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MOSZKVAI MÉRLEG 
MUNKATÁRSUNK BESZAMOLÓJA 

Furcsa sajtó-műfaj a fesztiválbe-
számoló. Az újságíró kiutazik vala-
melyik nemzetközi filmseregszemlére 
— Moszkvába, Cannesba, Karlovy 
Vary-ba vagy Velencébe, ha éppen 
a legjelentősebb világfesztiválokra 
segíti jószerencseje —; ott végignéz 
húsz-harminc vagy negyven filmet, 
olyanokat, amelyeket a hazai néző-
olvasó még nem láthatott, sőt többsé-
güket soha nem láthatja (szerencsé-
jére) a hazai mozikban; majd haza-
térve néhánysoros reflexiókat vet 
papírra ezekről a hazai olvasó szá-
mára ismeretlen f ilmekről... Külö-
nösen visszatetszőnek tűnhet fel, 
hogy a fesztiválbeszámolók túlnyomó 
többségének alaphangja a fanyalgá-
sé; aki végigolvasta például az idei 
Cannes-i fesztiválról szóló tudósítá-
sokat, alighanem olyan érzéssel tette 
félre az újságokat, hogy az elkövet-
kező hónapokban nem lesz érdemes 
moziba mennie: ha szinte csak rossz 
filmeket mutattak be egy olyan ran-
gos fesztiválon, mint a Cannes-i, mi-
lyen lesz majd a hétköznapi mozi-
műsor.. .? 

Az idei moszkvai fesztivál mérle-
ge ennél sokkal kedvezőbb: a ver-
senyben szerepelt több mint harminc 
film között tucatnál több akadt, 
amelyeket alighanem hamarosan vi-
szontlátunk majd a hazai mozikban 
is — s méltán. 

Ha az idei Cannes-i fesztiválon — 
a tudósítások tanúsága szerint — a 
mindent elöntő sex-, pornó- és erő-
szak-hullám dominált, a moszkvai 
seregszemle műsora alapvetően kü-
lönbözött ettől: még a művészileg 
gyengébben sikerült alkotások is hí-
ven igyekeztek szolgálni azt a szelle-
met, amelyet a fesztivál jelszava 
eképpen fogalmazott meg: „a huma-
nista filmművészetért, a békéért és a 
népek közötti barátságért". 

UNESCO-statisztikák szerint átla-
gosan 2—3 ezer filmet készítenek 
évente a világon. E termésnek alig 
egyharmada származik az általunk 
hagyományosan filmgyártó országok-

nak ismert vidékekről; s gyakorlati-
lag fogalmunk sincs földrésznyi or-
szágok, sőt egész kontinensek film-
gyártásairól. A moszkvai fesztivál 
egyik legfőbb érdeme, hogy hasonlít-
hatatlanul tág horizontot nyitott né-
zői előtt. Csupán a nagyjátékfilmek 
versenyében huszonkilenc ország al-
kotásai szerepeltek. A hagyományo-
san ismert európai filmgyártások — 
mint a népi demokráciákon kívül a 
francia, az olasz, az angol, a nyugat-
német stb. — mellett például Latin-
Amerikából is öt ország: Kuba, Bra-
zília, Chile, Mexikó, Venezuela film-
művészetéből is ízelítőt 'kaphattunk, 
nem is beszélve olyan, nálunk gya-
korlatilag ismeretlen nemzeti film-
gyártások alkotásairól, mint India, 
Irak, Egyiptom, Szíria, Ausztrália 
vagy Szenegál. 

Nem könnyű valamiféle rendet te-
remteni abban az információ-özön-
ben, amely e két hét alatt e renge-
teg féle-fajta film nézőjére zúdult. 
Az áttekinthetőség kedvéért mégis 
meg kell próbálkoznunk a — többé-
kevésbé szükségképpen önkényes — 
műfaji csoportosítással; vállalva 
azt is, hogy egymástól művészileg és 
tartalmilag nagyon is különböző al-
kotások kerülnek egymás mellé 
ilyenformán. 

Az egyik divatos és nyilván sike-
res műfaj — Jugoszláviától Mexikó-
ig, Lengyelországtól Chiléig — a 
nagyszabású, szélesvásznú, színpom-
pás kosztümöket és látványos nagy-
jeleneteket felsorakoztató történelmi 
filmek típusa. E történelmi szuper-
produkciók — A kőszívű ember fiai 
vagy az Egri csillagok édestestvérei 
— mind hasonlítanak egymásra any-
nyiban, amennyiben ördöngös piro-
technikusok és statiszták ezrei segít-
ségével létrehozott mozgalmas csa-
tajelentekkel, pompázatos stílbúto-
rokkal berendezett gazdag szobabel-
sőkHel, s irigylésre méltó bátor és 
nagyszerű történelmi hősökkel káp-
ráztatják el a nézőt. 

Művészi minőségük, emberi tartal-
muk természetesen nagyon is külön-
böző. Némelyik — mint például a 
mexikói Felipe Casals: Azok az évek 



című filmje, az 1850-es esztendők 
mexikói történelmének freskó-jelle-
gű krónikája — alig több színes le-
porellónál, noha tárgya, s szándéka 
szerint a mai haladó mozgalmat kí-
vánja szolgálni a múltszázadi hősök 
küzdelmeinek felelevenítésével. Túl-
méretezettsége gyengíti hatását a 
lengyel Ewa és Czeslaw Petelski 
nagy gonddal készített kétrészes Ko-
pernikus című filmjének; a tehetsé-
ges fiatal chilei rendező, Miguel Lát-
tán viszont a sokat markolás hibáját 
követte el Az ígéret földje című al-
kotásában. Hősei a 30-as évek nincs-
telen chilei földművesei, akik harc-
ba indulnak a betevő falatért — s a 
szabadságért. A film első harmada 
puritán, hatásos képsorokban idézi 

fel a nyomorgó parasztok végtelen 
menetelését a munkát, kenyeret ígé-
rő vidék felé. Ám amikor — a for-
radalmi lázadás képsoraiban — a 
chilei forradalmi mithológia képi 
megjelenítésével próbálkozik az al-
kotó, kellően meg nem emésztett re-
miniszcenciákba téved: részint Felli-
nitól, nagyrészt pedig Jancsó Még 
kér a nép és más filmjeiből vett je-
lenetek követik egymást a vásznon, 
zavaros összevisszaságban. 

Intim, emberi, bensőséges jelene-
tei emelték ki a történelmi szuper-
produkciók sorából a jugoszláv Sti-
pe Delic Sutjeska című alkotását. A 
film főhőse Tito (Richárd Burton 
meggyőző alakításában) — pontosab-
ban az a húszezernyi jugoszláv par-



Az olaszok díjnyertes versenyfilmje, A 
Matteottl-gyilkosság. Rendezd: Florestano 

Vandnl 

tizán, akik óriási túlerő: 120 000 fő-
nyi német hadsereg ellenében haj-
tották végre keservesen nehéz, tör-
ténelmi jelentőségű áttörésüket a 
Sutjeska folyó völgyében, 1943 má-
jusában. A film — tökéletes törté-
nelmi hűségre törekedve — nem 
kendőzi el a sebesülésektől megtize-
delt, hidegtől-éhségtől elkínzott par-
tizánsereg szenvedéseit, s a maga 
riasztó kegyetlenségében mutatja 
meg az erőit koncentráló náci hadi-
gépezet féleknetességét — éppen ez-
által állítva meggyőző emléket a 
szülőföldjüket védelmező partizánok 
hősiességének. 

Voltaképpen már ez a film is át-
vezet a másik — a fesztivál prog-
ramján domináns szerepet játszó — 
műfaj, a politikai dokumentumdrá-
mák sorába. Hiszen hatását, aktuális 
emberi tartalmát illetően nincs dön-
tő különbség a között, ha egy alkotás 
a közelmúlt valamely valóságos po-
litikai drámáját idézi meg (mint az 
előző tudósításban részletesen mél-
tatott, s azóta dijat is nyert francia 
Emberrablás, Yves Boisset filmje a 
Ben Barka-ügyről), avagy a két vi-
lágháború közötti időszak egy kulcs-
fontosságú, s nagyon is aktuális ta-
nulságokkal szolgáló bűnügyét ele-
veníti fel (mint az olasz Florestano 
Vancini: A Matteotti-gyilkosság cí-
mű, szintén díjazott alkotása; ezt ás 
részletesen méltattuk legutóbb). 

Lényegében ezeknek az aktuális 
tárgyú politikai dokumentumdrá-
máknak a sorába tartozik az arany-
díjjal kitüntetett kétrészes szovjet 
film, az Ez az édes szó: szabadság. 
Dokumentumdrámának nevezhetjük 
litván Vitautas Zalakevicius alkotá-
sát, noha a főcím felirata szerint egy 
fiktív országban játszódik, ahol az 
illegalitásba kényszerített forradal-
márok napjainkban küzdenek népük 
felszabadításáért. A történet fő vo-
nalaiban emlékeztet az uruguayi ge-
rillák néhány év előtt végrehajtott 
bravúros fogolyszöktetési akciójára, 
amikor a börtön alá fúrt alagúton 
keresztül szabadították ki a politikai 

Jelenet az aranydíjas szovjet verseny-
filmből, Vitautas Zalakevicius: Ez az 
édes sző: szabadság című alkotásából 



George C. Scott, John Mills és Faye 
Dunaway — Stanley Kramer: Kegyetlen 

Oklahoma cimű filmjében 

elítélteket. A film központjában az a 
három fiatal forradalmár — két fér-
fi és egy nő — áll, akik vállalkoznak 
rá, hogy a katonai börtön tőszom-
szédságában kis kávézó-butikot nyit-
nak, amelynek garázsából megkezd-
hetik a fáradtságos és veszélyes alag-
útfúrási akciót. A főhős ,a kávézó 
„tulajdonosa" igyekszik összebarát-
kozni a katonai börtön őrmesteré-
vel; a fiatalasszony naponta kényte-
len mosolyogva kiszolgálni elvbará-
tai fogvatartóit; miközben a kávézó 
alatt emberfelettien nehéz munka 
árán egyre készül, egyre közelebb 
jut a kommunista szenátorok cellája 
felé az alagút... Harmadik társuk, 
a forró fejű, csakis az azonnali és 
látványos forradalmi akciókban bí-
zó, szélsőséges forradalmár időköz-
ben egy eleve reménytelen fegyve-
res akcióba kezd és életét veszti; 
később az asszony is gyengének ér-
zi magát az idegtépő akcióban való 
további részvételhez; a főhős — a 
kemény, megfontolt és végsőkig ki-
tartó forradalmár — azonban sikerre 

viszi az akciót: kiszabadítja a kom-
munista politikusokat. 

A történelmi-politikai dokumen-
tumdrámák közé sorolhatók az olyan 
alkotások, imint a vietnami Haj Niny 
kétrészes, a családregények műfaji 
tapasztalataiból is merítő filmje: 
A tizenhetedik szélességi fok: éjjelek 
és nappalok, amely egy vietnami 
falu lakóinak a megszállók ellen 
folytatott hősi harcát eleveníti meg 
(főszereplője: Csa Zsang a legjobb 
női alakítás díját nyerte el a feszti-
válon); illetve a csehszlovák Otakar 
Vávra szintén kétrészes filmje, Az 
árulás napjai — az 1938-as Münche-
ni Diktátum létrejöttének, körülmé-
nyeinek történelmi hitelességű kró-
nikája —; a szintén valóságos tör-
ténelmi eseményeket — a forradal-
mi és az ellenforradalmi erők drá-
mai megütközésének történetét — 
idézi fel dokumentarista hűséggel a 
kubai Manuel Perez Egy ember Mai-
sinicuból című alkotása (melynek fő-
szereplőjét, Sergio Corrierit a leg-
jobb férfialakítás díjával tüntettek 
ki). A történelmi-politikai ismeret-
terjesztés fontos feladatát vállalják 
ezek a filmek, és — bár különböző 
művészi színvonalon — döntő fon-



tasságú társadalmi funkciót töltenek 
be. Nem véletlen, hogy alapvetően 
ezek az alkotások határozták meg 
az idei moszkvai fesztivál karakterét. 

Természetesen nem hiányoztak a 
műsorból az intimebb műfajok, a 
kisebb-nagyobb emberi konfliktu-
sokról, a mai hétköznapokról tudósí-
tó alkotások sem. A legj óbbakról 
ezek közül (Francois Truffaut: La 
nuit americaine, illetve a fiatal bel-
ga rendező: Benőit Lamy: Otthon, 
édes otthon című filmjei) az előző 
tudósításban már részletesen szól-
tunk; a második hét programjából 
meg kell még említenünk a grúz 
Cseidze kedves, meleg humorú élet-
képét, a Facsemeték-et (főszereplő-
jét, Ramaz Csikvadzét szintén a leg-
jobb férfialakítás díjával jutalmaz-
ták); illetve a szenegáli Djibril Diop 
eredeti tehetségre valló, bár helyen-
ként kissé zavaros szimholikájú mai 
történetét egy szegénysorsú fekete 
fiatalember feltörekvési kísérletéről 
(címe: Tuki-Buki). 

