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„Feminizmus"—vagy  az  emberi  kiteljesedés  
BESZÉLGETÉS  MÉSZÁROS  MÁRTÁVAL  

Olyan  mint  otthon  a  végleges  címe  
Mészáros  Márta  legújabb  filmjének  
(amelynek  forgatás  közbeni  munka-
címe  Anyahajó  volt).  A  forgatóköny-
vet  —  Bereményi  Géza  közreműkö-
désével  —  Koródy  Ildikó  írta,  fősze-
replők:  Anna  Karina,  Jan  Nowicki  
és  Czinkóczi  Zsuzsi.  Operatőr:  Kolta  
Lajos. 

—  Honnan  származik  új  filmjének  
alapötlete? 

—  Rég  akartam  egy  olyan  filmet  
csinálni,  ami  egy  kislány  és  egy  fér-
fi  kapcsolatáról  szól.  Alapvető  sze-
mélyes  élményem,  hogy  apám  korán  
halt  meg,  s  gyermekkoromban  min-
dig  volt  egy-egy  felnőtt  férfi,  akihez  
vonzódtam,  akit  apám  helyett  apám-
nak  „kiválasztottam".  Sőt  nosztal-
giám  majdnem  valóra  is  vált:  volt  
egy  házaspár,  aki  örökbe  akart  fo-
gadni,  s akik  közüL a  férjet  szerettem  
igazán.  Ezt  a  történetet  tizennégy  
éve  meg  is  írtam  egy  novellában,  de  
akkoriban  valahogy  elmaradt  a  meg-
valósítása.  Aztán  az  Ök  ketten  for-
gatása  közben  volt  egy  jelenet  —  
ami  a  filmből  egyébként  kimaradt  
—:  Czinkóczi  és  Nowicki  találkozása,  
veszekedése  az  utcán;  amit  akkor  ott  
ők  ketten  produkáltak,  az  azonnal  
előhívta  bennem  ezt  a  régi  élményt.  
Rögtön  eldöntöttem,  hogy  velük,  s  
erről  a  témáról  fogok  filmet  csinál-
ni.  Kapcsolódik  ehhez  egy  másik  él-
ményem,  egyik  jó  ismerősöm  törté-
nete,  aki  többször  is  külföldre  ment,  
karriert  is  csinált  ott,  de  mindig  ha-
zajött,  mert  a  honvágyat  nem  tudta  
leküzdeni.  Azt  hiszem,  korunkban  
egyik  világprobléma  ez:  sokan  men-
nek  gazdagabb  országokba  szerencsét  
próbálni;  akadhat,  aki  karriert  is  
csinál,  de  a  haza  fogalma  valahogy  
mélyen,  bonyolultan  benne  él  az  em-
berben,  s  igazán  sose  lehet  elszakad-
ni  tőle.  Említett  ismerősöm  — , ha 
úgy  tetszik,  a  film  főhősének  egyik  
modellje  —  többször  az  öngyilkosság  
határáig  jutott,  mikor  az  elé  a  Vá-
lasztás  elé  került,  hogy  soha  többé  
nem  lesz  visszaútja . . .  Ezt  a  két  él-
ményt  összekapcsolva,  elég  gyorsan  

elkészült  a  forgatókönyv,  és  leforgat-
tuk  a  filmet.  Annál  is  inkább  siet-
nem  kellett,  mert  Czinkóczi  Zsuzsi  
most,  tízévesen,  egészen  különleges  
„formában  van";  gyermekszínész-
ként,  ki  merem  jelenteni:  zseniális.  

—  Végül  is  mi  a  film  alaptörté-
nete? 

—  Főhőse  egy  harmincegynéhány  
éves  férfi,  akit  amerikai  tanulmány-
útra  küldenek.  Nem  nagyon  találta  a  
helyét  itthon,  jóval  tovább  marad  
kinn,  mint  a  hivatalos  engedélye  sze-
rint  tehetné  —  aztán  ott  se  érzi  jól  
magát,  hazajön.  Itthon  minden  kap-
csolata  megszakadt;  állásából  kitet-
ték;  a  nő,  akihez  ragaszkodott,  mái-
mással  él;  falusi  szülei  se  nagyon  
értik,  mi  baja  (bár  az  apja  is,  aki  
szintén  megjárta  a  harmincas  évek-
ben  Amerikát,  mindig  hazajött).  
Nincs  munkája,  önmagával  sincs  
tisztái  :in;  fölébred  benne  a  nosztal-
gia  a  gyermekkor,  a  tisztaság,  a  dol-
gok  egyszerűsége  iránt.  Rég  elpusz-
tult  kutyája  iránti  nosztalgiába  
transzponálja  belső  labilitását;  ha-
zamegy  a  falujába  —  kutyát  szerez-
ni.  Ott  megismerkedik  a  kislánnyal,  
aki  többre,  másra  vágyik,  mint  amit  
környezete  fölkínál  számára;  szeret-
ne  kijutni  a  zárt  falusi  mikrovilág-
ból.  A  két  „belső  hiány"  találkozik:  a  
férfi  megpróbálja  a  gyermek  egysze-
rű  és  világos  kérdéseinek  tükrében  
feldolgozni  a  maga  bonyolult  gond-
jait;  s  az  önzetlen  és  tiszta  szeretet  
lassanként  letisztítja  valamiképpen  a  
férfit  i s . . .  Lényegében  kettejük  
kapcsolatának  története  a  film  —  
ametyet  persze  befolyásolnak,  átszí-
neznek  a  férfi  egyéb  kapcsolatai  is.  
A  nő  —  Anna  —  aki  elhagyta  ugyan,  
de  mindig  szerette,  s  akinek  a  kisfia  
is  valószínűleg  tőle  származik,  sose  
merte  igazán  vállalni  ezt  a  nyugta-
lan.  különös  férfit  — nyilván  ezért  is  
romlott  meg  a  kapcsolatuk  —;  most,  
hogy  észreveszi  a  kislány  őszinte  ra-
gaszkodását,  arra  is  ráébred,  hogy  ez  
a  férfi  valóban  képes  valakit  önzet-
lenül  szeretni;  féltékenységében  a  
női  „rivalizálás"  önmaga  elszalasz-



tott  lehetőségeinek  üldözésével  páro-
sul.  '  

—  A  történetnek  az  a  fordulata,  
hogy  az  enervált,  belső  válságba  ke-
rült  értelmiségi  visszamegy  szülőfa-
lujába,  megmártózni  „az  egyszerű  
igazságok  tiszta  forásában"  —  mint-
ha  Jancsó  Oldás  és  kötés ének  egyik  
epizódjára  rímelne  ...  

—  Érdekes,  ez  egy  pillanatra  se  
jutott  még  eszembe,  de  lehet  benne  
valami.  Egyébként  nemcsak  Jancsó-
nál,  de  Gaál  és  mások  filmjeiben,  
sőt  külföldi  filmekben  is  gyakori  
motívum.  S  nyilván  nem  véletlenül:  
alighanem  mindenkiben  van  némi  
nosztalgia  gyerekkorának  helyszínei  
iránt,  s  ahogy  az  ember  korosodik,  
egyre  elevenebbek  a  gyerekkor  meg-
határozó  élményei;  egyre  mélyebb  
benne  a  belső  nosztalgia  a  gyerekkor  
nyugalma,  egyszerű  tisztasága  iránt.  
Amikor  konfliktus-helyzetbe  kerül,  
az  anyához — vagy  a  talán  csak  gon-
dolatban  szeretett  első  nőhöz  —,  il-
letve  a  gyerekkori  környezetébe  vá-
gyik  vissza.  Emiitett  ismerősöm,  aki-
ről  a  történetet  részben  mintáztam,  
éppen  a  gyerekkori  pulikutyájához  
ragaszkodott  szinte  mániákusan.  A  
filmbeli  férfi  is  először  kutyát  ven-
ni  megy  haza,  egy  hajdanvolt  puli-
kutyáért;  egy  élőlényre  vágyik,  aki  
vele  van  magápVában.  

—  Ez  az  új  filmje  —  úgy  tetszik  
—  erősen  különbözik  előző,  a  femi-
nista  világdivat  által  is  zászlóra  tű-
zött,  és  világsikert  aratott  filmjeinek  
témaválasztásától... 

—  A  holland  feministák  úgyis  ki-
tagadtak  legutóbb...  De  igazságta-
lannak  tartom  ezt  az  egész  „feminis-
ta"  bélyeget,  amit  a  filmjeimre  ra-
gasztottak. 

—  Igazságtalan  vagy  sem,  tény,  
hogy  a  filmjeiből  rendezett  retros-
pektív  sorozatokról  a  világlapokban  
megjelenő  dicsérő  kritikák  jellemző  
címszava:  „egy  nagy  feminista  kelet-
ről"  ...  De  mi  volt  ez  a  holland  „ki-
tagadás"? 

—  Magyar  filmhét  volt  nemrégi-
ben  Hollandiában,  s  Amszterdamban  
és  Utrechtben  is  meghívott  egy-egy  
feminista  klub.  Rendkívül  tanulsá-
gos  —  néha  mulatságos  —  volt  szá-
momra  a  vita.  Sok  különféle  kérdést  
tettek  föl,  de  a  legtöbb  megjegyzés-
nek  az  volt  a  lényege:  mennyire  saj-
nálják,  hogy  egy  ilyen  —  szerintük  
—  tehetséges  nő  annyira  megalkuvó,  
hogy  befogadja  a  világába  a  férfia-
kat;  hogy  rokonszenves  férfialakokat  
ábrázol,  holott  egy  feministának  ra-
dikálisan  meg  kéne  tagadnia  a  fér-
fiakat . . .  Tudni  kell.  hogy  a  holland  
nők  helyzete  eléggé  specifikus:  ott  
ma  sincs  születéskorlátozás,  néme-
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lyik  asszony  10—15  gyereket  kényte-
len  szülni,  ha  akar,  ha  nem  (ha  jól  
értettem,  vallási  megfontolásokból);  
—  a  holland  nők  között  legnagyobb  
arányú  az  alkoholizmus  és  az  ideg-
baj.  Ezért  nem  meglepő,  hogy  a  hol-
land  feministák  a  legradikálisabbak  
az  összes  hasonló  nyugat-európai  
mozgalom  közül;  egyebek  között  
azért  küzdenek,  hogy  legalizálhassák  
a  nők  „házastársi"  együttélését  —  
ami- férfiaknál  már  sokhelyütt  enge-
délyezett . . .  Ami  mármost  általában  
a  feminista  mozgalmakat  illeti,  s  
amennyire  én  ismerem  őket,  legfőbb  
jellemzőjük,  hogy  nincs  igazi  filozó-
fiájuk  és  társadalomképük:  egy  el-
lenhatás  szülöttei.  Tény,  hogy  száza-
dunk  utolsó  évtizedeiben  kibillent  az  
évezredes  családegyensúly,  megvál-
tozott  a  férfi-nő  viszony  a  családon  
belül  és  kívül.  S  ez  a  változás  még  
egyáltalán  nincs  feldolgozva.  A  nő  
mostanában  kezdett  aktívvá  válni  a  
munkában,  az  alkotásban;  s  nemcsak  
olyan  kivételes  tehetségek  személyé-
ben,  mint  régebben  George  Sand  
vagy  Virginia  Woolf  —  hanem  töme-
gesen.  Nálunk  gyökeresen  másként  
jelentkezik  a  kérdés  —  Nyugat-
Európában  a  nők  domináló  problé-
mája  a  munkanélküliség.  Nálunk  
minden  nő  dolgozhat,  megvannak  az  
alkotmányos  jogai  —  amelyeket  
azonban  nem  használ  ki  kellőképpen.  
Szerintem  jóval  több  a  nők  lehetősé-
ge  a  teljes  emberi  kibontakozásra,  
mint  amennyivel  élnek  —  erről  pró-
bálok  dadogni  a  filmjeimben.  A  „fe-
minista"  címkét  azért  érzem  igazság-
talan-  megbélyegzésnek,  mert  ha  
rossz  filmeket  csinálnék,  amelyek  
csak  egy  világdivat  téziseinek  il-
lusztrációi  —  aligha  figyelnének  oda  
ezekre  világszerte.  De  hadd  fordít-
sam  meg  a  dolgot.  Ha  egy  férfi  ren-
dező  eltalál  és  kifejez  valamit,  ami  
„a  levegőben  van"  —  s  ezzel  dijakat  
nyer  és  sikereket  arat  —;  annak  
mindenki  örül;  akkor  miért  alacso-
nyabbrendű  dolog,  ha  egy  nő  talál  
valami  olyasmire,  ami  szintúgy  „a  
levegőben  van"?  Azok  a nyugati  for-
galmazók,  akik  megveszik  a  filmjei-
met,  nyilván  nem  ellenségei  a  saját  
zsebüknek;  ha  nem  jönnének  be  
hozzájuk a nézők, bizonyára nem ven-
nék  meg  őket.  Az  Örökbefogadás  si-
kere  nem  egy  fesztiváldíj  és  valami-
lyen  világdivat  pózának  eredménye,  

hanem  effektíve  sok  millió  nézőt  je-
lent  a világban. 

—  S  komolyan  azt  hiszi,  hogy  a  
kwszasiker  a  művészi  színvonal  
mercéje  is  egyben?  

—  Dehogy.  Ma  már.  azt  hiszem,  az ,  
égvilágon  senki  se  tudja  előre  kiszá-
mítani,  mi  lesz  sikeres  és  mi  nem.  
Sose  próbáltam  úgynevezett  „siker-
filmet"  csinálni.  Az  embernek  való-
színűleg  nem  a  forgalmazóra  kell  
gondolnia,  mikor  filmet  csinál,  ha-
nem  őszintén  önmagát  kell  adnia.  Az  
is  nyilvánvaló,  hogy  filmjeim  nem-
zetközi  sikere  úgynevezett  „art-kino-
siker".  Bizonyos  közönségrétegeket  
érdekel,  amiről  szólnak.  De  nyilván  
szólnak  valamiről  —  némelyeket  in-
gerelnek,  felháborítanak,  másoknak  
jelentenek  valamit  —;  ezért  nézik  
meg  őket  világszerte.  

—  Engedjen  meg  egy  —  talán  ta-
pintatlan  —  kérdést:  mit  gondol,  
mennyi  az  időbeli  „kifutása"  enn\ek  
az  úgynevezett  „feminista"  divathul-
lámnak? 

—  Mondtam,  hogy  filmjeimnek  —  
szerintem  —  lényegében  semmi  kö-
zük  a  divathoz;  noha  sikerükben  
közrejátszik,  hogy  —  nagyképűen  
úgy  is  mondhatnám  —  a  divat  utol-
érte  őket.  De  azt  hiszem,  azért  él-
nek,  mert  megfogalmaznak  bizonyos  
fontos  dolgokat  valamilyen  szakmai  
színvonalon;  gondolatokat  közvetí-
tenek. 

—  Ha  már  az  úgynevezett  „ké-
nyes"  kérdéseknél  tartunk:  mi  a  vé-
leménye  a  filmjeit  érintő  hazai  és  
a  külföldi  kritikák  több  mint  feltűnő  
különbségeiről?  Mennyi  lehet  a  divat  
szerepe  a  külföldi  kritikai  hozsan-
nákban? 

—  Ha  a  Kilenc  hónap  Cannesban  
a  Padre  padronéval.  Tavianiék  re-
mekművével  megosztva  kapja  meg  a  
filmkritikusok  díját,  akkor  az  —  ne  
kem  legalábbis  —  jelent  valamit.  Ha  
csak  én  kaptam  volna  meg,  gyanús  
lehetne,  hogy  a  divat  munkált;  de  a  
nagydíjas  filmével  megosztott  kriti-
kusi  díj  —  talán  többről  szól.  

—  És  mivel  magyarázza  konflik-
tusait  hazai  kritikusaival?  

