — választja ki a magyar part-
nert. Az a fontos, hogy a színész esz-
közei, technikája legyen hasonló az 
eredetihez. Ha egy színész valóban, 
csupán a „hangját adja", egy idegen 
színésznek, az nem elég. Szerintem a 
szinkronizálásban is arra kell töre-
kedni, hogy a magyar színész önál-
lóan hozza létre — de természetesen 
azzal a színésszel együtt, aki a vász-
non látható — az alakítását. Hiszen, 
ha valaki csak a hangját adja, illet-
ve az idegen színész hangját akarja 
adni magyarul, az nem más, mint 
utánzás. Az egész film ismeretében, 
az eredeti színész alakításának, gesz-
tusainak, mimikájának alapos tanul-
mányozása után születhet meg egy 
olyan szinkron, amely egyenértékű 
lehet az eredetivel. 

— Ezek szerint nem szükséges, 
hogy a szinkronszínész mindig ott és 
úgy emelje a hangját, mint az, akit 
szinkronizál? 

— Nem, valóban nem. Ha már 
egyszer megvan az alaphang, akkor 
a szinkron-színész szabadabban mo-
zoghat. Az is elképzelhető, hogy az 
eredeti színész indulatosan kiabál, a 
szinkron színész viszont visszafojtot-
tabban, bensőségesebben játszik, 
mert az általa teremtett szinkronnal 
ez lesz — szinkronban. Természete-
sen, az ilyenfajta szabadság, függet-
lenedés csak a szinkronrendezővel 
való teljes egyetértésben valósítható 
meg. Tény, hogy minél alaposabban 
ismeri a szinkronszínész a művészt, 
akit szinkronizálnia kell, annál jobb 
munkát végezhet. Magam például 
sok szerepében, sokszor megnéztem 
Spencer Tracyt, — akit a legnagyobb 
művészek közé sorolok. Figyeltem 
színészi eszközeit. Nagy élvezet volt, 
sokat tanultam tőle. Mindenekelőtt 
utánozhatatlan egyszerűségét, amit 
színészi játékban megvalósítani a 
legnehezebb s ami Spencer Tracyt, az 
Ítélet Nürnbergben is, szerintem, vi-
lághíres partnerei fölé emelte. Esz-
köztelensége, a mozdulataival való 
takarékossága, szemjátéka, hangjá-
nak apró modulációi tanulságos mű-
vészi élményben részesítettek. Sok-
szor végignéztem például az ítélet-
hirdetést. Amikor Spencer Tracy a 

Egri István 



vádlottakat, egyenként, megnevezi. 
Minden nevet úgy mondott ki, hogy 
hangjában, játékában benne van a 
bírói objektivitáson túl a saját véle-
ménye, érzelme is, a döbbenet, hogy 
bírák, akik felett ő ítélkezett, — ho-
gyan feledkezhettek meg ennyire hi-
vatásukról, hogyan térhettek el eny-
nyire az igazságtól! Figyeltem őt, 
amikor a tárgyalások szüneteiben 
egyedül maradva töprengett, gondol-
kozott. Kínlódásai, vívódásai, egész 
megrendült belső világa ott tükröző-
dött az arcán; játéka, számomra fel-
ért bármelyik világhírű Hamlet — 
alakítással. Egyébként Tracy mindig 
is érdekelt, s amikor „munkatársa" 
lehettem, felkutattam több írást, — 
róla. Egy interjút olvastam, amely-
ben feltették neki a kérdést: hogyan 
készül a szerepre. Válasza ez volt: — 
Megtanulom a szöveget és eljátszom 
a figurát. 

— Spencer Tracy idősebb volt, 
mint Egri István. A hosszú forró 
nyár Warner figuráját — az eredeti 
filmben, köztudottan, két színész ját-
szotta, — mindketten fiatalabbak. 
Hogyan alakította a hangját hozzá-
juk? 

— Spencer Tracy szinkronizálásá-
nál kicsit fáradtabb, rekedtebb hang-
gal „komponáltam" meg a figurát. 
Warner robbanó temperamentumát; 
erejét, határozottságát viszont meg-
felelő hangerővel igyekeztem vissza-

adni. Egyébként, amikor a film kö-
zepén George O'Brien megbetegedett 
és szerepét Dániel O'Herlihy vette 
át, felajánlottam a szinkronrende-
zőmnek, hogy helyettem is valaki más 
folytassa a szinkront, ö ragaszkodott 
hozzám, — nem akarta megzavarni a 
nézőket. Mindenesetre, a második 
Warner szinkronizálásánál kicsit fris-
sebbre és egy árnyalattal lágyabbra 
vettem a hangom, hiszen ő, fiatalabb 
és talán kevésbé erőszakos volt, mint 
elődje. A lényeg az, hogy a szinkron-
színész a rendkívül aprólékos, pepe-
cselő szinkronmunka alatt is állan-
dóan ügyeljen arra, hogy a részekre 
bontás ellenére is, mindig összhang-
ban maradjon az egésszel, — már 
mint a saját maga teremtette szink-
ron-figura egészével. 

— Minthogy — bízvást mondhat-
juk, — milliók nézték csütörtök es-
ténként a Hosszú forró nyár folyta-
tásait, nyilván sokan ostromolták: 
mi a befejezés? 

— Hát ilyenfajta faggatásnak, va-
lóban, sokszor ki voltam téve: trafik-
ban, borbélynál, üzletekben, baráti 
körben. De ahogyan van orvosi ti-
toktartás, úgy van — színészi titok-
tartás is. Soha, senkinek nem árul-
tam el, néma szemlélő maradtam, 
amikor fogadásokat kötöttek: vérro-
kona-e Ben, — Claranak, vagy sem. 

PONGRACZ ZSUZSA 



Az Isszik-kul piros pipacsai 
LATOGATÁS A KIRGIZ FILMSTÚDIÓBAN 

Bolot Samsijev még a 
Moszkvai Filmművészeti 
Főiskola végzős hallga-
tója volt, amikor diplo-
mamunkája, egy kirgiz 
népénekes portréja, a 
Manaszcsi elnyelte az 
Oberhauseni Fesztivál 
egyik nagydíját. A kö-
vetkező munkája is do-
kumentumfilm volt, a 
Pásztor, amely a marui-
heimi Fesztiválon nyert 
díjat 

Ezt követte Samsijev 
első játékfilmje, a Lövés 
a Karos hágón, amely 
ugyancsak elismerő kri-
tikát kapott. A film a 
kazah irodalom klasszi-
kusának, Muhtar Aue-
zovnak egy fiatalkori el-
beszélése alapján ké-
szült, s a kirgiz és a ka-

zah sztyeppéken 1916-
ban kirobbant népi lá-
zadás drámai eseménye-
it idézi fél. A cárizmus 
és a helyi teljhatalmú 
bégek uralma elleni Lá-
zadásról szóló filmet a 
kritikusok egy része 
western-raek nevezte. 

— Bizonyos mértékig 
ez igaz is — mondja er-
re Bolot Samsijev. A 
film dinamikus, meséje 
leköti az embert, min-
den hőse paripákon vág-
tat, lövések dördülnek, a 
főhős, Bahtigul valóban 
lovagi jellem. De az én 
filmem a történelem 
szigorú valósága. Ami a 
westernhez teszi hason-
latossá, az csupán külső 
megjelenési formája. 
Szeretem a vadnyugati 

filmeket, s úgy gondo-
lom, hogy érdemes fel-
használni e műfaj elő-
nyeit. Népem története 
— .egy lovas nép törté-
nete — ehhez kitűnő le-
hetőséget kínál. A mi 
„westernühk" nemes 
gondolatokat és érzése-
ket hirdet, amelyeket 
szerves egységbe foglal 
a történet dinamikus 
fordulataival. 

