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A  refrén:  radikálisan  
A  vállalkozás  odázhatatlan:  a  het-

venes  évek  végén  végre  szembenézni  
azzal  a  közismert  ténnyel,  hogy  a  
„hatvanas  évek"  világa  immár  olyan  
távlatba  helyeződött,  amely  aligha  
alkalmas  a  mai  magyar  filmművé-
szet  napi  gondjainak  perspektivikus  
fölfejtésére.  Akár  úgy  emlegetjük  
azt az évtizedet,  mint  az  „aranykort",  
akár  —  némileg  óvatosabban,  de  az  
igazságot  talán  jobban  megközelít-
ve  —  úgy,  hogy  volt  két  tucat  film  a  
kétszázból,  amely  fennmaradt  az  idő  
rostáján,  mindez  ma  már  történelem,  
sőt  metatörténelem,  legenda,  amit  
sem  táplálni,  de  még  „leleplezni"  
sem  túlságosan  termékeny  feladat.  
Megértem  persze  azt  az  óvatosságot  
is,  amely  a  legkülönfélébb,  cégérü-
kön  kritikainak  és  művészetinek  ne-
vezett  orgánumok  részéről  a  film-
kérdés  esetleges  megbolygatását  ille-
tően  az  utóbbi  esztendőkben  egészen  
addig  ment  el,  hogy  filmtárgyú  dol-
gozat  hovatovább fehér  holló  lett  ha-
sábjaikon.  Okkal.  Iszonyú  nehéz  azo-
kat  az  új  értékelési  pontokat  meg-
ragadni,  amelyeket  a  „hetvenes  
évek"  sugallnak,  de  amelyeknek  fi-
nomszerkezete  sokszor  csak  a  sejtés  
bizonytalan  fokán tapintható  ki.  Nem  
valamiféle  átértékelésről  van  szó,  
csakhogy  minőségileg  más  az  a  hely-
zet,  amelyben  filmjeink  ma  létrejön-
nek,  és  méginkább  más  az  a  hatás,  
amelyet  ebben  a  helyzetben  kifejte-
nek.  Hadd  szögezzem  le  rögtöm  a  
félreértések  elkerülése  végett,  ám  a  
kérdés komplexitását  jócskán  megnö-
velve,  hogy  ez  a  „másság"  azon  a lé-
nyegi  azonosságon  belül  jelentkezik,  
amely  politikánkat  és  ezen  belül  a  
kultúrpolitikát  jellemzi  az  utóbbi  két  
évtizedben.  A  minőségi  különbség  
azonban  elsősorban  abból  az  igény-
bői  adódik,  amelyet  a  fejlett  szocia-
lista  társadalom  építése  vet  fel  a  ko-
rábbi  évtized  konszolidációs  és  az  
anyagi-szellemi  bázist  kiépítő  célki-
tűzéseivel  szemben.  Igényekről  van  
szó,  közelebbről:  azokról  a  szellemi  
és  anyagi  lehetőségekről,  amelyek  
alapján  reális,  ám  jövőre  irányuló  
várakozások  fogalmazhatók  meg  
azokra a  legtágabban  vett  társadalmi  
keretekre  vonatkozóan  is,  amelyek  

között  a  filmművészet  ma  és  a  jövő-
ben  tevékenykedik.  A  Van  és  —  
lukácsi  terminológiával  —  a  Legyen  
egyaránt része  napjaink  valóságának,  
méginkább  a  művészetnek,  amelyben  
az  alkotók  —  ha  valóban  meg  akar-
nak  felelni  ezeknek  az  igényeknek  és  
várakozásoknak  —  egy  pillanatra  
sem  adhatják  föl  „az  adott  világ  va-
rázsainak"  mérnöki  szerepét.  Ugyan-
akkor  azt  sem  felejthetjük  el,  a  
„Van"  és  a  „Legyen"  önkéntelenül  is  
két  hamis  véglet  között  helyezkedik  
el:  a  perspektívátlan  állapotrajz,  a  
naturalizmus  és  az  antirealista  vo-
luntarizmus  egyképpen  veszélyes  
szélsőségei  között.  

Ha  első  nekifutásra  ennyi  problé-
ma  markolható  össze,  és  ha  figye-
lembe  vesszük,  hogy  például  az  
évtizedünk  kezdetén  oly  divatos  
filmszemiotikai  kutatások  —  nyil-
vánvaló  hasznuk  ellenére  —  egy  
tapodtat  sem  vittek  közelebb  a  ko-
runkra  jellemző  „másság"  megfogal-
mazásához,  akkor  érthető,  hogy  egy-
re  reménytelenebbé  vált  az  invitálás  
a  tisztázó  vitákra.  Érthető,  de  nem  
elfogadható  módon.  Mert  a  viták  he-
lyett  megszülettek  a  „közönség",  a  
.kritika"  és  a  „szakma"  nevében  fo-
galmazott  „állásfoglalások",  amelyek  
többnyire  egy-egy  szubjektív  állás-
pontot  vontak  be  a  közvélemény  fe-
dőszínével;  ami  még  mindig  a  kiseb-
bik  baj.  A  nagyobbik  az,  hogy  ezen-
közben  egyre  inkább  egyoldalúvá  
vált  az  az  információ,  amelyet  a  kö-
zönség  —  a  mozin  kívül  —  a  magyar  
filmművészetről  kapott.  Másodlagos  
kérdések  nyomultak  előtérbe,  és  az  
igazi  problémák  rejtve  maradtak.  

így  azután  —  Krzysztof  Zanussi  
filmjének  címével  szólva  —  olyan  
„fedőszínek"  rejtik  a  való  helyzetet,  
amelyek  mögött  csak  dereng  a  lé-
nyeg.  Metaforától  mentesen:  legalább  
három  kérdés  megvitatására  kár  tin-
tát  pocsékolni.  Legelébb  —  javas-
lom  —  tegyük  zárójelbe  a  kritika  és  
a  filmművészet  viszonyának  kölcsö-
nös  vádaskodásoktól  terhelt  privát  
szféráját.  Nem  is  a  részletkérdések  
igazságáról  van  szó,  nevezetesen,  
hogy  a  hatvanas  években  valóban  
„kéz  a  kézben"  haladt  a  „filmszak-
ma  és  a  kritika  értékelése";  vagy  
hogy  igaz-e:  „a  kritika  kedvetlen,  



megfélemlített,  lassan  formalitásnak  
érzi  saját  tevékenységét,  amelyben  
éppen  tisztességére  és  elvszerűségé-
re  nem  tartanak  igényt"  (Gyertyán  
Ervin:  A  lét  határozza  meg  a  hely-
zettudatot.  Élet  és  irodalom,  1978.  
május  6.  5.  old.)  

Nem,  nem  erről  van  szó,  mert  hi-
szen  akkor  valóban  az  után  kellene  
nyomozni,  hogy  kik  azok  a  kritikus  
rangra  számot  nem  tartható  „íté-
szek",  akik  kedvtelenek  és  megfé-
lemlítettek,  és  kik  azok,  akik  meg-
hurcolják  a  tisztességes  és  elvszerű  
kritikusokat,  netán  úgy,  hogy  nem  
kapnak  publikációs  lehetőségeket.  
Mindez  azonban  keveset  ad  a  valós  
h,elyzet  kutatásához,  hiszen  mi  sem  
lenne könnyebb,  mint  az  „ellentételt"  
adatolni,  vagyis  azt  a más  művészeti  
ágakban  szokatlan  kritikai  módszert,  
amely  a  vélt  vagy  valós  sikertelen-
ség  esetében  szupercenzori  ihletett-
séggel  és  demagógiával  az  alkotó  
mellé  gazdasági  bűntett  —  pénzher-
dálás!  —  címén  a  vádlottak  padjára  
a  „középszintű  ágazati  vezetést"  is  
odaültetné. 

Másodjára  azt  javallanám  —  is-
merve  kényszeres  korszakolási  ké-
pességünket  —,  hogy  ne  varrjuk  a  
kabátot  a  gombhoz:  vagyis  vita  ürü-
gyén  —  akár  1977-es  vagy  1978-as  
dátumhoz  kötve  —  ne  konstatáljunk  
„fordulatot",  fellendülést  vagy  vál-
ságot  néhány  sikeres  vagy  sikerület-
len  alkotásra  hivatkozva.  Még  akkor  
sem  indokolt  az  ilyesfajta  megköze-
lítés,  ha  az  utóbbi  évek  néhány  
filmjét  összemarkolva,  joggal  figyel-
hetjük  meg  egyfajta  irányzat  jelent-
kezését  („dokumentarizmus"),  amely  
azonban  hovatovább  az  irányzat  ki-
tüntető  és  más  törekvéseket  automa-
tikusan  megbélyegző  címét  vívta  ki  
a  hagyományosan  „magyaros  tempe-
ram^ntumú"  kritikai  visszhangban.  

Végül:  sokszor  fölösen  folyik  tinta  
olyan  elméleti  és  gyakorlati,  művé-
szi  és  művészetpolitikai  kérdések  
„megvitatására",  az  „újszülöttnek  
minden  vicc  új"  szinten,  amelyek-
nek  alapvetése  már  réges  rég  meg-
történt,  ám  a  szakmai  és  kritikai  
emlékezőtehetség  vészes  gyengesége  
révén:  újra  meg  újra  a  „nóvum"  
erejével  hatnak.  Csak  egy  példát:  az  
irodalom  és  a  film  viszonya.  Noha  a  
film  története  egyértelműen  azt  a  
küzdelmet  példázza,  amelyet  a  tőle  

idegen  elbeszélői  struktúrától  való  
függetlenedésért  vívott,  noha  már  
közhely,  hogy  a  filmes  team  munká-
jában  az  író  szerepe  nagyon  is  kö-
rülhatárolt  szakértélmet  igénylő  
részönállóság  csupán,  mégis  sok  eset-
ben  az  irodalomtól  várjuk  a  „csoda-
szert"  (Almási  Miklós:  A  filmművé-
szet  lépésvesztése.  Élet  és  irodalom,  
1978.  május  27.  5.  old.).  A  félreértést  
nyilván  az  okozza,  hogy  témát,  tör-
ténetet,  ihletést  stb.  a  film  valóban  
„importálhat"  a  társművészeitekbői;  
egyet  azonban  sohasem:  látásmódot,  
amely  a  rendező  —  mondhatni  —  
egyszemélyi  tulajdona,  differentia  
specificája,  a  mű  rendező  elve.  Meg-
fordítva:  a  „rendezetlen",  kusza  mű  
ennek  hiányáról  vagy  az  alkotóval  
nem  szervesült  mivoltáról  tanúsko-
dik. 

Mindent  összevetve,  javaslom  te-
hát,  hogy  toljunk  félre minden  szem-
léletbeli  és  módszerbeli  akadályt  a  
tiszta  frontok,  a  kijegecesíthető  ál-
láspontok  —  röviden:  az  alkotó  egyet  
nem  értés  —  érdekében.  

2. 
Az  olvasó  ezen  a  ponton,  indokol-

tan,  ingerülten  félbeszakíthat:  „Ked-
ves  barátom,  végül  is  hol  a  te  állás-'  
pontod?"  Igaz,  bár  közvetett  állás-
pontnak  tartom  a  „fedőszínek"  tör-
lésére  tett  javaslatomat,  itt  az  ideje  
a  közvetlen  kifejtésnek  is.  Legelébb  
bevallom,  hogy  az  utóbbi  időben  né-
miképp  ingerült  vagyok  a  valóságra  
való  hivatkozás  miatt,  különösen  ha  
a  valóság  szó  a szokásos  epiteton  or-
nansaival  jelenik  meg:  „rejtőzködő",  
„bonyolult",  amelynek  —  következik  
a  verdikt!  —  a  magyar  filmművészet,  
általában,  hátat  fordított.  Csakhogy  
érzésem  szerint  hiba  van  a  kréta  kö-
rül.  Rossz  a  szereposztás:  a  minden-
tudó  kritikus  és  a  poltron  művész  
között,  mert ,vagy  tényleg  „rejtőzkö-
dő"  a  valóság,  és  a  filmek  rejtett  
valósága  erre  rímel,  és  akkor  nem  
vethetünk  a  művész  szemére  semmit.  
Vagy  nem  rejtett,  bonyolult,  csak  a  
művész  és  a  kritikus  egyaránt  meg-
takarítja  magának  azt  a  fáradtságot,  
hogy  a  dolgok  végére  járjon.  A  lé-
nyeg  ugyanis  ez:  az  alkotó  valóság-
feltáró  munkája  a  mű  érdekében  és  
a  kritikus  valóságfeltáró  munkája,  
hogy  megragadhassa  az  objektív  ér-



tékeléshez  szükséges  elengedhetetlen  
mércét  egy  tőről  fakad.  

Ebből  természetszerűleg  az  is  kö-
vetkezik,  hogy  rossz  az  a  szerep-
osztás  is,  amely  a  kritikától  csupán  a  
művek  közvetítői  szerepét  várja  el,  
az okos  értelmezést  és  az  ügyes  pro-
pagandát.  Rosszul  járna  a  magyar  
filmművészet,  de  a  kultúra  egésze  is,  
ha  papi-segédletre  szűkülne  le  az  az  
alkotó  tevékenység,  amelyet  a  kritika  
—  ha erre  a rangra számot  kíván  tar-
tani  —  kénytelen  elvégezni,  szem  
előtt  tartván,  hogy  a mű  „befejezett-
ségét"  nem  a  bírálat  aktusa  jelenti,  
hanem  az  az  öntudatosulási  folya-
mat,  amelyet  az  alkotás  elindítani  
hivatott. 

Ideje  visszatérni  a  hetvenes  évek  
„másságának"  sokat  aposztrofált  té-
nyéhez.  A  hatvanas  évek  kiemelkedő  
alkotásai,  amint  a  kritika  is  meg-
állapította,  „magányos  óriások"  vol-
tak.  Valóságfeltáró  módszerük  ritkán  
vagy nagyon  is korlátozottan  szervült  
irányzattá.  Jelenleg  azonban  felüle-
tes  rápillantásra  'is  legalább  négy  
olyan  markáns  metódus  létezését  fi-
gyelhetjük  meg,  amely  a korábbi  in-
dításokra  támaszkodik  ugyan,  de  a  
„magyar  iskola"  minőségileg  új  sza-
kaszát  jelentheti.  Megszaporodtak  az  
olyan  típusú  filmek,  mint  a  Hori-
zont,  a Sárika,  drágám,  a Jelenidő,  az  
Örökbefogadás,  a  Ha  megjön  József,  
az  Idegen  arcok  és  az  Ékezet,  ame-
lyeknek  nem az a lényege,  hogy  „em-
berközpontúbbak"  mint  a  korábbi  
időszakok  kvázi-pszichológiával  áb-
rázolt  hősei,  hanem  hogy  lényegi  
adalékokat,  sejtéseket  fogalmaznak  
meg  társadalmunk  osztálytagozódá-
sának  mikroszerkezetéről.  Olyan  te-
repen  kutakodnak  tehát,  amelynek  
pontos  feltérképezése  nélkül  minden  
„hogyan éljünk"  javaslat  a  levegőben  
lóg.  A  tények  azt  sem  igazolják,  
hogy  a  parabolisztikus  —  értsd:  el-
vontabb  —  ábrázolás  kiüresedett  
volna.  Éppen  az  olyan  filmek  gon-
dolati  tartalma,  mint  az  Ítélet,  a  
Magasiskola,  az  Égi  bárány,  a  Nincs  
idő,  a  Bekötött  szemmel,  a  Hószaka-
dás  vagy  Az  ötödik  pecsét,  érvel  
amellett,  hogy  a  valóságfeltárásnak  
ez az absztraháltabb  formája  tovább-
ra  is  felszínre  hoz olyan  tartalmakat,  
amelyeket  csak ez a metódus  tud  leg-
inkább  megközelíteni.  De  még  a  so-
kat  kárhoztatott  „esztétizmus"  is  ké-

pes  olyan  valóságfeltáró  eredménye-
ket  felmutatni,  amelyek  —  különö-
sen  a  történelmet  illetően  —  gazda-
gítják  valóságlátásunk  szemléleti  re-
alizmusát  (Szindbád,  Régi  idők  foci-
ja,  Macskajáték,  Déryné,  hol  van?,  
Herkulesfürdői  emlék).  Ugyancsak  
markáns  irányzatot  jelent  a  hetvenes  
évek  magyar  filmművészetében  az  a  
dokumentumfilmen  iskolázott  játék-
filmsorozat  —  A  sípoló  macskakő,  
Jutalomutazás,  Pókfoci,  Veri  az  ör-
dög  a  feleségét,  Filmregény,  Cséplő  
Gyuri  —,  amely  megejtő  direktséggel  
és  hitelességgel  próbál  a  ma  felszíne  
mögé  hatolni.  

Jól  tudom,  minden  csoportosítás  
magában  hordozza  az  önkényesség  
veszélyét,  no  meg  az  „osztályozha-
tatlam"  művek  elhelyezésének  gond-
ját.  Hova  lehet  beskatulyázni  példá-
ul  Szabó  István  három  hetvenes  
évekbeli  filmjét?  Hova  Zolnay  Pál  
Fotográfiáját,  ezt  az  alapművet?  S  
végül  a  tárgyalt  korszak  legkiemel-
kedőbb  alkotását,  amely  —  vélemé-
nyem  szerint  —  egyszersmind  a  ma-
gyar  filmművészetnek,  évtizedek  for-
dulójától  függetlenül  is  egyik  csúcsa.  
Makk  Károly  Szerelem  című  filmjét?  
Ugyanígy  tanácstalanul  állok  szem-
ben  az  olyan  magas  közművelődési  
funkciót  is  betöltő  filmekkel  is,  mint  
például  a  141  perc  a  befejezetlen  
mondatból  vagy  az  Árvácska,  melyek  
kétségkívül  a  nyereség  rovatot  gaz-
dagítják.  De  címkézés  ide,  címkézés  
oda:  végeredményben  olyan  —  a  kri-
tika  döntő  többségének  véleményével  
összhangzó  —  filmcím-listáról  van  
szó,  amely  arra  indít,  hogy  „öntel-
ten"  kimondjam,  bárkit  örömmel  
tölthetne  el,  hogy  ebben  a  filmgyár-
tásban  vesz  részt.  

3. 
Tudom,  előttem  a keserű  pohár:  ez  

az  öröm  illékony,  hiszen  az  „ijesztő  
közönségbojkott"  következtében  hi-
ányzik  az  értékek  társadalmi  vissza-
igazolása.  Csakhogy  bánjunk  csínján  
a  „közönségbojkott"  kifejezéssel.  Pél-
dául  amikor  az  1978-as  év  első  ne-
gyedévének  több  mint  egymilliós  né-
zőszám  visszaeséséről  esik  szó,  több-
nyire  elhallgatjuk,  hogy  nem  csupán  
a  magyar  filmek  látogatottsága  csök-
kent  ebben  az  időszakban,  hanem  ál-
talában  is  „bojkottálták"  a  nézők  a  



mozit,  ami  mélyebb  okokra  mutat,  
mintsem  egy-két  valóban  sikerület-
len  és  „alullátogatott"  film  problé-
mája.  Másfelől  óvnám  magunkat  at-
tól  az egyoldalúságtól,  amely  az  „egy  
fő  az  egy  fő"  szemlélet  alapján  csu-
pán  a  nézőszámot  teszi  meg  a  visz-
szacsatolás  egyetlen  mércéjének.  
Fontos  mérce,  csakhogy  fölöttébb  
árulkodó  Tárnok  János  forgalmazási  
adattárának  egy  kevésbé  idézett  ada-
ta,  nevezetesen,  hogy  a  hatvanas  
években  készült  egy-egy  magyar  
film  átlagos  előadásszáma  9204  volt,  
míg  1970—75.  között  (eddig  állnak  
rendelkezésünkre  pontos  adatok),  ez  
a  szám  5019-re  csökkent,  ami  44,3%-
os  visszaesésnek  felel  meg.  Magya-
rul:  a  néző  lehetősége,  hogy  egy-egy  
alkotással  találkozzék,  durván  a  fe-
lére  zsugorodott.  Ezzel  természetesen  
nem  azt  akarom  mondani,  hogy  a  
forgalmazás  elmélázta  a  magyar  fil-
meket,  hiszen  az  egy  filmre  eső  át-
lagos  nézőszám-csökkenés  ennél  is  
kb.  20%-kal  magasabb,  ám  az  éven-
te  bemutatott  filmek  mennyiségének  
növelése,  lévén  a  mozik  száma  véges,  
illetve  csökkenő,  elsősorban  a  ma-
gyar  filmek  hátrányára  történhetett.  