—  Nincs  semmiféle  konfliktusom  
a  magyar  kritikával.  Régebben  kicsit  
szomorú  voltam,  hogy  alig  vesznek  



tudomást  létezésemről;  de  szeretem  
a  munkámat,  egyetlen  hobbim  a  
filmcsinálás,  és  egyre  inkább  elkezd-
tem  észlelni,  hogy  van  létjogosultsá-
ga  annak,  amit  csinálok.  Hogy  a  ma-
gyar  kritikusok  zöme  szívósan  to-
vábbra  se  vesz  tudomást  rólam?  Re-
mélem,  van  még  tíz  évem,  hogy  ez-
zel  is  megbirkózzam.  Ne  vegye  póz-
nak,  de  őszintén  szólva  a  legritkább  
esetben  olvasom  el  a  kritikákat  —  se  
a  „levágó"  magyarokat,  se  a  dicsérő  
külföldieket.  Legfeljebb  barátaimtól,  
ismerőseimtől  hallok  róluk.  Nem  oL  
vasom  őket,  mert  esetleg  megzavar-
nának;  gyakran  olyasmit  feltételez-
nek,  magyaráznak  bele  a  filmjeimbe,  
törekvéseimbe,  ami  álmomban  se  ju-
tott  eszembe. Utolsó filmem sem azért 
szól  egy  férfi  és  egy  kislány  kap-
csolatáról,  mert  „ki  akarok  lépni"  —  
vagy  nem  —  az  úgynevezett  „femi-
nizmusból",  —  hanem  egészen  egy-
szerűen  azért,  mert  eszembe  jutottak  
bizonyos  alapvető  dolgok arról  a kép-
ről,  amikor  egy  férfi  és  egy  kislány  
az  utcán  találkozik.  Számomra  a  vi-
lág  képekben,  hangulatokban,  gondo-
latokban,  szituációkban  fogalmazódik  
meg.  Látásmódom  néha  megelőzi  a  
divatot,  néha  elmarad  tőle.  Mindez  
kevéssé  érdekel.  Csak  arról  csinálok  
filmet,  ami  bennem  van.  Amit  kö-
telességemnek  érzek  bizonyos  szak-
mai  színvonalon  feldolgozni.  S  itt  
stílusproblémák  is  jelentkeznek;  
mert  amit  én  művelek,  az  nem  iga-
zi  realizmus.  Kicsit  „elemelt",  úgy  is  
mondhatnám:  „kvázi-realizmus".  Az  
igazi  probléma  számomra  nem  az,  
hogy  a  kritika  vagy  a  közvélemény  
hogyan  fogadja  egyik  vagy  másik  
filmemet,  hanem  a  választott  forma  
maximumának  elérése;  az  út,  amit  
végig  kell  járni  a  kifejezésért.  

—  Mit  ért  azon,  hogy  „kvázi-rea-
lizmus"? 

—  Filmjeim  úgy  épülnek  föl,  mint-
ha  realista  stílusúak  volnának:  rea-
lista  a  helyszínek,  a  figurák,  a  han-
gulatok  feldolgozása,  de  az  embe-
rek  nálam  például  mindig  jelzéssze-
rűen  vacsoráznak.  Vagy  éppen  va-
csora  előtt  vagy  vacsora  után  látha-
tók;  —  nem  az  élettények  mikrorea-
lista  leírása  érdekel,  hanem  az  em-
beri  viszonyok,  kapcsolatok  pszicho-
lógiájának  föltérképezése.  Sokaknak  
talán  azért  is  idegenszerűek  a  film-

jeim,  mert  éTt^nem  a  magyar,  ha-
nem  az  orosz  irodalmon  nőttem  fel,  
s  elsősorban  a  pszichológia  érdekel.  
A  magyar  irodalomban a szimbólum-
rendszerek  dominálnak;  ez  a  gondol-
kodásmód  általános.  Engem  az  em-
beri  viszonylatok  pszichológiai  mély-
ségei  izgatnak.  Bármikor  szívesen  
filmre  vinném  bármelyik  Doszto-
jevszkijt  vagy  Tolsztojt  —  a  magyar  
irodalomban  alig  van  regény,  ami  
ilyesmiről  szólna.  A  magyar  iroda-
lomban  a  költészet  adott  hangot  zse-
niálisan  ezeknek  az  emberi  szférák-
nak;  —  de  hol  van  olyan  alap-csa-
ládregény,  ami  valóban  mélyen,  be-
lülről  ábrázolná  az  emberi  kapcso-
latokat?  Filmjeim  sorában  erre  tör-
ténik  kísérlet.  

—  Külföldön  is,  itthon  is  többször  
fölmerült,  de  nyilvánosan  ritkán,  
kérdezik  meg:  hogyan  értelmezi  
filmjeiben  azokat  a  jeleneteket,  ame-
lyekben  némelyek  úgynevezett  „lá-
tens-leszbikus"  vonzódásokat  vélnek  
fölfedezni  a  nőalakok  kapcsolatá-
ban? 

—  Szó  sincs  ilyesmiről.  Egyszerűen  
arról  van  szó,  hogy  a  nők  közötti  
kapcsolatoknak  is  vannak  bizonyos  
sajátos  sztereotipiái,  amelyek  külön-
böznek  a  férfiak  közötti  kapcsolatok  
gesztusrendszerétől.  Ha  egy  nő  vesz  
egy  ruhát,  fölpróbálja,  nézegeti  ma-
gát  a  tükörben;  utána  a  barátnője  is  
fölpróbálja,  rajta  hogyan  áll;  —  ez  
már  egyfajta  testközelség.  Együtt  
zuhanyoznak,  vagy  fölpróbálják  egy-
más  cipőjét;  —  ez  a  nők  között  ter-
mészetes.  Férfiak  között  az  ilyesmi  
ritkább.  De  ahogy  a  férfi-barátság-
nak  is  megvan  a  maga  specifikus  
gesztusrendszere  —  ugyanúgy  a  nők  
közötti  barátságnak  is.  Ha  három  
barátnő  a  divatról  fecseg,  a  férfi  át-
megy  a  másik  szobába,  mert  ez  nem  
érdekli.  S  minthogy  a  filmeket  so-
káig  csakis  férfiak  csinálták,  a  nők  
közötti  interakciók  sajátos  gesztus-
rendszere  szinte  ismeretlen  —  noha  
létezik,  s  mindenféle  leszbikus  haj-
lam  leghaloványabb  árnyéka  nélkül.  
(Noha  annak  a  létezését  is  tudomásul  
kellene  venni  —  ahogyan  a  férfi-
barátság  vagy  a  homoszexualitás  lé-
tét  is  —;  az  én  filmjeim  azonban  
semmi  ilyesmiről  nem  szólnak.)  

—  Legújabb  filmjében  viszont  —  
a  férfi  és  a  kislány  kapcsolatában  —  



mintha  ott  lappanganának  bizonyos  
szerelmi,  sőt  szexuális  vonzódás  ár-
nyalatai  is...  

—  Mióta  világ  a  világ  —  de  leg-
alább  a  Biblia  leírásai  óta  —  köz-
ismert  tény,  hogy  a  lányok  vonzód-
nak  az  apjukhoz  és  viszont.  Azt  hi-
szem,  ez  a  legtermészetesebb  emberi  
vonzalom.  Ha  a magyar  költészetben  
Ady,  József  Attila  vagy  Weöres  olyan  
gyönyörűen  szólhatott  róla  —  miért  
kellene  tabuként  kezelni  a  dolgot?  
Prózában  talán  csak  a  méltatlanul  
elhanyagolt  Kassák  próbálta  ezt  ki-
fejezni ; meg  Németh  László  fogalma-
zott  meg  róla  néhány  alapvető  igaz-
ságot.  De  szerintem  talán  mindmáig  
Ady  ment  el  legmesszebb  ennek  a  
pszichikai  szférának  a  föltárásában,  
aki  Csinszka  személyében  mintegy  
Léda  meg-nem-született  leányát  —  
a  nosztalgikusán  örökké  vágyott  
gyermeki  tisztaságot  —  vette  el  fele-
ségül . . .  A  konvencionális  erkölcs,  
etika  sokmindent  eltakar  az  ember  
belsejében  valóságából;  a  művészet  

egyik  féladata, hogy  föltárja  ezeket  a  
pszichikai  szférákat.  Ugyanakkor  a  
filmemben  a  férfi  és  a  kislány  kap-
csolata soha, egyetlen pillanatban sem 
lépi  át  akár  a  legprűdebb  morális  
normákat  sem;  legfeljebb  jelzi  e  va-
lóban  látens  „egyéb"  vonzalom  le-
hetőségét.  Az  olyan  ember,  akinek  
az  életéből  hiányzott  az  egészséges  
alapkapcsolat,  mindig  hajlamosabb  
az  efféle  vágyódásra,  attól  való  tu-
dattalan  félelmében,  hátha  elveszí-
tett  valamit.  De  ha  egy  férfi  vagy  nő  
saját  személyiségét  a  maga  teljessé-
gében  végigéli,  ezek  a  vonzódások  
valóban  csak  látensek  maradnak.  Azt  
hiszem,  minden  ember  számára  a  
legkeményebb  feladat:  önmagát  ki-
teljesíteni,  saját  életét  teljességében  
végigélni.  A  művészet  egyik  dolga,  
hogy  megpróbáljon  ehhez  —  a  kö-
nyörtelen  önismerethez  —  némi  se-
gítséget  adni.  Én  is  ezért  csinálok  
filmeket. 

ZSUGÁN  ISTVÁN  

Jan  Nowicki  és  Anna  Karina  a  film  egyik  jelenetében  (Jávor  István  felvételei)  



A  zöldségkereskedő  
A  sarki  fűszerest,  mint  drámai  

hőst  a  késői  polgári  kor  fedezte  fel.  
Méltányos  és  mindenképpen  indo-
kolt  volt  ez  a  felfedezés,  ha  másért  
nem,  márcsak  népességstatisztikai  
szempontból  is, ám ne felejtsük,  hogy  
ezen  felül  még  ökonómiát  is  ígért  a  
művészetnek.  Hiszen  kiderült,  hogy  
minél  kisebb  a  társadalmi  rangja,  
annál  biztosabban  jelentkeznek  sor-
sában  azok  az  Erők  és  Törvények,  
húsdaráló  és  lélekörlő  gépezetek,  
melyeknek  a  hierarchia  felsőbb  réte-
geiben  mozgó  államférfiak,  szövet-
ségi  kancellárok  (Dürrenmatt  szavai  
szerint)  csupán  szimbolikus  képvise-
lői,  jelentéktelen  hivatalnokai.  

Színpadnak  és  filmnek  éppen  ezért  
lett  népszerű  és  kedvelt  alakja  a  
csődbe  jutott  ügynök,  a  kizsákmá-
nyolt  utcalány,  a  családirtó  műszaki  
rajzoló,  az  ámokfutó  taxisofőr,  s  az  
éhenkórász  zsaru,  aki  luxushotelek  
bejárata  előtt  lesi  csonttá  fagyva  a  
bent  dőzsölő  előkelő  gengsztereket.  

Abból  azonban,  hogy  a  sarki  fű-

szeres  drámai  tényezővé  lépett  elő,  
többféle  következtetés  is  levonha-
tó:  1.  meg  lehet  teremteni  a  saját  
vereségét  és  gyengeségét  heroizmus-
ként  mégélő  kisember  mítoszát  
(ahogy  azt  Wilder  tette  vagy  Miller,  
például  az  Ügynök  halálában;  fil-
men  pedig  mutatás  mutandis  
Chaplintől  Bergmanig,  igen  sokan).  
2.  a  szatócsmentalitás,  a  háztáji  gon-
dolkodás  bemutatható  mint  egyete-
mes  világelv  is  (ahogy  ezt  Dürren-
mattnál  látjuk,  vagy  olyan  filmek-
ben,  mint  Lester  Királyi  játszmája);  
3.  végül,  de  nem  utolsósorban  nyil-
vánosságra  hozható  a  kisemberi  bu-
taság  világszabadalma  is,  a  nyárs-
polgáré,  aki  saját  szűkebb  körében  
igyekszik  alkalmazni  a  külvilágból  
ránehezedő  erőszakot,  igazságtalan-
ságot.  (Ehhez  kínál  bőséges  példatá-
rat  Ödön  von  Horváth,  Brecht  vagy  
Godard  életműve.)  

A  zöldségkereskedő,  Fassbinder  
gyilkosan  mulatságos  és  hátborzon-
gató  filmje  is  ezen  a  harmadik  úton  

A  feleség:  Irm  Herrmann  és  Hans  Hlrsrhmfllicr,  a  zöldségkereskedő  



jár.  Nem  árt  ezt  már  előre  leszögez-
ni,  ne  vesződjünk  hiábavaló  össze-
hasonlítgatásokkal.  Ebben  a  filmben  
nem  találni  nyomát  a  megrendítő  
gyarlóság  és  rendíthetetlen  emberi  
méltóság  érzékeny  egyensúlyának,  
amely  oly  felejthetetlenné  tette  a  
Willy  Loman  típusú  kisemberek  
alakját.  A  kiszolgáltatottságot,  komi-
kus  esendőséget  kísérő  szokásos  lírai  
fények  se  jönnek  be.  S  elmarad  az  
emberi  szolidaritás  megnyugtató  ké-
pe  is.  

Fassbinder  a  maga  „sarki  fűszere-
sének"  esetét  egy  szinte  kihívóan  
tárgyilagos  és  áttekinthető  függőségi  
viszony  keretébe  foglalja.  Bemutat  
egyfelől  egy  szabályosan  működő  
nyárspolgári  családot,  ahol  az  egyet-
len  nyitott  kérdés,  hogy  tiziánvörös  
szőnyeget  vásárol-e  valaki  Tizián  
utcai  lakásába,  vagy  önigazolásul  a  
család  meddő  kritizálására  adja  a  
fejét.  Megjeleníti  másfelől  —  e  csa-
lád  függvényében  és  cseppet  sem  
idealizáltan  —  a  Hans  Epp  nevű  
rendhagyó  esetet,  a  kakukkfiókát,  
aki  nem  túlságosan  magas  tudat-
szintjén  mindössze  egy  dologban  biz-
tos,  hogy  a  mintául  felkínált  életfor-
ma  helyett  a  saját  életét  szeretné  él-
ni.  Megteheti-e?  Miféle  dinamikai  

törvények  szabják  meg  az  ilyen  kö-
zösségek  életét?  Ezt  meséli  el  Fass-
binder  filmje.  

És  a  mindennapi  élet  apró  tényei  
triviális  fordulatai,  a  kocsmázás,  á  
feleség  eltángálása,  a  megcsalatás  és  
hűtlenség,  durvaság  és  érzelmesség,  
a  zsebre  vágható  haszon  és  a  szívbe  
hatoló  mélakór  észrevétlenül  szövőd-
nek  itt  logikus  összefüggéssé.  Minden  
újabb  esemény  a  mintacsalád  mal-
mára  hajtja  a  vizet.  S  az  érzelmi  
zsarolás,  a  tekintély  zsarnoksága,  az  
érvek  s  érdekek  hálójába  pottyant  
zöldséges  végül  feladni  kényszerül  
szabadsága  minimális  reményét  is.  
Hans  Epp,  aki  a  maga  jámbor  mód-
ján  a  dolgok  természetes  egyszer-
egyét  kereste,  képtelen  beletanulni  
a  magasabb  matematikába,  s  egyre  
jobban  kiszorul  saját  sorsa  intézésé-
ből.  Befelé  forduló  megfigyelővé,  né-
ma tanúvá  lesz. Nem mondható pedig 
az se,  hogy  földhözragadt  mivoltában  
ne  lettek  volna  álmai.  Voltak.  Csak-
hogy  ezek  az  álmok  —  a  kisember-
irodalom  sablonjaitól  eltérően  (ahol  
vádként a menekülés,  morális  kibúvó  
szinonimájaként  szerepeltek)  —  itt  a  
kisember  valóságos  utópiájának  for-
májában jelentkeznek. Mint idegenlé-
giós  kaland,  és  mint  a  nagy  szerelem  

Jelenet  a  filmből  



ábrándja.  Magazin  és  ponyvaregény-
álmok.  Hans  Epp életében  egyik  sem  
állja  ki  a  valóság  próbáját.  

Így  fordulhat  aztán elő,  hogy  min-
dennek hátat fordítva,  végezetül  aka-
ratán  kívül  lesz  része  abban  az  üd-
vösségben,  hogy  tökéletesen  beillesz-
kedhet  a  családi  körbe,  családfő  sze-
repbe  „fagyott"  özvegy  anyja,  ki-
csattanóan  bárgyú  újságíró  sógora,  
bájtalan  nővérei  és  hisztérikus  fele-
sége  közé.  S  ez  az  a  pont,  ahol  a  
szomorú  sorsú  zöldségesnek  már  csak  
egyetlen  húzása  marad,  hogy  véget  
vet  életének.  Ez  a  melodramaltikus  
fordulat  őt  ugyan  megmenti  a  végső  
korrumpálódástól,  világos  azonban,  
hogy  nem  szünteti  meg  a  körforgást,  
a  banális  életek  szakszerű  újraterme-
lését.  A  film  végén  —  mint  egy  torz  
rekviemként  —  betöltve  látjuk  már  
a  zöldséges  helyét.  A  gyászruhás  szi-
kár  özvegy  mellett  ott  kacsázik  dél-
cegen  Hans  régi  barátja.  A  céltuda-
tos  nő  ugyanolyan  aprótermetű,  re-
ménytelen  függelékeként.  