Jó két évtizede még 
nem is létezett kirgiz 
filmművészet, ma pedig 
már nehéz lenne elkép-
zelni a szovjet filmet a 
kirgiz stúdió tehetséges 
művészeinek alkotásai 
nélkül. Olyan filmekről 
van szó, min a Hőség, 
az Első tanító, a Fehér 

Bolot Samsijev rendező (baltái) beállít egy lovasjelenetet 



Bolot Samsijev rendező 
motívumkeresésen a Frun-
ze környéki hegyekben — 

a Fehér hajó című 
filmjéhez 

hegyek, a Gyermekko-
runk ege és így tovább. 

— Ügy gondolom hogy 
a kirgiz film késői szü-
letése bizonyos előnyök-
kel is járt —, folytatta 
Bolot Samsijev. — Ak-
kor kezdtünk filméket 
készíteni, amikor az 
egész szovjet filmművé-
szet — nemcsak az 
orosz, az ukrán, a grúz 
—, amely nagy hagyo-
mányokkal és tapaszta-
latokkal rendelkezett, 



hanem a Közép-ázsiai 
szovjet köztársaságok 
fiatal stúdiói is elég 
magas színvonalra emel-
kedtek. Volt telhát kitől, 
s volt mit tanulnunk. 
Vagyis nem a nulláról 
kezdtünk, rendelkezé-
sünkre állt az egész 
szovjet filmművészet 
sok-sok tapasztalata. 

Helyénvaló utalni ar-
ra is, hogy az Októberi 
forradalom előtt a kir-
giz népnek nem volt 
ábc-je, színháza, képző-
művészete. A kirgiz film 

kialakulása és mai fej-
lődése szoros kapcsolat-
ban áll a köztársaság 
legjelentősebb íróinak 
munkásságával, minde-
nek előtt a világhírű 
Csdngiz Ajtmatovévai. 
Ajtmatov műveinek szi-
gorú realizmusa, társa-
dalmi telítettsége, pon-
tosan megrajzolt jelle-
mei, drámai fordulatai, 
hőseinek megindítóan 
itiszta líraisága gazdag 
lehetőségeket kínál a 
megfilmesítéshez. 

Boiot Samsijev még 

Samsljev — Tugunbaj Szadikor szobrászművész 
műtermében 



A retldeiő vendégségben 
Kumen Dzsammnkulov kol-
hozp&rasztnál, aki családjá-
val együtt többször szere-

pelt filmjeiben 

AJturgmn Tamlrova — Az 
Isszlk-knl piros pipacsai 

című film főszereplője 

főiskolás korában ismer-
kedett meg Ajtmatov-
val. A Hőség című film-
ben eljátszotta Ajtmatov 
egyik regényalakjának, 
Kernel komszomolistá-
nak szerepét Barátsá-
guk innen származik. De 

csak második játékfilm-
jének az Isszik-kul piros 
ptpacsot-nak hazai és 
tavalyi cannes-i sikere 
után gondolt arra, hogy 
megfilmesíti Ajtmatov-
nak Fehér hajó című re-
gényét. A történet hely-

színe ugyanaz, mint elő-
ző filmjéé, az Isszik-kul 
tó környéke, ahol az 
Isszik-kul piros pipacsai 
hőse, Karabalta határőr 
a Tyen-Samy hegyei kö-
zött küzd a fiatall szov-
jet hatalomért. Karabal-
ta is, mint a Lövés a Ka-
ros hágón hőse, Bahti-
gul, izgalmas drámai 
fordulatokban, üldözés 
köziben, összecsapások-
ban, az érzelmek viha-
rában áll a néző elé. A 
rendező következetesen 
választ olyan .kócos" fi-
gurákat akik nemegy-
szer tévednek, de kérlel-
hetetlenül küzdenek 
azért az ügyért, amely-
ben hisznek. 

Minden bizonnyal így 
lesz ez Samsijev harma-
dik filmjében a Fehér 
hajó-ban is, melynek 
forgatókönyvét együtt 
írták Ajtmatowal, s 
amelynek forgatását ha-
marosan megkezdik. 

V. ISIMOV 



P r á g a filmvárosában 
Barrandovi filmlevél 

Mint a világ valamennyi stúdió-
jában, itt is, az úgynevezett „1973-
as filmek" egy részét már tavaly 
forgatni kezdték, vagy leforgatták. 
Közülük a legjelentősebb, politikai-
lag, mindenképpen a legérdekesebb 
vállalkozás Az árulás napjai első 
része. A forgatókönyvíró Miroslav 
Fabera és Otakar Vavra rendező 
filmje a müncheni egyezményhez 
vezető út belpolitikai és nemzetközi 
hátterét kívánja bemutatni. Az al-
kotók a legszigorúbb tárgyilagosság-
ra törekedtek. Kizárólag foto-doku-
mentációban fennmaradt, jegyző-
könyvekben megörökített tények-
kel dolgoztak. Négyszáz nagyobb és 
hatszáz epizódszerepre kellett szí-
nészt találniuk, meg kellett szemé-
lyesíteni Hitlert, Chamberlaint, Da-
ladiert, Gottwaldot, Svermat, Hen-
leint, Keitelt és sok más történelmi 
alakot, a felvételekhez egyes napo-

kon negyvenezer statisztára volt 
szükség. Élethűek a történelmi pil-
lanatokat megelevenítő tömegjele-
netek, így az 1938. szeptember 30-i 
eseményeket idéző hatalmas tünte-
tés epizódja, a henleinisták és a 
cseh hadsereg warnsdorfi, libereci 
összecsapásainak ábrázolása. A ter-
vek szerint Az árulás napjai-X a 
Szokolovo című ugyancsak kétré-
szesre tervezett mű folytatja, amely 
a mai csehszlovák államelnök, Svo-
boda tábornok partizán — majd 
népfelszabadító hadseregének szü-
letéséről, harcairól és győzelmeiről 
szól. Miroslav Fabera és Otakar 
Vavra úgy tervezik, hogy a Szoko-
lovo a cseh területen állomásozó és 
harcoló náci csapatok 1945. május 
9-i kapitulációjával fejeződik majd 
be. 

S mintha a készülő Szokolovo foly-
tatása volna Jifi Sequens új filmje, 
az Egy forró nyár krónikája, Vaclav 
fteiac népszerű regényének filmvál-

Jelenet Otakar Vavra: Az árulás napjai című filmjéből 



Otakar Vavra: Az árulás napjai 

tozata. Egy határvárosban játszódik, 
közvetlenül a felszabadulás utáni 
időben, a kommunisták elszánt, lét-
fontosságú harcát ábrázolja a 
múlt, a benesi világ képviselőivel. 
Győzelmüket, az 1918-as februári 
fordulat teljesíti b e . . . 

Miroslav Hubaéek Alena nővér-je, 
Marié Pujmanová ismert elbeszélé-
séből készül Stefan Kvietik és Emí-
lia Vasaryová főszereplésével. Lé-
lektani dráma, egy fiatal asszony 
nehéz életéről, helytállásáról szól. 
Férje lelki beteg, nem képes ellátni 
munkáját, nem tud alkalmazkodni 
sorsához. A film az asszony küz-
delmét mutatja be a férfi személyi-
ségének, egészségének visszaszerzé-
séért. Három férfi útrakel címmel 
Oldrich Lipsky vígjátéka egy ko-
rábban igen nagysikerű televíziós-
sorozat főszereplőit „ülteti át" a 
mozi vásznára. Vidám kalandjai, 
humoros epizódjai a mai cseh falu-
si életet elevenítik meg vígjátéki 
keretben. Vladimír Cech Feleségem 

Petr Haniíinec és Renata Dolelalová — Jirl Sequens: Egy forró nyár krónikája 
című filmjében 



ügyei című bűnügyi komédiájában 
egy hivatásos és egy amatőr-detek-
tív, akik történetesen férj és fele-
ség, együtt oldanak meg egy ügye-
sen kieszeit, bonyolult bűnügyet. 