A gyengébb, vagy éppenséggel ér-
dektelen filmekre kár lenne sok szót 
vesztegetni; a hazai nézőt remélhe-
tőleg amúgy is megkíméli tőlük a 
filmátvevők szelekciója. Minden-
képpen be kell számolnunk azonban 
a fesztivál talán legnagyobb csaló-

Ramaz Csikvadze, a legjobb férflalakltás 
dijának nyertese — Cseidze: Facseme-

ték dmű filmjében 

Jelenet a Jugoszláv Stlpe Delic: Sutjeska 
című filmjéből 

dásáról, amelyet a híres amerikai 
mester, Stanley Kramer új filmje 
okozott. A Kegyetlen Oklahoma — 
két remek színész: Faye Dunaway és 
George C. Scott főszereplésével — 
úgy indul, mint egy fergeteges 
gengszterfilmparódia: hogy aztán 
fokozatosan egy selyemcukros sze-
relmi melodrámává laposodjék. Kár 
érte, mert az alaphelyzet —: egy ke-
mény, elszánt sőt kissé megszállott 
fiatal geológusnő, aki olajkutatásra 
adta a fejét, s egymaga száll szembe 
az 1910-es esztendők Oklahomájá-
ban már kialakulóban levő mammut-



Jelenet Stanley Kramer: Kegyetlen Oklahoma cimű filmjéből 

trösztök gengszterhadseregeivel —; 
remek és mulatságos szatíra lehető-
ségét ígéri. Kramer imponáló szak-
mai rutinja természetesen ezúttal is 
garantálja a holtbiztos kasszasikert; 
A Kegyetlen Oklahomá-t azonban 
szinte illetlenség együtt említeni a 
kiváló amerikai mester olyan alko-
tásaival, mint a Megbilincseltek, a 
Bolond, bolond, bolond világ, vagy 
az ítélet Nürnbergben. (Alighanem é 
disztinkciót kívánta finoman és dip-
lomatikusan megfogalmazni a fesz-
tivál zsűrije is, amikor a Stanley 
Kramernek átadott aranydíj indok-
lásában szinte csak mellékesen em-
lítette új filmjét, s főként a rende-
ző életművére, s „a világ filmmű-
vészetének fejlődéséhez való huma-
nista hozzájárulására" hivatko-
zott ...) 

Végül a magyar versenyfilm, Zol-
nay Pál Fotográfia című alkotása 
— az első ezüst díj nyertese — 
őszinte, átütő erejű sikert aratott 
Moszkvában. Elfogultság nélkül re-

gisztrálhatjuk az elismerést, hiszen 
Zolnay volt az egyetlen a díjakért a 
színpadra lépő rendezők közül, akit 
percekig tartó, ütemes vastapssal 
ünnepelt a fesztivál-mozi csaknem 
háromezer főnyi közönsége; az igen 
szokatlan műfajú, merészen eredeti 
dokumentum-játékfilm — minden 
előzetes szkepszisünkre rácáfolva — 
áthatolt az idegen nyelv korlátain, s 
éppen nyers őszintesége, kíméletlen 
igazságkutató szenvedélye tévén az 
idei fesztivál legemlékezetesebb al-
kotásai között kapott helyet a fél-
száznyi országból Moszkvába érke-
zett kritikusok beszámolóiban. „Egy 
újabb remek alkotás, amely méltó 
folytatása a magas színvonalú, sok-
színű és izgalmasan újszerű mai ma-
gyar filmművészet legjobb törekvé-
seinek" — e mondat különféle vari-
ációival jellemezték a vetítés után 
szóban, írásban a szovjet, olasz, fran-
cia és más külföldi kritikusok a 
Fotográfiá-1. 

ZSUGÁN ISTVÁN 



JEVGENYIJ GABRILOVICS: 

A FORGATÓKÖNYVÍRÁS 
MŰHELYTITKAI 

Jevgenyij Gabrüovics a szovjet filmforgatókönyv -
írás kimagasló egyénisége. A többi között Pudovkin, 
Romm, Rajzman, Jutkevics, Panfilov szerzőtársa, az 
Eletem árán, Ábránd, Masenyka, Az élet nevében, Két 
kapitány, A kommunista, Történetek Leninről, Feltá-
madás, A tűzön nincs átkelés, Kezdet, Kortársaink és 
még számos film forgatókönyvének szerzője. Az Isz-
kussztvo Kino 1973 áprilisi számában Andrej Zorkij 
interjút készített az idős művésszel, aki ennek során 
kifejtette alkotói elképzeléseit. Az alábbiakban ezek-
ből közlünk részleteket. 

Meglehetősen nehéz lenne meg-
mondani, hogyan kell jó filmfor-
gatókönyvet írni, talán könnyebb 
lenne óvni attól, hogy ne írjanak 
rosszat. A magam részéről nem tu-
dok elképzelni nagyszabású filmet a 
szereplők személyes életének esemé-
nyei nélkül. A modern film — a fe-
szült társadalmi és egyéni szenve-
délyek ötvözete. Megfigyeltem, ho-
gyan csap össze a „kamara" (szemé-
lyesebb) és a „monumentális" epiku-
sabb) film, részt vettem a két irány-
zat egyesítésében. Ama engem illet, 
„monumentális" munkáimat csak a 
„kamara"-darabok tapasztalata alap-
ján tudtam írni... Minden, általam 
ábrázolt személyről elmondhatom, 
hogy a hős személye és saját énem 
elválaszthatatlanul összefonódik ben-
ne. És úgy vélem, sok film sikertelen-
sége nem azzal kapcsolatos, hogy 
túlzott figyelmet fordít az egyénire, 
hanem azzal, hogy hideg kézzel író-
dott. Előfordul, hogy a hősök szen-
vednek a vásznon, látszólag súlyos 
megpróbáltatások jutnak osztályré-
szükül, szemünk láttára még meg is 
őszülnek; a vásznon a szenvedélyek 
atommáglyája — a teremben pedig 
jéghideg van. Emellett az sem vezet 
célra, ha ismételjük a mégoly sike-
reset, a nézőnek új kell, új jellem, 
konfliktus, új lélek. A filmművé-
szetben két erő tevékenykedik. Az 
egyik „elmélyíti" a sablont, ismertet 
utánoz, névleg fontosat mond, hide-
gen összeférceli a már ismert kom-
ponenseket. Ezen az úton nem kép-

zelhető el siker és találat. A másik 
úton az ismeretlen felé haladunk, a 
sablon haragos elvetésével, az új el-
gondolására való összpontosítással. 
Ezen az úton nincs kész recept, sem 
biztos nyerő szám — de mégis in-
nen kapjuk azt, ami a filmben a leg-
értékesebb. 

Létezik valamilyen általános né-
zet kortársunk személyét illetően. 
Ismerjük azoknak a vonásoknak ösz-
szességét, amelyek meghatározzák 
ezt a hőstípust. Ám, furcsa módon, 
ha gondosan és látszólag hűségesen 
megkezdjük ezeknek a vonásoknak 
a filmrevitelét, mindig egy és ugyan-
azon portrékat kapjuk, tizedszer, 
századszor, egy sápadó, elmosódó 
lenyomatot. 

Néhány évvel ezelőtt Arról, ami 
elmúlt című könyvemben megpró-
báltam összegezni alkotói nézetei-
met. Közben eltelt egy évtized, el-
készítettem A tűzön nincs átkelés, a 
Kezdet, Monológ forgatókönyvét. 
Azok a törekvések, amelyeket mint 
forgatókönyvíró követtem, a maguk 
idejében újak voltak, gazdagították 
a film költészetét Ám egyetlen al-
kotói irányzat sem képes univerzá-
lissá, egyetlenné válni, a film nyelve 
nem kanonizálódik, hanem állandó-
an fejlődik. Az évek során eljutot-
tam a gondolathoz: azt, ami rám, 
művészre jellemző, nem szabad a 
művészet áthághatatlan törvénye-
ként felfogni. Emellett a fő felfede-
zés mindig az új hősökkel kapcsola-
tos, ez viszont azt jelenti, hogy a 



jövendő újítások magában az élet-
ben rejlenek, és nem mesterségünk 
fogásaiban. 

Ezért történt, hogy miután Rajz-
mannal befejeztük a Kortársaink cí-
mű filmet, hosszú évekig fiatal ren-
dezőkkel dolgoztam együtt. Vonzott 
a művészi befogadás új rendje, a 
fiatal nemzedék érdeklődési köre, a 
film-elbeszélés új eszközei, amelye-
ket korábbi munkáim során nem is-
mertem. Így pl. a Monológban, ame-
lyet Ilja Averbah fiatal leningrádi 
rendezőnek adtam oda, azt akartam 
megmutatni, hogy egy ember, aki 
hosszú és bonyolult életet élt le, el-
ért egy meghatározott tekintélyt — 
egy adott pillanatban képes rá, 
hogy élesen fordítson életén, és fel-
áldozva magas állását, „másodszor 
lépjen ugyanabban a folyóba", ifjú-
kora álmához, régi tudományos el-
képzeléséhez térjen vissza... A for-
gatókönyv mintegy három rétegből 
tevődik össze: a hős élete; emléke-
zése ifjúkorára; és a szimbolikusan 
visszatérő kiskatonák. 

Nem kevés problémát okozott 
Tyotkina alakja A tűzön nincs át-
kelésben és Pasa Sztroganova a 
Kezdetben. Mindketten valamikép-
pen furcsák. Nálunk pedig gyakran 
feleslegesen félnek az új fogásoktól, 
az ember lelkivilágában való elmé-
lyüléstől. Olykor konzervatívak va-
gyunk, és csak azt tartjuk jónak, 
amit elfogadtak és elismertek. Ne-
kem pedig az a véleményein, hogy 
ha Lev Tolsztoj ma írná meg ugyan-
azt a Háború és békét, zseniálisan 
írná, de másképp. Ezt nagyon fon-
tos megérteni és átérezni. 

Nagyon érdekesnek tartom a leg-
utóbbi időben készült grúz filmek 
egyikét-másikát. Ezekben az embe-
reket váratlanul, nem triviális szem-
szögből figyelték meg, sok minden 
friss az emberek gondolataiban, tet-
teiben, érzelmeiben. 

Meg kell maradni a valóság tala-
ján, de fáradhatatlanul keresni kell 
valami újat. Számomra ennek az új-
nak a kutatásával kezdődött a Kom-
munista is, a Kortársaink is. És 
most, mintegy befejezve ezt a tri-
lógiát, újabb történetet szeretnék 
megírni. A forgatókönyv középpont-
jában előreláthatólag egy asszony áll 
majd. a párt területi bizottságának 
instruktora. Utazik, millió ügyet in-
téz. Gyakran keletkeznek éles hely-

zetek, és nem válik nyomban vilá-
gossá, helyesen, vagy helytelenül 
cselekszik-e a hősnő. Szokásomhoz 
híven, a hősnőt nem csupán feszült 
társadalmi konfliktusokba állítanám, 
hanem személyesekbe is. 

Azt mondják, egyik-másik szce-
náriumom kitűnő színészi alakítások-
ra adott alkalmat Ennek örülök, er-
re törekszem, mert úgy vélem, hogy 
gyakran megfeledkeznek a színész-
ről: megteremtik a hőst, még elég 
jó is, de mint szerep, sikertelen, 
mert nincsenek kellőképpen átgon-
dolva a szavak, nincsenek meg azok 
a részletek, amelyek segítenék a sze-
replőt, hogy figuráját kifejezze. Min-
dig azt szoktam tanácsolni a fiatal 
forgatókönyvíróknak — és magam is 
így teszek —, hogy állítsák össze 
külön-külön az egyes szerepeket, és 
ellenőrizzék azokat, csiszolják le 
őket. Ugyanakkor azonban a szí-
nészeknek is meg 'kell magyarázni 
— gyakran figyelmetlenül olvassák 
a szerepet, sietnek, kapkodnak, fe-
lületesek —, hogy teljesítsék ők is a 
kötelességüket. Persze, a leírt sze-
repekről beszélek, nem azokról, ami-
kor, sajnos, a színésznek egyszerűen 
nincs mit eljátszania. Jól megértem 
azoknak a színészeknek a panaszait, 
akik értelmetlen módon ugyanazt a 
szerepet ismételgetik. Nagyon óva-
tosnak kell lennünk, ha egy szerepet 
egy meghatározott színész alkatára 
készítünk — hiszen a forgatókönyv-
írásban másból kell kiindulni: a jel-
lemből, az emberi egyéniségből, és 
csak aztán kell vele összeolvasztani 
a színészi egyéniséget Ügy vélem, 
hogy az a forgatókönyvíró, aki ál-
landóan meghatározott színészektől 
rugaszkodik el (és nem jellemektől), 
leszűkíti művészetét a színész által 
elképzelt felfogásának sablonjára. 

A forgatókönyv írása közben az a 
legveszélyesebb; ha túl sokáig va-
gyunk manyiiovi, álmodozgató álla-
potban. Még veszélyesebb, ha foly-
ton, szépen és tisztán ismételgetjük, 
mit is akarunk írni. Az íróasztalnál, 
szerencsére, minden gyorsan válto-
zik. Ott hirtelen szükségessé válnak 
olyan cselekményszólak, amelyekről 
nem is álmodtunk. 

Rengeteg fogalmazvánnyal dolgo-
zom, de persze mindig megvan az 
alapelképzelés. Ám a kezem gyak-
ran jobban ismeri írásaim sajátossá-
gait, mint magam — és ilyenkor elő-



zetes elképzelések, jegyzetek nélkül 
születik az, aminek születnie kell. 
Amikor befejezem a forgatóköny-
vet, az az érzésem, hogy úgy írtam 
meg, ahogy akartam. Aztán jönnek 
a dramaturgok... 

