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m i i n 

KRAKKÓ, 1973 
Akad-e valami igazán új és ere-

deti, a következő évek filmművésze-
tének tartalmi vagy formai törekvé-
seit előrejelző felfedezés, alkotói le-
lemény a műsorban? — alighanem 
erre figyelnek leginkább a rövid-
filmfesztiválok nézői. A rövidfilm 
ugyanis zömmel a fiatalok — a hol-
nap alkotói —, és az új módszerek, 
új filmnyelvi kifejezési eszközök ki-
próbálásának műfaja világszerte, hi-
szen a játékfilmeknél hasonlíthatat-
lanul kisebb anyagi kockázattal pró-
bálhatók ki ebben a műfajban az 
újszerű felvételi-technikai-szerkesz-
tési-dramaturgiai módszerek; más-
részt a pályakezdő fiatalok is köny-
nyebben alkalmat kaphatnak tehet-
ségük bizonyítására rövidfilmben. 
Lassan egy évtizede, hogy néhány 
rövidfilmfesztivál nyomán hódító út-
jára indult például a cinéma vérité 
illetve cinéma direct filmezési mód-
szere, amely hovatovább az egész 
mai filmművészet formanyelvét be-
folyásolta, s jelentős művek — az 
úgynevezett „dokumentarista játék-
filmek" — létrejöttét segítette elő; 
— egyebek között a legutóbbi idő-
szak magyar filmművészetében is. 

Az idei, tizedik krakkói nemzetkö-
zi rövidfilmfesztivál 32 ország 83 
filmjét sorakoztatta fel, de igazi tar-
talmi vagy módszerbeli újdonsággal, 
valódi filmnyelvi felfedezéssel nem 
szolgált. Ha csak nem tekintjük an-
nak a nyugatnémet Ottó Jegersberg 
huszonhét perces, Empor című film-
jét, a fesztivál talán legvitatottabb 
alkotását Jegersberg az amerikai 
underground vezéralakja, Andy 
Warhol híres és hírhedt Empire Sta-
te Building című filmjének módsze-
rét követi. (Warhol felállított egy 
felvevőgépet a nagy középülettel 
szemben, s a kamera magára hagy-
va, reggeltől estig működött. Keze-
lői bele sem néztek a keresőbe; csu-
pán időközönként újratöltötték a 
kazettákat. A tízegynéhány órányi 
anyagból összevágott filmet a ciné-
ma direct irányzatainak „nulla-
pontjaként", legvégletesebb, bármi-
féle közlést vagy filmi jelentést ki-
oltó megvalósulásaként emlegetik a 
filmtörténészek.) Jegersberg azonban 

nagyon is markáns gondolatok közve-
títésére kívánja felhasználni Warhol 
magára hagyott, „önállósult kamerá-
jának" módszerét, ő ugyanis felve-
vőgépét egy mai nyugatnémet luxus-
kaszinó díszesen felvirágzott, bár-
sonyszőnyeggel beborított lépcsőfel-
járójánál helyezte el, s a mozdulat-
lan kamera azt fényképezte félórán 
át, amint az autócsodákból kiszálló 
szmokingos-nagyestélyis vendégsereg 
bevonul valami exkluzív fogadásra 
A film kísérőzenéje pedig — Soszta-
kovicsnak az éhező és harcoló lenin-
grádiak tiszteletére írott szimfóniá-
j a . . . 

A francia Francis Leroy — Claude 
Chabrol volt asszisztense — Fiatal 
lányok, virágokkal című tízperces 
filmje, amely zajos közönségsikert 
aratott és díjat is nyert —, gondola-
tilag korántsem minősíthető revelá-
ciónak. Három csinos modell — gyö-
nyörű virágokkal, elbűvölő tájon — 
különféle lesbikus szituációkban; s 
a híres fotográfus, Dávid Hamilton 
róluk készült, Vogue-stílusú, valóban 
elsőrangú színes fényképei tíz per-
cen át — ennyi a film. Leroy alig-
hanem Antonioni Nagyítás-á nak 
elhullajtott morzsáit akarta újra föl-
tálalni, az olasz mester filozófiája, 
gondolati igényessége nélkül. 

A vérbeli dokumentarizmus — va-
gyis a társadalomfeltáró szándékú, 
aktívan politizáló dokumentumfilm 
— Krakkóban látott alkotásai in-
kább némi visszalépésről tanúskod-
nak a cinéma direct immár közkele-
tűvé vált dramaturgiai-formai vív-
mányaihoz képest. Mintha az alkotók 
kissé megcsömörlöttek volna a „so-
kat beszélő" — interjúkból és hely-
színi hangfelvételekből összeállított 
— filmektől; ezúttal az irodalmi (na-
gyon gyakran: irodalmias) kommen-
tárokkal kísért dokumentumfilmek 
voltak többségben. Könnyen megle-
het, hogy ez a megállapítás nem vo-
natkoztatható a különféle országok 
dokumentaristáinak általános törek-
véseire, csupán a fesztiválra küldött 
filmek kiválasztása sugall téves kö-
vetkeztetést; egy igazi natur-hangos 
dokumentumfilm szövege ugyanis 



Huaz&rlk Zoltán: 
Tisztelet az Öregasszonyoknak 

szinte lefordíthatatlan. Gondoljunk 
csak arra, mennyit érezhet meg pél-
dául Zolnay Fotográfia-jának valódi 
ízeiből a film külföldi nézője, aki 
csupán a tartalmi kivonatot közlő 
feliratokra kénytelen hagyatkozni. 
Egy ilyen jellegű film valószínűleg 
csakis az anyanyelvű nézők körében 
hatásos igazán; alig hihető, hogy — 
az előbbi filmnél maradva a példa 
kedvéért — a Fotográfia Nyerges né-
nijének megrendítő vallomását 
egyenértékűen szinkronizálni lehet-
ne akár színészekkél, akár „civilek-
kel" — valamely idegen nyelvre...) 
Meglehet tehát, hogy csupán a fesz-
tiválra jelölésnél játszottak szerepet 
azok a szempontok, amelyek a köny-
nyebben fordítható „irodalmi" kom-
mentárokkal ellátott filmeket ré-
szesítették előnyben; — az utólag 
megírt, jólfésült mondatokból kike-
rekített kommentátorszövegek min-

denesetre számos film hatását gyen-
gítették. Olykor a legérdekesebb 
képsorok láttán is kielégületlenül 
vártuk, hogy maguk a szereplők szó-
laljanak meg végre, saját szavaik-
kal, egyéni modorukban valljanak 
önmagukról — az ércesen csengő, 
semleges és kívülálló rádióbemondói 
hang helyett. 

Még olyan filmeknél is zavaróan 
hatott a szinkron-hangfelvétel hiá-
nya, ahol nyilvánvaló volt, hogy a 
megfelelő technika elégtelensége 
okozta — mint például a holland 
George Sluizer félórás, rendkívül ér-
dekes alkotása: A tutaj, amely Bra-
zília őserdei vidékein nyomorgó csa-
lád háromhetes tutajozásának meg-
döbbentő filmdokumentációja. A 
család rákényszerül, hogy termékeit, 
melyekért egész éven át verejtékez-
ve robotolt, évente egyszer a maga 
ácsolta tutajon elszállítsa a legköze-
lebbi városba, mert csak ott lehet el-
adni. Ez a legközelebbi város — 
1400 kilométerre fekszik az őserdei 



településtől; a család (nagyszülők, 
gyerekek, csecsemők) utazása — hi-
hetetlen nyomorgása a sebes sodrá-
sú folyón bukdácsoló tutajon — há-
rom héten át tart, a visszaút — há-
három hónapig. 

A tartalmas és érdekes képanyag-
ra kívülről ráapplikált, kissé irodal-
mias kísérőszöveg gyengítette a 
szovjet Diegalcev remek képsorok-
ban bővelkedő — Krakkóban díjat 
is nyert — A híd című fiLnjjének ha-
tását is. Hőse egy öreg kompkezeld, 
aki a távolkeleti Narin folyón át 
szállítja utasait évtizedek óta, ám 
ide is elér a technika fejlődése: hi-
dat emelnek a komp helyén. Az öreg 
azonban sehogyan sem tud megba-
rátkozni a felkínált hídmesteri ál-
lással, inkább tovább költözik vagy 
százötven kilométerrel a folyó men-
tén, s ott új kompjáratot indít... A 
megragadó képsorok láttán csak azt 
sajnáltuk, hogy a barázdált arcú 
öreg révész szavai helyett mindvégig 
a bársonyos hangú bemondó kom-
mentárját hallhattuk. 

Kevés szóval, lényegretörő, szűk-
szavú kommentárral kísérték érde-
kes helyszíni képanyagukat a nagy-
díjas lengyel film, Az első tíz nap 
alkotói, akik a vietnami békemegál-
lapodást követő első órákban a hely-
színre érkezve, a romeltakarítás és 

újjáépítés kezdeteinek, a föld alatti 
óvóhelyekről kiszabaduló, ismét a 
napfényen játszadozó gyereksereg 
örömének lírai pillanatait örökítet-
ték meg kamerájukkal. A különös, 
sosem látott helyszíneken felvett 
képsorok kölcsönöztek érdekességet 
néhány olyan alkotásnak, mint a 
spanyol Jósé Lopez Clemente film-
je (Saját földjük, maguk alkották) a 
Kanári-szigetek egyikéről, ahol a 
vulkanikus hegyoldalakon valóságos 
földi paradicsomot teremt az ott élők 
verejtékes munkája. Nagy kosarak-
ban, gyakran a hátukon hordják a 
termőföldet a kihűlt lávával borí-
tott, csaknem függőleges hegyolda-
lakra, s buján termő, csodálatos kis 
szigeteket, teraszokat képeznek a 
tűzhányók oldalában. Hogy aztán a 
termést betakaríthatják-e a legköze-
lebbi vulkánkitörésig, az csupán a 
tűzhányó jóindulatának függvénye. 
A sokévi munka eredményét órák 
alatt elsöprő lávaömlés után azon-
ban az emberek újrakezdik szaka-
datlan küzdelmüket a tenyérnyi ter-
mőföldért. 

Természetesen az idei krakkói 
fesztiválról sem hiányoztak az ak-
tuálpolitikai agitációt szolgáló, nap-
jaink társadalmi-politikai harcaiból 

Nedeljlco Dragie: Tup-tup 



Piotr Kamler: Segítő szív 

részt vállaló, elkötelezett dokumen-
tumfilmek. Legkivált két olasz alko-
tás (Michele Gandin: Fekete körhin-
ta és Giuseppe Ferra: Színház a té-
ren) jelezte markánsan ennek az 
irányzatnak a fontosságát, életképes-
ségét. A körhinta (Carosello) az olasz 
tévé reklámműsorainak emblémája, 
s Gandin filmje a tévé-reklámok 
modorában figyelmeztet az olasz 
neofasizmus veszélyeire, hívja fel a 
figyelmet a neofasiszta párt, az MSI 
praktikáinak és az egész olasz köz-
véleményt megrázó merényleteknek 
az összefüggéseire. (A film megosz-
tott FIPKESCI-díj egyik nyerte-
se.) A Színház a téren a közönség 
felrázását és sokkolását, a haladó 
politikai agitációt hivatásul válasz-
tott kísérleti színházak San Angelo-
ban rendezett fesztiváljáról számol 
be elevenen, hatásos képsorokban. 

Az ismeretterjesztő filmek műfa-
ját — legalábbis a Krakkóban látot-
tak tanúsága szerint — alighanem a 
különleges vagy látványos, nem rit-
kán extrém témaválasztással próbál-
ják megújítani az alkotók. Az ame-
rikai Oz Zielke A megváltozott cow-
boy című filmjében azt a közkeletű 
tényt bizonygatja jó félórán át — 
kissé hosszadalmas képsorokban —, 
hogy a hagyományos cowboy-ro-
mantikának végképp befellegzett 
Amerikában: a marhatenyésztés szi-
gorúan szervezett, számítógépekkel 
irányított, modern iparág, s a mai 
„cowboy" — hideg fejjel profitját 

számítgató üzletember. Sajnos, a ter-
jengős és szájbarágós kísérőszöveg 
még a film néhány valóban érdekes 
képsorának hatását is lerontotta. A 
szovjet W. Lewin filmje, Az öröm 
szigete egy sajátos moszkvai kezde-
ményezésről, süketnémák színházi 
előadásáról tudósít, ahol — hallatlan 
akaraterővel és kitartással — reha-
bilitációs értékű sikerélményhez jut-
nak a beszéd -s a hallás képességé-
től megfosztott fiatalok. Hasonló re-
habilitációs szándékú rendezvény-
ről: a szellemileg visszamaradott 
gyermekek számára sikerélményt kí-
náló különleges sportversenyekről, 
egy sajátos „olimpiáról" hoz hírt az 
amerikai Ron Capaleces filmje, az 
Oj játékok. 

A rajzfilmek mezőnyéből kiemel-
kedett — sziporkázó ötleteivel, igé-
nyes és eredeti grafikai és animációs 
megoldásaival — a francia Piotr 
Kamler díjnyertes filmje, a Segí-
tő szív. Filozofikus gondolkodás-
módja, felszabadult, pokolian mulat-
ságos grafikai kivitelezése teszi em-
lékezetessé a jugoszláv Nedeljko 
Dragic Tup-tup című alkotását; a 
szolgalelkűség frappáns, tömör kifi-
gurázása a bolgár Georgi Csavdarov 
Idol című rajzfilmjét. 

