


Áramütés  címmel  befejezte  új  filmjét  Ka-
csó  Péter.  Főszereplők:  Görbe  Nóra,  An-
clorai  Péter.  Operatör:  Andor  Tamás.  
(Képünkön:  Görbe  Nóra)  

(Inkey  Alicc  felvétele)  



Kálvária 
A  filmet a köztudat érthetően  min-

dig  csak  mint  filmet  fogja  föl  s  az  
alkotásokat  legfeljebb  aszerint  kü-
lönbözteti  meg,  hogy  történelmi,  lé-
lektani,  kalandos  vagy  vígjátéki  ka-
rakterük  van.  

Ám  bármilyen  legyen  is  ez  a  ka-
rakter,  a  néző  ítéletét  a  reá  gyako-
rolt  hatás  dönti  el.  Unja,  unhatja  a  
vígjátékot,  kalandot  is  és  szívesen  
fogadja  a  lélektani  drámát,  törté-
nelmi-elemző  művet,  aszerint,  hogy  
az  saját  nemében,  képes-e  kötni  a  
figyelmet,  közhelyeket,  vagy  eredeti  
gondolatokat  közöl-e.  S  persze  még  

e  tekintetben  is  megkülönböztethető  
jelentőségű,  hogy  az  ismert  vagy  új  
gondolatokat  milyen  módon  közve-
títi  a  mű.  

Ez  a  disztinkció-gyakorlat  olyas-
féle, mintha az  irodalomban,  a nyom-
tatott  irodalomban  —  s  persze  a  ha-
tások  tudomásulvételével  —  csak  lí-
rát  és  prózát  különböztetnénk  meg.  

Az  olvasónak  gyakorlata  van  ab-
ban,  miként  közelít  egy  nagyregény-
hez s  miként egy  novellához.  A  film-
nézői  gyakorlatban  mintha  még  hiá-
nyoznék  az  efféle  megkülönböztetés.  
Eljutunk  majd,  bizonyosan  eljutunk  

Borisz  Plotnyikov  és  Vlagyimir  Gosztyuhin  



odáig,  hogy  a  néző  ezekbe  a  „titkok-
ba"  is  beavatott  legyen,  s  akkor  már  
ráhangoltsága  is  segítségére  lesz  ab-
ban,  hogy  egy-egy  művet  —  lega-
lábbis  kivételes  teljesítmény  eseté-
ben  —  értékén  mérjen.  

Nos  hát  ilyen  kivételes  teljesít-
mény  Larisza  Sepityko  szovjet  film-
rendezőnő  műve,  a  Kálvária.  A  hosz-
szas  bevezetés  nem  is  szolgál  egyéb  
célt,  mint  igazolni  azt  a  gondolatot,  
hogy  a  filmeket  nemcsak  alaphan-
gúk,  de  műfaji  koncepciójuk  szerint  
is  elkülöníthetjük.  Sepityko  filmje  —  
irodalmi  analógiára  —  novella.  Ki-
váló  és  rendhagyó  novella.  

Vagyis  nem  regényes,  nem  hosszú  
időt átfogó  és  változatos  történetsort  
idéző  emberkaland,  hanem  egyetlen  
kiélezett  helyzet  vizsgálata:  állapot-
rajz,  amelyben  fölmutathatok  az  

Jelenet  a  f i lmbő l  

emberi  jellem  és  gondolkodás  lénye-
ges  vonásai.  

Elmondandó  még,  hogy  a  novel-
la  —  a  filmnovella  is  —  hőseit  vég-
helyzetben,  az  elkerülhetetlen  döntés  
pillanatában  jeleníti  meg.  

Sepityko,  aki  saját  szavai  szerint,  
egy  türelmetlen  és  indulatos  ifjú  
nemzedék  képviselőjeként  jelentke-
zett  a  filmművészetben,  haragosan  
és  szenvedélyesen,  most  némiképpen  
lecsendesedve,  elmélyültebben,  már  
képes  arra,  hogy  az  embert  és  törté-
nelmét  integrálja  a  maga  művészi-
alkotó  világába.  Egyszercsak  elkezd-
te érteni  az előző  nemzedéket,  annak  
történelmi  tapasztalatait,  etikáját,  
elvhűségét,  és  nem  valamiféle  kon-
formista  okból,  de  a  történelmi  tisz-
tesség  diktátumára  — filmet  készített  
századunk  embereiről.  Lehet,  hogy  
filmi  példabeszéde  némiképpen  egy-
szerűsíti  a képletet.  Választásra  kény-
szeríti  hőseit:  hűség  az  elvekhez,  
akár  a  halálig,  avagy  az  árulás  út-
ján  biztosítani  a  továbbélést,  annak  
reményében,  hogy  ha  életben  mara-
dunk,  még  tehetünk  valamit.  Ám  az  
is  bizonyos,  hogy  ez  a határhelyzet  —  
ha  nem  is  életről  és  halálról  kell  
mindig  dönteni  —  csak  arra  alkal-
mas, hogy  az  embert  az  önnön  tuda-
tában  legfontosabbnak  számontartott  
tulajdonságaiban  mutassa  meg,  le-
mondván  a  teljes  képről,  a  nem  ke-
vésbé  fontos  részletekről,  az  élet  tel-
jes  struktúrájának  ábrázolásáról.  

E  hősök  esetében  itt  most  nem  je-
lenik  meg  a  személyes  háttér,  csa-
lád,  szülőföld,  az  előzmények  élette-
re,  másfajta  —  a  háborút  megelő-
ző  —  emberi  kapcsolatok.  

Két  szovjet  partizán  a  németek  s  
az  őket  kiszolgáló  árulók  kezébe  ke-
rült.  A  döntésre  felkínált  helyzet  
végzetesen  egyszerű:  kitartani  a  ha-
za  s  az  elv  mellett  —  ez  a  halál;  
vagy  vállalni  az  árulókhoz  való  
csatlakozást  —  a  továbbélésért.  En-
nek  az  árulásnak,  „átállásnak",  aho-
gyan  a  rendező  maga  mondta  el  egy  
nyilatkozatában:  „inkább  emberi,  
mint  gyakorlati  jelentősége  van.  A  
németeknek  igazában arra  volt  szük-
ségük,  hogy  a katonai  erőn  kívül  egy  
nemzet  lelkét  tudják  megtörni."  

Voltaképpen  ez  a  felismerés  adja  
mélyebb  értelmét  a  film  fókuszában  
megvilágított  két  főszereplő  maga-



Anatolij  Szolonyicin  a  nyomozó  szerepében  

tartásának,  egymással  és  önmagával  
folytatott  vitájának,  döntésének.  

Eldönteni  is  nehéz,  vajon  melyik  
példa  vizsgálata  fontosabb  a  rende-
zőnek:  Ribaké,  ennek  az  életerős,  
bajbajutott  társát  emberfölötti  erő-
vel;  hűséggel  és  szolidaritással  min-
den  bajból  kimentő,  -de  végül  is  a  
továbbélést  mindennél  fontosabbnak  
tartó  s  így  már  árulásra  is  kész  em-
beré,  aki  hibás  értékítéletét,  morális  
kudarcát  egy  sikertelen  öngyilkos-
sági  kísérlettel  „számolná  el"  (mi-
lyen  jellemző  ez  a  kettős  vereség)  —  
vagy  Szotnyikové,  aki  betegen,  tör-
ten,  kiszolgáltatottan  is  hűséges  ma-
rad  elveihez,  elszántan  és  tudatosan  
vállalja  a  mártírhalált.  

A  film  mélyebb  vonulatában,  
mintha  inkább  arra  hajlana,  hogy  
ennek  a  két  —  azonos  eredőjű  —  
sorsnak  közös,  tükörképszerű  ábrá-
zolását,  elemzését  vallaná  program-
jának.  Nem  kétséges  ugyan  a  hűség  

iránti  művészi  elkötelezettség,  de  e  
filmi  remeklés  talán  leglényegesebb  
vonása  éppen  abban  van, hogy  érzel-
mileg  egyértelmű  állásfoglalása  at-
tól  lesz  teljes,  hogy  az  ember  „má-
sik  arcát"  megértéssel,  gyűlölet  nél-
kül  —  de  nem  ítélet  nélkül  —  raj-
zolja  meg.  

Két  kitűnő  színész,  a  mártír  Szot-
nyikovot  játszó  Plotnyikov  és  az  ér-
tékek  zavarában  vergődő  Ribakot  
idéző  Gosztyuhin  uralja  a  filmet  —  
és  a  néző  figyelmét.  

Nehéz,  szép  történet,  amelyről  a  
rendező  szavai  adják  —  a  kritiku-
séval  ezúttal  egybehangzó  —  ítéle-
tet:  „ . . . én  a  kemény  filmek  híve  
vagyok...  Legyenek  filmek,  amelyek  
nevettetik  a  nézőt.. .  ezek  megtisz-
títják  a  tüdőt.  De  legyenek  olyanok,  
amelyek  megrendülést...  váltanak  
ki.  Ezék  nem  a  tüdőt,  hanem  a  lel-
ket  tisztítják  meg."  

HÁMORI  OTTÓ  



Milyen a világ ? 
'Milyen  a  világ?  Ez  csak  az  első  

kérdés.  Utána  rögtön  következik  a  
második.  Es  milyennek  ábrázoljuk  
azt? 

Különös  vetítés  volt.  Lepergett  —  
még  viszonylag  az  elején,  14  közül  
harmadikként  —  'Magyar  József  
filmje  arról,  hogy  a  kisiskolák  olva-
sókönyvei  milyennék  írják  le,  mutat-
ják  be  azt  a  világot,  alhonnan  gyer-
mekeink  nap  mint  nap  beérkeznek  
a  tantermek  falai  közé,  amellyel  
gyermekeink  a  gyermeteg  iskola  fa-
lai  közül  kilépve  úgyis  azonnal  ta-
lálkoznak,  a  maga  sokkal  nyersebb  
valóságában.  S  e  pillanattól  nem  le-
hetett  másként  nézni  a  további  do-
kumentumfilmeket,  az  illetékes  stú-
dió  elmúlt  félévi  termését,  mint  
ugyanezzel  a  szemmel.  Melyiket  
uralja,  s  melyiket  nem  ugyanaz  az  
óvatosság,  mindent  simára  kerekítés,  
amellyel  a  nem  a  pedagógia,  hanem  
a  rossz  pedagógia  „óvná"  a  tanulókat  

mindattól,  amire  pedig  felkészíteni  
volna  feladata.  

Magyar  József  —  többek  közt  An-
dor  Mihály  és  Ancsel  Éva  szakszerű  
segítségével  —  ellenállhatatlan  hu-
morral,  ötletesen  és  hatásosan  mu-
tatja  meg,  milyen  nevetségesen,  
avultan  idilli  a  világképe  annak  az  
olvasmány-,.irodalomnak",  amelyben  
mindenki  okos,  szép,  vidám,  türel-
mes,  szorgalmas,  ügyes  és  legfőkép-
pen  boldog,  boldog,  boldog.  Lehetet-
len  volt  közben  nem  gondolni  arra:  
miért  éppen  a  dokumentumfilm  le-
gyen  más,  mint  az  olvasókönyv?  
Vagy  arra:  szabad-e  a  dokumentum-
filmnek  olyannak  íenni,  mint  az  ol-
vasókönyvnek;  avagy  olyannak,  
amilyennek  az  olvasókönyvnek  sem  
szabadna  lenni?  

A  14  film  azonban  egyértelműen  
bizonyított.  Egyszerűen  azzal,  ahogy  
csoportosult.  Nem  a  vetítőben,  ha-



nem  az  emlékezetben,  öt-hat  került  
az  élre,  bizonyult  tartalmasnak  és  
emlékezetesnek.  Négy-öt  gyengének  
vagy  hibásnak  —  s  megjegyezhető-
nek  legföljebb  bosszúságunk  okán!  
—,  a  többi  alkotta  a  középmezőnyt.  

És az az  öt-hat,  mit  tesz  isten,  még 
véletlenül  is  mind  a  való  világ  fe-
hér-fekete  közti  teljes  színskálájá-
ból,  az  élet  érdesebb  felületeiből  —  
izgalmas  jelenségekből,  ellentmondá-
s-okból  rögzített.  És  az  a  négy-öt  
idillé  csonkította  a  sokarcút,  a  hiá-
nyos  tényközlés  és  érvelés,  az  egyol-
dalúság  rokkantja  lett;  készítőik  ész-
re  se  vették  vagy  nagy  ívben  kerül-
ték  a  gondok  sűrűjét.  

Kezdem  az  utóbbiakkal.  Az  még  
nem  nagy  baj,  ha  egy  dokumentum-
film  csak  néhány  szabványos  anek-
dotába  tudja  sűríteni  szakmunkások  
továbbtanulásának  bizonnyal  sokkal  
göröngyösebb-érdekesebb  történetét.  
Csak  így  az  egész  érdektelen.  (Gau-
deamus  igitur).  Az  viszont  hiba,  ha  
a  hátrányos  helyzetű  középiskolások  
támogatásáról  szólva,  a  jó  ügy  rosz-
szul  betanított  érdekeltjei  nyilatko-
zatukkal  azt  sugallják,  hogy  nálunk  
a  fizikai  munkások  mind  szegények  
és  képtelenek  bármit  tenni  gyereke-
ik  iskoláztatásáért,  míg  a  szellemi  
dolgozók  mind  krőzusok  s  bölcs  és  
odaadó  szülők.  (Felvételi  előtt).  Az  
sem  nagy  baj,  ha  egy  szőnyeggyár-
ról  nem  láthatunk,  csak  színes  ké-
peslapot.  (Több  szólamban).  Az  vi-
szont  már  hiba,  ha  a  szibériai  
KGST-cellulózgyár  magyar  építőiről  
az  illetékes  stúdió  annyi  információt  
szolgáltat,  mint  egy  amatőrfilm,  s  
munkájuk  gazdasági  értelme-indo-
koltsága  helyett  brosúra-szólamok  
hangzanak  el  a  szolidaritásról  A  
KGST  nyersanyagellátása  az  1970—  
80-as  években  olyan  téma,  amely  
megkívánja  a  hatékony  politikai-
közgazdasági  agitációt.  Miért  is  kell  
magyar  munkásoknak  a  tajgába  
menni  gyárat  építeni ? Az  ezt  indokló  
tények  nem  titkosak.  A  lapcjkban  
olvashatók...  (Jó  reggelt  Szibéria)  

A  középmezőny  pár  filmjére  tér-
ve:  részben  egyetértek  Knoll  István-
nal  abban,  hogy  a  házgyári  falansz-
ter-tömbökben  nem  a  legjobban  ala-
kulnak  az  emberi  kapcsolatok;  s  így  
olykor  még  a  körgangos  szomszédo-
lás  is  különb,  hát  még  a  kertes  csa-
ládi  ház  kapcsolat-alkalmai  —  de  a  

túlzó  trükkfelvételek  helyett  jobban  
érdekelték  volna  olyan  vonzó  építé-
szeti  alternatívák,  melyek  nem  mon-
danak  ellent  a  tömeges  nagyipari  la-
kásépítésnek  (Betonkór).  Részben  
egyetértek  Nádasy  Lászlóval  abban,  
hogy  nemcsak  a  nosztalgia  sajnáltat-
ja  elnéptelenedő  aprófalvainkat,  ha-
nem a  ma összeomló házakba  egy  idő  
után  még  szívesen  visszaáramolna  a  
lakosság  —  de  a  jobb  településháló-
zat  gazdasági  alapfeltételei  közül  
többet  lehetett  volna  felsorakoztatni.  
(Életképtelenek?). 