Jó,  jó  —  tegyük  föl  —  mindez  ma-
gyarázat  lehet  a  nézőszám  néhány  
százalékos  „lemorzsolódására",  csak-
hogy  nem  támasztja  alá,  amit  állíta-
ni  kívánok,  mégpedig  azt,  hogy  a  
hetvenes  években  nemhogy  csökkent  
volna,  hanem  éppenséggel  nőtt  a  
magyar  filmek  nézőinek  száma.  
Ugyanis,  nézetem  szerint,  épp  ideje  
leszámolni  azzal  a szemlélettel, amely 
a  tévében  csupán  közönségelszívó  
hatást  lát,  és  nem  vet  számot  azzal,  
hogy  éppen  a  hetvenes  évekre  a  te-
levízió  nem  csak  a  magyar  vizuális  
kultúra,  ezen  belül  a  filmkultúra  ré-
sze,  hanem  a  legszigorúbban  vett  
filmművészeté  is.  Sőt,  a  számokat  
tekintve,  döntőbb  faktor,  mint  a  mo-
ziforgalmazásra  szánt  magyar  film.  
Nem  csak  arról  van  szó  immár,  hogy  
a  tévé  mint  média  egy-egy  magyar  
filmnek  a  statisztikákban  sohasem  
szereplő  hatalmas  nézőtömeget  biz-
tosít.  (Ugyan  ki  adta  hozzá  például  
a  Jelenidő  533  ezres  nézőszámához  
azt  az  —  óvatos  becslések  szerint  is  
—  kb.  2  és  fél  milliárdos  tömeget,  
amely  egyetlen  sugárzás  alkalmával  
láthatta  a  filmet?)  Hanem  elsősor-
ban  arról,  hogy  a  tévé  a  maga  évi  

100—120  játékfilmjével  és  a  „tévé-
moziban"  bemutatott  kb.  200  impor-
tált  alkotással  nem  csupán  verseny-
társa  az  anyagi  ellátottság  tekinteté-
ben  —  különösen  Budapesten  —  
rendkívül  alacsonyszintű  moziknak,  
de  ízlés  és  értékorientáció  tekinteté-
ben  olyan  döntő  befolyással  van  a  
mozizási  szokásokra  (például  a  csa-
ládi  mozinézés  helyett,  családi  tévé-
zés),  amely  a kényelmi  szempontokon  
túlmenően:  tartalmi  kérdéssé  is  vál-
hat. 

Nem  fogyott  el  a  magyar  filmek  
nézője,  sőt  több  filmet  lát,  mint  a  
hatvanas  években,  csakhogy  ebbeli  
igényeit  ma  már  nem  csupán  a  mo-
zistatisztikák  rögzítik,  hanem  a  tévé  
különböző  „nézettségi"  mutatói.  Ezek  
a  mutatók  (már/még)  imponálók,  no-
ha  a  tévés  filmgyártás  helyzete  sem  
rózsás;  egyfelől  ott  a  legerősebb  ver-
senytárs,  a  mozgékony  publicisztika  
megannyi  válfaja,  az  ismeretterjesz-
tés  robbanása,  az  élőadás  varázsa,  
másfelől  az  importáruk  döntő  több-
ségének  művészi-gondolati  —  „lefelé  
nivelláló"  —  silánysága,  és  végül  a  
minden  áron  való  „műsorgyártás"  
szellemi  és  fizikai  energiákat  fölö-
sen  túlterhelő  követelményrendszere,  
amit  például  a  filmgyárban  és  a  té-
vében  készült  filmek  fortélyos  hono-
rálási  különbségei  is  „elősegítenek".  
Ráadásul,  a  tévéfilmek  esetében  
majdhogynem  jogos  a  kritika  „cser-
benhagyásáról"  beszélni.  A  filmkri-
tikusok  többsége,  a  nemzetközi  ta-
pasztalatok  ellenére,  ennek  a  filmes  
tevékenységnek  a  bírálatát,  noha  par  
excellence  filmkritikai  feladat  volna,  
azokra  a  „specializált"  tévékritiku-
sokra  bízza,  akik  —  nyilván  barát-
ságos  szerkesztői  biztatásra  is  —  
kénytelenek  mindenevők  lenni,  s  
bonckésük  alá  helyezni  a  bemondók  
„teljesítményétől"  kezdve  Chrudinák  
Alajos  arabjain  át  a  kvíz-műsorokig  
mindent,  de  leginkáhb  Vitray  Tamás  
fantasztikus riportjait  és mellesleg:  a  
filmeket  is.  Furcsa,  hogy  még  a  na-
pilapokban  is  elúrhodott  a  tévékri-
tika  „koncertbírálati  "  módszere:  az  
utólagos  értékelése  —  és  így  a  két-
séges  eredményű  orientálása  —  olyan  
filmeknek,  amelyek  befogadását  az  
„előzetes"  jobban  segíthette  volna.  

Addig,  amíg  a  magyar  filmkultúra  
e  kettős,  de  a  közönségre  mégis  egy  
egységként  ható  tevékenységre  a  



szomszédvárak  viszonyát  tükrözi,  
aligha  beszélhetünk  arról  a  kívána-
tos  helyzetről,  amelyben  megoldott  
az  értelmes  nézői  igénykielégítés  kö-
zös  teherviselése.  S  ezzel  máris  a  je-
lenlegi  helyzet  tartalmi  kérdéseire  
tértem  át.  Ezekből  mindössze  kettőt  
kívánok  kiemelni,  elsőként  azt  a  
problémát,  hogy  a  magyar  film  sokat  
emlegetett  „sokszínűsége"  olykor  
óhatatlanul  átcsap  a  követhetetlen  
tarkaságba.  Az  évi  húsz  filmen  belül  
gondolkodva  —  ami  a  négy  játék-
filmstúdióra  lebontva  öt-öt  filmet  
jelent  —,  ugyan  hogyan  is  lehetne  
egészségesen  megtervezni  a  különbö-
ző  rétegigények  kielégítését,  a  mai  és  
múltbéli  tematika  arányát,  a  klasz-
szikusok  megfilmesítését,  a  kortárs  
irodalom  értékeinek  átültetését  és  az  
eredeti  témák  gondozását?  Legfőkép-
pen  a  korábban  körvonalazott  négy  
irányzat  egészséges  versenyét,  kivált-
képp  olyan  helyzetben,  amely  az  öt-
szörös-hatszoros  mennyiségben  gon-
dolkodó  tévé  és  a  mozik  között  sem  
tartalmi,  sem  formális  műsoregyez-
tetésre  nincs  lehetőség.  Mindez  rész-
ben  irányítási,  „ágazati"  feladat,  de  
megoldása  a  műhelyek  munkáját  
döntően  befolyásolja,  mert  végered-
ményben  nekik  kell  dönteniök  abban  
a  kérdésben,  hogy  milyen  módsze-
rekkel  invitálják  a  nézőt  a  moziba,  
milyen  új  mozizási  szokásokat  ide-
gezhetnek  be  filmjeik  révén.  

A  második  probléma  jószerivel  az  
első  finomítása,  de  horderejét  tekint-
ve:  a  legdöntőbb  kérdések  egyike.  
Nevezetesen,  milyen  viszonyban  van  
egymással  a  magyar  filmkultúra  
egyes  szektorainak  nyilvánossági  
szintje,  demokratikussági  foka.  De  
általában  is:  a  nemes  értelmében  
vett  zsurnalizmus  és  a  filmművészet  
problémaérzékenysége,  szókimondá-
sa  és  őszintesége  miként  harmonizál.  
Addig,  amíg  e  tekintetben  kétségkí-
vül  a  sajtó,  a  rádió,  a  tévépublicisz-
tika  (tévédokumentarizmus)  és  álta-
lában  a  játékfilmek  között  diszkre-
pancia  van,  érthető,  hogy  a  számom-
ra  legfontosabb  néző,  a  társadalmi  
kérdésekre  leginkább  fogékony  tö-
meg  aligha  szoktatható  a  mozikba,  
sőt  —  élve  szabadságával  —  kikap-
csolja  a  valósághiánytól  szenvedő  té-
véfilmet  is.  A  műhelyek  sokat  emle-
getett  önállóságának  és  felelősségé-
nek  próbaköve  a  nyilvánosság,  a  de-

mokratizmus  kérdése,  amely  azzal  a  
komoly  önvizsgálattal  párosulhat,  
hogy  vajon  a  külső  és  belső  vitáktól  
való  óekodás  miatt  nem  vettek-e  
filmjeink  időnként  olyan  irányt,  
amely  a  tregua  dei  ön-,  súlyosabban  
fogalmazva:  nézőbe  csapásához  ve-
zethet  el?  Vajon  nem  becsüljük-e  le  
a  nézők  önálló  ítéletalkotásának  
érettségét  azzal,  ha  filmjeinktől  unos  
untalan  azt  várjuk  el,  hogy  kérdés-
felelet  játékra  korlátozzák  a  felvetett  
gondolati  tartalmakat?  Vajon  nem  
voluntarizmus,  hogy  a  való  helyze-
tet  —  ismét  csak  a  viták  kerüléséből  
—  átfestve,  minden  filmet  „markán-
san  szocialistára"  kívánunk  színezni,  
hogy  biztosítsuk  a  látszathegemóni-
át?  Vajon  az  a  kétségtelen  nemzet-
közi  nyilvánosság,  amely  előtt  nap  
mint  nap  vizsgázik  a  magyar  film,  
olykor  nem  magába  a  műbe  kívánja  
beépíteni  azokat  a  feladatok  is,  ame-
lyeket  a  kultúrdiplomácia  hivatott  
megoldani?  Kérdések,  amelyekre  a  
választ  filmjeink  eddig  is  —  negatív  
és  pozitív  értelemben  —  adtak,  ám  
kétségtelen:  a  jövőben  méginkább  
egyértelműen  kell  válaszolniuk.  Eb-
ben  a  kérdésben  is,  mint  általában:  
a  „fent"  és  „lent",  a művészet  és  kri-
tika,  alkotás  és  közönség  egymással  
való  szembeállítása:  kényelmes  
mentség,  felelősségáthárítás.  A  kér-
désekre  adandó  pozitív  válasz,  elis-
merem,  a  viták,  a  konfliktusok  me-
részebb  képviseletével,  magyarán  né-
mi  izgalommal  jár  együtt,  ám  belát-
ható,  a  nyilvánosság  legszélesebb  kö-
reit  célzó  filmművészet  nem  lehet  
mentes  azoktól  az  izgalmaktól,  ame-
lyek  a  nyilvánosság  legkülönfélébb  
szektoraiban  nap  mint  nap  jelen  
vannak.  Ez  az  izgalom:  alkotó-elv.  

4. 
Még  1971-ben  idézte  B.  Nagy  Lász-

ló  Lrndsay  Anderson,  a  Ha...  című  
film alkotójának megszívlelendő  gon-
dolatát:  „A  kompromisszum  lehet  jó  
elv  a  túlélésre,  ám  annál  rosszabb  a  
művészetre."  Azt  hiszem,  a  magyar  
film  nem  túlélni,  hanem  teljes  gaz-
daságban  átélni  kívánja  korszakun-
kat.  Csak  így  lehet  társadalmi  tény  
és  művészet.  Tehát  radikálisnak  kell  
maradnia,  ami  —  mint  tudjuk  —  
annyit  jelent,  hogy  a  dolgok  gyöke-
réig  ás.  MARX  JÓZSEF  
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KÜZDŐK 
TIZENKÉT  RAJZFILM,  HARMINCÖT  DÍJJAL  

Hát  ez  kissé  fárasztó  volt.  A  Pan-
nónia  filmstúdió  legjobb  rajzfilmjei-
ből  készült  összeállítás  nem  tartozik  
a  könnyű .filmélmények  közé.  A  geg  
olyan,  a  filmben,  mint  a  kalácsban  
a  mazsola,  á  geg  nélküli  film  fojtó,  
mint  a  spórolós,  mazsolátlan  kalács,  
viszont  attól  is  lehet  fuldokolni,  ha  
beletömnek  egy-egy  marék  mazsolát  
a  szánkba  —  ezen  meditáltam  időn-
ként,  mialatt  a  rajzfilmek  vizuális  
gegek  tömegét  zúdították  a nézőre,  és  
csak az  jelentett  könnyebbséget,  hogy  
a  már  látott  kisfilmeknél  némileg  el-
engedhette  magát  az  ember.  

Az  ötlet  különben  jó  volna,  csak  
meg  kellene  találni  a  módját.  Vala-
milyen  oldott,  konferanszié-szerepet  
betöltő  kerettörténet  volna  jó.  Utób-
binak  nem  is  kellene  sziporkázónak  
lennie,  sőt.  Nem  arra  gondolok,  hogy  
valamilyen  rajzfilmesztéta  megma-
gyarázza  a  kisfilmek  közt,  mit  lát-
tam,  hanem  például  hogy  bemutas-
sanak  valamit  a  műhelymunkából,  
trükkökből;  hogy  arcuk  legyen  az  al-
kotóknak  —  Jancsó,  Kovács  András,  
Fábri  külsejét  az  átlag-mozinéző  is  
ismeri!  —;  kapjunk  valami  ízelítőt  
a  fesztiválok  légköréből;  ismerked-
jünk  meg  kicsit  az  áramlatokkal,  
rajzfilmstílusokkal,  alapfogalmak-
kal  —  és  az  ilyen  „ismeretterjesztő"  
percek  alatt  át  tudjunk  állni  a  kö-
vetkező  kisfilm  jellegére.  Jelenleg  

ugyanis Macskássy  Katalin  Nekem  az  
élet  teccik  nagyőri  című  zseniális  és  
tartalmas  műve  a  Modern  edzésmód-
szerek  és  az  Animália  közt  helyez-
kedik  el,  és  ez  egyáltalán  „nem  tec-
cik". 

Persze,  bizonyára  lehet  „egy  ko-
moly,  egy  vicces"  felosztásban  is  ve-
títeni  rajzfilmeket,  de  akkor  ebben  
legyen  valami  következetesség.  Igaz,  
ilyen  esetben  a  humoros,  könnyed  
munkák  elkerülhetetlenül  kísérőmű-
sorszerűnek  tűnhetnének  a  filozofi-
kus  rajzfilmek  mellett,  ám  a  meg-
határozó  itt  is  a  minőség;  igazából  a  
fajsúly  dönti  el  a  műfajt.  Dargay  
Sárkánya  számomra  mélyebb  és  ko-
molyabb,  mint  Szobosziay  Péter  filo-
zofikusnak  szánt  filmje,  a  Hé,  te!  
Nincs  ugyanis  szerencsétlenebb  do-
log,  mint  mikor  azt  érezzük,  hogy  
egy  rajzfilm  hosszabb  a  kelleténél,  
hogy  szájbarágó,  túlmagyarázott.  
Dargay  karikaturisztikus  kísérőmű-
sor-filmje,  a  Változatok  egy  sárkány-
ra  egyetlen  fölösleges  kockát  sem  
tartalmaz.  Csupa  pimasz és  kamaszos  
báj,  ahogy  egyaránt  szemtelenkedik  
a  rajzfilm  klasszikus  stílusával  és  a  
gondolkodási  mechanizmusokkal.  A  
bevezető  képsor  —  hogy  meséli  el  a  
sárkány,  az  elrabolt  királykisasszony  
és  a  szabadító  lovag  történetét  a  ha-
gyományos  mesefilm  —  nem  csupán  
rajzifilmparódia,  hanem  egyben  érzé-

Macskássy  Kati:  Nekem  az  élet  teccik  n a g y o n . . .  



keltetése  annak  is,  hogy  Dargay  
könnyedén  csinálna  kommersz  limo-
nádét,  ha  akarna  —,  de  tud  valami  
jobbat  is.  Ha  jól  belegondol  az  em-
ber,  rájön,  hogy  a  szirupos,  ugyan-
akkor  „idézőjelbe  tett"  mesefilmecs-
ke valóságos  ízlésnevelő  funkciót  tölt  
be,  és  kontrasztjával  még  hatásosab-
bá  teszi  a  lovag  és  a sárkány  bonyo-
lult  viszonyának  különböző  lehetősé-
geit.  Tegyük  még  hozzá,  hogy  a  há-
rom  szereplő  megrajzolásában  na-
gyon  egyéni  és  egységes  stílus  érez-
hető,  amit  nehéz  lenne  mindegyik  
filmről  elmondani.  

Nincs  felesleges  pillanata  a  Nepp  
József  írta,  Szórády  Csaba  rendezte  
Rondinónak  sem.  Egy  pálcikaember-
két  két  cs.uhás  figura  halálra  kínoz,  
majd  mint  aki  dolgát  jól  végezte,  le-
vetik  csuhájukat  és  elindulnak  haza-
felé  —  ugyanolyan  pálcikaemberkék,  
mint  áldozatuk  volt.  Keserű  és  igaz  
humor  ez,  és  csöppet  sem  a  minden-
kori  csuhások  felmentése;  nem  arról  
van  itt szó,  hogy  „a  hóhér  is  ember",  
hanem  hogy  a  történelmi-társadalmi  
szituáció,  a  „csuha"  teszi  az  embert  
hóhérrá.  Néhány  tömör  perc,  egy  
igaz  gondolat  és  könnyednek  látszó,  
de  azt  hiszem,  nagyon  átgondoltan  
egyszerűsített  és  egységes  vizuális  
formavilág  —  mellbevágóan  okos  
film  ez.  

Több  egyszerű  szórakoztatásnál  
egy  másik Nepp-írta,  Ternovszky  Bé-
la  rendezte  film,  a  Modern  edzés-
módszerek  is,  de  —  szerencsére  —  
azt  hiszem,  nem  akar  világrengető  
filozófiai  tartalmakat  közölni. Én leg-
alábbis  azt  olvastam  ki  belőle,  hogy  
a  mai  versenysportnak,  korunk  gla-
diátorjátékainak  vajmi  kevés  köze  
van  a  „mens  sana  in  corpore  sano"  
elvéhez,  és  ha  ez  így  megy  tovább,  
robbanás  lesz  a  vége.  A  Nepp  József  
rendezte  Mese  a  bogárról  egyszerű,  
kedves  blődli,  füllel-farokkal;  pihen-
tető  időtöltés  a  híradó  és  a  nagyfilm  
között  Ezzel  szemben  Hernádi  Tibor  
és  Major  István  filmje,  az  Animália  
(Állatságok)  inkább  bosszantó;  —  
amennyire  ökonomikus  volt  Dargay  
humora,  olyan  elnyújtott,  stílustalan  
és  ízléstelen  ez  a  szórakoztatónak  
szánt  börleszk-féle.  Nem  mondom,  
hogy  humortalan  —  de  fel  kellene  
írni  nagy  betűkkel  a  stúdió  falára  a  
Karinthy-féle  igazságot:  „Nem  tudok  
nevetni,  ha  röhögtetnek!"  