Fassbinder  filmjeit,  köztük  A  
zöldségkereskedőt  is,  sokan  —  s  té-
vesen  —  paródiának  tekintették.  A  
melléfogás  igen  találóan  jelzi  azt  a  
gondosan  kimunkált,  szokatlan  stí-
lust,  amely  az  új  nyugatnémet  film  
legtékozlóbb  termékenységű  rende-
zőjének  eredeti  találmánya.  Közelebb  
járunk  egy  lépéssel  az  igazsághoz, ha 
azt  mondjuk:  teátrális  film.  S  való  
igaz,  hogy  A  zöldségkereskedöben  
megfigyelhető,  rendkívül  összehan-
golt,  egységes  színészi  játéknak  szín-
házban,  a  müncheni  Akció,  később  
Antiszínházban  vetették  meg  az  
alapjait,  Fassbinder  félprofi  színé-
szekből,  s  amatőrökből,  baráti  kör-
ből  verbuválódott  együttesében.  Kö-
zéjük  tartozott  az  itt  szereplők  so-
rából  a zöldséges  tudálékos,  agresszív  
nővérét  alakító  underground-sztár,  
Hanna  Schyguüa.  A  feleség  szerepé-
ben  vérfagyasztóan  komédiázó  Irm  
Herrmann.  A  giccsesen  álomszerűvé  
maszkírozott  Nagy  Szerelem:  Ingrid  
Caven,  Fassbinder  egykori  élettársa.  
S  végezetül  az  egyik  epizódszerepben  
feltűnő  Lilo  Pempeit  is,  a  filmren-
dező  —  színházterápiában  gyógyulást  
találó  —  édesanyja  is.  

Ami  abban  a  pinceszínházban  még  
bohóckodó  modorosság  volt  gyakran  
(a  színtelen,  monoton  hanghordozás  
vagy  a  harsány,  végletesen  eltúlzott  

gesztusok)  —  az  ebben  a  filmben  
már  érvényes  és  jelentéssel  bíró  já-
tékmóddá  higgadt.  

Rövid,  szabatosan  megfogalmazott,  
tömör  jelenetek  sorából  jön  létre  az  
elbeszélés  folyamatossága.  Kopár  
szürkeséget  árasztó  belső  udvarokon,  
szociológiai  pontosságú  enteriőrök-
ben,  lépcsőházakban,  kórházi  folyo-
sókon  játszódnak  le  az  események.  
Alig  egy-egy  futó érintkezés  a  külvi-
lággal:  a  nyíló  ablakon  véletlenül  
betévedt  fényekkel  —  de  sehol  az  
utcai  élet  véletlenje,  a  háttérül,  at-
moszférául  szolgáló  nyüzsgés.  A  
film  helyszínei  —  melyek  eredetileg  
semmi  egyebet  nem  fejeztek  ki,  mint  
a  szűkös  produkciós  költségvetést  —  
az  elkészült  filmen  meglepetéssze-
rűen  magukra  öltik  a  színházszerűen  
absztrakt  terek  ismertetőjegyeit,  és  
így  minden  különösebb  erőfeszítés  
nélkül  töltődnek  fel  egy  hermetikus,  
önmagára  zárt  világ  jelképességével.  

S  a  naturális  valóságelemeknek  ez  
a  természetes  stilizációja  megy  vég-
be  a színészi  játékban  is.  Hétköznapi  
eseményeket,  banális  helyzeteket  lá-
tunk  felsorakozni  egymás  mellé,  de  
mindegyikben  van  egy  kulcsszerű  
jel,  egy  karakteresen  megfogalmazott  
gesztus  (hivalkodóan  gyöngéd  simo-
gatás,  szívhez  kapó  kéz,  lehorgasz-
tott  fej),  máskor  egy-egy  hosszan  ki-
tartott,  teátrális  pózzá  dermedt  moz-
dulat  (mint  például  a  zokogó  felesé-
get  védőbástyaként  körülvevő  csa-
lád  tablójában),  s  ez  kinyitja  a  je-
lenetet.  Bombasztikussá  felfújva lep-
lezi  le  ürességét,  hosszúra  nyújtva  
hámozza  ki  rejtett  értelmét.  Fassbin-
der  még  filmje  montírozásánál  is  
ezeknek  a  kiemelt  gesztusoknak  asz-
szociatív  erejére  épít,  s  itt  szervezi  
térben  és  időben  egységes  stílussá  
módszerét.  Ez  azonban  végső  soron  
már  nem  csak  stiláris  kérdés.  Egy  
nevetséges,  képmutató,  ugyanakkor  
fojtogatóan  sűrű és  démonikusan  szí-
vós  életforma  képe  bontakozik  ki  be-
lőle,  amely  a  hétköznapok  köztiszte-
letű  rítusaiból  meríti  erejét.  

Mérnöki  pontossággal  megkonstru-
ált  és  apró  részletekig  hiteles  film  
ez,  mulatságos  és  cseppet  sem  kel-
lemes.  Nem  hízeleg  azzal,  hogy  bu-
tán  és  méltatlanul  leélt  életekért  
másra  hárítsa  a  felelősséget.  

SZEREDAS  ANDRÁS  



Egyszemélyes  stáb  
JEAN  ROUCH  A  DOKUMENTUMFILMEZÉSRŐL  

A  budapesti  Francia  Intézetben  nemrég,  néhány  napon  
át  a  képmagnetofonnal,  vagy  ahogy  nemzetközileg  nevezik,  a  
videóval  ismerkedhetett  a  közönség.  A  videónak  a  filmmel  
szembeni  előnye,  hogy  hosszabb  megszakítás  nélküli  felvétel  
készíthető  vele,  és  a  felvétel  azonnal  visszajátszható.  Fel-
használási  területe  széles:  szociológia,  orvostudomány,  szín-
házi  próba,  sport,  pszichológia,  pedagógia.  Terjed  a videó  kép-
zőművészeti,  esztétikai  használata  is:  a  legutóbbi  kasseli  Do-
kumenta  6-on  a  kísérleti  videó  a  kiállítás  fő  helyére  került.  

A  Francia  Intézet  „Néprajz  és  vi-
deó"  című  munkanapjának  szóvivő-
je  Jean  Rouch,  a  világhírű  etnográ-
fus-filmrendező  volt.  Rouch-tól  Ma-
gyarországon  két  régebbi  filmje,  az  
Én. a  néger  (1957),  és  az  Emberi  pi-
ramis  (1959)  kivételével  mást  nem  
ismerünk.  Jean  Rouoh  1917-ben  szü-
letett.  Űt-  és  hídépítő  mérnökként  
került  Afrikába.  Itt  fordult  érdeklő-
dése  a néprajz  és  a  néprajzi  filmezés  

felé.  Első  filmjét  1947-ben  készítette  
A  néger  mágusok  földjén  címmel.  
Azóta  mintegy  nyolcvan  filmet  for-
gatott,  melyeknek  java  része  népraj-
zi  rövidfilm.  Hosszabb  munkái  közül  
a  már  említett  kettőn  kívül  a  követ-
kezők  a  fontosabbak:  Egy  nyár  kró-
nikája  (1960,  E.  Morinnal),  Oroszlán-
vadászat  nyíllal  (1965),  Lassacskán  
(1969),  Kukurikú,  Csirke  úr  (1974),  
Babatou,  avagy  a  három  jótanács  

Jean  Rouch  
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(1976).  1977-ben  egyórás  riportfilmet  
készített  Margaret  Meaddel.  

A  Francia  Intézetben,  a  videóprog-
ramhoz  kapcsolódva  levetítették  a  
Babatou-t,  amelyet  Nigerben,  Bou-
bou  Hama  nigeri  rendezővel  együtt-
működve  forgatott  Rouch.  

A  film  egyszerű  története  egy  múlt  
századi  mondát  elevenít  meg:  a  hős  
idegenbe  megy  harcolni  (mondhat-
nánk,  elszegődik  zsoldoskatonának),  
majd  zsákmányával,  rabszolgákkal  
és  pénzzel  gazdagon  tér  haza  falujá-
ba.  Csakhogy  közben  a  harcban  el-
veszítette  legjobb  barátját,  öt  évig  
távol  élt  családjától,  kapcsolatai  
meglazultak;  időközben  felnőtt  fiá-
nak  mégis  azt  tanácsolja,  menjen  el  
ő  is  háborúzni,  mert  az  kifizetődő  
dolog.  Ez  a  cselekmény  alkalmat  
nyújtott  Rouch-nak,  és  a  munka  ja-
vát  végző  nigeri  filmeseknek,  hogy  
beépítsék  a  filmbe  a  roppant  gazdag  
afrikai  mitológiát,  és  filmre  vegye-
nek  néhány  népszokást.  Ezek  közül  
legérdekesebb  és  legérdekfeszítőbb  
talán  az,  amelyben  az  elesett  harcos  
eltemetésének  rituáléját  láthatjuk.  
Külön  földelik  el  a  testet,  és  külön  
helyezik  el  a  föld  felett  a  lelket  
szimbolizáló  bábut,  hogy  a  lélek  ne  
kerüljön  a  sírba  a  testtel  együtt.  Ez-
után  bárányáldozatot  mutatnak  be,  
és  következik  egy  szinte  hihetetlen,  
ám  a  filmen  követhető  esemény:  a  

már  átvágott  nyakú  birka  pontosan  
abban  a  pillanatban  rándul  össze,  
amikor  a mágus  erre  a  szellemek  se-
gítségével  „felszólítja".  

A  Babatou  furcsa  keveréke  a  hu-
szadik  századi  Afrikának,  és  a  míto-
szoknak:  a  szereplők  például  fran-
ciául  beszélnek,  köznapi  gesztusaik  
és  szavaik  szabadon  keverednek  az  
eljátszott,  a  mítoszt  megelevenítő  
epika  archaikusságával;  vagy  az  
európai  film  nyilvánvaló  hatásaként  
lassított  felvételben  láthatjuk  a  vág-
tató  lovat.  

—  Azért  választottuk  a  francia  
nyelvet,  illetve  annak  Afrikában  ki-
alakult  változatát  —  mondta  Jean  
Rouch  a  vetítés  után  —,  hogy  ezzel  
elősegítsük  a  film  forgalmazását:  a  
francia  univerzálisabb  a  rengeteg  
törzsi  nyelvvel  szemben.  

—  Milyen  a  film  helyzete  jelenleg  
Afrikában? 

—  Nigerben  például,  ahol  én  dol-
gozom,  öt  filmrendező  van,  és  más  
országokban  is  egyre  több.  De  az  af-
rikai  film  alapvetően  rossz  helyzet-
ben  van,  hiszen  alig  létezik  mozite-
rem, ahol  a  filmeket  vetíteni  lehetne.  
A  filmeket  gyakorlatilag  nem  forgal-
mazzák.  Vannak  ugyan  vetítések  kü-
lönböző  kulturális  központokban,  és  
léteznek  mozibuszok  is,  de  a  kis  fal-
vakban  például  nincs  áram,  és  az  
utak  olyan  rosszak,  hogy  a  buszok  



Jean  Rouch  forgatás  közben  Nigerben  

csak  nehezen  tudnak  eljutni.  Ügy  
gondolom,  a  megoldás  a  televízió  
lenne,  de  jelenleg  Nigerben  még  
nincs  tévé.  A  másik  megoldás  a  szu-
per  8  milliméteres  vetítőgépek  beve-
zetése  lehetne,  amelyeket  kis  agregá-
torokkal  ellátott  autókra  szerelné-
nek.  Ezt  szeretnénk  most  kipróbálni.  

—  Hogyan  készült  a  Babatou?  
—  A  Babatou-t  nagyon  olcsón  ké-

szítettük,  és  teljesen  az  improvizá-
cióra  építettük.  A  szereplők  ugyan  
hivatásos  színészek,  de  soha  nem  
tudtuk  előre  pontosan,  mit  fogunk  a  
következő  jelenetben  fölvenni,  sőt  
azt  sem,  hogy  mit  fogunk  forgatni  a  
következő  napon.  Egy  rövid  vázlat-
tól  eltekintve  nem  volt  előre  megírt  
forgatókönyvünk.  Az  improvizáció  
bevezetése  persze  nem  új  dolog  a  já-
tékfilmben.  Többek  között  már  Cas-
savettes  is  megcsinálta  a  New  York  
árnyai-bzn  és  az  Arcok-ban.  Ezzel  
tulajdonképpen  a  cinéma  direct  mód-
szereit,  a  riportkészítés  módszereit  
használjuk  játékfilm  létrehozására.  
Az  a  fikció  lényege,  hogy  átfogó  ké-
pet  adjunk  a  lefilmezett  emberekről.  
A  kamera  a játékfilm  megteremtője-
ként  ösztönző  szerepet  játszik.  

—  A  Babatou  néprajzi  dokumen-
tumfilm.  vagy  játékfilm?  

—  Számomra  nincs  különbség  et-
nográfiai  film  és  játékfilm  között.  
Ügy  gondolom,  a  képzelet  része  a  

kultúrának,  és  tudnunk  kell  a  képze-
letet  másokkal  megosztani.  Más  szó-
val  ez  azt  jelenti,  hogy  etnográfiai  
filmeket  kell  készíteni.  Én  a  film-
jeimet  azért  készítem  Afrikában,  
mert  elég  jól  ismerem  az  afrikai  or-
szágokat,  elég  jól  ismerem  azokat,  
akikkel  együtt  forgatom  a  filmeket,  
és  tulajdonképpen  jobban  érzem  ma-
gam  Afrikában,  mint  Franciaország-
ban. 

Mindezen  túl  a  filmjeim  megpró-
bálnak  egyfajta  spontán  reakcióval  
válaszolni  a  mai  világ  nagy  kérdései-
re:  a  háború  veszélyére,  az  erőszak-
ra,  vagy  akár  az  oktatás  problémái-
ra. 

Mindezek  a  dolgok  közvetlenebbül  
jelentkeznek  az  afrikai  emberek  éle-
tében.  Rengeteg  problémát  kell  meg-
oldaniuk,  világuk  tele  van  pillanat-
nyi  ellentmondásokkal.  Ezek  az  em-
berek  még  választhatnak,  még  nem  
tudják  pontosan,  mit  fognak  csinálni  
a  jövőben.  Mögöttük  egy  roppant  
erőteljes  kultúra  áll,  de  állandóan  új  
kérdésekkel  találják  szemben  magu-
kat. 

Az  általunk  teremtendő  világ,  a  
jövő  gyermekeinek  világa  multikul-
turális,  sokarcú  világ  lesz.  Nem  fog  
egy  kultúra  sem  uralkodni  a  többi  
fölött,  az  egész  egy  nagy  kultúra-
együttesként  él  majd.  

—  Az  újabb  filmművészeti  irány-
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zatok  közül  melyiket  véli  a  legfonto-
sabbnak? 

—  Rivette-et  említeném,  nem  is  
igen  láttam  túl  sok  filmet  az  utóbbi  
időben.  A  legtöbb  film  számomra  
nem  jelent  többet  unalmas  játszado-
zásnál.  Tagja  vagyok  a  Sadoul-díjat  
odaítélő  zsűrinek,  és  néhány  éve  
nagy  szomorúsággal  szemléljük  a  
fiatal  francia  filmet.  A  legérdeke-
sebb  mű,  amit  az  utóbbi  időben  lát-
tam,  egy  brazíliai  film  volt,  az  Ira  
Sema.  Két  éve  nyerte  el  a  Sadoul-
díjat.  Ez  a  film  is  a  játékfilm  eszkö-
zeit  használja  társadalmi  kérdések  
feldolgozására. 

A  dokumentumfilmek  terén  sincs  
izgalmas  alkotás  manapság.  Hiányza-
nak  azok  a  lelkes  emberek,  akik  
húsz  évvel  ezelőtt  dolgoztak.  Vége  
van  a  cinéma  directnek  is,  és  nem  
tudom,  hogy  miért.  Talán  a  videó  
hatása  miatt,  talán  a televízió  hatása  
miatt.  Nincsenek  már  lelkes  embe-
rek,  nincs  meg  az  a  láz!  

