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A banalitás jogosultsága 
INGMAR BERGMAN: ÉRINTÉS 

ha egy nagy művész, már sokszo-
rosan bizonyított tehetségével, bizarr 
témákhoz nyúl és rendhagyó élete-
ket ábrázol, annál talán csak az le-
het érdekesebb és tanulságosabb, 
amikor váratlan elhatározással a ba-
nalitás felé fordul, s mint a bűvész, 
a teljesen üres kalapból elegáns 
mozdulatokkal az életnek ugyanazt 
a lenyűgöző, sokértelmű gazdagságát 
húzza elő, mint amihez közönségét 
már korábban hozzászoktatta. 

Az Érintés, Bergman 35-ik filmje, 
ilyesfajta bravúrteljesítmény. A ka-
lap — azaz a jelen esetben a szerep-
lők élete, egyénisége és maga a há-
zassági háromszög-szituáció valóban 
teljesen üres, illetve érdektelen és 
átlagos. Karin mintaszerű polgári 
házasélete éppolyan banális, mint 
Dávid, a fiatal amerikai régész neu-
rózisokkal terhelt egyénisége, s vol-
taképp föl sem merül a lehetősége 
annak, hogy ez a szerelem gyökeres 
változást hozzon Karin életébe. Ket-
tejük szerelme, még a szenvedély 
csúcsain is, süketek párbeszéde ma-
rad, két önzés — egy neurotikus-
erőszakos, meg egy nőies-gyakorla-
tias-konvencionólis — monológja, 
csupa suta közhelyből és banalitás-
ból összerakva. Az egész történet 
— megismerkedés, szerelem, válság, 
fölfedeztetés, szakítás — maga a 
banalitás, önmagában nem mond 
semmit, s utána a szereplők élete 
lényegében változatlanul folyik to-
vább. 

Mit akart mégis Bergman? Anél-
kül, hogy hősei bármelyikével azo-
nosítaná magát vagy a nézőt azono-
sulni engedné — az átlagost képvi-
selő emberek cselekvési, döntési in-
dítékait kutatja, azt a lelki szférát, 
amelyben magasabbrendű motivált-
ság vagy rendkívüliség híján a ma-
gatartást, még a szenvedély állapo-
tában is, egyfelől irracionális erők, 
másfelől trivialitások határozzák 
meg. Nem kétséges, hogy, mint leg-
többször, Bergmant most is a nő bel-
ső világa érdekli jobban. Az egész 
film, még kamera-állásaiban is, 
mintegy Karin testközelségében, az 

ő erősen körülhatárolt világának 
szenzuális „'bioszférájában" mozog, s 
a szerelmet magát is az ágy magas-
ságában, Karinnal együtt gyötrelme-
sen átéljük, minden triviális és föl-
emelő, nevetséges és szenvedélyes 
mozzanatával. Már amikor a film 
legelső képsorában Karint halott 
anyja ágyánál meglátjuk, a kórházi 
szoba szigorú, steril fehérségével ki-
áltó ellentétben álló melegvörös ka-
bátjában, amint megsimogatja a ha-
lott kezét, lezárja a szemét, s végül 
elsírja magát, Bergman finoman és 
határozottan kijelölte azt a lelki sí-
kot, amelyen a történet majd lezaj-
lik: érintések, simogatások, érzelmek, 
sejtések, érintkezések szavakon-
és gondolatokon-inneni világa ez, 
amelynek demarkációs vonalait a 
családi reggeliző-asztal, a mosógép, 
a porszívó, a fürdőszoba, a konyha 
és az ágy jelöli, eseményei pedig jó 
és rossz szeretkezések, egy pohár 
ital, egy vacsora, egy cigaretta, a 
gyerek első szerelmi csalódása, a 
nagymosás vagy a menstruáció. 

Bergman ennek a világnak ítélet-
nélküli föltérképezésére vállalkozik, 
és olyan optikát alkalmaz, amely, 
akár a mikroszkóp, a szabad szem-
mel alig látható trivialitásokat ará-
nyosan nagyítja föl, míg csakugyan 
valódi történésekké, érzésekké, konf-
liktusokká nőnek. Ebben a lépték-
rendszerben, amelyben a film végig 
megmarad, a banális történet egy-
fajta erős belső jogosultságot kap, 
mert hiszen egy teljes élet — Kari-
né — fonódik köréje a maga gazda-
gon áradó mikro-történéseivel. A 
házaspár életének ábrázolásába is 
éppencsak leheletnyi iróniát kever 
Bergman: lakásuk, kertjük, egész 
életvitelük, mindenük már-már a 
giccs határáig szép, kényelmes, cél-
szerű és tökéletes. Andreas a legjobb 
férj, apa és rokon, akit csak képzel-
ni lehet, s Karinnak nincs is akkora 
fantáziája, hogy jobbat képzeljen 
magának. Amikor a másik férfi 
megjelenik az életében — tizenhá-
rom évi boldog házasság után — és 
a maga infantilis erőszakosságával 



követelőzni kezd, Karin ösztönszerű-
en elvárná tőle, hogy mintegy bele-
illeszkedjék ő is a tökéletes családi 
idillbe, s kitöltse a délutánjait az 
ebédutáni mosogatás meg a családi 
vacsora közt. 

Dávid nagyon más alkat: üldözte-
tésének neurotikus emlékeit hozza 
magával, erőszakos, gyermetegen kö-
vetelőző, szeretkezésében is önző, 
magányos és kiszolgáltatott, akár 
egy vadállat, de voltaképp nem kí-
nál semmiféle alternatívát Karin 
élete helyett, csupán egy hasonló, 
bár alighanem szerényebb, polgári 
idillt, ö is csak legfeljebb jó szak-
ember, rendes ember, akár a'férj, 
semmi több, a rendkívüliség látsza-
tát csak neurózisa kölcsönzi neki, 
amitől kiszámíthatatlanná válik 
ugyan, de értékesebbé nem. 

Bergman, aki a banalitás e föltér-
képezésével nem érte be, hanem leg-
utóbbi nyilatkozata szerint most 
A víg özvegy megfilmesítésére ké-
szül, semmiféle morált nem fűz a 
történethez, sem érzelmileg, sem 
gondolatilag nem kötelezi el magát, 
s az a folyamat, amit a nézőben el-
indít, ugyancsak a fölfedezés, a rá-
csodálkozás, a megismerés, az ana-
lízis szellemi izgalmához hasonló, 
nem az ítéletalkotáséhoz. A három 
szereplő természetesen társadalmi-
lag is motivált, sőt: teljesen megha-
tározott és előre látható pályán mo-
zog, de a film nem elsősorban arról 
szól, hogy miért járják be ezt az elő-
re látható utat, hanem arról, hogyan. 
A szerelem teljesen megmagyaráz-
hatatlan erőként tör be Karin életé-
be, s érdekei ellen. Ugyanilyen meg-
magyarázhatatlanul változik is, 
amikor Dávid eltűnik egy időre a 

maga ismeretlen életébe, majd visz-
szatér onnan: a szakálltalanná vált 
arc megdöbbentő, megszokhatatlan 
különbözősége csodálatos láttató 
erővel fejezi ki Karin saját érzelmi 
változását: ez már nem az az ember, 
aki elment. Bergman ábrázoló ké-
pessége ebben a szenzuális közegben 
sohasem tapasztalt gazdagságot va-
lósít meg, mintha leegyszerűsödve 
megérte volna saját klasszicizmusát. 
A film minden pillanatában egy 
rögeszmésen céltudatos elrendező 
akarat hatalmát érezzük, és a há-
rom nagyszerű színész alakítása 
olyan fúgává áll össze, mintha 
egyetlen zseniális kéz játszaná egy 
mesterhegedűn. 

Az egyetlen disszonánsnak tetsző 
hang ebben a fúgában a régi Berg-
mané: valamiért szükségét érezte, 
hogy itt Is szimbólumot használjon, 
mint régen majdnem mindig. A 
templom falából kibontott, szép re-
neszánsz madonna, az ötszázéves ál-
mukból föléledt bogár-lárvákkal 
idegen és fölösleges elemnek hat eb-
ben a történetben, amelynek va-
rázsát nem utolsósorban éppen az 
adja, hogy senki és semmi nem több 
benne önmagánál, s a fölszín is pon-
tosan azt mutatja, ami mögötte van. 
Holott még a kísérőzeneként szolgá-
ló, hangszerelt változataiban min-
denféle látszat-értelmekkel fölruhá-
zott egyetlen buta kis keringőszerű 
dallam is azt húzza alá, hogy ez az 
ábrázolt világ ilyen, ennyi és semmi 
több. 

Ami persze annyit jelent, hogy, 
mint minden emberi élet, végtele-
nül gazdag és bonyolult — csak lát-
ni és láttatni keU. 

VAJDA MIKLÓS 



Folytatva a témát... 
Mark Donszkoj nemrégen fejezte 

be új filmjének, a Nagyezsda- rtak 
forgatását, mely Nagyezsda Konsz-
tantyinovna Krupszkajáról szól, aki 
végig kísérte Lenint a forradalmi 
harc hosszú és nehéz útján. 

— De Nagyezsda Konsztantyinov-
na alakja nemcsak ezért érdekes, 
mondotta filmjéről Mark Donszkoj. 
Saját forradalmi, pedagógiai, nép-
művelői tevékenysége is igen jelen-
tős. Nem véletlen, hogy az ENSZ 
Nevelésügyi, Tudományos és Kultu-
rális Szervezetének a díja az ő ne-
vét viseli. Életének valamennyi ér-
dekes eseményét azonban egyetlen 
film keretében lehetetlen felölelni. 
Csupán azokra a jelenetekre szorít-
koztam, amelyek a fiatal Vlagyimir 
Uljanowal való megismerkedésének 
a történetét mesélik el. Elhatározá-

sáról, hogy életét Lenin mellett a 
forradalomnak szenteli. 

Egy fiatal nő lemond arról, hogy 
úgy éljen, mint a szokás diktálja, 
mint a többiek, az emberek többsé-
ge él — ilyen elhatározás nem min-
den előzmény nélkül támad fel va-
lakiben. Ilyen volt az apja életének 
rá tett mély hatása. Krupszkaja 
édesapja, mint százados, egy kis vá-
ros járási főnöke, látszólag a többi 
katonatiszt életét éli. Ám a valóság 
más. „Nem kívánatos elemekkel" ba-
rátkozik, lázító könyveket olvas, 
börtön helyett kórházat építtet. Vé-
gül megfosztják tiszti rangjától, 
anyagilag tönkreteszik, még attól a 
jogától is megfosztják, hogy nagyvá-
rosban lakjon. Tüdőbaj vetett véget 
életének. A másik megrendítő hatás 
Szofija Petrovszkaja volt Ez a nemesi 

Jelenet a Hímből 



Natasa Belovosztyikova — Krupszkaja 
szerepében 

származású leány részt vett a cár 
elleni merényletben, ezért kivégez-
ték. Nagyezsda Krupszkaja mind-
össze néhány pillanatig látta őt, ám 
az életet olykor ilyen pillanatok 
döntik el, amelyek erkölcsi, szellemi 
töltetet adnak az embernek. S ta-
lán a legmélyebbre ható: Lev Tolsz-
toj. Gondolatai az önképzésről ez-
időben számos útkereső fiatal életé-
ben döntő szerepet játszották. Tolsz-
toj hatalmas egyéniségének hatása 
alól Nagyezsda Krupszkaja sem 
vonhatta ki magát. Még levelet is 
írt Tolsztojnak, s választ kapott tő-
le . . . Az erős szellemi hatások ez 
időszakában ismerkedett meg és kö-
tött barátságot Leninnel. 

Ütjaik 1894-ben Szent Péterváron 
keresztezték egymást, s azután már 
egymás mellett haladtak. A nézők a 
film hőseitől jövőjük küszöbén vál-
nak el: Szibériában, Susenszkoje fa-
luban, ahová Lenint 1897-ben szám-
űzték. Krupszkaja ufai száműzetési 

Középen: AndreJ Mjagkov — (Lenin sze-
repében és Natasa Belovosztyikova 



helyéről ide kérelmezte az áthelye-
zését. 

Donszkoj előző két filmjét, a Le-
nin anyjáról, Marija Alekszandrovna 
Uljanováról készített Anyaszív és 
Anyai hűség című alkotásait Állami-
díjjal jutalmazták. A Londoni Film-
fesztivál nagydíját is elnyerte a két 
filmmel. A díj azért is figyelemre 
méltó, mert a nézők ítélete alapján 
kapta meg a neves rendező. 

— E két filmemet — mondja 
Donszkoj —, mint egyébként számos 
más filmemet is az asszonyi hőstett-
nek szenteltem, e két esetben egy 
különleges asszonynak — Lenin 
édesanyjának. Férje meghalt, hat 
gyermekéről magának kellett gon-
doskodnia, idősebbik fia a cári bi-
tófán fejezi be életét, Anna lányát 
börtönbe zárják, Vlagyimir fiát po-
litikai tevékenysége miatt kizárják 
az egyetemről, Olga lánya tífuszban 
hal meg, Marija lányát bebörtön-
zik.. . Házkutatások, börtönök, 
száműzetések, emigrálás. Minden 
gyermeke hivatásos forradalmár 
lett. Honnan ez a lázadó szellem a 
vidéki államtanácsos különben sze-
rény, egyszerű családjában? Itt ju-

Mark Donszkoj 

tunk el a forráshoz, amelyet e két 
filmben, s most a Nagyezsdában is 
fel akartam tárni: a nép szolgálatá-
nak szelleme. Az egész család ennek 
szentelte életét, a házban az őszinte 
nemeslelkűség, az igazság tisztelete 
uralkodott, a műveltség, a családta-
gok szívélyes kapcsolatának légkö-
re. A Leninhez közel álló emberek-
nek ez a szelleme annyira megraga-
dott, hogy a Marija Uljanovnáról 
készített filmek után is tovább fog-
lalkoztatott, így határoztam el, hogy 
ismét visszatérek ehhez a témához. 
Ez az új filmem, a ,Nagyezsda' ke-
letkezésének története. Egyébként 
engem a tetteknél mindig jobban ér-
dekeltek a tettek motívumai, a tet-
tek forrásai. Már annak idején Gor-
kij önéletrajzi trilógiájának megfil-
mesítésekor is. Ugyanilyen ok — az 
emberi tettek, magatartás és szel-
lem forrásainak feltárása — vezetett 
Osztrovszkij Az acélt megedzik cí-
mű könyvének a megfilmesítésében, 
és azokban a filmekben, amelyeket 
a Nagy Honvédő Háború ihletett. 



