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— 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) 