—  Itt  Budapesten  a  videóval  fog-
lalkozó  találkozón  vett  részt.  Miben  
látja  a  videó  jövőjét?  

—  Személy  szerint  nemigen  tudok  
videóval  dolgozni,  mert  a  felszerelés  
nagyon  kényes,  nagyon  nehézkes,  na-
gyon  drága.  Afrikában  feltétlenül  
színesben  kell  dolgozni,  és  hordoz-
ható  színes  képmagnó  még  nem  na-
gyon  létezik.  Sokkal  egyszerűbb  do-
log  16,  vagy  szuper  8  milliméterre  
forgatni,  és  azt  felnagyítani.  A  Ba-
batou  is  16  milliméteres  színes  film-
re  készült,  és  csak  később  nagyítot-
ták  fel  normál  35  milliméteresre,  
azért  is  lett  ilyen  olcsó.  Én  főleg  
a  16-os  technikát  ismerem,  ehhez  
van  felszerelésem.  De  fejleszteni  kell  
a  szuper  8  milliméteres  filmet  is,  fő-
leg  ami  a  hangot  illeti.  A  legközeleb-
bi  filmemet,  amelyet  Mozambikban  
forgatok  tanítványaimmal,  négy  
Nanterre-i  egyetemistával,  a  mozam-
biki  útépítő  munkásokról,  ezzel  a  
technikával  fogom  elkészíteni.  

Egyébként  az  ideális  stáb  egysze-
mélyes:  ugyanaz  az  ember  veszi  fel  
a  képet  is,  meg  a  hangot  is.  Én  az  
ilyen  filmezés  felé  tartok.  

LUGOSI  LÁSZLÓ  



Háborús  és  mai  témái:  
Jerevánban,  Örmény-

ország  fővárosában  ren-
dezték  meg,  május  5—  
13-ig a XI.  Szovjet  össz-
szövetségi  Filmfesztivált.  
A  fesztiválon  a  Szovjet-
unióban  működő  minden  
filmstúdió  részt  vett:  já-
tékfilmek,  gyermekfil-
mek,  rajzfilmek,  doku-
mentumfilmek  szerepel-
tek  a  műsoron,  az  1977-
es  év  szovjet  filmművé-
szetének  széles  panorá-
máját  tárva  a  vendéglá-
tók  és  a meghívott  nézők  
elé.  Ez  utóbbiak  között  
nemcsák  valamennyi  
szovjet  köztársaság  né-
pes  művészküldöttségei  
szerepeltek,  hanem  a  
szoci al ista  onszágok:  
Bulgária,  NDK,  Lengyel-

ország,  Csehszlovákia,  
Románia  és  hazánk  dele-
gációi  is.  

Feltűnően  sok mű  fog-
lalkozott  a  történelmi  
közelmúlttal,  a  szovjet  
hatalom  megalakulásá-
val,  s  az  azt  megelőző  
harcoklkal.  Ez  nagyon  is  
érthető:  a  világtörténe-
lem  új  korszakát  a  kü-
lönböző  köztársaságok  
mindegyik  népe  máskép-
pen  élte  meg,  s  a  múló  
évekkel  növekvő  törté-
nehr  'ávlatból,  a  művé-
szek  . (már  nem,  mint  
hajdani  résztvevők,  ha-
nem  kései  krónikások),  
egyre  több  részletet  ki-
bontva  és észrevéve  tud-
ják  és  akarják  ábrázol-
ni  ezt  a korszakot.  A  hú-

szas  évek  előtti  időkről  
szóló  filmek  azért  is  ér-
dekesek  és  figyelemre  
méltóak, mert nemcsak az 
ellenforradalmi erők leg-
különbözőbb,  ma  is  ta-
nulságos  módszereit  mu-
tatják  be,  hanem  a  né-
pek  erejét,  harcait  és  —  
szokásaikat,  életmódju-
kat,  a  környezetet,  
amelyben  éltek,  s  ahon-
nan  elindultak,  ahonnan  
felemelkedtek.  Az  Ost-
rom  című  tádzsik  film,  
—  rendezte  M.  Aripov,  
például  a  Dusanbe  erő-
dért  1922-ben  vívott  
harc  történetét  beszéli  
el,  az  azerbajdzsán  Az  
öröm  öble,  (rendező  E.  
Kulijev)  viszont  a  bakui  
olajért  folytatott  hábo-

Tomolus  Okejev:  Ulán  



rúskodásról  beszél.  A  
nyugati  kapitalista  olaj-
mágnások  kémekkel,  
fegyverekkel,  szábotá-
zsdkkal  próbálták  meg-
akadályozni,  hogy  ez  a  
•kincs,  az  olaj,  a  bolsevi-
kok  kezére  jusson.  Nem-
csak  a  szövevényes,  sok-
szor  kalandos  történet  
kötötte  le  a  néző  figyel-
mét.  hanem  az  az  elke-
seredett,  kemény,  filmen  
még  nem  igen  ábrázolt  
munka  is,  ahogyan  a  
Kospi-tenger  mélyében  
rejlő  olajat  feltárták.  A  
litván  Por  a  nap  alatt  
(rendező  M.  Gofrisz)  Le-
nin  szülővárosában,  a  
hajdani  Szimbirszkben  
játszódik;  az  ellenforra-
dalmi  erők  felszámolásá-
ról  szót  a  film.  A  kazah  
Transz-Szibériai  Ex-
pressz  (forgatókönyvíró  
Mihalkov  —  Koncsa-
lovszkij,  rendező  E.  
Urazbajev)  izgalmas,  
fordulatos  kalandfilm; — 
híven  és  művészien  tár-
ja  elénk  a  húszas  évek  
sajátos  levegőjét.  Témá-
ja:  hogyan  hiúsították  
meg  a  szovjet  csekisták  
a  japán  kémek  tevé-
kenységét. 

A  szovjet  nép  a  fasiz-
mus  feletti  győzelemért  
nagyobb  áldozatokat  ho-
zott,  mint  bármelyik  
másik a  világon;  nincsen  
egyetlen  család  ebben  a  
hatalmas  országban,  
amelynek  valamelyik  
tagja  .ne  vérzett  völna  
ezért  a győzelemért.  Eze-
ket  a  tényeket  ismerve,  
nagyon  is  érthető,  hogy  
a  második  világháború  
ma  is  sok  művészt  fog-
lalkoztat,  —  ez  a  téma  
szinte  kimeríthetetlen.  A  
háborús  filmek  sorában  
a  szívszorítóan  szép  Az  
árvák  (rendező  N.  Gu-
benlko)  a  háborúban  é!lő  
gyerekekről  szól.  la-
punkban  már  régebben  
beszámoltunk  róla,  Je-
revánban  a  zsűri  egyik  
nagydíját  kapta.  Zsúfolt  
mozikban  játsszák  a  
Szovjetunió  különböző  
városaiban  a  P.  Prosz-
kurin  regényéből  készült,  
két  részes  Sorsot;  egy  
kis  szovjet  falu  vezetői-
nek  és  népének  szenve-
dése  és  harcai  a  német  
megszállás  alatt.  A  há-
borús  események  hátte-
rében  felvillan  a  szerep-
lők  magánélete  is:  a sze-

relem,  barátság,  hűség,  
orvosi  hivatás  konflik-
tusai.  A  rendező-forgató-
könyvíró  és  főszereplő  
J.  Matvejev  a  zsűri  kü-
löndíját  kapta.  Szemé-
lyesen  is  részi  vett  a  
fesztiválon,  nagy  népsze-
rűségét  láthatóan  élvez-
te,  csakúgy,  mint  a  film  
egyik  női  főszereplője,  a  
hazánkban  is  ismert  Zi-
naida  Kirijenko.  (Töb-
bek  között  az  Emberi  
sors  női  főszerepét  ala-
kította.) 

Kevés  film szólt  a  má-
ról.  A  magány,  az  alko-
holizmus,  a  bürokrácia,  
a  nők  egyenjogúsága  kü-
lönböző  konfliktusai  tá-
rultak  fel  a  filmekben.  
A  rendezés  díjával  ki-
tüntetett  T.  Okejev  Ulán  
című  kirgiz  filmje  pél-
dául  hatásosan  mutatta  
be,  hogyan  hullik  szét  
egy  valaha  'boldog  csa-
lád  az  apa  alkoholizmu-
sa  miatt.  A  férfi  —  a  ki-
tűnő  CsOkmorov  alakítá-
sában  —  józan  állapot-
ban  kitűnően  dolgozik,  
de  képtelen  lemondani  
az  italról.  Újra  és  újra,  
könnyek  és  pofonok  kö-
zött  fogadja  meg:  abba-

E.  Urazbajev:  Transz-Szibériai  Expressz  
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hagyja, —  de  hiába.  Hiá-
ba  a  kijózanító,  hiába  a  
tévébein  a  nyilvános  
megszégyenítés  (fényké-
pét  közlik,  s  az egész  vá-
ros  felismeri),  hiába  ki-
csi  gyermekeinek,  felesé-
gének  könyörgése,  idős  
apjának  kétségbeesett  
ütlegei  —  újra  és  újra  
iszik.  Okejev  bátran,  
olykor  riasztó  naturaliz-
mussal  mutatja  be,  hová  
süllyed  az  önmagát  fel-
adó  ember.  A  film  vala-
mi  kiutat  mégis  jelez:  a  
férfi  részegségében  leüt  
valakit,  ezért  több  évre  
börtönbe  kerül.  A  ke-
mény  börtönélet  leszok-
tatja  végre  az  ivásról,  s  
kiszabadulva,  talán  —  
feleségére  és  családjára  
is  rátalál.  Ez  a  „talán"  
sajátos  módon  több  mai  
film  bizonytalan  befeje-
zése  volt.  A  rendező  a  
nézőre  bízta:  döntsön,  

válasszon.  A  rigai  stúdió  
Visszfény  a  vízben  (A.  
Rozenberg  rendezése)  cí-
mű film hőse egy zavaros 

múltú  orvos.  Jelentkezik  
új  munkahelyén,  ahol  
több  sikeres  műtétet  vé-
gez,  de,  amikor  egy  be-
tege  meghal,  meghason-
lik  önmagával.  Felesége  
régebben  elhagyta,  az  
orvos  visszariad  egy  ná-
la  húsz  évvel  fiatalabb  
nő  szerelmétől.  Otthagy  
mindent,  autóbuszra  
száll,  majd  hirtelen  
megállítja  a  buszt  és  le-
száll.  Visszamegy-e?  Ta-
lálkozik-e  újra  a  fiatal  
nővel,  akit  szeret?  Ez  
éppen  olyan  bizonyta-
lan,  mint  az  Ulán  hősei-
nek  találkozása.  Sajnos,  
Rozenberg  filmjében  
nemcsak  az  utolsó  szá-
lat,  a  többit  sem  varrták  
el.  A  konfliktusok:  za-
varos  múlt.  beilleszkedés  

egy  új  munkahelyre,  fő-
nök  és  beosztott  kapcso-
lata.  karrier  és  becsület,  
—  felröppennek  és  el-
röppennek,  de  nem  bon-
tódnak  ki.  

Gyönge  a  dramatur-
giája  a  moldován  stúdió  
Amikor  melletted  férfi  
van  című  filmjének  is.  
(Rendező  V.  Gazsiju.)  
Hőse.  egy  32 éves,  csinos  
orvosnő  a  kórházban,  
ahol  dolgozik,  egyetlen  
pillanat  alatt  —  és  a  né-
ző  számára  minden  lelki  
előzmény  nélkül  —  
örökbe  fogad  egy  cse-
csemőt,  akiről  felelőtlen  
anyja  lemondott.  Fel-
bukkan  a  gyerek  vélt  
apja,  mind  sűrűbben  lá-
togatja  a  kicsit  és  az  új  
mamát,  mígnem  kiderül:  
a  csecsemő,  akit  megsze-
retett,  mégsem  az  övé.  
Bánatában  az  Északi  
Sarkra  megy.  de  levelet  



Eldar  Sengelaja:  Szamanylsvili  mostohája  

ír  a  nőnék  és  bundát  
küld  a  gyereknek.  Lesz-e  
végleges  kapcsolat  az  
alig  bontakozó  szerelem-
ből?  — ezt  megint  a  né-
zőnek  kell  eldöntenie.  
Amikor  ugyanis  a nő  ke-
resésére  indult  férfi  ép-
pen  leszáll  a  moszkvai  
repülőtéren,  a  hölgy  —  
egy  másik  gépre  száll,  
anélkül,  hogy  a  férfit  
észrevenné.  A  mindig  
minden  filmben  sikert  

arató  „aranyos  cse-
csemő"  itt  is  kiváltja  a  
nézők  jóindulatú,  meg-
hatott  mosolyát,  de  nem  
enyhíti  a  film  dilettáns  
vonásait.  Hiába  a tenger,  
a  hajó,  az  ökörsütés,  a  
rénszarvasok,  a  film  
mondanivalója,  s  a  sze-
replők  cselekvéseinek  
indítéka  homályban  ma-
rad. 

Az  örmény  népet  sok-
szor  leigázták,  hódítóik  

G.  Maljan:  Naapet  

kegyetlenül megkínozták. 
Így  1805-ben  a  törökök  
pogromot  rendeztek;  s  
100 évvel  később 1914  és  
15-ben  ismét  a  törökök  
másfél  millió  örményt  
kiűztek otthonaikból,  ke-
gyetlenül  lemészárolták  
őket.  Az  örmény  film,  a  
Naapet  (rendező  G.  Mal-
jan),  erre  a  korra  utal.  
A  film  hőse  egy  örmény  
paraszt;  fához  kötözve  
kellett  végignéznie  egész  
családja  kiirtását.  Le-
het-e  élni  ezzel  a  kitép-
hetetlen  fájdalommal  a  
szívben,  lehet-e újra  sze-
retni?  A  film  igennel  
válaszol.  Naapet  össze-
házasodik  egy  nővel,  
akinek  férjét  és  gyerme-
két  gyilkolták  meg,  s  a  
pusztában  a  kövek  kö-
zött  házat  építenek,  fá-
kat  ültetnek.  Gyermekük  
születésével  ér  véget  a  
film.  A  rendező  merész,  
de  dicséretes  ötlete  volt,  

Tomolus  Okejev:  Ulán  



hogy  ebben a lassú  tem-  nészt,  a  kitűnő  Mkrtes-
pójú,  gyásszal,  fájdalmas  jánt  is  szerepeltetni,  
emlékekkel  teli  filmben  Mkrfcsján  a fesztivál  há-
mért  egy  komikus  szí-  rom  filmjében  is  ját-

szott,  tehetségének  min-
dig  más  oldalát  mutatva  
be.  Személyesen  is  részt  
vett  a. bemutatókan,  ahol  
csak  megjelent,  tapsok-
kal,  mosolyokkal  üdvö-
zölték.  Hatalmas  görbe  
orrával,  csillogó,  örökké  
mozgó  fekete  szemével,  
arcának  fintoraival  az  
érzelmek  egész  skáláját  
képes  tükrözni  és  a  né-
zőből  kiváltani.  A  Naa-
pet  is  a  zsűri  egyik  fő-
díját  kapta.  

Mit  őriz  meg  a  tudósí-
tó  a  jereváni  fesztivál-
ból?  A  húszas évek  nagy  
örmény  költője  Jegise  
Csarenc  (1897—1937)  né-
hány  sorával  (Weöres  
Sándor  fordítása)  szeret-
nék  feléim:  

„Jövő  pallérai,  he  fe-
ledkezzetek  /  hogy  nincs  
egy  talpalatnyi  föld  a  
nap  alatt,  /  ahol  hem  
harcoltak  az  ősi  sefe-
gek,  /  ugyanazzal  a  kéz-
zel, mely  ekével  haladt."  

P.  ZS.  



Filmek  —  másik  ágról  
ORSZÁGOS  AMATÖRFILM  FESZTIVÁL  SZÉKESFEHÉRVÁRON  

A  hasonló  rendezvények  az  ama-
tőrfilmes mozgalomban  sokkal  többet  
jelentenek,  mint  a  szokásos  fesztivá-
losdik: éves mérlegét  adják  a  magyar 
amatőrfilmnek.  A  filmek  nagy  száma  
(hiszen  az  előzsüri  még  több  mint  
másfélszáz  filmet  néz  végig)  —  úgy-
szólván  —  statisztikai  postossággal  
is  megrajzolja  a  tendenciákat,  kife-
jezi  az  erővonalakat.  Abból  a  mint-
egy  félszáz  filmből,  ami  aztán  a  
„nagy"  zsűri  elé  kerül  a  fesztiválon,  
már  nemcsak  az  erővonalak,  de  az  
erőviszonyok  is  kitetszenek,  így  —  
megközeb'tőleg  —  teljes  képet  ka-
punk  egyetlen  esztendő  amatőrfil-
mes  terméséről.  