Ezek a Szivárvány és az Akiket 
nem. lehet leigázni. Három utolsó 
— Lenin életével kapcsolatos — fil-
memben alkotói irányvonalam ter-
mészetes folytatását látom. A Na-
gyezsda című filmben a fiatal Lenin 
szellemi élete érdekelt. Ennek a gon-
dolatnak a jegyében belső szükség 
volt számomra, hogy két igazi forra-
dalmár, Vlagyimir Uljanov Lenin és 

Nagyezsda Krupszkaja megismerke-
désének és szerelmének történetét 
filmre vigyem. Nem Lenin mond-
ta-e, hogy „ . . . a kommunizmusnak 
nem az aszketizmust kell maga után 
vonnia, hanem az életörömet, az 
élet szeretetéből fakadó frissesé-
get." Erről szól a Nagyezsda című 
filmem. 

V. CYOM1N 



Ártatlan gyilkosok 
A krimi műfajának aránya: tíz 

jóra jut ezer elkoptatott, sablonos 
verzió. Ember legyen a talpán, aki 
összehoz egy ezeregyediket, amely 
újszerű cselekményszövéssel tizen-
egyre növeli a jók számát. 

Maár Gyula és Zimre Péter „Vég-
játék" című forgatókönyvével ilyen 
kísérletet tett. Elismerem, volt egy 
jó alapötletük, de azt is hozzá kell 
tenni: a nyomtatott formában há-
rom éve megjelent forgatókönyvben 
nem tudtak átgázolni a tripla ötlet-
szaltót kívánó alap-idea ingoványán. 
(De vajon szükségszerű volt-e a jó 
duplát rossz triplává erőltetni?) 

Várkonyi Zoltán, a krimi-ügyben 
is nyughatatlan rendező mégis bí-
zott az alapjában csakugyan eredeti 
alapelgondolásban és nagyon erőtel-
jes, hasznos átdolgozás után elkészí-
tette belőle az Ártatlan gyilkosok 
című új magyar bűnügyi filmet. 

Bűnügyi? A hirdetések erről be-
szélnek. A bökkenő ott van, hogy az 
alapötlet (és a belőle kreált, némi-
leg ráutaló cím) nem-bűnügyi fil-
met tartalmaz. Nem is a bűnügyi 
film paródiáját — ebben önmagában 

nem is volna semmi újszerű. A do-
logban frappáns és újszerű az, hogy 
bűnügyi film volna (pontosabban 
kellene, hogy legyen) — valóságos 
bűnügy nélkül. Hátborzongató, meg-
ismételt és hatványozott játék a 
gyilkolással, a nyomozással —gyilko-
lás és nyomozás nélkül. Rendkívül 
eredeti idea. Ha azonban valaki ki-
talál valamit, akkor elsősorban tő-
le várható el, hogy tartsa is magát 
következetesen a saját kitalálásá-
hoz. Boldoguljon vele, kínlódjon ve-
le, szórakoztasson vele. 

Nem szeretnék igazságtalan lenni 
— ezért a gondolatmenetet itt át-
menetileg elvágom (kritikában meg-
tehető — krimi-félében lehetőleg 
nem!). Az utóbbi, a szórakoztatás 
ugyanis — máig ki nem fejtett fő 
kifogásom ellenére — a film túl-
nyomó hányadában jelen van. És 
ezért mind a rendező, mind a for-
gatókönyvírók, mind Somló Tamás 
operatőr elismerést érdemel. A hu-
mornak egy nem harsány, nem pa-
ródiás, inkább incselkedő jellegű 
fajtája mindjárt az indításnál ro-
konszenvet kelt és játékos komoly-



talanságával uralja a filmet. Ez az-
zal a nem csekély eredménnyel jár, 
hogy a krimi valamennyi rekvizitjé-
vel találkozunk a magányos háztól 
a padlóreccsenésig, a hasmánt elte-
rülő, hátbadöfött tetemtől a kilátás-
talanul zuhogó esőig, a titokzatosan 
elnémult távbeszélőtől az áldozat kí-
sértő szelleméig — és mégsem a 
bárgyú riogatás „grand-guignol" 
hangulata uralkodik a nézőtéren, ha-
nem a mosoly. Az imént soroltak 
helyeselt légkörét, ritmusát rendező 
és operatőr szerencsés beállítások-
kal, tempóérzékkel, a színészi ma-
gatartások idevaló meghatározásával 
biztosítják. 

Kénytelen vagyok visszakanyarod-
ni arra: mi hát a kifogás? Miért el-
fogadhatatlan egészében valami, ami 
java részében elfogadható, sőt, kelle-
mes? Más művészet köréből vett ha-
sonlattal válaszolhatok. Egy poénra 
írott vers egésze veszít addig fel-
halmozott értékeiből, ha a poén 
nem az övé, nem az, ami felé az 
egész versépítmény tartott. A for-
gatókönyv eredeti címét kölcsönöz-
ve, éppen a „végjátékkal" van baj. 
Egy őrületbe hajszolódott fiú rette-
netes, gyilkos és öngyilkos tette sem-
miképpen nem fér ennek a játéknak 
a keretébe. Hirtelenében merőben 
más hangulatba és alapállásba ker-
getődünk a film végén, mint ami-
lyent a film menete élesztett, támo-

gatott. A mű egésze semmiféle mé-
lyebb pszichologizálásra nem kész-
tet, nagyon helyesen nem is akar, 
semmiféle alapos tanulságot nem 
akar kerestetni velünk, nem kíván 
sugározni — s a végén mintha azt 
kiáltaná egy ide nem kívánkozó 
mementó erejével: nem szabad ját-
szani! 

No de hogy mondhat ilyet egy 
film, amely maga a szemtelen játék 
a borzalommal?! Tehát semmikép-
pen nem maga a borzalom. 

Ennek a filmnek olyan szüksége 
lett volna egy nagy befejező ötletre, 
mint az egészséges embernek a le-
vegőre. Enélkül nincs kész. Követke-
zésképp idegen mű végét hordja 
magán — a végjátékot nem sikerült 
kitalálni. A nagymértékben megja-
vult, játékosabbá vált, koloncoktól 
megszabadult végleges forgatókönyv-
ben ez a hiba erősebben kiugrik, 
mint a nehézkesebb, némileg pszi-
chologizáló, sokkal tisztázatlanabb 
műfajú eredetiben. 

Vukán György aláfestő zenéje jól 
támogatja a rendező választott, já-
tékos alapstílusát, klasszikus idéze-
teiben is. A színészek jók, a „férfi-
film" fő szerepeit Mensáros László, 
Huszti Péter és Tahi Tóth László 
alakítják. Sunyovszky Szilvia ezúttal 
inkább csak látványosság — igaz, 
annak sem utolsó. 

RAJK ANDRÁS 



LENGYEL PANORÁMA 
Nem is olyan régen, két-három 

évvel ezelőtt, gyors fellendülést re-
méltek a lengyel film-futurológu-
sok: az apályt, mondották, bizonyos 
objektív és szubjektív körülmények 
jobbrafordulásával az ötvenes évek 
végének új hullámához hasonló vi-
rágkor követheti. Néhány jelentős 
mű született is (Közjáték, Nyírfaliget, 
A korona gyöngye, A szerelem ana-
tómiája stb.), a lengyel filmművészet 
általános színvonalára, problémalá-
tására, eszköztárára azonban a tar-
tós középszerűség volt jellemző. A 
rossz sorozat — sajnos — még ma 
sem szakadt meg; a legfrissebb be-
mutatók tétova útkeresésről s egyen-
lőre csak szerény eredményekről be-
szélnek. Magyarázat és mentség ter-
mészetesen bőven akad. Csak az is-
mertebb alkotókat megemlítve: 
Andrzej Wajda a Mennyegző után 
színházban rendez (rebesgetik, hogy 
vissza fog térni a kamera mögé), 
Kawalerowicz a balsikerű olaszor-
szági kiruccanás után még nem ta-
lált magára, Skolimowski egyenlőre 
nyugaton készült meglepően gyenge 

krimi-filmjével (Király, dáma, ász) 
képviselteti magát a lengyel mozi-
műsorban. Kevés a tehetséges debü-
táns. A „szűk esztendők" okait ku-
tatva egyesek szervezési gondokat 
emlegetnek, mások a merész kísér-
letező kedvet hiányolják (most is 
állandó beszédtéma „a magyar pél-
da" s a Balázs Béla Stúdió működé-
se) ; bizonyára más fehér folt is akad 
a filmgyártásban. A tények minden-
esetre tények: a lengyelek még nem 
tudták visszanyerni a filmművészet-
ben méltán kivívott és sokáig birto-
kolt előkelő pozíciójukat. 

A filmátvétel keretében bemuta-
tott nyolc mű megtekintése után ne-
héz összefoglaló képet alkotnunk a 
mai lengyel filmről, ám ha figyelem-
be vesszük, hogy az előzményeket 
többé-kevésbé ismerjük, a tendenci-
ák így is kirajzolódnak s bizonyos 
összefüggések a gyorsmérleg készíté-
se során is felismerhetők. 

Kezdjük azzal, ami — ha nem is 
feltétel nélkül, de alapkoncepcióját 
tekintve — tetszett: Józef G^bski és 
Antoni Halor Szokások leírása című 

Wojclech J. Has: Szanatórium a homokóra alatt 



Janus Nasfeter: Pillangók 

filmjével. A dokumentumba oltott 
játék, vagy ha úgy tetszik, játék-
filmbe oltott dokumentumsorozat 
sztorija megfelel az etnográfiai 
csengésű címnek: fiatal egyetemis-
ták felkerekednek, hogy a jövő szá-
mára rögzítsék egy település nyel-
vét, dalait, hagyományait. Olyan fa-
lut keresnek fel, melyet a németek 
a háború idején földig romboltak — 
mindössze egyetlen család maradt 
életben. Ez a család viszont néma-
ságba burkolódzik: senki sem haj-
landó feleleveníteni az egykori él-
ményeket. A szituáció nagyjából 
megegyezik Zolnay Pál Fotográfiájá-
nak rejtett s fokozatosan feltáruló 
konfliktusával. A dráma parazsa ak-
kor lobban lángra, mikor fény de-
rül a titokra. Félszavakból és vallo-
másokból áll össze a kép, miközben 
a két szemlélet, a két világfelfogás 
ütközik — a fiataloké és az örege-
ké — látványos nagyjelenetek nél-
kül is egymással. G^hski és Halor 
nem színes mesét szerkesztettek, ha-
nem a lélek mélyére igyekeztek ás-
ni. A Szokások leírása elsősorban 
életszerű természetességével ragadja 
meg a szemlélőt. Azokon a pontokon 
válik erőtlenebbé (úgy vélem, tör-
vényszerűen), mikor a rendezőpár a 

regényes szerelmi motívumokat fö-
löslegesen fölerősíti. 

Krzysztof Zanussi nevét a tájéko-
zott mozinéző már megtanulta. A 
Megvilágosodás szervesen kapcsoló-
dik a most még szerény életmű ko-
rábbi darabjaihoz: ezúttal is a pá-
lyakezdés, az érvényesülés, a kap-
csolatteremtés gondjairól és lehető-
ségeiről mondja el véleményét a fi-
lozofikus hajlamú s a filmet egyfaj-
ta „tudományos kifejezési lehető-
ségnek" tekintő rendező. Hőse — 
fiatal fizikus, aki önmagával, család-
jával, környezetével egyaránt sok-
szor birokra kel, sokat próbál és 
még többet vitatkozik, amíg helyét 
az életben megtalálja. Zanussi is bő-
ségesen felvonultat dokumentumo-
kat, interjúfüzére eredeti — ezzel 
szemben a film bizonyos részei, leg-
inkább befejező képei tételszerűek 
s a „hallgattassák meg mindenki vé-
leménye" alapállás kétségkívül el-
nyomja kissé az egyébként egyértel-
műen progresszív alkotói mondani-
valót. 

Wojcieh J. Has Szanatórium a ho-
mokóra alatt című, bonyolult szim-
bólumokkal és sajátosan lengyel 
történelmi utalásokkal telezsúfolt 
drámája az idei cannes-i fesztiválon 



került bemutatásra — elutasító kö-
zöny, jobb esetben kétkedő fenntar-
tás kíséretében. Az eszmei-művészi 
cél: egy ember sorsában láttatni a 
múltat és a jelent, politikai változá-
sokat és csoportok harcát, a nemze-
ti küzdelmet és a felnőtté érés lép-
csőit, döbbenetes vízióba sűrítve az 
ifjúi eszmélkedés sorsdöntő találko-
zásait, élményeit, gondjait. Nagysza-
bású freskót ígért, Wojciech Has 
azonban nem ura roppant anyagá-
nak. Arról nem is szólva, hogy a 
Szanatórium a homokóra alatt mo-
zaikokra esik szét, a jelenetek „át-
kötései", az ismétlődő motívumok, a 
szürrealista képsorok megannyi rej-
télyt sűrítenek magukban, a rende-
ző túlbonyolítja a cselekményt. 

Két új lengyel film is foglalkozik 
a tizenévesek világával. Nasfeter 
műve, a Pillangók gyermekek és fel-
nőttek kapcsolatáról, az első mély 
érzelem születéséről (no és persze az 
életreszóló sebekről) szól; a Batory-
rendezte Furcsaságok tava pedig a 
családi fészek megbillent egyensúlya 
— és saját bizonytalansága — követ-
keztében válságba kerülő csitri lány 
hányattatásait beszéli el. Nasfeter 

remek gyerekszínészeket talált, al-
kotása azonban nem meggyőző: csu-
pa „felnőttes" mondatot ad szerep-
lői szájába, jellemfestése — a pszi-
chológiai ábrázolást is ideértve — 
túlságosan vázlatos. A Furcsaságok 
tava erénye, hogy nemcsak a gene-
rációk között feszülő ellentéteket 
láttatja, hanem a fiatalok érdek 
összeütközéseit is, bár ez a film 
sem mentes a sablonoktól, még a 
deus ex machina-befejezéstől sem. 