Ami a magyar filmek szereplését 
illeti, Huszárik Zoltán Tisztelet az 
öregasszonyoknak című lírai reme-
két egyöntetű elismerés fogadta, né-
hány kritikában „mesterműként" 
emlegették, s a kritikusok zsűrijének 
nyilvános vitáján a legtöbb javasla-
tot kapta. A szavazásnál azonban 
végül is az az álláspont kerekedett 
felül és kapott többséget, mely sze-
rint Huszárik már nemzetközileg el-
ismert alkotó, a kritikusi díj erköl-
csi bátorítására inkább a pályakezdő 
művészek, illetve az ismeretlen, kez-
dő filmművészek szorulnak rá. (A 
film így csak a CIDALC diplomáját 
nyerte el.) A további magyar ver-
senyfilmek — Vitéz Gábor Szép új 
világ című népszerű-tudományos 
filmje, illetve Kovásznay György 
Kalendárium és Vajda Béla Életmű 
című rajzfilmjei — a magyar rövid-
filmgyártás megbízható szakmai át-
lagszínvonalát dokumentálták idén 
Krakkóban; — egy átlagos színvona-
lú rövidfilmfesztiválon. 

ZSUGÁN ISTVÁN 



Az utolsó moz ie lőadás 
Larry McMurtry regényének, a 

Texasi krónikának fiataljai nem 
szívnak murijuanát, nem fűznek vi-
rágkoszorút vállra omló hajukba, 
sót, konformista módon rövidre 
nyiratkoznak, mint egy nemzedék-
kel előbb Hemingway és Steinbeck 
fiatal hősei. Nem vándorolnak ős-
közösségi csapatokban Kalifornia 
felé, s korai nemi felvilágosultsá-
guk ellenére is apáik erkölcsi tilal-
maival nyűglődnek, készen arra, 
hogy lemintázzák azt az életformát, 
melyet örököltek, s amelyet, úgy 
látszik, a történelem már születésük 
előtt szemétre vetett. S ez a körül-
mény — az élet értelmetlensége, a 
hazugsággá lett morál, cinizmus, 
céltalanság és unalom — elegendő, 
hogy Timothy Deary professzor 
LSD-hitvallása néllkül is mákonyos 
közönybe, létük érthetetlenségének 
világfájdalmába ringassa őket, a 
pszichédelikus állapot mellékgyö-
nyörei nélkül. Kiábrándítóan, kese-
rűen, illúziók nélkül. Az egész „föld-
szintes Amerikát". Mert a filmren-

dező Peter Bogdanovichot éppen 
ezek az általánosítható jellemző vo-
nások érdekelték McMurtry texasi 
kisvárosának életéből, nem is maga 
a város, kihalt, sivár utcáival, zár-
kózott családi házaival, üresen ma-
radt kocsmájával, játéktermével, ha-
lódó mozijával, hanem a kihált em-
beri kapcsolatok, a lélek belső unal-
ma, üressége, az élettevékenység 
elgépiesedése. Ez a földszintes világ 
nem a felhőkarcolók tövében meg-
húzódó nyomoré, hanem a nagy 
autósztrádáktól távol eső kisvárosé, 
a történelemcsinálás szintje alá 
süllyedt kisvállalkozóké, kisfarme-
reké, s vidéki munkásaiké, akik vi-
szonylag kiegyensúlyozott anyagi 
körülményeik között belső tartal-
mukat — mert társadalmi funkció-
juk értelmét — vesztették el. Aho-
va a történelmet meghatározó, mai 
„high Amerika" és fejtett techniká-
ja, úgy hullatja le a maga javait, 
szokásait, életformájának töredé-
keit, mint egykor az európai felsőbb 
osztályok a maguk „gesunkenes 

Timothy Bottomi én Clorii Leachman 



Kulturgutjait", csak jobban kihang-
súlyozva ezzel, s szánalmasabbá té-
ve a leszorult néprétegek kiszolgál-
tatottságát és elmaradottságát. S tö-
megeit tekintve ez Amerika na-
gyobbik fele, amely csak televízión, 
rádión hallja a rohanó „high Ame-
rika" szavát mindnagyobb interfe-
rencia-zavarofckal, számára értel-
metlenül; amelynek üszkösödő ro-
mantikáját, vesztett illúzióit a vad-
nyugati mozi táplálta úgy-ahogy, az 
elszánt, földfoglaló pionírok, vad 
csordákat terelő cowboyok utánját-
szott képmásai. Képletesen szólva, 
míg csak el nem következett az 
utolsó mozielőadás. Almikor már ez 
a pótillúzió és ál romantika is szer-
tefoszlott. 

Mert ez is bekövetkezett. Mégpe-
dig — McMurtry és Feter Bogdano-
vich filmje alapján — az ötvenes 
évek első felében, a koreai háború 
idején. A kisváros többé nem élő 
emberi közösség; dermedtségbe süly-
lyedt, élete üres mechanizmus lett, 
melyet az álomgyárak már látszat-
életre sem tudnak galvanizálni. 
McMurtry bizonyára nem tartozik 
az élvonalbeli írók közé, regénye 
nem tár fel mélyenfekvő okokat, 
rejtett társadalmi összefüggéseket, 
de nagy realista erővél írja le a je-
lenséget, ábrázolja alakjadt Ezek 
minden erőfeszítése arra irányul, 
hogy pótmegoldásokat találjanak 
problémáikra, fenntartsák a benső 
— érzelmi és szellemi — személyes 
élet illúzióját, a közösségben élés 
látszatát, holott menekülnek egy-
mástól, bezárkóznak unott, elgépie-
sült életük ürességébe. Közülük az 
jár rosszabbul, akiben él még nosz-
talgia a személyes élet iránt; a fia-
tal Sonny, aki szeretetre vágyik, túl-
ságosan érzékeny, s kiszolgáltatottja 
emiatt azoknak, akik hiúságuknak 
vagy nemi nyomoruk enyhítésére ki 
akarják használni; az öreg Sam, a 
mozitulajdonos, akiben érzelmes 
emlékek élnek még az egykori csor-
dát erelők és pionírok forró szenve-
délyességéről, bátorságáról. De hol 
van ez már a mozin kívül! Most 
mindenki menekül az érzelmektől, 
a mélyebb .kapcsalatoktól, a szemé-
lyes dráma kockázatától is, és ép-
pen ezzel válnak nevetségessé an-
nak számára, aki kívülről szemléli 
őket. A komikum folyton ott lohol 

a sarkukban, minden szituációjuk-
ban, a hazugság miatt, mellyel két-
ségbeesetten, s egyre kevesebb re-
ménnyél igyekeznek elfedni szemük 
elől a valóságot. A drámát, hogy 
életük céltalan, társadalmi létük ér-
telmetlen lett. 

Mindez, mondhatni, nem új. En-
nél merészebbet is elmondott már a 
filmművészet a mai Amerikáról. De 
kevesen mondták el kiábrándultab-
ban, nagyobb valósághitellel, iga-
zabban, dokumentális keménység-
gel és egyszerűséggel. Peter Bogda-
nocvich — kitűnő operatőrével, Ró-
bert Surtees-szel — megtalálta a 
film stílusát, azt a közvetlen, nyers 
realista és — bár fanyar s köznapi, 
mégis — költői ábrázolást, mely 
egyszerre kelt szánalmat, együttér-
zést és gúnyos nevetést alakjai lát-
tán; mutatja meg mélyen rejtett em-
beri tragikumukat és hazug szituáci-
óik keserű komikumát. Dramaturgiá-
ja is inkább irodalmi hatásra vall, ta-
lán legjobban az olasz neorealiz-
mushoz lenne hasonlítható, ha áb-
rázolása nem volna — a nagy ame-
rikai mesterek példájára — oly 
szűkszavú és kemény. A történet je-
lentéktelennek tetsző, kis életképe-
ken, mindennapok epizódjain szö-
vődik keresztül, nincs is ún. köz-
ponti figurája, alakjaira egyforma 
éles fény esik; létük karcolja, vagy 
felsebzi a másikét többnyire okta-
lanul. Megszülettek, tehát élni kell, 
de értelmet adni az életnek e ben-
sőleg széthullott közösségben, a si-
vár magába zárkózottságban többé 
nem lehet. Nem ők tehetnek erről; 
ha a történelem visszatérhetne hoz-
zájuk, az egykori földfoglaló pioní-
rok, csordaterelök, foggal-körömmel 
maguknak tőkét kaparók szintjére, 
megint éreznék a cselekvés ízét. De 
ennek az illúziónak még foszlányai 
is szétszakadtak már a koreai hábo-
rúval; a történelemmel már a 
„high Amerika" rohan, s ők a múlt 
foglyai maradtak. Megőrzött kispol-
gári anyagi bázisuk megkímélte 
őket, hogy proletarizálódjanak, de 
ezt társadalmi létük értelmével, az 
élet sivárságával, lelkük ürességével 
fizetik meg. Problémáik pótmegol-
dásával, egyre nagyobb zavarral 
valóságos és görcsösen fenntartott 
látszatéletük közt; ezzel válik egy-
szerre nevetségesen és komoran gro-



teszkké helyzetük, amelyben puri-
tán erkölcs és meztelen éjjeli für-
dőzések — á la dolce vita — meg-
férnek egymással, a szemérem és 
szűziesség konvenciói kínokkal ke-
vert, rendszeres maszturbáció val; 
nemi nyomorban élő, öregedő fele-
ségek gátlástalan ifjúság csábítása, 
amelyről mindenki tud, a férj is, de 
hallgat a házasság megtörhetetien-
ségének kényszerűségében. Így lép-
nek a közösségi érzések helyébe lé-
lektelenül ledarált nemzeti ünnep-
ségek, rögbimeccsek izgalmai, te-
remtő munka helyett az értelmet-
lenné vált életforma, a puszta lét-
fenntartás. Az eleven közösség 
helyett a földszintes kisváros kihalt, 
üres utcái, kocsmája, játékterme, 
mozija, ahonnan észrevétlenül ki-
szökött a valódi élet. És nincs me-
nekülés más, csak Samé az öreg 
Oroszláné, aki oly váratlanul hal 
meg, hogy öngyilkosságra gondol az 
ember, de a többiek ittmaradnak. 
Sonny csalódások után visszatér a 
kiszikkadt, öregedő Ruthhoz, a rög-
bi tréner feleségéhez; Jacy, a kis 
tigris az egyetemre megy további 
szexuális tapasztalatokra, hogy 
majd visszatérjen, anyjához ha-
sonlóan, egy befulladt házasságba, 
s a whiSkyspohárhoz; Sonny barát-
ja, Duane a koreai háborúba indul, 
ahogy azelőtt Mexikó valamelyik 
bordélyházába rándult át, nem is 
várva egyebet a kalandtól, mint egy 
kis fiziológiás felfrissülést. 

Peter Bogdanovich nem kíméli 
őket, de nem is részvétlen irántuk. 
Olyan áldozatoknak mutatja, akik 
ha tehetetlenek is, semmiképpen sem 
ártatlanok abban, hogy életük 
zsákutcába került Nagyon éles, ap-
rólékos megfigyelés, emberismeret 
jellemzi a filmet megérezni, hogy 
Bogdanovich mint író, újságíró 
kezdte pályáját, s a fűmhez olyan 
rendezők alkotásai vonzották, mint 
Fritz Lang, Hawks, John Ford, Or-
són Welles, akikről részben tanul-
mányokat írt, részben portréfilme-
ket készített róluk; Roger Corman 
mellett — a Vad angyalok forgatá-
sa során — a beat-nemzedék prob-
lémájához is közelkerült. Sokolda-
lúan képzett, mondhatni „all 
round" filmes, aki első játékfilmjé-
ben, a Céltáblák-ban (1968) még szí-
nész, író, rendező, producer volt 

Timothy Bottomi ét JTett Bridges 

egyszeméiyben. Igazi sikerét, most 
már Európában is, Az utolsó mozi-
előadás (1971) hozta meg számára. 

A filmet kitűnő színészek játsz-
szák, nincs köztük hollywoodi sztár, 
s ezért ismeretlenek számunkra, de 
így még talán erősebb a játékuk 
hatása. Elia Kazan színésziskolájá-
nak eszköztelen, természetes, realis-
ta stílusában játszanak, s a rendező 
nagyszerű összhangot, atmoszférát 
teremt köröttük. De nemcsak a já-
tékstílussal voltak tisztában, hanem 
azzal az életformával és alakokkal 
is, melyeket megelevenítettek. Saját 
tapasztalataikkal, keserű élmény-
anyagukkal telítették a figurákat, 
mintha csak önmagukat játszanák. 
Így voltak képesek a rendezői kon-
cepciót megvalósítani egységesen, s 
a nevetségesség, a komikum hatá-
ráig is elmerészkedni, anélkül hogy 
alakításuk tragikus színét, drámai 
erejét veszélyeztetnék. 

HEGEDŰS ZOLTÁN 



Milyen legyen a dokumentumfilm? 
BESZÉLGETÉS BOKOR PÉTERREL 

Néhány hónapja, amerikai tanul-
mányútja után, került Bokor Péter 
a Híradó- és Dokumentumfilmstú-
dió élére. Pontosabban: visszakerült 
a filmhez, — ahonnan annak idején 
a tévébe ment át —, hazakerült, is-
merős művészi problémák közé. Be-
szélgetésünk időszerűségét nemcsak 
az ő kinevezése és friss tapasztala-
tai, hanem a miskolci fesztivál után 
leszűrhető tanulságok is indokolják. 

— Bizonyos fokig —kezdte Bokor 
Imre fejtegetéseit —, neheztelek a 
kritikusokra. Az utóbbi években 
csökkenő figyelemmel 'kísérik a 
miskolci fesztivált, „úgy sem törté-
nik semmi érdekes" — felkiáltás-
sal, holott, szerintem, éppen ez a 
„szürkeség" érdemelne komoly 
elemzést és értékelést. Tény, hogy a 
miskolci fesztivál nézői, néhány éve, 
legfeljebb érdekes, jó filmötleteket, 
szép operatőri munkát láthattak, de 
alig-alig olyan filmet, amely köz-
életi konfliktusokat tár fel, felka-
var, visszhagot ver.. Mint amilyen 
volt például Kovács András Nehéz 
emberek-je, Kolonits f'Ilana Utolsó 
1 elvonás-a ... 