Mindjárt  az  elején  szögezzük  le,  
az  idei,  25-ik  amatőrfilm  fesztivál  
az  elmúlt  évek  egyik  legszínvonala-
sabb  seregszemléje  volt,  a  bemuta-
tott  filmek  jelentős  hányada  egysze-
rűen  feledtette  az  amatőr  jelző  (so-
kak  szemében)  pejoráló  mellékzön-
géjét. 

Föltűnően  nagy  számban  voltak  
jelen  a  fesztiválon  olyan  portréfil-
mek,  amelyek  egy-egy  emberi  sors  
fölvillantásán  keresztül  némely  —  
lassan  kiveszőben  levő  —  mesterség  
(vízimolnár,  szíjgyártó,  kötélverő  
stb.)  bemutatását  tűzték  ki  célul.  Je-
gyezzük  meg  itt  rögtön,  hogy  az ama-
tőrök  megformálási  lehetőségét  na-
gyon  behatárolják  azok  a  minták,  
amelyek  hasonló  tematikában  a  hiva-
tásos  filmesektől  érkeznek  (lásd:  te-
levízió,  Csak  ülök  és  mesélek).  Ügy  
tetszik,  eddig  nem  sikerült  megtalál-
ni  azt  az  újszerű  formát,  amj  ezt  a  
„kettős  portrét"  (mester  és  mester-
ség)  izgalmassá  tudná  tenni:  a  filmek 
kísértetiesen  hasonlítanak  egymásra  
(és előképeikre),  képeket  lehet  átten-
ni  —  változtatás  nélkül  —  egyikből  
a  másikba.  Ugyanakkor  azonban,  
szinte  kivétel  nélkül,  korrekt,  mes-
terségbelileg  pontos  munkákról  van  
szó. 

Ügy  véljük,  az  említett  portréfil-

Baksa  Tamás—Harmath  Mária:  Crescendo  



meknek  meg  lehet  találni  a  konkrét  
társadalmi  funkcióját,  hiszen  jobbá-
ra  eltűnőben  levő  mesterségek  em-
lékét  rögzítik.  Azonban  mégsem  he-
lyettesíthetik  azokat  —  a  publicisz-
tikus  fölhangú,  vitatkozó  és  jobbító  
szándékú  —  dokumentumokat,  ame-
lyek  korábban  sokkalta  súlyosabban,  
de  tömegesebben  is  voltak  jelen  az  
amatőrfilmes  fesztiválokon.  Székes-
fehérváron  a  dokumentum  vissza-
szorulásának  lehettünk  tanúi,  és  —  
ismerve  a  fesztiválok  utáni  módosu-
lások  természetét  —  nem  nehéz  
megjósolni,  hogy  egyelőre  nem  is  
számíthatunk  a  műfaj  megerősödésé-
re.  A  kisjátékfilmek  sikere  —  min-
den  bizonnyal  —  ennek  a  műfajnak  
támogatását  eredményezi  az  elkö-
vetkező  időkben.  

A  játékfilmek  előretörését  mutatja,  
hogy  a  nagydíjat  ezúttal  Baksa  Ta-
más—Harmath  Mária  Crescendo  cí-
mű  filmjének  ítélte  oda  a  zsűri.  A  
film  irodalmi  alapanyagát  Dino  
Buzzati  azonos  című  novellája  szol-
gáltatta.  Az  alkotók  jó  szemére,  dra-
maturgiai  érzékenységére  vall,  hogy  
az  úgyszólván  egyetlen  szobabelső-
ben  játszódó  kétszemélyes  kamara-
drámában  megtalálták  az  amatőrfil-
mes  lehetőséget.  Az  pedig  már  a sze-
rencséjük,  hogy  két  ügyes  színész  
állt  rendelkezésükre,  akik  ezt  el  is  
tudták  játszani.  Filmjük nagyon  visz-
szafogottan,  de  egyúttal  nagyon  ér-
zékenyen  is  van  fényképezve:  a  ké-
pek  tökéletesen  hordozzak  a  vágya-
kozás  szorongásos,  fantazmagóriás  
hangulatát.  A  minden  magyarázko-
dást,  didaktikát  mellőző  vágás  pedig  
egyenesen  példaszerű.  

A  díjazott  filmek  között  még  egy  
játékfilm  szerepelt:  Varjasi  Tibor  
Lélegzet  című  filmje.  Há  a  Crescendo  
erényei  közöt  a  fekete-fehér  film  tö-
kéletes  kihasználását  is  meg  kell  em-
líteni,  akkor  a  Lélegzet  esetében  a  
színes  film  virtuóz  alkalmazása  sem  
maradhat  figyelmen  kívül.  A  film  
két  részből  áll:  a  második  része  —  
dramaturgiailag  megoldatlan,  nem  
köthető  az  elsőhöz  —  is  igen  szépen  
formált  képileg,  mégis  az  első  rész  
izgalma,  lélektani  pontossága  köti  le  
a  nézőt.  Három  lány  várakozik  (vagy  
csak  képzeli?),  és  várakozásukban  
lassan  kivetkőznek  magukból:  leré-
szegednek,  malackodnak,  fojtott  ne-
miségük  exhibicionizmusként  tör  

Radocsay  László:  Titokban  végbement  
csoda 

fölszínre,  majd  rosszul  lesznek.  
Mindebben  az  alkotó  annyi  feszült-
séget  helyez  el,  hogy  egy  expresszio-
nista  festő  életművéhez  is  elegendő  
lenne;  ugyanakkor  képileg  mégis  in-
kább  Degas  táncosnőit,  Renoir  élet-
teli  nőalakjait  idézi.  A  képek  for-
májának  és  tartalmának  finom  ellen-
téte  mintegy  arra  az  elragadó  pszi-
chológiai  érzékenységre is utaL, amely 
az  egész  filmet  jellemzi.  Kétségtelen,  
hogy  a  fesztivál  egyik  legígéretesebb  
alkotását  láttuk  a  Lélegzetben.  

Animációs  filmet  voltaképpen  nem  
sokan  csinálnak  az  amatőrfilmesek  
közül.  Vannak  azonban  megszállot-
jai:  közéjük  tartozik  Pásztor  Ágnes,  
aki  évről  évre  hozza  sajátos  film-
jeit  (általános  iskolai  tanítványai  
rajzolják  —  ő  rendezi)  a  bemutatók-

Meszlényi  János:  Madárijesztők  



ra,  és  nagyon  tudatos  kísérletekkel  
közelít  mind  jobban  céljához.  A  Tö-
rökvilág  —  úgy  tetszik  —  a  célba-
érést  jelentheti.  A  formailag,  színezé-
sében  barokkosan  gazdag  film  hű-
ségesen  őrzi  —  ha  szorosabb  kompo-
zícióba  fogja  is  —  a  gyerekrajzok  
hamisítatlan  báját,  kedves  groteszk-
ségét.  Persze,  hogy  idillikus,  pensze,  
hogy  mesés  szépségű  —  tiszta  lelkek  
rácsodálkozása  a  világra,  amelynek  
eseményei  gyerekes  élményeiken  
szűrődtek  át.  

Amfer  Ferenc  A  mártír  című  báb-
filmje  viszont  sokkal  tételesebb,  fi-
lozófikusabb.  Hallatlan  munkával  te-
remt  agyagfigurái  köré  (szintúgy  
agyagból)  városi  miliőt,  és  példásan  
is  mozgatja  remekül  egyénített  alak-
ját.  A  csattanó  gondosan  előkészített:  
a  máglyára  ítélt  mártír  maradandó  
keményre  ég,  bíráit  elmossa  az  eső-
ként  rájuk  zuhogó  idő.  Az  autenti-
kusan  megfogalmazott  gondolati-er-
kölcsi  igényesség  a  fesztivál  egyik  
legmegrázóbb  élményévé  avatta  a  
filmet. 

Raffináltabb  —  gondolatában,  esz-
közeiben  egyaránt  —  Radocsay  Lász-
ló  Titokban  végbement  csoda  című  
filmje,  amely  első  pillantásra  megle-
hetősen  eklektikusnak  tetszik,  szug-
gesztivitása  viszont  ezt  is  el  tudja  
fogadtatni.  Ha  Freud  a  paranoiát  a  
belső  világnak  a  külső  világra  tör-
ténő  kivetítésében  határozza  meg,  
akkor  ez  a  film  kétségkívül  para-
noiás.  Méghozzá  a  szürrealizmus  pa-
ranoiája  szintjén.  Képzettársításai  
inkább  érzelmileg  követhetők,  sem-
mint  logikailag.  Legtöbbünkben  ta-
lán  az  is  „titok"  marad,  vajon  miért  
is  hatott  ránk  olyan  erősen  ez  a  két-
ségtelenül  ígéretes  film.  

Az  animációs  filmek  közül  sikere  
volt  még  a  Kalit  című  rövid,  egyet-
len  poénra  építő,  de  szimbolikusan  
önmagán  jóval  túlmutató  rajzfilmnek  
(Kiss  Károly  alkotása),  és  Kovács  
János  Furcsa  reggeliének,  amely  a  
stopp-trükk  lehetőségeinek  kihaszná-
lásával  mutatja  be  mindénnapi  tár-
gyaink  lázadását  (kézből  kisikló  
szappan,  mindent  elborító  szemét  
stb.).  Ezekben  a  filmekben  a  gondo-
lat  dramaturgiailag  is  áttetszőbben  
jelentkezik,  amellett,  hogy  igénytele-
nebb  is  az  előzőkhöz  viszonyítva.  A  
technikai  megvalósítás  viszont  ezút-
tal  sem  hagy  kívánni  valót.  

Kovács  Róbert  filmje,  a  Lelkész  
másodállásban  voltaképpen  portré-
film  is  lehetne,  ám  lényegét  tekintve  
különbözik  a  fesztivál  portréfifmjei-
től.  Abban  ugyanis,  hogy  nem  egy-
szerűen  egy  papról  nyújt  ismerete-
ket,  hanem  —  kimondva  kimondat-
lan  —  arról  a  társadalmi  változás-
ról,  amely  országunkat  jellemzi.  Tu-
lajdonképpen  a  cím  nem  pontos,  a  
két  szó  közötti  gondolatjel  pontosít-
hatná.  Egy  lelkészről  beszél,  aki  a  
tsz-ben  is  dolgozik.  Vagyis  aki  —  hi-
vatását  sem  föladva  —  megkereste  
helyét  falujában.  És  ez  már  általá-
nosabb  tétel,  mint  amik  a  portré-
filmekben  megfogalmazódnak.  (Je-
gyezzük  meg:  Kovács  egy  másik  
filmje  —  Falu  a  határszélen  —  is  
publicista  érzékenységről  vall.)  

Kovács  Róbert  is  a  dokumentum  
tágabb  lehetőségeit  kutatja,  akár-
csak  dr.  Oláh  Imre,  akitől  ismerői  
már  megszokták  a  vitázó,  szenvedé-
lyes  hangot.  A  Produkciók  és  hétköz-
napok  a  hortobágyi  mutatványosdi  
anomáliáit  vizsgálja  hol  a  szatíra  tá-
volságot  tartó  fegyverével,  hol  köze-
lebbről:  elfogultan.  Az  elemzés  he-
lyét  —  mint alkotónknál  annyiszor  —  
a  pamflet  foglalja  el,  ami,  sajnálatos  
módon,  sokat  elvesz  a  dolog  hitelé-
ből. 

Természetesen  arra  nincs  mód.  
hogy  a  fesztivál  összes  filmjéről  be-
számoljunk,  de  azért  említést  érde-
melnek  azok  a  szép  és  lírikus  hang-
vételű  etűdök  is,  amelyek  ugyancsak  
jelentős  sikert  arattak.  László  Miklós  
Nagyapámia  fényképezésével  is  ki-
tűnt  a  szemle  mezőnyéből.  Meszlé-
nyi  János  pedig  szinte  képzőművé-
szeti  filmet  készített  a  Madárijesz-
tőkről. 

Mivel  egy  fesztiválról  számolunk  
be,  illő,  hogy  a  rendezés,  a  lebonyo-
lítás  erényeit  is  .kiemeljük.  Ilyen  
színvonalas  vetítési  technikára  még  
nem  volt  példa  az  eddigi  országos  
rendezvények  történetében.  A  hu-
szonötödiket  —  úgy  látszik  —  ezál-
tal  is  jó  emlékezettel  soroljuk  be  
a  fesztiválok  történetébe,  miként  az  
sem  maradhat  említetlen,  hogy  itt  
szerepelt  először  —  igaz,  csak  bemu-
tatóként  —  az  új  (amatőröknek  min-
denképpen  az!)  technika:  a  videó.  
Rövidesen  alighanem  a  hivatalos  
program  is  bővülni  fog  vele.  

FABIAN  LÁSZLÓ  



A MÍTOSZ VÉGE 
HOWARD  HAWKS  

„Csípte  meg  már  valaha  döglött  
méh?"  A  magyar  közönség  többségé-
ben  feltehetően  ez  a  mondat  marad  
majd  meg  Hawks  életművéből.  Nem  
véletlenül,  hiszen  amíg  forgalmazó -
szerveink  meglehetősen  mostohán  
bántak  a  félévszázados  pálya  többi  
értékével, a Hemingwáy-regény  alap-
ján  forgatott  Martinique-ot  bárki  lát-
hatta.  Többször  is  vetítették  a  Tele-
vízióban  és  a  Filmmúzeumban  egy-
aránt.  •  

Hawks  1896-ban  született  az  In-
diana  állambeli  Goshenben  és  1977-
ben  hunyt  el,  néhány  nappal  Charlie  
Chaplin  halála  után.  Hihetetlenül  
kalandos  élete  volt:  pilótaként  szol-
gált  a  hadseregnél,  rangos  győzel-
mekkel  szerzett  hírnevet  magának  az  
autó-  és  motorversenyzők  között,  
hajszolta  a  kalandokat,  előbb-utóbb  
törvényszerűen  kellett  kikötnie  a  
filmnél.  Először  Mary  Pickford  cé-
gének  gazdasági  osztályán  dolgozott,  
majd  átkerült  a  Paramounthoz,  ahol  
vágó  lett,  később  forgatókönyvíró,  
míg  végül  rendezett  Első  filmjét,  A  
dicsőséghez  vezető  utat  1926-ban  ké-
szítette;  a  filmtörténeti  tanulmányok  
dicsérik  stiláris  változatosságáért.  
Negyven  évig  dolgozott  ezután  majd-
nem  teljesen  folyamatosan  (!),  azo-

Howard 

nos színvonalon  és  két  film  kivételé-
vel  végig  jelentős  kasszasikerrei  
Meggyőződése  volt,  hogy  a  filmnek  
napra  kész  árunak  kell  lennie,  ami  
pontosan  arról  és  úgy  beszél  nézői-
nek,  amiről  ők  éppen  hallani  akar-
nak.  Munkáját  egyfajta  „realizátori"  
tevékenységnek  tekintette  és  a  fran-
cia  „mise  en  scéne"  elnevezést  érez-
te  a legkifejezőbbnek  vele  kapcsolat-
ban.  A  legragyogóbb  forgatókönyv-
írókkal,  Ben  Hechttel,  Leigh  Bra-
ckett-tel  és  William  Faulknerral dol-
gozott  együtt  (ezek  mindegyike  több-
ször  állította,  hogy  Hawks  egyetlen  
filmje  sem  készült  el  anélkül,  hogy  
a  forgatókönyvbe  bele  ne  írt  volna).  
Bár a minden  szempontból  kifogásta-
lan  forgatókönyv  alapvető  feltétele  
volt  munkájának,  filmjeit  mégsem  
érezhetjük  soha  irodalmi  ízűeknek.  
Hawks  ugyanis  az  irodalmi  anyagot  
tökéletesen  lefordította  jelenetekre,  
figurákra,  gesztusokra,  jellemzőnek  
vélt  szokásokra,  mozdulatokra.  Talán  
nincs  még  egy  rendező  a  filmtört-
netben,  akinek  esetében ennyire  vég-
letesen  igaz  lenne  az  a  megállapítás,  
hogy  művészetének  lényegét  maga-
tartásformák  szembesítése  adja.  Min-
den  figurája  egy-egy  tudatosan  meg-
választott  típust  képvisel,  azonban  