Jankovics  Marcell:  Küzdők  
Dargay  Attila:  Változatok  egy  sárkányra  

Beisenbüchler  Sándor:  Az  1812-es  év  

Ternovszky  Béla:  -
Modern  edzésmódszerek  



Gémes  József  Diszlépése  az  elnyúj-
tottabb  rajzfilmek  közé  tartózik:  na-
gyon  érdekes  képzőművészeti  sílus  
keveredik  itt  a  gyenge  karikatúrával.  
Két  percet  bír el  legfeljebb  az az  öt-
let,  hogy  a  sánta  katona  nem  lóghat  
ki  a  menetből,  inkább  sántítson  az  
egész  ármádia.  Kedves,  régi  vicc  ez  
(„Odanézz,  micsoda  hadseregben  
szolgálunk,  Lajos,  az  egész  századból  
csak  mi  lépünk  rendesen!"),  de  rajz-
filmet  nem  lehet  rá  építeni.  Van  egy  
házisütetű  megfogalmazásom  az  
anyagszerűség  elvével  kapcsolatban:  
Mindent  a  legolcsóbban!  Amit  egy  
tollrajzzal el  lehet mondani,  abból  ne  
rakjunk  ki  mozaikot;  ami  viccként  
is  elmesélhető,  abból  kár  rajzfilmet  
csinálni.  Próbálja  valaki  viccbe  át-
ültetni  Jankovics  Marcell  Küzdőkjét'.  

A  műsor  címadó kisfilmjével  szem-
ben  vannak  fenntartásaim,  de  el  kell  
ismernem,  hogy  igázd  rajzfilm:  fe-
gyelmezett,  sajátos  hangú,  gondola-
tokban  gazdag . . .  Sajnos,  ettől  füg-
getlenül  úgy  vagyok  vele,  mint  Pe-
tőfi  a  zordon  Kárpátoknak  fenyve-
sekkel  vadregényes  tájával  —  cso-
dálni  csodálom,  de  jobban  szeretem  
a  színes,  játékos,  mesélő  Jankovicsot.  
Lehet,  hogy  ez  valamilyen  műfaji  
előítélet,  de  nem  tudok  szabadulni  
attól  az  érzéstől  —  és  ez  nemcsak  
a  Küzdőkre,  hanem  Szoboszlay  Hé,  
te!  filmjére  is  vonatkozik  —,  hogy  
a  világ  lényegének  filozófiai  mélysé-
geit  nem  feltétlenül  rajzfilmben  kell  
kifejezni-.  Az  sem  biztos,  hogy  egy  
filozófiai  világképet  olyan  terjede-
lemben  kell  elmondani,  mint  Kirke-
gaard  Vagy-vagy-a,  de  az  sem  való-
színű,  hogy  a  generációkról,  a  durva-
ságról  vagy  a  világ  ilyen-olyan  vol-
táról  való  nézeteinket  kellőképpen  
tudjuk  közölni  a  híradó  és  a  nagy-
film  közt,  esetleg  az  esti  mese  után.  
Mert  végül  is  így  kerülnek  a  rajzfil-
mek  az  emberek  szeme  elé!  

Ezzel  nem  azt  akarom  mondani,  
hogy  a  rajzfilmnek  nincs  joga  a  ko-
moly  tartalomhoz;  de  mennyire  hogy  
van!  Akár  úgy,  mint  Reisenbüchler  
Sándor  esetiében,  akinek  Csaj-
kovszkij  zenéjére  komponált  kollázs-
képsora,  az  1812-es  év  ma,  elkészülte  
után  jó  néhány  évvel  sem  üres  mű-
vészkedés,  nem  csupán  esztétikai  
csemege  ínyencek  számára.  (Igaz,  
Csajkovszkij  zenéje  kiváló  segítőtárs  
a  marandamdóságért  vívott  küzde-

lemben.)  Némileg  zavar  a  kollázs-
technika  következetlen  alkalmazása.  
A  kivágott  képrészeket  csak  nagyon  
óvatosan  szabad  saját  rajzokkal  ve-
gyíteni;  azt  hiszem,  ha  kombináció-
ról  van  szó,  jobb,  ha  a  tervező  saját  
rajzai  varrnak  túlsúlyban.  Az  1812-es  
évnek  nem  ártott  volna,  ha  csak  ol-
lóval  késziül.  Ugyanez a  fenntartásom  
Foky  Ottó  szenzációs  Bábfilmjénél  
is.  Bármilyen  nehéz,  jobb  lett  volna,  
ha  következetesen  csak  hétköznapi  
tárgyak  kapnak  szerepet  —  már  úgy  
értem,  más  szerepet,  mint  a  valódi  
szerepük.  A  szakajtóból  lett  stadion,  
a  kiskanál-gyerekkocsi,  a  gyertyás  
konyakosüvegekből  és  régi  könyvből  
épített  templom  megoldása  példasze-
rű  volt,  ebben  a  felfogásban  kellett  
volna  összeállítani  a  filmet,  és  akkor  
nem  lógott  volna  ki  az  egész  játék  
hangulatából  az  önmagában  mulat-
ságos,  de  nem  ideillő  gépmadár-űr-
hájó.  Ennek  a  filmnek  különben  iga-
zi  swifti  humora  van  és  aki  olvasta  
az igazi,  a „felnőtt"  Gullivert,  az  tud-
ja,  milyen  áttételes,  okos  humor  a  
Swifté.  A  filozófia  és  a  humor  ko-
rántsem  zárja  ki  egymást,  és  főként  
animációs  filmek  esetében  nem!  

Számomra  azonban  a  műsor  igazi,  
nagy  élménye  Macskássy  Kati  kol-
lektívájának  munkája  volt,  a  Ne-
kem  az  élet  teccik  nagyon.  A  gyerek-
rajz  persze,  önmagában  hálás  dolog,  
ősi  képeslapszerkesztői  elv,  hogy  
„gyerek,  kutya,  fóka"  mindig  elad-
ható.  De  ezek  a  baranyai  cigánygye-
rekek  nem  gyerekrajzokat  csináltak.  
Ez  valami  más,  valami  több.  Nem  
„faji"  alapon  más:  a  telep  sajátos  
hagyományrendszere  miatt  lettek  
fájdalomban  érő  felnőtté  ezek  a  ré-
szeg  apákról,  sírból  előjött  szoptató  
anyákról,  kurvákról  és  boszorká-
nyokról  mesélő  gyerekek.  Eleven  és  
tiszta  folklór  ez,  hozzá  hasonlót  alig  
találunk  ma  Magyarországon!  És na-
gyon  is  elkelt  volna  némi  magyará-
zat  a  film  elé:  kik  ezek  a  gyerekek,  
mit  jelent,  hogy  rajzfilmet  készíte-
nek,  hogy  „legnagyobb  örömük  az,  
amikor  megmozgatják  a lovat"  (már-
mint  a rajzfilm-lovat,  bár éppen  iga-
zi  lovuk  is  lehetne),  röviden  —  még  
többet  kellene  tudnunk  a  magyar  
valóság  e  darabjáról,  mint  amennyit  
a  filmből  megtudunk.  

SZÉKELY  ANDRÁS  



„Amikor  vérre  megy a játék" 
BESZÉLGETÉS  SÁNDOR  PÁLLAL  

Mélyvíz  címmel  kezdte  el  új  film-
jének  forgatását  Sándor  Pál,  Mándy  
Iván  darabjából,  Tóth  Zsuzsa  forga-
tókönyvéből.  Az  operatőr  Ragályi  
Elemér,  a  főszereplők:  Psota  Irén,  
Garas  Dezső,  Kútvölgyi  Erzsébet,  
Kern  András,  Andorai  Péter  és  Mar-
gittay  Ági.  Mire  kész  lett  a  film,  a  
címe  is  megváltozott:  Szabadíts  meg  
a  gonosztól.  

—  Jelent-e  a  címváltozás  szemlé-
letbeli  változást  is,  eltávolodást  a  
darabtól,  vagy  inkább  csak  praktikus  
okai  vannak,  jobban  hangzik,  von-
zóbb  a  mozinéző  szemének?  

—  Ez  is,  az  is  igaz.  A  Mélyvizet  
nem  tartom  jó  filmcímnek.  Aztán  
most  már  a  leforgatott  és  nagyjából  
összevágott  anyag  láttán  azt  hiszem  
nem  is  fedi  pontosan  azt  a  tartalmat,  
amire  Mándy  kitalálta.  Ehhez a  film-
hez  túlságosan  általános.  Itt  nem  
pusztán  arról  a  „mélyvízi"  életfor-
máról  van  szó,  mint  az  1944  végén  
játszódó  darabban,  hanem  ebből  a  
világból  konkrét  emberi  sorsok,  fi-
gurák  emelkednek  ki,  az  ő  történe-
tük  elevenedik  meg  a  vásznon.  

A  Mélyvizet  musicalnak  írta  Mán-
dy.  Garai  Gábor  versszövegével,  
Gyulai  Gaál  János  zenéjével  1960-
ban  mutatták  be  a  Petőfi  Színház-
ban.  Amire  akkor  utalt  Mándy,  nagy-
jából  mostanára  talál  értő  fülekre.  
Az  emberi  kapcsolatok  ellehetetlenü-
lésének  veszélyeire  hívta fel  a  figyel-
met,  de  akkoriban  az  emberek  egé-
szen  másfajta  gondolatokkal  voltak  
elfoglalva.  Kegyetlennek  hathatott  a  
mód,  ahogyan  a  hőseivel  bánt.  Ma  
már  ezt  a  bánásmódot  mindennapi  
gyakorlatunkból  ismerjük.  

Egy  tánciskola  ruhatárából  eltűnik  
egy  kabát.  A  rúhatárosnő  —  mert  az  
a  dolga  az  életben,  hogy  kabátokat  
őrizzen,  s  ha  egy  kabát  elvész,  az  a  
dolga,  hogy  megkeresse  —  néhány  
ember,  a  fia,  a  lánya,  a  sógora,  és  a  
lány  vőlegényének  segítségével  a  ka-
bát  felkutatására  indul.  1944  végén,  
Budapesten,  nagyjából  egy  háztömb  
körül,  délutántól  másnap  délig.  Ez  

a  film  alaptörténete,  melyre  -  olyan  
helyzeteket  fűztünk  fel,  hogy  ezek  az  
emberek  vizsgázhassanak  emberség-
ből,  embertelenségből,  szeretetből,  
gyűlöletből.  Életük  végletes  pillana-
tait  élik  át,  segítenek  és  eltipornak  
másokat,  elárulnak  és  megmentenek,  
barátot  és  ellenséget.  

—  „Pontosan  végoggondolt  törté-
net"  —  ezt  tűzte  ki  megvalósítandó  
feladatként  előző  filmje,  a  Herkules-
fürdői  emlék  elé  legutóbbi  beszélge-
tésünkkor.  Hogy  ez  a  történet  nem  
sikerült  egészen  pontosra  és  végig-
gondoltra  —  bizonyítják  a hazai  mél-
tatások,  és  a  sikeres  külföldi  fogad-
tatás  (Nyugat-Berlin-i  Ezüst  Medve)  
örömhangjaiba  vegyülő  kritikai  meg-
jegyzések.  Milyen  lesz  ezek  után  en-
nek  a  kabátkeresésnek  a  története?  

—  Ez  az  első  film  életemben,  
amelyben  felcserélhetetlenek  a  jele-
netek.  Tehát  nem  „vágóasztal  film",  
a  szereplők  sorsa  nem  utólag,  a  vá-
góasztalon  dől  el.  Ilyen  értelemben  
„történetibb"  film,  mint  a  Herkules-
fürdő.  Csak  talán  én  másféleképpen  
mesélek  el  egy  történetet,  mint  má-
sok.  Számomra  alapvetően  fontos  
leírni  azt  a  világot,  amelyben  a  hő-

Garas  Dezső  



Andorai  Péter  

sök  mozognak.  Nem  pusztán  képileg,  
mert  nemcsak  a  helyszín  fontos,  
hanem  a  mellékszereplők  felvillanó  
sorsa,  a  környezet,  amely  formálja  
őket.  Ahogyan  én  is  őrzök  maradan-
dó,  meghatározó  emlékeket  egy  autó-
ból  visszanéző  tekintetről,  egy  félbe-
maradt  mozdulatról,  egy  nevetésről,  
egy  grimaszról,  s  ahogyan  ezek  hoz-
zátartoznak  az  életemhez,  filmjeim  
szereplői  is  magukon  viselik  társaik  
pilantásait. 

—  Igen.  Csak  talán  ez  az  oka  an-
nak,  hogy  a Herkulesfürdő  alatta  ma-
radt  a  lehetőségeinek.  A  világleírás  
közepette  a  következetesen  végigvitt  
gondolat  ereje  tört  meg.  

—  Ez  feltétlenül  arányérzék  kér-
dése.  A  Herkulesfürdőben  valóban  az  
arányérzékemmel  volt  baj.  Nem  ele-
meztem  eléggé  pontosan  a  főhős  
helyzetét,  meddig  lehetett  volna  el-
juttatni  a  fiút,  aki  felvállalta  a  min-
denáron  való  hűség  következményeit.  
Ma  már  nem  a  határon  szökő  fiú  ha-
lálával  fejezném  be  a  történetet.  Sza-
momra  fontosabb  lett  az  életben  
maradás,  az  „ott  maradás"  vállalása.  
A  Szabadíts  meg  a  gonosztól  című  

film  főszereplői  közül  hárman,  az  
anya  és  a  gyerekei  túlélik  a  borzal-
makat.  Tetteik  emlékével,  a  történ-
tek  súlyával  a vállukon  kell  szembe-
nézniük a jövővel.  Bárhogyan  alakul-
jon  is  a  film  sorsa,  most  vagyok  a  
legkíméletlenebb  a  környezetemhez  
és  önmagamhoz.  

—  Talán  éppen  ennek  a  kímélet-
lenségnek  köszönhető,  hogy  a  Szaba-
díts meg  a  gonosztól  nem  lett  „szép"  
Sándor  Pál-film.  

—  Nyugodtan  verjük  el  a  port  a  
Herkulesfürdői  emléken,  soha  rosz-
szabb  sorsot  egy  filmnek!  

—  Az  Ezüst  Medve  után  megvette  
az  összes  szocialista  ország,  a  BBC,  s  
vetítik  Amerikában  is.  Itthon  pedig,  
manapság  rekordnak  számít,  félmillió  
ember  nézte  meg.  

—  Persze  ettől  én  még  látom,  mit  
csináltam  benne  rosszul.  Két  világol  
akartam  szembeállítani;  a  szanató-
rium  „felső",  havas  fákkal,  szép  tük-
rös  szalonnal  ékes  mesevilágát,  az  
„alsó",  meleg  fürdőben  ázó  reumás  
öregasszonyok,  elhasznált  testek  pur-
gatóriumával.  A  fürdőt  műteremben  
vettük  fel.  A  dolog  úgy  kezdődött,  
hogy  az  öregasszonyok  nem  voltak  
hajlandók  meztelenre  vetkőzni.  Az-
tán  lassan  ilyen  „széppé"  formáló-
dott  az  eredeti  elképzelés.  Nem  sike-
rült.  Azt  remélem,  ebben  az  új  film-
ben  nem  lesz  ilyen  szakadék  a  szán-
dék  és  a  megvalósulás  között.  

A  Régi  idők  focijában  (s  azért  té-
rek  ide  vissza,  mert  ezt  a  három  fil-
met,  a  Focit,  a  Herkulesfürdőt,  s  ezt  
a  mostanit  együvétartozónak  érzem  
magamban)  a  vállalás  eléggé  felüle-
tes  volt.  Egy  jelszó,  a  „kell  egy  csa-
pat"  megfogalmazása  volt  a  feladat.  
S  ezt  teljesítette.  A  Herkulesfürdö-
nek  a  szándéka  sokkal  mélyebb  volt.  
Arról  akart  szólni,  hogy  a  minden-
áron  való  hűség,  kitartás  hogyan  
pusztít  el  egy  embert;  mikor  kell  fel-
adni  a  dolgot,  hogy  aztán  tovább  le-
hessen  csinálni.  A  filmnek  úgy  kel-
lett  volna  végződnie,  hogy  a  fiú  női  
ruhában  lassan  a  nemét  is  elveszti.  

—  Az  a  „csapat"  tehát,  amelyik  a  
Foci ban összeverbuválódik,  itt,  a  har-
madik  filmben  elárulja  egymást?  

—  A  Bohóc  a  falonról  B.  Nagy  
László  azt  írta:  „Ha  valami  komo-
lyabb bonyodalom  fenyegetett,  nyom-
ban ott  volt  egy  játszi  ötlet,  mely  is-
mét  az  irrealitás  mezejébe  emelte  át  



Kútvölgyi  Erzsébet  és  Andorai  Péter  

a  hősöket.  így  az  élettel  folytatott  
fogócskajátékukban  könnyűszerrel  
győzedelmeskedhettek,  hiszen  mi-
helyt  valaki  ipi-apacsot  kiáltott,  ők  
gyorsan  a  terebélyes  mesefának  vet-
hették  magukat,  >-nem  ér  a  nevem«-
et  kiáltva."  Ettől  a  filmtől  jutottam  
el  a  mostani  hatodikig.  Nem  „a  csa-
pat"  elárulásáról  szól,  hanem  néhány  
összetartozó  ember,  család,  barát  éle-
tének  a  vizsgálatáról.  Ezek  az  embe-
rek  nem  jobbak  és  nem  rosszabbak  
akármelyikünknél.  Csak  éppen  olyan  
korban  élnek,  amikor  vérre  megy  a  
játék.  Nemcsak  árulásokon,  hanem  
szerelmeken,  testvéri  szereteten,  ba-
rátságon  keresztül  is.  Ha  az  ember  
őszintén  végiggondolja  a  saját  éle-
tét.  látja,  hogy  például  egy  anya—  
fiú  kapcsolatba  mennyi  szeretet  és  
gyűlölet  fér  bele  egyszerre.  Ezeket  a  
kapcsolatokat  akartam  érzékletesen  
bemutatni. 

—  S  ezeket  a  mai  kapcsolatokat  
miért  bújtatja  következetesen  ilyen|  
stilizált,  múltba  menekített  világba?  

—  Nem  hiszek  a  mai  és  nem  mai  
film  kategóriájában.  Nem  attól  mai  

egy  film,  mert  farmerben  járnak  a  
szereplők.  Egyébként  mi,  Tóth  Zsu-
zsával,  Ragályi  Elemérrel  nagyon  
szeretünk  stilizált  világot  teremteni,  
amellyel  szabadon  rendelkezhetünk.  
Ahol  egy  ruhatárból  elveszett  kabát  
önmagában  is  jelent  valamit,  amely-
ben  el  tudom  hitetni  a  visszaszerzés  
létfontosságát. 

—  Nem  eredményez-e  ez  a  szabad-
ság  gondolkodásbeli  kényelmességet?  
Megszabadulván  a  jelentések  hitele-
sítésének  gondjától,  esetleg  olyan  
dolgoknak  tulajdonít  szerepet,  ame-
lyek  alkalmatlanok  szerepjátszásra.  
Lehet,  hogy  az  a  filmbéli  kabát  csak  
egy  egyszerű  férfiruhadarab  marad,  
amiért  ilyeii  sok  ember  értelmetle-
nül  töri  magát?  

—  Nem.  És nem  hiszem,  hogy  szá-
mon  lehet  kérni  a  rendezőtől,  mikor  
játszatja  filmjének  cselekményét.  
Egyetlen  dolgot  lehet  csak  számon-
kérni:  jó  vagy  rossz  a  film.  Egyik  
filmem  sem  úgy  született,  hogy  el-
határoztam:  1924-es,  1919-es,  vagy  
1944-es  filmet  akorok  csinálni.  
Eszünkbe  jut  egy  történet,  egy  han-



gulat,  vagy  jelen  esetben  kezünkbe  
került  Mándy  darabja.  Annyira  ma-
gaménak  éreztem,  hogy  egy  pilla-
natig  sem  gondoltam  arra,  a  Mély-
víz  nem  az  én  személyes,  mai  érzel-
meimet  fejezi  ki.  