— És tegyük hozzá: Bokor Péter 
Halálkanyar című, 1961-es filmje... 
De hadd jegyezzem meg: a kritiku-
soktól számon kért elemzés, lehet, se-
gítene az okok feltárásában, hogy 
miért nincsenek érdekes filmek. 
Tény, hogy nincsenek, vagy kevés s 
erről nem a kritikusok tehetnek. 

— Ez igaz. Nézzük hát akkor meg 
közelebbről a Híradó- és Dokumen-
tumfilmstúdió gondjait Kezdjük a 
leglényegesebbel: hol, mikor, ho-
gyan kerülnek a rövidfilmek a kö-
zönség élé? Kertelés nélkül mond-
juk ki: mind a tévé műsorában, 
mind a mozikban — háttérbe szo-
rulnak. Afféle kiegészítő műsorok, 
amelyeket „muszáj" sugározni, ve-
títeni, de igazában az sem volna 
baj, ha nem lennének. Hogy azért 
kezelik-e ilyen kelletlenül a doku-
mentumfilmeket azok, akik a mű-
sorokat összeállítják, mert a filmek 
gyengék, unalmasak, vagy éppen el-
lenkezőleg: azért készítik a filmeket 
eleve kedvetlenül alkotóik, s a szük-

ségesnél kevesebb gonddal, figye-
lemmel, mart úgy érzik: nem érde-
mes, — nehéz volna eldönteni. 

— Engedje meg, hogy ellent-
mondjak. A művész dolga, — mű-
soridőtől függetlenül —tehetségé-
ből, tudásából a legtöbbet adni. Mi 
úgy látjuk, a nézők azért maradnak 
el, s a műsorban azért kerülnek 
olykor „perifériára" a kisfilmek, 
mert nem eléggé érdekesek és von-
zóak. Ügy tűnik, a baj gyökere az 
„Önök készülékében" van... Ho-
gyan születik tulajdonképpen egy 
dokumentumfilm, hogyan történik 
a témaválasztás? 

— Sajnos, legtöbbször úgy, hogy 
a film rendezője, hozzávetőleges in-
formációk alapján készít az íróasz-
tal mellett egy vázlatot. A valóság-
gal csak akkor találkozik, ha meg-
kezdi a filmet Holott nyilvánvaló, a 
folyamatnak fordítva kellene tör-
ténnie, a rendező rútkor nyújtsa be 
témajavaslatát, ha már alaposan is-
meri az anyagot Ideálisnak a do-
kumentumfilm készítésére azt a 
módszert tartom, ahogyan a tévében 
sugárzott több részes film készült 
Pogány baranyai községről. Márkus 
István, Hanák Gábor, B. Révész 
László és a munka kezdeti stádiu-
mában én magam is kdsebb-na-
gyobb megszakításokkal másfél éven 
át hónapokat töltöttünk Pogány-
ban. Meggyőződésem, hogy az ilyen 
„előzetes elképzelés nélküli" körül-
nézés a legvalóságosabb ^valóságon 
alapuló gondolatokat, témákat ad-
hatja. Érzésem szerint a dokumen-
tumfilm-alkotók túlságosan „ott-
hon ülők", nem mozognak eleget 
abban a társadalmi közegben, 
amelynek valóságos (és nem ki-
agyalt) problémáiról kellene hírt 
adniuk. Márpedig éppen ez a leg-
fontosabb! A rendeletek, közeli és 
távlati tervek általában a „nagy 
számok" törvényeire épülnek. Arra 
aligha van lehetőség, hogy központi 
intézkedések, irányelvek kidolgozá-
sakor a végrehajtás emberi momen-
tumait is részletesen elemezhessék. 
Hogy még pontosabban fogalmaz-
zák: ha abból indulunk ki, hogy a 



dokumentumfilmekben minden más 
filmműfajnál erőteljesebben érvé-
nyesül a „hic et nunc" szempontja, 
akkor filmjeinknek nyilván nyomon 
kell követniök azokat a legfonto-
sabb „mozgásokat", amelyek a mai 
Magyarországot jellemzik. Ha mos-
tanában a gazdasági fejlődésben je-
lentkeznek a legizgalmasabb válto-
zások,— azt hiszem, ez a helyzet—, 
akkor nekünk dokumentaristáknak, 
elsősorban ezekre kell koncentrál-
nunk. 

De hát nem gondolnám, hogy ki-
zárólag ilyenféle filmeket kellene 
készítenünk. Meg aztán nem a mi 
stúdiónk a dokumentumfilm egyet-
len műhelye. Ami viszont a filmek 
érdekességét, a nagyközönségre 
gyakorolt vonzóerejét illeti: bízom 
abban, hogy a közönség nem kisko-
rú. (Különösen nem azok — a fia-
talkorúak.) Az a film, amely való-
ságos — és nem periférikus — prob-
lémát vizsgál, méghozzá a dialekti-
kus analízis igényével, bizonyára 
megtalálja a maga közönségét. 

— Ehhez nyilván nagy szükségük 
lesz szakértőkre, egy-egy szakterü-
let ismerőire. 

— Minden bizonnyal. Nem hi-
szem, hogy bármelyik rendező min-
denhez értő zseni lehetne. Egyéb-
ként hazánkban általánosan jellem-
ző bizonyos jurátus-filizopter gon-
dolkodásmód. Márpedig ez ma már 
nem elég, ha nem párosul közgaz-
dasági-történeti szemlélettél. Nem 
lehet például bármiféle elmaradott-
ságon siránkozni anélkül, hogy ne 
elemeznénk: honnan indultunk, mi-
lyen tényezők határozták meg ha-
zánk vagy más, a fejlődésben előt-
tünk járó országok létét az elmúlt 
évszázadokban. Ez a szemlélet nem 
jelent szükségszerűen valamiféle 
eklekticizmust Mert az összeha-
sonlítással, a dolgok történelmileg 
való helyretételével még nem kell 
lemondanunk mindannak a szenve-
délyes vizsgálatáról, ami a fejlődés-
nek, az emberiesség érvényesülésé-
nek gátja. De aki a „gazda" pozíció-
jából vizsgálja a hazai viszonyokat, 
annak látnia kell, hogy minden, 
akár legapróbb eredmény és előre-
lépés is tömegével hozza az új 
problémákat, amelyek között nem 
lehet igazi hozzáértés nélkül eliga-
zodni. Nem hiszem, hogy mi, doku-

mentumfilmesek az igazságok fel-
ismeréséhez holmi „varázsvessző-
vel" rendelkeznénk: szakértőkre van 
szükségünk és alapos, hosszas előta-
nulmányokra. 

— Hogyan vélekedik a dokumen-
tumfilm műfaji problémáiról? Szí-
nészek szerepeltetése, a művészi ele-
mek hangsúlyozása?... 

— Szerintem lehet, szabad szí-
nészt is szerepeltetni, de sohasem a 
nézőt becsapva. Vagyis nem úgy, 
hogy például egy huligánokról szóló 
filmben — színésszel játszassunk el 
egy huligánt A dokumentumfilm-
nek természetesen lényeges eleme a 
líra is, de nem úgy, hogy az a fő 
cél. Hogy művészet-e a dokumen-
tumfilm? Természetesen az, ha mű-
vészi fokon csinálják. Sajnos a fő-
iskolán az a szemlélet, hogy a do-
kumentumfilm afféle szükséges 
rossz, amin át kell esni, amit mu-
száj csinálni, amíg a jövendő ren-
dező el nem jut a célhoz, az „igazi" 
művészethez, a játékfilmhez. Ebből 
a szemléletből fakad aztán, hogy 
egyes rövidfilm-rendezők nem a va-
lóságról, hanem a saját művésze-
tükről készítenek filmet. 

— Végül néhány szót a filmhíra-
dóról. Mint tudjuk, a Filmtudomá-
nyi Intézet vizsgálódásai bebizonyí-
tották: a nézők nagy többsége akar-
ja a filmhíradót. így tehát a hosszú 
ideje tartó vita eldőlt, a filmhíradó 
marad. Tulajdonképpen milyen in-
dokok szóltak ellene és mellette? 

— Ellene — a tévéhíradó. Hogy 
tudunk-e még a naponta kétszer je-
lentkező tévéhíradó után újat mon-
dani. Szerintem a kérdés ilyen fel-
vetése helytelen volt, hiszen a film-
híradó nem naponta, hanem heten-
ként jelentkezik új anyaggal, s egy-
egy műsora öt-hat hétig fut a mo-
zikban. Aki a napilapokat olvassa, 
azt érdeklik azért a hetilapok is, je-
len esetben a napi tévéhíradóval 
szemben mi volnánk a hetilap. A 
filmhíradó tíz-tizenkét percében 
2—5 perces riportokban és tudósí-
tásokban számolunk be, nem napi 
aktualitáshoz kötött, hanem ál-
talánosabban időszerű kérdésekről. 
Azt szeretném, ha a filmhíradó, 
kamerával írott hetilappá válnék, 
amelyben helyet kap itt-ott a szó-

rakoztatás, az irónia, a kritika is. 

PONGRACZ ZSUZSA 



G O Y A 
Minden ember élete kész regény, 

csak meg kell írni. Michelangelotól 
kölcsönzött szavakkal: csak művész 
kell hozzá, hogy elhagyja a lényeg-
telen mozzanatokat, s az esetlegessé-
gek tömbjéből kibontsa az élet álta-
lánosítható karcsú formáit. 

A festők élete különösen csábító 
lehet minden író — s tegyük hoz-
zá —, minden filmrendező számára. 
A festők azzal a különleges előnnyel 
rendelkeznek, hogy képeikben több-
nyire ott lélegzik a környezetük, és 
még saját személyiségük is kiolvas-
ható a portrék, csendéletek, terek, 
vonalak, színek és formák sajátos 
harmóniáiból. Nem véletlen, hogy a 
mozinéző közönség egyetlen eszten-
dőben sem marad festő-életrajzfilm 
nélkül. Jobb esztendőben kettő is 
jut belőle. 

2. 

Ha a festők élete általában vonzó 
regény- és filmtéma, akkor don 
Francisco Goya y Luciantes élete 
különlegesen inspiratív lehet. Csupa 
viharos ellentmondás, végletes neki-
feszülés — a lehetetlen megkísér-
tése: ez Goya élete. Parasztszárma-
zékből udvari festő lesz, elkészíti 
szinte valamennyi, a XVIII—XIX. 
század fordulóján élt főnemes port-
réját. A királynőt, Mária Lujzát 
megfesti lovon és ló nélkül, oda-
adónak, rondának, dölyfösnek és hiú-
nak, olyannak, hogy csak a vak nem 
látja a képen a festő ítéletét Nem 
kíméli őfenségét a háj® V. Károlyt 
sem, s mégis a királyi család ked-
velt udvari festője marad. Egész 
életén át az inkvizíció pincéi ijeszt-
getik, de közben az egész ország tud 
arról, hogy a legelőkelőbb spanyol 
hercegnő a szeretője, akit a legszi-
gorúbb egyházi tilalmak ellenére is 
meztelenül fest meg. Viszonylag fia-
talon megsüketül, schizofrén víziók 
gyötrik, de a testi megpróbáltatások-
ból megszületik nagyszerű rézkarc-
sorozata szörnyekkel, szamarakkal, 
urakkal, papokkal, mint a tizenki-

lencedik század elején is a középkori 
sötétségben élő Spanyolország félel-
metes portréja. 

S az életrajz elképesztő kacska-
ringóin kívül itt vannak maguk a 
képek, festmények, a grafikai lapok, 
köztük egy nagyszerű önportré. Egy 
festői világ, amelytől az út Daumier 
karikatúráiig, a francia impresszio-
nistákig, Salvador Dali szürrealiz-
musáig, Chagall légben úszó szama-
ráig, Picasso fújtató orrú bikájáig 
és szörnyeiig vezet. A huszadik szá-
zadi festészet minden ellentmondá-
sa ott feszül ezekben a XIX. század 
elején készült képekben. S ha jól 
megnézzük ezeket a festményeket, 
grafikai lapokat, szinte megmozdul 
a korabeli Spanyolország, megszólal-
nak az infánsok és infánsnők, s ott 
járkál közöttük a félelmetes szemű 
mester: Francisco Goya. 

Nem lebecsülése Feuchtwanger 
Goya-könyvének, ha azt állítjuk, 
hogy valójában az író is pontosan 
ezt tette. Addig nézte a képeket, s 
nyilván olvasta hozzá a dokumen-
tumokat, amíg megmozdultak fan-
táziájában az alakok. Lehet, hogy az 
1956-ban megjelent magyar nyelvű 
kötetbe a szerkesztők kizárólag is-
meretterjesztő célzattal tették be a 
legfontosabb Goya-képek reproduk-
cióit, lehet, hogy többre is gondol-
tak, de ritkán kívánkozik ennyire 
egy regénybe a festmény-illusztrá-
ció, mint ebbe a vaskos kötetbe. Ha 
a regény szerkezetét próbáljuk le-
csupaszítani, akkor legvégül a képek 
sorát találjuk. Az előzményeket, az 
utakat, a szálakat, amelyek egy-egy 
képhez vezettek, vagy amelyek ki-
olvashatók, mint folytatás, ezekből 
a képekből. S neheztelni azért sem 
lehet e módszerért, mert végül is 
valóban maguk a művek nyújthat-
ják a legmegbízhatóbb támpontot 
egy ilyen hatalmas egyéniség iro-
dalmi feltámasztásához. 

3. 

A művek, s persze, a történelem, 
a kor levegője, atmoszférája bizto-
sítéka a sikernek. Ez az, sünihez 



Jelenet a filmből 

igazi író kell. Feuchtwangerrői ép-
pen hetvenedik születésnapján írta 
egy ünnepi cikkben Thomas Mann: 
„ . . . megbízható és mulattató, ko-
moly és egyúttal az, amit az ango-
lok readable-nek neveznek, azaz: 
megközelíthető, élvezhető, érdekfe-
szítő, s bármennyire is szolid a tör-
ténelmi megalapozása, mégis híján 
van minden nehézkességnek." Ennél 
pontosabban a Goya-könyv értékeit 
sem lehetne megfogalmazni: meg-
bízható, mulattató, szolid történelmi 
megalapozottságú, nem nehézkes. 
Feuchtwanger így, és ennyit olva-
sott ki — vagy inkább látott bele — 
a Goya-képekbe. 