Hawks Howard  Hawks  



emberileg  olyan  árnyaltan,  hitelesen  
Eormálta  meg  őket,  hogy  erre  mindig  
csak  utólag  jövünk  rá,  és  akkor  is  
inkább  érezzük,  mint  tudjuk.  Nála  
érte el szakmai  csúcspontját  az  a  zárt  
dramaturgiai  egységben  gondolkozó  
amerikai  iskola,  amelyik  mindig  
adott  szituációkra  és  figurákra  kon-
centrálva  dolgozott.  Már  filmjeinek  
története  is  többnyire  zárt  helységek-
ben  játszódik  —  sziget,  fülledt  lég-
körű  kisváros,  hosszú,  széles  folyó  
canyonja,  rendőrség  által  lezárt  vá-
ros  vagy  városrész  —,  de  ő  ezt  a  
zártságot  tovább  szűkíti.  Filmjei  
rendkívül  csekély  számú,  mindig  
visszatérő  (és  éppen  ezért  a  koráb-
ban  lejátszódott  jelenetek  által  már  
eieve  motivált)  helyszínt  tartalmaz-
nak.  ami  csak  fokozza  a  nézőkben  a  
szereplők  összezsúfoltságának,  talál-
kozásaik  kikerülhetetlenségének  ér-
zetét.  Ez  a  mesterségesen  leszűkíteti  
környezet  és  túlfűtött  légkör,  már  
önmagában  is  felnagyítja,  akár  a  leg-
apróbb  mozdulatokat,  különös  súlyt  
ad  a  félig  elharapott  mondatfoszlá-
nyoknak  is.  Hawks  hősei  minden  je-
lenetben  és  mindenkivel  szemben  
megméretnek.  Ennek  nem  mond  el-
lent,  hogy  központi  figurákkal  dol-
gozik,  hiszen  egyrészt  velük  szemben  
méretnek  meg  a  többiek,  másrészt  
nekik  is  vannak  állandó  partnereik.  

olyan  ellenpontalakok,  akik  drama-
turgiailag,  pszichikailag,  etikailag  
egyaránt  összetartoznak  (a  Marti-
nique-ban  a  három  „kívülálló:"  
Harry—Síim—Eddie,  a  Rio  Bravo-
ban  és  az  El  Doradoban  a  hagyomá-
nyos  westerneszményeket  képviselő  
John  Wayne—Dean  Martin,'  illetve  
Róbert  Mitchum  duó,  a  Raymond  
Chandler  alapján  készített  Nagy  
álomban  Bogart  és  Bacall  kettőse).  

Meg  kell  jegyeznünk,  hogy  ezek  
a  típusok  pszichikailag  az  adott  kor-
szak  amerikai  társadalmának  nagyon  
reális  megfigyelésein  alapulnak.  A  
néző  felismerte  őket,  pozitív  vagy  ne-
gatív  elvárásai  voltak  velük  szem-
ben.  Hawks  mindenekelőtt  illúziókat  
(sőt  mítoszokat)  akart,  ha  nem  is  ad-
ni,  de  tartósítani  nézőiben.  Ez  a  tö-
rekvése  vezette  arra,  hogy  hőseit  
(realitásuk  megőrzése  mellett)  min-
den  esetben  azonosítsa  azokkal  a  szí-
nészekkel,  akikkel  rendszeresen  ját-
szatta.  A  nézők  nemcsak  azt  tud-
ták.  hogy  az  adott  figuráktól  mit  
várhatnak,  de  pontosan  körülhatá-
rolható  elvárásaik  voltak  Humphrey  
Bogarttal.  Cary  Granttal,  John  
Wayne-nel  vagy Montgomery  Clifttel  
szemben  is.  Ügy  tökéletesített  típu-
sokat,  hogy  új  sztároknak  adott  sen-
kiéhez  nem  mérhető  egyéniséget.  
Nem  csoda,  hogy  máig  a  legtöbb  

Humphrey  Bogart  és  Lauren  Bacall  a  Nagy  álomban  



sztárt  felfedező  rendezője  a  filmtör-
ténetnek. 

Hawksnál  nem  beszélhetünk  jelle-
mek  fejlődéséről,  de  még  apró  vál-
tozásokról  sem.  Hősei  ugyanazokkal  
a  nézetekkel  lépnek  a  színre,  ame-
lyekkel  később  elbuknak  vagy  dia-
dalt  aratnak.  Éppen  önmagukhoz  
való  hűségük  adja  tetteik  jó  értelem-
ben  vett  kiszámíthatóságát,  azt  a  le-
hetőséget  a  nézőnek,  hogy  állandóan  
visszaellenőrizhesse,  cselekedeteikben  
hűek  maradtak-e  önmagukhoz.  Éle-
te  végéig  próbálta  megőrizni  maga,  
hősei  és  közönsége  számára  az  ame-
rikai  pioneer-etika  értékeinek  míto-
szát.  Nemcsak  azokról  a  körülmé-
nyekről  van  itt  szó,  amelyek  a  self-
made  man  kultusz  kialakulását  és  
tradícióinak  tiszteletét  kiváltották  az  
amerikai  lakosság  jelentős  rétegei-
nél.  Hawksot  a  férfias  derekasságon  
túl,  legalább  annyira  érdekelte  az  a  
több-kevesebb  naivitással  ápolt  fair  
play  hagyomány,  amit  ezeknek  a  
férfiaknak  tulajdonított.  Érdeklődé-
sének  irányával  akarva-akaratlan  
csatlakozott  az  amerikai  filmtörténet  
főáramához,  amelynek  lényegi  témá-
ját  adta  ennek  a  mítosznak  a  kiala-
kulása,  majd  degenerálódása.  

Humphrey  Bogart  és  Lauren  Bacall  a  
Martinique-ban 

John  Wayne  és  Angié  Dickinson  a  Rio  
Bravo-ban 



Jelenet  a  Vörös  folyóból  

Menteni  próbálta  a  menthetőt,  en-
nek  a  férfiasságnak  szellemét  akarta  
modernebb  csomagolásban  életre  kel-
teni.  Ez  a  törekvése  adja  férfi  hősei-
nek  zavarbahozóan  nyílt  egyenessé-
gét,  szemérmes  flegmával  takarózó  
érzékenységüket,  bátorságukat  és  hó-
dító  gyámoltalanságukat  a  nőkkel  
szemben.  Bármilyen  furcsán  hangzik,  
annyi  western  (és  az  A1  Capone  éle-
tét.  feldolgozó  Sebhelyesarcú)  rende-
zője  irtózott  az  öncélú  erőszaktól.  

Mint  minden  testi  erejére  büszke  
embert,  Hawksot  is  állandó  félelem-
mel  töltötte  el  az  öregedés  réme.  
Legtöbb  jelentős  filmjében  találunk  
legalább  egy  olyan  figurát,  akinek  
tragédiáját  az  öregség,  a  fizikai  el-
satnyulás  jelenti.  Az  öregségről  szóló  
legfájdalmasabb  vallomás  azonban  
az  El  Dorado.  A  film  mélységét  az  
adja,  hogy  ez  a  probléma  összefonó-
dik  annak  felismerésével,  hogy  hősei,  
eszményei  felett  is  elszállt  az  idő.  
A  film  legsikeresebb  művének,  a  
Rio  Bravonak  a  parafrázisa.  Az  El  
Doradoban  azonban  minden  öregebb,  
egy  világ  agonizál.  John  Wayne-t  
életében  először  súlyosan  megsebesí-
tik  (ráadásul  egy  nő);  feltehetően  
soha  többet  nem  lesz  teljes  értékű  
harcos.  Csak  lézeng,  nincs  helye  ab-
ban  a  világban,  amiben  élnie  kell.  

Igazi  kapcsolatai  sincsenek  egy  asz-
szonyt,  Maudiet  kivéve,  de  itt  az  is  
a  letelepedést,  a  békés  családi  tűz-
helyet  képviseli.  Még  az  alkoholis-
tává  vált,  egykori  harcostárs,  Harrah  
iránti  barátsága  sem  az  igazi  —  in-
kább  a  közös  nosztalgia  tartja  őket  
össze.  Az  igazi  felismerést  azonban  
egy  döbbenetes  jelenet  adja:  egy  
harcba  kényszerített  kölyök,  Luké  
MacDonald  vonaglik  a  Wayne-től  
kapott  gyomorlövés  fájdalmától  és  
kínjában  agyonlövi  magát.  Mindezt  
annál  a Hawksnál,  aki  korábban  nem  
egy  forgatókönyvet  utasított  vissza  
kifejezetten  azért,  mert  öngyilkossá-
got  tartalmaztak.  A  Wayne-gyilkos-
ság  következményeinek  brutális  be-
mutatása  meghatározza  az  egész  
film  hangulatát:  egy  gyerekférfi  nem  
akar  harcolni,  miért  is  harcolna,  hi-
szen  az  egész  szituáció,  amibe  keve-
redett,  hamis.  Itt  már  nem  létezhet  
fair  play.  

Howard  Hawks  személyében,  ná-
lunk  szokatlan  módon,  egyesült  a  
zseniális  üzletember  és  a  művész.  A  
mienkétől  alapvetően  különböző  kul-
turális  struktúrában  alkotott,  és  an-
nak  éppen  legspecifikusabb  vonásait  
állította  művészete  szolgálatába.  

ANTAL  ISTVÁN  



Egy  Oscar  a francia filmnek 
Párizsi  filmlevél  

Hőn  óhajtott  kitüntetéshez  jutott  
a  francia  játékfilmgyártás.  Az  idei  
Oscar-díjak  odaítélése  alkalmával  a  
filmművészet  egyik  legrangosabb  
nemzetközi  megtiszteltetésében  ré-
szesült  az  Előttem  az  élet  című  fran-
cia  dráma.  A  dicsőség  voltaképpen  
Simoné  Signorét  nevéhez  fűződik.  
Két  évtizeden  belül  ez  a  második  
alkalom,  amikor  az  ő  személyes  va-
rázsa,  ritka  tehetsége  és  meggyőző  
egyénisége  vívja  ki  az  amerikai  elis-
merést  a  francia  filmművészet  szá-
mára. 

Első  ízben  1958-ban  nyerte  el  Si-
moné  Signorét  az  Oscar-díjat,  a  leg-
jobb  női  alakításért  kitűzött  jutal-
mat.-Akkor  már  tizenkét  éve  ismert  
európai  színésznő  volt,  hisz  pályafu-
tása  közvetlen  a  felszabadulást  kö-
vető  esztendőkben  első  férje,  Yves  
Aliegret  rendező  oldalán  kezdődött.  
Az  Oscarért  azonban  olyan  vetély-
társakkal  kellett  abban  az  esztendő-
ben  megküzdenie,  mint  Katherine  
Hepburn,  Elisabeth  Taylor  és  Doris  
Day.  A  díjat  a  Hely  a  tetőn  című  
filmben  nyújtott  alakításáért  kapta,  
s  ugyanezt  jutalmazták  nagydíjjal  az  
1958-as  Cannes-i  fesztiválon  is.  Ak-
kor  szépséges,  hódító  fiatalasszonyt  
elevenített  meg, most  egy  halála  előtt  
álló  beteg,  de  leküzdhetetlen  ener-
giájú  öregasszonyt,  Madame  Rosa-t.  
Mert  jóllehet  a  kitüntetés  az  elis-
merő  oklevél  szerint  a  filmnek  szól,  
valójában  azonban  az  érdem  első-
sorban  Simoné  Signoret-é,  akinek  
kivételes  alakítása  mind  a  kritika,  
mind  a  közönség  körében  osztatlan  
elismerést  aratott.  Egy  idős  zsidó  
asszonyt  jelenít  meg,  aki  minden  
energiáját,  vagyonát  elhagyott  gye-
rekek  —  javarészt  prostituáltak  le-
származottai  —  védelmére  és  nevelé-
sére  fordítja.  Fiatal  korában  ő  is  er-
re  a  kenyérkeresetre  kényszerült,  de  
céltudatos  ravaszságával,  kemény  
akaratával  felküzdötte  magát.  Ki-
sebb  vagyonra  tett  szert,  s  most  éle-
tét  az  elhagyott  gyermekek  meg-
mentésének  szenteli.  A  film  ennek  
az  asszonynak  utolsó  hónapjait  áb-

rázolja,  s  a  féltésnek,  ragaszko-
dásnak  azt  a  légkörét,  amely  gyá-
moltjai,  különösen  egy  Mohamed  ne-
vű  kisfiú  részéről  körülveszi.  A  fil-
met  Emilé  Ajar  nagy  sikert  aratott,  
magyarra  is  lefordított  Előttem  az  
élet  című  regénye  alapján  Moshe  
Mizrahi  vitte  filmre.  

Egyöntetű  elismerés  fogadta  a  kri-
tika  részéről  a  Zöld  szoba  című  mű-
vet.  Az  igényes,  művészi  értékű  al-
kotás  Frangois  Truffautnak,  napja-
ink  legelismertebb  francia  rendező-
jének  műve.  ö  alakítja  a  film  fősze-
repét  is. A történetet Henry James el-
beszélései  alapján  Jean  Gruault-val  
írta,  aki  az  utóbbi  esztendőkben  ál-
landó  partnere  forgatókönyvei  meg-

Simone  Signorét  az  Előttem  az  élet-ben.  
Rendező:  Moshe  Mizrahi  



Annié  Glrardot  és  Louis  de  Funés  —  
Claude Zidi: Szennyeződés  című filmjében  

alkotásában.  Gondolatilag  a  film  té-
mája  a  halál,  pontosabban  az  ember  
és  a  halál  rejtélyes,  izgalmasan,  el-
lentmondásos  viszonya.  A  történet  
röviddel  az  első  világháború  utáni  
időkben  játszódik.  Hősünk  Julién  
testileg  sértetlenül  tért  vissza  az  
iszonyú  mészárlásból,  ahol  annyi  
milliónyian  pusztultak  el.  De  köz-
ben  meghalt  a  felesége.  Szenvedélyes  
vonzalmat  érez  az  elhunyt  élettárs  
iránt.  És  a  zöld  szoba,  felesége  volt  
lakóhelye,  az  a  tér,  ahová  a  kultikus  
ragaszkodás  megnyilvánulásai  össz-
pontosulnak.  Az  emlékek  felkutatása  
közben  találkozik  egy  leánnyal,  akit  
ugyancsak  egy  halott  férfi  emlé-
}ce  tart  bűvöletében.  A  közös  sors  
összekapcsolja  őket,  ám el  is  választ-
ja  a  két  embert,  mert  a  halott  férfi  
egészen  mást  jelent  Julién,  mint  a  
leány  életében.  

A  francia  filmművészet  másik  fi-
gyelemre  méltó  teljesítménye  csali  
most  került  a  közönség  elé.  Rende-
zője  André  Cayatte.  Negyedszázados  
pályafutása  alatt  tizenhat  játékfilmet  
készített.  Elkötelezett,  haladó  gondol-

kodású  művész,  aki  első  művével,  
Az  özönvíz  előtt  című  filmjével  való-
sággal  berobbant  a  filmművészet  vi-
lágába  és  ezzel  az  1953-as  Cannes-i  

Monica  Vitti  és  Francois  Périer  az  Államérdek  című  filmben.  Rendező:  André  Cayatte  



fesztiválon  a  nemzetközi  nagydíjat  
nyerte  el.  1960-ban  a  velencei  bien-
nálén  szintén  a  fődíjjal,  az  Arany  
oroszlánnal  tüntették  ki  az  Átkelés  
a  Rajnán  című  filmjéért.  Legújabb,  
Az  államérdek  című  művében,  ké-
nyes,  izgalmas  politikai  témához  
nyúl.  Ezúttal  is  élesen  leleplező,  
pamfletszerű,  polémikus  a  hangvé-
tele.  Leleplezésének  éle  a  fantaszti-
kus  méreteket  öltött  nemzetközi  
fegyverkereskedelem  ellenj  irányul.  
Konkrétan  a  francia  fegyverkeres-
kedők  lelkiismeretlenségére  és  fele-
lőtlenségére  mutat  rá.  Drámai  törté-
netében  azt  hangsúlyozza,  hogy  a  
fegyverekkel  űzött  világméretű  
tranzakciók  nem  hasonlíthatók  a  
többi  nagy,  nemzetközi  kereskedelmi  
manipulációkhoz.  Méreteikben  és  je-
lentőségükben  felülmúlják  a  kábító-
szer  csempészést  is.  A  fegyverkeres-
kedésben  ugyanis  közvetlenül  érde-
kelt  maga  az  állam  is.  Jelen  esetben  
a  francia  államrendszer,  amely  tel-
jes  diplomáciai,  katonai  apparátusá-
val  támogatja  a  piszkos  ügyleteket.  
A  történet  Afrikában  bonyolódik:  
francia  ügynökök  szándékosan  rob-
bantanak  ki  egy  országban  a  hata-
lom  és  a  kívülről  támogatott  láza-

Alain  Delon  —  Georges  Laulner:  Egy  
rohadt  alak  halála  című  filmjében  



Francois  Truffaut  Zöld  szoba  cimű  filmjében  

dók  között,  csupán  hogy  mindkettőt  
busás  profit  ellenében  ellássák  fegy-
verekkel.  A  Cayatte  rendezte  film  
főszerepeit  Jean  Yanne,  Monica  Vitti  
és  Francois  Périer  alakítják.  