Egyszerűen  ilyen  formában  tudok  
leghatásosabban  beszélni.  És  örömöm 
is  lelem  benne.  Nagyon  szeretek  ko-
pottas  kuplerájokban  forgatni,  olyan  
ruhákat  adni  a  színészekre,  amelyek  
a  múltat  idézik.  Van  olyan  rendező,  
aki  képtelen  anélkül  jellemezni  egy  
figurát, hogy ne  jelenítse meg  a mun-
kahelyét.  Én  megbénulnék,  ha  pél-
dául  egy  irodahelyiségben  kellene  
forgatnom.  Nem  tudnám  hová  lerak-
ni  a  kamerát.  Ügy  látszik,  szükségem  
van  arra,  hogy  amikor  filmet  csiná-
lok,  először  egy  világot  teremtsek  
meg.  E nélkül  a  kiindulási  alap  nél-
kül,  ahol  megvethetem  a  lábam,  te-
hetetlen  vagyok.  A  tévében  rendez-
tem  egy  Hubay-darabot,  amelynek  
rossz  volt  a  díszlete.  Soha  életemben  
olyan  rossz  filmet  nem  csináltam.  
Ha nem  tudok  belekapaszkodni  a  ru-
hákba,  a  figurákba  (akiket  egy  fél  
évig  is  keresgélek),  a  mozdulatokba.  

Rátonyi  Róbert  és  Psota  Irén  
(B.  Müller  Magda  felvételei)  

képtelen  vagyok  gondolkozni.  Ilyen  
típusú  filmrendező  vagyok.  

—  Ugyanakkor  nagyon  sokfajta  
stílusú  forgatókönyv,  film  vitájában,  
elfogadásában  vesz  részt,  mint  a  
Hunnia  stúdió  dramaturgiai  tanácsá-
nak  tagja.  

—  Ez  a  negyedik  filmem,  amelyet  
ugyanabban  a  csoportban,  vállalat-
ban,  stúdióban  —  mikor  minek  ne-
vezték  az  elmúlt  évek  során  —  for-
gatok.  Ez  a Köllő  Miklós  vezette  mű-
hely  indította  el  Grunwalsky  Feren-
cet,  Szomjas  Györgyöt,  András  Fe-
rencet,  Maár  Gyulát,  Schiffer  Pált,  
Ember  Juditot.  Itt  forgat  Bódy  Gá-
bor  és  a  legfiatalabbak  közül  Jeles  
András.  Mint  a  nevek  is  jelzik,  nem  
alakult  ki  semmiféle  ízlésbeli  egyed-
uralom.  Egyáltalán,  veszélyesnek  ér-
zek  mindenfajta  ízléskényszert,  hív-
ják  azt  akár  az  új  dokumentarizmus  
divatjának.  S  nem  azért,  mert  én  
magam  nem  csinálok  dokumentum-
filmet.  Egyszerűen  azért,  mert  két-
fajta  filmet  ismerek:  jó  és  rossz  fil-
met.  Lehet  az  fiction,  vagy  nonfic-
tion,  vagy  aminek  nevezzük.  De  úgy  
látszik,  sajnos,  nálunk  a  kritikának,  
meg  a  szellemi  közéletünknek  min-
dig  szüksége  van  valamilyen  kizárá-
sos  játékra.  Olyan  kapaszkodóra,  
amelynek  segítségével  könnyen  osz-
tályozhat.  Manapság  a  felületes  do-
kumentumfilmet  is  többre  értékelik,  
mint  a  jó  fikciót.  Most  ez  a  divat.  
Aztán  lehet  ezt  még  tovább  fokozni:  
a  dokumentumfilmek  közül  melyik  
az igazi:  a Filmregény,  a  Cséplő  Gyu-
ri,  vagy  Gazdag  Gyula  filmjei?  Hol  
a  határ  a  rendezettségben?  Néhány  
„dokumentumfilmet"  szerintem  ne-
vezhetünk  játékfilmnek  is.  Nem  ér-
zek  a  módszerben  semmilyen  külön-
leges  találmányt,  ugyanezt  csinálja  
már  jó  ideje  Cassavetes,  kiváló  szí-
nészekkel.  Belehelyezi  őket  egy  szi-
tuációba,  amelyben  ezek  az  emberek  
élnek,  viselkednek,  s  ő  mindezt  fel-
veszi.  Cassavetes  ugyan  nem  talált  
fel  új  műfajt,  csak  éppen  kitűnő  fil-
meket  rendezett.  

A  műfaj-elnevezések  helyett  azon  
kellene  vitatkozni,  hogy  a  színészek,  
akár  civilek,  akár  hivatásosak,  hite-
lesen  jelennek-e  meg  a vásznon,  vagy  
sem.  Igaz-e.  amit  látunk,  vagy  ha-
zugság?  Rólunk  szól-e  a  film  vagy  
sem? 

SZÜKF.LY  GABRIELLA  



A JAVÍTHATATLAN 
Francia  film  —  olasz  komédia  

Akár  egy  fölvevőgép  előtt  elját-
szott-eltáncolt,  rögtönzött  olasz  ko-
média.  A  címe  lehetne  II  bugiardo.  
Nem  Goldoni  hazugjaként  ugrál-
grasszál  előttünk  az  egy-tulajdonsá-
gú  protagonista,  inkább  Gozzi  gróf  
egyik  maszkájaként,  vagy  a  Sacchi-
család  nevezetes  mester-Arlecchinó-
jaként  látjuk  Belmondót,  aki  mint-
ha  mindvégig  egy  színdarabban  ját-
szania,  színpadra  ragasztana  álba-
juszt-álszakállat  és  árasztja  magából  
Michel  Audiard  romantikusan  ironi-
kus  tirádáit.  

Ez  az  álöltözetek  filmje.  Piros  
dressing-gown-hoz  hordott  fehér  se-
lyemsál . . .  fehér  zakóhoz  viselt  piros  
kendőcske...  breton  tengerészmas-
kara  levehető  körszakállal...  szem-
öldökig  behúzott  micisapka . . .  zárt  
öltöny,  gomblukában  a  becsületrend  
rozetlájával...  városi  bunda,  hullá-
mos  szőke  haj,  műszempilla  és  ma-
gassarkú  cipő,  prostituált  kézitáská-
val  kiegészítve.  

Nemcsak  cserélhető  jelmezek:  cse-
rélhető  jellemek  is.  

Belmondo  kéjeleg  a  szerep  frego-
liságában. 

A  gyors  maszkváltások  és  szerep-
csereberék  átváltozóművészetére,  ar-

tistai  mutatványosságára  nehezedik  
a  film  cselekménye.  Vagyis:  merőben  
színházi  bravúrra.  Egyetlen  mester-
színész  nagy  fordulatszámú  játékos-
ságára.  S  Belmondo,  a  vastagodó  de-
rekú  Belmondo,  a  ráncosodó  szeme-
aljú  Belmondo  bele  is  merül  latin  
játékkészséggel  a  szerepek  orcavál-
togatásába,  miközben  mindvégig  
megőrzi  önmagát.  

Tipo  fisso  

Az  olasz  komédiák  állandó  típusa  
valamennyi  Belmondo-szerepben  
megjelenik. 

Belmondo,  a  „veszélyesen  élni"  
Mussolini-hitvallásnak  a  Latin  Ne-
gyedbe  kifulladásig  átültetője.  

Belmondo,  mint  kincshajhász  kis-
katona.  Belmondo,  mint  tolvaj.  Bel-
mondo,  mint  motorizált  betyár.  Bel-
mondo,  mint  francia  szegénylegény.  
Belmondo,  mint  kedves  bandita.  

Egy  végeérhetetlen  film  folytatásos  
darabjai  ezek.  Összekötő  közöttük  a  
színész  személye.  Bája.  Kedveltség-
árfolyama.  Csillagászati  csillagsága.  

Hasonlítanak  egymásra  a  szerepek.  
Valószínűleg,  mert  Belmondóra  ha-
sonlítanak. 

Nem  uraságoktól  levetett  szerep-
sémákat  kapunk,  hanem mérték  után  



készülteket.  Szcenaristái  tudják  a  
színész  mellbőségét  és  pátoszának  
határait.  Ismerik  a  karöltő  méretét  
és  nemi  vonzerejének  mértékét.  
Szemmel  tartják  a  humor  és  a  pá-
tosz  elegyítésére  való  képességét,  
mert  ismerik  kalapbőségét  és  érzel-
mes  cinizmusát.  Testiségét  és  lelki-
ségét. 

Futószalagot  tekertek  az  írógép  
orsójára.  Mit  írnak  körül  ezzel  a  
szalaggal?  Egy  veszedelmesen  élni  
kívánó,  cinikusan  romantikus  férfiút,  
aki  nemcsak  így  akar  élni,  hanem  
él  is  (szemben  velünk,  többiekkel:  
akik  csak  sóvárgunk,  de  nem  te-
szünk). 

Lovagias  gazfickó.  Gáláns  elhagyó.  
A  rablóromantika  újsütetű  kiadásai-
ban,  mintha  a  Café  Flore  há-
ború  utáni  egzisztenciélbölcseleti  
magatartásdivatjai  is  belekeveredné-
nek.  Egy  férfit  látunk,  aki  mer.  Egy  
férfit,  aki  fittyet  hány  erkölcsi  in-
tézményeknek.  Egy  férfit,  aki  gyön-
géden  érzéketlen.  Egy  férfit,  aki  ér-
zelmesen  haszonles.  Egy  férfit,  aki  
telve  ügyességgel,  erővel,  kitartás-
sal,  finesszel,  sármmal  és  bizonyos  
felsőbbrendűséggel  —  mindig  rajta-
veszt  a  végén  és  visszasorol  a  pol-
gári  rendszeretetű  hétköznapok  szür-
keségébe. 

A  riói  kaland  legvégén  a  szabad-
ságolt  katona,  aki  autón  üldöző  bű-
nöző-hadak  jól  szervezettségén  és  
fölfegyverkezettségén  jár  túl  árkon-
bokron  és  aki  földrészeken  lendül  át  
egy  mesebeli  kincs  nyomába,  amikor  
a  vagyont  egy  talajgyaluló  gép  be-
szántja  és semmivé  változtatja  a  be-
teljesedés  előtti  pillanatban:  magára  
ölti  ismét  egyenruháját  és  az  állo-
máson  visszatér  bajtársai  közé;  hall-
gatja  azok  jelentéktelen  vakációs  ka-
landjait,  s  csudás viszontagságai  után  
szemérmesen  csak  annyit  mond:  ve-
lem  nem  történt  semmi.  

Ez  Philippe  de  Broca  egyik  leg-
jobb  munkájának  vége.  

Most  pedig  az  új  Philippe  de  Bro-
cában  a  hős  megkaparintva  ötszáz-
millió  új  frankot,  luxuskörnyezetet  
nyer  el  és  a  mesebéli  királyleány  —  
jelenleg  szabadultak  szocializálására  
rendszeresített  lélekidomárnő  —  ke-
zét :  megrémül  egy  harmincéves  
nyárspolgári  boldogság  fenyegetésé-
től.  Elmenekül  az  unalmasan  biztos-
ból  az  emberszerű  bizonytalanba.  

Pierrot,  (korántsem)  bolond  

Mindaz,  ami  Belmondóval  történik  
különféle  filmjeiben,  s  így  A  javít-
hatatlanban  is,  erősen  emlékeztet  a  
Kifulladásigra.  Onnan  bújt  elő  a  fi-
gura  is,  Belmondo  is,  hogy  filmről  
filmre  megőrizzen  —  hol  kevesebb,  
hol  több  vonást  —  Godard  hőséből.  

Godard  azonban  nem  csupán,  mint  
Belmondo  megteremtője  kísért  Phi-
lippe  de  Broca  kassza-hizlaló  mun-
káiban,  jóllehet:  Belmondo  a  Car-
toucheban  olyan,  mintha  autó  he-
lyett  száguldana  lovon,  revolver  he-
lyett  vívna  karddal  az  igazságtalan  
társadalmi  elosztás  ellen.  Persze,  
hogy  belengi  a  Kifulladásig  kísértete  
ezeket  a  kalandfilmeket,  mégis  
fontos  emlékeztetni  egy  másik  Go-
dard-műre,  talán  a  legfontosabbra,  
amit  oly  hálátlanul  elfeledtünk.  

A  bolond  Pierrotra,  természetesen.  
Ebben a Don Juan-parafirázisban az 

anarchistán  elégedetlen  Pierrot  a  
társadalom  valamennyi  intézménye  
ellen  lázong,  míg  istenítéletszerűen  
meg  nem  semmisül.  Nem  a  komtur  
ijeszti  bele  a  megnyíló  kénköves  
mélységbe:  homloka  köré  kötött  rob-
banógyutacsok  végeznek  vele.  Nem  
a  pokolra  süllyed.  A  mennybe  repül.  
Egy  Isten-nélküli  mennybe.  

Broca  széria  szórakoztatásai  A  bo-
lond  Pierrot  reinkarnációi.  

Egy  megistenült  keserű  komikumú  
életérzés  népmulattatássá  válik.  

Egy  kínos  és  mély  művészi  lele-
mény  szórakoztatóipari  közkincsként  
kamatoz  gyártóknak,  forgalmazók-
nak. 

Egy  értelmiségien  finom  műélve-
zet  —  Aragon  mennyire  méltányol-
ta!  —  átvált  szélesebb  rétegek  élve-
zeti  cikkévé.  

Siránkozzunk,  vagy  háborodjunk  
föl,  máként  zsákmányolja  ki  az  ipar  
a  művészet  találatait?  Vagy  örven-
dezzünk,  hogy  ha  hígabban  is,  ha  
elsimítottabban  is,  de  ugyanaz  a  fa-
nyarság  terjeszkedik;  s  miközben  
nagy  értékek  lesüllyednek,  maga  a  
népszórakoztatás  fölemelkedik?  
Egyik  sem  igaz.  S  mindkettőben  van  
igazságrész. 

Godardtól  Brocáig  tanúi  lehetünk  
annak  a  folyamatnak,  hogy  a  kínos-
nak  ábrázolt  világ  megkellemesedik.  

Filmen. 
MOLNÁR  GÁL  PÉTER  
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Az  idő és a hitelesség 
A  bomba  nem  a  fesz-

tiválpalota  vászna  előtt  
robbant,  miint  azt  a  na-
pilapok  'hírül  adták,  ha-
nem  a  tengerpart  föve-
nyén.  A  művészi  megle-
petés  bombája  sem  rob-
bant  a  fesztivál  széles-
vásznán.  Néhány jobb  és  
sok  közepes  filmet  lehe-
tett  látni  a  versenyben  
és  a  versenyen  kívül,  de  
a  jelek  szerint  a  világ  
filmművészete  mostaná-
ban  nem  tartogat  igazi  
újdonságot.  Még  valami,  
a  filmekben  búvópatak-
ként  fel-feltűnő,  tenden-
cia  csillámlásait is nehéz 
észrevenni.  Pedig  Can-
nes  változatlanul  tartja  
azt a  jó  szokását,  hogy  a  
napi  nyolcvan-száz  film  
kínálatában  minden  je-
len  van,,  ami  az  évben  
fontosabb,  érdekesebb  
lehet.  A  producerek  
szinte  nedvesen  ránci-
gálják  ki  a  filmeket  az  
előhívó  masinákból,  
hogy  ha  nem  is  a  ver-
senyre,  de  Európa  vitat-
hatatlanul  legnagyobb  
filmvásznára  elhozzák  
legfrissebb  portékáikat.  

Nos,  ez  a  kínálat  je-
lentősebb  újdonságot  
nem  tartalmazott,  bár  a  
tudósítónak  be  kell  val-
lania,  hogy  a  nap  szá-
mára is csak  huszonnégy  
órából  állt  és  a  tizen-
négynapos  fesztiválból  
csak  nyolcon  vehetett  
részt  Elsőül  így  aztán  
az  tűnik  fel, hogy mi  hi-
ányzott  a  fesztivál  film-
jeiből :  a  valóság  felfe-
dezésének  izgalma,  az  
eredeti  gondolkodás  
szenvedélye,  amely  még  

a  formai  gyengeségeket  
is  feledtetné,  vagy  ép-
pen  a  forma  kutatásá-
nak  fűtöttsége, bár  e  te-
kintetben  akad  egy-két  
rokonszenves  kivétel.  
Ebből  következik,  hogy  
a  valódi  vitákat,  esetleg  
botrányokat  provokáló  
filmek  is  hiányoztak.  
Marco  Ferreri  például,  
aki  néhány  éve  a  Nagy  
zabálással  hívők  és  el-
utasítók szenvedélyes  tá-
boraira  osztotta  a  fesz-
tivált,  most  majdhogy-

nem  szelíd  filmmel  jött  
Cannes-ba.  Ám  a  Szia,  
hím  —  vagy  Szia  ma-
jom,  ahogy  angolul  ne-
vezte  el  a  filmjét  —  
azok  közé  tartozott,  
amelyik  mégis  csak  a  
jelenről  akart  valamit  
mondani.  Azt  a  már  
enyhén  közhely-ízű  gon-
dola  tot,  miszerint  a  
'nagyvárosok  —  nála  
New  York  a  háttér  —  
közegében, ahol a  patká-
nyok  is  egyre  bátrabban  
bújnak  elő  a  lyukakból,  

Jelenet  Miguel  Littln:  
A  módszer  változatai  című  filmjéből  



a  nyomorultul  magányos  
emberek  megindultak  a  
visszafejlődés  útján:  fél-
úton  vannak  az  ember  
és  a  majom  között.  A  
Depardieu  által  játszott  
színházi  elektrotechni-
kus  fiú  már  a  beszédről  
is  leszokik,  síppal  a  szá-
jában  járkál,  és  ha  ér-
zelmekkel  is  átitatott  
szavakat kellene  monda-
nia,  ehelyett  aprókat  sí-
pol.  Ez a  filmben  eléggé  
természetesen  simuló  öt-
let,  és  az  ilyen  részletek  
eredetisége  teszi  végül  
is  Ferreri  filmjét,  ha  
nem  is  vonzóvá,  de  ér-
dékessé.  King-Kong  ki-
belezett,  mintegy  sze-
métdombra  hajított  ma-
kett-teste  a  tengerpart  
homokjában,  egy  élő  kis  
csimpánz,  „akit"  a  'hiva-
tali  bürokrácia,  a  maj-
mot  is  látva,  szabályo-
san  elkönyvel  ember-
gyerekként,  egy  a  Római  

birodalmat  jelenetekben  
idéző  panoptikum,  ahol  
hivatalos  tanácsra  Julius  
Caesar  fejének  Kenne-
dy-formát  adnak,  Bru-
tusból  meg  Nixon  
lesz. . .  Ilyen  és  ehhez  
hasonló,  többnyire  na-
turalista  hitelességgel  
ábrázolt  résztetek  és  
Depardieu  érett  színészi  
játéka  teszi, hogy  a  Szia,  
majom  a  fesztivál  —  
számomra  —  legemléke-
zetesebb  filmjei  közé  
tartozik.  Feltehetően  a  
zsűri  ugyanezekért  az  
értékeiért  honorálta  kü-
löndíjával. 