4. 

Konrád Wólf ezt a Goya-kötetet 
használta fél nyersanyagnak. Volt, 
amiben kiegészítette, s jóllehet a 

film kétrészes, máshol szükségsze-
rűen leegyszerűsítette. Az eredeti 
szerkezetet, a képről képre kibomló 
meseszövést egy kicsit a háttérbe 
szorította; ehelyett Feuchtwanger 
Goya-értelmezését megerősítette. Az 
indulatos, vértolulásos, fékezhetetlen 
spanyol paraszt dominál ebben a 
Goyában, aki még süketségét is vad 
érzelmi viharainak köszönheti, de 
akiben mindig megmarad valami jó-
zan, parasztinak elkeresztelt reali-
tás-érzék, a pénz, a biztonság, a ha-
talom, a valóság viszonylatainak, ha 
nem is a tisztelete, de tudomásul 
vétele. Sőt, némi — ugyancsak pa-
rasztinak nevezett — s nagyon kér-
déses, mennyire jogos ez a jelző — 
ravaszság is: az erőviszonyok kiszá-
mításának és félhasználásának dip-
lomatikus ravaszsága. Angel Wagen-
stein, aki a regényből a forgató-
könyvet írta és Konrád Wolf tulaj-



donképpen csak egyetlen árnyalatot 
húz alá, egyetlen körvonalat erősít 
meg, tesz hangsúlyossá: a regénybeli 
Goya és a filmbeli még inkább, ere-
detileg nem akar politizálni, nem 
akar személyesen, de ínég műveivel 
sem részt vállalni a progresszió har-
caiban, még ha legszemélyesebb ba-
rátai is ezen az oldalon állnak. Aho-
gyan mindig mondj a: kizárólag a va-
lóságot kívánja lefesteni. Ám, ahogy 
elkomorul ez a valóság, egyre kegyet-
lenebbek lesznek képei; így készül 
végül karikatúra a királyi családról, 
így válnak szamarakká és szörnyek-
ké a főurak és főpapok. A tágabb 
értelemben vett realizmusnak Bal-
zac-kal kapcsolatban sokat emlege-
tett diadala az, ami Konrád Wolfot 
leginkább foglalkoztatja. Kétség-
telen: Feuchtwanger Goyája meg-
felelő nyersanyagnak látszik ehhez a 
koncepcióhoz, de a Thomas Mann 
által finoman megfogalmazott: „szo-
lid történelmi megalapozottság" nem 
ad elegendő segítséget ahhoz, hogy 
a művészember és a valóság össze-
tett viszonyáról eredetit, figyelemre 
méltót mondhasson a mai filmren-
dező. Nem tudja átlépni Feucht-
wanger árnyékát, hogy a saját véle-
ményét meggyőzően tolmácsolhassa 
számunkra. 

5. 

Hogy mégis ennyire érdekes, fi-
gyelmet felkeltő a film, abban vi-
szont nagy szerepe van annak, hogy 
a rendező a főszerepre megtalálta 
Donatasz Banionisz szovjet színészt. 
Minden különösebb maszk nélkül 
félelmetesen hasonlít Goya utolsó 
önportréjához. Ami azonban a külső 
hasonlóságnál sokkal fontosabb: 
rendkívüli pontossággal kelti életre 
azt az indulatos spanyol parasztot, 
aki zsenialitásának minden végletét 
az udvari festők szűk ruhájába és 
feszes szabályaiba bújtatja, hogy 
azután ravasz együgyűséggel túlte-
gye magát minden szabályon. Ha 
bizonytalankodunk is, hogy Feucht-
wanger és Konrád Wolf nyomán el-
fogadjuk Goyát ilyennek, Banionisz 
nem nagyon enged kételkedni, úgy 
érezzük: csak ilyen lehetett. 

Nem volt ennyire szerencsés a 
rendező Alba hercegnővel, akit Oli-

vera Catarina jugoszláv színésznő 
kelt életre. Jobbára csak a tempera-
mentumos spanyol nőt állítja elénk, 
az udvari-festő úr fölött a csillagok 
magasába közlekedő, 'kiszámíthatat-
lan hercegnő hideg fenségével kicsit 
adósunk marad. Annál meggyőzőbb 
volt viszont Tatjana Lolova mint 
Maria Lujza és Rolf Hoppé, mint 
IV. Károly. 

Egy festőről szóló film képi vilá-
gának természetesen különleges je-
lentősége van. Az NDK—szovjet-
bolgár koprodukcióban készült szí-
nes filmnek két operatőre is van: 
Werner Bergman és Konstantin Ry-
shov. Munkájuk színvonala, pontos-
sága, megtervezettsége ellen nem is 
lehet semmiféle kifogásunk, csak-
hát éppen a precizitás és pontosság 
önmagában még nem biztosítja az 
eredetiséget. A képi látvány szinte 
alig emlékeztet színeiben vagy han-
gulatában Goya festői világára. Ez 
a kívülmaradás szolgálhatná a tár-
gyilagosság tisztes igényét, de egy 
ilyen egyéniség megközelítéséhez 
nem mindig vezet egyenes út a tár-
gyilagosság felől. 

Konrád Wolf rendezői tehetsége a 
színészvezetésen kívül inkább a na-
gyobb jelenetek komponálásában, 
vágásának ritmusában van. Ilyen jól 
megoldott jelenetsorral találkozha-
tunk például az inkvizíciós autodafé 
képeiben, a királyi család megfes-
tésének hercehurcájában, vagy ami-
kor az öszvéreket bérbe veszi a vá-
sári forgatagban. Észrevétlenül van 
jelen a kamera ezekben a mozgal-
mas jelenetekben, és a sok kosztüm, 
díszlet, pompa ellenére a teljes hi-
telesség érzetét képesek kelteni a né-
zőkben. 

6. 

A Goya-filmről így végül ugyan-
azt lehet elmondani, mint amit Tho-
mas Mann Feuchtwanger írásairól 
mondott: megbízható, mulattató, ko-
moly, szolid történelmi megalapo-
zottságú, de megközelíthető, élvez-
hető. 

Lehetne ennél több is. De ez sem 
kevés. 

BERNÁTH LÁSZLÓ 



FREUDTÓL SADE-IQ 
U T Ó S Z Ó A CANNES-I FESZTIVÁLHOZ 

Sade és a film — ez-
zé1 a témával fogadta a 
La revue du cinéma 
Image ert son a fesztivál 
résztvevőit. Az újság-
írók, kritikusok ugyanis 
fiókjukban * találták az 
ismert francia filmszak-
lap májusi számát, 
amely jelentős részében 
a Sade márki és a hete-
dik művészet kapcsola-
tával foglalkozott, S bár 
alighanem ez a figyel-
messég a szerkesztőség 
részéről elsősorban pro-
pagandacélokat szol-
gált, mégis felfogható 
gyengéd figyelmeztetés-
nek, baráti segítségnek 
is azok számára, akik 
esetleg nem vették ész-
re miről is van szó. 
Igen, a fesztivál s álta-

lában a mai nyugati 
filmművészeit uralkodó 
törekvései a filozofikus 
előképzettséggel rendel-
kező nézőkben gyakran 
felidézik a híres író és 
gondolkodó alakját. Bár 
érzésem szerint a sza-
dizmus — s általában a 
nyers, naturalista ösz-
tönélet — mai divathul-
láma sokkal inkább 
kapcsolatban áll a „hír-
hedt Sade"-dal, a sza-
dizmus névadójával, 
mint annak tényleges 
írásaival és gondolatai-
val. E sorok írójától is tá-
vol áll az a jámbor és 
együgyű borzongás, 
amely csak szent ször-
nyeteget, valamiféle Béte 
humaine-t lát a kiváló 
gondolkodóban, (mint 

mondjuk az erőszak 
közéleti apostolának el-
könyvelt, ugyancsak je-
lentős társadaüombölcse-
lő Machiavelli-ben is). 
Nem tartja indokolat-
lannak tehát szelleme 
megidézését olyan ki-
váló mesterekkel kap-
csolatban sem, mint Bű-
nnel, Peter Weiss és 
Brook, mint a kegyetlen 
színház úttörői stb. Még-
is úgy vél, hogy az em-
lítettek neve — és min-
denekelőtt Sade-é — vé-
gül is a nyugati világ-
ban annyira megszokott 
manipulációs eljárás 
céljait szolgálja; amely, 
a tudományosság, a szel-
lemi-bölcseleti hitelesí-
tés hamis nemesi leve-
lével kísérel meg élad-

A1 Pactao éf Dorottay Triitan — Jerry Scbatzberg: Madárijesztő című filmjében 



Jelenet Alexandra Jodorowsky: a szent hery című 
filmjéből 

ni áruit, legyen fogpasz-
táról babkávéról. mosó-
gépről vagy művészeti 
alkotásról szó. Világos 
határvonal jelzi ugyanis, 
hogy hol végződik a ne-
ves márki szellemi ha-
tása és hol kezdődik va-
lami egészen más, alan-
tasabb inspiráció — ne-
vezzük nevén: a gátlás-
talan nyerészkedés, az 
üzflet „befolyása". Sade 
és valódi követői szó-
mára ugyanis az ösz-

tönélet az emberi ki-
szolgáltatottság, meg-
aláztatottság, rabság: 
vagyis a szenvedés szfé-
rája is. Ez az üzletszerű 
szadizmus — úgy is 
mondhatnánk a szadiz-
musnak ez a prostitúció-
ja — azonban az em-
bernek mint ösztönlény-
nek gátlástalan glorifí-
kálása, az emberállat 
kultusza jegyében ólL 

S e tekintetben gyak-
ran el is mosódik a ha-

tárvonal a művészibb 
igényű filmalkotások és 
a csak az ösztönök fel-
cságjázásáí szolgáló kom-
merciális vállalkozások 
között. S az ábrázolás-
nak ez a részletező na-
turalizmusa hovatovább 
mindinkább eltünteti a 
különbségeket a felsza-
badító erotika esztétiku-
ma és a hagyományosan 
pornográfiáinak nevezett 
keresett malackodás kö-
zött (Bertolucci, a nagy 
sikerű Az utolsó tangó 
Párizsban rendezője ép-
pen a Filmvilág legutób-
bi szómában közzétett 
nyilatkozatában fejtette 
ki, hogy csak politikai 
pornográfiát ismer el — 
pL Vietnam bombázását 
—, ami érzésünk szerint 
— bármennyire is egyet-
értünk Vietnam bombá-
zásának elítélésében — 
enyhén szólva a problé-
ma radikális leegyszerű-
sítése). Hogy néhány 
példát említsünk, a 
szexuális aberáeió az 
éksztremátások hajszolá-
sára: az egyébként mél-
tán nagydíjas Madár-
ijesztő egy homoszek-
szuális megerőszakolás! 
kísérleteit mutat be na-
turális részletességgel, 
Az utolsó tangó Párizs-
ban egyik jelenetében 
(a film nem szerepelt a 
fesztiválon, de mdmt az 
utóbbi évek legnagyobb 
sikere kétségkívül rep-
rezentálja a karáramla-
tot) egy nőt erőszakol-
nak: meg, a kanadai A 
favágó halála című film 
egyik nagy jel enetében a 
fiatal színésznő — sze-
relme kényszerítésére — 
egy tigrist játszik él. A 
francia színekben sze-
replő A nagy zabálás — 
erre a filmre ínég visz-
szatérek — amúgy is 
enyhén szólva piknikus 
főszerepiLőnójót — And-
rea Ferreoit — szerző-



désileg kötelezték, hogy 
még tizenkét kMót szed-
jen magára —, hogy 
megfelelően vaskos le-
gyen a négy férfivel 
folytatott szerelmi jele-
netekhez. ( Nem szólva 
a film egyéb tárgyi rek-
vizitum okat is felvonul-
tató jeleneteiről, ame-
lyek éppen trágárságuk-
•kai nyomják éL a művé-
szi erotikáinak még a 
lehetőségét is.) Az olasz 
Film a szerelemről és az 
anarchiáról — bár egy 
Mussolini eülen tervezett 
merénylet áll a közép-
pontjában — egy bor-
délyházban készítteti 
elő ezt az akciót, nem 
fukarkodva a helymeg-
kívánta színekkel sem. 

De ugyanezt a nyers 
naturalizmust vonultat-
ják fel némi metafizi-
kus borzongással körít-
ve a fesztivál szürrealis-
ta ihletésű filmjei ís. 
(Egyébként Sade mel-
lett — és természetesen 
pozitívabb értélemben 
— egy másik név is 
minduntalan felbukkan 
a magyar szemlélő előtt, 
bár, a fesztivál alkotói 
aligha ismerhették: Ka-
rinthy Erigyesé.) Az 
olasz Canmék> Bene 
Hamletjének alapötlete, 
az „eredj analízisba 
Ofélia" Karinthy gon-
dolattá. Azzal a különb-
séggel, hogy Bene „ko-
molyan veszi" ezt az öt-
letet és nemcsak Qféliát, 
de Hamletot, Glaudiust, 
Laertest, Polaniust, Hó-
ra tiót stb., is analízisba 
küldi: a maga szabad 

gondolattársításának 
műhelyébe, amely azon-
ban mégsem annyira 
szabad, hogy a megfele-
lő vizuálisan megjelení-
tett freudi komplexu-
moktól is megszabadul-
jon. 