Érdekes  politikai  témát  feszeget  a  
bűnügyi  történet  műfajában  Georges  
Lautraer,  aki  a  francia  filmművészet  
egyik  legsikeresebb  alkotója.  Tizen-
két  óv  alatt  húsz  filmet  jegyzett  és  
valamennyi  —  siker  volt.  Az  Egy  
rohadt  alak  halála  című  új  művében  
a  vidéki  francia  politikai  élet  posvá-
ny át  kavarja  fel.  A  kulisszák  mögött  
húzódó  személyi  érdekeket,  bűnös  
manipulációkat,  maffiákat  és  a  sok-
szor  vérre  menő  vetélkedéseket.  A  
film  főhőse  Aláin  Delon,  aki  tovább-
ra  ,is  a  legnépszerűbb  francia  szí-
nész.  1978-ban  négy  film  főszerepét  
alakította.  Partnerei:  Mireille  Darc  
és  Qrnella  Muti.  

Biztos  kasszasikernek  ígérkezik  
Louis  de  Funés  és  Annié  Girardot  
legújabb  közös  vállalkozása,  a  Ziza-
nie  (Szennyeződés),  amely  a  környe-
zetvédelemmel  kapcsolatos  kampá-

nyokat,  a  lázat,  a  politikai  manipu-
lációkat  leplezi  le  harsány  komédia  
formájában. 

Beszámolónk  végére  hagytunk  né-
hány  jellemző  adatot  a  francia  mozi-
látogatás  1977-es  mérlegébőL  Az  év  
anyagilag  legsikeresebb  tíz  filmje  
között  öt  francia,  négy  amerikai  és  
egy  angol  filmet  találunk.  A  piacot  
tehát  továbbra  is  az  amerikai,  fran-
cia  produkciók  uralják.  Van  azonban  
két említésre  méltó  érdekes  tünet.  Az  
év kasszasikerei közé tartozik Jacques 
Taiti  hosszú  esztendők  óta  nem  
játszott  három  filmjének,  Az  ünnep-
nap nak,  az  Hulot  úr  nyara inak  és  a  
Nagybácsinak  a  felújítása.  A  szak-
sajtó  az év  igazi  eseményeként  azon-
ban  azt  értékeli,  hogy  egy  elsőfilmes  
rendezőnő,  Diane  Kurysa  Menta  dia-
boló  című,  a serdülőkor  problémáival  
foglalkozó  művével  kiugró  sikert  
aratott.  A  filmet  négy  hét  alatt  kö-
zel  fél  millió  néző  tekintette  meg.  Az  
első  hónapban  felváltva  szerepelt  a  
leglátogatottabb  filmek  listáján  az  
első  és  a  második  helven.  

V.  M.  



„A tévében 
nehezebb 
kísérletezni..." 

BESZÉLGETÉS  MIHÁLYFI  IMRÉVEL  

Húsz  éve  sincs,  hogy  Mihály fi  Im-
re  —  Bán  Frigyes,  Keleti  Márton,  
Várkonyi  Zoltán,  Gertler  Viktor  fia-
tal  asszisztense  —  előtt  megnyílt  a  
Lehetőség;  bekerülni  a  tévébe  és  ön-
állóan  rendezni.  Nem  habozott,  úgy  
érezte,  a  -filmgyárban  ilyen  alkalom-
ra  talán  még  évekig  kell  várnia,  —  
akkortájt  negyvenen  alul  nem  igen  
jutott  rendező  műteremhez.  Azóta  
több,  mint  negyven  tévéfilmet-játé-
kot  rendezett,  köztük  olyanokat,  
mint:  Menekülés  a  börtönbe  (Cannes,  
Eurovízió  nagydíja),  Ivan  Iljics  halá-
la  (a  főszereplő  Básti  Lajos  Monté  
Carlóban  és  Prágában  megkapta  a  
férfialakítás  nagydíját),  Három  ta-
lálkozás  (Prága,  rendezés  díja) . . .  Az  
Utak-ait  (Cannes,  zsűri  különdíja)  13,  
a  Honfoglalást  öt,  a  Sellő  a  pecsét-
gyűrűn-1,  a  Téli  sport-ot  kilenc  or-
szág  vette  át.  Első  rendezése,  a  Ho-
tel  Germánia,  még  egyenes  adásban  
ment,  a  színészek  úgy  játszottak,  
mint  a  színpadon,  tehát  az  ismétlés,  
javítás,  vágás minden  lehetősége  nél-
kül. 

Ebben  a  kezdeti  időszakban  Mi-
hályfi  is,  mint  a  többiek,  akik  vele  
indultak  —  Zsurzs  Éva,  Szőnyi  G.  
Sándor,  Dömölky  János  —,  minden-
ben  részt  vett:  híradó,  riport,  doku-
mentumfilm,  tévéjáték.  Indulásnak,  
tapasztalatgyűjtésnek  változatos  is-
kola  volt.  

—  Hogyan  kezdett  hozzá?  Volt-e  
valami  elképzelése  arról,  milyen  is  
legyen  a  tévé film,  hogyan  hatnak  a  

mozifilm  kifejezési  eszközei  a  tévé  
jóval  kisebb  képernyőjén?  

—  Semmilyen  elképzelésem  nem  
volt:  sem  nekem,  sem  a  többieknek.  
A  tévé gyerekcipőkben  járt  s mi  ben-
ne:  csecsemőtopánkákban.  Inkább  
ösztönösen,  mint  tudatosan  próbál-
gattuk,  keresltük  az  utakat.  Azt  ha-
marosan  észrevettük:  az  egy  hely-
színen  játszódó  feszes,  izgalmas  cse-
lekményű  irodalmi  anyag  nagyon  is  
alkalmas  a  képernyőre.  Azóta  már  
persze  tudjuk,  az  inkább  a  színház-
hoz,  mint  a  filmhez  hasonlított.  Azt  
is  látnunk  kellett,  a  színháztól  a  té-
véjáték  alapvetően  különbözik  ab-
ban,  hogy  a  kamera  az  emberi  arcot  
kinagyítja  s  így  a  kifejezések,  az  ér-
zelmek olyan világa  látható  az  arcon,  
a  képernyőn,  ami  színpadon  soha. Az 
első  években  nem  magam  választot-
tam  a  forgatókönyveket,  hanem  fel-
adatokat  kaptam.  Főgondom  az  volt,  
hogy  az  adott  anyagba  beleolvadva  
tudjam  a  saját  mondanivalómat  ér-
vényesíteni  s  a  képernyő  speciális,  
színpadtól,  mozivászontól  különböző  
lehetőségeit  kihasználni.  

—  Legtöbb  filmjének  szerzője  ma-
gyar  író,  köztük  Örsi  Ferenc,  Hámori  
Ottó,  Cserhalmi  Imre,  Illés  Béla,  
Thurzó  Gábor,  Bor  Ambrus,  Illés  
Endre,  Vészi  Endre,  Páskándi  Géza,  
Dobozi  Imre,  Galgóczi  Erzsébet...  
Azon  túl,  hogy  többnyire  mai  témák-
hoz  vonzódik,  milyen  más  szempon-
tok  vezetik  a  választásban?  

—  Mindig  érdekeltek  a  dokumen-
tarista  hitelességű,  történelmi,  poli-
tikai  írások.  1963-ban  forgattam  Illés  
Béla  regényéből,  Thurzó  Gábor  for-
gatókönyve  alapján  az  első  tévé—  
MAFILM  koprodukciót,  a  három  
részes  Honfoglalást.  Ide  sorolnám  
a  Berkesi  András  regényéből  készült  
Sellő  a  pecsétgyűrűn-t,  amely  izgal-
mas-kalandos cselekményével vonzott 
egyrészt,  másrészt  a  regény  Salgó-
figurájában  azonnal  Pécsi  Sándort  
láttam.  Örsi  Ferenc,  Mészöly  Tibor  
Oly  korban  éltünk-jót  is  azért  érez-
tem  a  magaménak,  mert  a  közelmúlt  
néhány  történelmi  epizódját  mutat-
ta  be.  Nem  vagyok  híve  a szerzői  fil-
meknek,  irodalmi  alapanyagok  nél-
kül  nem  tudok  dolgozni.  Többnyire  
olyan  regény,  novella  köt  le,  amely-
ben  az  enyéimhez  hasonló  gondola-
tokat,  gondokat,  konfliktusokat  talá-
lok.  De  például  Hunyady  Sándor  

TELEVÍZIÓ 



Francois  Truffaut  Zöld  szoba  című  filmjében  

dók  között,  csupán  hogy  mindkettőt  
busás  profit  ellenében  ellássák  fegy-
verekkel.  A  Cayatte  rendezte  film  
főszerepeit  Jean  Yanne,  Monica  Vitti  
és  Francois  Pórier  alakítják.  

Érdekes  politikai  témát  feszeget  a  
bűnügyi  történet  műfajában  Georges  
Lautner,  aki  a  francia  filmművészet  
egyik  legsikeresebb  alkotója.  Tizen-
két  óv  alatt  húsz  filmet  jegyzett  és  
valamennyi  —  siker  volt.  Az  Egy  
rohadt  alak  halála  című  új  művében  
a  vidéki  francia  politikai  élet  posvá-
nyát  kavarja  fel.  A  kulisszák  mögött  
húzódó  személyi  érdekeket,  bűnös  
manipulációkat,  maffiákat  és  a  sok-
szor  vérre  menő  vetélkedéseket.  A  
film  főhőse  Alain  Delon,  aki  tovább-
ra  is  a  legnépszerűbb  francia  szí-
nész.  1978-ban  négy  film  főszerepét  
alakította.  Partnerei:  Mireille  Darc  
és  Qrnella  Muti.  

Biztos  kasszasikernek  ígérkezik  
Louis  de  Funés  és  Annié  Girardot  
legújabb  közös  vállalkozása,  a  Ziza-
nie  (Szennyeződés),  amely  a  környe-
zetvédelemmel  kapcsolatos  kampá-

nyokat,  a  lázat,  a  politikai  manipu-
lációkat  leplezi  le  harsány  komédia  
formájában. 

Beszámolónk  végére  hagytunk  né-
hány  jellemző  adatot  a  francia  mozi-
látogatás  1977-es  mérlegéből.  Az  év  
anyagilag  legsikeresebb  tíz  filmje  
között  öt  francia,  négy  amerikai  és  
egy  angol  filmet  találunk.  A  piacot  
tehát  továbbra  is  az  amerikai,  fran-
cia  produkciók  uralják.  Van  azonban  
két említésre  méltó  érdekes  tünet.  Az  
év kasszasikerei közé tartozik Jacques 
Talti  hosszú  esztendők  óta  nem  
játszott  három  filmjének,  A.z  ünnep-
napnak,  az  Hulot  úr  nyaralnak  és  a  
Nagybácsinak  a  felújítása.  A  szak-
sajtó  az év  igazi  eseményeként  azon-
ban  azt  értékeli,  hogy  egy  elsőfilmes  
rendezőnő,  Diane  Kutya a Menta  dia-
boló  című,  a serdülőkor  problémáival  
foglalkozó  művével  kiugró  sikert  
aratott.  A  filmet  négy  hét  alatt  kö-
zel  fél  millió  néző  tekintette  meg.  Az  
első  hónapban  felváltva  szerepelt  a  
leglátogatottabb  filmek  listáján  az  
első  és  a  második  helyen.  

V.  M.  
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„A tévében 
nehezebb 
kísérletezni..." 

BESZÉLGETÉS  MIHÁLYFI  IMRÉVEL  

Húsz  éve  sincs,  hogy  Mihályfi  Im-
re  —  Bán  Frigyes,  Keleti  Márton,  
Várkonyi  Zoltán,  Gertler  Viktor  fia-
tal  asszisztense  —  előtt  megnyílt  a  
lehetőség;  bekerülni  a  tévébe  és  ön-
állóan  rendezni.  Nem  habozott,  úgy  
érezte,  a filmgyárban  ilyen  alkalom-
ra  talán  még  évekig  kell  várnia,  —  
akkortájt  negyvenen  alul  nem  igen  
jutott  rendező  műteremhez.  Azóta  
több,  mint  negyven  tévéfilmet-játé-
kot  rendezett,  köztük  olyanokat,  
mint:  Menekülés  a  börtönbe  (Cannes,  
Eurovízió  nagydíja),  Ivan  Iljics  halá-
la  (a  főszereplő  Básti  Lajos  Monté  
Carlóban  és  Prágában  megkapta  a  
férfialakítás  nagydíját),  Három  ta-
lálkozás  (Prága,  rendezés  díja) . . .  Az  
Utakrait (Cannes,  zsűri  különdíja)  13,  
a  Honfoglalást  öt,  a  Sellő  a  pecsét-
gyűrűn-  1,  a  Téli  sport-ot  kilenc  or-
szág  vette  át.  Első  rendezése,  a  Ho-
tel  Germánia,  még  egyenes  adásban  
ment,  a  színészek  úgy  játszottak,  
mint  a  színpadon,  tehát  az  ismétlés,  
javítás,  vágás minden  lehetősége  nél-
kül. 

Ebben  a  kezdeti  időszakban  Mi-
hályfi  is,  mint  a  többiek,  akik  vele  
indultak  —  Zsurzs  Éva,  Szőnyi  G.  
Sándor,  Dömölky  János  —,  minden-
ben  részt  vett:  híradó,  riport,  doku-
mentumfilm,  tévéjáték.  Indulásnak,  
tapasztalatgyűjtésnek  változatos  is-
kola  volt  

—  Hogyan  kezdett  hozzá?  Volt-e  
valami  elképzelése  arról,  milyen  is  
legyen  a  tévéfilm,  hogyan  hatnak  a  

mozifilm  kifejezési  eszközei  a  tévé  
jóval  kisebb  képernyőjén?  

—  Semmilyen  elképzelésem  nem  
volt:  sem  nekem,  sem  a  többieknek.  
A  tévé gyerekcipőkben  járt  s mi  ben-
ne:  csecsemőtopánkákban.  Inkább  
ösztönösen,  mint  tudatosan  próbál-
gattuk,  keresltük  az  utakat.  Azt  ha-
marosan  észrevettük:  az  egy  hely-
színen  játszódó  feszes,  izgalmas  cse-
lekményű  irodalmi  anyag  nagyon  is  
alkalmas  a  képernyőre.  Azóta  már  
persze  tudjuk,  az  inkább  a  színház-
hoz,  mint  a  filmhez  hasonlított.  Azt  
is  látnunk  kellett,  a  színháztól  a  té-
véjáték  alapvetően  különbözik  ab-
ban,  hogy  a  kamera  az  emberi  arcot  
kinagyítja  s  így  a  kifejezések,  az  ér-
zelmek  olyan  világa  látható  az arcon, 
a  képernyőn,  ami  színpadon  soha. Az 
első  években  nem  magam  választot-
tam  a  forgatókönyveket,  hanem  fel-
adatokat  kaptam.  Főgondom  az  volt,  
hogy  az  adott  anyagba  beleolvadva  
tudjam  a  saját  mondanivalómat  ér-
vényesíteni  s  a  képernyő  speciális,  
színpadtól,  mozivászontól  különböző  
lehetőségeit  kihasználni.  

—  Legtöbb  filmjének  szerzője  ma-
gyar  író,  köztük  Örsi  Ferenc,  Hámori  
Ottó,  Cserhalmi  Imre,  Illés  Béla,  
Thurzó  Gábor,  Bor  Ambrus,  Illés  
Endre,  Vészi  Endre,  Páskándi  Géza.  
Dobozi  Imre,  Galgóczi  Erzsébet...  
Azon  túl,  hogy  többnyire  mai  témák-
hoz  vonzódik,  milyen  más  szempon-
tok  vezetik  a  választásban?  

