
A CSONKA  FILMEK  
DOKTORA 

Beszélgetés  Szilágyi  Attilával  

AFIAF  (Filmarchívumok  Nem-
zetközi  Szövetsége)  pár  évvel  
ezelőtt  érdekes  kísérletet  vég-

zett annak megállapítására,  hogy  mi-
lyen  színvonalú  filmrestaurálási  
munka  folyik  az  egyes  országokban,  
ki  milyen  technikai  színvonalon  ké-
pes  átmenteni  a  régi  filmek  kópiáit.  
A  Drake  of  England  című  film  nitro-
kópiáját  29  darabba  vágták,  ebből  
egyet  megkapott  a  Magyar  Filmar-
chívum  is.  A  lemásolt  anyagok  meg-
tekintése  után több  külföldi  szakem-
bernek  az  volt  a  véleménye,  hogy  a  
magyar  produktom  a  8—9.  helyen  
áll. Tisztes középszer,  a magyar  szak-
emberek  mégis  elégedettek  az  ered-
ménnyel.  Elégedettek,  sőt  büszkék,  
hiszen  nálunk  a  filmrestaurálási  
munka  olyan  mostoha  körülmények  
között  folyik,  hogy  a  versenyben  
részt  vett  konkurrens  filmarchívu-
mok  el  sem  hinnék,  hogy  ilyen  be-
rendezéssel,  ilyen  szűkös  pénzügyi  
keretek  mellett  valaki  egyáltalán  be  
mer  nevezni  a  komoly  műszaki  ós  
személyi állományt felvonultató film-
restaurátor-csoportok  versenyébe.  
A  kopírgóp,  amelyen  a  magyar  ver-
senykópiát légyártották,  a harmincas 
években  készült.  A  vágóasztalok,  
szinkronasztalok,  több  egyéb  beren-
dezés  a  Mafilmből,  a  Pannónia  Stú-
diból,  illetve  a  Filmlaboratóriumból  
—  leselejtezés  útján  —  kerültek  a  
Filmarchívumba.  A  tűzveszélyes  nit-
rófilmek  átmásolására  a  kulturális  
kormányzat  körülbelül  5,5  millió  fo-
rintos évi keretet biztosít;  filmrestau-
rálásra,  a  meglévő  kópiák  védelmére,  
rendbehozatalára  nem  különül  el  ke-
ret  a  Magyar  Filmintézet  költség-
vetésében. 

—  Sajnos,  Magyarországon  nincs  
szervezett  filmtechnikai,  filmrestau-
rátori  képzés  —  mondja  Lengyel  
Miklós,  a  Magyar  Filmintézet  Film-
technikai  Osztályának  vezetője.  —  
A  Színház-  ós  Filmművészeti  Fő-
iskolán  az  operatőrök,  vágók  termó-

szetesen  kapnak  műszaki  képzést,  de  
ők  már hivatásuknál  fogva  is  a gyár-
tás felé orientálódnak.  Evek  óta  nem  
indult  tanfolyam  a  filmtechnika  
„szürke  műszaki  hada"  számára,  pe-
dig  nagyon  időszerű  volna.  

Régi  filmekről  lévén  szó,  olyan  
szakemberekre  lenne  szükségünk,  
akik  a  film  kezdetétől  a  legmoder-
nebb  filmtechnikáig  átfogó  műszaki  
ismeretanyaggal  rendelkeznek.  Na-
gyon  kevés  ilyen  ember  van.  A  film-
restaurálásban  gyakorlatilag  csak  
megszállottakra  számíthatunk,  akik  
hosszú  évek  szakmai  gyakorlatával  a  
hátuk  mögött,  megfelelő  szervezett  
képzés híján önszorgalomból,  részben  
autodidakta  módon  sajátították  el  a  
szakmát." 