Nagyon sok feljegyzésem van a 
legkülönfélébb helyzetekről, jelle-
mekről, megfigyelésekről. Ezeket a 
jegyzetfüzeteket még azokban az 
időkben kezdtem vezetni, amikor a 
kollektivizálás idején a Pravda és 
az Izvesztyija tudósítója voltam. 
Nem cselekményeket jegyzek fel, 
hanem összeütközéseket, konfliktu-
sokat, érdekes élethelyzeteket, ame-
lyek később részét alkothatják egy 
szcenáriumnak. És mégis — amikor 
a konkrét forgatókönyvet írom, egy 
egészen új élményből indulok ki. 

Így például a Kortársainknál ezt 
jegyeztem fel: „fiatal mérnök konf-
liktusba kerül egy új építkezés mi-
att" Aztán jött a következő: „épít-
kezés vezetője fellép az általa meg-
valósított terv ellen". Ez már izgal-
masabb, nem igaz? Aztán tovább 
bonyolódott: „építkezés vezetője fel-
lép a saját tulajdon terve ellen, 
amelyet ő maga valósít meg". És 
csak akkor kezdtem anyagot gyűj-
teni, amikor már ilyennek láttam a 
jövendő szcenárium hősét. Követ-
kezésképp az ötlet a fejemben szü-
letett — de sok látott, hallott, olva-
sott és átgondolt dolog alapján. És 
amikor az Állami Tervhivatalban 
elmondtuk jövendő filmünk tartal-
mát, az illető felkiáltott: ez meg-
történt! Bár az ipar egészen más te-
rületén zajlott le a valóságos ese-
mény, mégis hasonlított a mi elkép-
zelésünkhöz, és a főhős jelleme is 
a mi hősünkéhez. 

Sokszor hallom, hogy kevés a jó 
filmforgatókönyv. A baj ott kezdő-
dik, hogy ha egy fiatalember meg-
írt egy jó szcenáriumot, azt képze-
lik, most már mindenre képes — az 
élet bármely területéről írhat, bár-
milyen hősöket ábrázolhat, bármely 
műfajban dolgozhat. (Ez a tévhit 
egyébként a rendezőkre is vonatko-
zik.) Elküldik anyaggyűjtésre — és 
rossz forgatókönyv születik. Igaz, 
gyakran előfordul az is, hogy ha egy 
rendező vagy forgatókönyvíró telje-
sen új anyaghoz fordul, sikeres mű 
születik, de ehhez az kell, hogy ben-
ne magában is megnyíljék az ihlet 
forrása, lelkesedjék az újért. 

Emellett arra is figyelemmel kell 
lenni, hogy a forgatókönyvíró — ha 
csak nem kontár, mesterember — 
egy bizonyos mennyiségű élményt 
fogad be, meghatározott figurák, 
személyek, élethelyzetek élnek ben-
ne, melyeket a maga módján látott 
meg és használt fel. Bizonyos terü-
leteken lehetőségei korlátlanok, má-
sutt nagyon szűkek. És amikor va-
laki olyan munkába kezd, ami nem 
az ő dolga, a látszólagos előnyök 
(a téma aktualitása, az elgondolás 
külső méretei) kudarcokba torkoll-
nak. Ügy vélem, a forgatókönyvírást 
akkor irányítjuk helyesen, ha átgon-
doljuk azokat a témákat, figurákat, 
amelyek egy adott szerzőhöz közel 
állnak. Utána pedig nem véletlensze-
rűen kapcsoljuk össze a forgató-
könyvírót és a rendezőt, hanem 
megkeressük azt az alkotói együtt-
működést, amely meggyorsítja az 
ügyet És ezt nem csak általában 
mondom: ha megkíséreltem, hogy 
rokonszenvemtől függetlenül, saját 
figuráimon, gondolataimon kívül 
dolgoztam, nekem sem sikerült. 

Amikor azt mondjuk: a művész-
nek a forgatókönyv írása közben 
ismernie kell az életet, értenie kell 
a konfliktus felépítéséhez, a párbe-
széd konstruálásához — mindig te-
gyük hozzá: ahhoz is értenie kell, 
hogy a szcenáriumban megtalálja 
önmagát és saját témáját — csak 
így sikerülhet a munka. Az életet 
természetesen tanulmányozni kell. 
Ám éppen a forgatókönyv alapgon-
dolatának elkészítése közben mit 
sem segít az anyag után loholás — 
legalábbis nálam. Én előbb mindig 
eldöntöm, ki a hősöm, miért van 
hozzám közel, és csak ezután, ilyen 
hőssel a szívemben megyek anyagot 
gyűjteni. 

Meggyőződésem, hogy a tények bi-
zonyos mennyisége még nem azonos 
a művészi igazsággal. Az anyaggyűj-
tés során gyakran volt alkalmam 
meggyőződni arról, hogy a szemtanú 
emlékezete — látszólag hiteles tény 
— relatív fogalom. Tehát úgy vé-
lem: a művészi alkotás csak akkor 
emelkedik az élet igazságának szint-
jére, ha a tények tökéletes isme-
retéhez igazi fantázia kapcsolódik. 

lord. Bakcsi György 



S C H L O C K F I A 
SCI-FI-FESZTIVÁL TRIESZTBEN 

Először a száraz adatok: A Tudo-
mányos-Fantasztikus Filmek XI. 
Nemzetközi Fesztiválját július 7—14. 
között tartották Triesztben. Prof. 
Edoardo Cumbat, a fesztivál elnöke 
a díjkiosztó ünnepségen hangsúlyoz-
ta, hogy ezzel az SF-filmek versenye 
történetének második évtizedébe lé-
pett. 

Tizenegy év nem nagy idő, de a 
film fiatal műfaj, és a híres „nagy" 
fesztiválokat sem régóta tartják 
rendszeresen. Cannes-ban 1946-ban 
volt az első filmverseny, a velencei 
fesztiválok sorát pedig a képzőmű-
vészeti Biennálékhoz kapcsolva indí-
tották el a harmincas évek végén. 
A „Festival del Film di Fantascienza", 
melyet Flavia Paulon és lelkes mun-
katársai egyenletesen növekvő ér-
deklődés mellett 11 éve minden esz-
tendőben megrendeztek, látványos 
botrány, vetítőből való kivonulás és 
ellen-fesztivál nélkül, ma már két-
ségtelenül rangos eseménynek szá-
mít. A fesztiválok értékét persze a 
bemutatott filmek színvonala hatá-
rozza meg, de az mindenütt — eny-
hén szólva — egyenetlen, és az SF 
filmhét családias hangulata a gyen-
gébb produkciók elviselését is meg-
könnyíti, amihez a mindig igen jó, 
kiegészítő program: képzőművészeti 
kiállítás, SF-kérdésekről rendezett 
vitaműsor is hozzájárul. Idén a fu-
turista mozgalom nagy alakjának, 
Enrico Prampolininek a műveiből 
rendeztek retrospektív kiállítást, aki-
nek különösen a harmincas-negyve-
nes évekből származó „kozmikus lá-
tomásai" kapcsolódtak érdekesen a 
filmvásznon megjelenő fantasztikus 
filmekhez. 

A megnyitó estéjén az Eolomea 
című DEFA produkciót vetítették, 
mely a rendező, Hermán Zschoche 
minden jószándéka ellenére csak kö-
zepes, trükkfelvételekkel tarkított 
„űr-opera" volt, kétségbeejtően sok 
szöveggel. Ha egy távoli bolygó okos 
lakói hallották volna a filmbéli tu-
dósok hosszadalmas konferenciáját 
arról, hogy léteznek-e rajtunk kívül 
értelmes lények a világűrben, joggal 

tűnődhettek volna azon, hogy van-
nak-e értelmes lények a Földön. Az 
űrállomással kapcsolatot tartó, nem-
zetközi irányító központban sok vil-
logó lámpa előtt a legkülönbözőbb 
bőrszínű és alkatú férfiak és nők 
mormoltak titokzatos utasításokat a 
mikrofonba. Mivel többségük feltű-
nően fiatal volt, a nézőnek az az ér-
zése támadt, hogy a film forgatása 
mégsem volt haszontalan, mert némi 
mellékkeresethez juttatta az NDK-
ban tanuló külföldi diákokat... 

Ugyancsak első este mutatták be 
a Rads 1001 című olasz rövidfilmet. 
Giorgio Treves alkotásában süvítő 
rakéták, repülőgépek, atombombák 
gombafelhői idézték fel egy nukleá-
ris háború szörnyűségeit, aztán ki-
halt tájon pásztázott végig a kamera. 
Valami piszkos köpeny, vagy sátor-
lap alól először csak egy csontos kép 
bújt elő araszolva, majd óvatosan 
kimerészkedett egy borostás arcú 
férfi, az atomháború egyik — vagy 
egyetlen? — túlélője. Eleinte való-
ban egyedül volt, döghúst evett és 
igyekezett földeríteni a környéket. 
Közben egymás után rábukkant még 
két emberre, mindkettőt kegyetlenül, 
élvezettel megölte, aztán a sugárbe-
tegség tünetei között maga is kínlód-
va elpusztult A megdöbbentő film 
összhatását csak a fölösleges natura-
lizmus és a néhol túlságosan erősza-
kolt asszociációk csökkentették, de 
a főszereplő, John Steiner megérde-
melten kapta a legjobb színésznek 
járó díjat ezért az alakításért. 

A legjobb színésznő díját Susan 
Hampshire nyerte a Malpertuis című 
belga filmben nyújtott játékáért. A 
nálunk is népszerű angol színésznő 
valóban bravúros teljesítménnyel 
érdemelte ki a díjat: három szerepet 
játszott olyan átváltozó készséggel, 
hogy sok néző nem is vette észre, 
hogy a három nőalakban ugyanazt 
a szereplőt látja. A Malpertuis 
egyébként a trieszti fesztiválon min-
den évben esedékes rémfilmek egyi-
kének bizonyult, azok minden kellé-
kével. Pislákoló gázlánggal megvilá-



A Vad bolygó című francia—csehszlovák animációs Játékfilm egyik jelenete 

gított folyosók, mesésen gazdag 
örökség, amiért az örökösök egymás 
halálát várják és igyekeznek is azt 
elősegíteni, őrült állatpreparátor, aki 
a főhőst is szeretné kitömni, hogy 
így tegye halhatatlanná — mindez 
csak néhány szolidabb eszköz volt a 
filmben a megfelelő hatás elérésé-
hez. A végén váratlan fordulattal ki-
derül, hogy egy elegáns pszichiátriai 
klinikán vagyunk, az egész rémtör-
ténet a rokonszenves férfi főszerep-
lő tudatalattijából „kianalizált" té-
veseszme-rendszer, és az ördögi sze-
replők a klinika dolgozóiként, orvosi 
köpenyben vagy nővérruhában tűn-
nek elénk, amiből nem szeretnék 
semmiféle tanulságot levonni. 

A Baba Yaga című olasz film fő-
szereplője, Valentina egy fiatal fotó-
riporternő volt, akit Isabelle de Fu-
nes, a népszerű komikus, Louis de 
Funes unokahúga alakított. Valenti-

na egyik éjszaka találkozik egy ti-
tokzatos, fekete ruhába öltözött 
hölggyel (Caroll Baker játssza) és né-
hány nap után rádöbben, hogy több 
ismerősének halálát az ő közvetíté-
sével a démoni nő, Baba Yaga okoz-
ta, aki boszorkány, és elhagyatott 
házában ördögi praktikákkal foglal-
kozik, míg a film végén el nem tű-
nik a semmiben, ahonnan jött. Baba 
Yaga — mint a horror és a sci-fi 
film sok más szereplője — eredeti-
leg egy képregény-sorozat ismert 
alakja. A parádés kiállítású film 
alapján érdemes felfigyelni arra, 
hogy a filmcsinálás ma már sok fő-
iskolán elsajátítható, a modern tech-
nika segítségével jelentősen meg-
könnyített mesterség, ezért mind 
többször látni remekül fényképezett, 
tökéletesen vágott és szerkesztett, vi-
lághírű színészeket felsorakoztató, 
elképesztően rossz filmeket. 



John L&ndis, a Schlock című amerikai 
horror-paródia író-rendező-főszerep lője 

beállítja filmje egyik jelenetét 

A Szannyikov földje szovjet ver-
senyfilm szórakoztató ifjúsági ka-
landfilm volt, melyet a science-fic-
tion-hoz csak a távoli Északon, re-
gékből ismert kincs keresésének rej-
télye fűzött. A Bororo-akció című 
csehszlovák alkotásban egy távoli 
bolygó képviselői azért látogatják 
meg Földünket, mert tudomásukra 
jut egy csodatévő növény létezése, 
ami csak Brazíliában honos, és min-
den betegséget meggyógyít. A Tona-
tius nevű égitest fertőzött lakóit 
csak ez mentheti meg, a növény le-
lőhelyének egyetlen térképe viszont 
egy csehszlovák világjáró lakásában 
rejtőzik, és azt nem csak a távoli 
vendégek, és a bonyodalmakba bele-
keveredő prágai orvos, hanem bra-
zíliai kapitalista körök is szeretnék 
megkaparintani. Az ügyesen szer-
kesztett film értékét a túlságosan ki-
számított és kiszámítható fordulatok 
csökkentették. 