Európa  nyugati  felé-
nek  jelenét  igazán  
Carlos  Saura  Bekötött  
szemek  című filmje  kép-
viselte.  Elég  meglepő  
módon,  hiszen  őt  a  sze-
mélyiség  szűkebb  vilá-
gában  játszódó  kamara-
filmek  specialistái  közé  
számíthattuk.  Most  is  

John  Voight  és  Jane  Fonda —Hal  Ashby:  
Hazatérés  című  filmjében  



csak  két  személyre  szű-
kíti  le a filmjét,  akik  rá-
adásul művészek;  a férfi 
(José  Luis  Gomez)  szín-
házi  rendező,  partnere  
(Géraldine  Chaplin)  szí-
nésznő.  Egy,  a  terroriz-
must  leleplező  játékra  
készülnek,  miközben  a  
a  tférfi  már  állandóan  
fenyegető leveleket kap a 
terroristáiktól.  A  színé-
nőnek  a  felkészülés  és  a  
magánélet  legkülönbö-
zőbb  pillanataiban  a  
szerepéhez  illő,  a  terrort  
elszenvedő  asszociációi  
támadnák,  míg  végül  az  
előadáson  mindenkit  le-
lőnek.  Ha  ez  a  vége  a  
filmnek?  Mert  Saura  



nemcsak  a történet hely-
színeit  illetően  'hagyja  
nézőit  bizonytalanság-
ban,  hanem  azt  is  el-
freudalizálja,  hogy  mi  a  
realitás  és mi  a  művészi  
beleérző  készség  asszo-
ciációja.  Ez  egy  kicsit  
túlkomplikálja  az  
egyébként  Saurára  jel-
lemző  kulturáltsággal  
megcsinált  filmet,  bár  
szándékai  így  is  világo-
sak:  tiltakozni  a  terror  
félelmének  légiköre  el-
len. 

Jugoszláviát  és  Len-
gyelországot  is  a  jelen-
nel  foglalkozó  film  kép-
viselte  Cannes-iban.  A  
meglepőbb  a  jugoszláv  
film  volt,  Rajkó  Grlic  
Bravó,  Maestro  című  
munkája,  egy eredeti  te-
hetségű,  fiatal  zeneszer-
ző  társadalmi  korrum-
pálódásának  enyhén  
szájbarágós  története.  A  
meglepő  nem  annyira  a  
film  színvonala  volt,  
mint  a  tény,  hogy  a  ju-
goszláv  filmgyártás  
ilyen  didaktikus  módon  
foglalkozott  aktuális  
társadalmi  gondokkal.  
Lengyelországot  Zanussi  
képviselte  Spirál  című  
művével.  Főhősét  Jan  
Nowicki  játszotta,  aki  
mintha  Mészáras  Márta  
ök  kettenjénék  alkoho-
lista  technikusát  alakí-
totta  volna  tovább  a  
lengyel  Tátrában  —  sza-
kállal.  A  történet  sokban 
emlékeztet  Sarkadi  El-
veszett  paradicsoma na, 
de  annál  homályosabban  
hagyva  a  szálat,  amely  
egy  feltehetően  jobb  
sorsra  érdemes  férfiút  
oldott  el  hétköznapjai  
közösségétől.  A  szép  he-
gyi  tájak,  a  helikopteres  
mentés,  Nowicki  karak-
tert  sejtető  játéka,  Za-
nussi  a  rendezés  mecha-
nizmusát  elegánsan  hát-
térbe  szorító  eszközei  
sem  elégségesek,  hogy  

bárki  számára  különö-
sebben  emlékezetes  ma-
radjon  a  film.  

Ha valami  1978-ra  jel-
lemző,  a  felületes  szem-
lélő  számára  is  felsejlő  
újdonságot  próbálok  
nyakon  csípni,  akkor  
mégis  Zanussi  filmjétől  
kell  elindulni.  Egy  kuta-
tás  negatívumaiból  
ugyanis.  Egyre  nyilván-
valóbb,  hogy  a  70-es  
évek  filmrendezőinek  
legfőbb  gondja  a  kor-
szák  új  hitelességének  
megkeresése,  felmutatá-
sa.  A  60-as  években,  a  
cinéma  vérité  korlátai-
nak  felfedezésével  úgy  
tetszett,  a  filmrendezők  
rátaláltak  a  bölcsek  kö-
vére:  el  lehet  hagyni  a  
sablonos  mesét,  a  ha-
gyományos  pszichológiai  
karakterizálást,  a  maga-
tartásra,  az  emberi  vi-
selkedés  leleplezhető  
rezdüléseire  kell  figyel-
ni. A filmkamera  mintha  
arra  született  volna,  
hogy  olyan  közel  men-
jen  a magatartások  mik-
rostruktúrájához,  ahogy  
csak  á  mikroszkóp  tud  a  
tárgylencsére  koncent-
rálni.  És  ez  a  mikrovi-
lág  —  jó  esetben  —  mo-
dellálhatja  a  nagyobb  
struktúrákat  is.  

Igen  ám,  de  ez  a  „jó  
eset"  csak  a  Bergman-
méretű  nagyoknál  kö-
vetkezett  be,  általában  
ez  a  közelség  a  tárgy-
hoz,  a  távlatok,  a  tár-
sadalmi  összefüggések  
elvesztésével  járt.  Egy-
re  gyakrabban.  Mint  
most  például  Zanussi  
filmjénél  is.  

Talán  még  érdekesebb  
példa  egy,  a  versenyen  
kívül  .bemutatott  svéd  
film,  amelyben  Bergman  
három művésze  állt  ösz-
sze  egy  produkcióra  —  
mesterük  nélkül.  A  for-
gatókönyvet  Erland  Jo-
sephson  irta,  partnere  

Ingrid  Thulin és az  ope-
ratőr  Sven  Nykvist.  (Ök  
hárman  a  producerek  
is).  Az  Egy  meg  egy  
pontosan  olyan,  mint  
egy  Bergman-film  —  
Bergman  nélkül.  Ingrid  
Thulin  az  öregedés  előt-
ti  években  kétségbeeset-
ten  partner  után  kapko-
dó  nőt  játszik,  aki  Jo>-
sephson-t,  ezt  a  bogaras,  
haspók,  komplexusos  
agglegényt  tartja  utolsó  
lehetőségének.  Joseph-
son,  ha  lehet  még  jobb  
ebben  a  szerepében  —  a  
filmet  is  ő  rendezte  —  
mint  a Jelenetek  egy  há-
zaséletből  férjeként.  
Ingrid  Thulin  is  kiváló,  
Nykvist  nemkülönben.  
Az egész film mégis igen 
másodlagos,  éppen  azért,  
mert  hiányzik  belőle  
Bergman  társadalmi  ér-
zékenysége,  amely  min-
den  figura  mögé,  a  leg-
szűkebb  dramaturgiai  
keretek  között  is,  oda-
képzeltetett  egy  nagyon  
meghatározott  társadal-
mi  közeget.  

Még  gyengébb ebből  a  
szempontból  az  amerikai  
Mazursky  filmje,  amely  
a  svédhez  'nagyon  ha-
sonló  konfliktust  válasz-
tott  Az  elvált  asszony-
ban.  Nagyszerű  a  Rutt-
kai  Évára  emlékeztető  
játékkultúrájú  színész-
nője,  Jill  Clayburgh  (a  
legjobb  női  alakítás  két  
díja  közül  az  egyiket  
kapta),  de  az  egész  film  
a  „magányos  asszony"  
maivá,  és  Hollywood  
legjobb  eszközeivel,  szó-
rakoztatóvá  tett  változa-
ta a  század  közhelyének.  
Nem utolsó sorban,  mert  
a  valós  társadalmi  közeg  
szinte  sehol  nincs  a  
filmben. 

Ez  a  hollywoodi  köz-
helyesség  teszi  oly  vi-
tathatóvá  Jane  Fonda  
rokonszenves  vállalkozá-
sát  is,  a  vietnami  témát  



tárgyaló  Hazatérést.  
Olyan  unalomig  ismert  
háromszög  história  ez  a  
fronton  harcoló  férjről,  
a  feleségről,  aki  egy  se-
besültet  odahaza  addig  
ápol,  míg  a  szeretője  
lesz,  amit  az  európai  
irodalom és film  mérhe-
tetlenül  sokszor  feldol-
gozott  már.  Nincs  olyan  
árnyalatnyi  fordulata  a  
filmnek,  amit  a  tapasz-
talt  néző  ne  tudna  élő-
re.  S  ezen  az  sem  túl  
sokat  változtat,  hogy  a  
front  az  Vietnam,  és  a  
sebesült  hős  már  nem  
lelkesedik  a  háborúért,  
hanem  protestál  is  elle-
ne.  A  rutinos  Hal  Asihby  
néhány  pillanatban,  fő-
leg  a  kórházjelenetek-
ben,  feledteti  ugyan  a  
közhelyeket,  de  a  film  
vége  szinte  amatőr  szín-
vonalon  megrendezett  
néhány  jelenetből  áll.  
Így aztán a vietnami  há-
ború  után  néhány  évvel  
Vietnam  már  igen  csak  
ürügynek  tetszik  Holly-
wood  jóérzékű  üzletem-
berei  számára.  (A  fesz-
tiválzsüri  alighanem  a  
politikailag  tisztességes  
szándékot  tisztelte  meg,  
amikor  Jon  Voight-ot  
a  férfialákitás  díjával  
tüntette  ki.)  

A  negatívumok  után  
mégis  miben  vélem  fel-
fedezni  azt  a  fajta  új-
donságot,  amit  a  'hiteles-
ségre  való  új  törekvés-
nek  neveztem  el.  A  lé-
nyeg,  azt  hiszem,  a  film  
hagyományos  időkeretei-
nek  kitágításában  van.  
A  három-hat  meg  nyolc-
órás  filmekben.  S  ezek  
most  nem  ugyanazok,  
mint  valaha  a  kétrészes-
nek  nevezett  produkciók  
voltak.  A  megváltozott  
időnek  fontos  dramatur-
giai  funkciója  van:  a  re-
gényszerkesztés  érvénye-
sülhet  így  a  mozifilm-
ben.  Az  ötlet  nyilván-

valóan  a  tévésorozatok  
hatásmechanizmusának 

felismeréséből  szárma-
zott.  Húsz  folytatásban,  
olyan  sok  élethelyzetben  
látni  a  főszereplőket,  sőt  
a  mellékszereplőket  is,  
meg  a  társadalmi  hátte-
ret,  hogy  a  legkimódol-
tabb  sztori  is  a  valóság  
látszatát  kapja.  A  film  
mostanában  kezdi  felfe-
dezni  ezt  az  újfajta  hi-
telesítési  lehetőséget,  és  
egyre  többen  élnek  ve-
le. 

A  fesztiválon  három  
ilyen  típusú  film  is  sze-
repelt,  s  megítélésem  
szerint  éppen  a  legjob-
bak  között.  A  zsűri  vé-
leménye  szerint  is,  mert  
pontosan  egy  ilyen  típu-
sú  filmnek,  Ermanno  
Olmi  A  facipő  fája  című  
háromórás  filmjének  
ítélte  a  nagydíjat.  A  fa-
cipő  fája  egyébként  
olyan,  mintha  Olmi  né-
hány  Móricz-nove!llát  és  
Illyéstől  A  puszták  né-
pé-t  gyúrta  volna  össze  

forgatókönyvvé,  s  a  szá-
zadforduló  észak-olasz  
tájába  plántálta  volna  
ezeket  az  embereket,  
ösz,  tél,  tavasz,  nyár  a  
film  szigorú  szerkezeti  
kerete,  s  a  közös  házban  
együttélő  parasztcsalá-
dok  mindennapi  életét  
az  évszakoknak  ez  a  rit-
musa  szabályozza.  Köz-
ben  gyerekek  születnek,  
iskolába  mennék,  a  lá-
nyok  férjet  találnak,  ku-
koricamorzsolás  közben,  
mintha  csak  a  Vörös  ré-
bék-et  hallgatnák  az  
emberek  a  helyi  mese-
mondótól,  dolgoznak,  
nagyritkán  szórakoznak,  
templomba  járnak,  élik  
a  maguk  lázadás  nélkül  
elfogadott  mindennapi  
életét De Olmi  azért  va-
lamivel  többet  is  tud  
mondani,  mintsem  csak  
egy  régi  világ  szép  és  
tárgyilagos  felidézését.  
Már-már  a  nosztalgia  
határáig  érzékelteti,  
hogy  ebben  a  nagyon  
nehéz  életben  a  közös-

Jill  Clayburgh  —  Paul  Mazursky:  
Az  elvált  asszony  című  filmjében  



ségnek  micsoda  embert  
érlelő,  mértéket  és  érté-
ket  adó  nevelőereje  volt.  
Mígnem  a  befejezéssel  
—  egy  facipőnek  kivá-
gott  fa  miatt  tehenét,  
borját  veszik  az  egyik  
családnak,  amely  ezért  
otthagyja  a  birtokot  —  
rádöbbent  arra,  hogy  ez  
a  közösség  az  ilyen  
megpróbáltatás  terhét  
nem  bírja,  a  szolidaritás  
próbáját  nem  állja  ki.  
Mindezt  eredeti  parasz-
tokkal,  a  dokumentariz-
musrtak  nem  valami  to-
lakodó  jelenlétével,  de  a  
távolságtartás  objektivi-
tásával  mutatja  be  Olmi,  
nem  függetlenül  a  hosz-
szabb  idő  adta  hitelesí-
tés lehetőségeitől.  A  film  
egyáltalában  nem  hat  
hosszúnak.  Kétségtelenül  
a  fesztivál  egyik  legjobb  
filmje  volt,  szerintem  
jobb,  mint  a  tavalyi  
nagydíjas  Padre,  padro-
ne. 

Legalább  ilyen  érdekes  
Ariane  Mnouchkine  
Moliére-  je.  Ami  négy  
óra,  és  ez  a  hosszúság  

ebben  a  filmben  egy  ki-
csit  sok.  Viszont  ez  az  
idő  lehetőséget  ad  a  ren-
dezőnő  számára,  hogy  
szinte  teljes  és  részletes  
életrajzot  kapjunk;  —  
bár  egyáltalán  nem  
szabványos  életrajzi  fil-
met  csinált.  Mert  azért  
nem  minden  egyformán  
fontos  számára.  Hosszan  
elidőz  a  gyerek-Moliére  
élményeinél,  még  tovább  
egy  szenzációsan  rende-
zett  karneválnál,  aztán  
a  Napkirály  versaillesi  
látványosságainál.  Olmi-
val  ellentétben  azonban  
itt  szó  sincs  dokumenta-
rizmusról,  de nem  is  ha-
gyományos  színház,  amit  
csinál.  Olyan,  mintha  a  
Théátre  du  Soleil  társu-
lata  bejátszaná  a  kora-
beli  Franciaországot  
mint  terepet,  de  nem  a  
hagyományos  színház  
eszközeivel.  Mnouchkine  
úgy  csinál  színházat,  
mintha  az  a  film  termé-
szetes  közege  lenne.  Ta-
lán  csak  a  forgatókönyv-
írói  fegyelmezetlensége  
okozta,  hogy  nem  ki-

Phlippe  Cauberre  —  Ariane  Mnouchkine:  
Moliére  című  filmjének  címszerepében  

kezdhetetlen  remekmű  
lett  a  Moliére-ből.  (Szá-
momra  meglepetés,  hogy  
a  zsűri  ennyire nem  vet-
te  figyelembe  sem  a  fil-
met,  sem  a  Moliére-t  
alakító  kitűnő  színész:  
Philippe  Cauberre  játé-
kát) 

A  harmadik  fesztivál-
film,  amely  az  idő  kitá-
gításával  próbálkozott  
újat  adni,  A  módszer  
változatai  című  Littim-
fibn  volt.  A  chilei—  
mexikói  rendező  egy  
dél-amerikai  elnök  pa-
ródiaszámba  menő  küz-
delmét  mutatja  a  visz-
sza-visszatérő  puccsok  
ellen,  a  századfordulótól  
a  harmincas  évekig.  Ha  
nem  három  órás  a  film,  
alig  lenne  mód  rá,  hogy  
a  spirálisan  visszatérő  
cselekményvonal  ennyit  
mondjon  el  a  dél-ameri-
kai  hatalmi  modellekről  
és  a  despotizmus  ennél  
is  általánosabban  érvé-
nyes  természetrajzáról.  
Egyetlen  gyengéje  a  
filmnek,  hogy  a  szatíra  
fordulatai  a  vége  felé  
egyre  inkább  egy  törté-
nelmi  filmdráma  meg-
komolyodott  eseményei-
ként  hatnak,  s  ahol  az  
irónia  elvész,  ott  visszá-
jára  fordul  a  film  szán-
déka:  már  unjuk  az  
újabb  puccsokat.  

Mint  minden  felületes  
következtetés;  elképze-
lésem  a  táguló  filmidő  
dramaturgiai  okairól,  a  
hitelesség  új  formáinak  
kereséséről,  nyilvánvaló-
an  sok  ellenvetésre  ad  
okot  Az  itt  felsorolt  
filmek  jelentős  részét  
azonban  —  ismereteim  
szerint  —  itthon  is  látni  
fogjuk,  mindenkinek  le-
hetősége  lesz  tehát  el-
dönteni,  mennyire  volt  
tárgyilagos ez  a  cannes-i  
beszámoló. 

BERNATH  LÁSZLÓ  



Hajnali  mozik  
A  tévé  meccset  közvetít:  a  szélről  

beadott  labdára  a  kapusunk  tigris  
ugrással  veti  magát,  de  az  ellenfél  
csatára  gyorsabb.  A  labda  már  a  
jobb  felső  sarokban  van.  „Hoppá!"  
mondom,  ahogy  megszoktam  Vitray-
tól.  Ami  igaz,  igaz,  „korszerű  táma-
dás,  remekbe  szabott  gól",  még  ha  
mi  kaptuk  is.  De  ekkor  megszólal  a  
riporter  nyugodt,  tárgyilagos  han-
gon:  „és  most  megint  a  valóságot  
látják,  kedves  nézők":  a  fiúk  a  pá-
lya  közepén  tologatják  ide-oda  a lab-
dát.  Egy  pillanatra  felcsillan  bennem  
a  remény;  amit  az  előbb  láttam,  te-
hát  csak  rossz  vicc  volt,  a  gonosz-
kodó  fantázia  játéka,  talán  a  szö-
vetségi  kapitány  egy  régi,  nyomasztó  
emléke,  ami  valahogyan  idekerült  
a  valóság  képei  közé.  Persze,  értem,  
mit  akart  mondani  a  riporter;  ami!  
most  látok,  egyenesben  megy,  ebben  
a  pillanatban  zajlik.  De  a  szokatlan  
fogalmazás  mélyebbre  világít,  mint  
ahogy  a  riporter  szánta.  

Zavart  és  kételyt  támaszt  a  kép  
és  valóság  viszonyában.  Általában  
biztos  lehetek  abban  —  ha  a  mindig  
lehetséges  felvételi  trükköket  most  
számításon  kívül  hagyjuk  —,  hogy  a  
kamera  hűségesen  kopírozza  azt,  ami  
előtte  van,  igaz,  egy  adott  képkivá-
gásban,  szemszögből  és  megvilágítás-
ban.  De  hogy  akkor  és  abban  a  sor-
rendben-e, ott  és  annyi  időtartamban,  
mint  ahogy  a  képek  mutatják  az ese-
ményt;  mi  erre  a bizonyítékom?  Ter-
mészetesen  —  még  mindig  a  „pá-
lyán"  maradva  —  a  riporter  szavai.  
Ezek  igazítanak  el  a  képek  egymás  
után  felbukkanó  sűrűjében.  Hiszen  
mi  sem  könnyebb,  mint  akár  tíz  gólt  
is  eltüntetni  a  „valóságot"  sorjázó  
képek  közül,  nulla-nullát  kihozni  
anélkül,  hogy  egyetlen  perc  is  „hiá-
nyozna"  a  játékidőből:  vagy  éppen  
megterhelni  tízzel  a  csapatok  kapu-
ját..  Mert  a  kamera  érzékeny  a  köz-
vetlen  valóságra,  a  pillanatok  képei-
re;  annál  kevésbé  az  esemény  össze-
függésére,  a  totalitásra,  az  igazságra.  
Ez  utóbbit  —  akár  hiszik,  akár  nem,  
s  minden  látszat  ellenére  —  a  ripor-
ter  bizonyíthatja  számomra,  az  em-

ber;  aki  számára,  legalábbis  elvben,  
az  igazság  létezik  

Százszor  90  perebői  is  össze  lehet  
montírozni  egyetlen  kilencven  perces  
meccset  anélkül,  hogy  valakinek  fel-
tűnhetne  a turpisság.  Ha  ez nem  vol-
na  így,  lehetetlen  volna  az  a  jelen-
ség,  amit  „mozgófénykép-művészet-
nek"  nevezünk.  Ezért  sokan  e  do-
logi-tárgyi  feltételt  tartják  e  művé-
szet  egyetlen  lényegének:  mozgó  
fényképek  sorjázása.  De  e  mozgó  ké-
peknek  —  éppen  a  mozgás,  a  mozgás  
keltette  ritmus,  a  ritmus  megszabta  
feszültség,  hangulat  következtében  —  
van  egy  rendkívül  szuggesztív  ha-
tása:  asszociációkat  teremt,  láthatat-
lan  képeket  a  tudatban,  melyek  in-
kább  érzések,  gondolatok,  sejtések,  
minit  képek,  mások  tehát  úgy  vélik, s 
nem  alaptalanul,  hogy  a  film  valódi  
lényege  a  látható  képek  mögött  s  
között  lebegő  láthatatlan  „képek".  