A  jó  és  még  jobb  filmek közül  vi-
szont  a  Milyen  a  világ?  után  vagy  
éppen  mellé  sorolom  A  halottlátót  
Moldován  Domokostól.  Előző  film-
jeiben  zavart  a  népszokások  olykor  
feltűnő  rekonstrukciója.  Ez a  70 perc  
végig  lenyűgöző.  Az  emberi  szükség-
letről,  mely  Putnokra  visz  százakat  
szerte  az  országból  s  még  határain-
kon kívülről  is;  az emberek  naiv  vá-
gyáról,  hogy  halottaik  túlvilági  „lé-
téről"  valamit  megtudjanak,  s  hogy  
csökkenhessen  a  halottal  szemben  
elmulasztottakból  fakadó  kínzó  lelki-

Gyarmathy  Lívia:  IX.  emelet  



furdalásuk;  és  az  asszonyról,  a  ha-
lottlátóról,  aki  nem  egyszerűen  cini-
kus  szélhámos,  hanem  valamennyire  
maga  is  hisz  képtelen  „képességé-
ben",  de  megvan  az esze tudatosan  is  
hozzátenni  ahhoz,  amit  beteges  ideg-
zete  sugall  — hosszabban  kellene  ír-
ni.  Kifejtve  talán  azt  is,  hogy  a  put-
noki  halottlátó  asszony  tulajdonkép-
pen  afféle  hályogkovács  népi  pszi-
chiáter,  aki  emberekben  valódi  fe-
szültségeket,  lelki  kínt  valóban  eny-
hít . . .  Rögzitsük  azonban  itt  csak azt,  
hogy  a  társadalmi  és  a  magánembe-
ri  jelenséget  egyaránt  hitelesen  éri  
tetten  Moldován  Domokos  —  Pap  
Ferenc  által  kezelt  —  kamerája;  ku-
riozitás  és  szociológiai-pszichológiai  
tény  arányos  helyet  kap  e  filmben.  
Mely  a  tv-vel  közös  produkció.  S  
könnyű  megjósolni:  bemutatásának  
országos  nagy  visszhangja  lesz.  

Szálkái  Sándor  Csiki-csukija  egy  
saccra,  ránézésre  alapozott,  a  Pa-
tyomkin-stukatúrt  vasbetontartónak  
minősítő  statikai  szakvélemény  utá-
ni  nyomozással  indul.  Csak  lassan,  
jól  késleltetve  tűnik  ki,  hogy  a  le-
robbant  malomból  irodalomházat  
fabrikálok  közül  majdnem  mindenki  
sáros.  Amit  az  építész  hanyagul  ter-
vez,  azt  a  tulajdonos  cég  rendeletek  
kiskapuit  keresve  rendelte  meg.  S  a  
kéz  végül  nyilván  kezet  mos  —  a  
kárt  viseli  a  népgazdaság...  Ám  e  
filmben  nemcsak  a  műszaki-gazda-
sági-jogi  oknyomozás  érdekes.  Ha-

Szalkaü  Sánd  

nem  az  emberi  megnyilatkozások  
megörökítésének  mesteri  módja  is.  

Az  élcsoportba  tartozik  Magyar  
József  másik  műve,  a  Már  csak  em-
lék?  is.  Mily  keveset  tudnak  a  fia-
talok  a  háború  nyers  valóságáról,  
hogyan  éled  újra  a  háború  =  jó  
kaland  káros szemlélete;  hogyan  hal-
ványul-szépül  a  borzalmak  emléke  
az  átélők  között  is  —  e  veszélyes-
szokványos  témát  pedig  igazán  nem  
könnyű  ízlésesen,  nem  hatásvadá-
szón,  okosan  politizálva  feldolgozni.  
Sóhiffer  Pál  pedig  korábbi  rámenős-
ségét  levetve,  milyen  higgadtan  nyo-
moz  a  Hová  tűntek  a  többiek?-ben  
egy  nagyüzem  súlyos  munkaerőhiá-
nyának  gazdasági  és  emberi  motívu-
mai  után.  

Végül:  filmművészetünkben  mind  
erősebb  az  igyekezet  a  valóság  tel-
jességének,  újabb  tartományainak  
megközelítésére.  Ezt  bizonyítják  a  
BBS  terjedelmes  dokumentumfüzé-
rei  vagy  Dárday  István  nem  előzmé-
nyek  nélküli,  mégis  sokban  egészen  
újszerű  Filmregénye,  ez  a  sajátos  és  
izgalmas  dokumentum-  és  fikció-
hibrid.  S  ezt  igazolja  e  kollekcióban  
Gyarmathy  Lívia  filmje,  a  IX.  eme-
let.  Ritka,  ha  nem  példátlan,  ahogy  
ebben  egy  család  néhány  tagja  be-
pillantást  enged  lakása  és  élete  leg-
bensőbb  zugaiba.  S  nem  sokat  tu-
dunk  töprengeni,  hogy  milyen  lélek-
tani  és  technikai  „trükkökkel"  sike-
rült  Gyarmathynak  dolgoznia  —  

:  Csiki-csukl  S u l i u l  Sándor:  Csoki-csuki  



Magyar  József:  Csak  egy  kis  emlék  

annyira  megrázó  a  maga  kisszerűsé-
gében,  hétköznapiságában,  statisztikai  
gyakoriságában  és  egyedi  megoldha-
tatlanságában  a  család,  féltucat  élet  
kusza  gubanca.  A  IX.  emeletet  —  
nem  abszolút,  'hanem  önmagához  
mért  —  hosszúsága  és  a  minősíthe-
tetlen  hangmérnöki  munka  igen  le-
rontja.  Pedig  fontos  mű.  Eddig  rög-
zíthetetlennek  vélt  élettényeket  vont  
a  filmábrázolás  körébe.  

Aani  a  stúdió  munkáját  illeti,  az  
1977  második  félévi  kollekció  fejlő-
dést  tükröz,  jobb  az  általam  koráb-
ban  látottaknál.  S  ha  lesz erejük  ha-
tározottan arra  haladrii,  amit  az  élen  
álló  öt-hat  film  képvisel,  ha  a  do-
kumentumfilm  feladatát  és  társadal-
mi  felelősségét  úgy  értelmezik,  aho-
gyan  ezekben  tükröződik  és  ha  ta-
nulnak  a  sikertelen  filmek  rég  is-
mert,  mégis  nehezen  megfoganó  ta-
nulságaiból,  akkor  további  előrelé-
pést  remélhetünk.  Pedig  már  hat  hó-
nap  alatt  öt-hat  jeles  film  sem  ke-
vés.. . 

Kérdés  azonban,  hogy  egész  film-

dokumentarizmusunk  helyzete,  
irányzatai,  többi  műhelyei  együtt  mit  
mutatnak  s  hogyan  hatnak  a  szak-
stúdió  törekvéseire?  Például  az,  
hogy  a  Híradó-  és  Dokumentum  Stú-
dió  most  módot  adott  több,  a  szo-
kásosnál  hosszabb film készítésére  is,  
mennyire  fakadt  ama  „veszély"  ér-
zetéből,  hogy  tavaly  egy  ideig  úgy  
volt:  ezek  számára  új  műhely  léte-
sül?  Nem  lett  volna  helyesebb  azt  a  
műhelyt  mégis  létrehozni?  A  BBS  
nem  fordít-e  túl  sok  energiát  néhány  
óriásterjedelmű  vállalkozásra,  holott  
nekik  is  jobban  lehetne  saját  „köny-
nyűlovasságuk"?  Érvényesül-e  egy-
részt  a  Tv  versenytársi,  másrészt  
mecénási-megrendelői  szerepe,  avagy  
a  kölcsönhatás  a mozi-  és  a  tv-doku-
mentarizmus  között  csak  alkalmi  és  
erőtlen? 

Mostanában  inkább  vendég  va-
gyok  csak  a  dokumentumfilm  háza-
táján.  Ezúttal  például  14 film  megte-
kintése  erejéig.  Így  hát  mindezt  kér-
dezni  tudom  csak,  megválaszolni  
nem. 

LÁZÁR  ISTVÁN  



A közös  bűn 
„Filmírói  pályafutásom  viszontag-

ságos  volt,  többször  kedvem  szeghet-
ték  vele.  

Ennek  ellenére  számomra  a  leg-
vonzóbb  műfaj  a  film,  mert  a  leg-
nagyobb  könyvsiker  sem jelent  annyi  
olvasót,  amennyi  nézőt  egy  közepes  
film.  Az  írónak  pedig  ném  mindegy,  
hány  emberhez  jutnak  el  fontosnak  
tartott  gondolatai"  —  írta  Galgóczi  
Erzsébet  filmgyári  munkásságáról  az  
Űj  Tükörben,  jó  félévvel  ezelőtt.  Az  
elfogadott  forgatókönyvek,  a  már  be-
fejezett  vagy  éppen  készülő  filmek  
számának  tanúsága  szerint,  a  von-
zalom  kölcsönös.  Mit  ad  Galgóczi  
cserébe  a  megnövekedett  olvasó-,  il-
letve  nézőszámért?  Mindenek  előtt  
azt,  amire  manapság  a  filmnek,  kü-
lönösen  a magyar  filmnek nagy  szük-
sége  van:  feszes,  rövidre  fogott,  jó  
történetet.  Világosan,  okosan,  iz-
galmasan  bonyolítja  novelláit,  nyers  
igazságszaga  van  falusi  sztorijainak.  
Életképeit  száraz  tényszerűséggel  ír-
ja  le,  szinte  képi  továbbgondolásra  
serkenti  olvasóit.  Ezúttal  Mihályfi  
Imre  filmesítette  meg  A  közös  bűn  
című  kisregényét.  

Galgóczi  története  1956  novembe-

rében  játszódik,  valahol  egy  osztrák  
határmenti  tanyán,  a  közeli  faluban  
és  városkában.  A  fentnevezett  közös  
bűnt  gyakorlatilag  maga  a  gyilkos,  
egy falusi  fiatalember és a  tanyasiak,  
a  gazda  meg  a  fia  együttesen  kö-
vették  el.  A  fiatalember  egy  éjszaka,  
nyugatra  tartva, bekéredzkedik  a  ba-
rátjával  az  istállóba,  ott  összeszó-
lalkozás  közben  megöli  barátját,  s  a  
gazdáék  reggelre  csak  egy  üres  zsebű  
holttestet  találnak.  Ijedtükben,  ab-
ban  a  hiszemben,  hogy  a  gyilkos  
már  messze,  Ausztriában  jár,  s  senki  
le  nem  mossa  róluk  a  rablógyilkos-
ság  gyanúját,  a  hullát  beledobják  a  
Dunába.  A  gyilkos  azonban  nem  jut  
át  a  határon,  a  hulla  is  előkerül,  
helyre  áll  a  rend  a  faluban  és  meg-
kezdődik  a  nyomozás.  

A  tanyasiak,  akik  akaratukon  kí-
vül  váltak  bűnrészessé,  az  el  nem  
követett  bűn  tudatával,  nyomasztó  
súlyával  élnek.  Miközben  folyik  a  
nyomozás,  a  hurok  nemcsak  a  való-
ságos  gyilkos,  hanem  az  ő  nyakuk  
körül  is  szorul.  

A  közös  bűnt  közös  bűnhődés  kö-
veti.  A  határmenti  Porfirij  Nádvágó  
őrnagy  képében  bogozza  ki  az  ösz-

Jelenet  a  filmből  



szekuszált  szálakat,  s  jut  egyre  több  
bizonyíték  nyomán  egyre  közelebb  a  
Sokorai  tanyához.  

Galgóczi  persze  tudja,  az  ötvenhat  
őszén  felfakadt  közös  bűnnek  sokkal  
több  bűnrészese'  van.  Sokoraiék  ki-
szolgáltatott  félelmét  jól  megválasz-
tott  falusi,  kisvárosi  háttérrajzzal  
magyarázza,  s  a  végső  szembesítés-
nél  az  öreg  gazda  önvédő  vádjaiba  
sok  igazságot  sűrít:  

„Nem  mondaná  meg  a  tisztelt  elv-
társ,  hogy  kinek  jelentettük  volna  a  
rettenetes  bűnt  november  kilence-
dikén?  Nem  volt  tanácselnök,  nem  
volt  rendőrség,  eltűntek  a  határőrök.  
Az  őrnagy  úr  hol  volt  október  vé-
gén,  november  elején?  Miért  pucol-
tak  él,  miért  hagyták  szétzülleni  a  
rendet?  A  törvényességet?  Maguknál  
volt  a  hatalom,  a  fegyver,  miért  
nem  tudták  megőrizni?...  Ha  így  
nézzük  őrnagy  úr,  a  bűnt  közösen  
követtük  el!"  

Az  igazi  főhős  mégis  a  kis  Sokorai  
fiú,  Imre.  Makacs,  a  régihez  ragasz-
kodó  beteg  apja  és  gyámoltalan  any-
ja  zsaroló  szeretete  köti  a  világtól  
elzárt  tanya  cuppogó  sarába,  az  is-
tálló,  a  birkák,  a  szántó  háromszö-
gébe.  Galgóczit  az  ő  sorsa  izgatja  
leginkább:  hová  jut  a  közös  bűn  és  
bűnhődés  emlékével.  

Mihályfi  Imre  leforgatta  a  kisre-
gény  felét.  A  történet  határait  a  ta-
nya  topográfiai  határainál  vonta  
meg,  kamara-drámává  szűkítve  az  
ötvenhat  őszi  társadalmi  tájképet.  A  
világból  csak  annyit  mutat,  amennyi  
eljut  belőle  a  tanyára.  A  felfordult  
rend  hírnökei,  Wégmann  elvtárs,  a  
megyei  párttitkár  és  a  családja,  akik  

'  menedéket  kérnek  Sokoraitól,  a  
csősz,  a  szállást  kereső  két  fiatal-
ember,  az  agitáló  téesz-elnök,  s  vé-
gül  a  nyomozók  törik  át  az  elzárt-
ságot. 

Mihályíit  láthatóan  a  közös  bűn-
hődés  folyamata  érdekli:  hogyan  él-
nek  tovább  ezek  hárman,  a  gazda,  a  
felesége  és  a fiúk  a vízbe  dobott  hul-
la  kísértő  képével.  Hogyan  hatja  át  
mindennapjaikat,  munkájukat,  egy-
más  közti  érintkezésüket  a  nyomasz-
tó  titok?  A  rendező  a  kisregény  kri-
miszálát  elhagyta,  a  nyomozás  fel-
színi  és  belső,  társadalmi  izgalma,  
ahogyan  egyre  többet  tudunk  meg  a  
gyilkos  és  az  áldozat  múltja  kapcsán  
családjaikról,  a  faluról,  és  végül  az  

értelmetlen  gyilkosságról  —  kima-
rad  a  történetből.  Pedig  nem  hi-
szem,  hogy  kifejezetten  kárára  válna  
egy  magyar  filmnek,  ha  érdekes,  ha  
külsőségeiben  is  vonzó.  Ezt  az  iz-
galmas  külcsínt  nem  tartotta  olcsó  
fogásnak  sem  az  író,  Galgóczi,  de  
még  a  nálánál  igényesebb  múltszáza-
di  elődök  sem.  

A  tanyasi  lelki  drámához  ugyanis  
nincs  elegendő  anyaga  Mihályfinak.  
Hiába  teremti  meg  tisztességesen  a  
sarat  dagasztó  emberek  hiteles  at-
moszféráját.  (Különösen  Imre  meg-
személyesítőjét,  Csák  Györgyöt  jó  
nézni,  ahogyan  jól  bánik  a  lóval,  
a  szekérrel,  a  baltával,  igazul  visel-
kedik  minden  helyzetben.  Jó  a  cse-
léd-kiszolgáltatottságú,  riadt  szemű  
asszony,  Várnagy  Katalin  is.  S  talán  
ezért,  e  két,  a  film  számára  hiteles  
„civil"-arc  mellett  unalmas  alakítás  
Horváth  Sándoré,  akit  most  láthat-
tunk,  az  isten  tudja  hányadszor,  a  
szúrós  szemű,  kevés  beszédű  magyar  
parasztember  szerepében.)  