A megszállott filmrajongó, akire töké-
letesen  ráillik  a  fenti  jellemzés:  Ma-
gyarország  egyetlen  hivatásos  film-
restaurátora:  Szilágyi  Attila.  Négy  
évtizedes  filmes  múlt  áll  a  háta  mö-
gött.  A  filmszakma  legkülönbözőbb  
területein dolgozott:  volt  mozigépész,  
vezető  szerelő  a Filmtechnikai  Válla-
latnál,  dolgozott  a  Filmgyár  hang-
osztályón,  a  Filmlaboratóriumban.  
Tíz  éven  keresztül,  üzemi  balesetéig,  
a  Filmarchívum  műszaki  vezetője  
volt,  jelenleg  filmrestaurátor.  1947-
től  amatőrfilmes,  mintegy  félszáz  
filmje  közül  több  díjat  is  nyert  New  
York-i,  cannes-i  ós  egyéb  amatőrfil-
mes  fesztiválokon.  Az  Országos  Mű-
szaki  Múzeum  szakértő  tanácsadója,  
filmtechnikai  relikviákat,  eszközöket  
gyűjt. Négy  kiállítást szervezett,  töb-
bek  között  a kaposvári  mozitörténeti  
kamarakiállítást,  amely  hat  év  óta  
tart  nyitva.  Szerencsés  embernek  
mondja  magát,  hiszen  munkája  és  
hobbija  ugyanaz:  a  film.  

—  Hogyan  lesz  valakiből  ma  Ma-
gyarországon filmrestaurátor  ?  

—  Amikor  az  első  filmrestaurálási  
munkálatokat  végeztem,  még  nem  

létezett ez  a munkakör.  1961-ben  egy  
Vanek  nevű  kávéháztulajdonos  ma-
góngyűjtő  hagyatékából  a  Filmtudo-
mányi  Intézetbe  került  18  Lumiére-
film,  többek  között  a  magyarországi  
millenniumi  ünnepségekről  forgatott  
filmritkaság.  A  gyártási  év  óta  eltelt  
66  esztendő  során  a  kópiák  állapota  
olyannyira  megromlott,  hogy  kézbe-
vételkor  pattogva  töredezett  széjjel.  
Ezek  közül  a  kópiák  közül  —  abszo-
lút kisipari eljárásokkal  —  tizenhatot  
sikerült  átmentenem.  Emlékszem,  
egy  gépházi  rolnizóasztalon  dolgoz-
tam,  hiszen  akkoriban  még  olyan  be-
rendezések  sem  voltak,  mint  mosta-
nában.  Tapasztalataimat  leírtam,  ós  
egy-egy  pozitív  kópia  kíséretében  el-
küldtük  több  filmarchívumba.  Hogy  
a  restaurálást  ilyen  autodidakta  mó-
don,  mindenféle  útmutatás  nélkül  el  
mertem kezdni, ahhoz jelentősen  hoz-
zájárult az a tény, hogy  amatőrfilmes  
voltam, tehát ismertem a filmes alap-
anyagokat.  Ezt  a  munkát  csak  hal-
latlan  türelemmel,  szeretettel  ós  tisz-
telettel  lehet  végezni.  

—  Mióta  folyik  a  Magyar  Film-
archivumban  szervezett  formában  a  
filmrestaurálási  munka?  

—  Hogy  az  ón státusom  létrejöhe-
tett,  az  Nemeskürty  Istvánnak,  a  
Magyar  Filmintézet  és  Filmarchívum  
előző  igazgatójának  köszönhető.  Sok-
szor elmondta és leírta, hogy  a  kópia-
védelem  szempontjából  az  utolsó  
percben  vagyunk.  Ha  nem  vigyá-
zunk,  soha  nem pótolható  nemzeti  ós  
egyetemes  értékek  mennek  veszen-
dőbe.  1984-ben  nevezett  ki  hivatalo-
san  is  filmrestaurátornak.  