Látszólag mai témát dolgoz fel, 
valójában azonban kitaposott ösvé-
nyeken halad Lenartowicz őrültség 
című filmje (szó szerint: Megszál-
lottság, dehát ez a cím 1942 óta fog-
lalt a filmtörténetben). Ez a krimi-
elemeket is magábaolvasztó mű azt 
az ősrégi „szellemességet" illusztrál-
ja — sajnos, nem szellemesen és 
nem is hitelesen —, hogy a házas-
ság bilincseinek elviseléséhez leg-
alább három ember szükséges. Az 
alapállás: férj, feleség, szerető. A 
házaspárnak nincs gyermeke, a sze-
rető viszont egy-kettőre teherbe 
esik. Lenartowicz elbagatellizálja a 
drámát és minden poént a nej bor-
zalmas bosszújának előkészítése ér-

Stanislaw Lenartowicz: őrültség 



Jozef Gebskl és Antonl Halor: Szokások leírása 

dekében játszik ki. Az őrültségen 
az sem segít, hogy kitűnő színészek 
próbálják meg elhitetni a banális 
fordulatokat: a hosszabb ideje csak 
színházban foglalkoztatott Stanislaw 
Mikulski és a Közjátékban feltűnt 
Barbara Wrzesinska. 

Végül néhány szót a szórakoztató 
filmekről. Nem is olyan régen az 
Éva aludni akar volt a mérce: ma 
legalább egy-két klasszissal gyen-
gébb filmeket forgatnak. Nem sok 
jót mondhatunk Stanislaw Bareja 
Kerestetik ... kerestetik című vígjá-
tékáról, melynek cselekménye egy 
rejtélyes képlopás körül bonyolódik, 
humorforrása pedig szakállas ötlet: 
egy férfi nőnek öltözve kavar felfor-
dulást és szenvedélyt. Feltehetően 
közönségfilmnek szánták a Félté-
kenység és orvostudomány című 
drámát is: Janusz Majewski egy 
harmincas évekbeli híres Choro-
manski-regényt vitt vászonra. Ewa 
Krzyzewska játssza a „végzet asz-
szonyát", ügyesen pendlizve joviális 
férj és délceg szerető között. A szto-
ri sok fordulata és a film hangsze-
relése (felfokozott szenvedélyek! sej-

telmesség! irodalmiaskodó dialógu-
sok!) a harmincas évek stílusára 
emlékeztet — a banalitásoktól el-
idegenítő irónia nélküL Ez az ízig-
vérig kommerszfilm legfeljebb any-
nyiban tekinthető mainak, hogy me-
rész szexjelenetek és naturalista be-
tétek (operáció) tarkítják. 

A lengyel film „gyengélkedése" 
— mint az idei termésről szóló kró-
nika bizonyítja — tovább tart. Bár 
ami azt illeti, van tanulnivalónk is 
a lengyelektől. A filmklubmozga-
lom erőteljesen fejlődik, tudományos 
és ismeretterjesztő kiadványok sora 
jelenik meg a filmművészetről, jó-
néhány érdekes kisfilm született az 
utóbbi időben. Tetszenek a lengyel 
híradók: a heti két (!) kiadás szá-
mai friss természetességgel és oldott 
hangvétellel (soha nem a vezércik-
kek nyelvén) számolnak be a hazai 
közélet és a külföld eseményeiről. 
Mindez sok — és mégis kevés, hi-
szen ez a filmgyártó ország a közel-
múltban mestereket és mesterműve-
ket adott a világnak... 

VERESS JÓZSEF 
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Rokonszenves és fon- Idén a fesztivál alap- hetett végig naponta, 
tos szerepet tölt be a szabálya némiképpen összesen 44 új alkotás 
locamoi fesztivál, amely módosult: míg régebben szerepelt a műsorban, 
— idén immár húszon- csakis az elsőfilmesek amelyet a fesztivál ve-
hatodszor — rendezte versenyét rendezték Lo- zetősége azzal a dekla-
meg a fiatal filmesek carnoban, most első, rált céllal válogatott ősz-
alkotásainak seregszem- második és harmadik sze több mint két tucat-
léjét. Ez a Lago Maggi- alkotásaikat nevezhették nyi országból, hogy ké-
ore svájci partján fak- a rendezők. A hivatalos pet adjon „a mai film-
vő kellemes üdülőváros filmverseny mellett Sza- művészet újszerű törek-
— (mintha Tihany és bad fórum címmel he- vésőiről" — elvben le-
Balatonfüred épült vol- lyet adtak egy külön hetőséget kínál arra, 
na egybe, részint olasz vetítéssorozatnak, ame- hogy a holnap filmmű-
reneszánsz, helyenként lyen pályakezdő rende- vészeiének tendenciáit, 
késő-gótikus stílusban) zők mutatták be alkotá- perspektíváit próbáljuk 
— mellesleg jelentős saikat, illetve megren- kitapogatni. Ezek a pers-
magyar filmsikerek szín- dezték a FIPRESCI he- pektívák — legalábbis a 
helye is csaknem egy tét is, műsorán öt olyan Locarnoban látott „fia-
évtizede: itt nyert díjat filmmel, melyeket a tal filmek" tükrében — 
1965-ben Szabó István nemzetközi filmkritikusi nem túl kedvezőek; elte-
az Álmodozások korá- szervezet válogatott ösz- kintve a kivételt képe-
val, illetve 1967-ben az sze. Délelőttönként a ző, néhány valóban ere-
Apó-val; 1968-ban Elek svájci filmművészet tör- deti és őszinte alkotás-
Judit a Meddig él az em- ténetéből rendeztek ret- tóL 
ber-rel, 1969-ben Simó rospektív vetítéssoroza- Ügy tetszik, világszer-
Sándor a Szemüvegesek- tot, s ha valaki eltekin- te szívesen — és olykor 
kel, 1970-ben Kézdi-Ko- tett ez utóbbi program- meglepő sikerrel — mű-
vács Zsolt a Mérsékelt tói, akkor is legalább veilik azt a filmtípust, 
épöv-veL négy játékfilmet néz- amelyet „a sznobok 

Jelenet a belga Michel Hulsman: Ras le Bol című filmjéből 



zel vadászfegyverrel a 
menekülő néger táncos-
nőre . . . Kísértetiesen 
hasonló alaphelyzetre 
épül a nyugatnémet Ró-
bert Van Aekeren film-
je, a Harlis is: két, les-
bikus kapcsolatban álló 
táncosnő közül az egyik 
beleszeret egy lányos 
arcú szépfiúba, s ebből 
következik a — szexuá-
lis aberrációban és ta-
szító szadizmusban bő-
velkedő — groteszk „sze-
relmi háromszög-drá-
ma". Erőltetett északias 
titokzatosság és álmély-
ség jellemzi a norvég 
Haakon Sandoy A tűz 
című filmjét, s Antanio-
ni stílusából vizsgázik 
közepesre az indiai Ku-
mar Shahani a Maya 
Darpan című filmmel. 

filmjének" nevezhet-
nénk. Receptjének lé-
nyege: végy némi misz-
ticizmust és szexuális 
abberációt, adj hozzá 
kellő mennyiségű erő-
szakot, mindezt jól rázd 
össze, s add elő minél 
homályosabb és nehe-
zen követhető formában, 
sokat sejtető, elvont 
dialógusokkal; — esé-
lyed van rá, hogy bizo-
nyos széplelkű intellek-
tuelek úgy ünnepelnek 
majd, mint az „elit-
film" bajnokát... A tí-
pus talán legjellegzete-
sebb darabja a nyugat-
német Werner Schroeter 
Willow Spring című 
filmje. Három titokzatos 
nő él egy elhagyatott 
falusi fogadó-félében, 

A nyugatnémet Róbert Van 
Aekeren filmje: Harlis 

ködös dialógusokat vál-
tanak egymással — és 
sorra rendre megölik 
a férfiakat, akik ideve-
tődve szemet vetnek va-
lamelyikükre . . . Nem 
kevésbé szimptomatikus 
az amerikai Róbert Cor-
dier filmje, a Fender.az 
indián sem. Két gyönyö-
rű lány, egy néger és 
egy fehér él együtt 
„harmonikus szerelem-
ben", ám megjelenik egy 
titokzatosan viselkedő, 
egzaltólt indián fiatal-
ember, aki felkelti ma-
ga iránt az egyik lány 
érdeklődését, de végül 
is képtelennek bizonyul 
a szerelemre. A sikerte-
len szexuális kísérlete-
ket gyilkosságsorozat 
követi: a fekete lány 
féltékenységből lelövi a 
fehéret, az indián fiú 
pedig egy háztetőről tü-



Franclne Racette és Jean-
Luc Bideau — a svájci 
Simon Edelstein: Gonosz 
szokások című filmjében 

Szakmailag tökéletes 
biztonsággal elkészített 
— bár az előbbieknél 

?iem kevésbé taszító — 
ilm Paul Morisseynek 

Andy Warhol produkció-
jában forgatott Holly-
wood. című alkotása. 
Egy jóvágású fiatalem-
ber áll a történet közép-
pontjában, aki énekesi-
színészi karriert szeret-
ne csinálni Hollywood-
ban, s ennek érdekében 
mindenkinek odaadja 
magát, akitől valamit 
remélhet; a riasztó kül-
sejű szállodásnőtől a 
mozivilágból kiörege-
dett, de rendkívül gaz-

Jelenet a szovjet versenyfilmből, Mihail Bogin: Kere-
sem a hozzám tartozóimat című alkotásából 



dag egykori sztárig. Ez 
a film azonban — első-
sorban a minden szituá-
ciót elhitető remek szí-
nészek révén — kiválik 
a hasonlók tucatjai kö-
zül, s alighanem hiteles 
képet ad a hollywoodi 
moziipar beltenyészeté-
nek émelyítő mikrovilá-
gáról. 

A másik divatos film-
típus: a kasszasiker biz-
tos receptjeinek előírá-
sait is megvalósító, ám a 
társadalombírálat lát-
szatával a zömében bal-
oldali érzelmű nyugati 
diákság és értelmiség 
rokonszenvére is igényt 
tartó „ anarchista film". 
Ennek nevezte a feszti-
válmozi színpadán adott 
nyilatkozatában a (for-
gatókönyvírói minőség-

Jelenet az amerikai Róbert 
Cordier: Fender, az indián 

című filmjéből 

ben) személyesen is 
megjelent Pier Paolo 
Pasolini — közeli barát-
ja és tanítványa: Sergio 
Citti új filmjét, amely-
nek címe — megközelí-
tő fordításban — Va-
gány történetek. (A ren-
dező, mint ezt több 
közlemény is tud-
tunkra adta, pillanat-
nyilag az egyik római 
börtön foglya, s ez a 
tény nagyon is alkalmas 
reklámfogásnak látszik 
az ifjú közönség rokon-
szenvének elnyerésére. 
Azt ugyanis csak amúgy 

Róbert Cordier: Fender, u 
Indián 



Stantslaw Latallo — Krysz-
tof Zanussi nagydíjas film-
je, a Megvilágosodás fő-

szerepében 

mellékesen említették a 
rendezővel rokonszenve-
ző közlemények, hogy 
Cittit — jogosítvány 
nélküli autóvezetésért 
ítélte néhány hónapi 
börtönre a bíróság...) 
Filmje, a Vagány tör-
ténetek mintha folytatá-
sa volna Pasolini Deka-
meron-jának: Boccac-
cio-i ízű középkori gá-
láns históriák, jeles stí-
lusérzékkel és művészi 
erővel elkészített színes 
csokra ez a kesernyés 



humorú film, amelyben 
azonban bizonyára bo-
torság volna mindenféle 
olyan aktuális itársada-
lombíráló tartalmak 
után kutatni, amiket az 
alkotók belemagyaráz-
nak. 

Fölényes szakmai biz-
tonsággal elkészített 
profi siker-film a fiatal 
amerikai George Lukas 
(Franois Ford Coppola, 
A keresztapa rendező-
jének produkciójában 
leforgatott) alkotása, az 
American grafitti. A 
legfiatalabb hollywoodi 
nemzedék tökéletes 
szakmai tudásáról, s az 
amerikai színésziskolák 
kiváló eredményeiről 
tanúskodó film kicsit 
nosztalgikus emlékezés a 
„rock and roll"-korszak 
fiataljaira: néhány diák 
utolsó kalandos éjsza-
kája a középiskola befe-
jezése után a kisváros-
ban, ahonnan másnap 
többen közülük elutaz-
nak a távoli egyetemek-
re. A hollywoodizmus 
némiképp átlátszó fogá-
sainak jelenléte ellené-
re, a film szórakoztató 
és hitelesnek tetsző ké-
pet ad az autóikkal 
szinte összenőtt ameri-
kai fiataloknak — szá-
munkra, európaiak szá-
mára elképzelhetetlenül 
idegen — furcsa és kü-
lönös életformájáról. A 
locarnoi fesztivál zsűri-
je harmadik díjjal jutal-
mazta az American 
grafitti-A, s ez volt a 
zsűri legvitatottabb íté-
lete; a főtéren rende-
zett díjkiosztás zömé-
ben fiatalokból álló kö-
zönsége hatalmas fütty-
koncerttel kisérte a díj 
átadását. 

Annál nagyobb sikert 
aratott viszont a fiatal 
közönség körében (s a 
diákokból alakított „fia-
talok zsűrijének" első dí-

ját nyerte el) a nagyzsüri 
különdíjával is kitünte-
tett fiatal francia ren-
dező, Dominique Beni-
cheti filmje a Jules bá-
tyám. A megnyerő egy-
szerűséggel elkészített 
dokumentumfilmet öt 
éven át forgatta a ren-
dező egy isten háta mö-
götti kis faluban, hűsé-
gesen rögzítve kamerá-
jával egy idős 'kovács-
mester mindennapjait. 
Noha Benicheti rokon-
szenvesen hiteles alko-
tása bennünket emlé-
keztet kissé a hatvanas 
évek valóságfeltáró 
szándékú magyar doku-
mentumfilmjeire — Sá-
ra, Gaál, Zolnay és má-
sok első alkotásaira —; 
a locarnói közönség és 
a zsűri jóízlését dicséri, 
hogy ezt a kevéssé moz-
galmas, sőt helyenként 
erősen vontatott, de 
őszinte és valóságos fil-
met részesítette előny-
ben a „közönségsiker" 
legkülönfélébb kellékei-
ben — szadizmusban, 
nemi eltévelyedésben 
morbiditásban és más 
„látványos" jelenetek-
ben — tobzódó filmek 
tucatjaival szemben. 