Hiába  fényképezi  Szécsényi  Ferenc  
hangulatosan  az  őszi  határt,  a  szür-
ke  udvart,  a  kopott  szobabelsőket.  A  
nyomasztó  titok  nem  gerjeszt  igazi  
indulatokat,  az  egyetlen  ügyetlen  
részegverekedés  jelenet  kivételével  
nem  érezzük,  csak  tudjuk,  mert  tu-
datják  velünk,  a  vállakon  cipelt  bűn  
terhének  súlyát,  életet  ellehetetlenítő  
következményét.  Az  ilyen  összezárt-
ság-állapothoz  nélkülözhetetlen  „sű-
rű"  levegő  hiányzik  a  tanya  légte-
réből. 

Galgóczi  nem  „lelkizik"  a  kisre-
gényben.  A  filmből  hiányzó,  párhu-
zamosan  futtatott  nyomozás-történet  
fordulatai  forrósítják  fel  a  hangula-
tot  Sokoraiék  körül.  Galgóczi  a  vi-
selkedésekre,  cselekvésre,  reakciókra  
kíváncsi.  Mihályfi  a  belső  folyama-
tok  jeleit  kutatja,  de  nem  találja  
meg  azokat  a  momentumokat,  ame-
lyek  a  három  ember  lelkiállapotába  
betekintést  engednének.  

Végül  is  nem tudom,  „jól  jártak"-e  
egymással  Galgóczi  Erzsébet  és  a  
magyar  film.  A  kisregény  kerek,  fe-
szes  történetére  a  filmesek  nem  tar-
tottak  igényt.  A  pszichológiai  játék  
menetét  viszont  Galgóczi  nem  írta  
meg.  A  közös  bűnben,  úgy  tűnik,  
egyikük  sem  a  legvonzóbb  oldalát  
mutatja.  SZÉKELY  GABRIELLA  



Eizenstein munka közben 
Hogyan  dolgozott  Eizenstein?  Ilyen  

címmel  csak  az  írhatott  vagy  írhat-
na,  aki  munkatársa  volt  valahol,  va-
lamiben,  valamikor.  De  azért  mi  is  
összeszedhetünk  egyet  s  mást  —  és  
alighanem  tanulságosan  —  arról,  ho-
gyan  is  dolgozott  Eizenstein.  Szeren-
csére,  szép  számmal  kerülnek  rá  
emlékező  írások,  S'bennük  jó  egyné-
hány  lap  éppen  a  dolgozó  Eizensteint  
ábrázolja.  Lévén  Szergej  Mihajlovics  
Eizenstein  irányzatok  és divatok  hul-
lámzásától  függetlenül  mindmáig  
„érdekes"  a  filmes  utókornak,  nem  
lesz  tán haszontalan  most,  születésé-
nek  nyolcvanadik  s  halálának  har-
mincadik  évfordulója  táján  a  „Ho-
gyan  dolgozott  Eizenstein?"  című,  
képzelt  kollektív  memoár  töredékei-
ből  megpróbálni  kikerekíteni  „Eizen-
stein,  a  dolgozó",  a  sokoldalú  szelle-
mi  alkotómunkás  miniatúra-képét.  

A  lobogó  aranyhaj  

A  nehézségek  számosak.  Nemhogy  
Eizenstein  alkotószellemét  megra-
gadni,  de  egyszerűen  küllemét  jól  
magunk  elé  idézni  sem  könnyű,  no-
ha  rengeteg  fotó  közismert  róla.  De  
kérdezzük  csak  meg  azokat,  akik  
egyébként  képen  azonnal  ráismer-
nek:  milyen  színű  haja  volt  a  ren-
dezőnek ? 

Én  legalábbis  roppant  módon  
meglepődtem,  amikor  megtudtam,  
hogy  Eizenstein  szőke  volt.  A  fotók  
ezt  nem  árulják  el.  Az  emlékező  
kortársak  viszont  egybehangzóan  
„lobogó  aranyhajról"  beszélnek.  
(Mármint  a  fiatal  Eizensteinről  szól-
va.  Azt  ugyanis  megbízhatóan  közlik  
velünk  a  fényképek,  hogy  a  művész  
félig  kopaszon  rendezte  későbbi  re-
mekműveit.) 

És  ha  a  bennünk  élő  Eizenstein-
kép  egyéb  részletekben  is  ilyen  csa-
lóka?!  Azt  hiszem,  érdemes  folyton  
„korrigálni",  „utánanézni",  „hozzáol-
vasni"  egy  kicsit.  Mint  most  is.  

A  „munkás  póz"  

Kortársai  és  barátai  között  külön-
leges  hely  illeti  meg  Makszim  Strau-

hot,  a  kiváló  színészt.  0  ugyanis  
még  gyerekként  barátkozott  össze  a  
rigai  tengerparton  „Szerjozsa  Eizen-
steinnel,  a  hatalmas  nyírott  fejű,  
rövidnadrágban  futkosó  kisfiúval".  
Ezért  is  írja  emlékezéseiben,  hogy  ő  
három  Eizenstein re emlékszik:  a  már  
említett  Szerjozsára,  aztán  „Szergej  
Eizensteinre,  a  dús  hajzatú  ifjú  dísz-
lettervezőre  és  rendezőre,  aki  világ-
hírnevet  szerzett  huszonkétévesen",  
s  végül  „Szergej  Mihajlovics  Eizen-
steinre,  a  már  testesebb,  meggyérült  
hajú  professzorra,  a  művészeti  tudo-
mányok  doktorára".  

Annál  érdekesebb  Straühnak  ez  a  
mondata:  „Most  jut  eszembe,  hogy  
életemben  először  is  meg  utoljára  is  
tökéletesen  ugyanabban  a  testtartás-
ban  láttam  Eizehsteint,  bár  e  két  
pillanatot  jó  negyven  év  választja  el  
egymástól.  Munkás  póz  volt  ez,  az  
író  ember  testtartása.  'Gyár-ember'  
benyomását  keltette  bennem,  aki  
naphosszat  ontja  termékeit."  

Furcsa  filmrendező  volt Eizenstein: 
folyton  írt.  Nem  is  mindig  forgató-
könyvet.  Filmelméletet  is,  kritikákat,  
esszéket,  művészettörténeti  cikkeket,  
önéletrajzi  följegyzéseket,  rendezés-
tankönyvet  meg  rengeteg  levelet.  Így  
aztán  pontos  grafikai  lenyomata  ma-
radt  az  utókorra  nem  csupán harma-
dik,  végzetes  infarktusának, amely  —  
természetesen!  —  írás  közben  érte,  
de  már  az  elsőnek  is,  amely  után  
higgadtan,  piros  ceruzával  azt  írta  
a  lapszélre  a  nyíllal  megjelölt  ször-
nyű  cikk-cakkhoz az egyenletesen  fo-
lyó  írás  között:  „Ez  betegségem  gör-
béje".  (Az  utolsó  előtti  infarktus  pe-
dig  ritka  foglalatossága  közben  érte  
el:  éppen  Vera  Mareckajával  táncolt,  
gavallérosan  és  bohócosan,  a  jelen-
levők  nem  kis  mulatságára.)  

A  párduc  pillantása  

A  bohóckodásról  jusson  eszünkbe:  
nincs  talán  egyetlen  emlékező  sem  a  
temérdekből,  aki  ne  hangsúlyozná  
Eizenstein  mindig,  minden  körülmé-
nyek  között  megnyilvánuló  humorát.  
Ha  iróniája  nagy  ritkán  —  de  akkor  
is  csak  percekre  — elapadt,  mindeki  



tudta:  valami  szokatlanul  nagy  baj,  
fájdalom  környékezi.  (Elkomorodott  
például  a  harmincas években,  ha  va-
laki  otromba  módon  rákérdezett:  mi  
lesz  mexikói  filmjével...  Egyébként  
az  átlagos  sorscsapásokat  humorral  
védte  ki.  Márpedig,  minthogy  többet  
dolgozott  az átlagos  filmrendezőknél,  
több  baj  is  érte. így  alkotóereje  tel-
jében  csaknem  tíz évet  töltött  el  nem  
„lazítással",  „kihagyással",  hanem  
megfeszített  munkával  anélkül,  hogy  
egyetlen  bemutatott  filmet  sikerült  
volna  létrehoznia!  Legalább  annyi  
forgatókönyvet  készített  el  befejezett  
alakban,  mint  amennyit  vászonra  
vitt.  S ha  ma  úgy  rémlene  valakinek,  
hogy  Eizenstein  egy-egy  korszakában  
meglehetősen  „egyforma"  filmeket  
csinált,  az  megfeledkezik  azokról  a  
műveiről,  amelyek  nem  az  ő  hibájá-
ból  nem  jutottak  el  végleges  formá-
jukig.  Mikor  beszélt  például  a  sze-
relemről,  melyik  filmjében?  A  Pus-
kinról  tervezettben  vallott  volna  sa-
ját  reménytelen  „ügyeiről"  is.  S  ha  
az  életben  az  egyik  legjellemzőbb  
vonása  —  hinnünk  kell  a  kortársak-
nak!  —  a  humor,  az  irónia  volt,  
ugyan  miért  nem  játszik  nagyobb  
szerepet  filmrendezői  életművében?  
Bezzeg  ha  elkészült  volna  a  MMM,  
ez  az  excentrikus  komédia,  nyilván  
a  szovjet  filmvígjáték  is  más  utakon  
haladna  napjainkig  . . .  

Eizenstein  nagyon  is  képes  volt  
„vidám  szituációkat"  átélni  és  te-
remteni  maga  körül.  Ifjabb  korában  
meg  kimondottan  —  bocsánat  a  szó-
ért!  —  röhögős  természetű  volt.  Még  
a  Régi  és  új  munkálatai  közben  is  
csaknem  megbocsáthatatlan  helyzet-
be  kerültek  Strauhhal  a  rájuk  táma-
dó  „röhöghetnék"  miatt:  az  egyik  
szakszervezeti  vezető  fogadta  őket  
komoly  megbeszélésre  reggelizés  köz-
ben,  s  annak  láttán,  hogy  az  omlett  
morzsái  beleragadnak  a  magasrangú  
férfiú  bajuszába,  botrányos  nevető-
görcs  fogta  el  őket.  

Tréfacsináló  volt  Eizenstein,  s  mi-
vel  mindig  dolgozott,  tréfáit  munka  
közben  követte  el.  Emiatt  legtöbb-
nyire  valamiféle  tartalmuk,  ha  úgy  
tetszik,  mondanivalójuk  is  volt  tré-
fáinak.  Mihail  Kuznyecov  (Fjodor  
Baszmanov  alakítója  a  Rettegett  
Ivánban)  némi  gúnnyal  és  öngúny-
nyal  így  beszéli  el  az  egyik  jellem-
ző  eizensteini  „viccet":  

Szergej  Eizenstein  

„Eizenstein  megemlíti  'önéletrajzi  
jegyzeteidben,  hogy  az  alma-atai  ál-
latkertben  látott  egy  párducot,  s  el-
küldött  engem,  hogy  Fegyka  Basz-
manov  szerepéhez  tanulmányozzam  
a  ragadozó  pillantását.  Hát  igen,  el-
járogattam  párducnézőbe.  A  párduc  
folyvást  'fókuszálja'  egy  kicsit  a  sze-
mét;  eltanultam  tőle,  s  néhanap  elég  
jól  sikerült  nekem  is.  Egyszer  azon-
ban  valahogy  igencsak  tágra  nyitot-
tam  a  szemem  —  Eizenstein  tüstént  
odaszalad,  fölvesz  valamit  a  padló-
ról,  lefújja  róla  a  port,  s  a  kezembe  
nyomná.  Mire  én:  'Mi  ez,  Szergej  
Mihajlovics?'  'Kiesett  a  szemed!'  Ti-
pikus  példája,  mellesleg,  annak,  ho-
gyan  bánt  a  színészekkel  munka  
közben  Eizenstein."  

A  történet  hiteléhez  nem  fér  két-
ség,  ám  hogy  miként  bánt  színészei-
vel  Eizenstein,  afelől  nem  Kuznye-
covot  kell  faggatnunk,  mert  az  ő  
egész  művész-színházas  játékkultú-
rája  folyton  csak  berzenkedett-láza-
dozott  Eizenstein  gyökeresen  más — 
mejerholdi  indíttatású  —  játékfölfo-
gása  ellen.  



Mire  jó  a  műugrás?  
Eizenstein  megpróbálkozott  ifjú  

korában  a  színjátszással  is,  de  be-
szédből  „megbukott".  (Sajátságosan  
váltakozott  egy-egy  mondatán,  sőt  
szaván  belül  is  a  rikító  falzett  s  a  
dörmögő  basszus;  később  alapos  be-
szédtechnikai  gyakorlatokkal  szok-
tatta  le  magát  a  „szopránról").  A  
színpadi  mozgásnak  azonban  nagy-
mestere  volt.  Mit  színpadi  —  min-
denfajta  mozgásnak!  A  Proletkult  
első  munkásszíniházában  (ahol  ren-
dezőként  önálló  művészi  pályáját  
kezdte)  még  az  ebédszünetet  is  spor-
tolással  töltötték:  ádáz  röplabdacsa-
tákat  vívott  két  csapat  — a  rendsze-
resen  odajáró,  prominens  szurkolók  
biztatása  közepette  (Majakovszkij,  
Brik,  Gyemjan  Bednij  volt  a  közön-
ség)  —,  a  két  Szergej  Mihajlovics,  ti.  
Eizenstein  és  Tretyjakov  vezetésével.  
A  délelőtti  foglalkozások:  torna,  rit-
mikai  gyakorlatok,  böksz,  vívás,  cir-
kuszi  akrobatika.  De  elküldte  színé-
szeit  Eizenstein  lovagolni,  sőt  műlo-
vankodást  tanulni  is  (ő  maga  is  jó  
lovas  volt),  azonkívül  rendkívül  
büszke  volt  rá,  hogy  munkatársai  
hírnevet  szereznek  evezős és  műugró  
berkekben.  De  vajon  mit  szóltak  

Vázlat  a  Rettegett  Ivánhoz  

mindehhez maguk a  színészek?  „Vég-
képp  nem értettük  — írja  Alekszandr  
Levsin  —,  mi  köze  a  szíriházhoz  az  
evezésnek  meg  a  műugrásnak?"  Az-
tán  hozzáteszi:  „De  jól  jött  később  
Alekszandrovnak  meg  nekem,  ami-
kor  a  'Patyomkin'  összes  tisztjét,  
akiket  a  fedélzetről  a  vízbe  dobtak,  
mi  helyettesítettük."  

E  nevezetes  jelenetet  ugyanis  de-
cember  elején  forgatták,  s  teljesen  
érthető,  hogy  a  tisztek  alakítói  egy  
kicsit  húzódoztak  a  jéghideg  fürdő-
víztől.  És  mi  sem  természetesebb,  
mint  hogy  Eizenstein  két  assziszten-
se az  ötből,  akik  a  Proletkult  szíriház  
csapatából  a rendezővel  együtt  nyer-
geltek  át  a filmre, habozás  nélkül  be-
ugrottak  a  tisztek  szerepébe  —  és  a  
tengerbe. 

A  „vaskemény  ötösfogat"  

így  nevezte  el  egy  korabeli  ripor-
ter  Eizenstein  asszisztenseit,  akik  
tűzbe  —  és  amint  láttuk  —,  vízbe  
mentek  mesterükért,  az  ügyért,  a  fil-
mért.  Kik  voltak  ők?  Színészek.  Nem  
mai  értelemben  vett  színészek.  S  
nem  is  sztanyiszlavszkiji  vágásúak.  
Hanem  mejerholdi  műhelyben  ková-
csoltak.  Név  szerint:  Makszim  Stra-
uh,  a  későbbi  Lenin-díjas,  világszer-
te  ismert  film-  és  színházi  színész;  
Grigorij  Alekszandrov,  a  30-as  és  
40-es  évek  neves  filmrendezője;  
Alekszandr  Levsin,  aki  maga  is  
filmrendező-színészként  hozott  létre  
utóbb  tisztes  életművet;  egy  másik  
majdani  filmrendező,  Gomorov;  va-
lamint  Alekszandr  Antonov,  számos  
filmszerep  alakítója  (a  Patyomkin-
ban  ő  volt  Vakulincsuk),  mellesleg  
remek  ökölvívó.  

