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Író, színész,  rendező  
BESZÉLGETÉS  ANDRZEJ  WAJDÁVAL  

A  lengyel  rendező  levelező  
tagja  az  NDK  Művészeti  Aka-
démiájának,  amelynek  tudo-
mányos  piunkatársa,  Günter  
Adge  készítette  vele  ezt  az  in-
terjút.  A  szöveg  az  Akadémia  
irodalmi  folyóirata,  a  Sinn  
und  Form  1978 május—júniusi 
számában  jelent  meg.  

—  ön  egyaránt  dolgozik  filmben,  
színházban,  televízióban,  méghozzá  
már  évek  óta.  Milyen  különbsége-
ket  lát  e  három  műnem  között?  Va-
jon  mint  művész  egyformán  viszo-
nyul-e  hozzájuk?  

—  Véleményem  szerint  a  televí-
zió  eddig  még  nem  alakította  ki  sa-
ját  művészi  arculatát.  Ami  erede-
ti  a  televízióban,  és  csakugyan  jó,  
az  csupán  a  sport  és  a  politikai  in-
formáció,  ha  élő  adásban  közvetítik.  
Az  összes  többi  voltaképpen  csak  az  
egyéb  művészeti  ágak  átvétele.  Vagy  
film,  vagy  színház.  Az  a  vélemé-
nyem,  hogy  a  televízió  még  mindig  
nem  talált  magára.  Nagyon  érdekes  
volt  például  a  televíziózás  kezdeti  
időszakában  az,  ahogyan  nálunk  az  
élő  adások  folytak.  Akkoriban  sok-
ka),  de  sokkal  érdekesebbek  voltak  
a  színházi  közvetítések.  Az  ideges-
kedés;  az,  hogy  sosem  tudtuk,  sike-
rül-e  végigcsinálnunk;  az  előadás  és  
a  közvetítés  egyidejűsége  —  mindez  
és  még  sok  egyéb  tette  olyan  ele-
venné,  jobban  mondva  valódivá.  Ta-
nulságos,  hogy  a  japán  televízió,  
amely  elsőként  készített  playback  
felvételeket,  most  megint  elsőként  
kezd  letérni  erről  az  útról.  Amikor  
évekkel  ezelőtt  a  franciák  kivonul-
tak  Algériából,  kiürítették  az  ottani  
tévé-stúdiókat  is.  Az  algériai  nép  
beözönlött  a  stúdiókba,  birtokba  vet-
te.  Három  napig  játszottak  az  embe-
rek  felügyelet  nélkül,  szakértelem  
nélkül  a  tévé-technikával.  Mindent  
a  felvétellel  egyidejűleg  közvetítet-
tek.  Ez  énbennem  valami  egyedül-
állóan  szabad  műsorként  maradt  
meg.  Magától  értetődik,  hogy  min-
den,  amit  élőben  közvetítenek  ér-
tékesebb,  üzleti  értelemben  véve  is.  
De  hagyjuk  is  a  televíziót.  A  film  és  

a  színház:  két  különböző  dolog.  Én  
sohasem  próbáltam  összevegyíteni  
őket. 

—  Mi  vonzza  a  színházi  munká-
ban? 

—  Az  élő  színész  és  a  közönség  
közötti  kapcsolat.  Ez  a  lényeges,  az  
irányadó:  az  az  elektromosság,  
amely  —  hogy  úgy  mondjam  —  a  
nézőtér  és  a  színpad  között  áramlik.  
Nem  érdekel  engem,  milyen  drámát  
vagy  játékot  kell  színre  állítanom,  
nem  érdekel,  hogy  ilyen  vagy  olyan  
az  előadás  stílusa.  Engem  mindig  
csak  az  érdekel,  hogy  megtaláljam  
ezt  a  kapcsolatot  a  közönség  és  a  
színpad  között.  És  ezt  mindig  újra  
meg  kell  teremteni,  mert  például  
már  csak  azáltal  is  fölemésztődik,  
hogy  a  közönség  —  ahogy  mondani  
szokás  —  zártszékből  nézi  a  színpa-
dot.  A  közönség  bizonyos  fajta  hisz-
tériába  esik  a  színházban,  úgyhogy  
kénytelenek  vagyunk  valahogy  a  
„szabadságát"  visszaadni.  Pontosan  
ezt  a  hagyományos  rendet  kell  va-
lamiképpen  megbontani.  Vissza  kell  
térni  más  vonatkozásokhoz.  Leg-
utóbbi  rendezésemet,  a  Félkegyel-
mű-t  szerettem  volna  megmutatni  
nagy  írónknak,  Jaroslaw  Iwaszkie-
wicznek.  Csakhogy  ő  azt  mondta:  
„Tudod,  én  már  öreg  vagyok.  S  nem  
is  vagyok  már  egészséges  ahhoz,  
hogy  Krakkóba  utazzam  megtekin-
teni  ezt  az  előadást."  Mire  én  azt  
válaszoltam.  „Hát  majd  mi  elme-
gyünk  hozzád!"  Elmentünk  hozzá,  és  
a  lakásán  eljátszottuk  a  darabot.  
Ugyan  miért  is  ne  játszhatnának  
például  sokan  egyvalakinek?  

Ezt  a  kérdést:  „Miért  dolgozol  a  
színházban?"  — gyakran  nekem  szö-
gezik.  Azt  mondják  például:  „A  
színházban  százaknak,  a  moziban  
ezreknek  és  millióknak  dolgozol."  
De  hát  egy  kis  közönség  éppolyan  
jó,  mint  a  nagy.  Semmi  okunk  azt  
hinni,  hogy  amikor  többen  vannak,  
akkor  jobb,  amikor  kevesebben,  ak-
kor  rosszabb.  Hisz  egészen  pontosan  
tudjuk,  hogy  a  költészet  indít  meg  
bennünket,  amely  voltaképpen  csak  
egy  kicsiny  csoportjára  hat  az  em-



bereknek.  A  film  meghódítja  a  leg-
nagyobb  közönséget,  de  sohasem  hat  
olyan  mélyen.  Jóval  nagyobb  erővel  
hat  ránk  a  színház,  de  a  színház  sem  
helyettesítheti  soha  az  irodalmat.  
Amikor  az  ember  nem  tudja  ponto-
san,  kinek  és  mi  végett  dolgozik,  
akkor  formálissá  kezd  válni  a  mun-
kája.  Én  olyan  színházról  álmodom,  
amelyik  lakásokon  is  játszhat,  egy-
egy  személynek.  Olyanoknak  persze,  
akikről  tudnám,  hogy  csakugyan  
szükségük  van  a  színházra.  Az  ilyen  
színház  bizonyos  választást  jelente-
ne  részünkről  éppúgy,  mint  a  nézők  
részéről.  Ne  legyen  semmilyen  kény-
szere  a  színházbamenésnek,  se  tár-
sadalmi,  se  intellektuális  kénysze-
re!  Ellenkezőleg,  a  közönség  hívjon  
engem,  s  nekem  kelljen  a  színésze-
immel  hozzája  mennem!  

—  Elmondaná  részletesebben,  mi-
lyen  különbséget  lát  aközt,  ha  a  
színházban  vagy  a  filmben  dolgozik?  

—  Amikor  otthagyom  a  színházat,  
mindig  azt  mondom  magamban:  
„Soha  többé  nem  jövök  vissza  ide.  
Mostantól  fogva  csakis  filmet  csi-
nálok !"  Nagyon  nem  szívesen  dol-
gozom  ugyanis  zárt  térben,  már-
pedig  a  színház  zárt  tér.  Valahol  egy  
nyílt  téren,  szabad  ég  alatt  kellene  
színházat  csinálni.  Csak  hát  a  mi  
éghajlati  viszonyaink  mellett  ez  le-
hetetlen.  Tudja,  a  fiilmmunka  napon-
ta  más-más  helyre  vezet.  A  film-
munka  amellett  valahogy  felületes  
és  gyors  művelet.  Amikor  egy-egy  
filmben  végzett  munkám  a  vége  felé  
közeledik,  kezdek  arról  ábrándozni,  
hogy  milyen  jó  is  lenne  megint  egy-
szer  színházban  rendezni,  jobban  
összpontosítani  a  figyelmemet,  ma-
gamba  zárkózni;  hogy  egyszer  már  
ne  ezzel  a  gépezettel  legyen  dolgom,  
ami  nélkül  a  film  elképzelhetetlen.  

—  A  színházban  lezárt  cselek-
ménnyel  van  dolga,  amit  „egyfolytá-
ban"  visz  színre,  „egyfolytában"  
mesél  el.  A  filmnél  megvan  a  lehe-
tősége,  hogy  a  különböző  jelenete-
ket  eltérő  időben,  sőt  gyakran  kü-
lönböző  helyeken  forgassa  le.  A  vég-
leges  film  csupán  a  vágóasztalon  
alakul  ki.  Nem  okoz  ez  nehézséget  
a  művészi  munkában?  