Vitathatatlanul a 
fesztivál legkiemelke-
dőbb alkotása volt a 
lengyel Krzysztof Za-
nussi műve, az első díj-
jal valamint a FIPRES-
CI díjával is kitüntetett 
Megvilágosodás. Főhőse 
egyetemista, fizikus-
hallgató, aki szembeke-
rülve korunk legössze-
tettebb tudományos és 
filozófiai problémáival, 
igyekszik mély és átélt 
választ keresni kínzó 
kérdéseire. Zanussi 
csaknem tíz esztendő 
történetét meséli el hő-
se életéből, helyenként 
dokumentarista eszkö-
zökkel —: interjút ké-
szít filozófusokkal, tu-

dósokkal is a tudo-
mány, a tudósok morá-
lis felelősségéről —; s 
filmjében rendkívül 
komplex és hiteles ké-
pet ad egy mai fiatal 
értelmiségi legalapve-
tőbb emberi és morális 
gondjairól. 

Végül a magyar fil-
mek fogadtatásáról. 
Folytatódott a szinte 
már hagyományosnak 
tekinthető locarnoi si-
ker-sorozat: Gábor Pál 
Utazás Jakabbal című 
filmjét második díjjal 
tüntették tó. A film hi-
telessége, őszintesége, 
egyszerűsége fogta meg 
a közönséget és a kriti-
kusokat; a díj hivatalos 
indoklásának megfo-
galmazásával: „világos, 
hiteles és kritikus ké-
pet ad a magyar fia-
talok egy részének ak-
tuális problémáiról, 
kapcsolatukról az őket 
körülvevő valósággal." 
Az őszinteség, a hite-
lesség — a mai magyar 
filmművészet legjobb 
törekvéseinek fő jellem-
vonása — hatásosabb és 
alkalmasint valódi és 
megérdemelt siker for-
rása lehet minden ki-
módolt közönségcsalo-
gató receptkönyvnél — 
ezt bizonyítja ismét Gá-
bor Pál filmjének elő-
kelő locarnoi kitünteté-
se. A másik magyar 
film, Kézdi-Kovács Zsolt 
Romantiká-ja verse-
nyen kívül, a Kritiku-
sok Hetének a FIPRES-
CI által összeválogatott 
műsorán szerepelt Locar-
noban, s a Kritikusok Dí-
jának nyilvános vitáján 
mindössze két szavazat-
tal maradt alul Zanussi 
nagydíjas filmjével 
szemben, a Fiatalok 
Zsűrijének felsorolásá-
ban pedig a második 
helyen szerepelt. 

ZSUGÁN ISTVÁN 



Száguldás a semmibe 
Az értelmetlen halál romantikus 

szépségét nem egy amerikai — ha-
ladó — film jelenítette meg, még-
hozzá megbabonázó hitélességgel. A 
halál és az élet mezsgyéjén élők sa-
játos kacérkodása a pusztulással a 
Szelíd motorosok óta a tiltakozás, a 
proteszt fény-árnyjátékaként kerül 
vászonra, pedig az életformával 
szembeni valódi tiltakozás egyre ke-
vésbé tud a képek sodrában megka-
paszkodni. Egyre üresebbek ezek a 
proteszt-filmek, mert az őket hordo-
zó társadalmi mozgalom — a diák-
tüntetések, a vietnami háború elleni 
demonstrációk — maguk is elcsen-
desedtek, lassan kihaltak. S más-
részt: a proteszt filmeknek is kiala-
kult a maga sajátos konvenciórend-
je, hőstípusa, dramaturgiája, sőt 
sztori-kliséje is. Ezúttal is ennek a 
halálszerető, majdnem azt monda-
nám nekrofil romantikának láthat-
juk egyik szépen elbeszélt novellá-
ját, s egyúttal e mozgalom talán 
utolsó búcsúintését. A Száguldás a 
semmibe is az önkéntesen vállalt 

halálos játék jegyében fogant, de 
eleve az értelmetlenséget teszi az el-
ső helyre abban a szó-összetételben, 
melyben pár éve még az értelmetlen 
és gyilkos társadalmon volt a hang-
súly. Kowalski, egy autókölcsönző 
vállalat rokonszenves sofőrje foga-
dásból másfél nap alatt akarja át-
szelni fél Amerikát — Denvertől 
San Francisco-ig. A fogadás mögött 
természetesen néhány adag heroin 
és Kowalski bravúros (de sikertelen, 
„frustált" — az első klisé!) autó-
versenyzői múltja álL És természe-
tesen a film főszereplője, a kocsi, 
mely ha megszorítják 250-et is megy. 
Ezzel indul be a kellékek dramatur-
giája, melyben kocsik, motorok, 
rendőrautók, versenyautók, üldözök, 
drukkerek és ellendrukkerek vonul-
nak fel egymást lekörözve, egyre na-
gyobb feszültségívet teremtve — az 
a versenyőrület, melyet már annyi 
autós hajsza filmben láthattunk. Ko-
walski sorsa, fogadása majdhogynem 
másodlagos kelléke ennek a szinte 
önállósuló technológiai drámának. 



Ennyiből áll össze a film — és ter-
mészetesen a halálból, mely az első 
perctől fogva biztos. A gyilkos ha-
lál ugyanis már a főcím alatt lesel-
kedik Kowalskira: a rendőrautók-
ból, a menekülés egyetlen útját el-
záró bulldózerből, a gyűlölettel vil-
landó tekintetekből előre kiolvastat-
ja velünk a film, hogy mi lesz a be-
fejezés. Bár azt is szeretné, hogy rá-
jöjjünk, itt egy társadalom értel-
metlen pusztításvágyát és az ideali-
zált tiltakozók éppúgy értelmétlen 
pusztulni akarását kell majd lát-
nunk — ez azonban többnyire csak 
jószándék marad. 

Elsősorban azért, mert a történet 
dramaturgiája szerint Kowalski sor-
sán kell izgulnunk, vajon sikerül-e 
neki leráznia a rendőröket, akik 
előbb mint gyorshajtót, majd ámok-
futói üldözik. A film mondanivalója 
szerint viszont nem is az ő sorsa az 
érdekes, hanem az a mélyebb társa-
dalmi pszihózis, ahogy Kowalski ne-
ve, a rendőrökkel szembeszálló, 
„szabadságot kivívó" gesztusa egyik 
percről a másikra mítosszá nő, zász-
lóvá válik, reménységgé: a négerek, 
kisemberek, hippik benne látják azt 
a várva várt valakit, akinek sikerült 
a lázadás, aki kihívta a hatalmaso-
kat és most — legalábbis órákra — 
győztesen hagyja őket maga mögött. 
(Kocsijának típusneve is ilyen szim-
bólum: Challenger, „kihívó".) A si-
ker-filmek fonákja ez a logika: míg 
ott a hatalmat, vagyont, szép nőt, 
vagy mások elpusztítását lehet meg-
nyerni a siker pókerjátékán, addig 
itt a hivatalos társadalmi értékek el-
lenében működik a siker-elv. Győzni 
a sikeresek ellenében, a hivatalos 
norma szerint élőkkel, a hatalma-
sokkal szemben. Legalábbis egy or-
szágúti verseny szimbólumrendsze-
rében. S akkor is ha a biztos halál 
lesz a siker csúcsa. 

Miért is üldözik ezt a Kowalskit? 
A film itt majdnem irónikussá vá-
lik. Bár két rendőrt majdnem halál-
baküld — lelöki őket az autópályá-
ról — Kowalski nem követ el ül-
dözendő bűnöket, legalábbis a jog 
betű szerinti értelmében nem. — Ne-
vada államban elnézőek a gyorshaj-
tókkal szemben. Az üldözők nem is 
ezért hajszolják. Egyszerűen azért, 
mert nem tudják miért száguldozik, 
vagy mert gyorsabb a kocsija mint az 

övék — vagy esetleg éppen unatkoz-
nak és a hajtóvadászat felfrissít. 
Bármily találó is ez az irónikus zá-
rójel, mely az egész rohanást magá-
ba foglalja— végül is csak újabb mí-
toszt bontakoztat ki — a proteszt 
hőseit. Pedig Kowalski már beteg 
ember, megtámadta a heroin, mely-
nek rabja lett, s még előbb az em-
berek iránti közöny, melyet beléne-
veltek — Vietnamban, ahol katona 
volt, a rendőrségen ahol dolgozott. 
S ő maga legfeljebb ezt a közönyt 
akarja kifüstölni magából a roha-
nással, az életre-halálra kötött foga-
dás magasfeszültségével. A rizikó 
nagyvonalúságával, ö maga, ha be-
lülről nézzük — nem proteszt-hős, 
nem akar tiltakozni: önmaga elől 
akar menekülni csupán. Csak a film 
közegében, a mítosz árnyékában vá-
lik proteszt hőssé. Abban a közeg-
ben, melyben alakja zászlóvá lehet. 
Abban a társadalomban, melyből 
már kihalt a valóságos tiltakozás, s 
melyben a legkisebb, tiltakozásnak 
értelmezhető gesztus is rokonszen-
vet tud csiholni. 

Mondottuk már, hogy ez a film a 
haladó mozgalmak hanyatlásának 
atmoszférájában született, a diák-
mozgalmak letűnésének tanújaként. 
Ezért nem is akar semmiféle illú-
ziót, ideológiát, társadalmi tanulsá-
got elmondani. A Szelíd motorosok 
még egy illúziórendszer patetikus 
hirdetése volt — mégis az illúziók 
mögött ott lehetett érezni a fiatalok 
tényleges társadalmi mozgalmát. Itt 
már nincs se illúzió, se ideológia, 
egy pesszimista kor konvencióit hor-
dozza. Csakhogy ezt a lehangolt, ha-
lállal kacérkodó magatartást és 
helyzetképet egy romantizált válto-
zatban viszi vászonra: hőse nem csi-
nál semmit — csak rokonszenves. 
Az isten tudja mitől, talán attól, 
hogy olyan elgondolkozó mosoly ül 
a szája szögletében. S ebből a rokon-
szenvből teremti meg a figurát, 
helyzeteit, s innen enged kitekintést 
is az amerikai köznapok kiürültsé-
gére. Csakhogy ez is sematizmus, 
mert az a néhány szűkszavú jellem-
zés, amit egy rendőri priuszról ol-
vasnak fel — itt tudjuk meg, hogy 
Vietnamban sebesült meg, s hogy 
rendőr is volt — valamint az a né-
hány visszapillantás, melyben Ko-
walskit látjuk előéletében — csak a 



rokonszenv alátámasztásához szük-
séges. (Ezekben az emlékképekben 
is versenyez, megsebesül a pályán, 
egy lányt ment meg a rendőrök ke-
zéből, szeret és boldogtalan ...) Ró-
la az emberről, vagy arról a világ-
ról, mely az országútra dobta — 
alig valamivel többet. 

Mégis, igazságtalan lennék, ha 
csak ezt a sematizmust venném ész-
re a filmből. A rendező, Richárd C. 
Serafian mesterien tudja folytatni 
azt az amerikai tradíciót, melyben a 
hősökkel akkor is együtt 'kell érez-
nünk, ha tudjuk róluk, hogy bűneik 
is vannak. (A mi filmjeinkben az át-
lagnál valamivel pozitívebb film-
alaknak nem lehetnek bűnei, nem 
rendelkezhet sötét foltokkal — azon-
nal elvesztené hitelét (Az új hullám 
„vitafilmjei" nem utolsósorban 
azért keltettek olyan széles körű vi-
tákat mert ezt a dialektikusabb 
bűnt és értéket együtt felmutató áb-
rázolásmódot próbálta meghonosí-
tani.) 

Természetesen ezúttal csupán az 
ábrázolási trükk technikájáról be-
szélek, mivel feltételezem, hogy ezt 
a fogást nemcsak egy ilyen piile-
könnyű proteszt megjelenítésre le-
het felhasználni. 

A film még valamit tud. Egy 

arc elbeszélő erejének felnagyításáét. 
Ez az arc ezúttal Barry Newmané, ő 
Kowalski, az a hős, aki alig szólal 
meg, alig látni tetőtői talpig, — csak 
a volánnál ül és a szélvédőn keresz-
tül iátjuk távolba fúródó tekintetét. 
Mégis beszédes lesz ez az arc, ahogy 
előrehalad a történet, ahogy megboj-
dtrl a világ körülötte, ahogy feltárul 
a múltja. Ha csak sejtjük is, mégis 
érezzük, hogy ez a keserű, kiégett 
arc már nem a diákmozgalmak hu-
szonéveseinek maszkját, a hosszú ha-
jat és pofacsontra feszülő fiatalos 
bőrt viseli, mint Peter Fondáé. Érez-
zük, hogy Kowalsűri a másik oldalon 
állt, onnan érkezett ide, az értelmet-
len halálhoz. Sejtjük, hogy ő volt az 
az FBI nyomozó, aki a Berkeley-i 
egyetem szervezőit kutatta, az a ka-
tona, aki [büntetőexpedíciókat veze-
tett a kis nádkunykók ellen. S most 
vezekel: a bártat, a hiábavaló elet, a 
becsapoétság ül ezen az arcon. Kár, 
hogy nem tudjuk igazán sajnálni — 
hiszen izgulnunk kell, hogy vasárnap 
11 óra 55 percre megérkezzék Cisco-
ba, a halálos karambol színhelyére, 
oda, ahol a film elején egyszer már 
majdnem meghalt. Ez is egy fogás: 
a hős már visszafelé él — időben is, 
a filmvásznon is. 