Az erőszák eme kul-
tuszának — hasonló an-

tológiát állíthatnánk ösz-
sze verekedésekből, nem 
szexuális brutalizáíások-
ból is — ideológiája, 
amellyel művészi létjo-
gosultságát és értékét 
védelmezni és igazolni 
szokták, többnyire azon 
alapul, hogy ezek a je-
lenségek is a valóság ré-
szét képezik, — a mo-
dern kapitalista társada-
lomban egyre növekvő 
mértékben —, s így áb-
rázolása a társadalmi le-
leplezés, a társadalom-

kritika részét alkotja. 
Kétségtelenül van némi 
igazság ebben az érve-
lésben. Valóban hely-
telen lenne minden 
brutalitás ábrázolását 
vagy a szexuális élet 
minden filmi megjelení-
tését egy mérce alá von-
ni, akár a felsorolt pél-
dák viszonylatában is. A 
kérdés azonban az, hogy 
ebben a naturalista for-
mában képezik-e a ré-
szét a társadaloirikri ti-
kénak, töl tik-e be a le-

Gene Hackman, a Madárijesztő egyik főszereplője 



leplezés funkcióját? Úgy 
vélem, hogy — paradox 
módon — ennek éppen 
aiz ellenkezője igaz. Ez a 
naturálisan részletező 
megjelenítés ugyanis, — 
éppen túlhangsúlyozott 
naturalizmusa következ-
tében — az említett kép-
sorokat önálló attrakció-
vá teszi, amelynek „ér-
dekessége", érzékfelcsá-
gázása, sokkhatása már 
magából az ábrázolt ak-
tusból, annak végletes 
kegyetlenségéből, vagy 
abberáltságából, patoló-
giájából fakad, nem pe-
dig társadalomkritikai 
jelentéséből és jelentő-
ségéből. S így ahelyett, 

Fernando Gomez és Géral-
dlne Chaplin — Carlos Sau-
ra: Anna és farkasai cimű 

filmjében 

Jelenet Jodorowsky: A szent 
hegy cimű filmjébűl 

hogy leleplezné a társa-
dalom fogyatékosságait, 
kegyetlenségét, inkább 
elleplezi, ürüggyé teszi 
azt. Elleplezi azáltal is, 
hogy ugyanolyan kötele-
ző konvencióvá változ-
tatva, mint negyven év-
vel ezélőtt a szerelem 
képletes ábrázolása — 
kandallóban lobogó tűz, 
partot ostromló hullá-
mok, vihar stb. — bie-
dermeyer konvenciója 
volt, már nem a társada-
lomra, hanem magára az 
emlberre utal. Akarva-
akaratlan az ember 
„normális" állapotaként 
fogadtatja el az abbe-
ráltság különböző meg-
nyilvánulásait, az ember 



kizárólagos létformájá-
vá teszi az ösztönök, 
gyakran a beteges ösztö-
nök — egyeduralmát. 
Nemegyszer olyan zárt 
világot teremtve ezáltal, 
amelyben a tudat, a 
szeüam nemesebb, meg-
szelídítőbb, szociálisabb 
tartalmadnak már sem-
miféle helye sincs. S ez 
az emberkép még a ka-
pitalizmus viszonylatá-
ban is hamis. Akkor is 
hamis, ha a tőkés társa-
dalom valóban termőta-
laja a brutalitásnak is, 

André Delvaux: BeUe című 
filmjének egyik jelenete 



és az emberi pszicholó-
gia spektrumában váló-
ban bennefoglal tatnak 
az agresszív, olykor pa-
tologikus ösztönmeg-
nyilatkozásdk is. Nem, 
ez az emberkép nem jel-
lemző a mai kapitaliz-
mus világára sem, sok-
kai inkább az jellemző, 
hogy a kapitalizmus mű-
vészete — mindenekelőtt 
filmművészete, — ezt az 
emberképet igyekszik 
kialakítani magáról, az 
ösztönállat elfogadtatá-
sában véli saját létjogo-
sultsága igazolását. 

(Hadd hivatkozzam itt 
még egyszer A nagy za-
bálás című filmre, amely 
ennek a tendenciának 
egyik legtisztább meg-
nyilvánulása volt a fesz-
tiválon. (A Fdpresci, a 
filmkritikusok nemzet-
közi szervezete díját 
kapta, s bar e sorok író-
ja évek óta lelkes aktí-
vája e szervezetnek, ez 
alkalommal nem tud 
egyetérteni a zsűri dön-
tésével. S a kritikákat 
olvasva az a benyomá-
sa, nem áll egyedül ez-
zel a kollegák között.) A 
film arról szól, hogy 
négy fórfii — egy bíró, 
egy pilóta, egy restaurá-
tor, egy rádiószereló, 
(olyan színészek játsszák, 
mint Marcello Mastro-
ianni, Ugo Tognazzi, Mi-
chel Picolli és Philippe 
Noiret) összegyűl egy 
kastélyban és halálraza-
bálja magát. A kidőlte-
ket beteszik a frizsider-
be és addig folytatják 
ezt a barbár szertartást 
a kulináris és szexuális 
gyönyörök és önkínzá-
sok oltárán, amíg mind-
annyian belepusztulnák. 
A fűim hívei a konzum-
társadalom valamiféle 
paraboláját vélték felfe-
dezni a filmben. (Maga 
a rendező, Marco Ferre-
ri, a sajtófogadásán ta-

gadta, hogy bármilyen 
szimbolikus értelme len-
ne, ő csak egy történetet 
kívánt elmondani.) De 
micsoda primitív para-
bola ez! Egy szókép le-
fordítása. Annál rafi-
náltabb és találékonyabb 
azonban az emberi elál-
latiasodás naturalista 
rajzában. Ami talán 
'megmenthetné, — az 
igazi művészet szférájá-
ba emelhetné a filmet — 
az a humor, az irónia, a 
szatíra lenne. De halálo-
san komoly, sőt komor 
film ez. Az egyetlen volt 
a fesztiválfilmek közül; 
amelyet a nézőközönség 
nagy része kifütyült. A 
másik, a tapsoló rész 
úgy látszik, csak a para-
bola nagyon is áttetsző 
fügefalevelét látta meg 
benne. 

Természetesen hely-
telen lenne a fesztivál 
minden filmjét csak eb-
ből az aspektusból meg-
ítélni, és nem észrevenni 
azt a mást is, amit 
egyéb vonatkozásban — 
emberi problémákban, 
vizuális szépségekben, 
valódi társadalomábrá-
zolásban, rendezői, íród, 
színészi teljesítmények-
ben — nyújtottak. Ará-
nyokról van itt szó, s az 
olyan filmek, mint a Ma-
dárijesztő, A film a sze-
relemről és az anarchiá-
ról, a Belle, nem érté-
kelhetőek egy-két vad-
naturalista vagy a na-
turalizmus irányában 
„eszményített" jelenet 
alapján. (Nem beszélve 
most arról a néhány al-
kotásról, amelyek nem 
is estek e tárgyalt kate-
góriába, mint a szovjet 
Monolog, a magyar Pe-
tőfi '73, az amerikai A 
gamma sugarak hatása 
a margaréták magatar-
tására.) Jellemző azon-
ban, hogy még ezek az 
igényesebb, társadalom-

kritikai vagy pszicholó-
gia szempontból tartal-
masabb filmek alkotói is 
szükségesnék érzik, hogy 
egy-két jelenet erejéig 
leróják adójukat ennek a 
konvencióvá vált szadi z-
musnak az oltárán. 

Az az út, amit a 
nyugati filmművészet 
Freud-tód, az elfojtott 
ösztönöktől ehhez a vul-
garizált Sade-ig, a gát-
lástalan ösztönkiélésre 
redukált emberig meg-
tett — s amelyet a má-
sik oldalon egy híg és 
kispolgári szentimenta-
lizmus (lásd. a Love sto-
ry-t és hasonló filme-
ket) egészít ki — a maga 
egyoldalú orientációjá-
ban, valóban aggasztó 
jelenség. Nem, nem 
egyes filmekről — egy 
tömegjei enségről van 
szó. S nem arról, hogy 
valamiféle tematikai ta-
bukat kívánnánk felállí-
tani a művészet elé, 
hogy egy kispolgári prü-
déria szellemében az 
erotika szépségét kíván-
nánk száműzni, a lán-
goló hasábok, vagy a 
hullámverés kinőtt és 
hipokrita szimbolikája 
visszaállítását kíván-
nánk. De tiltakozunk ez 
ellen az emberkép ellen, 
ez ellen az eszmények, 
érzések, gondolatok nél-
küli világ ellen, amelyet 
ezek a filmek — a maguk 
tömegességével — su-
gallnak. Nem azért, mert 
az élet, a társadalom, 
az ösztönvilág negatív 
jelenségeit is felmutat-
ják — hanem éppen 
azért, mert ez a tiltako-
zás hiányzik belőlük. 
Mert nem az esztétikai 
szükségszerűség imma-
nens következményei — 
de a cinikus üzletelés 
határozza meg „ábrázo-
lásukat." 

GYERTYÁN ERVIN 



o4z angolokért „haragszik" 
LONDONI BESZÉLGETÉS LINDSAY ANDERSONNAL 

Lindsay Anderson legújabb filmje 
a „legangoiellenesebb" angol film, 
amelyet valaha is láttam. A rendező 
nem látványosan, puskaropogás köze-
pette száll szembe az angol „establish-
ment"-tel, mint a korábbi Ha című 
filmjében. Csendesebben, lassabban, 
de biztosabban ölő fegyverrel har-
col, amellyel ritkán téveszt célt az 
alkotóművész. A Szerencsés ember 
szatíra, annak is az angol, Swifttől 
eredő fajtájából való. A felületes 
nézőt könnyen félrevezetheti a visz-
szafogott hang. A lecsendesített in-
dulatok, a „tárgyilagos" rendezői stí-
lus azt a látszatot kelthetik (ez a 
film cannes-i fogadtatásából is kide-
rült), mintha Anderson beletörődött 
volna a megváltoztathatatlanba, s 
társadalomszemléletéből mindössze 
némi cinizmusra futna. Lehetséges 
persze, hogy ehhez a filmhez egy ki-
csit jobban, belülről kell ismerni 
Angliát és az angolokat, életformá-
jukat és szemléletmódjukat. Mert 
Anderson ezt az életformát, szemlé-
letmódot, illetve ennek mélyebb, 

társadalmi gyökereit irtja módszere-
sen. Talán egy londoni mozi zsölyé-
jében másképpen hat a film, mint 
a cannes-i fesztiválvetítőben . . . 

Lindsay Anderson legutóbbi film-
je, a Ha óta négy év telt el. Ez 
alatt az idő alatt a filmrendező 
színházban dolgozott, a dühös fia-
talok nemzedéke által híressé tett 
Royal Court Theátre-ben. Akkoriban 
azt mondta, azért cserélte fel a fil-
met a színházzal, mert ezt megfe-
lelőbbnek tartja gondolatainak kife-
jezésére. 

— A Szerencsés ember után is ez 
a véleménye? — kérdeztem tőle, 
amikor meglátogattam londoni há-
zában. 

— Talán nem is megfelelőbb! In-
kább könnyebb. Egy filmvállalkozás 
manapság Angliában annyi gonddal 
jár: a pénz megszerzésétől kezdve 
a forgatás megszervezéséig, hogy 
egy igényesebb film leforgatása leg-
alább két évig tart Egyre nehezebb 
igazán értékes filmmel anyagi sikert 
is aratni, márpedig enélkül itt nincs 

Malcolm McDowell és Heten Miisen a Szerencsés ember egyik jelenetében 



dalmi hagyományai talán a Candide-
hoz, vagy a Gulliverhez nyúlnak 
vissza a filozófiai komédia műfajá-
ban. 

— A folytatáson én továbblépést 
értek a Ha diákjainak romantikus 
lázadásához képest. Ebben a filmben 
is egy fiatalemberről van szó, aki 
előtt „nyitva az élet". De a rendező 
következtetései sokkal kevésbé ro-
mantikusak, sokkal valóságosabbak 
— sokkal keserűbbek. 

— Ez igaz, de a Ha-ban a roman-
tikus lázadásnál több van. Nem-
csak azt sugallja a film, hogy „lá-
zadnod kell!", hanem azt is, hogy 
„ha" a feltételek ilyenek, „ha" az 
emberek és kormányok így visel-
kednek, ilyen lázadásokat válthat-
nak ki a fiatalokban. Tehát a Ha 
a megértés, a megértetés filmje is. 

A Szerencsés ember talán a vi-
lág változásának megfelelően, vagy 
csak azért, mert az én élettapaszta-
lataim is megnövekedtek: szkeptiku-
sabbak. Sokkal kevésbé romantiku-
sak és líraiak. A lírát inkább csak a 

Malcolm McDowell 

Malcolm McDowell — Llndsay Anderson 
filmjének főszerepében 

filmgyártás. Azt hiszem tehát, csak 
akkor érdemes filmbe kezdeni ma-
napság, ha az ember úgy érzi, va-
lami különleges és fontos mondani-
valója van. 

— Ügy gondolja, ez az új film 
ilyen kivételes és különleges film? 

— Igen. Legalábbis szándékában. 
— Abban az értelemben, ahogyan 

a Ha-ban elindított gondolatokat 
folytatja? 

— Talán nem is folytatja egyér-
telműen. Bár most is ugyanaz az 
alkotói stáb dolgozott együtt: a for-
gatókönyvíró Dávid Sherwin, az ope-
ratőr Miroslav Ondricek, s a fősze-
replő Malcolm McDowell (akinek 
alapötletéből született a film), sőt 
a fontosabb szerepeket alakító színé-
szek is játszottak már nálam, de ez 
a film filozófiai síkon talán tovább-
lépést jelent a Ha-hoz képest. A Ha 
romantikus volt. Ez a mostani sok-
kal objektívebb, filozofikusabb. Iro-



zene és a dalok képviselik. A zene-
szerző és szövegíró Alen Price. A 
fiatalok önöknél is bizonyára jól is-
merik a nevét a beatzene világából. 
Alan Price ironikusan lírai dalokat' 
írt a filmhez, hangulatilag és tartal-
milag kommentálja a történteket. 

— A főszereplő, akit Malcolm Mc-
Dowell játszik, felnőtt a Ha óta, „ki-
lépett az életbe". Talán ez is indo-
kolja a film hangváltását? 