Bármilyen  esetlen  is  az  elnevezés,  
itt  talán  mégis  kifejező  lehet:  ezek  
a  „láthatatlan  képek",  sejtések,  meg-
érzések  töltik  be  „a  riporter"  szere-
pét,  hogy  a pillanatok  „hű  másolata",  
a  mozgóképek  sodrása  el  ne  szédít-
sen;  hitelességük  mellett  igazságu-
kat  is  —  úgy  ahogy  —  föl  tudjuk  
mérni.  De  mert  a  film  —  és  bármi-
lyen  más  eljárást  alkalmazzon:  a  
televízió  is  —  fotografikus  művészet  
(képeket  produkál),  a  kamerát  csak  
fáradságos  trükkökkel  és  nagy  költ-
ségek  árán  tudjuk  rákényszeríteni  
arra,  hogy  ne  pontosan  azt  vegye  
fel,  amit  objektívje  elé  állítottak.  A  
film  története,  bizonyos  szempontból,  
harc  az ember  és a kamera  között;  ez  
utóbbi  a  fizikai  valóságot  reprodu-
kálván ;  az  előbbi,  nyugtalan  termé-
szetével,  hol  a  valóság,  hol  az  ál-
mok  (nem  egyszer  hazugságok)  után  
hajszolván  a  kamerát.  

Tanulságos  néha  régi  szerzőket  ol-
vasni  a  filmtörténetből  is  (bár  jó  el-
méleti  írás  feltűnően  több  van,  mint  
elmélyült,  a művek  mellett  a  kort  is  
leiró-elemző  történeti  írás).  Kiderül-
het  ilyenkor,  hogy  „vadonatúj"  gon  

2. 



dolatok  a  múllt tisztes  patináját  hor-
dozzák a  feledés  homályában; a film-
történet  aránylag  rövid  ideje  alatt  
is,  többször  hódító  útra  indultak,  
hogy  megváltsák  a  filmművészetet  
az  álmoktól  (álomgyáraktól),  hamis  
fikcióktól,  a  műtermek  kulissza-vilá-
gától;  a  kamerák  valódi  események,  
történések,  a  természet  és  a  társada-
lomban  élő  emberek  felé  fordultak,  
hogy  „résit  üssenek  a  valóság  falán;  
feltárják  az  emberek  előtt  az  élet  
addig  rosszul  vagy  egyáltalán  nem  
ismert  alapvető  értékeit".  Csak  a  
műtermekből  kiszabadított  felvevő  
gépek  képesek  arra,  hogy  „megmu-
tassák  a  kor  igazi  arculatát".  

„Miután  valamennyi  társadalmi  
probléma  bizonyos  kapcsolatot  téte-
lez  fel  a  nép  és  a  népre  ható  erők  
között,  szükségszerűen  léteznek  bizo-
nyos  sémák,  amelyek  a  társadalmi  
kapcsolatok alapját képezik. Ezek föl-
fedezése  alapvető  jelentőségű  a  ne-
velési  módszer  fejlesztéséhez,  a  tár-
sadalmi  élet  problémáinak  hasznos  
megközelítéséhez . . .  (Az  emberek-
nek)  széles  és  eleven  képre  van  
szükségük  a  társadalomról,  olyan  
képre,  mely  serkenti  fantáziájukat  
és  tudatukba  vési  a  szükséges  elve-
ket . . .  Megértettük,  hogy  a  drámai  
séma  a  fejlődés,  a  mozgás,  a  kont-
raszt  érzetét  kelti  fel,  olyan  eszközt  
ad  a  kezünkbe,  amellyel  (feltárjuk)  
az  emberek  előtt  a  valóságot  és  arra  
bírhatjuk  őket,  hogy  ennek  megfele-
lően  cselekedjenek."  (J.  Grierson.)  

Mért  nem  Sikerült  sem  akkor,  sem  
azóta  a  filmművészet  totális  fordu-
lata  a  valóság-filmek,  a  dokumentá-
lás  előnyére  a  képzeletivel,  a  fikció-
val  szemben;  honnan  van  az,  hogy  
egy  alapjaiban  és  lényegében  fotog-
rafikus  művészet  végül  sem  a  köz-
vetlen  valóságot  vállalja,  hanem  an-
nak  „égi  mását"?  

Ionesco  Orrszarvújának  elején,  
amikor  a  békén  szunnyadó  kisváro-
son  váratlanul  átszáguld  egy  rinocé-
rosz,  a  bisztró  teraszán  többek  közt  
a  következő  tanulságos  beszélgetés  
folyik: 

„A  logikatanár:  Íme,  egy  példa  a  
szillogizmusra!  Tessék:  a  macskának  

négy  lába  van.  Izidorának  és  Fricot-
nak  is  négy  lába  van.  Tehát  Izidora  
és  Fricot  macska.  

Az  öregúr:  A  kutyámnak  is  négy  
lába  van!  

A  logikatanár:  Akkor  az  is  egy  
macska. 

Az  öregúr  (töprengve):  Logikailag  
tehát  a  kutyám  macska  volna. . .  

A  logikatanár:  Logikailag  igen.  De  
az  ellenkezője  szántén  igaz.  

Az  öregúr:  Csodálatos  dolog  a  lo-
gika! 

A  logikatanár:  Feltéve,  ha  nem  
élünk  vissza  vele . . .  íme  egy  másik  
szillogizmus:  minden  macska  halan-
dó.  Szókratész  halandó.  Tehát  Szók-
ratész  egy  macska.  

Az  öregúr:  És  négy  lába  van.  Mi-
lyen  igaz!  Van  egy  macskám,  Szok-
rátésznak  hívják.  

A  logikatanár:  Na  látja!. . .  
És  mi  körömszakadtáig  ragaszko-

dunk  ahhoz,  hogy  Szokrátészből  
macskát  csináljunk.  A  kamera  a  va-
lóságost  és  a  képzeleti!  egyaránt  fo-
tográfiává  (filmképpé)  varázsolja  a  
filmszalagon.  Amikor  meggyőz  a  
valóságról^  kételyt  támaszt  filmbeli  
képével  szemben;  feltételessé  teszi  
azt. 

A  Csoda  Milánóban  híres  záróje-
lenete  persze  filmtrükk,  hacsak  nem  
akarunk  hinni  abban,  hogy  seprű-
nyélen  lehet  repülni.  Jelentése  jel-
képes?  Minden  bizonnyal,  másként  
nem  is  lenne  érthető.  De  ha  magunk  
elé  helyezzük  a  filmszalagot  mint  
megannyi  fotográfiát,  egymástól  csak  
árnyalatokban  eltérő filmkockákat,  a  
képek  ugyanolyan  realitással  (vagy  
irrealitással?)  bírnak,  mint  akár  a  
városszéli,  fabódés  nyomortelep  ké-
pei,  vagy  a  temetési  menet  Milánó  
utcáin. A kamera  egyszerre fotózza az 
előtte  álló  dolgot  és  a  mögötte  álló  
ember  gondolatát;  a  kapott  kép  so-
hasem  egyértelmű.  

Egyes  stílusirányzatok  (így  például  
a  neorealizmus)  a  kép  dokumentum  
jellegét  hangsúlyozza  ki;  ha el  is  me-
séltek  egy-egy  történetet,  emberi  sor-



sot,  azt  annyi  epizóddal,  mellékalak-
kal,  véletlen pillanatokkal szőtték  át,  
mintha  a  kamera  csak  a  maga  szó-
rakozására  sétálna  az  utcákon,  pil-
lantana  be  sötét  pincelukákba,  han-
gos  söntésbe,  bámulna  el  egy  varró-
lány  és  egy  fiatal  munkás  ábrándos  
esti  sétáján  a  külvárosban.  De  a  ké-
pek  —  a  dokumentumnak  szánt  ké-
pek  —  egyszerre  csak  sugározni  
kezdtek,  ahogy  a  valóság  sohasem  
sugárzik;  glória  fonódott  az  embe-
rek  feje  fölé,  a  bánat  könnyei  is  szi-
várványként  tükröztek;  mindenegyes  
kopott  ház,  kisutca,  ellibbenő  szok-
nyácska  elkerülhetetlenül  dallá,  lírá-
vá  lett.  Eleinte  szívhez  szóló,  utóbb  
már  mind  fáradtabb  költeménnyé,  
egyre  több  visszaköszönő  rímmel.  A  
legjobb  úton  volt,  hogy  operett  le-
gyen  belőle.  

A  művészetnek  időről  időre  vissza  
kell  térnie  a  valósághoz;  miként  az  
alvónak  is  föl  kell  ébrednie  időn-
ként,  hogy  el  ne  vesszen  az  álmai-
ban;  filmről  lévén  szó,  inkább:  a  kép  
trükkjeiben.  A  valóságból  vesz  min-
tadarabokat,  modell-részleteket,  mi-
nél  nyersebb  tömbben,  minél  részle-
tezőbbet,  annál  jobban  felfrissül  tő-
le.  Ebben  a  megújulási  szakaszban  
nem  is  a  gazdagabb  valóság-ismere-
ten  van  eleinte  a  hangsúly;  inkább  
a  régi  képek,  gépiessé  vált  képkap-
csolások,  a  hamissá  lett  beállítások,  
megvilágítások  elfeledésén.  Nem  
könnyű.  Néha  egy  nemzedék  öreg-
szik  bele,  

„Nem  igen  érdekelnek  a  repülő  
csészealjak",  mondta  Francois  Truf-
faut,  amikor  visszajött  Amerikából,  
ahol  Steven  Spiel'berg  sci-fijében  
Lacombe  professzort  alakította.  Nagy  
izgalommal  vette  tudomásul,  hogy  
Spielberg  őt  választotta  erre  a  sze-
repre,  mindent  tudni  akart  a  figu-
ráról,  egy  halom  kérdés  zsongott  a  
fejében,  mellyel  a  forgatás  kezdetén  
Spielberget  bombázta,  míg  csak  a  
tétova,  zavaros  válaszokból  rá  nem  '  
jött,  hogy  Lacombe  professzor  csak  
egy  név;  reménytelen  minden  kér-

dés.  Valakinek  ott  kell  Lennie  bizo-
nyos  jelenetekben  ezen  a néven;  s  ez  
éppen  ő  lesz.  A  többiek  se  jártak  
másképpen.  Ettől  kezdve  nem  any-
nyira  a felvételek érdékelték,  mint  az  
a  félelmetes  technika,  mechanika,  
távirányítású  kamerák,  különös  
fény-  és  színeffektusok,  melyek  a  
felvételek  emberi-alkotói  részét  tö-
kéletesen  kiszűrték  a  munkából.  És  
az  áttekinthetetlen  trükk-laborató-
rium,  ahol  a film  leghatásosabb  „reá-
lis"  részletei  készültek.  

„A  kapcsolatok  harmadik  fokoza-
ta  hallatlan  erős  hatású  realista  ele-
meket  tartalmaz,  melyek  nélkülöz-
hetetlenek,  ha  az  ember  el  akarja  
hitetni  a  nézőkkel  a  történetet",  
folytatta  Truffaut,  „de  engem  job-
ban  érdekelnek  az  érzelmek;  egy  
szerelmes  robot  története  talán  meg-
hatna,  ki  tudja."  Ha  nem  a  filmkoc-
kán  hoznák  létre.  De  az  amerikai  
film  —  a  nagyszerű  tehetségek  elle-
nére  —  művészileg  idestova  negyven  
éve  stagnál,  miközben  technikája  
szüntelenül  fejlődik,  hogy  a  filmké-
pek  „hallatlan  erős  hatású  realista  
elemeket"  tartalmazzanak.  Néha  át-
tör  egy-egy  film,  egy  rendező,  egy  
jelenet  ezen  a  „filmkép  realitáson"  
a  reális  valóságba;  a  hatvanas  évek  
elején  kezdődött  valami  a  New  
York-i  iskolával,  később  a  gazda-
ságilag  átstrukturált  Hollywood  mű-
termeiben  néhány  remek  próbálko-
zás  (Az  utolsó  mozielőadás,  Elszaka-
dás,  Száll  a  kakukk,  Magánbeszélge-
tés),  deaamíg  az  „igazi  kasszát"  a  
világ  metropoliszaiban  a  Cleopatra,  a  
Cápa,  a  Csillagok  háborúja,  A  kap-
csolatok  hozzák,  nehéz  lesz  a  hamis  
„filmkép-realitást"  elfeledni;  vissza-
térni  ahhoz  a  valósághoz,  melyet  
Griffith,  Chaplin,  Flaherty  éles  sze-
me  látott.  

Amikor  megkérdezték  Truffaut-t,  
vágyna-e  ilyen  technikai  fölszerelés-
sel  dolgozni,  azt  felelte:  „Soha!  Túl-
ságosan  zajosak,  s  én  borzadok  a  
zajtól.  Ami  igazán  tetszett,  Steven  
Spielberg  gyermeki  vakmerősége."  

HEGEDŰS  ZOLTÁN  



A  filmezésben  nincsenek  receptek  
BUDAPESTI  BESZÉLGETÉS  
JERZY  KAWALEROWICZ-CSAL  

A  közelmúltban,  a  magyar  fővá-
rosba  látogatott  Jerzy  Kawalerowícz  
lengyel  rendező,  egész  sor  emléke-
zetes  lengyel  film,  a  Mater  Johanna,  
Az  éjszakai  vonat,  A  fáraó  stb.  al-
kotója.  A  művész  a  Lengyel  Kultúra  
vendége  volt  s  magával  hozta  Az  el-
nök  halála  című  új  filmjét,  mely  
nagy  szakmai  és  közönségvisszhan-
got  váltott  ki  Lengyelországban.  Ka-
walerowicz  mindössze  másfél  napig  
tartózkodott  nálunk,  s  az  alkalmat  
felhasználtuk  arra,  hogy  beszélges-
sünk  Kawalerowicz-csal  —  pályájá-
ról,  elveiről,  közös  gondjainkról.  

—  A  lengyel  film  az  ötvenes  évek  
közepén-végén  jelentős  alkotások  
egész  sorával  hívta  fel  magára  a  fi-
gyelmet.  Mi  adott  meghatározó  fon-
tosságú  inspirációt?  A  társadalmi  
igény,  tehetséges  rendezői  csapat  
verbuválódása,  a  filmnyelv  megújí-
tására  irányuló  törekvések,  az  iro-
dalmi  alapanyag,  esetleg  valameny-
nyi  tényező  együttesen?  

—  Szeretném  előrebocsátani:  nem  
vagyok  teoretikus  alkat.  A  filmeket  
elsősorban  intuitív  alapon  közelítem  
meg;  elméleti  következtetések  levo-
nására  vannak  nálam  illetékeseb-
bek.  Persze  néha  elkerülhetetlen  az  
ilyesfajta  problémákkal  való  szembe-
nézés.  Ami  a  konkrét  kérdést  illeti:  
úgy  érzem,  az  előre  meg  nem  terve-
zett  történelmi  pillanat  szabta  meg  
sorsunkat  annak  idején.  A  lengyel  
film  nagy  korszaka  úgyszólván  spon-
tán  szerveződött,  ám  filmjeinkben  
kamatoztattuk  és  meghatványoztuk  
ezt  a  spontaneitást.  A  körülmények  
a  kezünkre  játszottak  s  mi  élni  tud-
tunk  a  lehetőségekkel.  

—  A  Keresem  az  igazságot  és  a  
Frigiai  csillag  alatt  —  a  Newerly-
regény  adaptációi  —  epikus,  höm-
pölygésű,  sok  tényanyagot  felölelő  
filmek.  Lényegében  ugyanez  mond-
ható  legfrissebb  munkájáról,  Az  el-
nök  haláláról  is.  Közben  —  két  és  
fél  évtized  alatt  —  egészen  másfajta  
műveket  készített.  Tekintsük  úgy  ezt  
a  „fordulatot",  hogy  visszatért  —  ma-

gasabb  szintézis  igényével  —  a  ko-
rábbi  hagyományokhoz?  

—  Vitatkoznék  ezzel  a  kategorizá-
lással.  Amellett,  hogy  tényleg  akad-
nak  hasonló  inspirációk  a  Newerly-
filmekben  és  Az  elnök  halálában,  az  
indittatás  és  a  szándék  teljesen  el-
térő.  A  Frigiai  csillag  alatt  saját  él-
ményeim  tükre  is:  ezt  a  folyamatot  
ábrázolja,  ahogyan  elköteleztük  ma-
gunka  a  szocializmusra.  Az  elnök  
halála  — nem  személyes  ügy,  inkább  
oknyomozásnak  mondanám.  Vagy  
objektív  lenyomatnak,  mely  ugyan-
akkor  leleplező  jellegű.  Az  elnök  ha-
lálát  par  excellence  politikai  film-
nek  szántam:  ilyen  típusú  művem  
korábban  nem  volt  (a  két  Newerly-
átültetést  sem  tekintem  közvetlenül  
annak).  S  még  valamit.  Oj  filmemet  
—  annak  stílusát,  formanyelvét  —  
nagy  mértékben  meghatározza  a  te-
levíziós  eszközök  hatása.  A  képernyő  
hozzászoktatta  az  embert  ahhoz,  
hogy  ha  megjelenik  egy  arc,  valamit  
lehet  köré  építeni.  Drámát,  jelensé-
get,  emberi  viszonyokat.  

—  Nálunk  nagyon  népszerű  az  Éj-
szakai  vonat,  többször  felújították,  
mindig  nagy  érdeklődés  mellett  ve-



titették.  Sejtelmes  atmoszférája,  szug-
gesztív  hangulata  különösen  megra-
gadó.  Hogyan  lehet  megtervezni  a  
filmhatást? 

—  Mint  sok  egyébre  a  filmcsiná-
lásban,  erre  sincsenek  egyedül  üdvö-
zítő  receptek.  Úgy  gondolom,  min-
den. —  vagy  majdnem  minden.  —  az  
előadókészségen  múlik.  Egyesek  ér-
dekesen  adják  elő  mondandójukat,  
mások  unalmasan.  Az  Éjszakai  vo-
natban  egy  életérzést  igyekeztem  
megragadni  s  valóban  nagy  gondot  
fordítottam  a  légkör  alapos  megjele-
nítésére.  Szerencsém  is  volt:  akikkel  
dolgoztam,  mindenben  elképzelé-
seimnek  megfelelően  segítettek.  

—  A  Máter  Johanna  —  hogy  foly-
tassuk  a  barangolást  a  Kawalero-
wicz-műhelyben  —  a  lélek  úgyne-
vezett  mélyrétegeit  tárta  fel  és  új  fe-
jezetet  jelenített  a  pszichológiai  áb-
rázolásban.  Később  miért  nem  készí-
tett  ilyesfajta  műveket?  