—  Mindig  érdekeltek  a  dokumen-
tarista  hitelességű,  történelmi,  poli-
tikai  írások.  1963-ban  forgattam  Illés  
Béla  regényéből,  Thurzó  Gábor  for-
gatókönyve  alapján  az  első  tévé—  
MAFILM  koprodukciót,  a  három  
részes  Honfoglalást.  Ide  sorolnám  
a  Berkesi  András  regényéből  készült  
Sellő  a  pecsétgyűrűn-t,  amely  izgal-
mas-kalandos cselekményével vonzott 
egyrészt,  másrészt  a  regény  Salgó-
figurájában  azonnal  Pécsi  Sándort  
láttam.  Örsi  Ferenc,  Mészöly  Tibor  
Oly  korban  éltünk-jét  is  azért  érez-
tem  a  magaménak,  mert  a  közelmúlt  
néhány  történelmi  epizódját  mutat-
ta  be.  Nem  vagyok  híve  a szerzői  fil-
meknek,  irodalmi  alapanyagok  nél-
kül  nem  tudok  dolgozni.  Többnyire  
olyan  regény,  novella  köt  le,  amely-
ben  az  enyéimhez  hasonló  gondola-
tokat,  gondokat,  konfliktusokat  talá-
lok.  De  például  Hunyady  Sándor  



Téli  sport-ja  elsősorban  hangulatával  
fogott  meg.  Persze,  olykor  tévedek  is.  
Belelátok,  beleérzek,  beleolvasok  
egy-egy  irodalmi  alkotásba  olyasmit  
is,  ami  nincs  benne.  

—  A  filmrendezők  jóval  kevesebb  
filmet  forgatnak,  mim  a  tévérende-
zők.  Ezek  szerint  könnyebb  a  tévé-
ben  tévedni...  

—  Könnyebb.  S  visszatérve  be-
szélgetésünk  elejére,  ez  is  fontos  kü-
lönbség  a  tévéfilm  és  a mozifilm  kö-
zött.  Más  felkészültséggel,  stresszel,  
igénnyel  és  izgalommal  kezd  forga-
táshoz  a  rendező,  aki  legközelebb  jó,  
ha  két  év  múlva  kerül  műterembe,  
mint  az,  aki  három-négy  hónapon-
ként  forgathat  új  filmet.  A  filmren-
dező,  éppen  ezért,  „mindent  bele"  
akar  adni,  százszor  is  meggondolja,  
mit  is  válasszon.  S  talán  éppen  ezért  
bizonyos  görcsben  dolgozik  —  ami  
remekműveket  is  eredményezhet  —  
nehezebben  birkózik  az  anyaggal,  
mint  a  tévérendező,  akinek  nem  fel-
tétlenül  kötelező  évente  háromszor  
élete  „nagy  művét"  megalkotnia.  Bár,  
természetesen,  mindig  ezt  szeretné.  
A  tévérendező,  éppen  mert  sokat  for-
gat,  többféle  műfajú,  fajsúlyú  témá-
val  is  próbálkozhat.  Mindebből  az  
következnék,  hogy  a  tévében  köny-
nyebb  kísérletezni,  mint  a  filmnél.  
Nos,  bármilyen  meglepő,  nem  így  
van.  Talán,  mert  többen  nézik,  na-
gyobb  a sugara,  a  hatása . . .  Nem  tu-

Kállai  Ferenc  és  Drahota  Andrea  
a  Beszélgetések  Szokratésszel  című  film-

ben 

dom.  Tény,  hogy  minden,  az  általá-
nostól,  megszokottól  eltérő  alkotás  
heves,  azonnali  ellenállásba  ütközik,  
mind  a  nézők,  mind  a  kritikusok  kö-
rében.  Ez  a  fogadtatás  pedig  hosz-
szabb  időre  kedvét  szegi  az  újabb  
kísérletezőknek.  Amiben,  úgy  érzem  
rokon  a  sorsa  a  tévé-  és  a  mozifilm-
rendezőnek,  az  a  következő:  a  '„mű-,  
vészi  rang",  a  „besorolás"  mércé-
je az úgynevezett „magas  színvonalú"  
alkotás.  íratlan  törvény,  hogy  köny-
nyed,  játékos  mű,  amely  csak  a  né-
ző  szórakoztatására  készült,  nem  le-
het  ilyen.  Márpedig  a  képernyő  pa-
lettáján  minden  szín  fontos.  S  nem  
tartom  helyesnek  a  mérleg  nyelvét  
eleve  a  súlyos  témák  felé  billenteni.  
Annál  kevésbé,  mert  a  tévé  műsorai-
nak  fontos  tartozékai  a  színvonalas,  
szórakoztató  filmek,  játékok,  soroza-
tok.  S  nem  tudom,  helyes-e  a  mai  
állapot:  külön  szórakoztató  drama-
turgia  alakult.  Ezzel  mintegy  azt  su-
galmazva  —  ami  persze  nem  lehet  
igaz  —,  hogy  ami  más  osztályokon  
készült,  az  nem  szórakoztató.  Más  
utakat,  megoldásokat  kellene  keres-
nünk  a  tévéfilmek  készítésében.  Az  
objektív -helyzet  ugyanis  az,  hogy  bi-
zonyos  szempontból  ma  rosszabb  kö-
rülmények  között  dolgozunk,  mint  a  
hatvanas  években.  

—  Mire  vonatkozik  ez  a  „rosszabb"  
jelző?  Technikai,  irodalmi  előfeltéte-
lekre,  munkakörülményekre?  

—  Mindháromra!  A  kezdeti  kor-
szak  évi  10—15  eredeti  tévéfilmjé-
vel  szemben  ma  a  drámai  osztályon  
80,  a  szórakoztató  osztályon  20,  az  
ifjúsági  osztályon  és  más  osztályokon  
további  10—20  tévéjáték  és  film  ké-
szül  évente.  A  technikai  feltételek,  
főleg  gépek,  stúdiók  berendezése  ja-
vult  ugyan,  de  az  „emberi  infra-
struktúra",  a  kiszolgáló  személyzet  
felkészülési  lehetősége  nem.  A  film-
gyárban  forgatott,  mozivászonra  
szánt  film  körül  óriási  szellemi  és  
anyagi  erőket  mozgósítanak,  ezzel  
szemben  a  tévéfilmnél,  hogy  egyebet  
ne  mondjak,  az  operatőr  például  
szinte  az  utolsó  pillanatban  „ugrik  
be",  kimarad  tehát  az  előkészületek-
ből,  együttgondolkozásból.  A  túlter-
helt  színészekre  s  a  film  egyéb  köz-
reműködőire  ugyanez  áll.  És  ne  fe-
lejtsük:  egy  tévéfilmrendező  3—4 fil-
met  forgat,  az operatőr  10, a  gyártás-
vezető  10—12  produkcióban  dolgo-



Tarján  Györgyi  és  Gera  Zoltán  (Kiss  Júlia  (elvételei)  

zik  évente.  Ugyanakkor:  az  elvárás,  
a  kritika  ugyanolyan  igénnyel,  mér-
cével  méri  a  tévéfilmet,  mint  a  mo-
zifilmet.  Teljes  joggal,  egyébként.  
Mindez  együtt,  úgy  érzem, sok  zavar,  
tisztázatlan  helyzet  forrása.  Egy  jel-
lemző  adat:  az  összes  szocialista  or-
szágok  közül  a  magyar  tévében  jut  
egy  műsorpercre  a  legkevesebb  ki-
szolgáló  személyzet.  

—  S  mi  a  jelenlegi  helyzet  az  iro-
dalmi  alapanyagok  terén?  

—  Szinte  kimerítettük  a  kortársi  
és  a  klasszikus  magyar  irodalom  té-
vésíthető  alkotásait.  Egyes  rendezők  
ezen  úgy  segítenek,  hogy  maguk  ír-
ják  a  filmjeiket.  Mint  már  említet-
tem,  számomra  ez  nem  járható  út,  
de  azt  hiszem,  mások  számára  sem  
követhető  rendszeresen.  A  megoldás  
az  volna,  ha  a  tévé  másfajta  drama-
turgiával,  és  más,  elönyösebb  anya-
gi  lehetőségékkel  önálló,  egyenesen  
tévére  készült  művek  írására  ösztö-
nözné  az  írókat.  Elenyészően  kevés  a  
felkérésünkre  írt  forgatókönyv,  no-
vella,  regény  alapján  készült,  tehát  
önálló  tévéfilm.  A  mai  módszerek  
nem  megfelelőek.  A  rendező  azért  
is  kényszerül  kész  anyaghoz  nyúlni,  
mert  abból  többet  lát,  mintha  egy  
író  beküld  egy  10—15 oldalas  szinop-
szist.  Az  ilyen  vázlatos  mű  —  zsák-
bamacska.  A  rendezőt  a  megítélés-
nél  sokszor  a saját  rutinja  is  becsap-
ja.  Ha  a  tévé  nem  talál  megoldást  
az  írók  fokozottabb  serkentésére,  af-
féle  irodalomszervezésre,  tartok  tőle:  

hogy  újra  meg  kell  filmesítenünk  
azokat  a  regényeket,  amelyeket  már  
tévére  adaptáltunk,  vagy  elővesszük  
az  eddig  félretett  gyengébb,  másod-
rendű  műveket  s  poros  ásafcag  fil-
meket  sugárzunk.  

—  Min  dolgozik  jelenleg?  
—  Egy  szovjet  író,  Radzinszkij:  

Beszélgetések  Szokratésszel  című  
munkáját  viszem  a  képernyőre,  Kál-
lai  Ferenccel  a  főszerepben.  Egy  
mondattal:  a  dogma  születésének  
drámája  ez  a  mű,  ma  is  érvényes  
emberi  mondanivalóval.  A  cselek-
mény  egy  lakomán  játszódik, Szókra-
tész  és  barátai,  tanítványai  körében.  
Amikor  a  játék  kezdődik,  Szókratészt 
már  bevádolták,  ő  is,  a  jelenlevők  is  
tudják:  meg  kell  halnia.  A" film  kö-
zéppontjában  Szókratész  viselkedése,  
magatartása  áll;  az  utolsó  percig  nyi-
tott  a  változó  világ  jelenségei  iránt.  
A  másik  munka,  ami  foglalkoztat:  
Nádas  Péter:  Egy  újságíró  feljegy-
zései,  a  tévé  pályázatára  érkezett,  
mai  társadalmi  kérdéseket  boncoló  
alkotás.  De  már  töröm  a  fejem,  be-
szélgetek  írókkal,  olvasok  —  keresem  
a  következő  témát.  Egyébként  húsz  
éve  már  évről  évre  így  van  ez.  És  
mindig  úgy  érzem, rohannak  a  hetek,  
nincs  mód,  hely,  idő  nyugodtan,  el-
mélyülten  kibontani  a  problémákat.  
Húsz  éve érzem,  de  nem  tudom  meg-
szokni:  a  szerencse  és  a  véletlen  ki-
számíthatatlan  találkozásainak  függ-
vénve  vagvok.  

PONGRACZ  ZSUZSA  



A  vita  és  műhelymunka  
Ha  leegyszerűsítve  is,  de  azért  nem  igaztalanul  

mondhatjuk,  hogy  kétféle  vitát  ismer  televíziónk.  
Az  egyikben  —  további  egyszerűsítéssel  „munkás-
vitá"-nak  neveznénk  —  egy  gyár  vágy  üzemrész  me-
lósait, művezetőit, technikusait  mutatja, amint  (rend-
szerint  egy  gyakorlati,  vagy  hétköznapi  témához  
szervesen  kapcsolódóan  etikai  kérdésen)  spontánul  
disputálnak.  Általában  nagyobb  riportfilmekben  ta-
lálkozunk  ezekkel  az  igazuk  —  vagy  tévedésük  —  
mellett  ágáló  munkásokkal  (néha  parasztokkal),  de  
helyet  kaptak  már  ilyen  képsorok  a  tévéhíradóban,  
vagy  nagyobb  műsor-blokkokban  is.  

Míg  az  említett  vita-típus  lényege  az  operatőr  ál-
tal  „színezett'  alkalmiság,  az  „értelmiségi  viták"-ban  
(nevezzük  így)  a  néző  akkor  is  ott  látja  a  forgató-
könyvet,  ha  a  meghívott  vitázok  nem  papírról  ol-
vassák  szövegeiket.  Ezek  a  műsorők  is  rendszerint  
önállóak,  de  szintén  szerepet  kaptak  —  és  kapnak  —  
dokumentumfilmekben,  mint  ama  bölcs  kiskollektí-
vák,  amelyek  levonják  a  megfelelő  tanulságot.  

Mindkét  „műfaj"-ban  láttunk  már  jó  és  gyenge  
vitákat.  A  spontaneitás  nem  szükségképpen  véd  meg  
az  unalomtól,  de  a  megtervezettség  sem  a  kapko-
dástól  és  ürességtől.  

Nem  a  viták  számbeli  bővítése  érdekében,  minő-
ségileg  lehetne  hasznos,  ha  a  tévé  —  akár  különbö-
ző  állandó  műsorukba  illesztve,  akár  önállóan  —  
élni  tudna  egy  általa  eddig  elhanyagolt  vita-típussal.  
Amely  egyszerre  „munkásvita"  és  „értelmiségi  vi-
ta",  spontán  és  megtervezett,  gyakorlati  és  elvi  dis-
puta.  Tudjuk,  hogy  az  országban  egy  sor  olyan  szo-
ciológiai  —  ás  benne  művelődés-szociológiai  —  „fel-
mérés"  folyik,  amelynek  során  a  kutatók  megbeszé-
lik,  megvitatják  egy  olvasmány,  egy  film,  egy  zene-
mű  különböző  vonatkozásait  a  „felmértek''-kel.  De  
a  különböző  szociológiai  —  és  szociológiai  jellegű  —  
..műhelyek"  stábjain  belül  is  folynak  viták,  eszme-
cserék  a magyar  valóság  kultúrájáról,  a  magyar  kul-
turális  élet  valóságáról.  Ezek  komoly  koncepciók  
alapján  előkészített,  nem  kapkodóan  esetleges  dis-
puták,  de  mégsem  érzik  a  résztvevők  azt  a  feszé-
lyezettséget  (és  eleve  elkötelezettséget),  amit  egy  te-
levíziós  meghívás  jelent,  vagy  jelenthet.  Nyilván  na-
gyon  okosan  kell  kiválasztani  azt  a  „vitaterep"-et,  
amelyet  nem  zavarnának  meg  a  kamerák.  Nyilván  
kísérletezni  kellene,  talán 'eredményt  hozna.  

A  kulturális  miniszter  mondotta  a  Magyar  Szocio-
lógiai  Társaság  alakuló  ülésén,  hogy  a  szociológiának  
új  műhelyekre  van  szüksége,  és  azt  is,  hogy  a  vita  
is  „műhelymunka".  A  tévé  tehát  nem  pusztán  köz-
művelődési  —  és  tudománynépszerűsítő  —  „lecké"-t  
teljesít,  hanem  önmagát,  módszereit  gazdagítja,  ha  
megtanít  bennünket  vitázni.  Ennék  érdekében  nem  
volna  haszontalan,  ha  —  viták  helyszíni  élesztése  és  
vitázok  meghívása  mellett  — el-ellátogatna  oda,  ahol  
természetes  közeg,  sőt  munkaeszköz  a  tartalmas  vita.  

ANTAL  GÁBOR  

A  CÍMLAPON:  
Bánfalvi  Ágnes  a  K r é -
t a k ö r  című  tévéjáték  
egyik  főszereplője.  
Rendező:  Bódy  Gábor  
(Inkey  Alice  felvétele)  

filmvilág 

XXI.  évf.  11.  sz.  Film-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hó-
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.  

78.2718 
Egyetemi  Nyomda  
Budapest 

Felelős  vezető:  
Sümeghi  Zoltán  igazgató  
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IMRE 
Bereményi  Géza  forga-
tókönyvéből  Gothár  Pé-
ter  rendezett  tévéfil-
met,  Főszereplők:  Mádi  
Szabó  Gábor,  Temessy  
Hédi,  Kovács  Mária,  
Major  Tamás.  Operatőr:  
Halász  Mihály  

Hetényi  Pál  
és  Tarján  Györgyi  

Mádi  Szabó  Gábor  
(Rajnógel  Imre  felvételei)  
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