A bolgár játékfilm Harmadik a 
Nap után három epizódból állt, de 
mindhárom rész már sokszor feldol-

gozott történetek újabb, sablonos 
változatát kínálta. A majmok boly-
gója amerikai filmsorozat szerzői is 
kifogytak az ötletekből. A Pierre 
Boulle regényéből forgatott első film 
hatalmas sikere után még további 
négy film készült a francia író által 
megteremtett alakok felhasználásá-
val. Az idén bemutatott film a Harc 
a majmok bolygójáért címet viselte. 



de ha a szereplők többsége nem ma-
jomjelmezben küzdött volna, a leg-
élesebb szemű megfigyelő sem kü-
lönbözteti meg a történetet bárme-
lyik háborús filmétől. A majmok 
bolygójáról szóló filmek forgatása 
különben nem volt egyszerű, mert 
egyetlen színész csimpánz-maszkjá-
nak és kosztümjének elkészítése át-
lag 3—i órát vett igénybe! Mivel az 
eddig gyártott öt film producere, 
Arthur P. Jacobs néhány hete hirte-
len meghalt, ezzel valószínűleg a so-
rozatnak is vége szakad. 

Különleges helyet foglal el a mű-
sorban a Vad bolygó, francia—cseh-
szlovák koprodukcióban megvalósí-
tott, animációs játékfilm, mely az 
idei cannes-i fesztiválon különdíjat 
nyert; A figurákat Roland Topor ter-
vezte, és rajzai alapján 25 ember 
négy esztendei munkájába tellett, 
míg elkészült a 72 perces film. Ygam 
bolygó lakói, a Draag-ok 12 méter 
magas, piros szemű, kagylóra emlé-
keztető fülű, emberszabású lények, 
akik már mindent tudnak, amire a 
technika képes, és idejük nagy ré-
szét elmélkedéssel töltik. Kis házi-
állataikat Oms-nak hívják; az elne-
vezésben nem nehéz felismerni a 
francia „ember" szót. A tanulékony 
Oms-ok igyekeznek minél többet el-
lesni a Draag-ok ismereteiből, de so-
kan közülük elszöknek az erdőbe, 
majd fölfedezve egy elhagyatott ra-

Jelenet a Vad bolygó című filmből 

kéta-kilövő állomást, űrhajót építe-
nek, hogy elhagyhassák a bolygót. 
A Draag-ok szeretnének rendet te-
remteni, nagy „omstalanítást" szer-
veznek, de a kis lények egy csoport-
ja elmenekül a Vad Bolygóra ahol 
az óriások meditációjának és túlélé-
sének legfontosabb szakasza törté-
nik. A Draag-ok létét ez a tá-
madás súlyosan veszélyezteti, ezért 
békét kötnek az Oms-okkal, és bol-
dog egyetértésben élnek tovább. 

Talán ez a rövid összefoglalás is 
érzékelteti, hogy a film mondaniva-
lója ugyancsak vitatható. Az erőszak 
alkalmazásának igazolása, majd az 
erők egyensúlyának kialakulása 
után békekötés és idilli boldogság; 
ezeket a tanokat nehéz elfogadni. 
A sziporkázóan szellemes ötletek, az 
újszerű animációs technika indokol-
ta csupán^ hogy a Vad bolygó Tri-
esztben is a zsűri különdíját kapta. 

A rövidfilmek versenyét csaknem 
minden évben, így most is, az ani-
mációs filmek uralták. A Tup-Tup 
című olasz—jugoszláv kisfilm fősze-
replője békésen olvasta újságját, mi-
kor először hallotta a kongó hangot: 
tup-tup. Először ő is átzörgetett a 
szomszédokhoz, de aztán a minden-
felől áradó, konokul ismétlődő zörej-
től teljesen megőrült, és ámokfutó 
dühében minden embert, tárgyat, 
épületet elpusztított, míg meg nem 
szabadult a könyörtelen kopogástól. 
Ezt az ötletes filmet különdíjjal ju-
talmazta a csöndet szintén kedvelő 
zsűri. 



Jelenet a bolgár Georgl Sztojanov: Har-
madik a nap után rfmü filmjéből 

A legjobb rövidfilmnek járó nagy-
díjat a lengyel Folyosó, Jerzy Kop-
czynski animációs filmje nyerte. A 
film öt percében egy kis emberi alak 
igyekezett kétségbeesetten kijutni a 
folyosóból, melynek mélye elnyelés-
sel fenyegette, és csak a végén lehe-
tett felismerni, hogy a tátongó ve-
szély egy másik ember szája. A Fo-
lyosó izgalmas mozi volt, és a ren-
dező elkerült minden öncélú animá-
ciós trükköt, hogy csak a meghök-
kentő, fantasztikus ötlet érvényesül-
jön. 

A fesztiválon vetített tudományos 
tilmek között szép sikerrel szerepelt 
Vitéz Gábor dokumentumfilmje, a 
Szép új világ. A vetítés után többen 
azt kérdezték, hogy melyik ország-
ban fényképezték a filmet. Nagyon 

meglepődtek, mikor kiderült, hogy a 
sokszínű füstöt okádó kémények, a 
mindent ellepő korom, vagy a folyók 
szennyezettségét bemutató felvételek 
végett — sajnos — nem kellett más 
országba utazni. 

A játékfilmek gyengébb színvona-
la miatt napokig úgy látszott, hogy 
nehéz lesz kiválasztani a legkevésbé 
rosszat, amikor egyik este a vetítő-
vásznon hatalmas, piros betűkkel 
megjelent a felirat: SCHLOCK. Tar-
talma igen röviden elmondható: Egy 
barlangból előbújik a „Schlocktro-
pus", az emberiség előttről származó 
majom-ember, vagy ember-majom, 
aki banánt eszik, agyoncsapja az út-
jába vetődő embereket, de szerelmes 
lesz egy feltűnően csúf lányba, és ez 
a vesztét okozza. 

A tartalmi ismertetés alapján a 
Schlock ugyanúgy lehetne hátbor-
zongató rémfilm, mint könnyfacsaró 
melodráma, John Landis amerikai 
rendező azonban ebből az elcsépelt 
témából fergeteges tempójú filmpa-
ródiát csinált. A „horror-movie" és 
az SF-filmek minden sablonja elő-
kerül, King-Kong ugyanúgy meg-
kapja a magáét, mint a 2001: Ür-
odüsszea sokat elemzett szimboliz-
musa. Landis, a film 21 éves író-
rendező-főszereplője ugyanakkor 
gyilkos humorral ábrázolja saját 
nemzedékét, a mozin és televízión, a 
„szem rágógumiján" felnövő ameri-
kaiak felületességét, közömbösségét, 
a televíziós tömegmanipuláció osto-
baságát is. A filmnek óriási közön-
ségsikere volt és méltán nyerte el a 
fesztivál nagydíját, az Arany Asz-
teroidot. 

A Schlock végén harsány nevetés 
fogadta a rémfilm-sorozatok járvá-
nyos elterjedésére célzó jelenetet: a 
barlangból előbukkan Prof. Slivo-
vicz, a film elején a mélybe szálló 
antropológus, karján egy pólyába ta-
kart majom-bébivel, miközben óriá-
si betűk hirdetik, hogy: Jön! Jön! 
Jön! A SCHLOCK FIA! 

John Landis filmje bő humorral 
és egészséges öngúnnyal leltárt csi-
nált, hogy mik azok az elhasznált 
fordulatok, melyek fölött eljárt az 
idő; mi volt a filmkészítésben eddig, 
és hol tartunk ma. Rajta, és a többi 
fiatal rendezőn múlik, hogy milyen 
lesz a SCHLOCK FIA ... 

MATOS LAJOS 



„Világ körüli útra megyek..." 
ÚTI EMLÉKEK 

Amióta a Filmvilág 
helyet adott a tévének, 
titokban váflitig remény-
kedem, hogy filmgyári 
kollégáinkhoz hasonló-
an egyszer minket is 
megkérdeznek a mi sa-
játos, másfajta mun-
kánkról, a televíziós 
képalkotás — igenis 
képalkotás — izgalmas 
A fűm — ideiglenes? — 
címe: 
Irta: 
Fényképezte: 
Készítette: 

folyamatáról. A napok-
ban egy üzenet várt a 
laptól, gondoltaim, na 
most, de nem. Arról van 
(szó, hogy ién a közel-
múltban karbeutaztam 
a földgolyót, egészen 
körbe, melléktermék-
ként fényképeztem is, 
hát erről kellene írni, 
ha vállalom. 

,A napsugár Diadala" 
Dr. Balogh János 
Rockeribaiuer Pál 
Halász Mihály 
A MAFILM a Magyar 
Televízió megbízásából 

Forgatási napok száma cca. 160 nap. 
Helyszínek: Ausztrália, Pápua New Guinea, Ta-
hiti, Hawaii, USA Califaima, Venezuela, Ecuador, 
Peru, Chile, Brazüia. 
Indulás: 1972. aug. 11. Ferihegy 
Érkezés: 1973. jam. 23. Ferihegy 
Utazó személyek száma: 3 
A felszerelés: cca. 200 kg, változóan 10—18 cso-
magban elosztva. 

Gyerekkoromban lát-
tam egy fényképet, va-
lami millenniumkörnyé-
ki folyóirat évkönyvében 
szürkült, míves keretek 
között. Hajófkürt fölül, 
karlát alul, a korlátot 
egyébként valószínűtle-
nül sápadtnak tűnő 
matrózsapkás kisfiú tá-
mogatja. Jobbról terme-
tes és öntudatos asz-
szany, darázsderék és 
taronyhaj, balról szigo-
rú, bajuszos férfi, slank, 
fekete, messzenéző. A 
kép aláírásából meg-
tudtam, hogy angol gró-
fi családot ábrázol, s 
ihogy a család egyetlen 
örököse — sápadt arc, 
matrózsapka — az orvo-
sok véleménye szerint 
vészes vérszegénységben 
szenved, hogy nincs már 
neki hátra fel éve sem. 
Végül, hogy atyja ez 
alatt a fél év alaitt kör-
beutazza vele a világot, 
lásson többet ez alatt a 

PApua-portrí 



rövid idő alatt a kis gró-
fi halálraítélt, mint más 
ember egész élete során. 
A halált nem nagyon 
értettem, de az utat a 
világ körül igen, irigyel-
tem tehát a kis grófot 
annak rendje és módja 
szerint és csak azért 
nem kívántam magam-
nak vészes vérszegény-
séget, mert nem voltam 
benne biztos, hogy az 
én apámnak volna-e te-
hetsége egy egész világ 

.körüli- útra fájdalomdíj-
ként. 

A régi kép teljes em-
lékpampájában tavaly 
jatt vissza Megtudtam, 
közölték, mondták, új-
ságolták, hogy VILÁG 
KÖRÜLI ÚTRA ME-
GYEK, szóval hogy el-

Indlán asszony 

Allce Sprlngben . . , 

indulok kelet felé és 
éppen az ellenkező 
irányból fogok vissza-
térni. Érinteni fogom 
ezen az útvonalon a vi-
lág százkét csodáját, he-
gyeket, völgyeket, vul-
kánt, gleccsert, vízesést, 
hágót, találkozni fogok 
olyan állatokkal, ame-
lyekről, bár szavahihető 
emberek tollából érte-
sültem, hogy vannak, 
Lelkem mélyén sohasem 
hittem, hogy egészen 
o l y a n o k . Elolvastam 
a forgatókönyvet, 
amelyből kiderült, hogy 
a természet nagyszerűen 
szervezett együttes, ter-
mészetesen a filmből is 
ennek kell majd kide-
rülnie. És váltig nem ér-
tettem, hogy hogyan is 



Pápua lány a porokat re-
pülőtéren 

kerülök én ebbe, én a 
hivő, aki picinyke kétel-
kedésed ellenére is iganit 
mondok a természet 
törvényeire és tulajdon-
képpen a jelenségek 
úgy helyezkednek el az 
agyamban, mint az ele-
mek a Mendelejev-
rendszerben, hogy ti. 
anút tudok, az a helyén 
van, amit nem, annak 
megvan a helye, szóval 
akkor jött elő a régi 

fénykép, a kis .gróf, 
vagy hogy nálam hibád-
zák az ár. Riadtan kezd-
tem kérdezgetni a bará-
taimat, hogy hogyan 
üthetném helyre ezt a 
disznóságot, hogy ti. 
csak azért, ment a szak-
mámat tudom, egyszer-
re hipp-hopp elrepülök 
kelet felé és visszajövök 
nyugatról, pensze min-
denki mondott valamit, 
de egyvalaki nagyon 
fontosat mondott, mert 
ő azt mondta: „Hozzál 
nekem ismerősöket". 



Az „ismerősök" több-
nyire természetesen az 
ember magánügye. Ope-
ratőr vagyok, és a fel-
adat sajnos nem mindig 
az, hogy ismerősöket 
zárjon az ember a ma-
sinájába. Az „ismerő-
sök" tehát az esetek 
többségében mellékter-
mék. Tíz ország ezen az 
úton. A filmekről nem 
tudok beszélni, mert 
nem tudom, milyen fil-
meket csináltunk, csak 
az „ismerősökről" tud-
nék, de ahhoz könyvet 
kellene írni, sok fény-
képpel, fényképeskony-
vet, portrékat és törté-
neteket, beletenni a ké-
peket a kamerámról, 
amely szinte értelmesen 
álldogál a három lábán, 
történeteket róluk és 
rólam, igaz története-
ket, vagy nem egé-
szen igazakat, amelye-
ket vagy elhisznek ne-
kem becsületszóra, vagy 
nem. 