Ezek  öten  a  Sztrájkban  és  a  Pa-
tyomkin  páncélosban,  amikor  épp  
nem  szerepeltek  a  kamera  előtt,  
mindenre  kész  asszisztensei  voltak  
Eizensteinnek  —  csíkos  futballtri'kó-
ban,  hogy  a  tömegben  mindig  meg  
lehessen  találni  őket.  

„A  tehetségtelenséggel  semmi  dol-
gom"  —  mondta  egyszer,  később  
Eizenstein.  Mindig  meg  tudta  válo-
gatni  a  maga  embereit.  De  kellett  
is,  mert  ő  maga  nem  piszmogó  ter-
mészet  lévén,  nem  volt  könnyű  lé-
pést  tartani  vele.  „Szergej  Mihajlo-
vics  lendületesen  és  gazdaságosan  
dolgozott,  rekordgyorsasággal  forga-



tott,  mindig  lépést  tudott  tartani  a  
határidőkkel,  ahogy  a  nagy  írók  is  
le  tudták  adni  lapzártára  kéziratu-
kat"  —  írja  Viktor  Sklovszkij,  ma-
gyarul  is megjelent  Eizenstein-köny-
vében. 

A  Patyomkm  páncélos  például  há-
rom  hónap  alatt  készült  el.  (Beállí-
tásának  száma  sokszorosa  egy  inai  
átlagos filmének...)  A  híres  odesszai  
lépcső  jelenetét  egy  hét  alatt  teljes  
részletességgel  megírta,  egy  másik  
hét  alatt  leforgatta  Eizenstein.  Fil-
meztek  utóbb  is  ezen  a  lépcsőn,  de  
bebizonyosodott:  nincs  mit  „ k e r e s n i "  
rajta  Eizenstein  után.  Nincs  olyan  
nézőpontja,  ahonnan  a  nagy  előd  ne  
vett  volna  föl  beállítást...  

,Ne  játszd  itt  a  Művész  Színházat!"  

Eizensteinnek  mindig  meggyűlt  a  
baja  a  Sztanyiszlavszkij-rendszerben  
fölnevelődött  színészekkel.  Bizonyos  
szerepekre  ragaszkodott  hozzájuk,  de  
sokat  kínlódott  velük.  Mindenesetre  
Eizenstein  élete  végéig  érezte  a  mű-
vész-színháziak  idegenkedését,  amire  
ő  maga  is  —  mint  egykori  Mejer-
hold-tanítvány  —  hasonlóan  ironikus  
tartózkodással  válaszolgatott.  Akinek  
mosolyogva  azt  mondta  munka  köz-
ben:  „Ne  játszd  meg  itt  a  Művész  
Színházat!"  —  az  tudhatta,  hogy  ő  
most  vérig  lett  sértve.  

E  vitában  az  Eizenstein-pártiak  
valóságos  szószólója  Pavel  Kadocs-
nyikov,  akit  aztán  igazán  nem  „kül-
seje"  miatt  választott  ki  a  rendező,  
„akár  egy  natur-szereplőt"  (gyakran  
hangoztatott  ilyen  vádat  az  ellentá-
bor),  hiszen  négy  teljesen  különböző  
jellemű  és  küllemű  figurát  alakít  a  
Rettegett  Ivánban!  Kadocsnyikov  
vette  magának  a  fáradságot,  hogy  
sorra  megcáfolja  mindazt,  amit  a  
művész-színházasok  Eizenstein  „for-
malizmusáról",  „színészellenességé-
ről",  „zsarnokságáról"  terjesztettek.  

Egy  apró  példa.  „A  cár  koronázá-
sának  jelenetében  van  egy  momen-
tum,  amikor  Iván  először  balra,  
majd  jobbra  pásztáz  szemével.  Ami-
kor  ezeket  a  beállításokat  vették  föl,  
Eizenstein  félig  tréfásan  úgy  adta  
meg  a  jelt:  'A  szemecskék  balra.. .  
A  szemecskék  jobbra.. . '  Fölületes  
kívülállók,  akik  jelen  voltak  a  for-
gatáson,  később  elvihorásztak  rajta:  



'Ebből  áll  Eizenstein  munkamódszere  
a  színésszel:  szemecskék  balra,  sze-
mecskék  jobbra'.  De  hiszen  azt  sem  
tudták,  milyen  helyet  foglalnak  el  
ezek  a  beállítások  a  filmben,  mi  a  
szerepük,  hogyan  kapcsolódnak  a  
többihez,  a  hanghoz.  Én  viszont  ott  
voltam, amikor  Eizenstein  megbeszél-
te  Cserkaszovval  ezt  a  jelenetet,  és  
meghatározta  a  színész  feladatát.  
'Ne  felejtsd:  a  cár  maga  rendezi  a  
saját  koronázását'.  És akkor  javasol-
ta  a  játéknak  ezt  a  vonalvezetését,  
amelyben  a  következő  gondolat  rej-
lik:  amint  Iván  fölmagasodik  a  
templom  közepén,  vet  egy  pillantást  
jobbra  —  s  a  jobb  oldali  kórus  rá-
zendít  az  üdvözletre,  majd  vet  egy  
pillantást  balra  —  s  a  bal  oldali  
kórus  is  csatlakozik  a  magasztaló  
énekhez." 

Érdekes,  hogy  maga  Kadocsnyikov  
is  a  Sztanyiszlavszkij-rendszer  egyik  
követőjénél  tanult.  S  mégis  azt  ál-
lítja:  „Nem  látok  elvi  eltérést  ket-
tejük  (ti.  Sztanyiszlavszkij  és  Eizen-
stein)  munkájában.  A  kifejezésmód  
más,  de  a  módszer  csaknem  azonos."  

Eizenstein  két  ládája  

Lehetséges  mindamellett,  hogy  
Kuznyecovnak  igaza  van,  amikor  azt  
írja:  Sztanyiszlavszkij  stúdiójában  
„közvetlenül  a színészre  irányul  a  fi-
gyelem .. . ,  az  alák  a  színésztől  a  
forma  felé  haladva  születik  meg,  
nem  pedig  a  formától  a  színész  felé,  
mint  Eizensteinnél".  (De  mintha  csak  
erre  válaszolná  Kadocsnyikov:  „A  
'Rettegett'-ben  nem  lehetett  az  em-
ber  saját  hétköznapi  tapasztalatából  
kiindulva  'egyszerűen',  'fesztelenül',  
'valószerűen'  játszani.  Ez  végzetes  
lett  volna  a  filmre  —  stílusára  és  
értelmére  nézve.")  

Annyi  biztos,  hogy  Eizenstein  
rendszerint  már  kialakította  magá-
nak  a  „formát",  amikor  a  színészek-
kel  dolgozni  kezdett.  De  nem  a  for-
gatáson,  nem  is  próbákon  kezdett  
velük  dolgozni!  Hanem  először  is  el-
olvastatta  a  forgatókönyvet,  majd  
egyenként  —  többnyire  a  lakására  
invitálta  őket  —  megbeszélte  velük  a  
teendőket.  Jelenetről  jelenetre,  sőt  
már  beállításra  megrajzolta  nekik  
azt,  amit  kívánt  tőlük.  

A  mindennapos  rajzolás  éppúgy  

hozzátartozott  Eizenstein  munka-
módszeréhez,  mint  az  írás.  

A  rendezőnövendékeket  is  rajzok  
áradatával  oktatta  egy  nagy,  fekete,  
percenként  letörölt  táblán.  (Bárcsak  
valaki  ott  kattogtatott  volna  mindig  
egy  fényképezőgépet!  —  sóhajt  az  
utókor.) 

Eizenstein  munkamódszerének  lé-
nyegéhez  tartozott  a  részletek  leg-
pontosabb  elképzelése  és  rögzítése.  
Jó  kiegészítése  volt  ez  annak  a  „szo-
kásának",  hogy  mindig  csupán  gi-
gantikus  elképzeléseinek  részleteit  
valósította  meg.  (A  Sztrájk  például  
egy  hétrészes  sorozat  egyik  darabja-
ként  készült,  az  egész  —  A  diktatúra  
felé  címmel  —  a  munkásmozgalom  
útját  szándékozott  bemutatni  a  pro-
letárdiktatúra  győzelméig.  A  Pa-
tyomkinröl  köztudott,  hogy  az  ere-
deti  forgatókönyvnek  csupán  egyik  
epizódja  a  páncéloshajón  kirobbant  
lázadás.  De hasonló  a  helyzet  Eizen-
stein  későbbi  munkáival  is.)  

Vajon  hogyan  születhettek  napról  
napra  az eizensteini  művek  hatalmas  
erudíciót,  életismeretet,  fantáziát  sű-
rítő,  elképesztően  pontos  és  kifejező  
részletképei ? 

Ami  a  pontosságot  illeti,  Szergej  
Mihajlovics  bizony  nem  restellte  al-
kalmazni  azokat  a  „könyökvédős"  
könyvelői  eszközöket,  amelyeket  —  
például  —  Lev  Tolsztoj  sem  vetett  
meg:  a  Rettegett  Iván  hőseinek  jel-
lemzésével  éppúgy  rubrikákat  töl-
tött  ki  (vagy  hagyott  üresen)  egy  jó-
kora  papíron,  mint  a  Háború  és  bé-
ke  írója.  A  nagy  művészeknek,  úgy  
látszik,  nem  derogál az  ilyesmi.  

Minden  egyebet  illetően  pedig  tar-
totta  magát  ahhoz,  amit  még  prolet-
kultos  korában  mondogatott  munka-
társainak:  a  művésznek  legyen  két  
„ládája".  Tele  példákkal  mindegyik  
az  életből,  az  olvasmányokból,  a  
képzeletből.  Az  egyikből  vegye  elő  
mindig  az  éppen  folyó  munkához  
szükséges  tényeket,  a  másikba  pedig  
rakosgassa  szorgalmasan  azt,  amit  
tartaléknak  szán,  a  jövőre.  Ennyi  az  
egész. 

Így  dolgozott  Eizenstein.  

CSALA  KAROLY  



Filmátvételen Moszkvában 
(Munkatársunk  beszámolója)  

Kilenc  vetítési  nap;  
huszonhat  játékfilm  (eb-
ből  néhány  kétrészes)  —  
ezek  a  száraz  számada-
tai  a  legutóbbi  moszkvai  
filmátvételi  vetítéssoro-
zatnak.  A  Szovexport-
film  vetítőjében,  tolmá-
csaik  köré  csoportosul-
va,  az  összes  szocialista  
ország  átvételi  delegációi  
ülnek:  filmforgalmazási  
szakemberek,  moziüzemi  
vállalatok  igazgatói,  té-
vé-filmszerkesztők,  s  a  
legtöbb  küldöttségben  
egy-egy  kritikus  is.  

Az  ilyen  vetítés-soro-
zat  műsora  többé-kevés-
bé  alighanem  véletlen-
szerűen,  a  teljes  és  ak-
tuális  termés  függvénye-
ként  áll  össze:  nem  mű-
ködik afféle előzetes  sze-
lekció,  mint  a  nemzeti  
vagy  nemzetközi  feszti-
válok  programjainak  
megtervezésében.  S  no-
ha  számszerűleg  a  most  
látott  filmmennyiség  

jócskán  meghaladja  pél-
dául  hazánk  egész  évi  
játékfilm-termését,  egy  
olyan  sokszínű  és  válto-
zatos  filmművészetről,  
mint  a  számos  nemzeti-
ségi  stúdiót  is  magában  
foglaló  szovjet  filmgyár-
tás,  amely  évente  átlag  
több,  mint  150  filmet  
produkál  —  aligha  ad-
hat  teljes  képet,  legfel-
jebb  alkalmi  bepillantá-
si  lehetőséget  egy-egy  
ilyen  átvételi  vetítésso-
rozat,  amely  az  összter-
mésnek  alig  egyötödét  
mutatja  be.  

A  szovjet  filmesek  né-
hány  markáns  tematikai  
és  stiláris  törekvése  
azonban  így  is  kirajzoló-
dik.  Eleven  és  változat-
lanul  magas  színvonalú  
a  klasszikus  irodalmi  
adaptációk  vonulata.  Re-
mek  színészi  alakítások,  
s  a sajátos  légkör  meste-
ri  fölidézése  jellemzi  
például  Rogyion  Naha-

petov  adaptációját;  Gor-
kij  Ellenségek  című  mű-
vének  filmváltozatában  
olyan  kivételes  tehetsé-
gű  színészekkel  találkoz-
hatunk  újra,  mint  Inno-
kentyij  Szmoktunovszkij,  
Elena  Szolovej,  Adomaj-
tisz, Nyejelova,  Trofimov  
és  mások.  Gogol  Háztúz-
néző  című  remekét  Vita-
lij  Melnyikov  vitte  film-
re,  kiváló  stüusérzékkel,  
sok  humorral,  parádés  
szereplehetőséget  kínál-
va  többek  között  a  ná-
lunk  is  népszerű  Jevge-
nyij  Leonovnak.  Szergej  
Bondarcsuk  kétrészes,  
epikus.  nyugalommal  
hömpölygő  filmtörténe-
tet  szőtt  Csehov-novel-
lákból:  A  sztyeppe  híven  
idézi  a  kort,  s  a  nagy  
sztyeppe  hangulatát;  bár  
az előadásmód  szándéko-
san  lassú  ritmusa  szá-
munkra  olykor  tempót-
lanságnak  hatott.  

A  legaktuálisabb  tár-

Jelenet  Vlagyimir  Samsurin:  £s  nálunk  csend  volt  cimű  filmjéből  





Vitalij  Melnyikov:  Háztűznéző  

sadalmi  és morális  prob-
lémáikkal  való  szembe-
nézés  igényéről  vallanak  
azok  az  új  filmek,  ame-
lyek  alkotói  zömmel  a  
világsikert  aratott  Pré-
mium  művészi  nyomvo-
nalát  követik.  Viktor  
Tregubovics  vitte  filmre  
Gelman nálunk is  bemu-
tatott  Visszajelzés  című  
drámáját,  amely  azon-
ban  kevésbé  átütő  erejű,  
mint  a  Prémium  volt.  
Közéleti  konfliktusokról  
kíván  hírt  adni  —  bár  
eléggé  változó  színvona-
lon,  számos  dramatur-
giai  következetlenséggel  
—  az  Ugrás  a  tetőről  cí-
mű  filmben  Vlagyimir  

Grigorjev.  Az  ifjú,  s  el-
szánt  revizor,  aki  saját  
állásának  kockáztatásá-
val  végül  is  győzelemre  
viszi  a  jogtalanul  mellő-
zött  idős  föltaláló  ügyét  
—  csak részben tudja  el-
hitetni  a  nézővel  a  kü-
lönben  sok eleven és  ak-
tuális  megfigyelést  is  
hordozó  történetet.  Fia-
talok  érzelmi  konfliktu-
sairól  ad hírt  Pavel  Lju-
bimov  Iskolai  valcer  cí-
mű  filmje,  egy  hangula-
tos,  sok  finom  megfigye-
lésben  gazdag,  s  az  ér-
zelgősség  és  az  olcsó  
happy  end  csapdáit  is el-
kerülő  szerelmi  történet.  
S  hogy  a  környezetvéde-

lem  problémái  mennyire  
foglalkoztatják  a  szovjet  
filmeseket  is,  erről  ta-
núskodik  Alekszandr  
Szvetlov  látványos  film-
je,  az  Emberi  számadás.  
A  messzi  Északon  az  
egyre  ritkuló  rozmárok  
nyugalmát őrző  zoológus,  
s  a  meteorológiai  pilóta  
konfliktusát  sok  humor-
ral  megelevenítő,  s  a  va-
lóságban  is  megtörtént  
eseményeken  alapuló  
sztori  főszerepét  egy  
mesterszínész:  Leonyid  
Kuravljev  alakítja.  