ALMÁSl MIKLÓS 



SVÁJC - svájci szemmel 
Walhter Mathias Dig-

gelmann neve eddig 
sem volt ismeretlen ná-
lunk. Első elbeszélése a 
Nagyvilágban tűnt fel, 
1966-ban, a következő 
esztendőben Budapesten 
is járt, majd megjelent 
nagysikerű dokumen-
tum-regénye, A hagya-
ték, amely a svájci tőke 
és a fasizmus kapcsola-
tát, az antikommuniz-
mus és antifasizmus in-
dulatait és „érveit" lep-
lezi le, mondván, hogy 
„Bár ez a történet 
Svájcban játszódik le, 
nem akar vád lenni a 
svájciak ellen, de épp 
oly kevéssé mentege-
tése azoknak a néme-
teknek, akik tömeggyil-
kosságok elkövetői vol-
tak." Elkötelezett író. 
Ezt bizonyítja másik, je-
lentős sikerű bűnügyi-
lélektani-társadalmi re-
génye, a Világkönyvtár-
ban megjelent Ketten a 
tavon is. 

Most, mint „szülőföld-
jének" bemutatója, (bár 
Zürichben jött a világ-
ra, Lausanne-hoz köti 
sorsa,) jelentkezik té-
vénk riportfilmjén. El-
kötelezetten. A havasok, 
a tehenek, a csokoládé 
svájci szabvány „dísz-
leteitől" már első mon-
dataival elhatárolja ma-
gát, jól tudván, hogy a 
„magyart" illető köz-

helyhatározmányok: a 
puszta — fokos — gu-
lyás trió is csak a va-
lóságot elfedő, hamis 
kellék. 

Életének terepe: Lau-
sanne. Innen gyűjti 
adatait a „másik" Svájc-
ról, az író fokozott lel-
küsmereti érzékenysé-
gével, a nyomozó szo-
ciológus szívósságával, a 
társadalmi valóság fel-
mutatásának erkölcsi 
kényszerével és a segí-
tés, a változtatni aka-
rás szándékával 

Megküzdve a „csak 
nem nyilatkozni" ala-
muszi óvatosságaival, 
Betti asszonyt arról 
faggatja, mit jelent el-
váltként élni a megme-
revedett formák hipok-
ritái között. Dániel, a 
raktáros a drogokról és 
a felbomló családról, 
munkájáról és kilátás-
talanságáról szól. Egy 
maszek garázstulaj do-
nos, a munkásból lett 
munkaadó, kicsiny biro-
dalmának törékeny bás-
tyáin belül azt bizony-
gatja, „hogyha az em-
ber munkaadó, nem 
kell egyben kapitalistá-
nak is lennie." Választ 
keres arra a problémá-
ra, hogy miért került 
válságba a svájci óra-
ipar 1700 üzeme, bele-
néz egy leányanya be-
vásárló kosarába, bé-

rekről és árakról fag-
gatózik. A lausannei 
egyetem falai alatt azt 
közli, hogy Svájcban a 
munkáscsaládok gyer-
mekeinek osupán öt 
százaléka kerül maga-
sabb iskolákba, a város 
legnagyobb építkezését 
felkeresve pedig 800 
ezer vendégmunkás éle-
tét érezteti meg, akik 
körül felizzott az idegen-
gyűlölet, mert „melóso-
kat akartunk hozatni és 
emberek érkeztek . . ." 

A film adat- és gon-
dolatgazdagsága elsősor-
ban Diggelmann érde-
me. A szívé és az ér-
telemé, amely a szocia-
lizmus, sőt a kommu-
nizmus igenléséig viszi 
el a „svájci lázadót". 

A magyar tévéseket, 
a riport készítőit: An-
dor Tamást, Radványi 
Dezsőt és Szemes Ma-
riannt a lehetőség fel-
ismerése és hibátlan 
megvalósítása egyaránt 
dicséri. Diggelmann, a 
szó klasszikus jelentésé-
ben, igazi televíziós-
személyiség. Megejtő 
természetességgel mozog 
a kamera előtt, riporte-
ri kérdései egyszerűek 
és oélbataMlók. Munká-
jánák legfőbb jegye a 
belső meggyőződésből 
fakadó, szuggesztív biz-
tonság. 

A kamera 'képsorai 
ezt a cicomátlan, lényeg-
re törő stílust adják. 
Ily módon egy ritka 
harmóniájú alkotás jött 
létre. A legtöbbet adja, 
amire egy riportfilm 
képes: segít megérteni a 
valóságot. De elgondol-
koztató példa, minta is 
lehet. Vajon, ilyen fel-
fedező utakra nem 
akadna-e közelebbi-tá-
volabbi külföldön a 
Diggelmann erényeivel, 
s lehetőségeivel rendel-
kező író-riporter? 

BÉLLEY PÁL 



Válás irodalmi módra 
A Galambos Lajos no-

vellájából készített té-
véfilm, az Orosz asz-
szony bemutatója egy-
ben bemutatója volt a 
dramaturgiai beavatko-
zás erejének és korlá-
tainak. Mondhatnánk, 
tudósítás a tévé-drama-
turgiai önbizalmának 
pillanatnyi állásáról. 

Erre természetesen 
csak az tehette alkal-
massá, hogy jól meg-
csinált tévéfilm volt. 
Esztergályos Károly né-
mi érzelmi visszafogott-
sággal, de tisztán és 
természetesen vitte kép-
ernyőre Tánya és Bandi 
történetét. Látványos 
eszközök kínálták ma-
gukat a szerelem kibon-
takozásának majd a 
harmónia elvesztésének 
ábrázolásában, a rende-
ző azonban biztos ér-
zékkel mindvégig meg-
tartotta módszerének az 
egyszerűséget. Az opera-
tőr (Bíró Miklós), a dísz-
let- és jelmeztervező 
(Nagy Vilmos és Mial-
kovszky Erzsébet) mun-
kája ezt az alapvető 
rendezői törekvést szol-
gálta; a tévéfilm egysé-
ges stílusa, a játék és a 
képi megjelenítés ter-
mészetessége és hangu-
lati egysége a kifejező-
eszközök biztonságos bir-
toklásáról tanúskodott 

Mégis, egy ponton túl 
a történet kezdte el-
veszteni hitelét, és a né-
ző egyre erösebb kétely-
lyel fogadta, amit az 
író és a rendező el 
akartak hitetni vele. Az 
ifjú házasok között ki-
robbant konfliktusig 
minden jól ment, s eb-
ben különösen nagy sze-
repe volt a határozott 
dramaturgiai beavatko-
zásnak. (Dramaturg Be-

nedek Katalin.) A kisre-
gény terjedelmű novella 
lassan bontakozó, ko-
mótos ritmusú esemé-
nyei közül a feldolgo-
zás 'kiszűrte az epikus 
részleteket, kiemelte a 
drámai szálat: a két 
fiatal kapcsolatának 
alakulását. A majd 
nyolcvan oldalnyi írás-
ból 50 perces tévéfilm 
készült. 

A tévé már túl van 
azon a koron, amikor a 
feldolgozók ájult tisz-
telettel vettek mindent 
celluloidszalagra, amit 
az író leírt, mert még 
nem ismerték saját mű-
fajukat. A tévé-drama-
turgia olyan mértékben 
válik önállóvá és lesz 
magabiztos lehetőségei-
nek kihasználásában, 
korlátainak felismerésé-
ben, amilyen mérték-
ben megismeri, tudja 
saját műfaját. Az ön-
állósulás kérdése külö-
nösen fontossá válik a 
képmagnó mind gyako-
ribb alkalmazásával. Az 
adaptálás mindaddig 
lent ragad az irodalom 
illusztrációjának szint-
jén, amíg a tévéfeldol-
gozók a kiszolgáló má-
sodrendű szerepét vál-
lalják és szolgai alázat-
tal blattolnak, ahelyett, 
hogy önálló szándékkal 
bíró alkotótársak lenné-
nek. Ezt a módszert 
nem menti a népművelő 
irodalom-népszerűsítő 

feladat emlegetése sem, 
mert az irodalomnak, 
de minden más művé-
szetnek nem szolgára, 
hanem értelmes társra 
van szüksége a népsze-
rűsítéshez. 

Az Orosz asszony ese-
tében a dramaturgiának 
volt bátorsága, hogy az 
irodalmi műből lenyesse 

azt, amire a tévéfilmnek 
nem volt szüksége, de 
már nem volt önbizal-
ma ahhoz, hogy ennél 
továbblépve érvényesít-
se a műfaj követelmé-
nyeit az eredeti művel 
szemben. Nem volt elég 
önálló ahhoz, hogy a 
jellemek és a szituációk 
árnyaltabb kidolgoztatá-
sával hitelesíttesse azt a 
konfliktust, aminek a 
kimódoltságát papíron 
az író rábeszélöképessé-
ge esetleg elfedheti, de 
a megjelenítés pőrén mu-
tatja az alkotói ön-
kényt. Tánya egy este 
elmegy vásárolni, és 
csak reggel tér haza. 
Mintha mi sem lenne 
ennél természetesebb, 
megmagyarázni sem 
tartja szükségesnek a 
dolgot, elég annyi, hogy 
az erdőben járt. (Éjjel? 
Ha még úgy szereti is a 
természetet, vajon mit 
lát belőle éjjel, hidegen, 
sötétben, botladozva?) 
Az amúgy is kissé fél-
tékeny férj aztán már 
nem is akarja hallani a 
magyarázatot. Ez a 
konfliktus. (!) Ez vezet 
végleges szakításukhoz. 
A néző eleinte türel-
metlenül berzenkedik a 
kierőszakolt szituáció 
ellen, és drukkol a fia-
taloknak, akiket az 
imént még Okos, őszin-
te, tiszta embereknek is-
mert meg, érthetetlen, 
hogy egy csapásra így 
megváltoztak volna . . . 
Aztán sajnálattal álla-
pítja meg, hogy Tánya 
és Bandi az alkotói — 
írói és adaptálói — ön-
kény áldozata lett. Kár 
értük. 

BÁRSONY ÉVA 



L a b d a j á t é k 
A labdához sokféle 

életbölcselet kötődik. A 
magam részéről legjob-
ban abban a tőmondat-
igazságban hízom, mi-
szerint „a labda kerek", 
mert megerősíti a hit-
ben, hogy a legbaljó-
sabb helyzetben se érez-
zem magam esélytelen-
nek. 

Jókai Anna más ha-
sonlóságot fedezett fel 
az ember sorsa és a lab-
da között. Regényének 
középkorú hősnője, Me-
linda egy hirtelen moz-
dulattal szakít eddigi, 
megcsalatottságokkal és 
csalódásokkal terhes éle-
tével és nyugalmat ta-
lálni elvonul a főváros-
ból vidékre, egy műve-
lődési ház gondnoká-
nak. Keserű emlékeit és 
lelke békétlenségeit 

azonban itt sem tudja 
kiheverni, sőt újabb 
konfliktusok rakódnak 
rá a régiekre, mert ve-
zetőinél és munkatársai-
nál, sőt reális lehetősé-
geinél is igényesebb és 
tartalmasabb tevékeny-
ségre vágyik, s nem tud 
beletörődni a látszat-
eredményekbe, beleil-
leszkedni a csak statisz-
tikailag kimutatható té-
nyekbe. 

Bizonyos, hogy nyug-
hatatlansága, bármeny-
nyire is segítő és építő 
jellegű is, sok tekintet-
ben tulajdon élete rom-
bolásának, szétzilálásá-
nak okozója. Ennek a 
különös ellentmondás-
nak megelevenítésével a 
regény — és a Csukás 
István által belőle írt 
tévéfilm —, fejlődésünk 

valóságos tüneteit, az 
alakuló szocialista hu-
mánum problémáit ra-
gadja meg. Az áldozato-
kat teszi mérlegre, a 
„mit miért érdemes?" 
és a „ki mire rendelte-
tett?" kérdéseit. Érde-
kes színt kölcsönöz en-
nek a képnek, hogy ép-
pen egy meglehetősen 
homályban hagyott múl-
tú asszony helyzetének 
éles megvilágításában 
látjuk a kritikáját élet-
stílusoknak és felfogá-
soknak, valamint mód-
szereknek, melyek egy 
művelődési ház műkö-
désének és alkalma-
zotti közösségének tük-
rében mutatkoznak 
mag. 

Melinda tehát sem ön-
maga természete, sem a 
kor és az élet általános 

Dómján Edit ás Horváth József 



szabályai elől nem tud 
menekülni, mert — 
amint egy cinikus és 
kiégett kollegája meg-
állapítja: — „a labda 
mindenütt gömbölyű és 
nincsen sarka." 

Mihályfi Imre rende-
ző kitűnő érzékkel és 
nagy mesterségbeli tu-
dással emelte át a kép-
ernyőire a könyv lapjai-
ról a történet helyzeteit 
és alakjait, talán csak 
némi „ túlszemléltetett-
ség" zavart a Melinda 
körül bezáródott kör 
ábrázolásában, óhatat-
lanul sötétebbé teszi 
Melinda alakját a fil-
men, hogy az azóta el-
vesztett Dómján Edit 
alakításában lép elénk, 
de így is megérezni az 
ő mesteri interpretálá-
sában a visszás fájdal-
mat is, hogy Melindát 
sorsa még igazán tragi-
kus hősnővé sem hagy-
ja emelkedni. Dómján 
Edit játékában a ki-
szolgáltatott pletykaté-
ma és az aktív ember 
magatartása, az igazi 
líra és a halk irónia 
árnyaltan, finoman ke-
veredik el egymásban. 
Reményeinkkel társu-
lunk mellé, hogy mint a 
földrehullt labda, el-
esettségéből újra felug-
rik. 

Szoboszlay Sándor 
alakítása szinte felfede-: 
zósszámba megy filmen; 
a művészeti vezető fi-
gurájából megírt szöve-
génél is teljesebb jel-
lemképet formál. Hibát-
lanul eltalált és ragyo-
góan kidolgozott karak-
ter-alakítást nyújt Soós 
Edit, Horváth József, 
Pádua Ildikó és Rákosi 
Márta. Dinamikus, iga-
zán mai és életízű Lu-
kács Lóránt fényképe-
zése. 