—  Nem,  ez  csöppet  sem  nehéz  ne-
kem;  én  fiatal  koromtól  fogva  fil-
meket  csinálok:  huszonhét  évesen  
forgattam  első  filmemet.  De  szeret-
nék  még  egy  különbségre  rámutat-

ni  a  színház  és  a  film  között.  Neve-
zetesen:  a  színház  formát,  korláto-
zást  kíván.  A  film  viszont,  amely  
voltaképpen  a  természet,  a  valóság  
utánzása,  mindig  szabadság,  egysze-
rű,  de  nyitott  kompozíció  után  ki-
ált.  Véleményem  szerint  ez  a  legna-
gyobb,  legfontosabb  különbség  a  
színházi  és  a  filmrendező  munká-
jában.  Ezért  én  sohasem  transzfor-
málom  filmre  azokat  a  dolgokat,  
amiket  egyszer  már  színházban  
megcsináltam,  mert  mindig  mindent  
elölről  kellene  kezdenem,  és  az  egé-
szet  másképp  kellene  megcsinálnom.  

—  Milyen  jelentősége  van  a  szín-
nek  az  ön  számára,  amikor  filmet  
készít? 

— Amikor  a  filmben  színnel  kezd-
tünk  dolgozni,  jócskán  volt  elmélet  
arra  nézve,  hogy  s  mint  kellene  szí-
nesfilmet  csinálni.  Csak  hát  ezekkel  
az  elméletekkel  párhuzamosan  a  
filmtechnika  is  fejlődött,  s  a  vegyé-
szek  mind  jobb  és  jobb  nyersanya-
got  állítottak  elő.  Ügy  gondolom,  
hogy  ők  nagyobb  hatást  gyakoroltak  
a  színesfilm  esztétikájára,  mint  mi,  
rendezők.  A  lengyel  színesfilm  job-
bára  festői.  Gyakran  kérdezik  tő-
lünk  nyugati  filmforgalmazók,  ho-
gyan  csináljuk  ezt,  s  mi  azt  vála-
szoljuk:  Nagyon  egyszerűen.  East-
man-Color  negatívról  ORWO-Color  
pozitív  kópiákat  csinálunk.  Így  ér-
jük  el  ezt  a  hatást,  ami  tőlünk  füg-
getlenül  jön  létre.  És  ez  a  tény  —  
stílust  teremtett.  

—  Melyik  képzelőerő  a  fontosabb  
az  ön  számára,  az,  amelyikkel  a  
szerző  megírja  a  színdarabot  vagy  
a  forgatókönyvet,  a  színész  fantáziá-
ja,  vagy  pedig  az  ön  sajátja?  

—  Én  mindig  a  szerzővel  kezdem.  
Tudnom  kell,  ki  az,  és  mit  akar.  
Természetesen  azért  választom,  mert  
mélységesen  meg  vagyok  győződve  
róla,  hogy  amit  mondani  akar,  az  
ma  nekünk  fontos.  Akkor  már  csak  
az  a  feladatom,  hogy  amit  ő  mond,  
azt  saját  magamon  keresztülbocsát-
va  fölerősítem.  Persze,  nem  én  ma-
gam  lépek  föl  színpadon  vagy  fil-
men,  hanem  a  színészek.  Tehát  a  
legnehezebb  terhet  a  színészek  vise-
lik.  A  rendező  mindig  a  színészek  
háta  mögé  rejtőzik.  Aki  nem  érti  
meg  ezt,  az  véleményem  szerint  nem  
rendező,  mivel  nem  rendelkezik  az-
zal  a  szerénységgel,  amit  ez  a  fog-
lalkozás  megkíván.  Ezért  én  első  he-



lyen  az  íróról,  másodsorban  a  szí-
nészekről  és  csak  harmadsorban  
beszélnék  a  rendezésről.  

—  ön  számos  rendezéséhez  ma-
ga  készítette  a  színpadképet.  Brecht-
től  származik  a  mondás,  amely  sze-
rint  a  színház,  a  képzőművészet  és  
a  zene:  három  nővér.  Mondana  va-
lamit  ezzel  kapcsolatban?  

—  Brechtben  éppen  az  a  szép,  
hogy  minden,  ami  csak  tőle  szár-
mazott:  színház  volt.  A  legnagyobb  
szerencse  emellett,  hogy  egyúttal  író  
is  volt,  és  „az  összes  többi"  úgyszól-
ván  kiegészítése  volt  ennek,  nagy-
szerű  harmónia  a  szerző  és  a  rende-
ző  között.  Ez  mind  egyetlen  ember-
ben  valósult  meg.  Az  a  tény,  hogy  a  
színház  különböző  elemekből  áll,  
irodalomból,  képzőművészetből,  ze-
néből,  táncból,  véleményem  szerint  
nem  erőssége,  hanem  gyöngesége  a  
színháznak.  Mit  tekintettek  a  mű-
vészetek  királynőjének  a  XIX.  szá-
zadban?  Az  operát!  Mivelhogy  az  
opera  mindezeket  az  elemeket  ma-
gában  foglalta.  S  mi  ölte  meg  az  
operát?  Mi  változtatta  múmiává?  
Éppenséggel  az,  hogy  az  opera  min-
dent  elnyelt  és  magába  szívott:  az  
irodalmat,  a  zenét,  a  táncot  és  a  
képzőművészetet.  És  ezáltal  elnyelte  
saját  magát.  

—  ön  éveken  át  mindig,  újra  meg  
újra  ugyanazokkal  a  színészekkel  
dolgozott.  Miképpen  fedezi  fel  a  szí-
nészt:  színházban,  vagy  próbafelvé-
telekkel? 

— Mindenekelőtt  sokat  járok  szín-
házba,  és  sok  filmet  nézek.  Így  kü-
lönböző  színészeket  van  alkalmam  
megfigyelni.  S  aztán  színházi  és  
filmfőiskolákra  is  el-elmegyek,  s  
megnézem  magamnak  az  ottani  fia-
tal  színészeket.  Én  nagyon  sokat  
dolgozom,  ezért  sok  színésszel  van  
dolgom.  Nagy  szereposztással  dolgo-
zó  filmeket  csinálok.  Mármost  nem  
gondolom  azt,  hogy  én,  csakis  én  
vagyok  az,  akire  a  rendezés  tartozik,  
már  ami  a  színészeket  illeti.  Kü-
lönbséget  tudok  tenni  aközt,  amit  
a  színész  csinál,  s  amit  a  rendező  
tesz  ezért  a  színészért.  Munkám  so-
rán  sok  tapasztalatot  szereztem.  így  
fokozatosan  kialakul  a  szememben  
a  színészeknek  egy  olyan  csoportja,  
amellyel  filmben  vagy  színházban  
dolgozni  szeretnék,  s  megpróbálok  
összejönni  velük.  Magától  értetődik,  
hogy  jó  olyan  színészekkel  dolgozni  

filmben,  akiket  már  korábbról  
ismerünk.  Hiszen  a  filmben  semmi-
re  sincs  ideje  az  embernek.  
Wojciech  Pszoniak  például  játszott  
az  ördögökben,  amikor  először  vit-
tem  színre,  azelőtt  pedig  egy  olyan  
színdarabban  láttam  őt,  amit  Kon-
rád  Swinarski  rendezett.  Már  akkor  
tudtam,  hogy  ezzel  az  emberrel  
előbb-utóbb  össze  kell  találkoznom.  
Minden  különösebb  töprengés  nélkül  
nagy  szerepet  adtam  neki  az  Ördö-
gökben.  Amikor  tehát  már  játszott  
nálam  az  Ördögökben,  s  én  Az  ígé-
ret  földje  szereposztását  készítettem,  
tudtam,  hogy  az  egyik  szerepet  neki  
kell  eljátszania.  Próbafelvételt  csi-
náltam  vele,  ahol  is  félelmetesen  
rossz  volt,  értelmetlenül  játszott.  Ha  
nem  ismertem  volna  őt  a  színházból,  
nem  választottam  volna  őt,  hiszen  
csakugyan  a  napnál  világosabb  volt:  
rosszul  játszik.  De  nekem  ez  mái-
nem  számított.  Tudtam,  hogy  kicso-
da  ó  valójában.  

—  Amikor  színészekkel  dolgozik,  
előjátszik  nekik,  vagy  mindenekelőtt  
elmagyarázza  az  előzményeket?  

—  A  művészettel  kapcsolatos  is-
mereteimet  főleg  a  képzőművészet-
ből  szereztem.  Sohasem  voltam  szí-
nész.  Nem  is  tanultam  soha.  Ez  nagy  
balszerencse,  tenném  hozzá,  mert  
hiszen  az  a  rendező,  aki  maga  is  szí-
nész,  gyakran  előnyös  helyzetben  
van,  s  rövidebb  idő  alatt  érhet  cél-
ba,  mint  én.  Nekem  sokat  kell  ma-
gyarázkodnom. 