Különös  színekkél,  sa-
játos  ízekkel  gazdagítják  
a  szovjet  filmek  kínála-
tát  a  nemzetiségi  stúdi-

Középen:  Szmoktunovszkij  az  Ellenlségek  egyik  főszerepében.  
Kendező:  BogyJon  Nahapetov  



Henrik  Maiján:  Nahapet  

ók  alkotásai.  A  most  be-'  
mutatott  26  film  között  
is  láttunk  például  ör-
mény,  grúz,  azerbajd-
zsán,  tádzsik,  üzbég,  
türkmén  filmeket:  közü-
lük  néhány  méltó  ver-
senytársa  a  nagy  hagyo-
mányú  moszkvai  és  le-
ningrádi  stúdiók  alkotá-
sainak.  A  tádzsik  Marat  
Avipov  Ostrom  című,  
nagyszabású,  kalandos  
filmje  a  polgárháború  
korszakát  idézi  mozgal-

mas  képsorokban;  s  a  
nemzeti  történelem  egy-
egy  sorsfordulójára  em-
lékeztet  az  örmény  Na-
hapet,  a  türkmén  Tudj  
nemet  mondani!,  vagy  a  
szintén  örmény,  kétré-
szes  Születés  című  törté-
nelmi  freskó-film.  A  kü-
lönleges  grúz  humor  jó-
ízei  fűszerezik  a  Próbálj  
meg  eligazodni  című,  két  
epizódból  álló,  hangula-
tos  vígjátékot;  s  az  álta-
lános  vígjátékhiány  

idején  különösen  érde-
kes  színfolt  lesz  a  mozik  
műsorán  az  azerbajd-
zsán  Samil  Mafamudbe-
kov  és  Kármii  Rusztam-
bekov  ízes  komédiája,  A  
dervis  lerombolja  Pá-
rizst. 

S  ha  már  itt  tartunk,  
a  népszerű,  szórakoztató  
műfajú  filmek  kínálatá-
ból  kiemelkedett  a  NEP-
korszakban  játszódó  ka-
landos  bűnügyi  film,  
Alekszandr  Fajncimmer  

Vlagyimir  Samsurln:  És  nálunk  csend  voli  



Kocsma  a  Pjatnyickaja  
utcában  című  fordulatos  
története;  valamint  Vil-
ién  Nóvák  Vörös  futárok  
című  történelmi  kaland-
filmje,  amelynek  tárgya:  
a  szovjet  diplomáciai  fu-
tárok  veszélyes  küldeté-
se  az  intervenciós  hábo-
rú  korszakában.  Igor  
Gosztyev,  a  Front  szár-
nyak  nélkül  rendezője  
elkészítette  a  nagyszabá-
sú  II.  világháborús  tör-
ténet  kétrészes  folytatá-
sát,  Front  a  frontvonal  
mögött  címmel.  Szintén  
háborús  témájú,  de  a  

Vilién  Növ ik :  Vörös  futárok  

szokványos  háborús  fil-
mekétől  merőben  eltérő,  
egyéni  hangvételű  film-
mel  hívta  fel  magára  a  
figyelmet  egy  rendkívül  
tehetséges  rendező:  Vla-
gyimir  Samsurin.  Az  És  
nálunk  csend  volt  a  tá-
vol-keleti  hátországba  
evakuált,  a  háborút  gye-
rekfejjel  átélt kisfiú  lírai  
naplója;  szemérmesen  
tartózkodó  hangon,  fér-
fiasan  visszafogott  érzel-
mekkel  és  bölcs  humor-
ral  tudósít  a  férjek-apák  
nélkül  maradt  asszo-
nyok-gyerekek  háborús  

hétköznapjairól.  Kitűnő  
film;  hazai  bemutatása-
kor  érdemes  lesz  majd  
részletesen  is  elemezni.  

Számszerűen  is  össze-
gezve  a  tíznapos  moszk-
vai  filmnézés  eredmé-
nyét:  az  említettek  közül  
hazai  mozibemutatóra  
átvettünk  12  új  szovjet  
filmet,  a  hitünk  szerint  
legjobbakat;  ezen  felül  a  
Magyar  Televízió  meg-
vásárolt  további  két  fil-
met. 

ZSUGÁN  ISTVÁN  



Bohócugrás  a  szabadságba  
A  PANNÓNIA  STUDIÓ  1977-BEN  

A  szürrealistáknak  sok  minden  
sikerült,  csak  legdédelgetettebb  ter-
vük  nem:  hogy  álomkutatásaikat  a  
filmművészet  birodalmában  végez-
hessék.  De  a  rajzfilm  nélkülük  is  az  
övék  lett:  az  animáció  minden  nagy  
művésze  szürrealista,  a  kanadai  
McLarentől  a  zágrábiakig.  

A  rajz-  és  a  bábfilm  nem  a  gye-
rekek  képzeletét  szabadítja  meg  bék-
lyóktól,  Nekik  még  szabadon  szár-
nyal  gondolatuk.  Az  animációs  film  
a  felnőttek  életmentő  gyógyszere  
kell,  hogy  legyen.  Emlékszem  egy  
hajdani  pécsi  fesztiválra,  ahol  a  túl-
méretezett  vitáktól  agyongyötört  
vendég  egy  lenyűgöző  erejű,  bonyo-
lultan  mély  és  népmeseien  egyszerű  
rajzfilmnél  talált  erőt  adó  nyugal-
mat.  (A  Nap  és  a  Hold  elrablása  volt  
ez,  Reisenbüchler  Sándor  műve.)  
Emlékszem  egy  „zágrábi  estre"  a  
Filmmúzeumban,  ahol  a  néző  úgy  
érezhette  magát,  mint  a  renyhe  
izomzatú  börtönlakó,  mikor  beáll  a  
futópályára. 

Az  animációs  film:  „bohócugrás  a  
szabadságba"  *  ez  a  meghatározás  
Hankiss  Elemér  egyik  tanulmányá-
ból  való.  Igen,  a  rajzfilm  maga  a  
felszabadító  humor.  A  „törvény  föl-
feslett  szövedéke"  mögül  kivillanó  
igazság.  A  kihalóban  levő  óhaplini  
mozi  elpusztíthatatlan  öccse.  

Kovács  István  

S  bár  rossz  rajzfilm  éppúgy  nem  
létezik,  mint  csúnya  kisgyerek,  a  
felnőttek  éppúgy  meg  akarták  ron-
tani,  mint  a  gyerekeket.  Majdnem  
elhitették,  hogy  a  rajzfilm  okit  és  
nemesít,  akár  a  vasárnapi  iskola.  
Hogy  csak  akkor  az  igazi,  ha  visít-
tatva  nevettet.  A  felnőttek  feltalál-
ták  Walt  Disney-t,  aki  jó  cukrosbá-
csiként  árasztotta  el  a  mozivásznat  
Popeye-jal,  Miki  egérrel,  Donald  ka-
csával. 

Napjaink  igazán  értékes  rajzfilm-
jeit  nem  ügyes  felnőttek,  hanem  
gyermekképzeletű  rajzolók  és  terve-
zők  vetítik  a  vászonra.  Az  animáció,  
ez  a  „primitív"  filmfajta  (vagy  kép-
zőművészeti  ág?)  filozofikusan  el-
vont  gondolatokat  tud  közvetíteni  —  
de  csak  azért,  mert  megmakacsolva  
magát,  úgy  döntött,  hogy  igazi  gye-
rek  marad  és  nem  „kis  felnőtt".  

A  Lumiére-testvérék  párizsi  be-
mutatója  előtt  Émile  Reynaud  már  
1890-ben  vetítette  rajzfilmjeit.  Az  
animáció  tehát  időrendben  is  meg-
előzi  az  „igazi"  mozit,  és  ma  is  oly-
kor  úgy  érezzük:  előtte  jár  kísérle-
tezőkedv,  szellemi  felfedezőutak  dol-
gában. 

Sajnos,  a  magyar  néző  moziban  
alig  lát  rajzfilmet.  Lát  a  tévében,  fő-
leg  sorozatokat,  s  talán  már  el  sem  
tudja  képzelni,  hogy  önálló  rövidfil-

Változó  idők  Kovács  István:  Változó  idők  



mek  is  készülnek.  A  mozi-rajzfilm  a  
„kísérőműsor"  kategóriába  van  
száműzve.  A  rövidfilm  amúgyis  a  
moziműsor  mostohagyereke,  s  még  
inkább  az  a  rövid  animációs  film.  
Ott  tartunk,  hogy  egy  másfél  órás  
bemutató-program  kiváltságos  nézők  
ritka,  ünnepi  pillanata.  Évente  egy-
szer  jön  el  az  a  pillanat,  a  Pannónia  
Filmstúdió  kritikusok,  újságírók  szá-
mára  rendszeresített  zártkörű  vetí-
tésén.  Ezúttal  az  1977-es  év  termé-
sét  láttuk.  

Kísértetiesen  okos  kígyó-humora  
van  Dargay  Attila  másfél  perces  
bravúr-darabjának,  a  Visszajelzés-
nek.  Pedig  buta  óriáskígyó  a  hőse.  
Leharapják  a  farka  végét.  Irtózatos  
fájdalmat  és  halálfejes  bosszúfelhí-
vást  küldenek  idegdúcai  az  agya  fe-
lé.  De  a  halálfejek  mind  kisebbek.  
Mire  az  agyához  érnek,  már  nem  is  
láthatók.  S  a  jogos  bosszúvágy  a  kö-
vetkezőképpen  „jelez  vissza":  „Rös-
lein,  Röslein,  Röslein  rot,  Röslein  
auf  der  Heide.. ."  Gügyögve  énekli,  
némileg  vastag  hangon,  de  elégedet-
ten.  Én  még  ilyen  buta  óriáskígyót  
nem  láttam.  (Emberben  is  ritkán  —  
döbben  belém  egy  Karinthy-mondás  
idevonatkozó  változata.)  

Nepp  József  írta  a  Visszajelzésen  
kívül  a  felfedezésszámba  menő  Ron-
dinót  is.  Ez  a  film,  Szórády  Csaba  
első  munkája:  remek.  Néhány  vonal-
lal,  csak  síkban  ábrázol:  két  fekete  
kámzsás  hóhér  munkálkodik  egy  
nyápic,  meztelen  áldozaton.  Gyorsan,  
kedvvel,  szakértelemmel  dolgoznak  
a  kámzsások.  Fűrészelnek,  törnek,  
égetnek,  olvasztanak,  kalapálnak,  
nyiszálnak.  Nyápicka  áldozatuk  
megsemmisül.  Egyszerűen  nincs  se-
hol,  nyomtalanul  válik  semmivé.  S  
ekkor  a  hóhérok  ledobják  kámzsá-
jukat,  s  ott  áll  két  nyápic,  meztelen  
figura.  „Világosítsd  fel  gyermeked,  
A  haramiák  emberek . . . "  Túl  súlyos  
lenne  József  Attila  egyik  legfájóbb  
és  legélőbb  verséből  idézni?  Szá-
momra  ugyanis  erről  szól  ez  a  két-
perces  mozgó  rajz.  

Kicsit  rokon  a  Rondinóval  Kovács  
István  hagyományosabb  rajz-anyagú  
filmje,  a  Változó  idők.  Egy  kivégző-
osztag-parancsnok  percenként  más  
utasítást  kap:  az  elítélt  helyett  egy-
szer  az  osztag  áll  a  falhoz,  egyszer  
a  parancsot hozó  küldönc,  aztán  ma-
ga  a  kapitány,  végül  az  egész  tár-

Gyulai  Líviusz:  Üj  lakók  

Szórády  Csaba:  Rondino  

saság  büntetésképp  tornagyakorlato-
kat  végez.  Itt  csak  a  kivégzési  pa-
rancs  állandó,  de  a  nevek  fölcserél-
hetők.  „Története  nem  érint  minket,  
a  .változó  időket'  mi  másként  éltük  
át"  —  véli  az  egyik  napilapunk,  
kritikusa.  Hm . . . 

Örömet  adó,  érdekes  film  Var-
sányi  Ferenc  alkotása,  az  Irka-firka.  
„Pixillációs-rajz,  kombinált  techni-
ka"  —  olvassuk  a  programfüzetben.  
A  rejtelmes  szakkifejezés  azt  jelen-
ti,  hogy  élő  figurák  rajzfilmszerű,  
tehát  „kikockázott"  módon  mozog-
nak  a  vásznon,  különös,  szokatlan  
képi  világot  teremtve.  A  film  nem  
egységes  stílusú,  mert  másik  rétege  
(a  diák-rajzok,  óra  alatti  irka-firkák,  
sajátos  „tankönyv-illusztrációk",  fü-



Jankovics  Marcell:  Küzdők  

zetbe-könyvbe  irt  „aranyköpések/')  
némileg  „üti"  az  élő  szereplők  sti-
lizált  jelenlétét.  Annál  rosszabb  az  
elméletre  nézve,  mondhatjuk,  hiszen  
e  nyilvánvaló  stílustörés  ellenére  az  
Irka-firka  megáll  a  lábán.  Sőt,  föl-
emelkedik,  szárnyal.  Él.  

Ugyancsak  kombinált  technikájú  
animációs  kísérlet  Koltai  Jenő  film-
je,  Az  igazság  pillanata,  melyben  az  
aréna  homokján  egy  kesztyűs,  ám  
valódi  emberi  kéz  ellen  küzd  a  pa-
pírból  kivágott  bika.  

Valamivel  halványabbnak  éreztem  
az  alkalmi  céllal  (jubileumra,  meg-
adott  verstémára)  készült  munkákat  
(Elégia  egy  kontinensért,  Csönd,  
Változatok,  változások),  bár  minde-
gyikük  jó  ízléssel,  felkészülten  ost-
romolja  a  magasra  rakott  mércét.  

Kollázs,  poranimáció,  kesztyűsbáb-
papírkivágás,  pixilláció . . .  ámulat-
tal  és  érdeklődéssel  néztem  az  ani-
mációs  film  új  meg  új  útjait,  mégis,  
a  'hagyományos  rajzfilm  adta  a  leg-
többet  számomra  (legalábbis  ezen  a  
bemutatón).  Hernádi  Tibor  és  Ma-
joros  István  Animalia  (Állatságok)  
című  alkotásában  például  egy  macs-
ka  nem  tud  elbánni  egy  egérrel.  A  
csattanó  csak  így,  a  rajzzal  lett  ilyen  
könnyed-robbanó,  más  technika  ta-
lán  elnehezítette  volna.  

Példaadó  rajzfilm  Gyulai  Líviusz  
műve,  az  Új  lakók.  A  bemutatóso-
rozat  egyik  legjobb  ritmusú  leg-
gyorsabb,  legpontosabb,  rajzban-
gondolatban  leggazdagabb  filmje:  a  
kilenc  perc  úgy  fut  el,  hogy  másod-
perceknek  tűnik.  Kentaur  család  egy  
bérházban  —  mondanám  a  témát,  
ám  megijedek  a  szóbeli  összefoglaló-
tól:  ilyesmiről  csak  rajzban  lehet  
beszélni. 

Jankovics  Marcell  Küzdők  című  
filmje  még  csak  nem  is  színes,  ha-
nem  fekete-fehér  rajz.  Ma  talán  
Jankovics  Marcell  a  legismertebb  
magyar  rajzfilm-alkotó.  A  Küzdők  
számtalan  külföldi  díjat  nyert,  már-
is,  többek  közt  a  cannes-i  Arany  
Pálmát.  A  szobrász  vésőt  ragad,  de  
a  félig  kész  szobor  is,  hogy  aztán...  
de  nem.  Egy  szót  sem  szólok  erről  
a  mini-remekműről.  Nézze  meg  min-
denki,  s  az sem  baj, ha  ebből  a  majd  
kísérőműsorban  játszott  három  perc-
ből  főműsor  válik  ott  a  moziban.  