SAS GYÖRGY 

Egy sorozat megmentése 
Érdekes lenne, ha némelyik sorozatműsora mellé af-

féle udvari történetírót szerződtetne a tévé. Valószínűleg 
többet tudnánk így a képernyőn látható illúzió erede-
téről. Talán még tanulhatnának is a tévékritikusok, bár 
a tevékenységükhöz ez nem feltétlenül szükséges, Je-
lenleg az is elég, ha véleményük van. Az meg kinek 
nincs a tévéről? Példaképem és tanítómesterem ebben 
a szakmában azt mondja: „Ha már a tévéműsor unal-
mas volt, legalább a kritika legyen szórakoztató." Ezt 
most csak mint műhelytitkot árultam el, mert a 
Kicsoda-Micsoda?, amiről éppen beszélni akarok, a kri-
mik után a legnépszerűbb. 

Történelmi dokumentumok hiányában egyszerű szem-
tanúként elmélkedek azon, hogy mivel magyarázható 
ennek az adásnak a mostanra elért biztonsága. Ml se-
gítette ahhoz, hogy átvészelje azokat a majdnem végle-
gesnek tűnő kudarcokat, amelyek más sorozatokat el-
buktattak vagy álcázott szünetjellé tettek? 

A Kicsoda-Micsoda? kezdetben, mint egy élsportoló, 
a kísérők tömegét cipelte magával. Volt háziasszonya, 
vezérlőpultja, állandóan változó játékvezetője, időnként 
meglepően tájékozaUan zsűrije. A Nagy Lehetőségek 
Korának nevezhetjük ezt az Időt. Ügy látszott, hogy 
mindenki sorra kerül benne, aki valamit számít Ma-
gyarországon. Mellékesen játékosok is voltak ott, ha 
maradt számukra néhány perc, játszottak ls; ha nem 
maradt, eljöhettek újra. Ekkoriban tulajdonképpen egy 
tévészatírát láthattunk arról, amit általában kontrasze-
lekciónak hívnak. 

Ennek ellenére, vagy talán éppen azért, mert a té-
vében lassan lehetetlenné vált, a Kicsoda-Mlcsodá-nak 
magyarított barkochbát az egész ország játszani kezdte. 
A közönség rendszeresen összemérte tudását a zsűrivel 
és a tévé által kiválasztott játékosokkal és rendszerint 
győzött. Létrejött a hatékony társadalmi ellenőrzés. A 
milliónyi szakértőt nem lehetett megtéveszteni. Ha a 
zsűri nem tudta, hogy ki irta a Szózatot, akkor az bi-
zony tudatlanságnak számított és nem az Irodalomtör-
ténet újszerűen egyéni felfogásának. Ha valaki három 
kérdés után eltalálta a közmondásban szereplő sánta 
kutyát, azt utolérték és rajtakapták. 

Ezután már könnyen felismerték az illetékesek, hogy 
a Kicsoda-Micsoda? műsorban meg kéne próbálkozni 
azzal, hogy arra alkalmas emberekkel Kicsoda-Micsodát 
játsszassanak. Mit mondhatunk még? A ragyogó öUet 
megmentette a műsort. 

Azóta minden rendben van. (Persze csajt a Kicsoda-
Micsoda? körül, pedig az ÖUet máshol ls alkalmazható.) 

A jelenlegi zsűrit nem akarom szembeállítani az elő-
zőekkel (biztos, hogy nem egyszer a rossz szervezés mi-
att szerepeltek képességeiken alul), de Lator László, Sas 
Elemér és Benyhe János egészen különleges egyéniségei 
a tévének. Szokatlan tulajdonságuk, hogy nem szere-
pelnek, hanem ellátják a feladatukat. Vagy ha jobban 
Illik erre az esetre: nem szerepelnek, hanem játszanak. 
Ha láthattuk ls őket korábban a tévében, igazán ebben a 
sorozatban lettek nemcsak ismertek, hanem rokonszen-
vesek a közönség számára. Bizonyára akad a több mil-
lió néző között néhány, aki nem sokat tud arról, hogy 
kicsodák-micsodák ők, amikor éppen nem Kicsoda-MI-
csodá-t játszanak. Ez is megérne egy műsort. 

CSASZAB ISTVÁN 



A HUSZONHATODIK 

A vershez értő színész, 
előadóművész jól tudja, 
hogy csak a középszerű 
és rossz verselt szület-
nek meg egyszer s min-
denkorra, örök egyfor-
maságra. Az igazán nagy 
vers, az igazi költészet 
örökkévalósága: hogy 
szüntelenül újra és új-
ra születik, valahányszor 
értőn, rokonlélekkel szó-
laltatja meg valaki — 
aki hivatva van rá. 
Ezért is ritka az ilyen 
pillanat. Verset szépen 
mondani sok tehetséges 
színész tud, Gáti József 
is. De Gáti azon keve-
sek közé tartozik, akik-
ben olykor újraszületik 
a vers, mintha sohasem 
létezett volna, s most 
teremtődne meg egy 
utánozhatatlan hangból, 
sajátos egyéniségből, aki 
ugyanakkor el is tűnt, 
személytelenné lett a 
verssorok mögött. Ezt a 
ritka pillanatot terem-
tette meg Gáti József a 
tévében Szabó Lőrinc 
nagy lírai rekviemjé-
nek, A huszonhatodik 
évnek szonettjeivel. 

Gáti kulturált, tudatos 
mestere-tanára a vers-
mondásnak. Bizonyságot 
tett erről szakértelem-
mel írt, okos könyvével, 
s méginkább versmondói 
gyakorlatával. De a vers-
sel való találkozás titká-
ról, az újrateremtés pil-
lanatáról ő sem szól, 
nyilván, mert oktatni 
nem lehet, ez az előadó 
legbelsőbb ügye. Föd le-
het készíteni rá a hangot, 
az arcizmokat, a szemet; 
meg lehet tanulni har-
móniába fogni a vers 

ÉV 
zenéjét és értelmét; be-
gyakorlottnak lenni, s 
ugyanakkor spontánnak, 
könnyednek — akár egy 
akrobata — a vers ki-
feszített ívén a magas-
ban. De ez még nem 
maga a titok, a para-
doxon: a színész szemé-
lyének tökéletes feloldó-
dása a versben, míg szug-
gesztív, értelmező egyé-
nisége megmarad. Sokan 
eljutnak a félútig: már 
el tudnak tűnni e vers 
mögött, de egyéniségük 
színével együtt; mások 
szerepet sejtenek a vers-
ben : a költőt kezdik ját-
szani. Gáti tökéletesen 
feloldódik a versben — 
ha ilyen ritka pillanatot 
ér el, mint ezúttal — 
s ekkor érezzük legerő-
sebben a jelenlétét. 

Pillanatot mondunk, de 
ezt hosszú évek előzik 
meg. Volt idő — sokáig 
tartó rádiós időszak —, 
amikor Gáti csak a hang-
jával volt a színészi pá-
lyán: szép, férfias hang 
egy mély orgona. Mit 
lehet kezdeni drámában, 
prózában egy orgoná-
val? Eleinte még versben 
is keveset. Évek mun-
kájába tellett, száz és 
száz versen csiszolta, 
míg úrrá lett ezen a túl-
szép hangon. Közben 
megtanulta egész fiziku-
mát alárendelni a vers-
ben levő érzelmeknek, 
gondolatoknak; azoknak 
a költőknek, akiket sze-
retett. Először Babits 
volt az. Jónás könyvé-
nek Gáti-interpretációja 
ma is utolérhetetlen. S 
ezt legalább húsz év in-
tim együttélés előzte meg 

a verssel. S bizonyára 
alig kevesebb Szabó Lő-
rinc világirodalmi rangú, 
csodálatos szonettjeinek 
előadását. 

Annál is inkább, mert 
versmondásán kívül volt 
az előadásának egy má-
sik, kevésbé szembetűnő 
érdeme: a válogatás. A 
kötet százhúsz szonett-
jéből csak annyit mond-
hatott el, amennyi egy 
félórába belefért. És 
mégis e nagy lírai rek-
viem csonkítatlan élmé-
nyét adta. Egyetlen meg-
bontatlan élményét e 
pompázatos gyásznak, a 
társ nélkül maradt sze-
rető s a tárgy nélkül 
maradt érzéki vágy dü-
höngő-átkozódó, rémült 
szavaitól a lassan em-
lékké fényesedő- szelí-
dülő szerelemig, a halál 
értelmetlenségébe ütköző 
férfielme kétségbeesé-
séig és lehiggadásáig. A 
szonettek minden finom 
rezdülését, drámai for-
dulatát, érzelmi hullá-
mát és gondolatát meg-
őrizte a válogatás. 

Az élmény zavartalan-
ságában része volt az 
előadás rendezőjének, 
Zsurzs Évának és ope-
ratőrjének, Czabarka 
Györgynek, akik végre 
mellőztek minden kellé-
ket, fölösleges hátteret. 
Csak a versmondó Gáti 
arcára, hangjára kon-
centráltak. Így csupán 
a fájó, suttogó-kiáltó 
szonettek voltak jelen 
a képen. 

HEGEDŰS ZOLTÁN 



BIZONYÍTÉK NÉLKÜL 
GALGÓCZI ERZSÉBET TÉVÉJÁTÉKA 

Egy embert az is hite- ja, amit elképzelt ma- már ebben az esetben 
lesen jellemez, hogy mit gáról — a ihazudozásai- művészi megfogalima-
hazudik. Hazudozásai bál ismer önmagára, el- zás, mert az írónak az-
igazaibb képet adhatnak képzelt kalandjaiból a zal a szándékával pár-
róla, mint őszintének valódi feladatéra, fele- huzamos, hogy furikeió-
szánt megnyilvánulásai, lőtlen lódításaiból a fe- jábam, élő hatásában 
mert egyenest törnek fel lelősségére. Gyermek- ábrázoljon egy kort, 
egy zegzugos belső vi- csínyjeiből ismer rá a amelyet művek hosszú 
légből, ábrándok, vá- férfibecsületére. sora csak üveg alatt 
gyata, törekvések útvesz- Galgóczi Erzsébet megtekinthető, múzeumi 
tőjéből és első kézből a Tanácsköztársaságnak emléktárgyként kezel, 
hozzák a friss hírt a nem emlékművet állít, legjobb esetben köztéri 
képzelet működéséről, amelyen a kor alakjai szoborként. 
A képzelet, minőségéről, lendületesen mozdulat- a tévéjáték eleven hi-
Az ember minőségéről, lanok s mintegy bele- telét nemcsak a rendező 
Akinek van érzékeny (fagyva állnak az eszmé- és nem is csak az opera-
szeme hozzá, a hazugsá- be, az utókor számára tőr, Bónis Gyula, vagy a 
gaiból is ráismerhet iga- hirdetve egy folytatóla- díszlettervező Drégely 
zi önmagára. gos és megváltoztatha- László mozgalmas mun-

Ilyen lódító, meddő tatlan hőskort Hanem a hája teremti meg, ha-
képzelgéstől mentes, kor egy mellékalakján, nem. a pontosan kivá-
tászta és tevékeny kép- egy jelentéktelen ka- lasztott főszereplő, a 
zeletű nagyotmondó le- maszfiún, egy serdülő sós Janit játszó Pau-
gényke a hőse Galgóczi füllentgetön mutatja be clits Béla alakítása is. 
Erzsébet „Bizonyíték talán a legkisebbiken, ilyesféle hibátlan szi-
nélkül" című tévéjáté- működésében a kort, a nészválasztás volt látha-
kának. Nemcsak azért gondolatok nevelő ere- tó „A hosszútávfutó ma-
nem nevezhető afféle jót, mozgásában mutatja gányossága" című, em-
újabb háryjónosnak ez a nagyszerű képzeletet, jékezetes angol filmben, 
a Sós Jani, mert törté- amely az ábrándokat, Paudits Béla külső-belső 
nelem és társadalom, ha tragikus erőfeszíté- alkata s ennek az alkat-
amelyből előlép, kemé- sek árán ás, végül meg nak a színészi felhasz-
nyebb háttér, mint az az tudja valósítani. náüása azt az ártatlan s 
Óperenciás világ, amely- A tévéjáték rendezé- mindinkább drámaivá 
ről az obsitos naiv, id- seben, Kabay Barna mélyülő figurát jelení-
dogáló hőse füllentgeti munkájában is az a tette meg, amilyen róla 
a magáét. Hanem dzért megkapó, hogy tisztán minden bizonnyal az 
sem, mert ami nagyot tartotta a történet egy- tr(j elképzelésében is élt. 
ez a legényke mond, szerűségét és mozgás- Ugyanilyen élő, korhű-
nem egy mesevilágítású ban hagyta körülötte a tél (hitelesebb: emberhű 
korról mondja, hanem kort. Egy fiktív, pateti- alakítással álltak ennek 
egy parázslóan, lángoló- kusan kimerevíthető a tévéfilmnek a szolgá-
an valóságosról s végül drámai cselekményt latába a többiek is: 
maga is akkora lesz, eleven dokumentumok. Darvas Iván és Ruttkai 
amilyen nagyot mondott korabeli filmhíradó- Éva, Gobbi Hilda és 
róla. Sós Jani nem el- részletek közé helyezett Cakos Gábor, s a beszé-
meséli, hanem átéli a el. Ez a rendezői mód- lő szövegét melegen 
Tanácsköztársaság ide- szer jóval több, mint mondó Bálint András, 
jét, valóságosan vállal- technikai eljárás — ez M A T K A I - B K T E G H B E L A 

Egy embert az is hite-
lesen jellemez, hogy mit 
hazudik. Hazudozó sai 
(gazabb képet adhatnak 
róla, minit őszintének 
szánit megnyilvánulásai, 
meri egyenest törnek fel 
egy zegzugos belső vi-
lágból, ábrándok, vá-
gyaki, törekvések útvesz-
tőjéből és első kézből 
hozzák a friss hírt a 
képzelet működéséről. 
A képzelet, minőségéről. 
Az ember minőségéről. 
Akinek van érzékeny 
szeme hozzá, a hazugsá-
gaiból is ráismerhet iga-
zi önmagára. 