—  ön  Lengyelország  határain  kí-
vül  is  szokott  színdarabot  rendezni.  
Milyen  tapasztalatokkal  járt  ez  az  
ön  számára?  

—  Időről  időre  olyan  nyelveken  
is  rendezek,  amelyeket  nem  tudok,  
angolul,  németül,  oroszul,  franciául  
Ez  nagyon  nagy,  sokszorta  nagyobb  
fáradság,  és  ezért  igyekszem  is  mi-
nél  ritkábban  csinálni,  és  nem  is  
szívesen  csinálom.  De  az  ilyesfajta  
tapasztalat  roppant  fontos  nekem,  
hiszen  ilyenkor  a  színésszel  kell  ma-
gamat  megértetnem,  nem  a  közön-
séggel.  Amikor  színházban  ülök  és  
rendezek,  érzem,  hogy  mögöttem  ül  
a  közönség,  és  én  ennek  a  közönség-
nek  a  nevében  rendezek.  Tudom  mi  
a  komikus,  mi  a  mulatságos,  min  
fognak  nevetni,  mi  fogja  riasztani  
őket,  mi  itt  a  nagyon  jó,  mi  itt  a  na-
gyon  rossz.  Amikor  viszont  idegen  
színházban  ülök,  elfog  az  aggodalom.  



hogy  nem  fogok  hallani  a  hátam  
mögül  semmilyen  nevetést,  semmi-
lyen  sóhajt.  A  külföldi  munka  igen  
jó  iskola.  Amikor  ismét  a  lengyel  
színházban,  lengyel  filmben  dolgo-
zom,  könnyedén  elkerülöm  azt  a  ve-
szélyt,  amely  rendszerint  leselkedik  
a  rendezőkre,  nevezetesen,  hogy  
egész  idő  alatt  azon  tépelődjem,  va-
jon  meg  fognak-e  érteni  engem.  
Vagyis:  amiről  azt  szeretném,  hogy  
megértsék,  annak  el  kell  jutnia  a  
közönséghez. 

—  Elmondaná  milyen  irodalmi  
hagyományokhoz  kapcsolódik  legin-
kább  a  színházban  és  a  filmben?  
Van  netán  valamilyen  példaképe?  

—  Számomra  az  az  irodalom  a  
legfontosabb,  amelyikkel  felnőttem.  
Nagyon  boldog  volnék  például,  ha  
Sigmund  Freud  könyveivel  nőttem  
volna  fel.  De  „sajnos"  Mickiewicz,  
Slowacki,  Wyspianski  művei  voltak  
azok,  s  ez  kezdettől  fogva  meglehe-
tősen  nagy  korlátot  emelt  közém  és  
a  „világ  többi  része"  közé.  Mivel  ha-
zafi  vagyok,  megpróbálom  félretolni  
ezt  a  korlátot.  Ezért  vagyok  nagyon  
boldog,  ha  egy  lengyel  drámát  len-
gyel  előadásban  bemutathatunk  kül-
földön,  s  így  valamicskét  közvetíte-
ni  tudunk  a  lengyel  művészetből,  
talán  többet  inkább  a  tárgy  iránt  
táplált  szenvedélyünk  által,  mintsem  
a  dráma  tartalma  által.  De  ez  lé-
nyegtelen,  s  az  a  célom,  hogy  tovább  
haladjak  ebben  az  irányban.  Az  élet  
rövid,  s  még  annyi  lengyel  darab  
akad,  amit  szeretnék  színre  vinni.  
Valahányszor  választanom  kell,  mit  
vigyek  színre,  mindig  szívesebben  
választok  lengyel  darabot.  

—  És  hogyan  van  ez  a  filmben?  
—  Elhatároztam,  hogy  a  filmben  

végképp  búcsút  veszek  az  irodalom-
tól,  és  mostantól  fogva  csakis  erede-
ti  dolgokkal  foglalkozom.  Mindin-
kább  arra  a  nézetre  jutok,  hogy  a  
film  egy  bizonyos  valóság  fotográ-
fiája.  Egy  regényből  készült  film  
nagyjából  azáltal  hat,  ahogyan  az  
ember  megkomponálja,  mindinkább  
mesterkélten.  Ügy  vélem,  ez  nem  
helyes,  ez  hamis  dolog.  A  filmnek,  
véleményem  szerint,  val óságfölötti 
irányba  kell  haladnia,  s  ehhez  már  
az  irodalomból  sem  meríthet  sem-
mit.  Nagy  felelősség  egy  szép-
irodalmi  könyvhöz  nyúlni,  hogy  
megfilmesítsük.  Olyan  nehezére  esik  
az  embernek  átdolgozni  azt,  ami  

nem  a  film  számára  íródott.  És  mos-
tanában  az  az  érzésem,  hogy  az  
ilyesmi  meglehetősen  haszontalan  
dolog.  Egy  példa:  nagyon  sok  mun-
kát  fektettem  a  Joseph  Conrad-Kor-
neziowski-regény  után  készített  Ár-
nyékvonal  című  filmemben,  s  az  
eredménye  nagyon  rossz.  Már  a  for-
gatási  munkák  közepe  táján  világos-
sá  vált  előttem,  hogy  valami  nincs  
rendjén,  hogy  egyszer  már  csináltam  
egy  ilyesfajta  filmet.  Csak  arra  nem  
tudtam  visszaemlékezni,  hogy  mikor  
csináltam  azt  a  filmet,  s  mi  volt  a  
címe.  Amikor  aztán  kész  voltunk  a  
felvételekkel,  eszembe  jutott,  hogy  
Csatornának  hívták  azt  a  filmet,  és  
jó  húsz  évvel  ezelőtt  készült,  össze  
lehet  vetni,  ami  az  irodalmi  részét  
illeti.  Joseph  Conrad  nagyszerű  mű-
vét  Jerzy  Stawinski  Csatorna  című  
elbeszélésével.  Mindkettő  ugyanazt  
a  témát  tárgyalja.  És  Stawinski  ter-
mészetesen  Conrad  hatása  alatt  írt.  
Csak  hát  Stawinskiból  lehet,  Con-
radból  viszont  nem  lehet  filmet  csi-
nálni. 

—  Utolsó  kérdésem:  össze  tudná  
egyetlen  gondolattal  foglalni,  mit  
szeretne  elérni  művészetével  szín-
házban  és  filmben?  

—  Meglehetősen  nehéz,  minthogy  
azt  sem  tudom  egy  mondatban  meg-
válaszolni,  miért  élek  voltaképpen.  
Minden,  amit  erről  mondani  tudok,  
meglehetősen  általános.  Ha  én  a  
rendező  mesterségét  választottam,  s  
nem  a  költőét  vagy  a  festőét,  akkor  
ez  azért  történt,  mert  létfeltételem,  
hogy  megértessem  magam  másokkal.  
Ügy  kell  gondolkoznom,  ahogyan  
sokan  mások,  legalábbis  megközelí-
tően  úgy,  ahogy  ők  gondolkoznak.  
Ezért  én  csak  addig  lehetek  rendező,  
amíg  munkám  sikeres.  Ha  a  közön-
ség  nem  jön  be  a  moziba  vagy  a  
színházba,  abba  kell  hagynom  a  
munkát.  Tehát  nem  valami  eredeti  
módon  tudok  válaszolni  az  ö n  kér-
désére.  De  úgy  gondolom,  hogy  amit  
mondok,  annak  minden  rendező  kö-
teles  a  tudatában  lenni,  persze  csak  
ha  nem  afféle  magának  való  ren-
dező  akar  lenni.  Az  viszont  nevet-
séges.  Ellenben  nem  nevetséges,  ha  
például  egy  festő  vagy  egy  költő  
ilyen  magának  való.  Azoknak  talán  
joguk  van  hozzá,  nekem  azonban  
nincsen. 

Fordította:  CSALA  KÁROLY  



Dóra jelenti... 
Ha  egy  kémfilm  legizgalmasabb  

jeleneteit  akkor  éljük  át,  amikor  az  
epilógusban  a  szerző,  a  filmben  
megjelenített  valóságos  események  
szereplője  szembenézve  a  kamerával  
egy  karosszékből  elmeséli,  mi  min-
den  történt  vele  azóta,  hogy  élete  a  
vásznon  abbamaradt  —  nem  feltét-
lenül  a  beszélő  arc  divatos  varázsá-
nak  tudható  be.  Radó  Sándor  két-
ségtelenül  érdekes  egyéniség.  Kalan-
dos,  történelmi  sorsa,  a  század  nagy  
politikai  fordulópontjait  felölelő  
életútja,  a  Tanácsköztársaság  po-
litikai  biztosi  tisztjétől  a  változa-
tos  emigrációs  éveken  át  a  máso-
dik  világháborús  hírszerzésig,  majd  
az  egyetemi  katedrától  a  tudomá-
nyos  térképészeti  munkásságon  át  
az  emlékiratok  megírásáig,  természe-
tes  kíváncsiságot  ébreszt  személye  
iránt  is.  A  televízió  Ötszemköztjé-
ben,  portré-  vagy  dokumentumfilm-
ben.  Ha  a  vele  esett  kalandokról,  
akárcsak  néhány  mondat  erejéig,  ő  
maga  érdekesebben  beszél,  mint  az  
azokat  megjelenítő  másfélórás  ka-
landfilm  —  akkor  azonban  nemcsak  
egy  különleges  személyiség  megszó-
lalásának  tanúi,  hanem  egy  sikerü-
letlen  játékfilm  nézői  is  vagyunk.  