— Nem. Alapjaiban más jellemet 
alakít. A film elején megismerünk 
egy fiatalembert az első munkahe-
lyén (kávéügynök), aki arról ábrán-
dozik, hogy milliomos lesz. Ennek a 
valószínűségét feljebbvalói egyéb-
ként lépten-nyomon erősítik benne. 
Aztán a sikerhajsza a lehető legna-
gyobb szerencsétlenségekbe sodorja 
hősünket. Miután megfordult a tár-
sadalom legkülönbözőbb rétegeiben, 
börtönbe kerül. Ott válik „humanis-
tává". És ettől kezdve egyszerűen 
csak „jó" akar lenni. Azt hiszi, a 
világon mindenki ilyen, vagy ilyen 

lesz, ha megfelelően bánik vele az 
ember. Ez nem igaz. És erre a hő-
sömnek is rá keli jönnie. 

— Az előbb említett szkepticiz-
musa jellemzi az angol film jelené-
ről alkotott véleményét is. Legutóbb 
arról beszélt, hogy nem születnek 
igazán izgalmas angol filmek. A 
filmrendezők mintha elvesztették 
volna érdeklődésüket a mai angol 
valóság iránt. Igaz-e ez ma is? 

— Igaz, sőt fokozottabb mérték-
ben. A komoly rendezők ebben az 
országban majdnem mind amerikai 
témáról készítenek filmet. 

— Ennek talán az is az oka, hogy 
amerikai tökével készül az angol 
filmek jelentős része? 

— Az én két legutóbbi filmem is 
amerikai pénzből született. Megfe-
lelő angol témával is lehet amerikai 
producert találni. Űgyhogy tulaj-
donképpen nem értem, miért ame-
rikanizálódott az angol film tema-
tikája. Aztán az „amerikai" filme-
ken kívül (egyébként jó barátom, 



Karel Reisz is Amerikában dolgozik 
amerikai témából) nézzük csak, min 
dolgoznak a vezető angol filmrende-
zők! Joseph Losey Proust könyvé-
ből forgat filmet. Teljesen őrült öt-
letnek tartom: Proustból Harold 

Pintér átdolgozásában angol film! 
Ken Russell egy újabb egzotikus 
filmet készít elő. Diók Lester a Há-
rom testőrt kezdi majd el. Ez a je-
lenség oda vezet, hogy az angol film 
fokozatosan elveszti saját arculatát. 
Hogy miért fordítanak hátat az an-
gol rendezők a mai Angliának? Eh-
hez túlságosan mélyre kellene ás-
nunk Anglia mai kulturális életébe. 
Lehet persze, hogy csak egyszerűen 
kevés alkotó erő dolgozik ma ná-
lunk. Bár ez furcsa! Anglia manap-
ság igencsak szerencsétlen szociális 
és politikai helyzetben van. Az ilyen 
szituációk termékennyé tehetik a 
művészeket. Ez a korszak, példáid, 
véleményem szerint kiváló lehető-
séget nyújthat a szatíra felvirágzá-
sára. 

— Tehát nem figyelt fel az önök 
után következő filmes nemzedékben 
olyan sajátos mondandóra, valóság-
látásra, amely fellendülést adhatna 
az angol filmnek? (Mint ahogyan 
annak idején az önök „dühös nem-
zedéke" jelentett újjászületést a brit 
filmművészetben.) 

— Nem. 
— Az „underground" filmesek kö-

zött sem? 
— Angliában amatőr filmesek 

vannak. Az úgynevezett under-
ground inkább csak az amerikai 
avantgarde másolása. Van azonban 
egy-két fiatal rendező, akiknek, ha 
én lennék a kormány, pénzt adnék, 
hogy filmet csináljanak. De az an-
golok nem támogatják saját művé-
szeiket. Mert sznobok. Az angol ér-
telmiség rajong Godard filmjeiért, 
de semmibe se veszi saját alkotóit. 
A fiatal filmrendező igen nehezen 
juthat filmhez nálunk. A dolog úgy 
van megszervezve, hogy a legkom-
merszebb filmek részesüljenek a kor-
mány külön támogatásából. Nevet-
séges. Ez csak olyan országban tör-
ténhet meg, amelyik nem törődik 
saját kultúrájával, saját filmművé-
szetével. 

SZÉKELY GABRIELLA 

Lapzártakor érkezett a hír Keleti Márton filmrendező, háromszoros 
Kossuth-díjas, Kiváló művész hirtelen haláláról. Keleti Márton művészi 
pályafutását a kővetkező számunkban méltatjuk. 



Milyen lett volna 
Csáth Géza a televízió-
ban Illés Endre nélkül? 
Tűnődtem még a Kréta-
rajz Csáth Gézáról cí-
mű műsor felemás hatá-
sa alatt. 

Alig több egy árnynál, 
aki rövid időre vissza-
tért a halandóságból. Il-
lés Endre krétája erő-
sebb nyomot vésett az 
emlékezetbe, mint Csáth 
Géza tolla; a rajz izgal-
masabb lett, iniiret ami-
lyennek a tévére vitt 
novellák a modellt mu-
tatták. 

Áz oknyomozás feles-
legesnek tűnik. A no-
vellák megválasztásá-
nak egyenetlenségén 
billent meg az egyen-
súly. De mégis, csak ez 
lenne a magyarázat ? 
Vagy talán az is, hogy 
Csáth Géza igazi nagy 
megrendítő műve — a 
sorsa; és Élés Endre ezt 
a művet rendkívüli írói 
beleérző képességgél 
bontotta ki élőttünk, lét-
rehozva egy önálló alko-
tást? 

Csáth Géza az életben 
akarta megélni a halha-
tatlanságot. Az ő szavai-
val: megrabolta az örök-
létet „vitéz és nemes 
kockázattal", a morfi-
ummal. Az öröklétből a 
fiatalon szétroncsolódott 
élet tragédiája lett, és 
annak a lehetőségnek a 
szétfoszlása, hogy kísér-
letnél többet tudjon ten-
ni az fról halhatatlansá-
gért. A „kísérlet": az a 
néhány novella, amiben 
a felelem, a téboly, a 
rettenet, a sötét ösztö-
nök torz ördögpofái el-
szabadulnak a lélek 
bugyraiból; az a né-
hány, ami sejteni enge-
di, hogy szerzőjének bir-
tokában volt egy egysze-
ri, mással össze nem té-
veszthető teljes írói vi-

IRODALOMÓRA FELNŐTTEKNEK 
Lág megteremtésének a 
lehetősége. 

A lidérces éjszakai 
küzdelem az irtóztató 
szőrös békával, az anya-
gyilkos fiúk, az állatok 
után legszebb pajásukat 
felakasztó gyerekek, az 
idősebb testvérnek a kis-
öccse megfojtásához ve-
zető tébolyult látomásai. 
A lélek torzulásának 
borzongató esetei. 

Polanská kamerájára 
való történetek. 

Méltánylandó dolog 
a tévénéző kímélete. De 
mintha ez a kímélet oly-
kor elérné azt a fokot, 
amivél a serdületleneket 
szokás óvni. Mert nem 
tudok jobb kifejezést ta-
lálni, minthogy szellemi 
serdületleneknek tekin-
tik a nézőt akkor, ami-
kor mondjuk egy írót 
bemutató műsorban a 
„kímélő menü" élve sze-
rint egy nehéz fajsúlyú 

mű mellé gyorsan oda-
kerül valami az igényte-
lenebbek közül. Mintha 
a néző felfogóképessége 
nem győzne egy teljes 
műsort úgy, hogy mind-
végig igénybe veszik az 
agyát. (Elegánsabban: az 
intellektusát) 

Most is valami hason-
ló történt A Krétarajz 
esetében ez kiét okból 
érthetetlen. Egyrészt, 
mert Élés Endre szelle-
mileg teljesen felnőttnek 
tekinti közönségét Ügy 
beszél hozzá, hogy nem 
fényez, nem simít. Sőt 
meditálni is mer élőt-
tünk kategorikus kinyi-
lafkozások helyett rész-
vétélre késztetve hall-
gatóit. Másrészt: amikor 
egy író élesztése, az iro-
dalmi köztudatba oltá-
sa lehet a cél, akkor 
jobb nem ölyan írást fel-
idézni, ami révén akár 
halott is maradhatna, 
célravezetőbb azt meg-



mutatni életművéből; 
aminek érdemes élnie. 

A három bemutatott 
Csáth-novella közül az 
Apa és fiú volt az, amely 
alkalmasan képviselte 
az író sajátos szemlélet-
és ábrázolásmódját, kü-
lönös Világát, hangjának 
egyéniségét. A feldolgo-
zás példája annak, ho-
gyan lehet egy novellát 
áttenni képernyőre úgy, 
hogy ne puszta „cselek-
mény-kivonat" legyen 
belőle, de mégis megfe-
leljen a tévé történés-
igényének. Nagyon jó 
dramaturgiai beavatko-
zással az egy feszültségi 
szinten tartott novellából 
egyre növekvő feszült-
ségű kis tévéjáték lett, 
s a jó jelenetfelépítésnek 
köszönhetően a feldolgo-
zás éppen ezzel adta 
vissza híven az eredeti 
írás megdöbbentő-meg-
hökkentő hangulatát. 
(Annyi „léblattólt" no-
vella után felüdülés 
egy tartalmában és szel-
lemében hű, de a tévé-
hez is megfelelően iga-
zodó merész adaptáció.) 
Lengyel György szépen 
építette fel a játékot, 
finoman érzékeltette az 
anatómiai intézet közö-
nyös, személytelen han-
gulatának és a fiú hul-
lámzó érzéseinek kettős-
ségét. Rendezői szemét 
dicséri, hogy az apja 
csontvázával találkozó 
fiú szerepére Horesnyi 
Lászlót választotta. Fél-
fedezhettük magunknak 
ezt a remek színészt, aki 
mindent el tudott mon-
dani arcával, mozdulatá-
val a fiúban feltörő 
megrendülésről, fájda-
lomról, csodálkozásról, 
irtózatról, szeretetről. Ez 
a fiatalember ritka te-
hetséggel képes a leg-
összetettebb lelkiállapo-
tok kifejezésére. 

BÁRSONY EVA 

v4z írók és a rágás 
Kritikusi eredményeim között tartom számon, 

hogy a N yitott könyv hasznos munkát végző, 
tehetséges feltalálóit sikerült meggyőznöm arról: 
vállalják bátran egy-egy arra méltó könyv nép-
szerűsítésének feladatát. Ne rendezzenek — amúgy 
is előrelátható eredményű — vitát a könyvről, mely 
vitában a „szigorú" kritikusnak meg kell majd 
hajolnia a „megértő" kritikus véleménye előtt. Hi-
szen ezért van a műsor. Most — a Goda Gábor: 
Egy naplopó naplója című könyvének bemutatása 
után — már arra gondolok: részt kell-e vennie 
egyáltalán az írónak könyve bemutatásán. Goda 
Gábor, azonkívül, hogy kitűnő író — szellemes, 
okos, élvezetes televíziós egyéniség is. De mind e 
képességek birtokában sem tud mit kezdeni a ka-
mera előtt, amikor Hegedűs Géza lelkes szavakkal 
méltatja képességeit. Helyeslően bólogasson? — 
nem teheti. Tagadóan rázza a fejét? — azt sem 
teheti. Nincs más hátra: maga elé kell merednie, 
mintha nem is hallaná, milyen szép, okos és találó 
dolgokat mond róla közszeretetnek és köztiszte-
letnek örvendő bemutatója. Kénytelen a nagy 
nyilvánosság előtt úgy tenni, mintha egy csöppet 
sem érdekelné őt Hegedűs Géza véleménye. Az-
után ő kap szót: hadd beszéljen magáról és a 
könyvéről. De mivel őt sem azért szólították a 
kamera elé, hogy önkritikát gyakoroljon: el-
mondja magáról és művéről — szellemesen, iróni-
kusan és bájjal — de lényegében ugyanazt, amit 
Hegedűs Géza már elmondott. Ezután kerül sor a 
mű néhány részletének bemutatására. De mivel 
a mű hőse egy író (semmi kétség: maga a szerző), 
akit Sinkovits Imre alakit azzal a belső fénnyel, s 
szemébe gyűjtött gúnyoros gondolatokkal, melyek 
a szerző írásművészetét jellemzik — a néző ez-
úttal, rövid időn belül, harmadszor kap képet az 
íróról. Egyszer Hegedűs Gézától, másodszor Goda 
Gábor révén, harmadszor a regényíró hőse jóvol-
tából. S erről nem az író tehet: a képernyő 
kényszere s tréfája ez, mely még mindig meg-
lepheti a legfelkészültebb alkotókat is. S ugyanez 
vonatkozik egy nagy regény részleteinek kiváloga-
tására is. Talán fel sem tűnt a szerkesztőknek, 
hogy e három részből a következők derülnek ki: 
1. A regényíró hőse, noha nem tud sakkozni: meg-
mattolja a sakkmestert. 2, Noha nem tud hor-
gászni: valamennyi horgásztársát lefőzve — ő fogja 
ki a legeslegnagyobb halat. 3. Noha nem tud... — 
egy gyönyörű szép fiatal lány surran be hozzá éj-
szakára. Itt ugyan nyitva marad a kérdés, mert 
vágás következik, s már csak a reggelit láthatjuk. 
Azokkal az írótársaimmal együtt vallom, akikhez 
— hatvanadik életévüket betöltve — egyre-másra 
surrannak be (műveikben) a gyönyörű fiatal lá-
nyok: nagyszerű találmány ez a vágás. 