Beszéltem Szuvanna 
Vong herceggel, Sanyi 
volt a tolmács, laoszi 
fiú, ide járt a Közgáz-

ra és mindjárt a lányok 
után érdeklődött; Pong 
nekem már mindig 
csak Majmocska marad, 
és tudom is, hogy miért 
neveztük el annak, tu-
dom, hogy miért szere-
tem a kis pápua Tuli-
pot, aki sírt, amikor el-
mentünk a faluból, és 
meg tudom mutatni a 
fényképet is, amelyet ő 
csinált a családjáról az 
új kunyhó előtt, én is 
rajta vagyok, a gép mö-
gött meg Tulip, aki 
mindenáron fényképész 
akar lenni. Meg tudom 
mutatni Kihidomegu 
falut Pápuában; a ka-
kasos embert, aki egy-
napi járóföldre jött ve-
lünk, hogy integethes-
sen, aimikor felszáll a 
Balusz (Balusz = ga-
lamb = repülőgép) a 
ferde hegyek közé ékelt 
kifutópályáról. Elme-
sélhetem, milyen érzés 
volt, amikor Brian, a 
waui légitaxi intézője 
az ottani Golf Club te-
raszán teljesen részegre 
itatott bennünket, mi-
közben égett körülöt-
tünk az erdő, és a klub 

André Brooke tahiti-1 festő 

jelvényével ékesítve tán-
torogtunk be négyen a 
kisgépbe a torokkaparó 
füstben. Ha valaki fi-
gyelmesen megnézd a 
kis fehér, oldaltámaszos 
csónakról készült fotog-
ráfiát, amelyet Tahitin 
vettem fel; meg a terí-
tett asztalt a laguna 
partján; a házat, és 
szemben a „másik szi-
get" képét; meg azt is, 
ami rólam készült ak-
kor, könnyűbúvár-fel-
szerelés, víz alatti kame-
ra; meg a képeket a 
koraUokról, és a bará-
tomról, ahogy a frissen 
lefejezett kókuszdió le-
vét issza, él fogja ne-
kem hinni, hogy tahitii 
segítőtársunk miért sze-
dett idegcsdllapítókat 
életében először, tán 
négy nappal azután, 
hogy a nyakába sza-
kadtunk. Barátunk, aki 
Gauguin óta a leghíre-
sebb tahitii festő, per-
sze véletlenül magyar. 
Arcával, ha valaki 
akarja, közelebbi isme-
retséget köthet, jó arc, 
sokat fényképeztem. <5, 
André Brooke, Benghr 
Danielsson és a lányok 
a kis ócska papeetei 
szállodában elmagya-
rázták nekem, így hát 
én is tovább tudom ma-
gyarázni, hogy mi is az 
a „Boldog Sziget", ahol 
az emberek egy kicsit 
gyanakodva néznek ar-
ra, aki siet, mert nem 
értik, hogy miért, és 
ahol azt bizonygatják 
az izgága európainak, 
hogy a szerelem arra 
való, hogy örömet sze-
rezzünk egymásnak, a 
turista mulatságos, mert 
mindent meg akar ven-
ni, a francia atomkísér-
letek színpompás gom-
ba alakú felhője gyö-
nyörködtetvén szép és 
egyáltalában nem rá-
dióaktív. 



Sok bennszülött és 
sok bennszülött magyar 
a világ minden tájáról, 
a patagómiai 'indián, aki 
biológiai valóságában 
nem létezik, mert kiir-
tották azok a fehérek, 
akik most úgy imádkoz-
nak a szobrához, mint 
nálunk Szent Antalhoz 
volt szokás; a negyedik 
generációs, fegyenciva-
dék ausztrál-angol a ki-
száradt sivatagi folyó 
medrében rendezett re-
gattájával; az abók, az 
őslakosok, akik hétköz-
nap heverik tele ugyan-
azt a kiszáradt folyó-
medret és Hámori Laci, 
aki felügyel rájuk, mert 
rendőr ott, Alice 
Springsben. 

Ha tehetnék egy kí-
sérletet, könyvvé szer-
keszteném mindezt, ami 
itt most nem is egészen 
logikus, nem is igazán 
jólfésült, ha könyvvé 
szerkeszthető, és az a 
könyv nem lesz igazán 
logikus és nem lesz egé-
szen jólfésült, akikor ta-
lán jó könyv lesz. Kí-
sérlet, hogy továbbad-
hassam ismerőseimet, 
úgy, ahogyan belemere-
vedtek a fényképbe és 
úgy ás, ahogyan tovább-
gondolom a fényképe-
ket. 

A képek valószínűleg 
nem jók. Talán tudtam 
volna jó fényképeket 
csinálni, ha akartam 
volna, de nem is akar-

tam, emlékeztetőül ké-
szültek és most itt fek-
szenek előttem, irdatlan 
sok kis képkocka és a 
történet dagad fölöttük, 
melléjük kellene írni, 
mert a képek és a tör-
ténetek két külön do-
log, elmesélni kép nél-
kül és nézni mondatok 
nélkül' nem lehet. La-
pozni szeretném őket, 
hogy ahol egyszer meg-
akad a lapok pergése, a 
képről rám néző szem 
mellett megtalálhassam 
a nyitját a tekintetnek, 
és bármikor visszala-
pozhassak. 

Valahogy így kellene 
megcsinálni egy ilyen 
könyvet. 

HALÁSZ MIHÁLY 

Indián asszony Rlolambában (A szerző felvételei) 



FILM, TÉVÉ, SZÍNHÁZ 
BESZÉLGETÉS JURAJ HERZ-CEL BUDAPESTEN 

Eddig két filmjét mutatták be ha-
zánkban: a Hullaégetöt, s az idén 
nyáron a Morgianát. Most egy tévé-
filmet szeretne csinálni talán ma-
gyar—szlovák koprodukcióban. Zal-
ka Miklós írásai keltették fel érdek-
lődését legutóbb, mint mondja, 
nagyszerű anyagnak tartja egy „az 
ő elképzelése szerinti film számára". 

— Zalka könyvét nagyon jó cseh 
fordításban olvastam — meséli. — A 
szóban forgó novella hőse egy szlo-
vák fiú, aki a forradalmi hadsereg-
ben harcolt, s a Tanácsköztársaság 
bukása után menekülni kénytelen. 
Egy parasztházban kap szállást, ott 
rejtik el, s a fiú a család körében 
szerelmes lesz a lányba. A történet 
alig több, mint a hadi emlékekkel 
átszőtt szerelmes éjszaka leírása. 
Éppen ez teszi számomra izgalmas-
sá . . . 

— Az az elbeszélés már a lezajlott 
dráma utáni történetről szól. A je-

Jelenet Herz: Az éjszaka víziói dmű 
tévéfllmjéból 

lenben nincsenek fordulatai. Hogyan 
képzeli el a dramatizálását? 

— A konkrét történetben talán 
kevés fordulat van. De annál több 
a jelenbe örökké belejátszó emberi 
emlékezetben. A múltról, a lezajlott 
harcokról van szó, olyan mozzana-
tokról, melyek már, szigorúan véve, 
a realitás szempontjából nincsenek, 
s más szempontból mégis vannak, 
mint emlékezet, sőt, gyakran mint 
vízió, amelytől szabadulni nem tu-
dunk. Sokszor ezek motiválják, néha 
eldöntik számunkra a jelent. Mind-
ezt az emlékezetünk s a képzeletünk 
révén, melyek tárgyai a filmen leg-
alább olyan realitással bírnak, mint 
maga a konkrét történet. E kettő 
drámai összeütközéséről van szó. 

— Ezt az összeütközést néha az 
abszurditásig viszi, mint például a 
Hullaégető című filmjében. 

— Ott a valóság is abszurd volt: a 
nácik által megszállt Csehszlovákia. 
A film hőse rajongásig szerette csa-
ládját. Feleségét a származása miatt 



Juraj Herz: A pillangó érintése című 
filmjének egyik jelenete 

üldözték, s ő úgy érezte, hogy gye-
rekei és az asszony védelmében min-
dent meg kell és meg lehet tennie: 
még azt is, hogy együtt működik a 
nácikkal. De ez a tette egy logikai 
lánc első szeme, melyben az ellent-
mondást aggódó szeretetében nem 
veszi észre, s ezen a láncon el kell 
jutnia az abszurditásig: végül merő 
szeretetből és féltésből saját család-
ját öli meg és égeti el. 

— Reális történet ez? 
— Ha elismerjük a hamis tudat 

létezését, mindenképpen az. Persze, 
intellektuális téma, hiszen a tudat-
ról szól, rólam pedig azt szokták ír-
ni, hogy inkább ösztöneim, sejtése-
im, érzelmeim alapján dolgozom, 
mint a fejemmel. Szeretném, ha egy-
szer megtudhatnám, ilyenkor dicsér-
nek vagy bírálnak. 

— Filmjeiben minden jelenetet 
aprólékosan kimunkál. Bennük sem-
mi sem esetleges, véletlen, minden-

Jelenet az Engelbert, az igric dmű 
fUmból 



nek összefüggése kell, hogy legyen 
valamivel, s nemcsak a szereplőknek, 
hanem a képeken felbukkanó bár-
milyen tárgynak. Mindennek vala-
milyen jelentést ad. 

— Az életben megtörténik, hogy 
számos dolog jelentése homályban 
marad előttem. De azért mások szá-
mára ezek jelenthetnek valamit. A 
filmben viszont semmi helye olyan 
dolgoknak, melyeknek senki számára 
nincs jelentése, legyen az bármi, 
akár egy ócska bútordarab. 

— Ismeretes az a szoros kapcsolat, 
mely Bohumil Hrabal írásaihoz fűzi. 
Miben látja ennek az okát? 

— Hrabal történetei úgy hatnak 
rám, mintha a számomra írta volna 
őket, egyenesen felszólítanak, hogy 
filmhez fogjak. Hrabal és Ladislav 
Fuchs írásaiból készült a legtöbb fil-
mem. Még Jan Kadar asszisztense 
voltam, amikor már azon törtem a 
fejem, hogyan csinálnék filmet belő-
lük. Egyszer Kadar szemrehányást is 
tett emiatt: „Te már nem is figyelsz 
a munkádra, mindegy neked, hogy 

az én filmemben sikerül-e egy jele-
net vagy nem. Titokban már a ma-
gad filmjét forgatod." Szégyelltem 
magam, de igaza volt. Aztán ő java-
solt elsőnek önálló filmre. Egy pszi-
chológiai bűnügyi történetet forgat-
tam kórházi környezetben; A rák je-
gyében a címe. A következő filmem-
ben, a Sánta ördögben elkövettem 
egy nagy hibét, én játszottam a fő-
szerepet. Nem maradtak illúzióim: 
ez a legrosszabb filmem. 

— Azt mondják, hogy későbbi 
filmjeiben sorra a Hrabal írásából 
készített Ocskaságok boltja furcsa 
epizódszereplői lépnek elő főszerep-
lőkké. Mi igaz ebből? 

— Ez engem is meglepett. De ha 
így van, csak azt a szoros kapcsola-
tot bizonyítja az ő írásaival, amiről 
már beszéltem. De nem hiszem, 
hogy minden esetben igy van. Mert 
A múlt nyár játékai után például 
megpróbálkoztam valami mással. 
Ügy éreztem, hogy a romantika is 
vonz. Jaroslav Havlicek Petróleum-
lámpák című regényét csináltam 

Nada Urbankovi — Az éiszaka víziói című filmben 





Jelenet Az éjszaka vízióiból 

meg filmen. Igyekeztem hétköznapi 
jellemeket ábrázolni, megmutatni 
egy már elmúlt társadalmat, a Mo-
narchia világát romantikus cselek-
ménnyel. 

— A Petróleumlámpák aratta a 
legnagyobb nemzetközi sikert film-
jei közül a Hullaégető mellett. A 
kritikusok viszont mindenütt azt ír-
ták, hogy éppen nem a romantikája, 
hanem ellenkezőleg, meghökkentő, 
groteszk, leleplező humora miatt... 

— Igen, összefűzték filmjeimmel 
a fekete humor fogalmát. Ha azt ér-
tik ezen, amit én, igazuk lehet. Az 
emberi ítéletek örök viszonylagos-
ságát, s bizonyos helyzetekben e vi-
szonylagosság drámai fordulatát, 
egyszerre elborzasztó és nevetésre 
ingerlő következményeivel. 

— Mióta dolgozik a tévének? 
— Nem nagyon régóta. A prágai 

Szemafor Színház sztárjával, Nadja 
Urbankovával forgattam Az éjszaka 
vízióit. Ez amolyan keveréke a far-
ce-nak, az irodalmi komédiának és 

a horrornak; egy kis mini-musi-
cal . . . 

— Színházban is rendez? 
— A Divadlo na Zabradliban a Nó-

rát és a Figaró házasságát rendez-
tem. És nemrégiben meghívott a zü-
richi Schauspielhaus, hogy a Szent-
ivánéji álmot vigyem ott színpadra. 