—  Milyen  filmeket,restaurált?  
—  Szinte kizárólag  az  1929  és  1944  

között  készült  hangosfilmekkel  fog-
lalkozom,  ezek  vannak  a  legelhanya-
goltabb  állapotban.  A  háború  sajná-
latos  módon  a  kópiaállományt  is  
megtizedelte.  1944-ben  a  központi  
anyagot  és  a  filmkölcsönzők  kópiáit  
a  budafoki  borospincékbe  szállítót-



ták,  ahol  azok  át is  vészelték  az  ost-
romot.  Amikor  a  Vörös  Hadsereg  
hadizsákmányként  magával  vitte  
óket,  szállítás  közben  tűz  keletkezett  
és  nagyon  sok  néma-  és  hangosfilm  
megsemmisült.  Talán  érzékelteti  a  
veszteség  mórtékét  az  az  adat,  hogy  
az  összes  magyar  némafilmből  csu-
pán  körülbelül  tizenhárom,  s  hat  rö-
vid  maradt  meg  teljes  épségben  ós  
ezen  kívül  néhány  töredék.  A  meg-
maradt  anyagot  azóta  a  Szovjet  
Filmarchívumból  visszakaptuk.  De  
magángyűjtőkről  is  mesélhetnék  
anekdotákat,  például  hogy  miként  
kapott  telitalálatot  a  kedves,  öreg  
óbudai  kéményseprő,  Weiser  Nándor  
tekintélyes magángyűjteménye  ós ho-
gyan  pusztult  el  annak  jórésze.  De  a  
veszteségekórt  okolhatók  még  a  há-
ború  előtti  kalmár-szellemű  filmköl-
csönzők  is,  akik  a  lefutott  filmek  
kópiáit  kilóra,  fillérekért  értékesítet-
ték. 

—  Van-e  valamilyen  adat  arról,  
hogy  ebből  az  időszakból  mennyi  ma-
gyar film  veszett el  örökre?  

—  Egy  kis  bizakodással  hadd  
mondjam  azt,  hogy  remélem,  nem  
vesztek  el  örökre  azok  a  filmek  sem,  
amelyeknek  a  sorsáról  jelenleg  sem-
mit  sem tudunk.  Éppen  most  is  úton  
van  felénk  egy  amerikai  magángyűj-
tőtől  12  háború  előtti  magyar  film,  
köztük  rendkívül  fontos  alkotások-
kal.  Szinte nem múlik  el úgy év,  hogy  
egy-egy  régi  magyar  film  elő  ne  ke-
rülne  magyar  vagy  külföldi  magán-
gyűjtőktől. Ráadásul külön szerencse, 
hogy  az elmúlt évtizedek  során  —  fő-
lég,  amíg  nem  volt  Filmarchívum  —  
a  magángyűjtők  jobban  vigyáztak  a  
filmekre,  mint  az  állami  intézmé-
nyek,  amelyeknek  ez  a  feladata  lett  
volna.  Egy  hónappal  ezelőtt  került  
elő  például  A  pogányok  (rendező:  
Martonffy Emil) című, 1936-os film is. 

—  Miből  áll  konkrétan  a  filmres-
taurátor  munkája?  

—  A filmrestaurátor feladata,  célja  
az,  hogy  az  elöregedett,  illetve  meg-
rongálódott  filmet  alkotórészeiből  lu-
indulva  fizikailag  és tartalmilag  meg-

„ s  szétrohadó  filmtekercs  a tiroló  dobozt  
Is  elmillasztja"  

Szilágyi  Attila  felvétele  

közelítően  eredeti  állapotába  vissza-
állítsa,  hogy  kopírozható  legyen.  
A  mechanikai  sérülések  következté-
ben  sokszor  élvezhetetlen  a  kép  és  a  
hang.  Ilyen  esetben  polírozással,  fo-
lyadékos  kezeléssel  megpróbáljuk  el-
tüntetni  a  karcokat,  szennyeződóse-
ket. 