Bán  Róbert  a  lehetetlenre  vállal-
kozott:  politikai  krimijéből,  egy  hír-
szerző  csoport  munkáját;  felszámolás  
közbeni  élethalálharcát  ábrázoló  
kémfilmjéből  száműzte  a  kalandot,  
a  feszültséget.  A  valóságos  tényeken  
alapuló  történet  sikerét  rábízta  a  
történelem  dokumentumaira,  az  

1942-es,  43-as  év  izgalmas  politikai  
eseményeire. 

A  kurszki,  sztálingrádi  csata  ar-
chív  felvételei,  a  történelmet  magya-
rázó  narrátor  pontos,  szakszerű  tá-
jékoztatása  azonban  az  ellenkező  
hatást  éri  el.  Veszélyes  művészi  
fegyver  a  dokumentum.  Ha  valaki  
nem  jól  bánik  vele,  rosszul  illeszti  
össze,  gyakran  az  alkotó  szándéka  
ellenére  visszafelé  sül  el.  A  megfa-
kult,  szürke,  elmosódott  híradóké-
pek  nem  a  filmi  mese  hitelét  növe-
lik  ,  hanem  természetes  kontraszt-
ként  a  konsrtruált  világ  műviségét,  
hamisságát  hangsúlyozzák.  

Tudjuk,  a  „lángoló"  Európa  köze-
pén  Svájc  a  „béke"  szigete  volt.  
Hírszerző  hőseinken  és  elhárító  el-
lenfeleiken  kívül  azért  mások  is  él-
vezték  még  ezt  a  körbezárt,  fenye-
getett  nyugalmas  békét.  Néhány  
millióan  lakták  is  az  országot.  Gen-
fet,  meg  az  olasz-svájci  kisvárost  
is.  Bán  Róbert  filmjében  légüres  
térben,  kihalt  utcákon,  atmoszféra-
teremtő  közeg  nélkül  jelennek  meg  
a  szereplők.  Ismerjük  a  külföldi  
forgatás  nehézségeit,  a  miliőhöz  
szükséges  statisztériaköltséget,  de  
az  elnézéstől  sem  válik  kevésbé  ste-
rillé,  filmszagúvá  a  Genfi-tó  partja,  
a  dohánybolt,  a  festői  zegzúgos,  me-
redek  utcarészlet.  Állandóan  érez-
zük  a  stáb  vigyázó  körültekintését,  
nehogy  valami  zavaró  „mai"  bele-
kerüljön  kompozíciójukba.  Ez  a  me-
rev  körülhatároltság  a  szobabelső-
kön  is  uralkodik.  Minden  kínosan  a  

Márkus  László  én  Izsóf  Vilmos  



Bodrogi  Gyula  (Béger  Endre  felvételei)  

helyén  van,  jellegtelen,  a  kellékesek  
szorgalmára,  ízlésére  bízott,  beállí-
tott,  jelenetkész.  

A  színészeik  fegyelmezetten  mond-
ják  szerepüket,  mintha  szüntelenül  a  
szemük  előtt  lebegne,  hogy  ők  most  
egy  valóságos  dokumentumregényt  
játszanák  el.  Óvakodnak  személyisé-
gét,  egyéni  arcot  formálni  hőseiknek.  
Kevésbé  „valóságtisztelő"  külföldi  
kollégáik,  például  Róbert  Redford,  
Dustin  Hoffman  a  Watergate-ügyet  
rekonstruáló  Az  elnök  embereiben,  
vagy  Vjacseszlav  Tyihonov,  Stirlitz  
szerepében  a  Tavasz  tizenhét  pilla-
natában  tisztában  voltak  vele,  hogy  
a  megtörtént  eseményeket  átélő  sze-
replők  hitelét  csak  akkor  tudják  
visszaadni,  ha  határozott,  akár  saját  
képükre  formált  egyéniségét  kölcsö-
nöznek  az  eljátszott  figuráknak.  A  
Dóra  „hírszerzőitől",  Váradá  Héditől,  
Dumai  Tamástól,  Kanalas  Lászlótól  
Szekeres  Ilonától,  Bánfalvi  Ágnestől  
semmit  sem  tudunk  meg  Radó  Sán-
dorék  csoportjáról.  Még  leginkább  
Bodrogi  Gyula  próbál  arcot  adni  for-
gatókönyvd  szerepének,  a  higgadt,  
okos  tudós  forradalmárnak;  olyat,  
amilyent  mostanában,  ú j  filmszínészi  
korszakában,  színházi  „jópafaságát"  
hátrahagyva  játszik:  a  csendes,  nyu-
godt,  mosolyiálan  kisemberét.  

Aki  nem  olvasta  Radó  Sándor  hu-
szon-egynéhány nyelvre lefordított si-
kertoönyvét,  nem  értékeli  pontosan  
Dóra  jelentéseinek  kockázatát.  A  do-
log  egyszerűnek  látszik.  Radó  nagy-
szerű  hírekét  kap  a  szeszélyes  úri-
asszony  külsejű  Sissyin  keresztül  egy  
Lucy  fedőnevű  titokzatos  egyéntől,  
aki  nem  hajlandó  felfedni  kilétét.  
Mi  már-már  gyanakodnánk,  s  re-
ménykedünk  a  titok  fellebbentésének  
izgalmában.  Hiába.  Aztán  a  híreket  
Radó  továbbítja  csupa  jól  nevelt,  en-
gedelmes  távírászának,  akik  mindent  
lekopognak  az  éterbe.  A  rendőrség  
türelmes  dörömlbölésétől  sem  zavar-
tatják  magukat.  Mi  történhet  velük?  
Legfeljebb  letartóztatják  őket!  
Svájcban  a  börtönök  is  egészen  má-
sok! 

Báni  Róbert  Népszabadság-beli  
filmajánlatában  óva  inti  a  nézőt,  
hogy  James  Bond-szerű  szuperkéme-
ket,  csábító  félvilági  hölgyeket,  dör-
gő  fegyvereket,  csattogó  ökölcsapá-
sokat  keressenek  kémfilmjében.  Hi-
ába  is  várnánk  effélékre,  egyedül  a  
fekete  kamlbiinéfba  öltözött,  illetve  
vetkőzött  Tarján  Györgyi  képviseli  
a  ledérségét.  Helyettük  a  valóság  
sodró  erejét,  az  igazság  hátelét  ígéri  
a  rendező,  a  (hírszerzés  (hétköznapjai-
nak  bemutatását.  

Látványos  összecsapások,  üldözé-
ses  közéiharcok  feszültségét  valóban  
helyettesítheti  az  akciók  sakkjátsz-
máinak  izgalma,  az  öklök csatáját  az  
agyak  párviadala,  a  hírszerzés  ün-
nepnapjait  a  hétköznapok  feszültsé-
ge.  (Bár  filmen  —  ha  választhatunk  
Radó  Sándor  könyvéből  —  talán  
imégis szívesebben  néznénk  a  feltehe-
tően  eseménydúsabb  vasárnapokat.)  

A  nézővel  szinte  mindent  el  léhet  
ihiítetni, akár  azt  is,  hogy csupa  nagy-
szerű  hős  működött  akkoriban  a  
Genfi-tó  kies  partján,  vagy  éppen  
ellenkezőleg;  bébizanyitani,  hogy  
hozzá  hasonló,  esendő  kisemberek  
hajtották  végre  a  ma  mér  történel-
mi  hőstetteket.  A  nézővel  szinte  
mindent  meg  lehet  tenni,  csak  untat-
ni  nem  szabad.  Éppen  elég  a  valóság  
sodró  erejét,  az igazság  hitelét  súlyos  
•társadalmi  drámákba  csomagolva  
megemészteni.  Ha  a  rendezők  ka-
landfilmekben  is  ezt  ígérik  és  nyújt-
ják  a  kalandok  és  izgalom  helyett,  ne  
csodálkozzunk  bizalmatlanságán.  