Várok, míg megölsz a címe Ivo 
Toman új forgatókönyvének, mely 
Karel Fabian regényének felhaszná-
lásával készült. A téma: egy kon-
centrációs tábor foglyainak küzdel-
me a tábor őreinek — kutyáival. A 
pszichológiailag kidolgozott dráma 
arra épül, hogy a kutyák veszedel-
mesebbek, mint az őrök, mert kö-
vetkezetesebbek. Ezért előbb a fog-
lyoknak a kutyákkal kell leszámol-
niok, hogy az őröket kijátszhassák. 
Ennek módszeres végrehajtásáról 
szól a film, amelynek rendezője: 
Stanislav Cerny. 

Néhány hete készült el a Bororo-
akció, Ota Fuka rendező sci-fi ele-
mekkel átszőtt filmje. Főhőse egy 
titokzatos, talán egy másik bolygó-
ról érkezett asszony, akibe egy tu-
dományos intézetben dolgozó kutató 
orvos szerelmes lesz. A bonyodalom 
a nő furcsa viselkedése — sokat 
tud az orvos kutatómunkájáról, — 

s homályos múltja körül keletkezik. 
A történet a neves tudós, Alberto 
Vojtech Friő színes, novellisztikus 
írásaiból származik. Friő éveket töl-
tött tudomány-történeti kutatások-
kal, a technika kezdeteinek feltárá-
sával primitív kultúrákban. 

Szólnunk kell még Barrandov 
koprodukcióiról. Azerbajdzsán mű-
vészekkel közösen forgatják a Viha-
ros tenger-t, melynek főszereplője 
a forradalmi Vörös Hadsereg olda-
lán küzdő csehszlovák közlegény, 
Vacek, aki a fehérek elleni harc-
ban meghalt Odessza felszabadítá-
sáért. Ivo Toman a berlini DEFA-
val közösen tervezi a Lessing pro-
fesszor című dráma forgatását, mely 
a nácik első csehszlovákiai politikai 
gyilkosságának áldozatát, az 1933. 
augusztus 29-én Prágában orvul 
meggyilkolt antifasiszta Lessing 
professzor életét és halálát ábrá-
zolja. Koprodukció készül a MOSZ-
FILM-mel, két-két film a bolgárok-
kal és a lengyelekkel. Prága film-
városában tehát újra minden műte-
rem foglalt. 

FENYVES GYÖRGY 



Mit szerkeszt 
a műsorszerkesztőség? 
Olvasóink érdeklődésének eleget téve, televí-

ziós rovatunk munkatársa afelől érdeklődött a 
tévé „boszorkánykonyháján", hogyan is alakul ki 
a műsorrend aránya, milyen szempontok, kíván-
ságok, lehetőségek hatására. 

A televízió müsorszer-
kesztőségének postája 
igen kiterjedt. Ide fut 
Ibe a sok reklamáció és 
a kevés dicséret — mert 
köztudomásúan az fog 
tollat gyakrabban, aki 
elégedetlen és nem az, 
alki elégedett a műso-
rókkal. A levélek — de 
még olykor a sajtó bí-
ráló megjegyzései is — 
a „Műsorszerkesztőség-
nek" szólnak. A levél-
írók, a bírálók természe-
tesen nem tesznek kü-
lönbséget a műsorszer-
kesztő és az adott műsor 
szerkesztője között. 

— Mivel foglalkozik hát 
a televízió műsorszer-
kesztősége? — ezzel a 
kérdéssel fordultunk 
Székely Istvánnéhoz, a 
Műsorszerkesztőség fő-
osztályvezetőjéhez. 

— Ha egy szóval kelle-
ne összefoglalnom fela-
dataink sokaságát, azt 
mondanám: koordinál. A 
televízió különböző szer-
kesztőségei által elkészí-
tett műsorokat szervezi 
műsornapokká, a tévé 
képernyőjén megjelenő 
folyamatos műsorrá 

— Vajon a „feladatok 
sokasága" azokra a kö-
vetelményekre, lehető-
ségekre és igények ki-
elégítésére vonatkozik, 
amelyeknek a televízió 

Műsorszerkesztősége 
igyekszik eleget tenni? 

— Vegyük sor jában. A 
televízió hivatása eleget 
tenni a tájékoztatás, a 
közművelődés és a szó-
rakoztatás feladatának. 
Ez a mi elsődleges kiin-
duló pontunk a műsor-
szerkesztésben. E mun-

ka alapelveit a televízi-
ós műsorpolitika hatá-
rozza meg, amelyet az 
MRT Elnöksége, a ve-
zetői testület hosszabb 
időszakokra érvényesen 
a politikai, kultúrpoliti-
kai feladatok, várható 
események, évfordulók 
szerint fogalmaz meg. 

— A műsorszerkesztő-
ségnek nincsen módja 
minden műsort jó előre 
megnézni. A szerkesztő-
ség gyakran még a ké-
szülőben levő műsorok-
ból állítja össze a mű-
sornapot. A főműsorokat 
— tehát a húsz órakor 
kezdődőeket — most 
már legtöbbször sikerül 
megnézni, de ez a tévé 
műsoridejének, bár leg-
jelentősebb és legnézet-
tebb, mégis elenyésző 
része. Aztán szerencsére 
szép számmal sugár-
zunk olyan aktuális mű-
sorokat is, melyeket op-
timális körülmények kö-
zött sem láthatunk elő-
re, mert ún. élő adások, 
varázsuk éppen az egy-
idejűségben rejlik. 

— Már a hangsúlyo-
zásból is kitűnt, hogy a 
követelmények bizonyos 
mértékben mások, mint 
az igények, a néző igé-
nyei. A nézőé, aki — a 
közhely kifejezésével — 
„szórakozni kíván". 

— Természetesen a 
megvalósítás és az igé-
nyek között van ellent-
mondás. De ez nem áthi-
dalhatatlan. A gondol-
kodtató vagy tájékoztató 
műsor is lehet szórakoz-
tató, ha érdékes, színe-
sen megoldott. Biztos 
vagyok benne, hogy 
munkatársaink mind-
egyike erre törekszik. 
Közel 2 200 000 előfizető 
igényének egyugyan-



azon időben egy műsor-
ral természetesen nem 
lehet eleget tenni. 

— Az igények nagyon 
sokfélék. És tapasztala-
taink szerint részben ép-
pen a tévé munkájának 
eddigi eredményeként is 
egyre igényesebb néző-
közönséggel állunk 
szemben, (Érdekes, hogy 
a legelégedettebbek azok 
a nézők, akik külföldi 
televíziós tapasztalatok-
kal jönnék haza.) Leg-
főbb gondunk, hogy a 
főidőben sugárzott mű-
sorok közérdeklődésre 
számottartóak legyenek. 

— Vajon ebből az kö-
vetkezik, hogy a főidőt 
megelőző és követő mű-
soridőben nem közérde-
kű műsorokat sugároz-
nak? 

— Ügy mondhatnám, 
hogy rétegműsort. Dél-
után az ifjúság, a több 
műszakban dolgozó 
munkások, a háziasszo-
nyok és a nyugdíjas né-
zők igénye szerinti prog-
ramot, a késői időpont-
ban pedig inkább az ér-
telmiségi nézők kívánal-
ma szerinti műsorokat. 

— Ebben a vonatkozás-
ban a kísérleti (2.) mű-
sor sugárzása és kifejlő-
dése hoz majd köny-
nyebbséget. Ez a vegyes 
profilú, közművelődési 
program magasabb szin-
tű választékot kínál már 
most is, és a jövőben 
egyre inkább. 

— A második műsor in-
dulásával nemcsak a 
választék bővült, hanem 
a választás kényszere is 
kialakult. Az első idő-
ben különösen sok szem-
rehányást kapott a tele-

vízió a sajtó hasábjain 
is, hogy jó műsorokat 
sugároz, az egyes és a 
kettes csatorna. 

— Számunkra az egves 
műsor „egyeduralma" 
idején is az volt az ide-
ális néző, aki válogatni 
tudott, aki ki tudta vá-
lasztani a maga számá-
ra érdékes és hasznos 
programot. A második 
műsor most már egye-
nesen kényszeríti erre. 