A  restaurátor  szoros  kapcsolatot  
tart  fenn  a  filmográfussal,  illetve  
filmtörténósszel.  Gondosan  ügyelnie  
kell  arra,  hogy  a  megsemmisült,  pó-
tolhatatlan  jelenetek hiányából  eredő  
értelemzavaró  részek  megvágása  ne  
másítsa  meg  a  művet.  Ha  szükséges,  
igénybe  veszi  a  könyvtárakat,  ha  
van,  a  forgatókönyvet,  vagy  a  kora-
beli  folyóiratokat  hívja  segítségül.  

—  Konkrét  példát  tudna  arra  mon-
dani,  hogy  mit  tesznek,  ha  egyes  rész-
letek  hiányoznak  a  filmből?  

—  Vannak  olyan  filmek,  amelyek-
ből  esetleg  egész  felvonások  is  hiá-
nyoznak  —  10—-15 perc  —  mégis  be-
mutatjuk,  mert  jelentős  színészek  
játszanak  benne  (és az idősebb  nézők  
szeretik nézni fiatalságuk bálványait), 
vagy  mert a rendezője fontos.  Hozzá-
forgatni  a  filmhez  nem  lehet,  kipó-
tolni  lehetetlen,  hiszen  a  színészek  
vagy  meghaltak  már,  vagy  megöre-
gedtek,  meg minden egyéb szempont-
ból is képtelenség  volna a több  évtize-
des  mozgófilm,  kiegészítése.  Igyek-
szünk úgy összeállítani  a filmet,  hogy 
ne  maradjon  benne  semmilyen  za-
varó  momentum.  Az  1941-es  Bob  
hercegből  (rendező:  Kalmár  László)  
például  hiányzik  egy  egész  felvonás  
a  film  közepe  táján,  egy  báljelenet.  
A  film  enélkül  kerül  vetítésre,  a  né-
zőnek  még sincs hiányérzete,  ettől  a  
történet  még  nem  vált  csonkává.  
Vagy  vegyük  Bárdos  Artúr  Én  vol-
tam című filmjót, amely  1936-ban  ké-
szült  Bulla  Elmával  a  főszerepben.  
Sajnos,  a  háború  során  az  első  két  
felvonás  elveszett,  most  mindjárt  
a  harmadik  felvonással  kezdjük  a  
film vetítését.  

—  És  ez  nem  értelemzavaró ? 
—  Szerencsére  egyáltalán  nem.  

Még csak egy utolsó inzertre sem volt  
szükség,  olyan  hosszú  volt  a  cselek-
mény  felvezetése.  A  film  kapott  egy  
új főcímet. Három óv alatt  körülbelül  
félszáz  filmhez  készítettem  új  főcí-
met,  ugyanis  a  leggyakrabban  a  régi  

filmekni.  - vagy  a főcíme, vagy  a  vége  
tűnik el.  A  főcímek alá  természetesen  
zenét  is  kell  „kreálni".  Régi  hangle-
mezekről,  filmzenékből  korabeli,  a  
film  hangulatinak  megfelelő  zenét  
keresek,  mert  az  sem  mindegy,  hogy  
hogyan  van  egy  film bevezetve.  Sok-
szor  előfordul  az  is,  hogy  a film  vége  
csonka,  esetleg  az  egész  utolsó  felvo-
nás  hiányzik.  Van  olyan,  amit  éppen  
emiatt  be  sem  tudunk  mutatni.  Ha  
egy filmnek hiányzik az első felvonása 
és egy  inzerttel  utalok  arra, hogy  ad-
dig mi történt, az még, azt hiszem, el-
fogadható.  De  az,  ha  másfél  órán  ke-
resztül  megy  a  film  és  a  végére  oda  
van  biggyesztve  egy  inzert,  hogy  
„a  fiatalok  kéz  a  kézben  indultak  
a  boldogabb  és  szebb  jövő  felé"  és  
ezzel  vége,  bekapcsolják  a  terem vilá-
gítást,  ennél  bosszantóbb  dolgot  el  
sem tudok  képzelni...  