„Háromezer  méter  butaság,  S  egy  
centiméter  igazi  költészet"  —  sóhaj-
totta  Szép  Ernő.  A  rajzfilm,  bár  rit-
kán  telik  háromezer  méterre,  majd-
nem  mindig  megfordítja  ezt  a  szo-
morú  arányt.  Erről  győzött  meg  idén  
is  a  Pannónia  Filmstúdió  bemuta-
tója. 

BIKÁCSY  GERGELY  



LUIS  B U N U E L  

Alba hercegnő  és Goya 
FILMNOVELLA  (II.)  

Ünnepség  folyik  a  királyi  palotá-
ban.  A  meghívottak  között  ott  van  
Goya  is,  a  nagy  udvari  festő,  akinek  
az  ősei  egyszerű  parasztok  voltak.  
Magas  termetű,  mozgása  tüzes  és  
szenvedélyes,  sokat  megőrzött  falusi  
erényeiből  is:  az  egyszerűséget  és  
az  őszinteséget.  Éppen  a  terembe  lép  
Don  Luis  infánssal  az  oldalán.  Min-
denfelől  szépséges  dámák  mosolyog-
nak  a  festőre,  mintha  a  kegyeit  ke-
resnék. 

—  Ritkán  látni  ezeken  a  szertar-
tásokon  —  rója  meg  őt  Don  Luis  —  
pedig  igenis  el  kellene  jönnie.  Meg  
kellene  ismernie  az  udvarhölgyeket.  
Elsőnek  most  mindjárt  be  is  muta-
tom  az  elragadó  Alba  hercegnőnek.  

ö k  ketten  azonnal  felismerik  egy-
mást,  de  úgy  tesznek,  mintha  még  
sosem  találkoztak  volna.  

A  hercegnő  kissé  lekezelően  bánik  
vele: 

—  Egy  nap  el  kellene  jönnie  a  
kastélyomba,  hogy  lefessen  —  jelenti  
ki  hivatalos  hangon.  

Goya  ugyanilyen  hideg  udvarias-
sággal  megköszöni  az  őt  ért  kitün-
tetést,  és  máris  távozik,  jóllehet  alig  
tudja  palástolni  felindultságát.  

Az  udvarnál  szinte  valamennyi  
magasrangú  hölgy  le  akarja  festetni  
magát  Goyával.  Legendák  keringe-
nek a  személyéről,  arról,  hogy  meny-
nyire  elbűvöli  az  asszonyokat,  hogy  
milyen  könnyedén  bánik  az  ecset-
tel,  és  hogy  egy  óra  leforgása  alatt  
képes  megfesteni  egy  portrét.  Még  a  
királyi  család  is  a  tenyerén  hordja.  
A  festő  előszobájában  mindig  hat-
hét  hölgy  várakozik  türelmesen,  hogy  

sorra  kerüljön.  Sokat  kénytelen  is  
elutasítani  a  jelentkezők  közül.  Most  
a  műtermében  éppen  egy  márki  és  
különleges  szépségű  felesége  ostro-
molja  őt:  

—  Még  ma  le  kell  festenie,  Goya,  
a  feleségemet  —  könyörög  neki  a  
márki  —,  már  annyiszor  járt  itt  
hiába. 

—  Rendkívül  sajnálom,  nem  tu-
dom  lefesteni  ma  —  válaszolja  a  
művész  —  nincs  rá  időm,  Excellen-
ciás  Uram.  

A  márki  azonban  elhatározza,  hogy  
nem  engedi  lerázni  magát.  Kiveszi  
az  ajtóból  a  kulcsot,  kimegy  és  be-
zárja  őket,  majd  az  ajtón  keresztül  
kiabálja: 

—  Most  pedig  a  foglyom;  akár  
két  órát  is  várok  itt,  és  addig  nem  
megy  ki  innen,  amíg  el  nem  készül  
a  képpel!  

A  megadott  határidő  elteltével  a  
márki  kinyitja  az  ajtót:  

—  Teljesítette  a  feladatát?  —  kér-
dezi  tőle.  

—  Természetesen,  Excellenciás  
Uram  —  válaszolja  Goya  ajkán  fur-
csa • mosollyal  és  a  ragyogó  szépségű  
márkinéra  pillant,  akinek  az  arcát  
enyhe  pír  önti  el.  

A  márki  az  elkészült  portréhoz  
lép. 

—  Jó  és  alapos  munkát  végzett...  
—  mondja.  

— Meghiszem azt  — jelenti  ki  nyu-
godtan  Goya.  

Néhány  nap  eltelik.  Goya  nem  fe-
ledkezett  meg  ígéretéről,  hogy  lefesti  
Alba  hercegnőt.  Lázas  izgalomban  
adja  ki  a  parancsot  szolgáinak,  hogy  
festőfelszerelését  szállítsák  a  kas-
télyba. 



Amikor  Goya  megérkezik,  a  her-
cegnő  majdnem  közömbösen  fogadja  
őt.  A  véget  nem  érő  fésülködés  köz-
ben  hol  játékos  mosollyal,  hol  fel-
kínálkozva  néz  a  festőre.  

Most  vannak  tulajdonképpen  elő-
ször  egyedül  meghitt  körülmények  
között,  a  férfi,  akinek  ereiben  pa-
raszti  vér  folyik  és  az  előkelő  dáma,  
akit  kötnek  a  társadalmi  hagyomá-
nyok. 

Goya  meghökkenve  nézi  a  her-
cegnő  arcjátékát,  aki  most  hirtelen  
felkacag: 

—  Nem,  azt  már  nem!  —  villantja  
ki  apró  fehér  gyöngyfogait  —  nem  
arra  gondoltam,  hogy  most  megfesti  
az  arcképemet,  csupán  azért  hivat-
tam,  hogy  fesse  ki  az  arcomat.  

A  dühkitöréseiről  híres  Goya  most  
csupán  ökölbeszorítja  kezét  és  tisz-
teletteljesen  meghajlik.  A  hercegnő,  
még  mindig  mosolyogva,  szinte  át-
szúrja  tekintetével,  mintha  az  lenne  
a  szándéka,  hogy  szembeszálljon  a  
nagy  festővel  és  kihozza  őt  a  sodrá-
ból.  De  a  művész  uralkodik  magán.  
Ismét  meghajlik,  majd  hozzálát  a  
szerény  feladathoz,  amivel  a  her-
cegnő  megbízta  őt.  

Amikor  Goya  kifestette  az  arcát,  
elégedetten  mosolyogva  nézegeti  ma-
gát  a  tükörben.  

—  Csodálatos  —  jelenti  ki,  majd  
hozzáteszi  —  és  mit  fizetek  érte?  

Goya  elkapja,  vadul  a  karjaiba  
szorítja  a  hercegnőt  és  olyan  heve-
sen  csókolgatja,  hogy  a  festék  telje-
sen  szétkenődik  az  arcán.  S  megőriz-
ve  méltóságát  hidegen  a  szemébe  
nevet: 

—  Csupán  ennyi  az  ára . . .  iga-
zán  sajnálom,  hogy  tönkre  kellett  
tennem  a  művemet!  

Ezzel  kimegy  a  szobából,  ott-
hagyva  a  hercegnőt,  aki  porig  alázva  
követi  őt  a  tekintetével.  

A  háború  fenyegető  veszélye  a  le-
vegőben  van;  toborozzák  a  katoná-

kat  a  francia  forradalmárok  elleni  
bevetésre.  XVI.  Lajost,  Károly  ki-
rály  unokatestvérét  már  lefejezték  
Franciaországban,  és  a félelem  keríti  
hatalmába  Európa  összes  uralkodó-
ját.  A  hagyományaihoz  ragaszkodó  
spanyol  nép  még  hűséges  királyához,  
de  érzelmei  bármelyik  pillanatban  
megváltozhatnak. 

Godoy  fokozatosan  emelkedik  a  
ranglétrán,  jelen  pillanatban  már  
Spanyolország  miniszterelnöke.  Az  
arca  gondterhelt  és  fáradt.  Felkeresi  
szeretőjét,  a  királynőt,  hogy  az  ál-
lamügyekről  tárgyaljon  vele.  

—  Az  várhat!  —  válaszolja  neki  a  
királynő  —  gyere  csak  velem,  vala-
mit  szeretnék  mutatni  neked.  

Kézenfogja  Godoy-t,  megsimogatja  
arcát  és  az  öltözőjébe  vezeti:  

—  Nézd,  micsoda  remekmű!  A  vi-
lág  legjobb  tervezője  készítette  ne-
kem  Párizsban.  Mindenki  irigyelni  
fog  engem  ezért  a  ruháért,  leginkább  
persze  Alba  hercegnő.  Ebben  fogok  
megjelenni  az  estélyén.  

Godoy  minden  ceremónia  nélkül  
leroskad  egy  székre  és  vállat  von.  

Alba  hercegnő  fogadásai  Madrid  
előkelőségeinek  kedvenc  találkozó-
helye.  A  bálterem  ezúttal  is  fényesen  
ki  van  világítva  és  fel  van  díszítve;  
a  szolgák  egész  hada  sürög-forog  a  
a  vendégek  között.  Oldalt,  egy  emel-
vényen  a  zenekar  tagjai  foglalnak  
helyet  ünnepélyesen  és  a  jelre  vár-
nak,  hogy  játszani  kezdjenek.  Alba  
hercegnő  jelenik  meg,  elbűvölőbb  és  
vidámabb,  mint  valaha,  és  mikor  
megpillantja  az  új  ruhájában  belépő  
Mária  Lujzát,  elragadtatva  kiáltja:  

—  Jaj  de  csodálatos!  Mást  nem  is  
tudok  rá  mondani!  Csodálatos!  

Körülöttük  sokan  visszhangként  
ismétlik  a  hercegnő  elragadtatását,  
miközben  a  királyné  szemében  dia-
dalmas  fény  lobban  fel,  legyőzve  
szorongását,  mert  kicsit  kételkedett  
a  sikerében.  



Ekkor  Alba  hercegnő  jelt  ad,  és  
egy  csapat  fiatal  lány  frissítő  italo-
kat  hoz  be  tálcákon.  Amint  meg-
pillantják  őket,  a  meglepetés  moraja  
fut  végig  a  jelenlevőkön,  majd  der-
medt  csönd  követi  mindezt:  a  fiatal  
lányok  pontosan  ugyanazt  a  ruhát  
hordják,  mint  a  királyné.  Mária  
Lujza  Alba  hercegnőre  pillant,  izzó  
szemében  harag  villan  fel.  

—  Ez  csak  véletlen  lehet  —  pró-
bál  kimagyarázkodni  a  hercegnő.  

A  királyné  egyetlen  szó  nélkül  lát-
ványosan  kivonul  a  teremből.  A  töb-
bi  meghívott  sem  mer  tovább  ma-
radni.  Egymás  után  távoznak,  kü-
lönféle  kifogásokat  mormolva.  A  
hercegnő  egyedül  marad  a  kiürült  
teremben.  Tekintetével  végigpász-
tázza  az  asztalon  hagyott  finom  és  
drága  ételeket,  a  zenekar  tagjait,  
akik  kővémeredve  ülnek  az  emelvé-
nyen,  s  a  kínosan  feszengő  felszol-
gáló  személyzetet.  De  ekkor  hirtelen  
feltűnik  Goya;  átvág  a  fénylő  par-
kettán.  Alba  hercegnő  egy  pillanatig  
meglepve  néz  rá,  majd  felemelkedik  
a  helyéről,  és  a  férfi  keze  után  nyúl.  

—  Maga  mindig  akkor  tűnik  fel,  
barátom,  amikor  nehéz  helyzetben  
vagyok  — mondja  neki  egyszerűen.  

Kivezeti  őt  a  kertbe,  melynek  il-
latait  alig-alig  kavarja  fel  a  szél.  Itt,  
a  hold  szelíd  fényénél,  miközben  a  
szökőkút  elé  ülnek,  a  művész  kezet  
csókol  a  hercegnőnek.  

—  Mindig  ott  leszek,  ahol  szük-
sége  lesz  rám  —  mondja  —,  de  
ugye,  tudja,  hogy  halálosan  megsér-
tette  a  királynét?  Miért  tette  ezt?  

—  A  királyné  és  én  —  mondja  
Alba  hercegnő  —  olyan  kutya-macs-
ka  barátságban  élünk,  ö  azért  gyű-
löl  engem,  mert  fiatal  és  vonzó  va-
gyok,  én  pedig  azért,  mert  olyan  go-
nosz  és  bosszúálló.  

Alba  hercegnő  ezúttal  nem  tud  el-
lenállni  a  férfinek;  széles  mellkasára  
hajtja  fejét.  Goya  tekintete  gyön-
gédséggel  van  tele,  mikor  föléje  ha-
jol  és  ezt  mondja:  

—  Mindig  melletted  leszek,  ami-
kor  szenvedni  fogsz.  

A  hercegnő  vágyakozva  suttogja:  
—  Maga  olyan  mint  egy  nagy  

mackó,  egy  elragadó  nagy  mackó.  
Igazán  nagyon  sajnálom,  hogy  olyan  
goromba  voltam  a  múltkor.  Magá-
nak  sokkal  több  joga  volna  rá,  hi-
szen  olyan  nagy  művész  —  sóhajtja.  

—  Miért  sóhajt?  —  kérdezi  tőle  
Goya. 

—  Ügy  viselkedem,  mint  egy  os-
toba  liba  —  jelenti  ki  —,  a  királynő  
azonnal  meg  fogja  torolni  a  sértést!  

Goya,  mintha  csak  óvni  akarná,  
még  erőteljesebben  öleli  magához  a  
törékeny  testet.  A  hercegnő  megre-
meg,  szemeiben  vad  szerelmi  láz  ég.  
Már-már  átöleli  a  férfi  nyakát,  ami-
kor  kiáltás  hallatszik:  tűz  van!  

Felugranak.  A  palota  egyik  sarká-
ból  lángok  csapnak  ki,  és  a  szolgálók  
máris  vödrökkel  a  kezükben  rohan-
nak  a  tüzet  oltani.  

—  íme  a  megtorlás!  —  kiált  fel  a  
hercegnő  az  egyre  elharapódzó  lán-
gokat  figyelve.  

Eközben  a  királyi  palota  érkélyén  
Mária  Lujza  is  figyeli  a  lángok  já-
tékát 

—  Ez  —  mondja  ravaszul  a  mel-
lette  álló  Godoy-nak  —  valószínű-
leg  Isten  büntetése.  (Godoy  bólogat-
va  hallgatja.)  Holnap  utóiéri  az  
enyém  is.  

A  bosszúálló  királyné  beváltja  ígé-
retét.  Másnap  reggel  Alba  herceg-
nőt  száműzik.  Azt  a  parancsot  kap-
ja,  hogy  azonnal  induljon  el  anda-
lúziai  kastélyába.  Szolgálói  zokog-
nak,  de  a  hercegnő,  mint  mindig,  
most  is  uralkodni  tud  önmagán,  még  
ő  vigasztalja  azokat  akik  sírnak,  
hogy  el  kell  mennie.  

A  hintó  elindul,  és  mielőtt  eltűnik  
a  távolban,  még  egy  utolsó  fájó  pil-
lantást  vet  a  hercegnő  hőn  szeretett  
Madridjára. 

(Folytatása  következik.)  
Fordította:  VÉGH  GYÖRGY  



Hajnali  mozik  
Reggel  négy  óra  tájban  a  gépész  

bekapcsolja  a  lámpákat.  A  félálom  
fátyolos,  lebbenő  vásznán  képek  je-
lennek  meg.  Rejtélyes  eredetű,  ho-
mályos  képek.  Rendszerint  állóké-
pek:  egy  arc,  egy  alak,  jellegzetes  
táj,  egy  mozzanat,  fintor  vagy  gesz-
tus,  amiből  rá  kellene  jönnöm,  hon-
nan  származnak;  ez  néha  sikerül,  
gyakrabban  nem,  csak  találgatom,  
hámozom  a  kép  jelentését.  Semmi  
támpontom  nincs,  se  előtte,  se  utá-
na  semmi,  sötétség.  Egy  arc,  egy  fi-
gura,  egy  gesztus,  fölemelt  kés,  sza-
kadékba  zuhanó  ember,  emlékeze-
tem  falára  tapadva,  örökre  mozdu-
latlanul,  mert  hiányzik  a  következő  
kép,  s  az  utána  következők,  amelyek  
kimozdíthatnák  a  pillanatot  a  fény-
kép  merevségéből.  