HÁMOS GYÖRGY 



Elemér építőmester 
Élt egyszer régen, oda-

fönt északon, Ibsen Hen-
rik színdarabjában egy 
építőmester. Ügy hívták, 
hogy Soümess. Gazdag 
volt, önző és rideg. Már 
öregedett, és féltékeny 
volt a tehetséges fiata-
lokra. Ám egyszer egy 
fiatal lány, Wangel Hil-
da személyében eljött 
hozzá a bosszúálló ifjú-
ság. A sokait csalódott 
építőmester a szerelem 
hatalmának engedve új-
ra olyan nagynak és 
erősnek kezdte érezni 
magát, minit amilyennek 
a lány látta őt tíz évvel 
azelőtt: amikor ScAmess 
fölmászott a maga épí-
tette toronyba. Hilda a 
szárnyaló fiatalok ke-
gyetlenségével hajszolja 
ideálját. Azt követeli tő-
le, hogy ismételje meg 
az egykori nagy teljesít-
ményt. Az építőmester 
új tornyot emel, de ami-
kor fölmászik rá, hogy 
megkoszorúzza, lebukik 
a szimbólum tetejéről — 
és halálra zúzza magát. 

Élt egyszer napjaink-
ban, Budapesten egy 
másik építőmester, (ha 
jobban tetszik: építész-
mérnök) — Kolozsvári 
Gramdpierre Emil: A 
burok című regényében. 
Ügy hívták, hogy Ele-
mór. Gazdag volt (luxus-
lakás, autó, nyaraló), ön-
ző és nőtlen. Már örege-
dett, és csak kockázat-
mentes kapcsolatokat 
vállalt. Ám egyszer egy 
nála harminc évvel fia-
talabb lány, Orsós Ildi-
kó személyében eljött 
hozzá a bosszúálló ifjú-
ság. A nem sokat csaló-
dott építőmester a szere-
lem 'hatalmának enged-
ve féleségül vette a 

lányt. Ildikó a szárnyaló 
fiatalok kegyetlenségé-
vel hajszolja önmagát. A 
jólét nem vakítja el, ha-
nem továbbra is meg-
tartja állását, és esti 
egyetemre jár. Inkább 
nem megy európai 
autóstúrára, csak hogy 
a vizsgáit idejében lete-
hesse. Az építőmester 
mindezt nem érti, de be-
letörődik. Azután Ildikó 
egyszer csak beleszeret az 
egyetemi csoporttársába, 
és elmegy. Az építőmes-
ter pedig ott marad ösz-
szetörten a maga építet-
te torony romjai alatt. 

Mint látható, Solness 
építőmester és Elemér 
építőmester sorsában 
nagyon sok a közös vo-
nás. Bár az előbbi nyolc-
van évvel korábban élt, 
a nála évtizedekkel fia-
talabb lány iránt fellob-
banó szerelme ugyanúgy 
tönkretette, mint mai 
kor- és szaktársát. 
Ez tehát nem válto-
zott. Mi változott ak-
kor? Figyeljük meg: 
Solness építőmesterben 
az évek során az alkotó 
ember húnyt ki, és a ké-
sői szerélem hivatásának 
szenvedélyét ébreszti 

föl. Elemér építőmestert 
viszcmt sohasem látjuk 
dolgozni (kivéve egyszer, 
amikor aláír egy csomó 
iratot), öt minidig akikor 
látjuk, amikor kipiheni 
magát Azt tud juk, hogy 
hogyan piheni ki magát 
(horgászik), de azt nem,' 
hogy hogyan dolgozik. 
Hogy milyen építész. 
Hogy jó házakat ter-
vez-e vagy rosszaikat... 

Szerencsére, amennyit 
az építészek nyolcvan 
év alatt veszítettek hi-
vatásszeretetből, ugyan-
annyit nyerték a fiatal 
lányok. Ildikó már nem 
elégszik meg azzal, ami-
vel Hilda, ö nem az épí-
tőmesterét küldi a to-
ronyba, hanem maga 
mászik föl. Kilépett az 
ihlető múzsa passzív sze-
repköréből. Emancipáló-
dott. önálló ember lett, 
aki nem a másik ember 
álmát akarja valóra vál-
tani; mint Ifiida, hanem 
a sajátját. Legföljebb 
ugyanolyan kegyetlen üL 

Kolozsvári Gramd-
pierre Emiltől tehát 
megtudhattuk, hogy az 
elmúlt nyolcvan év alatt 
forradalmi változás kö-
vetkezett be az idősödő 



építészek és a fiatal lá-
nyok kapcsolatában. Ezt 
a kétségkívül megszívle-
lendő tanulságot a témá-
ban járatos író a rá jel-
lemző elegáns könnyed-
séggel, az iróndkus fö-
lény lenge bájával 

,iji/CKiidja el, körülbelül 
olyan rnélyértelműen, 
hogy azért az istenért, 
ne vegyük komolyan. A 
tévéváltozat társalkodói, 
Zsurzs Éva rendező, 
Mestyán Tibor operatőr 
és Sipos Tamás drama-
turg tehetségük és szak-
mai biztonságuk teljes 
fegyverzetében úgy ve-
zették föl, mintha Ibsent 
adnának elő és nem 
Gramdpierre-t. Nagyító-
val sem lehetne hibát 
találni a produkción — 
ha csak azt nem, hogy 
úgy tesz, mintha komoly 
és fontos dologról volna 
szó. 

Urbán Erika mint Il-
dikó csinos és szemte-
len; nincsenek még esz-
közei ahhoz (talán ez 
most nem baj), hogy el-
hitesse, valódivá hazud-
ja e gátlástalan kis nős-
tény önmegvalósító pó-
zait. Annál kimurikál-
tatob, minden porcikájá-
ban végiggondolt alakí-
tás Básti Lajosé. Mi ne-
ki, aki már Solnesst is 
játszotta, egy Elemér 
építőmester! Ugyan-
olyan tömör, ugyanolyan 
súlyos. A darab végén, 
egy drámaian tragikus-
ra visszhangasítoft kaca-
gás után úgy tesz, mint-
ha nem is harminc, ha-
nem legalább harmincöt 
évvel volna idősebb 
örökre távozó feleségé-
nél. Hát hiszen van is 
mit kipihennie. 

Az az érzésünk, hogy 
ezután még többet fog 
horgászni. 

KOLTAI TAMÁS 

FORRADALMAK 
KORA 

A „Forradalmak kora" második fele (Oj kiindu-
lás, A forradalom, És piros zászlókkal...) a ma-
gyarság nagy kollektív történelmi élményét hozza 
a képernyőre. Kossuth kora ez, s a nemzet teremtő 
aktivitásának kora E ez az a kor, midőn a kultúr-
história átcsapott történelembe: a kortársak, az utó-
kor alig hisz szemének. Költőkből, vezércikkírók-
ból, katonák, miniszterek, a hagyományos kortes-
kedéssel megválasztott, hagyományos szájhőskö-
désre kiszemelt követekből pedig egyik napról a 
másikra valódi államférfiak lettek, valódi alkot-
mányt, törvényeket fogalmaztak, s igazán megvál-
toztatták a tulajdonviszonyokat, a társadalmi ren-
det . . . De a kultúrhistória színpadáról a történe-
lemére átlépők keservesen fizetnek felemelkedé-
sükért: ezen a színen minden fegyver valódi, éle 
van s használják is. A képviselőjelölt Petőfit nem 
a Honderűben szurkálják meg, hanem valódi vas-
villával kergetik ki. Pedig egy fél lépéssel még 
elveitől is meghátrált, csakhogy e népet képvisel-
hesse! Negyvennyolc őszén elkerülte a statáriális 
bíróságot, de negyvenkilenc nyarán aligha kerülte 
volna el a börtönt s akasztófát, ha lovát eladni 
nem kénytelen, s így Segesvárnál el nem esik.. . 

E kor valamennyiünknek ismerős; véleményünk 
van személyekről, eseményekről. Széchenyi, Kos-
suth, Petőfi: három osztály, három program és 
sors. Hárman együtt a teljes igazság kimondói. 
Életükben azonban mindig vitatkoztak egymás-
sal, s kimondták egymásról keresetlenül... A TV 
kollektívája, a tehetséges Hanák Gábor rendező-
vel s a tudományos munkatársak: különösen 
Kosáry és az 5—6. részben bemutatkozó, eredeti és 
rokonszenves Lukácsy Sándor mindent megtesz, 
hogy meglássuk a teljes igazságot. Sajnáljuk, hogy 
közben a viták s a harcok valahogy elmosódnak, 
s így nemcsak az igazság kimondói válnak némi-
képpen fülkébe helyezett, körülj árhatatlian szob-
rokká, de maguk az igazságok is kissé unalma-
sakká válnak. 

Persze, csak viszonylag: ahhoz a dramaturgiához 
képest, amelyet az Élet szolgáltatott annak idején. 
Azért nagyon jó ez a sorozat, nagyon gyarapítja-
mélyíti a korszak közfelfogású képét. Nem pusztán 
az adatokat — inkább a történések mélyebb, tá-
volabbra ható értelmét. 

BALÁZS GYÖRGY 



INTERFÓRUM 73 
„Az impresszálás ma-

gyar módszereként" üd-
vözölték zenekritikusak 
és hangversenyrendezők 
két évvel ezelőtt a tévé 
és a koncertiroda kivá-
lóan sikerült vállalkozá-
sát: pályakezdő fiatal 
művészek fértődi bemu-
tatását. A versenyek 
sűrűsödő inflációjában 
ugyanis a győzelmek de-
valválódnak, s a pálya-
kezdő fiatalok nehezeb-
ben találják meg a 
nagyvilág koncertdobo-
góihoz vezető utat. Az 
Interfórum nem egysze-
rűen szép környezetbe 
plántált televíziós film-
felvétel lehetőségét te-
remtette meg számunk-
ra, hanem mindenek-
előtt a megismerés al-
kalmát nyújtotta: Euró-
pa vezető zenekritiku-
sait és impresszárióit 
gyűjtötte össze az ünne-
pi fényt Sugárzó környe-
zetbe. A genius loci su-
gallta az idei megismé-
telt vállalkozást is, s ez-
úttal nemcsak az inter-
vízió tagországainak fia-
tal művészeire terjesz-
tette ki jótékony hatá-
sát. Tartalma alapján 
valójában „Eurofárum-
nak" nevezhetnénk a 
73-as koncertsorozatot, 
amely érdekesebb össze-
hasonlítást kínál elődjé-
nél. 

A tévénézőt a vállal-
kozás természetesen 
csak akkor érdekli, ha 
egyébként is szívén vi-
seli a fiatal tehetségek 
sorsát. Hogy milyen mű-
sort kap e nagyvonalú 
impresszálás jóvoltából, 
más kérdés, és sokkal 
több fejtörést okozhat a, 
szervezőknek — rende-
zőknek. Az a tévénéző, 
aki két esztendeje az 

unalomig, sőt a megeső-
mörüésig kapta hosszú 
heteken át ömlesztve, 
szelekció nélkül a 
mechanikusan ismétlődő 
kis koncertfilmeket, a 
végén bizonyára már 
oda sem ült a képernyő 
élé, s meg sem tudta 
különböztetni a valódi 
tehetséget a közepes ké-
pességűtől. Most, mint-
ha kicserélték volna a 
műsort, — bizonyára a 
szerkesztők is okultak és 
időközben több tapaszta-
latot szereztek e bonyo-
lult műfaj járatlan útja-
in. A legkellemesebb 
meglepetést az az agita-
tív lendület szerezte, 
amely egy héten át jó-
formán naponta bevon-
ta a nézőt az esemény-
sorozat hangulatába; 
szinte támadó kedvvel 
vette célba televíziós 
főidőben a muzsikálás 
látványától idegenkedő 
fanyalgókat és könnye-
dén győzte le az ellenál-
lást. Tájékoztatott, fris-
sen informált, sőt oly-
kor ügyes riportokkal 
is fűszerezte kis koncert-
jeit. Előkészítette néhány 
produkció teljes felvéte-
lének sugárzását, kíván-
csivá tette a hallgatót a 
kiemelkedő tehetségek 

alaposabb megismerésé-
re. 

Az volt az érzésem, 
mintha e friss műsortí-
pus tapasztalt, idősebb 
fivérétől, a sportesemé-
nyek közvetítésétől örö-
költe volna módszereit; 
tőle tanulta meg a na-
pi események összefogla-
lóját, a néző orientálá-
sát, az érdeklődés ébren-
tartását. A riporter érté-
kelő magatartását Is va-
lószínűleg tőle leste el, 
és tapasztalatlanságában 

még nem jutott eszébe, 
hogy a művészi teljesít-
ményt nem lehet sport-
közvetítő módszerekkel 
kommentálni, hogy a 
„rendező szerv" egyéb-
ként sem illetékes a bí-
rálatra, s ha mégis vál-
lalkozik rá, akkor ítéle-
tében támadhatatlannak, 
tartalmában dokumen-
tálhatóniak kell lennie 
és. semmiképpen sem 
szabad a bemutatott pro-
dukció előtt befolyásol-
nia a közönséget. Ügy 
gondolám, a jelenlevő 
neves külföldi kritiku-
sok vállalkoztak volna 
rá, hogy egy-egy össze-
foglaló, illetve egy-egy 
bemutató végén elmond-
ják a kamerák előtt vé-
leményüket. üly módon 
— kivált, ha naponta 
mást kérnek meg e fel-
adatra —, a néző nem-
csak szakmailag alátá-
masztott, hitelt érdemlő 
eligazítást kapott volna, 
hanem azt is megtud-
ta volna, amiről például 
az angol, vagy német új-
ságolvasó közönség érte-
sül néhány nap múlva. 
S, hogy ne érhessen a 
sznobság vádja, hang-
súlyozom: természete-
sen nem a külföldi kriti-, 
kusdkért kardoskodom, 
csupán az orientáció hi-
teléért és komolyságá-
ért. A kitűnő Antal Im-
re éppen elég népszerű, 
sokoldalú és éppen elég-
gé nélkülözhetetlen ze-
nei műsorvezető ahhoz, 
hogy ne kelljen ilyen se 
hús, se hal szerepbe 
kényszerülnie. Egyénisé-
ge így is kellemes lég-
kört teremtett és jótéko-
nyan járult hozzá, hogy 
tudomásul vegyük az 
Interfórum jelentőségét. 

FEUER MÁRIA 



L Á Z A D Ó K 
A műsor szerkezete 

jobb volt, mint a szer-
kezet működése. 