SZÉKELY  GABRIELLA  



Szemet  (mű)szemért...  
SCI-FI  FILMFESZTIVÁL,  TRIESZT,  1978  

Dr.  Chaney  világhírű  szemész,  aki  
hosszú  ideje  foglalkozik  a  szemátül-
tetés  lehetőségével.  Tudományos  ér-
deklődése  megszállott  szenvedéllyé  
dagad,  máikor  imádott  leánya  autó-
baleset  következtében  megvakul  és  
az  apa  felelősnek  érzi  magát  ezért  
a  szörnyűségért:  ő  vezette  az  autót,  
amikor  a  szélvédő  üveg  szilánkjai  
kioltották  Nancy  szemevilágát.  Sike-
res  állatkísérletek  után  úgy  érzi,  el-
érkezett  az  idő,  hogy  megpróbálja  
visszaadni  Nancy  látását  —  de  hon-
nan  vegyen  szemet  az  átültetéshez?  
Egyik  este  lányának  vőlegénye  ná-
luk  vacsorázik  és  Dr.  Ohaney  ki-
használja  a  lehetőséget.  Borba  kevert  
altatóval  elkábítja  a  fiút,  majd  sze-
mét  Nancy  világtalan  szemgolyójá-
nak  helyére  operálja  Nancy újra  lát,  
Dr.  Ohaney  pedig  azzal  nyugtatja  
meg  lelkiismeretét,  hogy  a  fiú  sze-
mét  csak  (kölcsönvette  (?!)  és  ha  al-
kalmas  donor  adódik,  neki  is  vissza-
ültet  egy  ép  szempárt  —  addig  vi-
szont  a  vakot  bezárja  a  pincébe.  A  
szemátültetés  technikája  azonban  
még tökéletlen  és  Nancy  néhány  nap  
múlva  ismét  megvakul.  A  szemész  
eszelősen  folytatja  az  újra  és  újra  
sikertelen  műtéti  sorozatot,  a  pincé-
ben  levő  hatalmas  ketrecben  nyü-
zsögnek  a  tudományos  szenvedély  és  
a  beteges  atyai  szeretet  megvakított  
áldozatai,  de  végül  minden  rosszra  
fordul;  a  vakok  kiszabadulnak,  s  
közben  a  gonosz  doktornak  is  ki-
vájják  a  szemét.  Természetesen  pre-
mier  plánban.  

Az  elátkozottak  háza  című  ameri-
kai  film  (rendező:  Micihael  Pataki)  
vitathatatlanul  rémfilm  volt,  ami  
önmagában  még  nem  baj,  de  az  már  
igen,  hogy  ebből  az  alapötletből  még  
jó  tudományos-fantasztikus  film  is  
kikerekedhetett  volna.  És  akkor  ta-
lán még  a kritikusok  is más  szemmel  
nézik . . . 

Érdekes  véletlen,  hogy  a  XVI.  Tri-
eszti  Sci-fi  Filmfesztivál  első  napjai  
a  szemek  jegyében  teltek  el  — ekkor 
vetítették  a  magyar  versenyfilmet  is,  

Gárdos  Péter:  Lidérc  című  rövid-
filmjét,  melyben  fontos  szerepe  volt  
egy  patkány  szemének.  A  Lidérc  pa-
rádésan  fényképezett,  szürrealista  
rémfilm,  melyben  félreérthetetlen  
utalások  jelzik  a  rendező  tiszteletét  
a  nagy  elődök  alkotásai  iránt,  akár  
Hderonymus  Bosch  festészetét,  akár  
Bunuel  korai  filmjeit  idézi  meg.  

A  legjobb  rövidfilm díját  a  Mági-
kus  szemek  című  lengyel  tévéfilm  
nyerte  (rendező:  Piotr  Szulkin),  
melyben  időnként  valóságos  szem-ár  
úszott  lefelé  a  mozivásznon.  A  zord  
vár  ura,  Iha valakire  ránézett,  azt  ha-
lálos  kórba  taszította,  ezért  egyedül  
élt  az  ódon  falak  között.  Egyszer  a  
téli  vihar  elől  egy  nemes  úr  és  gyö-
nyörű  lánya  menekült  a  várba.  A  
várúr  elátkozott  pillantása  megölte  
az  apát,  de  a  lányt  meglátni  és  meg-
szeretni  egy  pillanat  műve  volt,  s  
lám,  a  szerelem  erősebb,  mint  a  ron-
tás : a  lánynak  semmi  baja nem  esett.  
Azaz,  valami  mégis,  mert  megesett,  
és  imikor  a  szülés  ideje  eljött,  a  va-
júdó  szerelmét  és  születendő  gyer-

Gárdos  Pé ter :  Lidérc  



Piotr  Szulktn:  Mágikus  szemek  

mekét  féltő  várúr  (megvakította  ma-
gát,  hogy  végét  vesse  a  szörnyű  va-
rázslatnak.  így  élteik  aztán  boldogan:  
a  szép  fiatalasszony,  az  ártatlan  sze-
mű  gyermek  és  a  valk  férfi.  Szulkin  
filmjét  a meghökkentő  képeken  kívül  
a  különös  íhanghatásolk  tették  érde-
kessé,  bár  díjazása  így  is  erősen  vi-
tatható  volt.  

Az  idei  fesztiválon  is  felvonultak  
hadvészülte  képpel  a  rémfilmek  jól  
ismert  figurái:  a  más  bolygóról  sza-
lajtott  lény,  „aki"  hol  nyájas  tiszte-
lendő  atya  alakját  ölti,  hogy  nehe-
zebb  legyen  felismerni  —  A  világ  
vége  című  amerikai  filmben  —,  hol  

meg  jóképű  fiúként riogatja  a  lányo-
kat  —  mint  a  szintén  amerikai  Lé-
zervető  című  filmben.  Ugyancsak  az  
utóbbi  filmben  jelent  meg  két  soha-
nem-volt  őshüllő;  ezek  intézték  el  a  
fiút,  akihez  illetéktelenül  jutott  a  po-
koli  lézerpuska.  Mivel  a  zsűri  képte-
len  volt  eldönteni,  hogy  a  sok  és  —  
sajnálatosan  —  rossz  színészi  alakí-
tás  közül  melyik  a  legjobb,  kiváló  
kritikai  elszántsággal  és  még  jobb  
humorérzékkel  a  legjobb férfi és  női  
alakításnak  járó Ezüst  Aszteroidot  az  
őshüllőknek  ítélte,  akik  legalább  
őszintén  magukat  adták.  

A  fény  labda  című  angol  fi lm  (ren-
dező:  Harley  Cockliss)  nem  kapott  
díjat,  pedig  megérdemelte  volna.  Ar-
ról  szólt,  hogy  egy  városszéli  ház  
konyháját  valami  kártevő  minden  
éjszaka  megdézsmálja.  Kiürül  a  cu-
kortartó,  meg  a  kukoricapelyhet  tar-
talmazó  doboz,  leborulnak  az  edé-
nyek.  A  felnőttek  egérre,  patkányra  
gyanakodnak,  de  a  család  tizenéves  
fia  megtalálja  a  bűnöst  —  egy  csil-
logó,  teniszlabda  nagyságú  golyót,  
mely  földünkre  tévedt  űrlakó.  Mikor  
a  gyerekek  végre  jóllakatják  krém-
pudinggal,  elmondja:  energiára  van  
szüksége,  hogy  visszarepülhessen  sa-
ját  bolygójára.  A  városban  pislákolni  
kezd  minden  lámpa,  mikor  a  golyó  
feltölti  magát  energiával  a  magas-
feszültségű  vezetékből,  aztán  elrepül,  
de  még  időt  szakít  arra  is,  hogy  a  
kis  barátait  üldöző  vén  tolvajt  meg-
leckéztesse.  A  fénylabda  kitűnő i f jú-
sági  film:  tizenéves  hőseivel  minden  
gyerek  boldogan  azonosul,  de  mélyen  
együtt  érez  az  ezüstösein  csillogó  go-
lyóval  is,  aki  elkóricál  az  ABC-áru-
házban,  mert  imádja  az  édességet.  

Japánban  óriási  sikerrel  játsszák  a  
Yamato  űrcirkáló  című  animációs  
filmet  (rendező:  Yoshinobu  Nishiza-
ki),  mely  szintén  nem  kapott  díjat,  
de  ezt  meg  is  „érdemelte".  A  gonosz  
Gongon  bolygó  által  pusztulásra  ítélt  
Föld  lakóit  ugyan  a  Yamato  meg-
menti,  de olyan kalandok  során,  hogy  
azok  már  gyermekdednek  sem  — leg-
feljebb  felnőttdedinek  —  minősíthe-
tők. 

A  játékfilmek  gyenge  mezőnye  
idén  alaposán  megkönnyítette  a  nem-
zetközi  zsűri  dolgát;  nem  volt  sok  
vita  azon,  hogy  a  nagydíjra  csupán  
a  Ganymedes  küldetés  című  NSZK  
film  érdemes.  Rainer  Erler  kétórás  



Mirhael  Rae:  Lézervető  

filmje  a  tudományos-fantasztikus  
műfaj  sok  erényét  felmutatta:  izgal-
mas  volt  és  eredeti,  különös  néző-
pontból  ábrázolt  emberi  sorsokat.  