Tudom,  hogy  a  titokzatos,  hajnali  
gépész  nem  csap  be;  az  emlékezet  
az  a  tár,  s  nem  a  képzelet  vagy  az  
álom,  ahonnan  e  képeket  előhúzza.  
Valaha  látott  'filmekből  való  mind,  
szétdarabolva,  kimerevítve.  Megpró-
bálom  hát  a  diaképekből  elővará-
zsolni  a  hajdani  mozgást:  megtalálni  
a  folyamatot,  amelybe  illeszkedik,  a  
futó  pillanatok  összefüggését.  

Megtalálni  az  emlékezetre  tapadt  
kép helyét  e  pillanatok  összefüggésé-
ben,  a  teljes  folyamatban.  Lehetsé-
ges  ez?  Egy  film  egész  képanyagá-
nak  hányad  részére  emlékezünk  egy  
év  után,  tíz  év  után,  vagy  akár  csak  
másnap?  (Feltételezve  a  legmélyebb  

Cybulski  Az  éjszakai  vonat-ban  

képi  hatást  tett  filmeket.)  Nem  de-
rül-e  ki,  'hogy  a  képek  túlnyomó  
többségét  az  emlékezet  átváltja  sza-
vakra,  s  így  őrzi  számunkra;  néhány  
mondatos  szüzsé,  egy  pár  név,  film-
cím,  arc  és  kor,  melyben  keletkezett,  
homályos  benyomás.  A  filmművelt-
ség  magával  hozza-e  (egy  házi  film-
tár,  videokazetta  segítségével)  a  képi  
memória  kapacitásának  lényeges  nö-
vekedését? 

Legalább  egy  ilyen  egyszemélyes  
hajnali  mozira  elegendően.  

•  *  *  

Azt  mondják,  hogy  a hídról  leugró  
öngyilkos  előtt  villáimként  lepereg  
egész  élete.  Mire  elmerül  a  folyóban,  
már  véget  is  ér.  Valószínűbb  azon-
ban, hogy  egyetlen  megdermedt  gon-
dolatba  („szörnyű!  szörnyű",  „kár  
volt",  vagy  „vesszen  minden!")  érzi  
bele  az  életet.  Ezer  és  millió  kép  in-
volvál  egy  gondolatot,  mely  a  drá-
mai  pillanat  feszültségében  „az  élet"  
összefoglaló  jelentését  kapja.  S  meg-
lehet,  hogy  képek  illúzióját  kelti.  

A  hajnali  moziban  másként  van.  
Egy  spontánul  fölmerülő  kép,  vagy  
nyugtalanító  részlete,  bolyong  az  
emlékezés  még  megvilágítatlan  falai  
közt,  keresi  a  hozzá  tartozó  képéket.  
részleteket.  Ha  elegendő  számban  
talált,  megvilágosodik  a  fal  egy  da-
rabja:  a  spontán  emlékkép,  mely  itt  
egy  filmből  van,  hirtelen  jelentést  
nyer.  A  kép  jelentése  sohasem  egy  
másik  kép,  hanem  valamely  gondo-
lat,  elvont  fogalom,  név.  

Mintha  a  titokzatos  gépész  valami  
régi-régi  híradót  vetítene:  egy  ma-
gába  roskadt  öregember  ül  egy  szé-
ken, kopott  háttér  előtt. Hidegen  csil-
logó  falak, tükrök.  Mindezek  azonban  
tárgyak,  széthulló  részletek  az  öreg-
emberrel  együtt.  Mindaddig,  amíg  
együtt  nem  kapnak  jelentést;  amíg  
egy  gondolat,  elvont  fogalom,  név  
nem  vet  világot  a  képre.  Az  öreg  
pofaszakálla  jellegzetes:  Vilmos  csá-
száré.  A  császár  egy  szálloda  mos-
dójában?  —  már  fénylenek  a  csa-
pok,  a  falon  végighúzódó  tükör  —  
a  filmemlékek  közt  egyetlen  névre  
utal:  Jannings!  S  már  látom  is  őt  

1. 



díszes  portásruíhában  egy  hotel  be-
járata  előtt,  kalapját  levéve,  mély  
meghajlással,  ahogy  egy  hintó  ajta-
ját  kinyitja.  Innentől  kezdve  már  el  
tudom  mondani  a  —  szüzsé  rövid  
tartalmát;  a  császárt  majmoló,  gő-
gös  hotelportás  sorsát  a  magányos,  
keserű  öregségig,  amikor  már  sem-
mire  se  jó,  s  kiteszik  a  W.  C.  őr-
zésére. 

El  tudom  mondani?  Hogyan?  Ho-
va  lett  a  képek  egymásba  fogódzó  
folyama,  villódzó  áradása,  mely  ma-
ga  a  film?  Ha  a  hajnali  mozi  gé-
pésze  sem  tudja  már  az  emlékezés  
fátyolos  vásznára  vetíteni!  Csupán  
elenyésző  hányadát.  

«  *  *  

Hogyan  tudhatnék  hát  a  filmről  
„mindent",  ha  a  képekre  való  emlé-
kezés  nagyobb  időtávolságról  —  de  
gyakran  akár  tegnapról  —,  ilyen  
gyatrán  őrzi  meg  a  leglényegeseb-
bet  belőle:  a  képek  folyamatossá-
gát,  a  szüntelen  mozgás  folytonossá-
gát,  egymásba  kapaszkodó  mozza-
natait? 

A  hajnali  mozi  egyszemélyes,  min-
denkinek  megvan  a  magáé,  kipró-
bálhatja,  ha  akarja.  De  problémáit  
néha  megoszthatjuk  egymással.  
Pusztán  kíváncsiságból  is.  Faggatni  
kezdtem  néhány  barátomat,  ismerő-
sömet.  Mire  emlékeznek  a  filmekből.  
Aszerint,  ki  mit  látott.  Szerencsére  
akadt  olyan  film,  amelyet  mindegyi-
kük  látott,  s  időben  elég  messze  volt,  
hogy  az  emlékezetük  próbára  tétes-
sék. 

Négy,  talán  már  öt  éve  is,  hogy  
Fábri  Plusz  mínusz  egy  napját  be-
mutatták  a  mozik.  Emlékeznek,  
ugye,  arra  a  furcsa,  pörgettyűhöz  
hasonló  öngyújtóra,  amit  a  börtön  
kapuja  előtt  várakozva,  a  frissiben  
szabadult  rab  vesz  elő  zsebéből,  s  
kézzel  sodort  cigarettáját  meggyújt-
ja  vele?  Az  első,  ami  minden  meg-
kérdezettnek  eszébe  jutott,  ez  a  kü-
lönös  öngyújtó  volt,  s  az  a  kimért,  
kihívó  lassúság,  amivel  ez  az  alak  
rágyújtott  cigarettájára.  A  másik  
kép,  ami  emlékezetükben  maradt,  a  
gyilkosságé,  annak  borzalma,  ahogy  
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képközeliben  a  volt  rab  kővel  fejbe  
sújtotta  egykori  baj-  és  cinkostár-
sát.  Amire  még  emlékeztek  így-úgy  
részletekben,  a  mulatozó  asztaltár-
saság,  a  focizás  a  sáros  kertben.  
Egyikük  se  tudta  a  volt  rabot  játszó  
színész  nevét,  de  hárman  emlékez-
tek  a  másik  színész,  Bencze  Ferenc  
nevére.  Valamennyien  kifogástala-
nul  elmondták  —  nyolcan  voltak  —,  
hogy  miről  szól  a  történet  (szüzsé!),  
véleményük  is  volt  róla,  (közülük  
ketten  nem  látták  a  filmet;  olvas-
tak  róla,  vagy  valaki  elmesélte  ne-
kik,  erre  már  nem  emlékeztek).  

*  * * 

Mi  csak  régi-régi  filmeket  látha-
tunk  egyszemélyes  mozinkban,  ami-
kor  álmatlanul  a  sötétbe  bámulunk;  
a  rendezők  a  jövőben  elkészülő  
filmjüket  is  látják.  S  néha  a  képek  
közé  becsúszik  egy  sejtelmes  meg-
érzés:  a  jövő  egy-egy  később  bekö-
vetkező  eseménye.  Van  köztük  tra-
gikus,  de  van  komikus  is,  mint  ál-
talában  az  életben.  

Az  éjszakai  vonat  —  Jerzy  Kawa-
lerowicz  filmje  —  61-ben  készült.  
Amikor  —  62-ben  —  láttuk  a  filmet,  
a  jövő  megsejtése  még  elrejtőzött  
előlünk  a  kép  mélyén:  Cybulski  két-
ségbeesett  magányosságát,  halálos  
játékát  Winnickával  és  az  éjszaká-
ban  rohanó  vonattal  a  hálókocsi  ab-
lakába  kapaszkodva,  megírt  filmsze-
repnek  tartottuk,  s  csupán  a  színész  
merészségét  méltányoltuk.  Ki  gon-
dolta  volna,  hogy  ezeken  a  képeken  

egy  hat  évvel  későbbi  esemény  ár-
nyéka  jelenik  meg?  Ki  figyelt  vol-
na  fel  akkor  egy  éjszakai  vonat  ka-
lauzának  dühös  szavaira,  amikor  
Sztasek-Cybulski  ötödször  ugrik  fel  
a  mozgó  szerelvényre.  Szó  szerint  ez  
hangzik  el:  „Már  láttam  ilyen  fickó-
kat  a  kerekek  alatt!"  Néhány  évvel  
később  az  aggódó  sejtés  előbújt  a  
kép  mélyéről.  Egy  tragikus  esemény  
rányomta  súlyos  pecsétjét  egy  már  
archivált  filmre.  

Bergman  már  69-ben  előlegezi  
magának  az  adócsalás  koholt  vád-
ját,  amelyet  majd  76-ban  fog  előter-
jeszteni  a  svéd  királyi  főadóellenőr  
a  valóságban  is.  Érdemes  megfigyel-
ni,  milyen  részletekbe  menően  egye-
zik  a  filmbeli  és  a  későbbi,  tényle-
ges  eset  A  Ritus  vizsgálóbírója  
mindjárt  a  film  kezdetén  azzal  vá-
dolja  Hans  Winkelmannékat  —  a  
művésztriót  —,  hogy  többezer  svéd  
koronát  dugtak  el  különböző  svájci  
bankokban,  kivonva  így  a  tetemes  
összeget  az adózás alól.  A  fővád  per-
sze  nem  ez,  hanem  morális,  művészi  
és  ízlésbeli  kérdés;  az  adócsalás  csu-
pán  mellékes  vád,  csak  arra  szol-
gál,  hogy  fölsebezze az érzékeny  mű-
vészi  önérzetet.  

Bergman  az  ő  egyszemélyes  haj-
nali  mozijában  pillantotta  meg  elő-
ször  ezt  a  képet,  s  nagyon  hihető-
nek  találta. Annyira  hihetőnek,  hogy  
el  sem  akarta  hinni,  amikor  évekkel  
később a  valóságban  megismétlődött.  

HEGEDŰS  ZOLTÁN  



TELEVÍZIÓ 

Az első  villamos  
Ez  a  bizonyos  első  villamos,  ez  a  

„történelmi"  járat  Újpest felől  indult  
a  Nyugati  felé  1945 február első  nap-
jaiban,  amikor  Budán  még  eszeve-
szetten  védekeztek  a  fasiszták,  de  a  
főváros  teljes  felszabadítása  már  a  
küszöbön  állt.  Emlékműsort  sugár-
zott  a  televízió  a  33.  évforduló  elő-
estéjén,  vasárnap  délutáni  fő  adás-
időben.  Ezek  a  dokumentumfilmek  
egyre  több  gondot  okoznak  a  műsor-
szerkesztésnek  s  ez  természetes  do-
log.  Az  emlékezők  lassan  kihullanak  
az  idő  rostáján,  a  tárgyi  emlékek  jó-
részt  beépültek  az  újjászületett  Bu-
dapest  monumentális  városképébe,  
egyre  kevesebb  az  a  „kapaszkodó",  
amelynek  segítségével  —  különösen  
az  ifjabb  nemzedék  látómezején  —  
föl  lehet  villantani  ama  drámai  he-
tek  történetét.  

Az  emlékeztető  kisfilm  —r Csurgay 
Judit  és  Szűcs  László  munkája  —  
rokonszenves  szerénységgel  iparko-
dott  egyetlen  mozzanatba  sűríteni  azt  
a  leírhatatlan  erőt,  amely  a  véglete-
sen sokat  szenvedett  pesti  embereket  
az  élet  megindítására  ösztönözte.  Az  
alkotók  felkutatták  az  első  villamos  
ma  már  nyugdíjas  kalauzát,  Balázs  
Jánost  és  végigutaztatták  a  legendás  
útvonalon,  közben  hangszalagra  vet-
ték  az  emlékező  szűkszavú  vallomá-
sát  arról  a  keserves,  életveszélyes  
utazásról.  Budáról  még  be  lehetett  
lőni  a  Váci  út  vidékét,  a  romok  közt  
mozduló  villamoskocsi  magára  von-
hatta  volna  a  náci  tüzérség  figyel-
mét.  Erről  azonban  csak néhány  mel-
lékmondat  hangzik  el  a  filmecské-
ben,  amely  nem  az  egyéni  bátorság  
fitogtatása  jegyében  készült.  

A  forgatás  terepe,  mindössze  né-
hány  kilométer,  kevés  képi  lehetősé-
get  nyújtott,  a  bevágott  egykorú  har-
ci  felvételek  szívszorító  keménység-
gel  ellenpontozták  a  mai  békés  lát-

ványt  s  a  váltakozó  képsorok  alatt  
hangzott  el  a  megindítóan  csöndes  
emlékezés.  Alig  negyed  óra,  amely  
akár  nyomtalanul  el  is  tűnhetne  a  
vasárnap  délutáni  műsorzuhatagban.  
Az  alkotók  jóvoltából  azonban  nem  
így  történt.  Kiderült,  hogy  egy  mo-
zaikkő  tükrén  is  fel  lehet  csillanta-
ni az emberi  hősiességet,  néhány  ak-
kori  pályamunkás  és  szerelő  bátor-
ságát,  kötelességtudását,  a  romlással  
szembeszegülő  dac  keménységi  fo-
kát.  Nagy  szavak  nem  hangzottak  el;  
egy  mai  villamos  végighaladt  a  mai  
útvonalon,  de  minden  tévénéző  meg-
érthette,  honnan  indult  el  az  az  első  
villamos  és  hová  érkezett  meg.  

Ez  a  „hová"  határozza  meg  végül  
is  az  egész  emlékműsor  hatását.  A  
három  évtizede  elmúlt,  tragikus  
mélypont  feloldása  lehetne  nagyon  
könnyű,  tehát  szokványos;  az  újjá-
építés  nagyszerű  fegyvertényeinek  
felsorakoztatásával  egyszerűen  letö-
rölhetnők  emlékeink  síkjáról  a  meg-
próbáltatás  képeit.  A  műsorszerkesz-
tés  nem  hódolt  be  ennek  a  csábító  
lehetőségnek.  Mértéktartó  hangsze-
relés  jellemezte  Az  első  villamos  
filmkockáit,  mint  egy  félreérthetet-
len  állásfoglalást  azok  mellett  az  
egyszerű  pesti  emberek  mellett,  akik  
az  ostromzaj  elmúltával,  de  még  a  
létbizonytalanság  fenyegető  szorítá-
sában  —  vállalva  veszélyt  és  kocká-
zatot  —  a  cselekvésre  határozták  el  
magukat.  Hogy  ezek az apró és  vak-
merő  mozdulások  hová  vezettek  —  
mindnyájan  tudjuk.  Egy  világvárosi  
és  büszkén  mutogatható  városkép-
hez,  amelynek  azonban  még  vannak  
árnyékos  oldalai,  de  semmi  okunk  
restellni  ezeket  a  „holdárnyékban"  
fekvő  utcákat,  sanyarú  örökségünk  
fakó  foltjait.  