—  Ilyen  esetben  a  film  ,,megment-
hetetlen",  vagyis  nem  kerülhet közönség 
elé? 

—  Minden  film egyedi  eljárást-igé-
nyel,  nem  szolgálhat  támpontul  az  
előzőleg  restaurált  száz  film.  Nem  
egy  olyan  filmünk  van,  ami  fut  a  
filmklubokban,  a  Filmmúzeumban,  
annak  ellenére,  hogy  a  vége  hiány-
zott.  Lehet,  hogy  csak  egy  semleges  
képről,  vagy  egy  félmondatról,  né-
hány  szófoszlányról  van  szó.  A  film  
közbenső  jeleneteiből ilyenkor  vissza-.  
dublézok  bizonyos  jeleneteket,  de  
csak passage-képeket;  —  esetleg  kép-
kimerevítést,  fotóbeépítést  alkalma-
zok,  de  ez  nem  igazán  szerencsés  
megoldás. 

—  ön  tehát  a  leírások  alapján  is-
meri  a  történetet,  és  a  hiányzó  részleté-
ket  meglevő  képek  segítségével  igyek-
szik  pótolni.  Bizonyos  esetekben  nem  
jelenti  ez  a film  meghamisítását?  

—  Nézze,  ha  azt  mondom,  hogy  
pótolom  a  film hiányzó  végét,  akkor  
általában  fél  percnyi,  egy  percnyi  
hiányzó  részre  gondolok.  Most  pél-
dául  van  egy  Hacsek  és  Sajó  epizód,  
ahol  a  dialóg  hosszabb,  mint  a  kép  
—  éppen  a végénél.  Most  ez  a  kérdés  
is  megoldásra  vár.  Ügy  érzem,  nem  
hamisítom  meg  a  filmet,  hiszen  ide-
gen  anyagot  nem  vágok  hozzá,  a  cse-
lekmény  értelmét  nem  változtatom  
meg.  Semmin  nem tudok  változtatni,  
de  nem  is  akarok.  Isten  ments!  Na-
gyon  idegenkedem  attól  a  megoldás-
tól,  hogy  a  film  végére  inzertet  te-
gyek.  Pedig  sok  csonka  filmünk  van,  
amelyben  kitűnő  színészek  szerepel-
nek  és  a  megmaradt  részek  olyan  
szellemesek,  hogy  talán  még  csonka  
állapotban is érdemes lenne őket  vetí-
teni.  Lelki  beteg  vagyok,  ha  eszembe  
jut  Bán  Frigyes  kitűnő,  1942-es  
filmje,  Az  ötös számú  őrház.  Hiányzik  
az utolsó három perce,  pótolhatatlan.  
Nagyon boldogok lennénk, ha ez vala-
honnan  előkerülne.  Természetesen  
vannak  gyengébb  darabok  is,  de  eze-
ket  is  bemutatjuk,  hiszen  mindegyik  
része  a  magyar  filmtörténetnek.  

—  Ha  már  az  eredetiség  kérdésénél  
tartunk,  az eredetileg kiszínezett  kópiá-



kat  miért fekete-fehér  verzióban  mutat-
ják  be?  

—  Az  igazság  az,  hogy  a  némafilm  
soha  nem  volt  fekete-fehér,  mindig  
volt  rajta  egy  alapszín.  Vagy  virazsi-
rozták,  vagy  kockáról  kockára  borz-
ecsettel  kiszínezték  (hihetetlen  nagy  
munka  volt!),  vagy  színes  korongot  
helyeztek  a  vetítőgép  objektívje  elé.  
De ma már nehéz kideríteni, hogy  mi-
lyenek  is  voltak  ezek  a  színek.  A  szí-
nezés nem szerepel  sem a leírásokban,  
sem  a  cenzúralapokon  sehol.  Csak  
következtetni  tudunk  például  arra,  
hogy  a  burleszkeket  általában  na-
rancssárgás-barnásra  virazsirozták.  