— És a film? 
— Legalább tíz témám van, s há-

rom-négy kész forgatókönyvem. Az 
egyik, talán komédia vagy éppen 
szatíra, magáról a filmkészítésről 
szól, annak minden örömével és ke-
serveivel. Dolgozom két Ladislav 
Fuchs novellán, az Egy gyilkosság 
háttere és a Moschaber néni egerei 
címűeken. Ennek ellenére e pillanat-
ban fogalmam sincs, mihez kezdek 
legközelebb. Ez rendezői pályám 
privát fekete humora. De legjobban 
most Zalka Bőrzekés-e érdekel. Ta-
lán megcsinálhatom, még nem tu-
dom. Amit biztosan tudok, csak any-
nyi, hogy mindig azt csinálom, ami 
érdekel, amit szeretek. 

FENYVES GYÖRGY 



M E G J E G Y Z É S KUROSAWA 
M E G J E G Y Z É S É H E Z 

Egy nagy művész közelmúltban 
elhangzott megjegyzéséhez fűzném 
a magamét: 

Amint olvasom, a Moszkvai Nem-
zetközi Filmfesztivál hagyományos 
tanácskozásán felszólalt több nagy 
művész, köztük a legnagyobbak 
egyike, A hét szamuráj, az Éjjeli 
menedékhely, az Eg és pokol között, 
A vihar kapujában világhírű japán 
rendezője, Akira Kurosawa is. A 
művészet örök, elidegeníthetetlen 
feladatairól beszélt, leszögezve: „Ko-
runk művészetének kötelessége, 
hogy visszatükrözze a jelenkor leg-
időszerűbb problémáit." 

Külön beszélgetésekben elmondta, 
hogy hasonló módon eltöltött évek 
után továbbra is hazáján kívül mű-
ködik. Legközelebb szovjet művész-
társakkal közösen készít filmet Ar-
szenyjev könyvéből, amelynek címe: 
Az Usszurijszk vidéke mélyén. Egy 
olyan emberről szól a történet, aki 
soha épített házban nem lakott, de 
mélyről jövő, eredendő emberségé-
vel Szibéria végtelenjében a végte-
len tisztességet testesíti és valósítja 
meg. Megkérdezték Kurosawát: mi-
ért nem forgat már jó ideje a hazá-
jában? A válasza csüggesztő és ri-
asztó, lévén szó Japánról, a világon 
a legtöbb filmet készítő, nagy és 
gazdag országról. „Az, hogy filmje-
im az egész világ előtt Japánt kép-
viselik — mondotta Kurosawa — az 
államnak tökéletesen közömbös." 

A világért sem szeretnék téves, 
torz, még kevésbé mesterkélt követ-
keztetésekre jutni. Tisztában vagyok 
vele, hogy a mi művészeink közér-
zete sem mentes sokféle elégedet-
lenségtől. Erős a gyanúm továbbá, 
hogy művészetről lévén szó, egy-
fajta társadalmi indíttatású elége-
detlenség egyszer és mindenkorra 
elkerülhetetlen, sőt, az új-új művé-
szi kezdeményezések, nekibuzdulá-
sok sine qua non-ja. Egy rövid meg-
jegyzés gondolati határaitól messze 
vezetne annak az elemzése: hány-
féle töltéssel létezhet és létezik mű-

vészi elégedetlenség, mikor üdvös és 
mikor leverő a jelenléte. 

Kurosawa megjegyzéséhez csak 
egyetlen megjegyzést fűzök itt. Az 
az elégedetlenség, amelyről a nagy 
művész számot adni kényszerül, a 
legrosszabb. Az oka ugyanis az az 
üzletszerűség, a belőle szervesen fa-
kadó érdektelenség és fásultság, 
amelyből művészet nem fakadhat; 
amely a művészet életképességét 
úgy sorvasztja, ahogyan a hirosimai 
nevezetes bomba sorvasztotta a nö-
vényekét. 

Ismétlem: művészeink különféle 
elégedetlenségeinek okait és jogo-
sultságukat, jobbító szándékaik, esz-
tétikai, kifejezésben törekvéseik ér-
dekében vívott harcaik nehézségeit 
ismerem, tisztelem, de ehelyütt most 
nem elemezhetem. Azt azonban 
minden bizonnyal bátran állithatom: 
a mi államunkban nem „tökéletesen 
közömbös", hogy legjobb művészeink 
alkotásai az egész világ előtt Ma-
gyarországot képviselik. Nehéz vol-
na cáfolni a tényt, hogy a „mese-
autós", fiók-Hollywood-i előzményt 
öröklött magyar filmkészítésből ép-
pen ilyen indíttatással és segítség-
gel fejlődött magyar filmművészét. 
Ez utóbbiról ugyan nagyon is heves 
vitákat folytattunk és folytatunk a 
jövőben is — a létét azonban két-
ségbe vonni nem lehet. Aminthogy 
— kicsit szélesebben tekintve nem-
zetközi viszonylatban leghatásosabb 
művészi ágainkra — zeneművésze-
tünk és táncművészetünk sem ka-
pott soha a maihoz hasonló itthoni 
figyelmet és segítséget annak érde-
kében, hogy valóban hazánkat kép-
viselje az egész világ előtt. Nem 
egyszerűen széppel és jóval, hanem 
igazzal! 

A művésznek életszükséglete, hogy 
a hazájában becsüljék. A mi művé-
szeink megkapják a megbecsülést 
kikerülhetetlen küzdelmeikhez. Nem 
úgy, hogy nem kell küzdeniük, ha-
nem úgy, hogy értelemmel küzdhet-
nek. Idehaza. RAJK ANDRÁS 

HELYREIGAZÍTÁS: Lapunk legutóbbi címlapfotójának képaláírása helyesen: Szalay 
Edit, Várkonyi Zoltán: Ártatlan gyilkosok című játékfilmjének egyik szereplője 



Költők a Helikonon 
A levegős vidéki te-

raszon, öreg fonottszé-
keken, terített kerti 
asztal mellett — amiket 
a tévé oly előszeretettel 
bocsát a költők rendel-
kezésére — ezúttal Zelk 
Zoltán volt a szívélyes 
vendéglátó gazda. Ven-
dégei, akiket — a szá-
raz sütemények és üres 
cocacolás üvegek mellé 
— értő és megejtő sza-
vakkal a nem is oly 
messzi múltból meg-
idézett: Kosztolányi De-
zső, Nadányi Zoltán és 
Berda József. Igazán 
nem Zelk tehet róla, 
hogy ez a megkopott 
magyar Helikon-imitá-
ció egy kicsit kényel-
metlenné tette a ven-
déglátást. Még jó, hogy 
a rendező Török Ilona 
nem kevert a montázs-
füzérbe pincegádort és 
balatoni tájat. De a 
megidézett költők enél-
kül sem érezték magu-
kat valami kellemesen 
e csicsás és hamis dísz-
letek közt. Míg Zelk 
szólott róluk, valóban 
jelen voltak mind, szin-
te testi valójukban. 
Nemcsak azért, mert a 
vendéglátó gazda — 
személyes élményeiből 
— oly plasztikusan raj-
zolta meg őket, hanem 
azért is, mert a róluk 
való emlékeit harmó-
niába hozta költésze-
tükkel 

Nem esztéta vagy tör-
ténész módjára, kívülről 
beszélt minderről, ha-
nem a rokon költő jo-
gán. S a teljesebb lírai 
paletta sokszínűségének 
védelmében. Amikor 
megvédte Kosztolányi 
költészetét tévedésünk 
ellen, ellenünkben, akik 
már-már elhittük, hogy 
prózája feledtetheti ver-
seit; amikor felmutat-
ta Nadányi költészeté-
nek graciőz csillogása, 
játékos könnyedsége 
mögött — a Piripócsi 
versekben — azokat a 
mély, komor színeket 
is, amelyek a költőt oly 
rokonná teszik Adyval 
és Móriczcal magyar 
ság szemléletében; Ber-
da élveteg, szenzualista 
verseiből kibántotta egy 
klasszikus költészet la-
tin vonásait, a lélek és 
a test oly ritkán harmo-
nikus, derűs élet-igen-
lését, s bár korunk ko-
mor hangjaira fogott, 
mégis csupa öröm epi-
kureus-filozófiáját; ak-
kor — érezhettük —, 
hogy a saját halk, mind 
jobban elmélyülő, oly-
kor játékos lírájáért, 
önmagáért is szót emelt. 
Még inkább a mai köl-
tészet sokszínűségéért, 
teljességéért, igenis, já-
tékosságáért, szép csil-
logásáért: a líra gazdag, 
hagyományos fogalmá-
ért, szemben elfogultsá-

gunkkal, mély — az ő 
szavaival élve — csak 
a „pokoljárást" tekinti 
már-már egyedüli köl-
tői anyagnak. 

A megidézettek kö-
zött, az imitált Helikon 
kerti székein és üres 
coiásüvegei mellett, ki-
tűnő színészek is helyet 
foglaltak: Keres Emil, 
Nagy Attila, Tordy Gé-
za, Szilágyi Tibor, Mádi 
Szabó Gábor. Az ő fel-
adatuk volt — a költő-
vendégek helyett — ér-
tőn, s lehetőleg sze-
mélytelenül, megszólal-
tatni verseiket. De ez, 
emellett az édeskés és 
intim uzsonnaasztal 
mellett, úgy látszik, 
nem is olyan egyszerű. 
Ami a versek értését és 
tolmácsolását illeti, ki-
fogást aligha emelhe-
tünk. De a színész az 
színész, érzékeny még-
oly gyönge szituációra 
is, s akaratlanul akkor 
is szerepet játszik ben-
ne, ha nincs szerepe, 
csak feladata. Ha más-
képpen nem, arcával, 
szemével. Eljátssza az 
ünnepi Helikon-uzsonna 
beavatott törzsvendégét, 
a bennfentest, az egyet-
len igazán értőt, az el-
lágyultat. Homlokrán-
cokkal, sugárzó moso-
lyokkal, helyeslő szem-
villanásokkal játszik, 
lezser beleheveredéssel 
a fonottszékekbe: csupa 
olyan dologgal, aminek 
a versekhez nincs köze. 
Mert a vers nem szerep, 
a színész számára sem. 
De mit tehet a tévé 
költői műuzsonnáján, a 
szituációt nem ő válasz-
totta. Ez pedig elidege-
nítette a verseket tő-
lünk, amelyeket Zelk 
Zoltán előzőleg már szí-
vünkbe lopott. 

HEGEDŰS ZOLTÁN 



Mi ebben a fortély? 
Nehezen tudnám el-

dönteni, hogy melyik 
feladat teszi nagyobb 
próbára a televízió al-
kotóit és műsorszer-
kesztőit: az-e, hogy mit 
lehet egy félórába bele-
sűrítem, vagy az-e, hogy 
mit lehet egy félórára 
felhígítani? Minden-
esetre, ha úgy hozná a 
helyzet, hogy példával 
kellene szolgálnom ez 
utóbbi erőfeszítés nagy-
ságára, habozás nélkül 
A fortélyos kérő című 
tévéjátékra hivatkoz-
nék. 

Csakugyan olyan pro-
dukcióval volt dolgunk, 
melynek — Karinthy 
szavait kölcsönözve — 
nem volt mire szerény-
nek lennie. Ezt a tévé-
játékot csakis a fenn-
héjázás tarthatta fenn 
úgy-ahogy a képernyő 
felszínén. Kezdeném az-
zal, hogy két szerző — 
W. W. Jacobs és H 
C. Sargent — munkál-
kodott azon, hogy egy 
ösztövér anekdotával 
három színésznek leg-
alább egy félórás elfog-
laltságot szerezzen. Az-
után: a két szerzőn kí-
vül voltak többen is 
— dramaturg, rendező, 
operatőr stb. —, akik a 
dolgot humorosnak néz-
ték, holott az egyetlen, 
ami a darabban a vi-
dámságra emlékeztetett, 
a kocsma volt, ahol az 
egész lejátszódott, lévén 
ennek az elnevezése: 
Vidám tengerész. To-
vábbá: a tévéjátékot va-
sárnap este fél kilenc-
kor adták, amikor a né-
zők a nívósabb és szó-
rakoztatóbb műsorokat 
várják. Nem akarom 
fetisizálni az adási idő-
pontokat, ezt a darabot 
hétfőin fél háromkor 

sem támogatná lényege-
sen több enyhítő körül-
mény, de azért egy frek-
ventált műsoridőben 
érthetően sokkal na-
gyobb egy ilyen művé-
szeti produkció csaló-
dottsági „mutatója", 
mint máskor. 