Az  emlékműsor  második  részében  
Káplár  Ferenc  és  Lévai  Béla  film-
jegyzete  került  a  képernyőkre  a  mai  
Budapestről,  amely  felszabadulásá-
nak  33.  évfordulóját  ünnepelte.  Az  
effajta  megemlékezések  könnyen  át-
csúsznak  a  lelkendezés  rózsaszín  
szféráiba,  a filmjegyzet  írója  és  ope-
ratőre  azonban  higgadtan  elkerülte  
ezeket  a  buktatókat,  a  fény  és  ár-
nyék  játékából  végül  is  az  igazi,  a  
fénylő  Budapest  rajzolódott  ki.  

BARÓTI  GÉZA  



Az  ajtók  mögött  
Lakások  és  otthonok  

Magyarország  tízmil-
lió  lakosa  csaknem  há-
rommillió,  legkülönbö-
zőbb  színvonalú  lakás-

"  ban  él:  kunyhóban,  la-
kótelepen,  villában,  ré-
gi,  40—50  éve  épült  
nagyméretű  lakások-
ban . . .  A  hárommillió-
ból  egy  tucatnyi  ajta-
ját  megnyitotta  a  tévé-
nézők  előtt  Magyar  Jó-
zsef  rendező,  Müller  
Magda  szerkesztő,  Bá-
nok  Tibor  operatőr  és  
Vitányi  Iván,  szakta-
nácsadó  okos,  tömör  do-
kumentumfilmje:  Az  aj-
tók  mögött.  

Hogyan  alakítja,  for-
málja,  változtatja,  gaz-
dagítja  az  ember  az  ott-
honát,  s  aztán  hogyan  
hat  vissza  a  lakás,  az  
otthon  az  emberre?  Ezt  
a  bonyodalmas  kapcso-
latrendszert  vizsgálgat-
ták  a  film  készítői.  Hi-
szen  a  lakás  —  annak,  
aki  figyelmesen  körül-
néz  benne  —  sok  min-
dent  elmond  lakójáról.  

Az  élete  felét  bar-
langlakásban  leélt  telki-
bányai  útőrről  és  a  
gyerekeiről,  akik  már  
porcelándíszeket  „lövöl-
döznek"  maguknak  
(nyilván  búcsúban)  a  
lakás  polcaira,  az  egyik  
kislány  pedig  képesla-
pokból  kivágott  sztárok  
fotóival  ragasztotta  tele  
a  szobája  falait.  A  Jó-
zsef  körúti,  három  ge-
neráció  lakta  ötszobás  
lakás  fiatal  párjáról,  
akik  a  maguk  kis  zugát  
a  maguk  ízlésére  alakí-
tották :  utcajelzőtáblát  
akasztottak  a  falra  és  
festett  kukában  tartják  
az  ágyneműjüket.  S  
ugyanezen  lakásban  élő  

apáról,  aki  még  az  ő  
szüleitől  örökölt  taber-
nakulum  mellett  érzi  jól  
magát,  de  megérti  a  
fiatalokat  s  kényszerű  
zsúfoltságukat.  Az  egy-
szerű  parasztasszonyról,  
aki  művirágokkal  díszíti  
a  lakást,  mert  azt  nem  
kell  locsolni,  s  mert  „a  
környéken  ez  a  divat  
járja  mostanában".  A  
mérnök  házaspárról:  
hangulatosan  berende-
zett  lakásukban  minden  
a  maguk  erejéből  szü-
letett :  a  férfi  készítette  
a  bútorokat,  az  asszony  
festette  a  képeket,  varr-
ta  a  függönyöket.  S  oly-
kor,  hetente  csereberéli  
a  dísztárgyakat,  texti-
liákat,  bútorokat.  

Nemcsak  a  giccses,  a  
modern,  a  szép,  a  cél-
szerű  jelzők  értékelését,  
jelentését  kutatták  a  
film  készítői  az  egymás-
tól  nagyon  különböző  
korú,  intelligenciájú,  
foglalkozású  és  gondol-
kodású  emberek  ottho-
naiban,  hanem  azt  is:  
hogyan,  milyen  fizikai  
és  anyagi  erőfeszítések  
árán  jutottak  a  lakás-
hoz,  mik  a  későbbi  ter-
veik.  Sokan:  nagyobbat  
szeretnének,  elsősorban  
nem  több  helyiséget,  
hanem  tágasabb  szobá-
kat. 

Sok  szó  esett  ebben  a  
filmben  —  dicséretes  
tömörségű,  célratörő  
kérdések  és  válaszok  
formájában  —  modern  
bútorokról,  szobanövé-
nyekről,  cserépkancsók-
ról,  fürdőszobák,  kony-
hák  berendezéséről.  De  
megmutatta  a  film  azt  
is,  amiről  különben  
egyetlen  szó  sem  esett:  

a  gonddal,  törődéssel  
berendezett  lakások  kö-
zül  több  is:  hasonlított  
egymásra,  mert  lakóik  
hasonló  polcokat,  karos-
székeket,  heverőket  vá-
sároltak.  Amiket  az  üz-
letekben,  Domusokban  
kaptak.  És  amelyeket  a  
tévénézők  nemcsak  a  
bútorüzletek  szegényes  
választékú  kirakataiból,  
hanem  a  magyar  fil-
mekből  is  ismernek.  

Igaz,  a  film  azt  is  su-
gallta:  ne  csak  az  üz-
letekben  keressünk  bú-
tort,  ne  csak  a  keres-
kedelmet  hibáztassuk  —  
próbáljunk  magunk  
gondolkozni,  barkácsol-
ni,  úgy  lehet  igazán  
egyénien  berendezkedni  
s  a  lakásból  —  otthont  
teremteni.  Ez  persze,  
igaz  is,  nem  is.  Hiszen  
nem  mindenkinek  van  
ízlése,  kulturáltsága,  te-
hetsége,  ideje  az  otthoni  
ügyeskedésekre.  S  főleg:  
nehéz,  körülményes  a  
barkácsoláshoz  való  
szerszámok,  anyagok  
beszerzése!  Bizony  a  ma  
lakást,  otthont  alapítók  
többségének  szüksége  
volna  tanácsokra.  Fény-
képekre,  rajzokra  egy-
egy  konyha  vagy  lakó-
szoba  öt-hatféle  beren-
dezési,  megoldási  válto-
zatairól.  Az  ilyen  tanács  
manapság  hiánycikk.  Az  
ajtók  mögött  ezt  kis  
részben  pótolta.  Remél-
hetőleg  nemcsak  azok  
nézték  meg,  akik  bútort  
akarnak  vásárolni,  ha-
nem  azok  is  —  akik  a  
bútorokat  termelik:  a  
gyárak  dolgozói  és  —,  
akik  eladják:  a  keres-
kedők. 

PONGRÁCZ  ZSUZSA  



JÚLIA  KISASSZONY  
STRINDBERG-DRÁMA  A  KÉPERNYŐN  

August  Strindberg,  a  
századvég  sötét,  onsors-
rontó  drámaírója  a  szín-
padon  csak  két  embert  
ismert.  Esetleg  hármat.  
Talán  négyet  is?  Lehet.  
De  akkor  a másik  kettő-
re  nem  tudott  odafigyel-
ni. 

Apja,  az  elszegénye-
dett,  zord  nemesember  
érdekelte,  és  anyja,  a  
„cseléd",  ö  maga  és  az  
éppen  soronlevő  feleség.  
Egy  férfi  és  egy  nő.  

Strindberg  fiatal  korá-
ban  „falukutatással"  is  
foglalkozott,  szociális  re-
formokat  sürgető  regé-

nyeket  ós  novellákat  írt,  
majd  érdeklődését  évről  
évre  jobban  lebontotta,  
„kettesben  maradt",  s  
utoljára  már  végképp  
egyedül,  a  kandallóban  
izzó-alakuló  széndarabok  
babonás  ábráit  figyelte.  

Ilyen  magas  hőfokú,  
zárt  térben  mozgolódnak  
az  alakjai  is.  Füstölög-
nek,  egymásra  buknak,  
összeizzanak,  majd  ha-
muként  esnek  szét.  

Strindberg  szerint  az  
emberek  addig  viselik  el  
egymást,  amíg  távolság  
van  köztük.  Vagy  amíg  
kölcsönösen  hazudni  

tudnak.  De  mihelyt  ösz-
szezárják  őket,  a  hazug-
ság  elévül,  a  színjátszás  
lehetetlen,  kénytelenek  
'kinyitni  a  lelküket  —  s  
akkor  már  vége  az  elvi-
selhető,  látszólagos  har-
móniának.  Különösen  
vonatkozik  ez  a  házas-
ságra.  A  szolga  is  job-
ban  viseli  el  zsarnoki  
urát,  a  megnyomorított  
a  megnyomorítóját,  a  
sorsüldözött  a  szeren-
csést  —  mint  férfi  és  nő  
a  lelki  függőséget.  Már  a  
párbeszéd  is  baljós  kö-
vetkezményekkel  jár.  
Hiszen  nem  egyéb  két  

Jordán  Tamás  és  Marsek  Gabi  



ember  erőszakosan  meg-
megszalkított  monológjá-
nál.  Hát  még,  ha  a  férfi  
és  a  nő,  a  „két  pólus",  
egész  életre  szóló  őszin-
teségre  szorul!  Ha  az  
idegenségük  ölelkezni  
akar  egymással!  Strind-
berg  nem  „nőgyűlölő",  
mint  az  irodalomtörténe-
ti  közhely  tartja:  csak  
éppen  a  nőt  e  kényszer-
helyzet  „spiritus  fatális"-
ának  tekinti.  Olyan  
lénynek,  aki  'társadalmi-
lag  is  kénytelen  erre  a  
boldogtalan  szklerotikus  
függőségre.  S  aki  a  pok-
lot  a  saját  öléből  gyújt-
ja  fel.  

A  Júlia  kisasszony  író-
ja  e  gondolat  vagy  in-
kább  közérzet  jegyében  
fedezte  fel  a  „lélektant".  
Olyan  hittel  és  rácsodál-
kozással,  mintha  nagy  
elődei  nem  is  értettek  
volna  a  „lélek  rejtelmei-
hez".  S  a  maga  roman-
tikus sötétenlátásából  te-
remtette  meg  a  natura-
lista  drámát.  

A  színpadon  minde-
nekelőtt  nagytakarítást  
végzett.  Kiküldte  vagy  
lefokozta  a mellékes  sze-
replöket.  S  a  díszleteket  
négy  falra,  egy  szobaibel-
sőre,  vagy  éppen  egy  
konyhasarokra  bontotta.  

A  Júlia  kisasszony  a  
hősnő  kastélyának  „in-
tim"  cseléd'konyhájá'ban  
játszódik.  A  szerző  uta-
sítása  szerint:  „két  ferde  
fal  között".  

A  dráma  hősei  a  meg-
szokottal  ellenkező  tár-
sadalmi  előjelet  kaptak:  
Júlia,  a  nemesi  szárma-
zású  nő  került  „egy  po-
kolba"  Jearmal,  az  ina-
sával.  Bizonyságául  an-
nak,  hogy  a  tétel  „for-
dítva  is  igaz".  A  lelki  
botrány  akkor  kezdődött,  
amikor  megszűnt  a  tá-
volság  az  úrhölgy  és  
szolgája  között.  Júlia  egy  

szentivánéj  mámoros  fe-
lelőtlenségében  elcsábít-
tatta  magát  az  inasával.  
Következésképp:  föltár-
ta  előtte  a  titkait.  És  
Jean  e  meztelenség  lát-
tán  lett  szolgából  ural-
kodni  vágyó,  hidegfejű,  
erőszakos  férfi,  ö  is  
meztelenre  vetkőzött.  De  
Júlia  akkor  már  nem  tu-
dott  visszaöltözni  hét-
köznapi,  előkélő  ruhájá-
ba.  Végigdideregte  az  éj-
szakát, majd  a  következ-
mények  elől  menekülve,  
öngyilkos  lett.  

A  Júlia  kisasszony  
Strindberg  korai  drámá-
ja. 

Lélektani  miniatűrjét  
még  sok  pepecseléssel,  a  
sötét  színek  kenegetésé-
vel  adja  elő.  Még  hiá-
nyoznak  belőle  Strind-
berg  igazi  démonai,  
akik  egyetlen  harapás-
sal  vért  tudnak  fakasz-
tani.  Itt  csak  karcolások  
esnek.  S  a  drámaíró  a  
hősök  ön-  és  egymást-
sajnáló  szenvelgésével  
súlyosbítja  e  nem  éppen  
életveszélyes  sebeket.  
Márpedig  Strindberg  
óta,  az  elmúlt  században  
a  szenvelgés  devalorizá-
lódott  leginkább.  Ma  
már  kis  dózisokban  is  
nehezen  viseljük  el.  

Zolnay  Pál  bizonyára  
megmondhatná,  hogy  
miért  éppen  a  Júlia  
kisasszonyból  rendezett  
tévéjátékot?  És  Strind-
berg  dúlt,  alvilági  kony-
háját  miért  alakította  át  
„vegykonyhává"?  Zol-
nay  kitűnő  érzékkel  vál-
togatta  három  fiatal  
színész  —  Marsek  Gabi,  
Jordán  Tamás,  Moór  
Mariann  —  közelképeit.  
De  a  legtöbb  szikrázást  
Moór  Mariannból,  a  

„mellékszereplőből" 
csiholta  ki.  

GALSAI  PONGRÁC  

A  CÍMLAPON:  
Oszter  Sándor  a  N e m  
é l h e t e k  m u z s i k a -
s z ó  n é l k ü l  cfmü  
készülő  film  főszerepé-
ben.  Rendező:  Sik  Fe-
renc 
(Inkey  Allce  felvétele)  

filmvilág 

XXI.  évf.  5.  sz.  Film-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hő-
nap  1-én  és  15-én.  
Főszerkesztő: 
Hegedűs  Zoltán.  
Kiadja  a  Lapkiadó  Vál-
lalat.  Felelős  kiadó:  
Siklósi  Norbert.  
Szerkesztőség  és  ki-
adóhivatal :  Budapest  
VII.,  Lenin  körút  9—11.  
Telefon:  221-285.  Levél-
cím:  1906  Postafiók  223.  
Terjeszti  a  Magyar  Pos-
ta.  Előfizethető  bármely  
postahivatalnál,  a  kéz-
besítőknél,  a  Posta  hír-
lapüzleteiben  és  a  Pos-
ta  Központi  Hírlap  Iro-
dánál  (1900  KHI,  Buda-
pest  V.,  József  nádor  
tér  1.)  közvetlenül  vagy  
postautalványon,  vala-
mint  átutalással  a  KHI  
215-96  162  pénzforgalmi  
jelzőszámlára.  Előfizeté-
si  díj  '/,  évre  24,—  Ft.  
Külföldön  terjeszti  a  
„Kultúra"  Külkereske-
delmi  Vállalat,  H—1389  
Budapest,  Postafiók  149.  

78.2404 
Egyetemi Nyomda 
Budapest 

Felelős  vezető:  
SUmeghi  Zoltán  igazgató  

INDEX:  25  286  



címmel  J.  B.  Priesley  művéből  rendezett  
tévéjátékot  Sík  Ferenc;  Pásztor  Erzsi,  Bár-
dy  György,  Huszár  László  főszereplésével.  
Operatőr:  Nagy  József  

Snuki 
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