—  Milyen  minőségű  gépeken,  mi-
lyen  körülmények  között  végzi  a  mun-
káját? 

—  Anyagi  nehézségeink  miatt  csak  
a  Filmgyárból,  a  Pannónia  Film-
stúdióból  ós  a  Filmlaboratóriumból  
kiselejtezett gépekhez tudtunk hozzá-
jutni.  Szegény  ember  vízzel  f ő z . . .  
A  legtöbb  műveletet,  a  folyadékos  
tisztítást,  vegyszerezést  manuálisan,  
a  kezelőnők  "segítségével  végezzük.  
Jelenleg  45—50  keskeny  kópiával  is  
dolgozom,  amelyek  technikai  selej-
tek,  de  mégis  ót  kell  kopíroznunk,  
meg  kell mentenünk  őket.  Az  anyag  
olyan  szennyes  volt,  hogy  benzinben  
is  ót  kellett  mosnunk.  Ezt  látva,  a  
laboratórium  szakembereinek  még  
a  szájuk  is  tátva  maradt.  Hiába,  ők  
csak  új  anyaggal  dolgoznak,  nincse-
nek  hozzászokva  ilyen  sérült  anyag-
hoz.  Hosszú  évek  tapasztalatai  alap-
ján  észrevettük,  hogy  egyes  szennye-
ződések  olyan  makacsak,  hogy  még  
a  legmodernebb  ultrahangos  beren-
dezések sem tudják  őket  eltávolítani,  
óm  mi  közönséges  hypóval  nagyon  
jó  hatásfokot  tudtunk  elérni.. .  

—  Munkájának  hatásfoka  mennyi-
ben függ  a  körülményektől?  

—  Jártam  a  Lengyel,  a  Kelet-
Nómet  és a Román  Filmarchívumok-
ban,  mindenütt  sokkal  jobban  állnak  
nálunk,  mind  műszaki,  mind  anyagi  
vonatkozásban.  Az  NDK-ban  a  res-
taurátorok  mellett  komoly  vegyósz-
mérnök-gárda  áll  a  filmrestaurálás  
szolgálatában,  nem is  beszélve  a sok-
kal jelentékenyebb  felszerelésről. Ter-
mészetesen  valamennyien  óriási  bó-
zisanyaggal  rendelkeznek.  

Nézze,  minőségileg  mi  is  sokkal  
jobb  eredményt  tudnánk  elérni,  ha  
nem  Orwo-anyagra  dolgoznánk,  
amely  mór  az  előhívás  pillanatótól  
zsugorodik,  vagy  ha  olyan  eszközök  
állnának  a  rendelkezésünkre,  mint  
például  a  kelet-német  kollégáknak.  
Nem  is  beszélve  arról,  ha többen  len-
nénk . . .  A  filmrestaurálásban  az  
eredmény  csapatmunkán  alapszik.  
Többek  között  a hiányzó filmek,  ada-
tok  beszerzésében,  a  tisztításban,  a  
kopírozósban is közreműködnek  mun-
katársaim, a team-munka óhatatlanul 
szükséges. 