A több milliós figyelő 
szempáron át csak las-
san szívódott fel a tu-
datba a kétség, hogy 
vajon, amit lát, tévéjá-
ték-e csakugyan, avagy 
a tengeri betegségnek 
egy fajtája? Azt látták 
ugyanis, hogy az öneg-
csont-fedélzetmester le-
áldozóban levő napjaara 
hitveséül igyekszik meg-
nyerni a még kelleme-
tes asszonyi adottságok-
kal rendelkező csaplá-
rosnét, de az ügy pusz-
tán meggyőzéssel nem 
halad a remélt meder-
ben, ezért titokban fel-
bérel egy éppen beve-
tődő munkakerülő mun-
kanélkülit, hogy az két 
font ellenében törjön 
be vágyai asszonyához, 
ő majd a közelben lesz 
és a segélykiáltásokra 
elősietvén megvédelme-
zi az asszonyt a táma-
dótól, miáltal bebizo-
nyítja férfiúi nélkülöz-
hetetlenségét és a nász-
nak azután már mi sem 
állhat az útjába 

Ez volt tehát a fedél-
zetmesteri koncepció, 
ám még a legbeavatat-
lanabb néző is a hosszú 
alkudozás első kéttized 
másodpercében' fel tud-
ta mérni, hogy a szer-
zők nem a fortélyos ké-
rő, hanem a fortély dol-
gában esetleg gyengéb-
ben eleresztett, de az 
aktív és férfias vállal-
kozókedvben feltétlenül 
előnyösebbnek mutatko-
zó bérrabló malmára 
hajtják a vizet, s a ku-
tyakomédia végén ment-
hetetlenül az utóbbi 
lesz az asszony válasz-
tottja. 

Mindezt valamelyest 
menti, hogy a tévéjáték 
kiállítása nem terhel-
hette meg túlságosan a 
tévé költségkeretét. Egy-
két díszletelem, mini-
mális számú kosztüm és 
három — képességeik 
jogán méltóbb felada-
tokra érdemes — szí-
nész: Schubert Éva, 
Csákányi László és 
Pándy Lajos viszonylag 
olcsón töltötték ki a 
képernyőt és a műsor-
időt. 

Ha legalább azt mond-
hatnám: nem kell az 
egészet komolyan ven-
ni. Dehát ennél — még 
ahhoz is több kell.. . 

SAS GYÖRGY 

Csákányt László és Pándy Lajos 



ÁLLOMÁS 
SALAMON PÁL TÉVÉJÁTÉKA 

Ha egy jelentéktelen 
szerzöcske ki cifrázza a 
lapos mondókáját, még 
csak hagyján, mert az 
inaszakadt nagyotakarás 
legalább nevetséges. De 
ha egy tehetséges író 
valami épkézlábat nya-
katekerten igyekszik ki-
fejezni, az fájdalmas. 
Példa rá Salamon Pál 
tévéjátéka, az Állomás. 

A kis dráma konflik-
tushelyzete: a tettre-
készség és a tehetetlen-
ség, a kockáztatás és a 
lapító meghunyászkodás 
összeütközése, ha újnak 
nem nevezhető is, újra 
meg újra ábrázolható, 
mert a valóság is foly-
vást megismétli. A kör-
nyezet és az időpont, 
ahol és amikor a törté-
net játszódik: egy vas-
úti csomópont és a há-
ború végső krízise, ön-
magában is elég feszült 
ahhoz, hogy tektonikus 
talaja lehessen egy drá-
mának. Az író azonban 
— valószínűleg azért, 
mert maga sem érzi 
eléggé újnak, a sajátjá-
nak, eredetinek a té-
mát — ebbe a természe-
tes drámai erőtérbe be-
lemesterkedik egy ter-
mészetellenesen működő 
szerkezetet, különc auto-
matizmust, amelytől a 
téma sem drámaibb 
nem lesz, sem újsze-
rűbb, csak áttekinthetet-
lenül bonyolult és el-
vont, helyenkint egye-
nesen érthetetlen. Sala-
mon Pál egyszerű vas-

úti csomópontján szel-
lemvonatok közleked-
nek. 

Szellemvonattá a sze-
relvényeket az utasok 
teszik, a drámai törté-
net furcsa árnyalakjai. 
Elsősorban a történet 
középpontjában álló őr-
mester. Nem attól ár-
nyék ez a figura, hogy 
a tettetett őrültsége ho-
mályos, hanem attól, 
hogy az ópeliméjűsége 
tébolygó. Nagyszerűen 
kiélezett, épkézláb, ere-
deti és erős írói figura-
teremtésre valló 
szarkazmusán, logikáján 
át-átütmek ölyan .badar, 
zavart vonások, amelyek 
a józan cselekvéseinek 
is ki-kitekerik a nyakát. 
Mintha egy határozott, 
energikusan meghúzott 
féUdáltójelat valamely 
ismeretlen, mestersége-
sen gerjesztett görcs 
minduntalan kérdőjellé 
csavarna. De ilyen meg-
görbítésben ráng az őr-
mester éHenjátékosa, az 
állomásfőnök alakja is: 
hol valami humanizmus 
csikarja, hol valami em-
bertelen közöny. S tisz-
tázatlan a köztük álló 
nőalak is: nem derül ki, 
hogy amit tesz, azt a 
női miiigymúködése té-
teti-e vele, vagy az ész-
járása? a mája fehér-e, 
vagy az etikája? A leg-
egyértelműbben a drá-
ma szereplői közül egy 
fasiszta tiszt viselkedik 
s éppen mert ez a figu-
ra a legegyértelműbb, ő 

a legtöbbrétú is, míg a 
többiek csak túlbonyo-
lítottak. 

Eyenformán csak sejt-
hető — elég nagy nézői 
erőfeszítéssel megsejthe-
tő csak — Salamon Pál 
tévéjátékának cselekmé-
nye is, s írnég ennél is 
nehezebben kibogozható 
a tartalma. Az viszont 
még ebből az extrava-
gánsan működő szerke-
zetből is világosan ki-
hallható, hogy írói mű-
ben jár, ketyeg, perceg 
és üt, ha össze-vissza is. 
Jó, hogy ezzel a munká-
jával igen tehetségesen 
jelentkező, új rendező, 
Edelónyi János nem a 
tévéjáték különcködé-
seire építette az elő-
adást, hanem a csak-
ugyan drámai alapjaira, 
s nem a szellem vonat 
menetrendjéhez igazo-
dott. 

Amennyire csak mód-
juk volt rá, a kitűnő szí-
nészek: Gábor Miklós, 
Mensáros László, Vass 
Éva is ki-lkűhessegették 
szerepükből az árnya-
kat, a tisztet játszó Bo-
zóky István pedig végig-
élte az egyetlen valósá-
gos alak teljes karakte-
rét. őszintén remélhető, 
hogy ez a téves vágány-
ra futott televízió-drá-
ma csak egy állomásra 
és nem a végállomásra 
juttatta Salamon Pál 
drámaírói kedvét. 

MÁTRA1-BETEGH 
BÉLA 



Humor helyett humoristák 
A humoristák klubja 

hosszú és fájdalmas 
agónia után jobblétre 
szenderült. Béke poraira 
— mondhatnánk, ma-
gunk is megbékélve a 
kikerülhetetlen végzet-
tel. S ha egy röpke 
nekrolog erejéig most 
mégis visszatérünk rö-
vid életére, az azért 
van, mert a néhai mű-
sor — ha nem is ha-
gyott kitörölhetetlen 
nyomokat bennünk, ha 
nem is volt a leghumo-
rosabb apa, a legnevet-
nivalóbb férj és a leg-
mulatságosabb gyerek 
egy adásban — távozá-
sával mégis valamiféle 
űrt hagyott maga után. 
Üres űrt, de űrt. A te-
levíziónak ugyanis — 
klubbal vagy anélkül 
— feltétlen szükséglete 
a humor. Valószínű, 
hogy inkább klub nél-
kül. Aligha véletlen 
ugyanis, hogy vala-
mennyi humoros klub, 
amelyet ismerünk — 
Pickwick-klub, Mauzó-
leum-klub stb. —, halá-
losan komoly emberek-
ből állt össze. (S éppen 
ettől vált humorossá.) 
De hogy várhatnánk el 
ezt a halálos komolysá-
got — éppen humoris-
táktól? Hiszen „a hu-
morista olyan ember, 
ki humort űz szakérte-
lemmel", „humort bo-
csát ki éjjel-nappal" — 
miként azt a klub 
megörökítette. Csoda-e, 
ha ez a kötelességszerű 
penzummá tett nevette-
tés, ez a szakmányban 
kibocsátott éjjel-nappal 
humor — bármilyen 
szakértelemmel űzték-
hajszolták is — végül 
is a végkimerüléshez ve-
zetett? Hogy jobb sors-

ra érdemes klubunk ha-
lálra csiklandozta önma-
gát, miközben a közön-
ség arcizma alig reb-
bent meg? (Nem voltak 
elég kamolyisták ehhez.) 
Ha ugyanis egy lírai 
költő kínlódik, — még 
el is gyönyörködtethet 
vergődésével. De ha hu-
moristán kell szánakoz-
nunk . . . 

Mindezt azért mon-
dottuk el, mert azt sze-
retnénk, ha az a mű-
sor, amely az eltávozott 
klub helyébe állt — a 
Tévé kabaré — tanulna 
elődje szomorú sorsából. 
Ha ugyanis az adásnak 
csak a címe és néhány 
külsősége változik meg, 
de burkolt és bújtatott 
formában megmarad 
elit és exkluzív testület-
nek, zárt klubnak — 
legyen bár minden tag-
ja önmagában kiválósá-
ga mesterségének —, 
óhatatlanul kudarcra 
kárhoztatja önmagát. A 
tévé problémája — vi-
lágszerte — abban rej-
lik ugyanis, hogy viha-
rosan megsokszorozta a 
szórakozás társadalmi 
igényét és technikai le-
hetőségét, anélkül, hogy 
hasonlóképp megsok-
szorozhatta volna azt a 
„termelő bázist", amely 
azt kielégíthetné. Kevés 
a jó színész, a jó darab-
író, a jó szerkesztő, — 
és csüggesztően kevés 
ehhez a felduzzasztott 
szükséglethez képest — 
a jó humorista. A tele-
víziónak tehát őket kell 
minél szélesebb körben 
felkutatnia. Akár úgy 
is, hogy egy humorista-
vetélkedőt, epr humo-
rista kerestetik soroza-
tot indít, vagy a mű-
kedvelő színpadokhoz 

fordul segítségért. Ha 
ugyanis nem szélesíti 
ki „termelői bázisát", 
óhatatlanul — mint ed-
dig is — a minőségi 
igényét kell leszállí-
tania. Humor helyett 
humoristákkal kell be-
érnie. Többszörösen le-
nyúzott humoristákkal. 

A verbális humornak, 
a viccek, bemondások 
könyökünkön kijövő 
sztereotipiáinak, a há-
romfelvonásos villám-
tréfáknak (sajátos ma-
gyar tévé-műfaj) kizá-
rólagossága helyett, a 
tévének módja van ar-
ra, hogy a humoros 
műformák szélesebb kí-
nálatát nyújtsa. Chan-
son, dramolett, igazi 
villámtréfa, kupié, pa-
ródia, blüett, panto-
mim, humoreszk, a ka-
mera vizuális tréfái — 
egyaránt helyet kaphat-
nának humorkínálatá-
ban. Vegyítheti és fris-
sítheti az új termést a 
műfaj klasszikus örök-
ségével. A hagyomá-
nyost a modernnel. A 
tollforgatók kis csapatja 
helyett — akik kénysze-
rűségből előadó művé-
szekké is avanzsáltak — 
írók, színészek, paródis-
ták, énekesek, hivatás-
beliek és amatőrök, 
minden rendű és rangú 
csepűrágók széles tábo-
rára támaszkodhat. Fél-
téve, ha a szerkesztők 
vállalják az utánjárás 
és megszerkesztés fá-
radságos munkáját. Ha 
nem a legkisebb ellen-
állás irányába indulva 
csak a noteszükbe évek 
óta átmásolt telefonszá-
mokat tárcsázzák fel, 
hogy az íróasztalak mor-
zsáit összeseperjék. 

GYERTYÁN ERVIN 



Az MRT tömegkom-
munikációs kutatóköz-
pontjának felmérése 
szerint a rádióban 300 
ezer ember hallgat 
rendszeresen komolyze-
nét. A tévé zened mű-
sorait jóval többen né-
zik egyszerűen azért, 
mert ennék a közönség-
nek nagy része „min-
denevő" és kevéssé sze-
lektál. A szűkülés való-
színűleg a nem főidőben 
sugárzott „tiszta" zened 
produkcióknál, a hang-
verseny- vagy opera-
közvetítéseknél, -felvé-
teleknél várható, s véle-
ményem szerint ez ellen 
felesleges hadakozni. 
Még 300 ezer ember 
igényének színvonalas 
kielégítése sem lenne 
csekélység, de ez a szám 
a tévé operaelőadásainál 
valószínűleg megnövek-
szik. A keresztmetszetek 
meg éppenséggel a nö-
vekedést szolgálják; — 
érdemes lenne egyszer 
adatszerűen megvizsgál-
ná: mennyien figyelik a 
tartalmi kivonattal ösz-
székötött részleteket (il-
letve a megrövidített 
művet) és mennyien a 
teljes opera sugárzását. 

Mindez azonban nem 
csak közművelődési 
kérdés, hanem — és ezt 
nem lehet eléggé hang-
súlyozni — az előadá-
sok: színvonalán is mú-
lik. EJgy átlagosan há-
romórás zenemű meg-
hallgatására nyilván a 
zene valódi hívei (őket 
jelzi a 300 ezres szám) 
vállalkoznak, ők viszont 
természetszerűleg igé-
nyesek: közepes vagy 

Egy 
sikerült 
kereszt 
metszet 

ingadozó produkcióra 
kevéssé kíváncsiak. A 
tévé operaszerfcesztőjé-
nék akkor lenne könnyű 
a dolga, ha válogathat-
na a képernyőre kíván-
kozó, kiválóan adaptál-
ható előadásokban, ha 
lenne elegendő anyagi 
bázisa önálló, saját fel-
vételek elkészítésére, 
vagy ha bőségesen hoz-
zájutna kész külföldi 
filmekhez. Többnyire 
azonban airra kell szo-
rítkoznia, hogy a meg-
levő, nem televízióra ké-
szült előadásokból emel-
je ki azt. amelyhez oda-
csalogathatja a tévé 
„mindenevő" közönségé-
nek nagy részét. 