A  nemzetközi  űrprogram  keretében  
öt  űrihajós négy  év után  érkezik  visz-
sza  a  Földre.  A  Ganymedesen  sike-
rült  fölfedezniük  valamilyen  kezdet-
leges  élet  nyomait  és  a  csoport  bio-
lógus  tagja  titokban  még  a  mentő-
láda  tartalmát  is kiüríti,  hogy  leszál-
láskor  magánál  tarthassa  a  tudomá-
nyos  értéke  miatt  mindennél  becse-
sebb  vízmintákat.  Az  űrhajósok  nem  
értik,  hogy  a  földi  irányítóközpont  
miért  nem  válaszol  jelzéseikre  —  
nem  tudják, hogy  rádiójuk  fölmond-
ta  a  szolgálatot,  de  végül  kézi  ve-
zérléssel  sikerül  leszállniuk.  Kietlen,  
elhagyott  partvidékre  érkeznek,  rek-
kenő  hőség,  embernek  semmi  nyo-
ma.  Először  megpróbálnak  várni,  
hátha  észreveszik  őket, de  mivel  élel-
mük,  vizük  fogytán,  elindulnak  a  tá-
voli  dombok  felé.  Különös  helyzet:  
az  űrkabin,  vagy  a  szkafander  tech-
nika  óvta  belsejében  a  Jupiter  hold-
ján  is  biztonságban  mozogtak,  itt,  a  
Földön  viszont  kiszolgáltatott  —  és  
igen  halandó  —  emberek,  akiknek  
vízre,  ennivalóra,  árnyékos  pihenőre  
van  szükségük,  különben  elpusztul-



Rainer  Eslcr:  
Ganymedes  küldetés  

Harley  Cockliss:  A  fénylabda  

nak.  S  a  fizikai  próbatételeknél  még  
nehezebb  a  lelki  terhelés:  mikor  is-
mét  megpillantották  'a  Földet,  vala-
mennyien  elképzelték  az  ünneplést,  
a  dicsőséget,  ami  rájuk  vár,  a  széles,  
nyitott  autókat,  amiből  boldogan  in-
tegetnek  az  éljenző  tömeg  felé.  A  
megérkezés  azonban  nem  a  vége,  ha-
nem  a  kezdete  lett  az  igazi  veszély-
nek,  megnyugvás  helyett  bizonyta-
lanságot  hozott.  A  csapatszellemet  
aláássa  a  bizalmatlanság  és  hiába  
tudják  már,  hogy  Mexikó  partvidé-
kén  vannak,  csak  néhány  napi  járó-
földre  az  autópályától  —  a  könyör-
telen  napsütés  nem  ad  ennyi  időt,  
s  végül  csak  a  biológus  jut  el  élve  
egy  kis  mexikói  faluba,  de  önkívü-
letében  már  a  Ganymedesről  szár-
mazó vízmintát  is megitta,  kiöntötte;  
küldetésük  értelme  is  megsemmisült  
és  azt  sem  tudjuk,  mi  lesz  vele  ez-
után:  nem  mérgező-e  az  emberre  az  
űr-madárlátta  folyadék,  vagy  éppen  
óriássá  válik-e  tőle?  Erler  filmje  
azért  jó  sci-fi,  mert  olyan  történetet  
mutat  be,  ami  nagyon  valószínűtlen,  
de  semmiképp  sem  lehetetlen,  s  az  
alig  hihetőt  érveinek  belső  logikája  
szerint  következetesen  végigviszi  a  

H  tragikus  befejezésig  —  sőt,  egy  ki-
csit  még  tovább  is.  

MATOS  LAJOS—  
JERNEY  JUDIT  



Péter  cár  és a  szerecsen  
A  mese  voltaképpen  a  világ  meg-

közelítésének,  esetleges  megértésének  
egyik  lehetősége,  ahol  a  valóság  ele-
mei  megpróbálhatják  egymáshoz  
sorolásuk  rendjét  — logikus vagy  ke-
vésbé  logikusnak  tetsző  építkezés-
ben.  És  mivel  az  ismert  hierarchiák,  
az  ismert  kánonok  köziül  csupán  a  
legmindennapibbak,  a  legbanálisab-
bak  érvényesülnek  benne,  mindenki  
számára  nyitva  hagyja  a  továbbkép-
zelés,  a  másmilyen  átélés  kapuját.  A  
mesei  struktúra  éppen  a  tapasztala-
tot helyettesíti:  tudósítást  nyerhetünk  
olyasmiről,  ami  nem  ivódott,  nem  is  
ivódhatott  az  empíriákba.  S  közben  
— mert  azért  a  mesét  mégiscsak  mi  
képzeljük,  mi  alkotjuk  —  belesodor-
juk  életünk  szálait  is, hogy aztán  bo-
goztatásukkal  is  benne  (próbálkoz-
zunk. 

Furcsa  dolog  a  mese, vonzása  azon-
ban  vitathatatlan.  

A  mesének  ezt  a  vonzását  meg-
őrizni  talán  minden  elbeszélőnek  a  
leghőbb  óhaja  még  akkor  is,  ha  ne-
tán  nem  annyira  mesét,  inkább  me-
seit  vagy  meséset  kínáílna  közönsé-
gének.  Alekszandr  Mittáról  tudjuk,  
hogy (föltétlenül az utóbbi  lehet  szán-
déka,  már  a  Ragyogj,  ragyogj,  csil-
lagomban  is  jóbbára  az  említett  me-
sei  vonzás  biztosítása  volt  az  egyik  
legnagyobb  találmánya.  Azóta  kísér-
letezett  mással,  ám  ú j  filmjében,  a  
Péter  cár  és  a  szerecsenben,  ismét  
visszatalált  korábbi  útjához.  Ezúttal  
még meseibb  kívánt  lenni  (az  eredeti  
cím  ezt  jobban  is  sugallja:  Mese  ar-
ról,  hogyan  házasította  meg  Nagy  
Péter  a  szerecsenjét.  Ez  a  történet  
még  távolabbi  múltba  visz  bennün-
ket  vissza,  amelynek  megidézésében  
mégiinkább  segítségül  kell  hívnunk  
az  ismereteinket  kiegészítő  fantázi-
ánkat. 

Maga  a  történet  igénytelen,  akár  a  
legtöbb  mese  története,  amelyben  a  
szerelmesek  ezer  veszélyen  gázolva  
keresztül  végül  is  egymásra  lelnek,  
és  "boldogan  élnek,  amíg  meg  nem  
halnak.  Mitta  egyetlen  pillanatra  
sem  akar  zavarba  hozni  bennünket:  
a  film intonálása  kezdetétől  a  végéig  
(akár  a  rajzokkal,  akár  a  zenei  ele-

mekikel  — például  a  finom  iróniával  
alkalmazott  fagott,  ami  ráadásul  az  
adott  történelmi  korban  még  stílsze-
rű  is  lehet)  ezt  a  biztosra  vehető  
happy  endet  sugalmazza.  Nem  is  te-
het  mást,  (hiszen a jónak  el kell  nyer-
nie  —  a  mesei  dramaturgia  szerint  
— méltó  jutalmát.  Ugyanakkor  attól  
azért  óvakodnia  kell  (hiszen  a  mese  
hősei föltétlenül szimpatikusak),  hogy  
egy  cári  kegyenc  ócska  kis  karrierjét  
mutassa  meg.  Az  ő  hőse  (és  ez  me-
gintcsak  a  mesei  szituációk  transz-
ponálása)  egyenrangú  a  cárral,  amit  
a  cár  is  készséggel  elismer,  hiszen  
hagyja,  hogy  'bizalmasan  —  kereszt-
nevével  és  atyai  nevével  —  szólítsa.  
Mitta  itt  is elegánsan  lép át  egy  buk-
tatót:  nem  csinál  a  cárból  gonosz  
királyt,  akit  a  hősnek  a  történet  so-
rán  le  kell  győznie,  de  nem  magasz-
talja  föl  jó  királyként  sem  a  szeszé-
lyes  zsarnokot.  Tudja,  (bármelyik  
esetben  is saját hősét  (gyengítené,  aki  
végül  mégiscsak  ebben  a  környezet-
ben  értelmeződik.  