—  Elmondtam,  hogy  nem  akarok  
kinyilatkoztatásokat  tenni.  Minden  
időkre  érvényes  művészi  eredőm  
nincs.  A  Máter  Johanna  „pszi-
chológizmusa"  egyszeri  és  meg-
ismételhetetlen.  A  tartalom  és  a  for-
ma  szerencsésen  találkozott  ebben  
az  alkotásban.  Ügy  indult,  hogy  a  
legegyszerűbb  filmem  lesz  —  s  most  
a  legbonyolultabbnak  mondják.  Kü-
lönben  —  és  ez  is  a  változást  bizo-
nyítja  —  ma  már  egyszerűen  nem  
érdekel  a  filmmese.  A  hagyományos  
sztori  helyett  számomra  más  építő-
anyag  fontos.  Például  az, hogy  a  tör-
ténelmi  valóságot  folyamatában  ra-
gadjam  meg.  Erre  törekedtem  Az  el-
nök  halála  megkomponálásakor  is.  
Olyan  intellektuális  effektusokat  vá-
lasztottam,  melyek  az  adott  téma  ki-
fejtéséhez  szükségesek.  

—  A  Fáraót  sokan  úgy  emlegetik,  
mint  „szocialista  szuperfilmet",  mely-
nek  fontos  a  modern  üzenete.  Meny-
nyiben  meghatározó  a  kiállítás  egy-
egy  film  esetében?  

—  A  téma,  a  gondolat  határozza  
meg  a vizuális  formakultúrát,  de  úgy  
vélem,  a  plasztikus  gazdagság  a  film  
természetéből  adódóan  fontos.  A  
„szocialista  szuperfilm"-címkének  
nem  örülök.  Az  volt  a  szándékom,  
hogy  anti-szuperfilmet,  anti-Kleopát-
rát  készítsek.  Prus  sem  szuperköny-
vet  írt  (ha  ugyan  jó  ez  a  kifejezés),  
hanem  a  hatalom  politikai  machiná-

cióit  tárta  feL  Én  is  arra  töreked-
tem,  hogy  a  mai  néző  az  ókori  tör-
ténetből  kihámozza  az  időszerű  ta-
nulságokat. 

—  1970  és  1977  között  egyáltalán  
nem  rendezett.  A  filmművészek  szö-
vetségében  betöltött  elnöki  funkciója  
akadályozta  a  munkában,  vagy  más  
oka  is  volt  a  hallgatásnak?  

—  Sok  teendőm  volt,  kétségkívül  
időhiánnyal  birkóztam  az  elmúlt  
esztendőkben,  de  nem  ezért  marad-
tam  távol  —  mint  rendező  —  a  mű-
termektől.  Nekem  mindig  el  kell  
jutnom  a  megfelelő  lélektani  pilla-
natig,  amikor  „megérik"  bennem  az  
alkotás.  Van azonban  más  körülmény  
is:  miért  hallgassam  el?  Voltak  évek,  
amikor  a  film  megszűnt  érdekelni.  
Nézelődtem,  gondolkoztam,  mérle-
geltem.  Kétségeimben  nagy  szerepet  
játszott  a  televízió  gyors  elterjedése  
is,  hiszen  alapvetően  megváltozott  a  
mozi  funkciója:  emellett  csukott  sze-
mekkel  nem  lehet  elmenni.  Érleltem  
egy-két  forgatókönyvet,  de  realizá-
lásukra  nem  került  sor.  

—  Milyennek  látja  a  lengyel  film  
mai  helyzetét?  

—  Biztató,  hogy  megnőtt  a mai  té-
mák  iránti  érdeklődés.  A  filmművé-
szetnek elsősorban  közéleti  kérdések-
kel  kell  foglalkoznia:  elég  sok  len-
gyel  rendező  fogadja  el  ezt  az  igaz-
ságot.  Magam  is  csináltam  úgyneve-
zett  irodalmi  filmeket,  most  mégis  
úgy  vélekedem,  hogy  az  eredeti  mon-
danivaló  kifejezésre  juttatása  érde-
kében  lehetőleg  el  kell  szakadni  a  
próza  vagy  dráma  köldökzsinórjától.  

—  Tudom,  hogy  ismeri  a  magyar  
filmművészetet  és  figyelemmel  kísé-
ri  útkereséseinket.  Nálunk  megoszla-
nak  a  vélemények  arról,  hogy  vanj-e  
színvonalbeli  folytonosság  a  hatvanas  
évekhez  viszonyítva.  Némelyek  visz-
szaesésről  beszélnek.  

—  Nem  ismerek  minden  magyar  
filmet,  félek  az  általánosítástól.  De  
ha  ilyesmit  mondanak  a  mai  magyar  
film  állapotáról,  ez  nem  nagy  baj:  
a  keresés,  az  előrelépés  lehetőségét  
és  szükségességét  érzem  mögötte.  
Különben  mostanában  is  láttam  né-
hány  figyelemre  méltó  magyar  alko-
tást.  Ami  mindig  tetszett  és  válto-
zatlanul  tetszik:  a  legjobb  magyar  
rendezők  a  személyiség  drámáit  ér-
dekesen  és  hitelesen  ábrázolják.  

VERESS  JÓZSEF  



TELEVÍZIÓ 

„Non-fiction" 
a  képernyőn  
JEGYZETEK 
A  MISKOLCI  TÉVÉFESZTIVÁLRÓL  

Kötetekre  rúgó  fejtegetéseket  ír-
tak  össze  az  utóbbi  években  arról,  
hogy  az  úgynevezett  „non-fiction"-
műfajok  egyre  népszerűbbek  az  iro-
dalomban,  s  gyakran  a  fikciós  mű-
fajok  hagyományos  bestsellereit  is  
megelőzik  népszerűségben;  —  ugyan-
ez  a  jelenség  a  filmművészetben  a  
dokumentarizmus  erősödő  hatásában  
érhető  tetten.  

A  televízió  műsorában  —  az  esti  
főműsoridőben  legalábbis  —  még  a  
hagyományos  „fikciós"  műfajok  (té-
véfilmek  és  -játékok)  dominálnak;  
de  ha  valamely  hét  összes  műsoride-
jét  számba  vesszük,  némi  meglepe-

téssel  tapasztalhatjuk,  hogy  hasonló  
arányban  töltik  be  a képernyőt  a  kü-
lönböző  „non-fiction"-műfajok  is.  A  
miskolci  fesztivál,  amely  páros  évek-
ben  ezeknek  a  tévés  műfajoknak  a  
legjavát  vonultatja  fel,  jó  alkalom  
arra,  hogy  a  hétköznapinál  nagyobb  
távlatból,  s  az  összemérés  lehetősé-
gével  tekintsük  át  e  műfajok  helyze-
tét,  fejlődési  tendenciáit.  

Hat  kategóriában  negyven  tévé-
film,  illetve  -műsor,  plusz  tizennyolc  
híradó-esemény  versenyzett  az  idén  
Miskolcon,  s  a  kiosztott  több  mint  
másféltucatnyi  díj  (a  hivatalos  zsűri  
díjai  mellett  a  közönség-,  illetve  a  
kritikusok  díjait  is  beleértve),  azt  
bizonyítja,  hogy  e  fontos  műfajok  
legjobb  alkotásai  méltóak  a  nagy-
korúsodott  televíziózás  lehetőségei-
hez. 

De  —  az  ünneprontás  szándéka  
nélkül  —  a kiemelkedő  munkák  mél-
tatása  előtt  néhány  szót  bizonyos  
típus-hibákról,  amelyek  számos  film  
hatását  lerontják,  s  amelyek  így,  a  
válogatott  fesztivál-mezőnyben  sok-
kal szembeszökőbbek,  mint  a  hétköz-
napi  műsoráradatban.  (A  fesztivál-
műsorban  szerencsére  csak  elvétve  
fölbukkant,  néhány  kirívóan  gyenge  
produkcióról  —  mint  például  a  Mű-
helytitkok  című  agyonbeszélt  és  el-
lenhatást  keltő,  átlátszó  tévés  önrek-

Chrudinák  Alajos  a  nagydíjas  Lesz-e  béke  az  olajfák  alatt?  
című  tévéfilm  egyik  jelenetében  



lám —  ne  is.essék  szó.)  Gyakori  hiba  
a  legkülönfélébb  műfajokban,  de  fő-
ként  a riport-  és  dokumentumfilmek-
ben  a  terjengősség,  a  szerkesztetlen-
ség,  a  fecsegés.  Számos,  fontos  és  
izgalmas  tényanyagot  fölmutató  film  
hatását  csorbítja,  hogy  „mindent  
kétszer  mond";  hol  a  rendezők,  hol  
a  riporterek  vélik  úgy,  hogy  a  ké-
peken  látottakat,  a  riportalanyok  
szájából  elhangzottakat  még  utólago-
san  is  „meg  kell  támogatni";  szájba-
rágósán  elismétlik  ugyanazt  (persze  
óhatatlanul  közhelyesebben),  amit  a  
képek  önmaguk  elmondtak.  (Például  
a  Hódmezővásárhelyi  évek  című,  
rendkívül  értékes  dokumentum-
anyagot  rögzítő  film  Németh  László  
tanáréveiről;  vagy  az  Asszonykórus  
című,  izgalmas  és  valóságos  élet-
anyagot  rögzítő  dokumentumfilm;  
avagy  a  hasonló  szerkezeti  arányta-
lanságok  miatt  terjengősre  sikerült  
—  bár  szintén  elementáris  részlete-
kat  is  tartalmozó  —  Ünnep,  illetve  
a  Párthűség,  tiszta  kéz  című  filmek.)  

A  szakmai  kifogások  után  áttérve  
mostmár  arra,  ami  egyértelműen  
örvendetes:  alighanem  nemzetközi  
összehasonlításban  is  elsőrangú  tele-
víziónk  néhány  külpolitikai  riport-
ja,  tudósítása.  Nem  újdonság  (már  
két  évvel  ezelőtt  is  ő  nyerte  Miskol-
con  a  fődíjat),  hogy  például  Chrudi-
nák  Alajos  bravúros  riporter;  s  egy-
általán  nem  „csupán"  emberi  bátor-
sága  lenyűgöző,  ahogyan  a  világ  leg-
forróbb  pontjain,  tankok  és  ágyúk  
árnyékában  faggatja  —  méghozzá  
milyen  határozott  hangon  —  a  vele  
gyakorta  ellentétes  politikai  nézete-
ket  valló,  állig  felfegyverzett  riport-
alanyait;  legalább  ilyen  fontos  eré-
nye:  szerkesztői  arányérzéke,  film-
jeinek  míves  megmunkáltsága.  S  
mindig  kitűnő  operatőrökkel  dolgo-
zik:  a  Lesz-e  béke  az  olajfák  alatt  
című  (fődíjas)  filmben  Várszegi  Ká-
roly;  a  Hadüzenet  nélküli  háború  
című  filmben  (az operatőri  különdíj-
jal  kiitüntetett)  Halász  Mihály  volt  
értő,  s  a  csatazajban  az  egyes  embe-
rek  sorsára  is  érzékenyen  rávillantó  
alkotótársa.  A  külpolitikai  riportázs-
nak  szerencsére  több,  nemzetközi  
színvonalú  mesterével  büszkélkedhet  
televíziónk;  az  idei  miskolci  fesztivál  
díjainak  már  nem  kellett  „fölfedez-
niük",  ám  ismét  regisztrálták  pél-
dául  Sugár  András  (Zsoldosper  An-

Szentágothai  János  akadémikus  A  világ  
nyolcadik  csodája  című  ismeretterjesztő  

műsorban 

golában),  Róbert  László  (Tisztelen-
dők  című  sorozat  ítália-epizódja)  
közismert  újságírói  kvalitásait.  

Az  a  tévériporter,  akinek  valóban  
van  határozott,  erős  egyénisége,  s  
végiggondolt  koncepciója  választott  
témájáról  —  sosem  fél  szerényen  a  
háttérbe  húzódni;  önmaga  helyett  
riportalanyait  beszélteti.  Mint  pél-
dául  Vitray  Tamás  a  Házigazda:  
Varga  Imre  című  filmben,  amely  
megkapó  képet  adott  a  szobrászmű-
vész  és  kétkezi  munkatársai  —  a  
kőfaragó,  az  öntők  —  baráti  és  értő  
együttműködéséről.  Sajátos  módon  
hasonló  „brigádmunkáról"  adott  hírt  
Somló  Tamás  Kézben  egy  szív  című  
(Borsod  megye  nagydíjával  kitünte-
tett)  remek  dokumentumfilmje,  a  
Debreceni  Orvostudományi  Egyetem  
klinikáján  a  kockázatos  és  nehéz  
szívműtéteket  végző  sebész-team  be-
mutatásával;  megismertetve  az  orvo-
sok,  a  műtősök,  asszisztensnők  hét-
köznapi  gondjaival,  valóságos  emberi  
arcával.  Feszesen  szerkesztett,  pon-
tos,  példaszerű  alkotás.  -

A  Balázs  Béla  Stúdióban  kialakult,  
úgynevezett  „analitikus  dokumen-
tumfilmek"  legjobb  hagyományait  
folytatja  Vitézy  László  és  Szegvári  



Lakatos  Vince;  Naplemente  

Katalin  (Miskolc  város  tanácsának  
nagydíjával  kitüntetett)  filmje,  a  
Hogy  a  lifttel  mennyi  baj  van.  Egy  
mostoha  sorsú  hazai  találmány  és  
feltalálóinak  viszontagságait  sokol-
dalúan  körüljáró  film  a  konkrét  és  
egyedi  eseten  túlmutató,  általáno-
sabb  tanulságokat  is  sugall,  jobbító  
szándékú  indulatokat  gerjesztve  né-
zőjében. 

Rendkívül  fontos  és  értékes  tevé-
kenysége  a  televíziónak,  amit  az  „is-
meretterjesztő  filmek"  címszó  alatt  
szokás  emlegetni,  önmagában  az  a  
tény,  hogy  szakmájuk  olyan  kiváló-
ságai,  mint  Szentágothai  János,  illet-
ve  Szabolcsi  Miklós  akadémikusok,  
a  képernyő  révén  „eljönnek  a  szo-
bánkba",  s  a  laikus  számára  is  vilá-
gosan  fogalmazva,  mégsem  „leeresz-
kedve"  hozzánk,  beavatják  a  nézőt  
tudományuk  titkaiba  —  fölbecsülhe-

tetlen  hasznot  jelent  a  közművelő-
désben.  E  műfaj  kategória-díját  
mégis  egy  tizenöt  perces  „magyar  
óra"  —  Fehér  Györgynek  az  Isko-
latelevízió  számára  készített  A  
walesi  bárdok,  című  filmje  nyerte,  
amely  egészen  eredeti  és  ötletes,  jel-
legzetesen  képi  —  televíziós  —  kife-
jezési  eszközökkel  idézte  meg  a  tör-
ténelmi  korszak  légkörét,  amelyben  
Arany  verse  keletkezett.  (Kimagasló  
volt  a  filmben  Kozák  András  vers-
mondói  teljesítménye.)  

Régóta  közismert  és  közkedvelt,  
többször  méltatott  vállalkozás  Bokor  
Péter  Századunk  című  sorozata;  az  
idei  miskolci  fesztiválon  szerepelt  (s  
a  kritikusok  díját  elnyert)  Diploma-
ták  című  folytatás  páratlanul  érté-
kes  történelmi  dokumentumanyago-
kat  rögzít,  amelynek  tudományos  je-
lentősége  az  idő  múlásával  minden  
bizonnyal  még  növekedni  fog.  

„A  demokratizmus  felnőtt  iskolá-
ja"  —  jegyezték  meg  a  miskolci  né-
zők  a  Beszéljük  meg  című  riport-
filmről  (riporter:  Vitray  Tamás,  ren-
dező:  Kézdi-Kovács  Zsolit),  amelyben  
gyermek  újságírók  —  általános  isko-
lai  házi-újságok,  iskolarádiók  szer-
kesztői-riporterei  —  neves  közéleti  
személyiségeket  (ebben  a  részben:  
minisztert  és  MSZMP  KB  osztály-
vezetőt)  faggattak  úgynevezett  „ké-
nyes",  aktuális  problémákról  —  s  
kaptak  kérdéseikre  példaszerűen  
nyílt,  világos,  őszinte  válaszokat.  (Ez  
a  film  is  a  kritikusok  díját  nyerte  
el.) 

A  nemrég  elhunyt  Lakatos  Vince  
nagy  visszhangot  keltett  Naplemente  
című  dokumentum  filmsorozata  a  
magukra  maradt  öregek  súlyos  hely-
zetére  hívta  fel  a  figyelmet  torokszo-
rító  képsorokkal;  a  Miskolcon  vetí-
tett  Sorbanállók  című  folytatása  a  
dokumentumfilmek  kategória-díját  
nyerte. 

Mindent  egybevetve  az  idei  mis-
kolci  fesztivál  is  bizonyította,  hogy  
a  televízió  tengernyi  „non-fiction"-
műsoraii  —  a  riport-  és  dokumen-
tumfilmek,  a  tudósítások,  ismeretter-
jesztő-  és  portréfilmek  — között  már  
egyre  több  olyan  alkotásnak  örvend-
hetünk,  amelyek  művészi  színvonala,  
megformáltsága  méltó  e  műfajok  
óriási  tömeghatás-lehetőségeihez.  

ZSUGÁN  ISTVÁN  



Riportfilm  Tolnay  Károlyról  
A  televízió  egyre inkább  hódít  meg  

új  területeket,  melyek  egykor  vagy  
kivételesként,  vagy  egyáltalán  nem  
léteztek.  A  tudósokkal,  művészekkel  
újság  és  folyóirat-interjúk  szinte  ha-
gyományosak.  De  filminterjú  —  leg-
alábbis  tömegméretekben  —  először  
a  televízióban  vált  valóban  népszerű  
műfajjá.  Ezeknek  az  interjúknak  egy  
részét  Hauserné  Borús  Rózsa  szer-
keszti;  legutóbb  a  Tolnay  Károlyról  
szólót  Korompai  Márton  rendezte.  

A  portréfilm  nagyon  sok  esetben  a  
környezet  bemutatását,  a  környezeti  
elemek  állandó  „bevágásált"  igényli.  
Itt  erről  szó  sincs.  Illetve  szó  van  
annyiban,  amennyiben  általános  be-
vezető  képeket:  néhány  firenzei  fel-
vételt  látunk,  s  attól  kezdve  —  csak  
a  művészettöriténeti'leg  fontos  illuszt-
ratív  anyagok  szerepelnek. A film  te-
hát  nem  is  riportfilm,  mert  hiszen  
hiába  említi  meg  Rómát  —  mindeb-
ből  nagyon  keveset  látunk.  A  lényeg  
az  interjú.  Olyannyira  az  interjú,  
hogy  a szintén  Borús  Rózsa  szerkesz-
tésében  készült  és  ugyancsak  kétré-
szes  Hauser  Arnoldról  szóló  riport-
filmmel  való  kapcsolat  is  legfeljebb  
azokban  válik  tudatossá,  akik  mind-
kettőt  látták  és  mindkettőnek  kiin-
dulópontjaival  —  az úgynevezett  Va-
sárnapi  Kör  szellemi  légkörével  is-
merősek. 