— Nem aggasztja a né-
zőt, hogy elmulaszt va-
lamit? 

— Párhuzamosan a 
második program bővü-
lésével az ismétlések 
rendjét is kitágítottuk. 
A legsikeresebb műso-
rok ismétlése éppen 
azoknak szól, akik el-
mulasztották valamilyen 
okból az adás megtekin-
tését. 

— Hamarosan új is-
métlő sorozat is elkez-
dődik, egy-egy televíziós 
rendező munkásságának 
bemutatása. A sort 
Zsurzs Éva nyitja meg. 

— Milyen munkafolya-
matokra bomlik a mű-
sorszerkesztőség tevé-
kenysége — hogy mű-
helytitkokról is érdek-
lődjünk? 

— Ez általában egy-
egy év elemzése alapján 
történik. Mindezek nyo-
mán az egyes főszer-
kesztőségek elkészítik 
részletes éves tervünket. 
A folyamatba ekkor 
kapcsolódik a műsor-
szerkesztőség. A műsor-
igazgató irányításával 
ezeket a részterveket 
feldolgozza, koordinálja 

és elkészíti a televízió 
összesített éves tervét. 

— Milyen lényeges vál-
tozások várhatók a mű-
sorban? 

Látványos változáso-
kat nem tervezünk. 
Szerkezetileg megerősí-
tettük — a sok bíráló 
megjegyzés hatására — 
a keddi műsornapot. A 
pénteki programmal — 
tekintettel a szabad-
szombatosok megnöve-
kedett számára — köze-
lítünk a hétvégével kap-
csolatos igényekhez. A 
vasárnap műsorának 
megmerevedésére fi-
gyelmeztettek gyakran. 
A hétköznapi főműsor-
időn kívül vasárnap van 
a legtöbb nézőnk, ezért 
erre az időre összponto-
sítjuk a hét eseményeit 
összefoglaló és a jövő 
hétre előremutató műso-
rokat (pl. A Hét, Műso-
rainkat ajánljuk), vala-
mint a közérdeklődésre 
számot tartó kedvelt mű-
sorókat (pl. rajzfilmso-
rozat, Delta). Emellett 
igyekszünk a lehetősé-
gekhez mérten arányo-
san és harmonikusan el-
osztani mindazt, amit 
szerkesztőségeink, kül-
földi partnereink készí-
tenek. 

• • • 

Szerkesztőségünk, s 
valószínűleg olvasóink 
is már most világosab-
ban látják: nem köny-
nyű dolog egy műsorna-
pot jó előre megkompo-
nálni. Ügy érezzük, te-
levíziónk valósággal bi-
rálhatatlanná válna, ha 
a Műsorszerkesztőség az 
egyes rovatoktól csupa 
kitűnő anyagot kapna. 
Vagy legalább is: töb-
bet, mint eddig. 



Egy építő természetű ember 
PORTRÉFILM KASSÁK LAJOSRÓL 

Varázslatos kincsek, 
kultúrhistóriai értékű 
felvételek rejtőzhetnek a 
tévé fflmarchívumának 
pléhdobozaiban, ha egy-
sziercsak, minden külö-
nösebb apropó nélkül, 
ilyen becses filmdoku-
mentum kerülhet képer-
nyőre, mint legutóbb a 
Kassák Lajos alakját 
megidéző portréfilm. De 
nem is a közvetítés ap-
ropója fontos, sokkal in-
kább az a tény, hogy ez 
a film megvan, még idő-
ben— az irigylésre mél-
tóan szép kort megért 
mester életében — elké-
szült; az effajta filmdo-
kumentumok művészet-

történeti értéke hatvá-
nyozottan növekszik az 
évek múlásával. 

Kassák képarchitektú-
ráinak, kollázsainak ki-
állítása szolgált alkalom-
mal annak idején a film 
felvételeihez, így ebben a 
vallomásban századunk 
e sokoldalú és sokirány-
ban kísérletező, szá-
mos műfajban új csapá-
sokat nyitó művészének 
elsősorban képzőművé-
szeti tevékenysége domi-
nál. Kassák maga mond-
ja el az interjúban — 
némi bölcs rezignációval 
—, hogy míg itthon el-
sősorban költőként és 
íróként ismerik, külföl-

Kassák Lajos: Színpadterv, 1922 

dön mindenütt a husza-
dik századi képzőművé-
szeti avantgarde előfutá-
rai között tartják szá-
mon, s évtizedek óta alig 
rendeznek komoly nem-
zetközi kiállítást a szá-
zad első félének újító 
mestereiből — Kassák 
képei nélkül. Legkedve-
sebb mesterei és bará-
tai, akiknek művészete 
ellőtt Mesterek köszönté-
se című verseskönyvé-
ben is hódolt —: Mattis-
se, Picasso, Braque, Lé-
gér, Marc, Chagall, Klee, 
Henri Rousseau, de Chi-
rioo, Max Ernst és a töb-
biek —, mindig egyen-
rangú fegyvertáraként 
tartották számon a mű-
vészet megújításáért 
folytatott küzdelmükben 
Kassákot, akinek rendkí-
vül gazdag és immár be-
fejezett életműve még 
rengeteg meglepetést, 
féldolgozni és felfedezni 
vallót tartalmaz a művé-
szettörténészek számára. 

Becses és fontos ada-
lék az esedékes kutatás-
hoz Zsigmondi Boris 
rendező, Németh Attila 
operatőr és Tölgyesi J á -
nos szerkesztő dokumen-
tumfilmjei: A képarchi-
tektúra mestere. Kiállí-
tása kapcsán egész élet-
pályáján végigtekint az 
idős mester, s e visszate-
kintés megrendítő és a 
pálya lényeges mozzana-
tairafényt villantó pilla-
natokban bővelkedik. 
1926-ról szólva mondja 
például — sokrétű művé-
szi tevékenységének 
szerves egységét példáz-
va —: „sajnos, mikor az 
emigrációból hazajöttem,, 
itthon olyan volt a lég-
kör, hogy képzőművé-
szettel alig tudtam kísér-



letezni, rákényszerül-
tem, hogy irodalmi fron-
ton próbáljak valamit 
csinálni". Ebből a „rá-
kényszerülésből" kelet-
kezett századunk ma-
gyar irodalmának egyik 
fontos és izgalmas feje-
zete . . . Máshol ezt 
mondja, pályája egy má-
sik, nehéz szakaszára 
utalva: erősen kiszo-
rulva az irodalomból 
és a képzőművészetből 
is, folytattam úgy, 
hogy képeimet arccal 
a fal felé fordítot-
tam". . . S végül egy élet-
mű aranyfedezete iga-
zolja öntudatos szava-
it, amikor nyolcvan esz-
tendősen, pályáján vé-
gigtekintve megállapít-
ja: „mint építő termé-
szetű ember, mindig 
tudatosan, egyenes vo-
nalban épitettem mű-
veimet és életemet.. ." 
Ez az oeuvre pedig — 
az azóta eltelt évek is 
bizonyítják — még soká-
ig lesz termékeny viták 
és új művészi kezdemé-
nyezések forrásvidéke. 

A portréfilm készítői 
szerényen a háttérben 
maradtak, hagyták, hogy 
Kassák — műveivel és 
testi valójában — minél 
autentikusabban meg-
jeleníthesse sajátos 
egyéniségét a képér-, 
nyőn. (S a filmesek sze-
rénysége, noha elvben 
természetes, valójában 
nem kevéssé dicséretes 
erény, minthogy a tévé 
hasonló jellegű portré-
filmjeire nem mindig 
jellemző ez a művészi 
alázat és önfegyelem.) 

Bízunk benne, hogy a 
tévé filmarchívumától 
várhatunk még hasonló, 
értékes és tartalmas, 
kultú rbistóriai jelentő-
ségű meglepetéseket, 
mint Zsigmondi Boris 
Kassák-portréfilmje. 