A mesei  elemek átvétele  és  — akár 
mutatis  mutandis  t— 'alkalmazása  is  
mindenképpen  a  römantizáláshoz  ve-
zet.  Ez  részint  rendezői  szándék,  ré-
szint  azonban  csak  arra  jó,  hogy  az  
amúgy  is  ravaszul  építgetett  poliva-
lenciát  gazdagítsa:  a  gyakran  és  el-
bűvölő  ötletességgel  alkalmazott  el-
idegenítés  által.  A  néző már-már  el-
ringatná  magát  egy-egy  andalító  
szépségű  jelenetben,  amikor  —  ép-
pen  a  kellő  időpontban  —  elhangzik  
a  figyelmeztetés:  félreértés  ne  es-
sék,  filmben  vagyunk,  azért  látunk  
be  a  falak  mögé  (nevezetesen  a  tör-
ténelem  színfalai  mögé  is),  mert  ku-
lisszák  között  folyik  a  játék.  És  mert  
a metaforákat  — képileg  — de is for-
dítja,  mi  más  is  jelenhetnék  meg  
szemünk  előtt,  mint  kettéfűrészelt  
hajók,  házak,  hogy  a  belsejükbe  ku-
kucskálhassunk,  ahol  történetesen  
hőseink  tartózkodnak.  

Ezenkívül  Mitta  ebben  a  kevert  
technikájú  filmben  az  animáció  szá-
mos  lehetőségével  él,  és  mintha  nem  
is  eltérő  karakterű  dolgokról  lenne  
szó,  könnyed  kézzel  hangolja  őket  
játékfilmje  instrumentumaivá.  Sőt,  



Alekszej  Petrenko  és  Vlagyimir  Viszockij  

például  a  síkibáibos mozgatások  olyan  
bravúros  áttűnésekben  mennek  át  
játékba,  hogy  magát  az  áttűnéseket  
úgyszólván  nem  is  érzékelhetni,  csu-
pán  a  végeredményt.  Persze,  hogy  ez  
is  üzenet,  természetes,  hogy  ennek  is  
áttettebb  jelentése  van,-s  a  valóság  
természetéről  közöl  valamit.  

Az  imént  polivalenciáról  beszél-
tem,  akkor  az  érzelmi  viszonylato-
kat érintettem.  A rendező afféléi  sem 
hagy  kétséget,  hogy  filmjének  mon-
dandóit  rétegékben  rakta  egymásra,  
és  a  megközelítés  aspektusai  adnak  
támpontokat  ehhez  a  közlendőhöz.  
Mert  bizonyos ugyan,  hogy  az  apper-
cepció  első  szintjén  a  Péter  cár  és  a  
szerecsen  mese,  vagy  legalábbis  me-
sés  történet  Valóságos  személyekről,  
ugyanakkor-  azonban  az  sem  vélet-
len,  kik  ezek  a  személyek.  Hogy  az  
az  erőszakos  despota  Péter,  aki  —  
akár  hajóácsok  közé  keveredve  is  —  
eltökélten  a  tedhnikai  civilizációt  
kényszeríti  az  oroszokra,  és  hogy  az  

a  szerecsen,  aki  elvegyülve  az  orosz  
népbe,  mert  „belül  orosz",  majd  a  
legnagyobb  orosz  költő  ősévé  válik.  
De  ez  még  mind  belefér  a  mesébe,  
legalábbis  a  legendába.  Azok  az  üze-
netek  viszont,  amik  a  pompásan  ka-
rakterizált  figuráikban  fogalmazód-
nak meg  (egy szökött  jobbágy,  a  tün-
dérszép  Natasa,  a kis  Vanyecska  stb.)  
viszont  már  többet,  bonyolultabbat  
jelentenek:  alaposan  kibeszélnek  a  
történetből. 

Persze,  nagyon  jól tudom,  hogy  eb-
ben  a  filmjében  Mitta  mégsem  éri  
el  a  Ragyogj,  ragyogj,  csillagom  szín-
vonalát;  egyszerűen  azért,  mert  an-
nak  nagyobb  volt  a  tétje.  Ezúttal  —  
mindenekelőtt  és,  természetesen,  ez  
sem  hiba  — szórakoztatni  akar.  Pon-
tosabban.  megkísérli  azokat  a  klisé-
ket,  amikben  általában  szórakozása-
inkat  vélhetjük  elképzelni,  fölhasz-
nálni  vagy  méginkább  megnemesíte-
ni.  Ez  jobbára  sikerül  is  neki.  Bizo-
nyos  esetekben  azonban  a  klisék  



Jelenet  a  filmből  

„megeszik"  a koncepciót: az  érzelgős-
ség  nem  kap  megfelelő  súlyú  ellen-
pontot,  avagy  az  idézőjelek  nem  raj-
zolódnak  föl  eléggé  félreérthetetle-
nül.  Pedig  még  a  példákat  is  rend-
kívüli  gonddal  válogatta:  félreérthe-
tetlen  — teszem  föl  — Tony  Richard-
son  hatása  (Tom  Jones),  akár  már  
a  film  legelején  is,  de  nemigen  té-
vedhetek,  ha  megemlítem  Philipe  de  
Broca  nevét.  Ezek  a  nevek,  mégjöb-
ban  a  filmből  kiolvasható  szándék,  
fényesen  bizonyítják,  hogy  Alek-
szandr  Mdtta továbbra  is  igen  lénye-
ges  szempontnak  érzi,  hogy  filmjent  
meg  is  nézzék  (lehetőleg  minél  töb-
ben),  akik  pedig  megnézik,  azok  ért-
sék  is  (lehetőleg  minél  jobban).  A  
feladatnak  úgy  kíván  megfelelni,  
hogy  az  ne  menjen  a  művészi  szín-
vonal  rovására,  hogy  igényes,  gondo-
latgazdag  szórakoztatást  nyújtson.  A  
történelmi  f i lm  legyen  valóban  tör-
ténelmi,  villantson  föl  valamit  —  a  
képzelgés  szintjén, ha  kell  — a  múlt-

ból,  de  a  tanulság  (azért  merem  a  
szót  használni,  mert  egy  mese  jelle-
gű  filmről  Van  szó)  végül  a  máról  
szóljon,  a  imához  'beszéljen.  

'Mdtta  ebben  a  filmjében  is  ragyo-
gó  művészekkel  dolgozott:  újfent  bi-
zonyította,  hogy  mesteri  szinten  ért  
stábja  dirigálásához.  Ibrahimot,  a  
kékszemű  szerecsent  Vlagyimir  Vi-
szockij  alakítja  —  valóságos  népi  
hősként.  Aki  .látja,  a  személye  körüli  
rajongást  hihetőnek,  méltányosnak  
érzi.  A  cár  szerepében  Alekszej  Pet-
renko  erejéből  még  arra  is  futja,  
hogy  korábbi  Nagy  Péter^alakításök  
parafrázisát  adja.  Irina  Mazurkevics  
bűbájos, játéka finom és  elegáns.  Egy  
epizódban  Oleg  Taíbakav  as  jelen  
van:  ő  alighanem  már  társalkotója  
Mittának.  Valerij  Suvalov  operatőr  
rendkívüli  nehéz  munkáját  lenyűgö-
zően  oldotta  meg,  képei  szellemesek,  
változatosak,  Alfréd  Srűtke  zenéje  
pedig  maga  a  stílus.  

FÁBIÁN  LÁSZLÓ  
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Győztesek  —  versenyen  kívül  
Kiküldött  munkatársunk  beszámolója  

Ügy  látszik,  egyre  nehezebb  jó  
színvonalú  fiknfesztiváilt  szervezni.  
Jean-Pierre  Brossard,  a  31.  locarnód  
fesztivál  megibízott  igazgatója  —  is-
mert  svájci  filmkritikus  — több  mint  
fél  esztendőn  át  utazott  a  világban,  
hogy  kiválogassa  a  fesztivál  külön-
féle  szekciódnak  műsorára  kerülő  
mintegy  félszáz  olyan  filmet,  ame-
lyek  megfelelnek  a  találkozó  jelmon-
datának:  „a  filmművészet  perspektí-
vái".  Nos,  ha  csupán  a  locarnói  ver-
senyprogram  alapján  kellene  követ-
keztetéseket  levonnunk  „a  filmművé-
szet  perspektívádról"  —  a  kép  nem  
volna  túl  kedvező.  

A  legérdekesebb,  legkiválóbb  fil-
mek  ugyanis  versenyen  kívül,  az  

úgynevezett  Szabad  Fórum  műsorán  
szerepeltek,  így  Ermainno  Olmi  há-
romórás,  lassan  hömpölygő  ritmusú,  
elragadó  remeke,  A  facipő  fája  
(amelyről  annak  idején,  a  Cannes-i  
nagydíj  elnyerésekor  már  beszámolt  
a  Filmvilág,  s  amely  tudtunkkal  ha-
marosan  nálunk  is  műsorra  kerül);  
vagy  John  Cassavetes  bravúros  szí-
nészi  alakításokkal  -elkápráztató,  
szintén  már  fesztiváldíjas  Premier  
című  filmje  (erről  is  írtunk  már,  s  
ezt  is  láthatja  majd  a  házai  közön-
ség).  Rendkívül  kedvező  visszhangot  
keltett  Locarnóban  Mészáros  Márta  
—  aki  a  zsűri  tagja  volt  —  verse-
nyen  kívül,  szintén  a  Szabad  Fórum  
műsorán  levetített  Olyan,  mint  ott-
hon  című  legújabb  filmje  is.  