A keresztmetszetek 
éppen a csalogatást 
szolgálják; elsősorban 
arra valók, hogy a bű-
vös 300 ezres kör men-
nél jobban kitáguljon. 
Ehhez azonban olyan öt-
letes, űgyelemébresztő 
keretjátékokra vagy ösz-
szekötő szövegekre van 
szükség, amelyek érdek-
lődést keltenek, jól tá-
jékoztatnák a műről, de 

szárazságukkal nem ve-
szik el a hallgató ked-
vét Az operaszerkesztő 
becsületére legyen 
mondva: hosszú ideje 
kísérletezik a legválto-
zatosabb formáikkal és a 
legkülönbözőbb szerzők-
kel. A legutóbbi Fals-
taff keresztmetszet egyi-
ke a legsikerültebbek-
nek talán azért, mert 
miniden teketória, min-
den csináltság nélkül 
kedvesen és játékosan 
— a műhöz illően — 
„csak" az elhangzott ze-
ned részletek összeköté-
sére vállalkozott. Rom-
hányi József üde verse-
lése derűs színfoltként 
hidalta át a szükségsze-
rűen kihagyott zened je-
leneteket és éppen arra 
szolgált, hogy a széle-
sebb közönség érdeklő-
dését felkeltse. (Csupán 
abban nem vagyok egé-
szen biztos, hogy vajon 
az is pontosan megér-
tette-e az opera cselek-
ményét, aki nem ismeri 
a Falstaffot, vagy a 
Windsori víg nők 
shakespeare-i történe-
tét.) Az mindenesetre 
bizonyos, hogy ez a ked-
ves, rímes, természete-
sen illeszkedő tartalmi 
vázlat kitűnően simult 
a mű stílusához és kel-
lemesen szórakoztatta a 
nézőt. 

A zened részletek szín-
vonalas megszólaltatása 
nélkül persze öncélú 
ügyeskedés lett volna 
csupán Romhányi mun-
kája, a szegedi opera-
együttes kiemelkedő, 
csöppet sem „vidéki" 
produkciója azonban 



igazán élvezetessé vará-
zsolta a Faüstaff kereszt-
metszetszerű bemutatá-
sát és felkeltette kíván-
csiságukat a későbbi 
teljes operaközvetítés 
iránt. Gregor József 
pompás címszereplője, 
Vaszy Viktor zenei irá-
nyítása — az egész tár-
sulat tehetsége olyan je-
lentős előadást hozott 
létre, amely méltó arra, 
hogy az egész ország 
megismerje. 

Horvát Zoltán rende-
zői működése jótéko-
nyan változtatta meg a 
szegedi operarészleg 
működését: a színház 
igen sokat nyert az ő 
szerződtetésével. Annál 
érdekesebben jellemzi a 
színpadi és a televíziós 
rendezés ellentétét a 
tény, hogy ez a szakmá-
ját kiválóan ismerő és 
a télevízióban is gyakor-
lott rendező most a köz-
vetítés vezetőjeként el-
sősorban saját színpada 
követelményei hez alkal-
mazkodott és kevéssé 
gondolt a képernyő más-
fajta hatására (például 
a III. felvonás „esküvői" 
párcseréjében. S mivel 
az összekötőszöveg is 
csak jelezte Ford rásze-
dését, a kaiméra „ma-
gyarázata" itt nagyon 
hiányzott) De talán 
csak az igényes produk-
ció késztet rá, hogy szó-
vá tegyem az apró hibá-
kat: ez a váratlanul ki-
emelkedő műsor azt bi-
zonyította, hogy lehet 
és érdemes e nagyon 
nehéz műfaj területén 
is kísérletezni. 

FEUER MARIA 

JOBB A VITÁNÁL 
Felhívom nyelvészeink figyelmét egy régi' magyar 

szúnak szemünk láttára történő Jelentésmódosulására. 
A „vita" szóra gondolok. Eredeti tartalmát már Inkább 
csak az italboltokban és a kocsmákban őrizte meg, a 
legfeljebb még egyes családi otthonokban. Hogy e he-
lyeken valóban vita zajlott le, onnan tudható, hogy a róluk 
szóló híradások többnyire Így végződnek: „A vita ké-
seléssé ' fajult." Otthoni vonatkozásban pedig leginkább 
ebben a formában: „A vita hevében megfojtotta fele-
ségét." E színhelyeken kívül: a „vita" lassanként az 
„egyetértés" szó szinonimájává válik. (Kivéve talán a 
művészet világát, s azon belül is: a színházat és a fil-
met.) Mindezt nem panaszképpen mondom. Különösen 
a televíziótól nem kívánom, bogy visszaállítsa a vita 
eredeti értelmét. Az Ilyen szellemi összecsapás rend-
kívül „időigényes". Ellenkező nézetek ütköztetése, cá-
folata, gyenge pontjaik felfedezése, a támadás, a véde-
kezés, az ellentámadás s az esetleges szintézis — nem 
a képernyő műfaja. Itt megelégszünk azzal, hogy a 
„vitakérdés" megoldásában általában egyetértő, de té-
máját más-más oldaláról megvilágító, az átlagosnál 
mélyebben gondolkodó, s világosan és tömören érvelő 
partnerek ültessék el bennünk — aránylag rövid Idő 
alatt — gondolatalkat. 

Innen nézve: a televízió eddigi legtartalmasabb vitá-
jának lehettünk tanúi az ötrészes, Társadalmi előítéle-
tek című sorozat révén (rendezte Kardos Ferenc.) Bár 
foglalkoztunk már vele, úgy érzem a kritika még 
„adósa" ennek a műsornak. Valószínűleg nem is a 
tévékritika feladata; hogy társadalmunk lefontosabb 
kérdéseire villanó fényként rávilágító gondolatokat és 
megfigyeléseket továbbgyűrűztesse. A televíziónak kel-
lene rávennie Huszár Tibort és Pataki Ferencet, akik-
nek problémaérzékenysége, tudása, gondolkodásuk In-
tenzitása és eredetisége, s nem utolsósorban „televíziós 
egyénisége" százezrekben keltett érdeklődést legfonto-
sabb és legkényesebb társadalmi kérdéseink iránt — 
tekintsék — a műsor szerint — lezárt vitájukat: vita-
indítónak. Mind az öt témájuk külön-külön megérne 
annyi Időt, mint a most bevégződött sorozat. Nem ls 
szólva arról, bogy felserkentő, sőt felrázó gondolataik 
— annyi elméből visszaverődve — most váltak csak 
Igazán vitaérettekké. Mindehhez egy szubjektív meg-
jegyzést: bár a cigánykérdésről és a nők helyzetéről 
szóló viták voltak a leghatásosabbak és „Ieglátványo-
sabbak" — e problémákban Inkább az az elgondol-
kodtató, hogy még az új társadalomban ls problémák. 
Számomra még náluk is nyugtalanítóbbak és „érdeke-
sebbek" azok az ellentmondások, melyeket éppen az 
új társadalom teremtett. Kitűnő adásnak tartottam a 
társadalmi átrétegeződésrő] szólót — éppen elgondol-
kodó, töprengő hangvétele miatt, s kérdőjeles közlései-
vel. Az egyes társadalmi rétegeknek szorosabb kapcso-
latát vagy éppen a differenciáltság teljes megszünteté-
sét célzó óhajok realitását is meg kellene vizsgálni. 
(Amíg a társadalmi munkamegosztás és Jövedelem-
eloszlás különbözősége még erős realitás.) Azután filo-
zófiait ag ls: vajon ez a nem „antagonisztikus" külön-
választ ódás nem a természetes emberi-társadalmi álla-
pot-e — feltéve, hogy egyik réteg számára sem meg-
alázó. Egyszóval: kitűnő tudósaink elevenre tapintot-
tak. Be kell gyűjteni a hatásukra felrajzó gondolato-
kat. 

HÁMOS GYÖRGY 



A mai magyar próza-
irodalom kulturális éle-
tünknek enyhén szólva 
nem a legprobléma-
mentesebb területe. Pró-
zai műveket dramatizál-
ni — elvérzésre rendkí-
vül alkalmas feladat. 
Irodalmat népszerűsíte-
ni — hát igen . . . Mind-
ezek után kissé meg-
gondolkodtatónak tűnik 
az az egyébként officiá-
lis fényközlés, hogy: a 
Nyitott könyv a mai 
magyar prózairodalmat 
dramatizálva népszerű-
sítő tévéműsor. Szer-
kesztője: Katkó István 
— legújabb —, rende-
zője: Kabai Barna. 

— 1969-ben a Nyitott 
könyv vitaműsorként 
indult. Miért szakítot-
tak időközben a vita-
formával? 

— Tapasztalatunk sze-
rint — mondja Katkó 
István — a kritikusok 
nem szívesen vitatkoz-
nak az író jelenlétében, 
s főleg nem a képer-
nyőn. A viták feszélye-
zettek voltak. A szemé-
lyes jelenlét, amely ré-
gebben ínég hevesebb 
vitákra ösztönzött, most 
— nem tudni mi okból 
— gátló tényezővé vált. 
Újabban csak egy kri-
tikust hívunk meg, aki 
bemutatja az írót. A 
műsor bevallottan pro-
pagáló jellegű. 

— Talán érdemes lett 
volna forszírozni a vi-
tát. Esetleg csak kriti-
kusok között. Több 
szempontból is hasznos 
lett volna, ha a kriti-
kusok végül mégiscsak 
belelendülnek... A Nyi-
tott könyv népszerű 
műsor. Miben látják az 
okát ennek? 

— Évente tizenkét 
mai magyar regényt, — 
illetve novelláskötetet — 
mutatunk be: azaz ti-
zenkét mai tárgyú tévé-

Gondolatok 

a 

Nyitott 

könyvről 

játékot... Ez egyben 
arra is válasz, miért 
fogadja olykor a kritika 
fanyalogva a Nyitott 
könyv egy-egy adását. 

— Hogyan válogatnak 
a megjelenő művek kö-
zött? 

— Szinte minden 
nyomdai levonatot elol-
vasunk. Figyelembe 
vesszük a kiadó értéke-
lését is, de neim mindig 
annak alapján döntünk. 
Gyakran értékes mű-
vekről le kell monda-
nunk, mert a túlzottan 
epikus írások nem al-
kalmasak dramatizálás-
ra. A naplóklkai, vissza-
emlékezésekkel sem tu-
dunk mit kezdeni. 
Könnyebb volna a dol-
gunk, ha klasszikus mű-
vek közül válogatnánk, 
de inkább vállaljuk a 
rizikót a mai magyar 
irodalom népszerűsítése 
érdekében. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy a 
válogatás nem protoko-
láris szempontok alap-
ján történik; a mi ese-
tünkben ez nemcsak 

helytelen, hanem egye-
nesen fából vaskarika 
volna. A fő szempon-
tunk a dramatizálható-
ság és a mondanivaló 
szocialista eszmeisége. 

— Említette, hogy a 
Nyitott könyv lényegé-
ben tévéjátékokat mutat 
be. Nem gondoltak arra, 
hogy az epikát ne más 
műfajba ültetve igye-
kezzenek népszerűsíte-
ni; vagyis, hogy éppoly 
bevallottan vállalják az 
illusztratív jelleget is, 
mint a .propagálót? 

A rendező és a szer-
kesztő véleménye e te-
kintetben nem egyezik 
meg. 

— Véleményem sze-
rint — fejti ki állás-
pontját Kabai Barna — 
egy-egy művet akkor 
reprezentál a legjobban 
ez a műsor, ha jó tévé-
játék formájában mu-
tatja be. A dramatizá-
lásbeli hűség természe-
tesen a mi esetünkben 
még fontosabb, mint 
egyéb adaptálások so-
rán, mégsem szeretnék 
pusztán illusztrációs 
anyagokat gyártani. 

— Én szívesen vállal-
nám — veti ellen Katko 
— bevallottan az il-
lusztrálást. Olyasmire 
gondolok pl., hogy egy-
egy szereplő megeleve-
nedhetne, önálló mono-
lógok formájában, az 
epikus cselekményből 
kicsit kilépve mutatkoz-
hatna be; jó volna pél-
dául egy - műsorvezető, 
aki a figurákat „kilép-
teti" stb. 

— Számos gondjuk 
közül melyik a legége-
tőbb? 

Az utóbbi másfél-két 
évben a magyar regény-
irodalom visszaesett... 
S ez sajnos megnehezíti 
a mi munkánkat is. 

KAMOCSAY ILDIKÓ 



Ruttkai Eva és Latinovlts Zoltán 

Latinovits Zoltán, Szemes Mari és Kallai Ferenc. Operator: Bíró Miklós. 

Kállai Ferenc és Szemes Mari 
(Inkey Allce felvételei) 

címmel készít tévéfilmet Szakonyi 
Károly forgatókönyvéből Dömölky 
János. Főszereplők: Ruttkai Éva, Benn a szobában 
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