ZSUGÁN ISTVÁN 

Öngól a klubban 
Magamat kigúnyolom, ha k e l l , . . . Cyranóként ének, ha 

a tévé zenei műsorairól esik szó. A megértésből fakadó, 
belülről származó bírálat a legtöbbször elkerülhetetlen: 
vagy az ötletekkel, vagy a megvalósítással van baj. ÜJab-
ban Inkább az utóbbi hibán bosszankodunk, mintha a 
felkészültség, a lebonyolítás még nem tudna lépést tar-
tani a felcsilland gondolatokkal. Az elképzelés nyurga 
kamaszként hirtelen fejlődésnek indult, de kinőtt ruháit 
még magán viseli. Az ellenzők pedig többnyire csupán 
a kamasz suta mozgását látják, szellemének mozdulá-
sára alig figyelnek. Ezért kerül nehéz helyzetbe az 
együtt szurkoló kritikus ha felemás produkciót lát (elég 
ritka az egyértelműen jó — és szerencsére — még ritkább 
az egyértelműen félresikerült műsor). 

Mindez a zenei klub legutóbbi adásakor jutott eszem-
be: ez az ötletes és egyre fejlődő műsorforma most rend-
kívüli alkalmat szalasztott el azzal, hogy önnön leg-
fontosabb problémájának a megvitatását gyerekekre bíz-
ta méghozzá ügy, hogy valószínűleg meg sem beszélte 
velük előre mondandójukat. Lelkes, okos, vonzó külsejű 
fiatalok klubszereplését nagyon szerencsésnek tartom, — 
hogy most mégis gyerekeknek nevezem őket, azért van, 
mert a tévé és a zene viszonyának kifejtésére — kivált 
felkészületlen, spontán hozzászólásokkal — nem alkalma-
sak. Az előkészítés, a megbeszélés feltételezését is elkép-
zelhetetlennek tartom: kizárt dolog, hogy a műsor okos, 
kiválóan tájékozott, körültekintő szerkesztője tudato-

san beleegyezett volna az olyan vélemény publikálásába, 
amely például a televíziós hangversenyközvetités ellen 
szólt. Aprdság, de bosszantó öngól volt, mintha a fele-
más elképzelés lőtt volna vissza: a klub-műsor készítői 
fel akarták vetni az égetően fontos témát: a zene sze-
repét és lehetőségeit a televízióban, de mintegy a fal 
meUett tették; talán nem volt elég bátorságuk a szem-
benézésre és a teljes kibontásra. Lehet, hogy sokan észre 
sem vették ezt az „öngólt", de felszisszenésre késztette 
azokat, akik hosszú ideje „nem tűrik el" a tévé és a 
zene erősödő kapcsolatainak a lebecsülését. 

A klub-estét követő napon sugárzott, a Két Carmen 
című műsor valójában azzal kísérletezett, ami a vitában 
fel sem merült: a népszerűsítés egyik módjával. Sajátos 
keresztmetszetet láthatott a néző a Pécsi Nemzeti Szín-
házból: az operatársulat és román vendégénekesek Car-
men előadását állították párhuzamba a Pécsi Balett egy 
produkciójával. Legfőbb erénye ennek a műsornak, hogy 
valami mást akart, mint elődei, megpróbálta a vizuális-
akusztikai (operai) élményt a vizuális oldalról (a tánccal) 
erősíteni, s mellesleg a pécsi együttes munkásságát is 
népszerűsítette. A baj csak az, hogy a két kompozíció 
nem állta az összehasonlítást, s ha a remek táncosok elő-
adói produkciója jobb volt is az énekesekénél, Bizet Car-
menjének részletei m e l l e t t Scsedrin feldolgozása af-
féle filmzenének, az opera sűrűsége mellett Alonso ko-
reográfiája hígnak tetszett és más nyelven beszélt. Egyéb-
ként is talán túlzott optimizmus arra számítani, hogy a 
szombat esti tévéközönség tartalmi vázlat nélkül, a köz-
vetített néhány jelenetből követni tudta a Carmen cse-
lekményét, hogy megértette, miért szúrja egyszercsak 
szíven szerelmét a tenorista, hiszen az előbb még olyan 
szépen táncoltak e g y ü t t . . . De nem folytatom. A műsor 
valóban sokakhoz szólt, valóban lekötötte az érdeklődést, 
valóban új formával próbálkozott. 

FEUER MARIA 



Bérelt kabaré 
Hosszasan töprengtem, 

hogyan születhetett meg 
a Televízió toabarészín-
házánaik májusa műsora. 
Véleményem szerint 
csak így történhetett: 
május 26-án, szombaton 
este 20 óra 10 perc és 21 
óra 35. perc között a Te-
levízió bérbe vett egy 
kabarét. 

A részletek valószínű-
leg a kővetkezőképpen 
alakultak: 

Valaki (gondolom, a 
szerkesztő, Ágoston 
György) utánanézett 
egy használható helyi-
ségnek, és erre a célra 
•kibérelte a Katona Jó-
zsef Színházat, a hozzá 
tartozó közönséggel 
együtt így a színpad és 
a nézőtér elhelyezése au-
tomatikusan megoldó-
dott, nemkülönben az is, 
hogy legyen, aki nevet a 
poénokon. (Mint tudjuk, 
az alájátszott nevetések, 
bár biztosabbak és meg-
bízhatóbbak, mint a va-
lódiak, de némi gyanak-
vást keltenek a készülék 
előtt ülőkben, azt a lát-
szatot keltve, hogy csak 
az ő nevetésüket akarják 
vele kiforszírozni.) 

Béreltek továbbá egy 
díszletet a színház terve-
zőjétől, Bakó Józseftől, 
és úgy variálták, hogy a 
vendéglátóipari üzem-
egység legalább az ülőal-
kalmatosságókat tekint-
ve különbözzék egy lakó-
telepi lakástól. 

Szükség volt még egy 
konferansziéra. Ezért a 
televízió más műsoraitól 
kibérelték Harsányi Gá-
bort, aki csibészes hu-
morával remekül be is 
vált erre a célra, szmo-
kingjával pedig máris el-
érte a hazai konferanszi -

ék — közülük is első-
sorban Komlós János és 
Brachfeld Siegfried — 
eleganciaszintjét. (Har-
sányi más műsoróktól 
való ideiglenes távolma-
radása, úgy vélem, nem 
okozott gondot. Meg-
nyugtathatta az aggódó-
kat, hogy egy óra múl-
va ott van, mert bár a 
kabaré egy óra huszon-
öt percig tartott, de az 
utolsó szám bekoniferá-
lása után már nem kel-
lett visszamennie.) 

A rendező Deák Ist-
ván (őt nem bérelték, ő 
a televízió tulajdona) ez-
után egy társművészetet 
is bérelt: a filmet. Matú-
ra Mihály operatőrrel 
közlekedési kisfilmet ké-
szített, az összes szerep 
eljátszására kibérelte az 
erre a célra jól bevált 
Bárdi Györgyöt, amire 
az anyagi megtakarítá-
son kívül az késztethet-
te, hogy lehetőséget ad-
jon Bárdinak pompás 
fregoliszínészete csillog-
tatására. 

Föltehetően didaktikai 
cél okiból, a mai kabaré-
szerzőknek tanulságul, a 
műsor alkotói bérbe vet-
ték Rejtő Jenőnek a 
nanszensz-humorral pa-
zarul bánó tréfáját és 
hozzá Márkus Lászlót, 
aki megmutatta, hogy a 
legnemesebb színészi 
esZközök éppenséggel 
nem idegenek a kabaré-
tól, ellenkezőleg: kitel-
jesítik. Márkus slemilje 
a jellemábrázolás és a 
műsor csúcsa volt. 