Szabó' István négy, 
éles fogazású novellája 
a forgatókönyvíró Ju-
hász István és a drama-
turg Jánosi Antal precí-
ziós megmunkálásában 
úgy állt össze, úgy illesz-
kedett egymásba, hogy a 
négy cselekmény bár 
irányában, hangjában-
hangulatóban különbö-
zött, együttesük mégis 
összefüggő és pontos 
drámai időt mutatott. 
Azt a pillanatot, ami-
kor a paraszti sors, az 
emberi élet döntő fordu-
lathoz ér, s a válaszútra 

Szilárd! I 

jutott férfi, asszony, 
gyermek vagy lázadással 
tör igazságosabb, szaba-
dabb, méltóbb életforma 
félé, vagy tragikusan el-
bukik. Esetleg szívszorí-
tóan csak megreked a 
holtponton. A szűksza-
vúan is nagyszabású 
mondandót, a kicsire 
metszett életképekben 
is teljes konfliktust meg-
fogalmazó novellák, 
ezek az apró remekek, a 
„Tigrisies könyv", a „Va-
csora", a „Készülődés" 
és a „Siratódal", olyan 

megkampanáltsógban 
követték egymást, hogy 
erejük és szépségük, lí-
raiságűk és drámaisáigűk 

tván, Molnár Tibor és Heged 

egységes és emelkedő 
ívét vont a képernyőre, 
sokféle alaphelyzetből, 
változatos környezet-
rajzból és sokféle hang-
vétellel közeledve a lá-
zadás pillanatához vagy 
a tragédia beteljesedésé-
hez. 

Illetve az ív emelked-
hetett volna — a novel-
lákban megvolt hozzá a 
feszítő erő — ha Hor-
váth Tibor, a rendező, 
nem egy kissé fáradtan, 
jórészt a rendezői rutin 
túlgyakorolt mozdulatá-
val nyúl az anyaghoz. 
Szabó István minid a 
négy novellája nemcsak 
hogy megérte volna a 
* 

Is Ágnes Szllárdl István, Molnár Tibor és Hegedűs Ágnes 



rendezői képzelet na-
gyobb erőfeszítését, a le-
letérést a bejárt utakról, 
hanem művészi színvo-
naluk egyenesen su-
gallt is a szokványtól el-
térő rendezői megoldá-
sokat, beállításokat. Su-
gallta az odaadóbb és 
bensőségesebb művészi 
kidolgozást, a drámai 
hangsúlyoknak a rende-
zői közhelyekkél szakító, 
ha nem is mindenáron 
új, de másszerű, meg-
lepőbb, árnyalatos keze-
lését. Az irodalmilag 
nagy értékű novellák 
nem egy részlete így az 
átlagos tévé-riportok 
eszközeivel került kép-
ernyőre — a pontos, 

időtálló írói-dramatikai 
szerkezet nagyon is eset-
leges, hozzávetőleges, 
múlandó rendezői időt 
mutatott. Csak az utolsó 
novella, a „Siratódal", 
jelezte a figyelmesebb 
rendezői készenlétet le-
galább annyiban, hogy 
Horváth Tibor nem en-
gedett a novella műsor-
újságban megjelent, té-
ves dramaturgi magya-
rázatának. Jánosi Antal 
itt azt állítja, hogy ez az 
elbeszélés az alkotás, a 
munka himnusz-szár-
nyalású dicsérete. Nos, 
Horváth Tibor rendezé-
se a kenyérsütő asszo-
nyoknak ezt a szépséges, 
de szívszaggatóan értel-

metlen tevékenységét 
annak értelmezi, ami: 
fájdalmasan hiábavaló 
lázadásnak a múltért, 
megrekedésnek egy, 
meglehet, romantikusan 
és nosztalgikusán szép 
zsákutcában, ahonnan 
nincs kiút. 

Szabó István novellái-
nak tévé-változatában 
különösen, kiemelkedő 
színészi alakítást Hor-
váth Sándortól, Molnár 
Tibortól, egy-egy villa-
násra Hegedűs Ágnestől 
és Bakó Máriától, Páger 
Antaltól, Csíkos Gábor-
tól és Patkós Irmától 
,láthatott a néző. 

MATKAI-BETEGH BELA 

Almás! Eva és Páger Antal 



TANFELÜGYELŐ NÉLKÜL 
Amikor egy ismeret-

terjesztő jellegű tévémű-
sornál az érdeklődést 
felvált ja a megszokás, az 
legtöbbször előnye és 
nem hátránya a műsor-
nak.. A házassággal el-
lentétben itt a megszo-
kás nem unalmat jelent, 
hanem elfogadást. 

A TV galériája sem új-
donság már számunkra, 
sikerrel elfoglalta helyét, 
mint a mindennapok 
eseményeinek egyike. 
Kezdetben mindenki-
hez szólt és igyekezett 
mindenkit megmutatni. 
Az első adásokban még 
a kiállítások közönsége 
is szerepelt. Feledhetet-
len emlékünk ebből az 
időből a kopaszodó, ala-
csony öregúr, aki minden 
alkalommal megjelent, 
hogy a művész és a ri-
porter közelébe furakod-
va szigorúan a kamerába 
bámulhasson. Olyan 
volt, mint egy tanfel-
ügyélő. FéLtem, hogy 
egyszer megszólal, rám 
szegezve az apró sze-
mét: „Császár, már me-
gint rendetlenkedsz té-
vénézés közben!" Sze-
rencsére mindig hallga-
tott Azóta el is tűnt, ta-
lán nyugdíjba vonult az-
zal a boldog tudattal, 
hogy őt aki az utca em-
bereként kezdte, számos 
film- vagy mágnesszalag 
őrzi a tévé archívumá-
ban. 

A mai adások tanfél-
ügyelői nélkül is komo-
lyak és érdekesek, mint 
például a legutóbbi is, 

amelyben Pipa Ildikó 
iparművésznőt ismerhet-
tük meg. 

Színes tévéje kevés 
embernek van Magyar-
országon, Pipa Ildikó 
szőnyegeiből vagy in-
kább textildekorációiból 
így éppen a lényegük, 
a szín maradt ismeret-
len, de a fekete-fehér 
kép kárpótolhat ezért 
ha megismertet bennün-
ket a művésszel, a kör-
nyezetével és ha csak 
rövidre fogottan is, a 
művészetén ék a történe-
tével, a jelenlegi he-
lyével 

A TV galériája rész-
ben reklámműsor. Fel-
hívja a figyelmet egy-
egy kiállításra. Akadhat, 
aki művészettel kapcso-
latban sértőnek érzi a 
„reklám" kifejezést. Ne-
vezhetjük finoman kedv-
csinálásnak, de tény, 
hogy a képzőművészet 
reklámozásra szorul. Az 
igazi képzőművészetre 
gondolatok és nem az an-
nak álcázott kontármun-
kára. Egyébként a kiál-
lításokat az egész vilá-
gon reklámozzák. 

A másik, nagyobb ré-
sze ezeknek a műso-
roknak az utóbbi idő-
ben egyre inkább köze-
ledik az úgynevezett 
mű vészportré hoz. Nem 
helyettesíteni akarja a 
kiállítás megnézését, 
nagyon helyesen a nézőt 
nem viszi a kiállításra, 
hanem kiegészíti azt, 
ami ott látható. A TV 
galériája cím ezért nem 

is fejezi ki már a műsor 
lényegét. Hiszen a más-
nap nyíló tárlat csak 
ürügy a művész bemu-
tatására Rapcsányi 
László, mint kiitűnő ri-
porter biztonságosan 
mozog, amikor az em-
berrel és a környezeté-
vel ismertet meg ben-
nünket. Ilyenkor köz-
vetlen és rokonszenves. 
De .túlzottan igyekvővé 
válik, amint a műalko-
tás kerül szóba. Nem az 
ja baj, hogy nem tud 
annyit a képzőművé-
szetről, mint D. Fehér 
Zsuzsa vagy Koczogh 
Ákos, erre nincs is szük-
sége, de néha elfelejti, 
hogy tulajdonképpeni 
feladata a kérdezés. 

A tévé egyik népszerű 
riportere sokszor azzal 
(hozza közel az összes 
nézőhöz a legbonyolul-
tabb politikai, tudomá-
nyos vagy sportnyilat-
kozatokat, hogy szinte 
lehetetlenül naiv fogal-
mazásiban kérdez. Ját-
sza a tudatlant. Nem 
állítom, hogy Rapcsányi 
játssza a tudóst, de elő-
fordul, hogy olyan szé-
pen beszél, mint egy, a 
szavak ornamentikájába 
belefeledkezett műítész. 
Hozzá képest a jelen le-
vő művész vagy műtör-
ténész nemegyszer ma-
gyarázkodásra kénysze-
rül és szerepet cserélve 
elmagyarázza nekünk, 
egyszerű nézőknek, hogy 
mát is mondott a ripor-
ter. 

CSÁSZÁR ISTVÁN 



Találkoztam valakivel 
Ideálisabb tévé-téma 

— látszólag — mór alig 
képzelhető el. Együtt 
volt minden kellék, ami 
a képernyő intim kere-
tébe szerencsésen beil-
leszthető. Kamaradráma 
lírai lebegésben mind-
össze négy szereplővél, s 
mégsem valamilyen foj-
togató összezártságban. 
Díszlet szinte semmi, 
csak az erdő, a tisztás, 
a természet ölelése, ma-
dárdal, a lombokon át-
szűrt napfény, levegő. A 
pszichológiai ábrázolás-
hoz mindez tulajdon-
képpen eszményi klímá-
nak és környezetnek 
számíthat. 

Váratlan és gyors le-
folyású ismeretség tra-
gikus, ugyanakkor fele-

A film íorgattsa közben... 

meló története zajlott le 
itt Bajdzsijev tévére ül-
tetett novellájának ter-
mészeti helyszínén. Ám 
jelen volt ebben a meg-
jelenítésben az alapvető 
probléma is: a valóság 
ennyire aprólékosan ki-
rajzolt felületén elíhihe-
tően, elfogadhatóan he-
lyezkedik-e él a lemez-
telenítetten stilizált já-
ték, az emberi kapcso-
latok erkölcsileg ugyan 
mélyen kifejtett, de drá-
mailag éppen csak jel-
zett világa? 

Irinának, a film hős-
nőjének két férfi — 
egy hirtelen felbukkant 
fiaital, és az életbe már 
beépült középkorú — 
között kell választania, 
de ez számára nem csu-

pán belső érzelmi von-
zódás kérdése, hanem as 
önzés és az önfeláldozás 
közötti morális megíté-
lés és döntés konfliktu-
sa is. Az erősen irodal-
mias kötöttségű dialógu-
sok és a filmszerű ábrá-
zolásmód igényének el-
lentmondásossága látha-
tólag megnehezítette Se-
regi László rendező és 
Molnár Miklós operatőr 
számára a gördüléke-
nyebb anyagkezelést, s 
így mi nézőik is nehe-
zebben tudtunk lehatol-
ni a felvázolt szituációk 
értékesebb gondolati 
magvához. 

Hogy mégsem maradt 
minden élmény nélküli 
ez az esténk, az annak 
köszönhető, hogy ren-



Venczel Vera és Németh 
Sándor 

HELYREIGAZÍTÁS 

Titokzatos elírás került lapunk június 15-i száma Bérelt ka-
baré című cikkébe. A szerző Matúra Mihályt tüntette fel egy 
közlekedési kisfilm operatőrjének, holott a műsorból világosan 
kiderült, a kabaré operatőrje Molnár Miklós volt. Mással nem 
tudjuk magyarázni ezt az „elírást", mint a szerző Koltai Tamás 
lelkes sportszeretetével, aki ezt a formát választotta, hogy ki-
fejezze csodálatát az egykori birkózóbajnok és jeles sportszak-
ember Matúra Mihály iránt. Kritikájából úgy tűnik, jobban 
megérdemli, mint a szóban forgó tévéműsor. 

ábrázolás és mondandó 
közege, azt Veniczel Ve-
ra érzékenységében és 
árnyaltságában is erő-
teljes alakítása és a Fő-
városi Operettszínházból 
ismert Németh Sándor 
meglepően érett prózai 
„vendégjátékának" egy-
két szép pillanata sem 
tudta feledtetni. Simon 
György érdesebb han-
golású játékávai kissé 
kivált kettőjük stílusá-
ból, s ez bizonyára a 
belsőbb jellemzés hiá-
nyaiból eredjt. Jani Ildi-
kó epizódnyi feltűnése a 
filmnek talán a legdrá-
maibb momentumát 
hozta elénk. Az ő szá-
mára bizonyára meg-
könnyítette a helyzetet, 
hogy csak a legszüksé-
gesebb mondáitokkal 
vett részt a cselekmény-
ben. 

Gondolatainkban a 
dráma tovább érlelő-
dött, s tulajdonképpen 
ez volt az a pont az 
elérik tárt emberi kap-
csolatok megítélésében, 
ahol elvált a banalitás 
az értelmet tartalmazó 
gondolattól. Mert vé-
gül is bennünk ezen az 
estén az utóbbi kereke-
dett feliül. 

SAS GYÖRGY 

dező, operatőr és a ma-
roknyi színészgárda az 
említett kötöttségek el-
lenére kultúrált előadást 
produkált az író szavai-
nak és intelmeinek EL-

bért János fordításában 
elhangzó közvetítésére. 
Persze, hogy a film — 
még a tévéfilm is — a 
sűrítettebb, egyszer-
smind az összetettebb 



Bálint András és Venczel Vera 

Á T M E N Ő F O R G A L O M címmel Baráth Lajos novelláiból 
Gaál Albert készít tévéfilmet. Fősze-
replők: Vass Éva, Venczel Vera, Pap 

Éva, Tomanek Nándor, Bálint András, Bujtor István. Operatőr: Szilágyi 
Virgil. 

Tomanek Nándor és Pap Eva (Kiss Júlia (elvételei) 
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