BARABÁS  KLÁRA  

N Y O N 

Kiküldött  munkatársunk  
beszámolója 

Hers  Frank:  As  utolsó  Ítélet  

AZ  EZREDIK  
KÉP 

Ha  valamely  film-  vagy  televíziós  
szemle  programja  alig  kínál  

megragadó  mozgóképi  hatásokat,  s  
emiatt  a  jelenlevők  „magányos  tö-
meggé"  egyesülnek,  amelyben  min-
denki  merőben  tenyészeti  jellegűnek  
érzi  a  szakma  fesztiválrajzását,  ez  
nem  varrható  egyszerűen  a  program  
összeállítóinak  a  nyakába.  Az  ő  fel-
adatuk  a  jelen  évtizedben  többnyire  
hálátlan,  engedjenek  bór  nagy  vagy  
még  nagyobb  teret  a  videóproduktu-
moknak.  Mégis,  ha  a  szervezők  kellő  
irtózattal  gondolnak  a  mondott  ve-
szélyre,  s így  nem  csupán  a  lebonyo-
lítás  színvonalát  viselik  a  szívükön,  
egy-egy  filmhét  ma  is  felidézheti  azt  
az  értékes  (impulzív)  ábrándképet,  
amely  szerint  még  mindig  van  esély  
arra, hogy  a film művészete  kibonta-
kozzék.  Nyon  fesztiválján  például  
(ez  a svájci  kisváros a Francia-Alpok-
kal  szemben,  a  Genfi-tó  partján  fek-
szik),  ahol  őszönként  mutatnak  be  
válogatásokat  a  világ  újabb  doku-
mentumfilmjeiből  és  videóriportjai-
ból,  évről  évre  érdemes  végignézni  a  
vetítéssorozat  egészét,  már  csak  
azért  is, mert  a nyoni  igazgatóság  so-
hasem  dermed  holmi  „évi  termés"  
bűvöletébe:  a  versenyen  kívüli  vetí-
tések  itt soha nem  mellékesek.  

A  hagyományos  nyoni  igyekezet-
nek  tavaly,  mondhatni,  a  széljárás  is  
kedvezett:  az  elmúlt  másfél  év  szov-
jet  dömpingje  filmfesztiválok  sorát  
mentette  meg  a túlságos szellemi  sze-
lídségtől.  Nyonba  három  balti  film-
stúdió:  a  tallinni  (észt),  a  rigai  (lett)  
és  a  vilniusi  (litván)  küldte  el  össze-
sen negyvenhat filmjét, amelyek  közt  
alig  akadt  érdektelen.  E  retrospektív  
összeállításból  az  is  kiderült,  hogy  
Juris  Podnieks,  a Könnyű-e  fiatalnak  
lenni?  rendezője  a hetvenes  évek  vé-
gén  sem  készített  rosszabb  filmeket,  
mint a jelenben, sőt egyik  korai  etűd-
jével  kétségkívül  remekelt.  A  fekete-
fehér,  35  mm-es  nagy  kamerával  for-
gatott,  snittek  és  beszédhangok  nél-
küli  Tízpercnyi  élet  alapötlete  nem  
meglepő,  a  megvalósítás  azonban  ki-
vételes  erejű.  Gyerekarcokat  nézünk  
tíz  percen  ót,  a  gyerekek  felfelé  bá-
mulnak,  az  őket  megvilágító  szín-
padra,  ahová  mi  egy  pillanatra  sem  
tekinthetünk  fel.  A  zene,  amit  hal-
lunk,  nem  a  film,  hanem  a  színielő-
adás  (talán  bábjáték)  kísérőzenéje,  
amely a Jó és a Rossz küzdelmét érzé-
kelteti, félreérthetetlen  drámaisággal.  
„A  kamera"  kiválaszt egy  öt-hatéves  
kisfiút, az ő arcán időzik  a legtovább, 
figyelve,  amint  ez  az  arc  néha  a  fe-
nyegetettség  vagy  az  iszony,  néha  
pedig  a  remény,  a  megkönnyebbülés  
vagy  a  nagy  öröm  természetes  emb-
lémájává  alakul,  örökös  váltakozás-
ban.  Mivel  ezek  az  egymásba  tűnő  
érzelemábrák  nem  pantomim-mester-
munkák,  hanem egy  ember  korai,  ép-
eredeti  állapotónak  önkéntelen  jelen-
ségei,  a néző  eleve  nem formálhat  ró-
luk  véleményt:  marad  a  meztelen  
—  ós lemeztelenítő  —  élmény.  