Kibéreltek továbbá 
(alighanem az elfekvő 
áruik osztályáról) egy 
viseltes ötletet a lakóte-
lepi lakások vékony fa-
ladról és egy vadonatúj-

nak álcázott nyögvenye-
lőset a civilek szerepel-
tetésének divatjáról a 
művészi alkotásokban. 
Az előbbit Bodrogi Gyu-
la adta élő gyakorló la-
kói türelemmel, az utób-
bit csak Gera Zoltán szí-
nészi türelme tette elvi-
selhetővé. 

Nem szóltam még az 
első és az utolsó jelenet-
ről. Az elsőről jobb is 
megfeledkezni. Ebben 
Agárdi Gábornak és Su-
ka Sándornak egy ici-
pici poén kedvéért vég-
telen hosszan kellett ré-
szeget imitálniuk, s 
mintha csak tudnák, 
hogy a poénon alig le-
het majd nevetni, min-
dent elkövettek, hogy 
legalább a részegségü-
kön nevessünk. 

Az utolsó jelenetet 
nem bérelték. Ez hozott 
anyagból készült. A te-
levízió parodizálta ön-
magát, pontosabban a 
Kék fényt. Szuhay Ba-
lázs Dobos őrnagy „sze-
repében" remekelt. A lo-
pott táncdalszövegek 
szembesítése a negyed 
századdal ezelőttiekkel 
ötletnek nem lett volna 
rossz. Nem a megbilin-
cselt Korda Györgyön és 
az amerikás magyart 
alakító Biliesi Tivadaron 
múlt, hogy megmaradt 
ötletnek. 

Adás után, gondolom, 
a Televízió kabarészín-
háza a bérelt javakat 
visszaszolgáltatta, s a 
legközelebbi alkalommal 
bizonyára újakat fog bé-
relni. 

Amit nekünk adott, 
azt örökbe adta. 

KOLTAI TAMÁS 



BALETTCIPÖ 
Június 22-én új érde-

kes műsor-sorozat su-
gárzását kezdi el a tele-
vízió. A sorozat céljá-
ról és jelentőségéről a 
műsor vezetője Kun 
Zsuzsa, az Operaház prí-
mabalérinája s az Álla-
mi Balettintézet igazga-
tója ismertetéséből idé-
zünk: „A műsor célja, 
hogy megismertesse a 
nézőkkel hazai táncéle-

Pártay Lilla a Hattyúk ta-
vában 

tünk kiválóságait. Ezek 
a művészek, noha hosszú 
évek óta részesei itthoni 
és külföldi sikereknek: 
érzésem szerint mégsem 
olyan „népszerűek" és 
ismertek, mint a velük 
egyenrangú színészeink, 
énekeseink, zenészeink. 
Táncműsorokkal eddig 
nemigen kényeztetett el 
bennünket a televízió. 
(Ezt a hiányt remélem 
pótolja a most megindu-
ló sorozat, a Balettcipő.) 
A táncos arca elmosódik 

a néző emlékezetében, 
hiszen még a képernyő 
előtt ülve is, a táncos 
egész testének mozgását 
figyeli. A félig-ismeret-
ségnek ebből a méltat-
lan állapotából csak egy 
jó tévésorozat szabadít-
hatja ki táncművészein-
ket." 

Talán e néhány mon-
dat már jelzi is a prog-
ram egészét: a balettmű-

Slpeky Levente A rosszul 
őrzött lány cimű balettben 



vészét népszerűsítéséhez 
az egyetlen alkalmas tö-
megkommunikációs esz-
köz a televízió. De a Pé-
csi Nemzeti Színházon 
kívül — olyan sincs, 
amely a modern törek-
véseknek rendszeresen 
otthont adna. Annak te-
hát, aki ma hazánkban 
balettelőadást akar lát-
ná, az Operaház, az Er-
kel Színház, vagy legfel-
jebb Pécs áll rendelke-
zésére. Ez — úgyszólván 
— ,.adottság", amiből — 

Csarnóy Katalin és Havas 
Ferenc-Czerny: Etűdök el-

mű balettjében 

pro és kontra — sok 
minden következik, egy 
azonban feltétlenül: 
nincs még egy olyan 
művészeti ág, amely 
ennyire rászorulna a té-
vé segítségére, mint a 
balett. 

A magyar közönség 
Harangozó Gyula, Fülöp 
Viktor, Lakatos Gabriel-
la, Havas Ferenc, Kun 
Zsuzsa, Róna Viktor, 

Orosz Adél, Kékesi Má-
ria, Sdpeky Levente ne-
vével asszociálja felsza-
badulás utáni balettmű-
vészetünk vezető élőadó-
gárdáját. A fiatalabba-
kat már kevésbé ismeri. 
Nem készült riport a 
végzős növen dékekkel, 
nem „játszanak" — már 
a diploma kézhezvétele 
előtt — pl. tévéfilmek-
ben, nem mutaithatják 
be önmagukat, minit a 
kezdő színészek. A kül-
földi nemzetközi balett-



versenyen való részvé-
telnek — még ha arany-
érmes győzelem is a vé-
ge — alig van hazai 
visszhangja. Nincsenek 
„első kötetes" koreográ-
fusok; még olyan balett-
stúdió sincs, ahol önál-
ló munkáikkal meg le-
hetne ismerkedni. 

A televízió segíteni 
akar. A most induló so-
rozat a szónak albban az 
értelmében új, hogy 
„ilyen, még nem volt". 
Az operai balettreper-
toárból idéz értékes-jel-
legzetes részleteket, fia-
tal művészek tolmácso-
lásában, egymásnak 
„kölcsönösen megfelel-
tetve" szerepet és elő-
adót. Dvorszky Erzsébet, 
Forgách József, Csarnóy 
Katalin, Meízger Márta 
és a többiek önmaguk-
ról, művészi alkatukról 
is vallanak. A Balettcipő 
című sorozat tehát kettős 
feladatot lát el: kereszt-
metszetet ad főként a 
klasszikus repertoárból, 
s egyúttal portrét rajzol 
a táncosokról. Ezzel ter-
mészetesen a balettmű-
vészet sajátos értékeire, 
kifejező erejére is fel-
hívja a figyelmet. Való-
színűleg sok új hívet sze-
rez majd ennek az ősré-
gi, de mostohasorsú mű-
vészetnek — ha sikerül 
nézőivel megértetni, 
vagy legalábbis megsej-
tetni a balett elvont 
mozdulatnyelvét 

A megértéshez termé-
szetesen a megérteni-
akarás is szükséges. S, 
hogy a néző, akiben 
megvan erre a hajlandó-
ság, ne maradjon magá-
ra a produkcióval, s 
hogy a mintegy 300 évet 
felölelő táncanyag labi-
rintusában könnyen el-
igazodjék, arról, Kun 
Zsuzsa gondoskodik 
majd. 