Ilyen lódító, meddő 
képzelgéstől mentes, 
tiszta és tevékeny kép-
zeletű nagyotmondó le-
gényke a hőse Galgóczi 
Erzsébet „Bizonyíték 
nélkül" cimű tévéjáté-
kának. Nemcsak azért 
nem nevezhető afféle 
újabb háryjénosnak ez 
a Sós Jani, mert törté-
nelem és társadalom, 
amelyből előlép, kemé-
nyebb háttér, mint az az 
Óperenciás világ, amely-
ről az obsitos naiv, id-
dogáló hőse füllentgeti 
a magáét. Hanem ázért 
sem, mert ami nagyot 
ez a legényke mond, 
nem egy mesevilágítású 
korról mondja, hanem 
egy parázslóan, lángoló-
an valóságosról s végül 
maga is akkora lesz, 
amilyen nagyot mondott 
róla. Sós Jani nem el-
meséli, hanem átéli a 
Tanácsköztársaság ide-
jét, valóságosan vállal-

ja, amit elképzelt ma-
gáról — a ihazudozásai-
ból ismer önmagára, el-
képzelt kalandjaiból a 
valódi feladatára, fele-
lőtlen lódításaibód a fe-
lelősségére. Gyermek-
csínyjeiből ismer rá a 
férfibecsületére. 

Galgóczi Erzsébet 
a Tanácsköztársaságnak 
nem emlékművet állít, 
smeiyen a kor alakjai 
lendületesen mozdulat-
lanok s mintegy bele-
fagyva állnak az eszmé-
be, az utókor számára 
hirdetve egy folytatóla-
gos és megváltoztatha-
tatlan hőskort. Hanem a 
kor egy mellékalakján, 
egy jelentéktelen ka-
maszfiún, egy serdülő 
füllentgetőn mutatja be 
talán a legkisebbiken, 
működésében a kort, a 
gondolatok nevelő ere-
jét, mozgásában mutatja 
a nagyszerű képzeletet, 
amely az ábrándokat, 
ha tragikus erőfeszíté-
sek árán is, végül meg 
tudja valósítani. 

A tévéjáték rendezé-
sében, Kabay Barna 
munkájában is az a 
megkapó, hogy tisztán 
tartotta a történet egy-
szerűségét és mozgás-
ban hagyta körülötte a 
kort. Egy fiktív, pateti-
kusan kimerevíthető 
drámai cselekményt 
eleven dokumentumok, 
korabeli filmhíradó-
részletek közé helyezett 
el. Ez a rendezői mód-
szer jóval tötob, mint 
technikai eljárás — ez 

már ebben az esetben 
művészi megfogalma-
zás, mert az írónak az-
zal a szándékával pár-
huzamos, hogy funkció-
jában, élő hatásában 
ábrázoljon egy kort, 
amelyet művek hosszú 
sora csak üveg alatt 
megtekinthető, múzeumi 
emléktárgyként kezel, 
legjobb esetben köztéri 
szoborként. 

A tévéjáték eleven hi-
telét nemcsak a rendező 
és nem is csak az opera-
tőr, Bónis Gyula, vagy a 
díszlettervező Drégely 
László mozgalmas mun-
kája teremti meg, ha-
nem. a pontosan kivá-
lasztott főszereplő, a 
Sós Janit játszó Pau-
dits Béla alakítása is. 
Ilyesféle hibátlan szi-
nészváfasztás volt látha-
tó „A hosszútávfutó ma-
gányossága" című, em-
lékezetes angol filmben. 
Paudits Béla külső-belső 
alkata s ennek az alkat-
nak a színészi felhasz-
nálása azt az ártatlan s 
mindinkább drámaivá 
mélyülő figurát jelení-
tette meg, amilyen róla 
minden bizcmnyal az 
(ró elképzelésében is élt. 
Ugyanilyen élő, korhű-
nél hitelesebb: emberhű 
alakítással álltak ennek 
a tévéfilmnek a szolgá-
latába a többiek is: 
Darvas Iván és Ruttkai 
Éva, Gobbi Hilda és 
Csíkos Gábor, s a beszé-
lő szövegét melegen 
mondó Bálint András. 

MATRAI-BETEGH BÉLA 



Megismerni a világot, 
érteni és értelmezni a 
jelenségéket, felismerni 
az anyagi és szellemi 
Hatóerőket s a különbö-
ző összefüggéséket — ez 
a vágy egyre inkább 
hozzá tartozik a mai kor 
értelmes emberéhez. 
Mindazok a források, 
amelyekből ismereteit 
merítheti, igyekeznek 
lépést tartani — nem-
csak az igényeivel, ha-
nem azokat, lehetőleg, 
meg is előzni. Tehát 
nemcsak kielégíteni ér-
deklődését, hanem fel is 
kelteni, új dolgok iránt. 

S ha mindehhez hoz-
záfűzzük a permanens 
művelődés nagyon is 
időszerű, a fejlett álla-
mokban világszerte je-
jelentkező problémáját, 
megértjük, milyen óriási 
a szerepe a televíziónak. 

Öriási a szerepe és na-
gyon nehéz. Hiszen az 
információs lehetőségek 
robbanásszerű fejlődése 
világszerte egyre nehe-
zebbé teszi a feladatot, 
hogy a különböző hír-
közlő szervezetek meg-
felelően tudjanak válo-
gatni, s valóban korsze-
rű tartalommal töltsék 
meg az általános mű-
veltség mai fogalmát A 
nehézségeket fokozza, 
hogy az általános mű-
veltséghez ma már 
messze nemcsak kultu-
rális ismeretek tartoz-
nak, hanem a tudomány 
és a technika eredmé-
nyei is. A választék te-
hát több mint óriási és 
választani — több mint 
nehéz. A válogatás ne-
hézségeit és problémáit 
fokozza az, hogy a tele-

Tudomá-
nyos 

gondol-
kodásra 

serkenteni 
BESZÉLGETÉS A TÉVÉ 

KÖZMŰVELŐDÉSI 
FŐSZERKESZTŐSÉGÉ N 

vízió nézőinek igényei és 
kul túrszintje -nagyon 
sokféle; a tévé viszont 
mindenki számára kell, 
hogy újat, érdekességet 
sugározzon. 'Ennek a 
sokrétű feladatnak kell, 
hogy eleget tegyen a 
Magyar Televízió két 
éve működő közműve-
lődési főszerkesztősége. 
Az osztály vezetőjével, 
Sylvester András főszer-
kesztővel beszélgettünk 
a fenti problémákról: 

— Tulajdonképpen mi 
is tartozik az osztályhoz, 
illetve mi az, hogy köz-
művelődés? 

— A közművelődés 
fogalmát a néhány éve 
tartott népművelési kon-
ferencia határozta meg 
— hangzott Sylvester 
András válasza. — A 
mi munkánkról aranyit: 
főszerkesztőségünk is-
meretterjesztő műsoro-
kat készít elsősorban a 
műszaki — természettu-
dományok, a társada-

lomtudornoányok téma-
köreiben s a művészetek 
egyes ágaiban. Az élett 
jelenségei persze nehe-
zen tagolhatók a tudo-
mányok és a művésze-
tek nézőpontjai szerint. 
Egy íaáu életéről készülő 
dokumentumfilm alko-
tóinak alapos szocioló-

: giai, történelmi, közgaz-
dasági ismeretekkel keli 

i rendelkezniük, ha iga-
; zán a problémák mélyé-
i re akarnak hatolni. 
Vagy egy építészeti al-
kotás sem csupán eszté-
tikai, hanem társadal-
mi, gazdasági kérdés is. 

— Hogyan viszonylik 
a közművelődési főosz-
tály programja az isko-
lában tanultakhoz? Cíak 
felfrissíti, vagy bővíti, 
pótolja, fejleszti, gazda-
gítja? 

— Ma már az iskola, 
világszerte, csak az ala-
pokat adja, a készséget 
a gondolkozásra. Ezt ál-
landóan, további isme-
retekkel kell bővíteni. 
A mai ember perma-
nens művelődési lehető-
ségét a sajtónak, a film-
nek és nem utolsósorban 
a tévének, sokoldalúan 
kell biztosítania. 

— Több sikeres műso-
rukra emlékezünk: Po-
gány, Előítéletek, Delta, 
Antenna, Képes Króni-
ka, Kovács András 
beszélgetése Lukács 
Györggyel, Mácza Já-
nos, Múzeumi séták ... 
Milyen új műsorokra, il-
letne sorozatokra ké-
szülnek? 

— Távlati tervünk, 
hogy a tévé szabad-
egyetemén közérthető és 



átfogó képet adjunk a 
természettudomány, a 
társadalomtudomány és 
a művészet alapkérdé-
sedről . . . Ezeket a mű-
sorokat bizonyos perió-
dusokban meg ds ismé-
telnénk, hogy akik el-
mulasztották egy-egy 
részt, pótolhassák ké-
sőbb, vagy megnézhes-
sék újra, aimit akarnak. 
Tervünk, hogy különbö-
ző izgalmas történelmi 
korszakokat átfogóan, 
tudományosan — köz-
gazdasági, szociológiai 
módszerekkel is — is-
mertessünk. így például 
már készül Budapest és 
a magyar kapitalizmus 
kialakulása című mű-
sor, jövőre pedig a Hon-
foglalás kora. Ősszel in-
dul', irodalomtörténé-
szek, színészek, egyete-
misták közreműködésé-
vel verselemző műso-
runk. A szereplő költe-
mények: Kölcsey: Him-
nusz, Vörösmarty: A 
merengőhöz és Illyés 
Gyula: A költő felel... 
Folytatjuk portrésoroza-
taánkat. Készül továbbá 
egy-egy sorozatunk az 
építészetről, az otthon 
művészetéről és a nép-
művészetről. És ramé-
lem, folytathatjuk Bo-
kor Péter eddig már 
húsz részben sugárzott 
Századunk sorozatát. 
Jelenleg a civilizációs 
ártalmakkal, a környe-
zetvédelemmel foglalko-
zunk . . . 

— Ki tudják-e hasz-
nálni a tudományos mű-
soroknál a tévé, azaz a 
film előnyét, azt, hogy 
egyszerre hanggal és 
képpel is hat a nézőre? 

— Véleményem sze-
rint sokszor elég a szó. 
Tehát mindenfajta külö-
nösebb fiJmélmény nél-
kül egy szuggesztív, jól, 
érdekesen beszélő egyé-
niség arca és szavai. De 
ezzel együtt, vagy ezen 
kívül, szeretnénk a jö-
vőben is a kommuniká-
ció többfélé formáját 
összekapcsolni. Sikere-
sen dolgoztunk együtt 
különböző műsorok ösz-
szeállításóban az Étet és 
Tudománnyal. Rövide-
sen megpróbáljuk, hogy 
az egyes témáknak a ki-
egészítését könyv alak-
ban adjuk közre. Ezt 
annál is inkább tesszük, 
mert az eddigi tapaszta-
latok szerint a tévé fel-
kelti a nézők érdeklődé-
sét az eredeti mű iránt. 
A közművelődési főszer-
kesztőség fontos felada-
ta a tájékoztatáson túl 
(erre szolgálnak maga-
zin műsoraink), a szinte 
minden mai, modern 
emberben szunnyadó, 
minden új iránt mohó, 
egészséges kíváncsiság 
felkeltésé. A jó műsorok 
a nézőt sokszor olvasás-
ra, keresésre, kutatásra 
ösztönzik. Statisztikai 
adatok nélkül is tudjuk, 
hogy Múzeumi sétáink 
nyomán megnövekedett 
a múzeumlátogatók szá-
ma. 

— A tarveik gazda-
gok, sokat ígérők. Mind-
ebből mit tart a leg-
fontosabbnak? 

— Kultúránkat nap-
jainkban általában az 
jellemzi, hogy irodalom-
centrikus. Márpedig ez 
— kevés. Messzemenően 
egyetértek Bokor Péter 

legutóbbi, a Filmvilág-
nak adott nyilatkozatá-
val, nevezetesen azzal, 
hogy mennyire fontos-
nak tartja a közgazda-
sági ismereteket. Mosta-
ni beszélgetésünkben is 
esett már róla szó, nem 
baj, érdemes ezt több-
ször is említeni. Hiszen 
nemcsak nézőink, ha-
nem sokszor alkotóink, 
rendezőik, írók, művé-
szek gondolat- és eszme-
viliága is hiányosnak bi-
zonyul. Történettudo-
mányi, szociológiai, köz-
gazdasági ismeretek nél-
kül ma már szinte lehe-
tetlen valamilyen jelen-
séget magyarázni! Ezt 
tartjuk tehát a legfonto-
sabbnak: nézőinket mar-
xista, természettudomá-
nyos és társadalomtudo-
mányos alapú gondolko-
zásra és látásmódra ne-
velni. 

— Ilyen komoly, tu-
dományos programon 
nyilván nemcsak, sőt 
elsősorban nem belső 
erőkkel dolgoznak, ha-
nem a különböző szak-
tudományok legjobbjai-
val is? De hogyan? Pon-
tosabban: a tudomány, 
sajnos, többnyire nehéz-
kes, első hallásra alig 
érthető nyelvezetét ho-
gyan tudják magyar 
köznyelvre lefordítani? 

— A kérdés jogos. Ez 
valóban nagy gondunk. 
De érdekes tapasztala-
tunk: a legnagyobbak, az 
élvonal legelismertebb 
képviselői beszélnek 
többnyire a legérthetőb-
ben. így is mondhat-
nám: ők már megenged-
hetik maguknak a lu-



xust, hogy sznobéria 
nélkül, a köznép nyel-
vén szóljanak. Azt hi-
szem, a tévé-szereplés 
is segíthet ezen a gon-
don. Ment sokszor hiába 
szólónk má egy-egy tu-
dósnak: nem érthető, 
amit mond. De ha más-
nap a szomszéd vagy a 
borbély szemrehányást 
tesz neki: nem értett 
semmit abból, amit el-
mondott — azt megfon-
tolja és javítani próbál. 
Tapasztalatból beszélek. 
Így hát, valahogyan 
„melléktermékként" ta-
lán ezen a téren is: a 
tudományos nyelv köze-
lítése a köznyelvhez — 
érünk él valamelyes 
eredményt. 

— A dokumentum, 
azaz a hitelesség, az élő 
valóság egyre nagyobb 
tért hódít a művészet-
ben, regényben, filmben, 
drámában is. Feltehető-
en sok játékfilmes ren-
dező ebből a meggondo-
lásból szívesen dolgozik 
a tévé közművelődési 
osztályán? 