Továbbá  az  is  szokatlan,  hogy  egy  
riportfilmet  ennyire  két  részre  vág-
janak.  Az  első  rész  kizárólagosan  
Tolnay  Károly  és  a  magyar  kultúra  
viszonyával  foglalkozik,  a  második  
rész  pedig  a  már  érett  művészettör-
ténész  útjával  és  felfedezéseivel.  S  
az  egész  beszélgetés,  amely  a  Miche-
langelo  házban  zajlik,  alig  mutat  va-
lamit  a  házból,  még  a  bútorokból  
sem,  a  riportereken  kívül  csak  Tol-
nay  feleségének  hangját  halljuk  —  
néhány  német  szót  —  és  mégis  vala-
hogy  egységes  a  két  rész,  a két  port-
ré.  Bedig  a  kérdezők,  a  riporterek  
egészen  különböző  jellegűek,  érdek-
lődési  körűek  és  temperamentumú-
ak.  Hubay  Miklós  író,  akit  az  érde-
kel,  hogy  a  magyar  kultúra  mennyi-
re  él  ma  is  Tolnay  Károlyban,  hogy  

ez  a  kultúra  mit  adott  a  világkultú-
rának.  Nagyon  céltudatos,  nagyon  
határozott  —  és  ezzel  eredményt  is  
ér  el,  mert  adott  esetben  ez  a  céltu-
datosság  éppen  Tolnay  leglényege-
sebb  gondolati  motívumainak  egyi-
két  fejti  fel.  A  művészettörténész  
Petényi  Katalin  viszont  egyszerűen  
„élni  hagyja"  az  interjúalanyt,  mert  
neki  az  is  elég,  viszont  igen  jó  nép-
szerűsítő  érzékkel  mindent  lefordít,  
megmagyaráz  úgy,  hogy  a  televízió  
nézők  átlaga  is  megértse.  Itt  tehát  a  
tanítványt  látjuk,  vagy  ha  —  nem  
értik  félre  —  a  tanulót.  De  az  ügyes  
tanulót,  aki  azt  akarja,  hogy  mások  
is  tanuljanak.  Hubayban  van  vala-
mi  cinkosság,  viszont  —  nem  kérdez  
rá  arra,  hogy  mi  is  volt  az  az  érték,  
amit  a  magyar  kultúra  adott  Tolnay  
Károly  számára  Bécsben,  Párizsban,  
vagy  Heidelbergben,  mert  a  magyar  
kultúra  értékét  mindenkinek  éreznie  
kell.  Ha  nem  érzi,  az  ő  baja.  

Vagyis  igen  furcsa  interjú  ez  —  
néha  didaktikus,  néha  pedig  rejtel-
mes.  De  a  rejtelmesség  mögött  azért  
elő-előbukkan  néhány  olyan  mozza-
nat,  amire  nagyon  érdemes  felfigyel-
ni.  Szükségképpen  nyújtott  Tolnay  
Károly  egy  Fülep  Lájos  és  egy  Lu-
kács  György  portrét.  Ahogyan  Tol-
nay  portretiroz,  az  önmagában  is  ér-

Tolnay  Károllyal  beszélget  Hubay  Miklós  



dekes,  mert  — szemben  a filmmel  —  
nem  mulasztja  el  elmondani,  hogy  
milyenfajta  bútorokkal  találkozott  
Fülep  Lajosnál,  de  még  azt  sem,  
hogy  Balázs  Bélának  biedermeier  
bútorai  voltak.  Az  ilyen  környezet-
rajz,  melyben  hol  tisztelet,  hol  tisz-
telettel  vegyes  irónia  bujkál  —  s  né-
ha  önirónia  is  —  nagyon  is  érthető  
a  művészettörténész  esetében,  de  se-
gít  az  alak  felidézésében  is.  

Mi  ragadta  meg  Tolnayt  elsősor-
ban  Fülepben,  Lukácsban  és  a  Va-
sárnap  Társaságban?  Tolnay  ezt  egy  
szóval  fejezte  ki:  a  szellem.  

De  mi  is  az  a  szellem?  A  híres  
Fülep  szerkesztette  folyóirat  címe?  
Vagy  ' azok  az  eszmék  egyetlen  cso-
korba  kötve,  melyek  a  Vasárnap  
Társaságban  divatosak  voltak?  Vagy  
esetleg  egyszerűen  az  úgynevezett  
szellemtörténet  sokféleképpen  értel-
mezhető  és  értelmezett  szellem-fo-
galma, mint  kiderül,  mindez  és  egyik  
sem.  Tolnay  azt  értette  rajta,  hogy  
midőn  Füleppel  és  Lukáccsal  talál-
kozott,  akkor  hirtelenében  a  szokvá-
nyos  társalgás,  az  amit  Brecht  „ál-
talában  társalgunk"-nak  nevez,  el-
marad  és  hirtelenében  valami  köz-
pont  gondolati  kérdés  merül  fel,  me-
lyet  azután  a  beszélgetés  elmélyít,  
melynek  minden  oldalát  igyekeznek  
megvizsgálni  és  végül  valami  új  
gondolathoz  fut  ki.  Ezek  a  beszélge-
tések  adták  Tolnay  számára  a  
„grundstúdiumot".  Hogyan  lehetsé-
ges  az  és  éppen  Magyarországon,  
hogy  ne  a  napi  pletykákról,  a  társa-
ság  vagy  a  színészvilág  híreiről  es-
sék  szó,  hanem  még  akkor  is,  ha  a  
tojás  napi  áráról  kezdődik  a  beszél-
getés,  valamiféle  ítélet  kerekedik  ki  
belőle  arról  a  világról,  melyben  
élünk.  Sokan  eszelősnek  tartották  
már  abban  az  időben  is  és  később  is  
ezt  a  magatartás-típust.  Tolnay  
azonban  ettől  a  valósághoz  való  gon-
dolati  viszonytól  elragadtatottan  nőtt  
fel  és  éppen  ez  volt  az  a  plusz,  amit  
magával  vitt  Bécsbe  vagy  Párizsba  
vagy  Itáliába.  

Ez  magyarázza,  hogy  soha  nem  
tudott  elszakadni  a  magyar  kultúrá-
tól.  Nemcsak  a  Ferenczyek  művésze-
tétől  nem,  hanem  Dérytől  és  Illyés-
től,  a  Kortárstól  és  az  Űj  Írástól  
sem.  S  nem  tudott  elszakadni  attól  a  
nyelvtől  sem,  mely  az  ő  számára  —  

ezt  a  szellemet  képviseli.  S  többek  
között  ennek  is  köszönheti  valószí-
nűleg  művészettörténész  eredménye-
it.  Vannak  művészettörténészek,  akik  
nagyon  jól  megfigyelik  a  forma-
problémákat  és  nagyon  ügyesen  fel-
kutatják  a  művek  történeti  összefüg-
géseit.  De  kevésnek  jut  eszébe,  hogy  
Michelangelo  egészen  speciális  és sa-
játos Utolsó ítéletének  örvény-szerke-
zetét,  melyet  a  film  is  remekül  do-
kumentál,  a  Nicolaus  Cusanusból  ki-
induló  dialektikus  természetfelfogás-
sal  kapcsolja  össze.  Vagy  hogy  
ugyanezt  a mozzanatot  meglássa  pél-
dául  Breughel  hegy-ábrázolásaiban.  
A  szellem  tehát  sajátos  módon  kap-
csolja  össze  egymással  a  gondolati  
teljesítményeket  és  a  művészi  alko-
tásokat.  A  művészet  története  nem  
magyarázható  csupán  a  művészet  
immanens  fejlődéséből,  éppen  úgy,  
mint  ahogy  nem  magyarázható  ön-
magából.  S  azok  a  kutatások,  me-
lyeket  Tolnay  például  a  Michelan-
gelo  rajzokkal  kapcsolatosan  végzett  
s  ezek  összefüggése  a  Piéta  Ronda-
ninivel,  szintén  annak  az  indításnak  
köszönhetők,  melyek  a  szellemi  ösz-
szefüggést  igen  szélesen  és  igen  ci-
zelláltan  tudták  felfogni.  

Mit  nyertünk  tehát  ezzel  a  portré-
filmmel?  Betekintést  a  szellemi  al-
kotás  műhelyébe,  de  sokkal  inkább  
betekintést  abba,  hogy  az  igazi  szel-
lemi  alkotás  mély  összefüggések  fel-
kutatásából  és  megérzéséből,  meg-
sejtéséből  áll.  Azután  ha  a  megsej-
tés  megvan,  akkor  figyel  fel  a  ku-
tató  arra,  ami  ezt  egyáltalán  bizo-
nyíthatja.  Ezt  akarta  megmutatni  a  
film  és  Tolnaynak  azt  a  —  mai  nap-
ig  fönntartott  felfogását  —  hogy  a  
tudományt  csak  a saját  nyelvén,  csak  
a  saját  módszerével  lehet  előadni,  s  
mindenfajta  népszerűsítési  kísérlet  
—  téves.  A  film  viszont,  mely  ezt  
mutatta  be  és  egy  pillanatra  sem  cá-
folta  a  részletekben,  a  maga  egészé-
ben  bebizonyította:  a  tudományt  le-
het  a  köznyelven  előadni  és  az  értel-
mes  népszerűsítési  kísérlet  lehetsé-
ges.  Ez  volt  a  film  paradoxona.  Per-
sze  riportfilm  elképzelhető  más  mó-
don,  sokkal  filmesebb  eszközökkel,  
sokkal  több  mozgással,  de  nehezen  
képzelhető  el  ennél  termékenyebb  
paradoxonnal. 

HERMANN  ISTVÁN  



Földünk  és  vidéke  
Ha  egy  finom  ékszer-

boltban,  mint  mondjuk  
a  párizsi  Cartier  üzleté-
ben,  a  gyémántnyakék  
mellé  egy  ócska  szenes-
lapátot  raknak,  diadém-
hoz  rozsdás  fogasikere-
ket,  platinagyűrű  elgör-
büli  kampósszögön lóg, a 
gyöngysoriba  meg  bele-
fűznek  csiricsári  babsze-
meket,  a  gazdag  üzletből  
bolhapiac  lesz.  A  bril-
liáns  zsibvására,  hetipi-
ac,  ahol  a  karátot  má-
zsálón  mérik  vagy  rugós  
kofamérlegen.  Sajnála-
tos  kirakodásban  valami  
ilyesmi  történt  Karinthy  
Ferenc  ötlet-,  játék-,  
nemesen  kikalapált,  
megötvözött  éremgyűjte-
ményével,  a  Leányfalu  
és  vidéké-vei,  mikor  
Földünk  és  vidéke  lett  
belőle  a  képernyőn.  Egy  
válogatott  gyűjtemény,  
mégha  nem  hiányoznék  
egy  darabja  se,  ilyen  la-
páttal  összehajigáltan  
kifosztott  lenne.  Még  ki-
fosztottabb,  ha  pár  la-
páttal még hozzá is  tesz-
nek. 

•Mint  ahogyan  itt  tör-
tént keret-szövegek,  ösz-
szekötő  szövegek,  
archív-filimszéletek,  tol-
dalék-jelenetek,  író-ön-

vallomásók-nyilatkoza-
tak-interjúk  nagybuzgó  
lapátolása  közben:  Ka-
rinthy  Ferencre  rátettek  
még  egy  lapát  Karinthy  
Ferencet  Sinkovits  Imre  
dublőrségével.  Attól,  
hogy  Karinthy  Ferencet  
megkettőzték,  egy  kis-
fiúval  megháromszoroz-
ták, az  apjával  meg  plá-
ne  akár  meg  is  négysze-
rezték,  Karinthy  Ferenc  
a  fele  lett  önmagának.  
Elragadó kis műve  p>edig  
még  egytizedmaga  se.  

Vándor  József  és  Sinkovits  Imre  

Mert  hová  párolgott  
el  például  annak  a  esil-
lagpercben  született  öt-
letnek  a  felragyogása,  
amikor  a  gyerekét  nás-
pángoló  anya  fenékére  
az  író  ráhúz  egyet  s  az-
tán  bemutatkozik  neki:  
Én  vagyok  a  Jóisten!  
Hová  lett  a  hirtelen  
fricska  helyben-született  
játékossága,  kedvessége,  
rögtönző ttsége  ebből  a  
kimódoltan,  toepróbáltain  
előállított  jelenetből,  
hogy  vakult  meg  benne  
a  szikra,  anélkül,  hogy  
egyet  is  fénylett  volna?  
És hogy  lett  Hamlet aty-
jának  komor  szelleme  
Karinthy  Ferenc  úgy-
szólván  minden  szellem-
porontyából,  nehézkes  
léptetés  minden  bukfen-
cükből,  egész  hancúro-
zásukból?  A  műsorba-
gyömöszölés  piapírgala-
csinokká  gyűrte  a  kis  
kötet  röpp>enő  lapjait,  a  
keret  recsegve-ropogva  
szét-szétesett  a  kénysze-

redetten  keretbe  foglal-
tak  eleven  mozgékony-
ságától,  de  végül  el-

zsibbadva-megbénulva 
azok  is megadták  magu-
kat  kényszerzubbonyuk-
nak.  Elcsitultak  és  el-
csitították  a  néző  érdek-
lődését  is.  

Igaztalan  volna  az  ér-
tékeknek  ilyen  kiárusí-
tása,  elherdálása,  tővel-
heggyel  felpúpozott  mu-
togatása  miatt  csak  a  
rendező  Dohai  Vilmos-
nak  vagy  a  dramaturg  
Bogáti  Péternek  szemre-
hányást  tenni.  Ludas  
benne  Karinthy  Ferenc  
is,  szereplőként  is  s  a  
forgatókönyvnek  nem  
tudni  milyen  tettestársa-
ként  is,  hogy  hagyta  a  
kötetébe  gyűjtőiteket  a  
képernyőn  így  szétzagy-
válni.  Kár  lenne,  ha  a  
néző  érdeklődésének  el-
csitítása  elcsitítaná  az  
olvasóét  is.  

MÁTRAI-BETEGH  BÉLA  



Történelem  a  Szemlében  
Magyarország  története  két,  újabb  kötete  nemcsak  szá-

mos  érdekes  (a  tankönyvekben  nem  szereplő)  tényt  kőzöl  
az  1890—1914  közötti  negyedszázad  magyar,világáról,  de  más  
a  szemlélete  Is,  mint  azoké  az  összefoglaló,  történeti  mű-
veké,  amelyek  eddig  kezűnkbe  kerültek.  E  könyvek  nem  
csupán  az  uralkodó  csoportok  tetteit  sorolják  fel,  mint  a  
tegnapelőtti  történelemnépszerűsitő  munkák;  az  osztályok  
harcát,  haladás  és  reakció  küzdelmét  sem  jelzik  csupán  sé-
mákkal.  A  Hanák  Péter  által  szerkesztett  kötetek  a  leg-
fontosabb  politikai  események,  a  legjellemzőbb  ideológiai  
tényezők  mellett  sok  mindent  közölnek  az  olvasóval  a  kor  
társadalmi  életéről,  az  emberek  mindennapjairól  is.  A  fel-
lendülő  magyar  munkásmozgalomról  sem  csak  párt-  és  
szakszervezeti  határozatokat,  vagy  a  szociáldemokrácián  
belüli  eszmei  küzdelem  dokumentumait  ismertetik  Ha-
nákék.  Felvázolni  igyekeznek  többek  közt  azt  is,  hogy  mi-
képpen  mozgatták  meg  a  szocialista  eszmék,  a  sokszor  
nagyon  áttételesen  megismert  marxista  tételek  a  faluról  
fricsen  Pestre  került  egyszerű  munkásokat,  az  alföldi  sze-
gényparasztokat,  tiszántúli  kubikusokat,  s  hogy  miképpen  
alakult  ki  —  ősi  vágyak,  hitek  és  illúziók  táptalaján  —  
egy  mozgalmi  „ellenkultúra"  azok  között,  akik  a  mozga-
lom  vonzáskörébe  kerültek.  

Lehet-e  vajon  egy  sokrétű  —  és  sok  újat  is  mondó  —  tu-
dományos  jellegű  műről,  mint  a  Magyarország  története,  
rövid  idő  alatt  is  eligazitón  szólni  a  képernyőn?  A  Szemle  
cirnű  társadalomtudományi  körkép  legutóbbi  műsora  be-
bizonyította:  lehet.  Hanák  Péter  volt  e  mű^or  egyik  kitűnő  
előadója.  Megfogalmazásai  szuggesztívek  voltak,  szelleme-
sen  riposztozott  is.  Szakály  Ferenc  —  mint  riporter  —  
megfelelő  partnere  volt  Hanáknak.  

Buda  Béla  a  jólismert  pszichiáter  és  pszichológus  volt  a  
Szemle  második  főszereplője.  Vele  a  Rádió  és  Televízió  
Szemlében  rövidesen  megjelenő  „A  televíziós  (személyiség"  
című  tanulmányról  Csepeli  György  beszélgetett.  

Szemben  Hanák  Péter  gyors  reagálásával,  állandóan  en  
garde  tartásával  Buda  Béla  megfontolt,  már-már  lassú  be-
szédű  és  mozgású.  Az  ő  terminus  technicusával  élve,  nem  
„feszültségkeltő",  de  „feszültségoldó".  Ugyanakkor  —  a  
saját  személyisége  eszközeivel  —  ő  is  Jól  tud  hatni  a  néző  
értelmére  és  „a  tudatosság  felszíne  mögötti"  belső  világára.  

Kevéssé  mondható  el  ez  Horváth  László  közgazdászról,  a  
miisor  harmadik  szereplőjéről,  aki  a  vállalati  önállóság  
és  központi  irányítás  kapcsolatáról  beszélt.  (A  közgaz-
dásznak  egy  nemrégen  megjelent  tanulmánya  alapján.)  Te-
gyük  hozzá,  okosan.  Kár,  hogy  a  vele  beszélgető  riporter.  
Egerszegi  Csaba  merev  kérdései  —  és  viselkedése  —  mint-
ha  Időnként  „befagyasztották"  volna.  

Helyes  volt  vajon  a  műsor  hat  résztvevőjét  három  „pá-
rosára  (egy-egy  kérdezőre  és  egy-egy  válaszolóra)  osz-
tani...  Hanák  ugyan  beleszólt  Buda  és  Csepeli  beszélge-
tésébe;  de  Buda  Bélát  és  Horváth  Lászlót  láthatóan  fe-
szélyezte  ez  a  „szereposztás".  Egy  kerekasztal  hasznosabb  
lett  volna.  Hiszen  a  Szemle  nézői  általában  nem  szaktu-
dósok,  hanem  a  tárVadalomtudományok  és  a  társadalmi  
élet  legkülönbözőbb  (és  egymással  gyakran  összefüggő)  
megnyilatkozásai  iránt  érdeklődő,  kíváncsi  mindennapi  
emberek . . .  Mi  magunk,  nézők  és  hallgatók.  

ANTAL  GÁBOR  

CÍMKÉPÜNK : 
Marinelli  Eleni  a  
C s o n t v á r  y  cimű  ké-
szülő  magyar  film  egyik  
főszerepében.  Rendező:  
Huszárik  Zoltán.  Ope-
ratőr:  Jankura  Péter.  
Markovics  Ferenc  fel-
vétele) 

filmvilág 

XXI.  évf.  12.  sz.  Film-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hó-
nap  l-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:  221-205.  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  >/i  évre  24,—  Ft.  
Külföldön  terjeszti  a  
„Kultúra"  Külkereske-
delmi  Vállalat,  H—1389  
Budapest,  Postafiók  149  

78.2860 
Egyetemi Nyomda 
Budapest 

Felelős  vezető:  
Sümeghl  Zoltán  igazgató  

I N D E X :  2 5  2 8 6  



Bolond 
Istók 

címmel  forgat  tévéfilmet  
Szitányi  András.  
Főszereplők:  Csákányi  
László  és  Tahi  József.  
Operatőr:  Bónis  Gyula.  

Csákányi  László  

Tahi  József  
(Kiss  Júlia  felvételei)  



Anna  Karina  játssza  az  O l y a n  m i n t  
o t t h o n  című  új  magyar  film  egyik  fő-
szerepét.  Kendező:  Mészáros  Márta  
(Jávor  István  felvétele)  
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