KAÁN ZSUZSA 

HOSSZÚ, FORRÓ... 
Sanyarú körülményeim megakadályoznak ab-

ban, hogy a Hosszú, forró nyár élvezetes, bár nev. 
túl éles sajtóvitában résztvegyek. Sőt abban is, 
hogy tizenhárom részen keresztül minden csütör-
tök estémet a képernyő előtt töltsem, elmélyedve 
Ben és Clara szerelmének kibontakozásában. Két-
három folytatást — kritikusi kötelességérzetből — 
megnéztem ugyan, de korán felismerve, hogy ebből 
nagy siker lesz, továbbá azt is, hogy az ügy a mű-
vészet szféráján kívül esik — abbahagytam élve-
zését. Valószínűleg optimista természetem okozta, 
hogy a benne rejlő ideológiai veszedelmeket nem 
tartottam súlyosabbaknak, mint a mozikban mind-
untalan látható western filmek veszedelmeit (hogy 
egyéb műveknek a miénktől idegen ideológiáról és 
filozófiáról ne is beszéljek). Mégis egyetértettem 
azokkal az elemző cikkekkel (például a Jovánovics 
Miklóséval, melyek a mesétől elbűvölt nézők mil-
lióit higgadtan figyelmeztették arra, hogy a mesével 
együt mit ne szívjanak magukba. Azoknak a cikkek-
nek olvasására azonban, melyek apokaliptikus vízi-
ókban tárták elénk a Hosszú, forró ... rémültségét 
— már nyugtalanság fogott el. Rengeteg emberrel 
beszélgettem ugyanis, aki az ál-Faulkner sorozatot 
megnézendő: sietősen elhagyta munkahelyét, a fod-
rászt, a közértet, az italboltot, sőt az utcát is — de 
egy sem mondta közülük „Rohanok haza, hogy be-
levessem magam az amerikai életforma gyönyörei-
be". Mindenkitől csak Ben és Clara szerelmének 
viszontagságairól hallottam. Ezért hökkentem meg, 
amikor nagy napilapunk tévékritikusa a skizofré-
nia lehetőségével rémítette meg nézőink millióit, 
ezt írván: „Csütörtök esténként a tévénéző mint-
egy tudathasadásos állapotba került. Ugyanis fél-
nyolctól nyolcig az Amerikát elítélő híreket hall-
gatta a televízióban ... Nyolc órakor viszont elkez-
dődött a sorozat, amely az our country eufóriájá-
ban lihegte a néhány perccel előbb elmarasztalt 
ország életformáját..." Ami engem illet: szorgal-
masan hallgatom a tévé esti félcfrás hírműsorát. 
Nagyon lehangolna, ha félórán át csupán Amerikát 
elítélő híreket hallhatnék benne, s nem értesül-
hetnék hazánk és a világ egyéb eseményéről. Sze-
rencsére, nincs így. S ha — megfelelő alkalmakkor 
— bírálják is az amerikai politikát: magát Ameri-
kát elítélő híreket, kommentárokat még nem hal-
lottam egyáltalán. Nemhogy fél órán át szakadat-
lanul. A cikket befejező szónoki kérdés viszont he-
ves vággyal töltött el. „Vajon bemutatná-e mond-
juk a CBS — a mi hőseinket felvonultató Egy óra 
múlva itt vagyok-at? — kérdi a kritikus. Valóban 
itt lenne az ideje, hogy a mi ideológiánkat is olyan 
fordulatos, szórakoztató filmekbe szőjük bele, me-
lyeknek amerikai vetítésekor kiürülnének New 
York, Washington stb. utcái. 

HÁMOS GYÖRGY 



A történetit mutatni meg 
a szociológiai témában (Po-
gány), s a szociológiát a 
történetiben — ez Jellem-
zi Hanák Gábor rendezői 
felfogását az tij történelmi 
tévé sorozatban is , A hat-
részes film korszaka: a 
XVIII. sz. és a XIX. sz. el-
ső fele döntő volt a modern 
Magyarország kialakulása 
szempontjából. Az eddig ve-
tített három folytatás is 
elég annak megállapítására, 
hogy e fontos korszakot 
sok tekintetben újszerűen 
ragadták meg a sorozat al-
kotói. 

Mindenekelőtt a tartalmi 
vonatkozások érdemelnek 
itt figyelmet, s így már itt 
utalni kell a közreműködő 
történészek, s közülük is el-
sősorban Kosáry Domonkos 
fontos szerepére — a szó 
Jelképes és eredeti Jelenté-
sében egyaránt. 

„Kiindulás." A XVIII. sz.: 
á szörnyű nyomor, a meg-
döbbentő méretű gyermek-
halandóság, s ugyanakkor a 
termékeknek egy sajátos 
bősége, amely a lakosság 
gyér voltából, s a mezőgaz-
dasági termékek eladhatat-
lanságából ered. Fejletlen 
városok, s fejlett latifun-
diumok, nyugati mintára 
épült barokk kastélyokkal. 
Idegenajkú telepesek, akik 
lakatlan és lakhatatlan föl-
deket törnek eke alá. 

„Az első kísérlet." A fel-
világosodás magyarországi 
hatása a nemesség s a ho-
norácior értelmiség egy ré-
szére szorítkozott, s még 
szűkebb volt azok tábora, 
akik a francia forradalom 
hatására radikális változá-
sok sürgetői lettek. A ne-
mesi előjogok védelme volt 
a kiváltságos rend fő célja, 
s noha a felvilágosodott ab-
szolutizmus veszélyt jelen-
tett e jogokra, Jól érezte a 
nemesség nagy része, hogy 
a forradalom — nagyobb 
veszély. így szorult néhány 
tucatnyi résztvevőre a ma-
gyar jakobinus mozgalom, 
ezért követte perüket s a 
vezetők szörnyű végét a 
kevesek döbbenetének s a 
sokak közönyösségének 
csendje. A birtokos nemes-
ség figyelmét mindinkább 
a váratlanul ölükbe hullott 
hadikonjunktúra kihaszná-
lása kötötte le. 

„A második kísérlet." Na-

Íioleon bukása után dekon-
unktúra, majd a tőkés 

piacgazdálkodásba való be-
kapcsolódás lassab változá-
sa következett. Franciaor-
szágban új forradalom érett, 
az 1830-as, nálunk pedig a 

most már jelentős tömege-
ket mozgósító reformkori 
mozgalmak bontakoztak ki. 
Széchenyi, Wesselényi, sőt 
már az ifjú Kossuth Is meg-
jelenik a színen — s a Met-
ternich által mozgatott ud-
vari klikk újra erőfitogta-
táshoz folyamodik. Nyakaz-
nl azonban most nem mer 
már, s a börtön, sokak 
megbénítója, Kossutbot 

megedzl, s ú j harcokra ké-
szíti fel. 

Ismerős figurák, s tulaj-
donképpen a problémák 
sem Ismeretlenek. Bemuta-
tásuk azonban sokszor új-
szerű. Különösen a rendi 
előítéletek foglyául esett 
nemesség és az abszolút 
monarchia kölcsönös viszo-
nyának, ellentéteik és egy-
máshoz kötöttségük dialek-
tikájának bemutatása volt 
igen sikerült és meggyőzően 
merész: hogyan lehetett a 
partikuláris érdekein túl 
nem tekintő „nemesi nem-
zethez" képest még a bécsi 
udvar is — ha csak vi-
szonylagosan és időlegesen 
ls — haladó? A történettu-
dományukban az utóbbi év-
tizedekben oly rohamosan 
fejlődő gazdaságtörténeti 
kutatás eredményei érthe-
tőkké teszik a reformkori 
iparfejlesztési és védvám-
törekvéseket: a fejleszteni 
kívánt magyar textilipar-
nak nem az ősi hagyomá-
nyokkal bíró és kiváló 
flandriai vagy angol posz-
tóval, hanem a szintén fia-
tal, rosszabb minőségű és 
drágább cseh és alsó-auszt-
rial textilgyárak termékei-
vel kellett versenyre kel-
nie . . . 

Érdemes tehát odafigyelni 
e sorozatra. E figyelem 
megkönnyítését szolgálja a 
kort idéző, metszetekből, 
műemlékek és tárgyi emlé-
kek fényképeiből összeállí-
tott s gondosan szerkesztett 
képi „aláfestés", s persze a 
zene. Kisebb disszonanciák: 
az ép (és igen érdekes) va-
lamikori jobbágyporták 
„úri párjai" majdnem ki-
vétel nélkül romos, bedesz-
kázott ablakú nemesi kúri-
á k . . . A fő mondanivaló 
előadói azonban nem a ké-
pek, hanem a történészek. 
Többnyire nem ls kapcso-
lódnak a képanyaghoz. 
Szabatosan szépen beszél-
nek, cseppet sem elfogó-
gódottak a kamera előtt. 
Jónéhány frappáns, végle-
gesen megfogalmazott mon-
datot hallhatunk tőlük, s 
különösen Kosárytól. A leg-
drámaibb, s talán a legtöbb 
nehézséget ldézö része a so-
rozatnak azonban még nem 
került vetítésre. Kíváncsian 
várjuk, hogyan sikerült a 
történészek és TV-sek e 
szemmel láthatólag harmo-
nikus együttműködésével a 
közönség elé tárni Széche-
nyi és Kossuth vitáinak, 
majd az 18<8—49-es forrada-
lomnak drámai eseményeit. 