— Ez így van. Említe-
ném Kovács Andrást 
— aki egyébként nemré-
gen fejezte be Károlyi 
Mihálynéról készített 
hatvanperces filmjét, 
de folytathatnám Zolnay 
Pállal, Kardos Ferenc-
cel, Gazdag Gyulával, 
Lakatos Vincével, Koü-
lányi Ágostonnal — és 
másokkal. Azt hiszem, 
nekünk is, nekik is 
gyümölcsöző az együtt-
működés. És, remélem: 
a nézőknek is. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 

VIT 
a képernyőn 

Tulajdonképpen nagyon nehéz dolga volt a magyar 
televízió Berlinben dolgozó csoportjának a X. Világ-
ifjúsági Találkozón. Azért kellett ezt a „tulajdonkép-
pen"^ hangsúlyosan előrevetni, mert látszőlag fordított 
a helyzet. Mi sem lehet könnyebb — vélheti a néző — 
mint erről a színes, kavargó forgatagról néhány óra 
műsort közvetíteni. 

Ezért szükséges — az érdeklődők tájékoztatására is — 
elmondani, hogy milyen nehéz és nagy munka volt ez, 
minden ellenkező látszat ellenére. Előszőr is azért, mert 
a bőség Ilyen fokon már valóban zavaró. Ha a nappal 
— és fél éjszaka — minden órájára annyi féle esemény 
jut, mint itt, akkor Igazán nehéz élőre eldönteni, melyik 
l e s z érdekes, hiszen a televíziósoknak nincs módjuk-
ban klvonulniok valamennyi helyszínre, és a felvett 
anyagok közül válogatni. Másodszor: a VIT nem sport-
verseny, ahol a számok önmagukban izgalmasak. Köz-
Ismert, hogy a televízió legjobb „dramaturgja" mindig 
a sportverseny; ritkán sikerül ennél feszesebb pillana-
tokat teremteni a képernyőn. A VIT tehát nem nyújtott 
versenyszerű izgalmakat, mint azt rőgtőn, a megnyitó 
alkalmával tapasztalhattuk, amikor párhuzamosan egy 
sportverseny, a kajak-kenu világbajnokság eseményeit 
Is közvetítették. Végül pedig számításba kell venni, hogy 
a legjobb szervezés, egyeztetés mellett is nagy a kon-
kurrencla; a legkülönfélébb televíziós- és filmstábok for-
gatnak egyszerre, s néha az sem könnyű dolog, hogy a 
megfelelő helyen és megfelelő Időben jelen lehessen a 
kamera. 

Szerencsére ezt a még szaporítható „nehézség-listát" 
most nem azért kellett bemutatni, hogy mentségeket ta-
láljunk a Berlinben dolgozó televíziós stáb számára. Ál-
talában jól válogattak: amit a gálaestekről közvetítet-
tek például, az olyan érdekes volt, hogy a Tízentúliak 
műsorában máris szívesen láttuk egy-két produkció Is-
métlését. A riportok is többnyire érdekesek, hangulato-
sak voltak, talán csak a műsorszámok alatt elmondott 
kommentáló szövegek sikerültek halványabbra. Ha a ri-
porterek valamivel jobban elengedik magukat, s velünk 
együtt, mint egyszerű nézők, tesznek megjegyzéseket a 
számokra — amit természetesen ők is csak akkor lát-
hattak először —, több szint, több eredetiséget hallhat-
tunk volna tőlük. Mentségükre szóljon viszont, hogy 
legalább nem akarták agyonbeszélni az önmagukért be-
szélő produkciókat. Ugyanaz a puritán szűkszavúság 
tette kellemessé a Budapesti Stúdió munkáját, ahol — 
Jól élve a rögzítés, visszajátszás lehetőségeivel — nem 
akartak Berlin helyett a pesti stúdióban fesztivált csi-
nálni. 

A tv-közvetítések legnagyobb erénye ugyanis éppen 
az volt, hogy odahaza, a készülék előtt ülve — gyakran 
csak közvetett apróságokból, gesztusokból, látványból, 
s természetesen az elhangzott szavakból, bemutatott mű-
sorokból —, megéreztünk valamtt a Világifjúsági Talál-
kozó sodró hangulatából. Az Idősebbek régi VIT-ekre 
emlékezve, némi nosztalgiával, a fiatalok pedig némi 
Irigységgel vegyes kíváncsisággal tapasztalhatták: Jól 
Elkerült a világ haladó fiataljainak berlini találkozója. 

BEBNATH LASZLO 



Hogy (kicsoda a most 
80 esztendős Mácza Já-
nos, hogy mit alkotott, 
mint a forradalmi 
avantgarde írója, majd 
teoretikusa, hogy mi-
ként állott jobbról-bal-
ról jövő támadások ke-
reszttüzében — erről 
ma már, szerencsére, 
nem kell külön szólni. 
Már sokat tudunk Má-
czáról, a „Ma" ifjú mun-
katársáról, Kassák Lajos 
felfedezettjéről, a kom-
munista emigránsról, 
különböző moszkvai fő-
iskolák, majd végülis a 
Lomonoszov Egyetem 
professzoráról... Talán 
két esztendeje, hogy 
egy rövid, de tartalmas 
tévériport is képet adott 
a magyarul kissé már 
oroszos kiejtéssel beszé-
lő, idős tudósról, aki 
azonban soha nem felej-
tette él magyar szárma-
zását, és aki — többek 
mellett — Uitz Bélának 
is hű fegyvertársa volt 
harcaiban. 

Az említett rí portban 
meglepett Mácza János 
hangjának, mozgásának 
frissesége, pedig — hadd 
isimételjük meg — 
nemcsak az évek soka-
sága nyomta a vállát, 
hanem az ós, hogy ezek 
az évek gyakran rend-
kívül kemények, minden 
idegrezdülést felszívok 
voltak. A most sugár-
zott, nemrégiben felvett, 
húszperces tévéműsor 
„címszereplője" (valljuk 
meg őszintén) másfél év 
alatt bizony megörege-
dett. Testileg legalábbis. 
Közben ugyanis meg-
halt Mácza élettársa, és 

Születésnapi 
műsor 

Mácza Jánosról 

az idős tanárnak meg 
kellett ismerkednie a 
nyugdíjazás sokkjával 
i s . . . Hazudnánk, ha ezt 
nem mondanánk el, és 
hazudott volna Abonyi 
Antal kamerája is, ha 
elrejti Mácza János fi-
zikai állapotának fá-
radtságát . . . 

Aminek megmutatása 
nemcsak reális volt, de 
költői is. Hiszen a 80 
éves forradalmár szen-
vedélyes érdeklődése, s 
határozott kiállása azon 
felismerések mellett, 
amelyékhez küzdelmes 
élete során eljutott (pél-
dául a <modern techniká-
nak a művészietekre ha-
tó, azokat inspiráló, a 
„formalizmus" meg nem 
alapozott vádjával el 
nem hessegethető jelen-
tősége mellett) annál 
szuggesztívebb volt, 
hogy mindez egy ilyen 
törékeny testből tört 
fe l . . . A képernyőn egy 
beteg, idős embert lát-
tunk, aki egy percig 

sem volt unalmas, mert 
a gondolatok, amelyeket 
nem egyszerűen propa-
gált, hanem amelyeket 
— szavakkal, időnként 
dadogó szavakkal — 
felmutatott: egészséges, 
fiatal gondolatok voltak. 
És felemelő volt haimis-
kás szerénysége is, az a 
huncut félmosoly, amely 
akkor suhant végig az 
arcán, amikor életéről 
kérdezték a jelek sze-
rint karosszékből már 
nem igen félemelkedőt. 
Mácza János — most is 
utalt rá — egykor konf-
liktusba keveredett 
Kassák Lajossal. Ám 
abban is, hogyan kell 
egy dühös vagy rezig-
nált negyiedmozd ulattal 
egész korszakokat jelle-
mezni, feltétlenül tanít-
ványa maradt egykori 
mesterének. 

Szájának biggyeszté-
seiben, szemének felra-
gyogásaiban, de az or-
rán függő szemüvegben, 
vagy akár kopaszságá-
ban, ráncaiban, szóval 
egész „nagyapás" és 
mégis kamaszos lényé-
ben annyi közvetlenség 
volt; annyi személyesség 
és egyben már személyi-
ség is, hogy ha nem 
tiszteltük volna végre 
kezünkbe került művei-
ért, már csak e műsor-
ban felvillantott szemé-
lyéért is szeretnünk kel-
lene a hajdani ,jnais-
tá"-it. Akinek — aho-
gyan ez most is doku-
mentálódott — a ma 
számára is van értelmi 
és érzelmi üzeniüvaló-
ja. 

ANTAL GÁBOR 



ÖT SZEMKÖZT 
A jó riporthoz két té-

nyező szükségeltetik: jó 
riporter és jó alany. E 
megállapítással semmi 
újat nem mondok, de 
aki részt vett már né-
hány, a nyilvánosságnak 
szánt beszélgetésen 
(akár kérdező, akár vá-
laszoló minőségben) az 
tudja, hogy a két fél 
összjátékán milyen sok 
múlhat. Vitray Tamás 
tapintatát, beleérzőkész-
ségét és simulékonysá-
gát dicsérni közhely; a 
tévé most indult új so-
rozata, az ötszemközt 
mégis e közhely megis-
métlésére késztet. A so-
rozat néhány adása után 
nyilván elemezni lehet 
majd, hogyan alkalmaz-
kodik különböző egyé-
niségű partnereihez, — 
a muzsikust már a Palló 
Imrével folytatott első 
beszélgetés is lenyűgöz-
te. Egy teljes órát — 
zene nélkül — érdek-
feszítővé, kellemessé, 
közvetlenné varázsolni 
nem csekélység különö-
sen akkor, ha — mint 
a sorozat címe is jelzi — 
a tévé stúdiójában eny-
hén szólva nehéz a 
„négyszemközti" intimi-
tást megőrizni. 

Palló Imre vallatása 
mintha rejtett kamerák 
előtt zajlott volna: a né-
ző semmiféle törést 
nem érzett a főcím előtt 
sugárzott, valószínűleg 
csakugyan titokban fel-
vett néhány mondat és 
Vitray „kezdhetjük?" 
kérdő-felszólítása között. 
S aki nem ismeri a fel-
vételek kínlódó, gyakran 
szó szerint verejtékes 
atmoszféráját, el sem 
képzeli, mekkora mun-
ka rejtőzhet e hatvan 

perces könnyed, mégis 
nagyon tartalmas beszél-
getés mögött. A néző 
úgy érezte, mintha való-
ban egy óra alatt, egy-
végtében vették volna 
fel az anyagot, s ez 
egyaránt köszönhető a 
rendezőnek és a ripor-
ternek. A rendezőnek, 
aki észrevétlen maradt 
és a riporternek, aki 
alapos felkészültségét 
képes valamiféle köny-
nyed — a néző számára 
rokonszenves — tájéko-
zatlansággal álcázni, s 
bár pontosan tudja, hogy 
mire akar kilyukadni 
kérdéseivel, látszólag 
naivan, éppen olyan té-
mák felé tereli a beszél-
getést, amelyekre a lai-
kus kíváncsi. 

Talán az az egyik tit-
ka ennek a fesztelenség-
nek, hogy nem fésülték 
meg a mondatokat, hogy 
benne hagyták az apró 
bakikat, a szavakat ke-
resgélő, elgondolkozó 
pillanatokat, — ezektől 
az emberi gesztusoktól 
kapta meg a produkció 
hitelét. S úgy érzem, a 
riporter sem panaszkod-
hat „alanyára": a 81 
esztendős Palló Imre 
személyében egy egész 
történelmi korszakot 
idézett feL A zenekriti-
kus csak büszke lehet, 
hogy vele kezdődött el 
ez a jelentős sorozat, bár 
sajnálja, hogy a fiata-
labb generáció, amely 
csak hírből, hangfelvé-
telről ismeri a nagy éne-
kest, most sem hallgat-
hatta meg egy dalát 
sem. S ha Palló Imre 
visszavonult is már az 
énekléstől — s ehhez az 
elvéhez okosan és szigo-
rúan tartja is magát — 

jó lett volna legalább 
lemezről vagy magneto-
fonszalagról felidézni 
énekét. Nem kellene fél-
ni az ilyen közbeiktatott, 
„nem vizuális" mozza-
natoktól: az önmagát 
hallgató művész, az őt 
figyelő riporter képe, 
esetleg egy székely nép-
dal megszólaltatásakor a 
táj felvillanása kiegé-
szíthette volna az akusz-
tikus élményt. De Palló 
múltba révedezése, ön-
vallomása, ízesen szép 
beszéde, mondandójának 
sokrétűsége és humora 
kárpótolta a nézőt és 
minden bizonnyal so-
kakhoz szólt: 

a pályakezdő, tapasz-
talatlan vagy elkapatott 
énekesekhez, akik -tanul-
hattak indulásából (első 
nagy bemutatkozása 
után három évig nem 
vállalt főszerepert, hogy 
megszokja a színpadot 
és megőrizze hangját); 

az idős emberekhez, 
akik megcsodálhatták 
életmódját, aktivitását; 

a fiatalokhoz, akik 
számára megidézte a 
század nagy muzsikusa-
it, Kodály Zoltán alak-
ját és barátságát; 

a városlakókhoz, akik 
megirigyelhették szülő-
földjének gyönyörű tá-
jaiért; 

a falusiakhoz, akik 
átérezhették a földhöz 
való kötődését; 

mindannyiunkhoz, 
akik szeretnénk, ha nem 
lennének ellenségeink, 
irigyeink, s akik — de 
jó lenne, ha mernénk — 
vállalnánk meggyőződé-
sünket és „akarva nem 
okoznánk rosszat sen-
kinek 11 

FEVER MÁRIA 



ARANYBORJÚ 
Darvas Iván és Harkányi Endre 

Ilf—Petrov regényéből forgat négy-
részes tévéfilmet Szinetár Miklós; 
Darvas Iván, Mensáros László, Bán-

Kibédy Ervin, Bánhidy László és Darvas Iván (Kiss Júlia felvételei) 

hidy László, Kibédy Ervin, Harkányi Endre főszereplésével. Operatőr: Bíró 
Miklós. 
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