BALAZS GYÖRGY 



A nemes tévé-szinház 
Az írök és a TV kap-

csolatáról nagyon régen 
elmélkednek külön az 
írók meg a tévé együtt, 
szerencsés esetben az 
írok és a tévé együtt. 
Milyen legyen a kapcso-
lat? Elméletileg az ed-
dig megadott legtöbb 
válasz, jó válasz, de 
mintha az írók, a tévé, 
és ráadásul a közönség 
mégsem igazán lenne 
elégedett. 

Nem jutott volna 
eszembe, hogy csatla-
kozzam a feleletet kere-
sők gyarló táborához. 
Németh László Árulójá-
nak tévé-féldolgozása 
azonban elég hosszú idő 
után most jó alkalom 
arra, hogy néhány dol-
got mi is elmondjunk: 

A tévé és az írók kö-
zötti kapcsolatnak na-
gyon sok formája volt 
már kísérlet és vita tár-
gya. Értnél a műsornál 
is kiderült azonban: 
nem lehet kísérlet és vi-
ta tárgya az, hogy a leg-
jobb megoldások közé 
az tartozik, amikor a té-

vé az írók legfontosabb, 
legjobb műveit viszi 
képernyőre, ha nem a 
második vonulatból, a 
„melléktermékekből", a 
„félkészárukböl" válo-
gat. Az Áruló a Németh-
életmű egyik csúcsa. 
Történelemlátásának, lé-
lekátorázolásának mély-
sége nem is sorolja az 
első-látásra hallásra be-
fogadható drámák közé. 
És mégis — hiszem, hogy 
éppen ezért — nemcsak 
nemés tévé-színház, ha-
nem egyúttal közönség-
siker is lett. 

Igazolván ezzel azt, 
hogy meg lehet találni 
annak is a módját: ízlé-
ses tömörítés érje csak 
a tévében, az eredetileg 
nem tévére készült írói 
művet. Mert érte kurtí-
tás Az árulót. Drama-
turgiának vagy egysze-
rűen a műsoridő sza-
bály, kényszerű követel-
ményének nevezzük — 
ez most mellékes. Hí-
gult az eredeti mű, drá-
maisága helyett inkább 
egy Németh László te-

remtette drámai hős 
monológját kaptuk. De 
ez valószínűleg kénysze-
rű alku volt, vagyis vég-
só esetben az ilyen ta-
pintatos húzás is járha-
tó út. 

És azt is láthattuk: 
legjobb az arra legin-
kább méltó művészek-
kel „feldolgoztatni" az 
író művét. Ádám Ottó, 
aki nemcsak Az árulót 
tarthatja „saját drámá-
jának", de az egész Né-
meth oeuvre-ben ottho-
nos, és Bessenyei Fe-
renc, aki pályája újabb 
szakaszába éppen szín-
padi Görgey-alakításá-
val lépett, most is mű-
vészete legjavát nyúj-
totta. 

Külön örömünkre 
szolgált, hogy Az áruló 
tévé-változata — amely 
rendezői megoldásaiban 
a Madách Színház elő-
adását követte — ily 
módon egyúttal rögzítet-
te az utóbbi idők szín-
háztörténeténék egyik 
jelentős előadását. 

SÁNDOR IVÁN 



Rekonstruált álmok 
Tévéfilm készül Sás-

di Sándor Egy asszony 
elmegy című regényéből. 
A televízió őskorában 
már szerepelt egy regé-
nye a képernyőn: a 
Nyolc hold föld. (Akikor 
Sásdi volt a dramaturg, 
a forgatókönyv író is . . . ) 

— Szereti a televíziót? 
— Mint író, igen: a 

legmodernebb, legtöké-
letesebb (sajnos, gyak-
ran kihasználatlan) köz-
lési eszköznek tartom, 
amelynek formanyelve 
különösen bizonyos tí-
pusú irodalmi művek 
tolmácsolására alkalmas 
kiválóan. Ügy érzem, eb-
be a típusba tartozik az 
Egy asszony elmegy bal-
ladisztikus meséje is: 
nemcsak a lokálkoloritot 
sikerült a tévé segítsé-
gével tökéletes plasztici-
tással ábrázolni, de egy 
tragikus sorsú asszony 
lelkének rezdüléseit, tet-
tének valamennyi indí-
tékát is. A híres-szép ví-
zimolnárné szomorú tör-
ténete hosszú évtizede-
ken át szájról-szájra járt 
abban a baranyai kis fa-
luiban, ahol születtem. 
Korán elözvegyült, az 
ura emlékének élt, ön-

tötte a búzát a garatra, 
szántott-vetett a földjén, 
lóval, tehénnel veszkő-
dött. A férfiak, különö-
sen a „pantallósok" sza-
bad zsákmánynak tekin-
tették. A legerőszako-
sabb a sokezer holdas 
uraság volt: éjszaka rá-
támadt a magányos asz-
szonyra. A védekező 
molnárné a konyhakést 
döfte a férfiba. A holt-
testet elnyelte a malom-
paták. A történetet min-
denki a saját fantáziája 
szerint alakítgatta. Né-
melyek úgy tudták, a 
gyilkosság sohasem de-
rült ki. Mások úgy me-
sélték, Annus kitöltötte a 
büntetését Márianoszt-
rán, majd hazajött meg-
halni. A falum ecetfás, 
hegynek futó temetőjé-
ben megmutatták ne-
kem a sírhelyét. Kis-
gyerek koromban el-el-
járogattunk oda Irma 
testvéremmel. 

— Az előzetes vetíté-
sen már alkalma volt 
látni a filmet. A gye-
rekkori emlékhez, ame-
lyet a képzelet azóta 
csak egyre színezett, ne-
hezen érhet föl a legjob-
ban sikerült film is. 
Nem érzett csalódást? 

— Nem. Vagy, ha 
igen, hát kellemes csaló-
dást. Másfél éve tart a 

„forródrót-kapcsolat" 
Jánosi Antal dramaturg 
és énköztem. Jellemző 
epizód, hogy a rendező-
vel, Horváth Tiborral 
együtt bejárták a fél or-
szágot az elképzelései-
nek pontosan megfelelő 
vízimalom után. De mi-
vel nem találtak ilyet — 
hát építettek egyet. Ki-
mondhatatlan érzés volt, 
amikor a forgatás során 
elém tárult, mintha ál-
momból merült volna 
fel, a szülőfalum vízi-
malma. Szánté hihetet-
len, hogy hetek alatt 
gipszből, habarcsból, 
deszkából örökéletűnek 
látszó, tornácos épületet 
emeltek. istállóval, ben-
ne tehén, ló . . . Megal-
kották mindazt, ami a 
gyerekkoromból vissza-
jár kísérteni. Híd vezet 
a malomhoz, megindul a 
kerék, a habos víz alá-
festi Narni néni ma is fü-
lembe muzsikáló kántá-
lását: „Arra-alá jönnek 
a zsandárok. Már xnesz-
sziről fénylik a csákó-
j o k . . . " írótársaim 
ijesztgették pedig: „Rá 
se fogsz ismerni az írá-
sodra!" De nem így tör-
tént. Megkönnyebbülten 
és boldogan láttam, hogy 
— nem csalás, nem ámí-
tás — minden ízében 
enyém ez a mű, a film 
pontosan az én elképze-
lésemet valósította meg. 

— Ki játssza a szép 
molnárné szerepét? 

— Szakáts Eszter. Vé-
leményem szerint kitű-
nően. 

KAMOCSAY ILDIKÓ 



Szakán Eszter és Cserhalmi György a Vízimalom című tévéfilm főszerepeiben. 

Szakáts Eszter, Dégi István, Kautzky József és Csurka László a Sásdl Sándor reeénvé-
böl készülő tévéfilmben. (Réger Endre felvételei) 
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