A  versenyprogramban  igazán  át-
ütő  erejű,  revelatív  mű  alig  akadt.  

Iraklii  Kvirikadze:  Az  anarai  kis  falu  



James  Toback:  Ujjak  

Leghatásosabb  kétségkívül  a  nagy-
díjat  nyert  görög  film,  Nikos  Pa-
nayotopoulos  alkotása,  A  termékeny  
völgy  semmittevői  volt.  Különös  
hangulatú,  erős átmos zférájú mű,  fél-
reismerhetetlen  Bunuél-  és  Ferreri-
hatásokfcal,  de  tehetségesen  elkészít-
ve.  A  történet  csupán  annyi,  hogy  a  
nagy  örökséghez  jutott,  dúsgazdag  
apa,  három  felnőtt  fiával  és  csoda-
szép  szobalányukkal  léköltözik  vidé-
ki  kúriájukba,  ahol  folytonos  evés-
sel  és  sziesztázással  —  úgyszólván  
halálos  semmittevéssel  —  múlat ják  
nap ja ika t . . .  A  legkisebb  fiú  kitöré-
si  kísérlete  is  groteszk  kudarcba  ful-
lad;  a  furcsa, keserűen  szatirikus,  fe-
kete  humorú  film  egy  életforma  és  
-filozófia  parabolisztikus  bírálata.  

Két  fölfogás,  két  különböző  szem-
léletmód  ironikus  megütköztetése  a  
fiatal  lengyel  rendező,  Jamusz  Zaors-
ki  —  Ezüst  Leopárd-díjjal  kitünte-
tett  —  filmje,  a  Szoba,  tengerre  néző  
kilátással.  Egy  gdanszki  torony-iro-
daház  legmagasabbak  emeletének  ab-
lakpárkányán  ismeretlen  fiatalembert  
talál  reggel  a  munkába  érkező  hajó-
zási  főhivatalnok;  a  nyilván  öngyil-
kossági  szándékú  i f jú  megmentésére  
összefog  rendőrség,  tűzoltóság  —  va-
lamint  két  pszichiáter.  Miközben  az  
utcán  összecsődült  tömeg  kíváncsi-
an  figyeli  a  nem  mindennapi  látvá-

nyosságot,  odafenn  a  pszichiáterek  
próbálnak  a  fiú  lelkére  beszélni.  Az  
ifjabb,  akarnok  és  erőszakos  orvos-
tudós  a  maga  sajátos  —  „tudomá-
nyos",  de  életidegen  — módszereivel; 
az  idősebb,  kicsit  bogaras,  már-már  
szenilisnek  látszó  nyugdíjas  orvos  
pedig  bölcs  szelídséggel...  A  film  
befejezése  művészileg  nincs  megold-
va  —  a  néző  számára  ugyanis  már  
fél  óra  múltán  nyilvánvaló,  melyi-
kük  módszere  lesz  a  célravezető;  s  
minden  a  várakozásaink  szerint  is  
történik . . .  Ennek  ellenére  rokon-
szenves,  friss,  tehetséges  munka  
Zaorski  filmje,  s  különösen  emléke-
zetes  benne  Gustaw  Holoubek  alakí-
tása. 

Melanie  Mayron,  egy  if jú,  vonzó-
an  csúnyácska  amerikai  színésznő  
nyerte  a  Bronz  Leopárd-díjat  a  leg-
jobb  színészi  alakításért  ölaudia  
Weill  Barátnők  című  filmjének  fő-
szerepében.  Egy  fotóművésznek  ké-
szülő  —  egyelőre  családi  eseménye-
ket  megrendelésre  fotografáló  —  if-
jú  lány  története,  aki  keresi  a  helyét  
az  életben,  a  társadalomiban,  a  sze-
relemben . . .  Nem  valami  nagyigényű  
film  —  a  Nyugaton  már  néhány  éve  
nagyon  divatos  „feminista  hullám"  
jellegzetes  darabja  —;  de  főszerep-
lője  valóban  ígéretesen  tehetséges  
színésznő. 



Dusán  Hanák:  Rózsaszínű  álom  

A remek  színészi  alakítások  —  fő-
ként  a  főszereplő  Harvey  Keitelé  —  
emelik  az  átlag  fölé  a  másik  ameri-
kai  filmet,  James  Toback  Ujjak  cí-
mű  alkotását,  amely  különben  az  
összes  divatos  mozi-hatáselem  szinte  
cinikusan  tudatos  vegyítése:  Jiimmy,  
a  zongoraművésznek  készülő,  Bachot  
és  Chopint  játszó,  szelíd  lelkű  i f jú  
—  aki  azonban  ujjgörcsöt  kap,  ha  
közönség  előtt  kell  játszania  — profi 
gengsztereket  is  megszégyenítő  kímé-
letlenséggel  haj t ja  be  az  adósokon  
apja,  a  zugbukméker  követeléseit . . .  
Erőszak,  szex,  furcsa  szerelem  —  és  
klasszikus  zenei  harmóniák  hangula-
tainak  keveréke  a  film.  

Jelenet  Nikos  Panayotopoulos:  A  termé-
keny  völgy  semmittevői  című  nagydíjas  

filmjéből 



Jacques  Champreux:  
Bakó  és  a  túlsó  part  

A  fesztivál  —  s  némileg  talán  a  
pillanatnyi  nemzetközi  filmtermés — 
átlagszínvonalára  jellemző  egyéb-
ként,  hogy  Locarnóban  a  FIPRESCI  
(a  Filmkritikusok  Nemzetközi  Szö-
vetsége)  zsűrije,  nem  adta  ki  a  díjat,  
csak  okleveleket.  Nyilvánosan  így  in-
dokolták  a  döntést:  „végignéztünk  
huszonegy  filmet,  amely  a  verseny-
programban  szerepeit,  valamint  szá-
mos  másikat  a  párhuzamos  vetítési  
programokon.  Sajnos,  a  díjazható  —  
másutt  még  nem  fesztíváldíjnyertes  
— filmek között  nem  tálaltunk  olyan  
műre,  amelyet  nagydíjra  vélnénk  
méltónak.  Egyetlen  itt  látott  film  
sem  felel  meg  teljes  mértékben  an-
nak  a  kritériumnak,  hogy  a  néző  lel-
ki,  emberi,  társadalmi  tudatának  
épülését  szolgálja,  valóban  művészi  



Ermanno  Olmi:  A  facipő  fája  című  film-
jének  civil  főszereplője  

kifejező  eszközökkel,  eredeti,  újsze-
rű  filmnyelven.  A  három,  az  ökume-
nikus  zsűri  diplomáját  nyert  film:  
Souleymane  Cissé  maild-i  rendező  
Baara  című  alkotása  (egy  számunkra  
kissé  naivnak  tetsző  'történet  a  mér-
hetetlenül  gonosz  gyárosról  és  nyo-
morgó munkásairól);  — a  szenegáli—  
francia  koprodukcióban  készült  Ba-
kó  és  a  túlsó  part  című  film  (rende-
ző:  Jacques  Clhampreux),  kissé  szen-
timentális,  de  hatásos,  dokiumenitaris-
ta  jellegű  leírása  annak  a  viszontag-
ságos  utazásnak,  valóságos  odüsszeá-
nak,  amit  az  otthoni  feneketlen-  nyo-
mor  elől  Párizsba,  álmai  városába  
igyekvő  analfabéta  afrikai  fiatalem-
bernek  végig  kell  járnia,  hogy  nyo-
morgó  és  kifosztott  illegális  vendég-
munkássá  lehessen. . .  illetve,  a  film  
hóse  meg  is  hal,  mire  célhoz  ér.  
Ugyanilyen  diplomával  tüntették  ki  
Sohdiffer Pál  Cséplő  Gyuri  című  film-
jét,  amelynek  operatőre,  Andor  Ta-
más  Ezüst  Leopárd-díjat  is  kapott  a  
hivatalos  zsűritől  —  a  nyilvános  in-
doklásit  idézve  —:  „azért,  mert  i-n-
venoiózus  és  igazságérzetttőfl  áthatott  
munkát  végzett,  különlegesen  nehéz  
külső  feltételek,  felvételi  körülmé-
nyek  között."  

A  többi,  négytucatnyi  filmre  kár  
túl  sok  szót  vesztegetni.  Kábítószer-
élvező  fiatalok  pszichológiai  és  szo-
ciológiai  rajzát  ígérte  az  i f jú  olasz  
rendező,  Sergio  Nuti  Ne  számítsatok  
ránk  című  filmjében  („Nem  is  szá-
mítunk",  —  írta  szarkasztikus  főcí-
mében  másnap  az  egyik  svájci  napi-
lap  kritikusa);  a  történetből  azonban  
nem  tudtunk  meg  többet  a  Nyugat-
Európában  oly  sok  gondot  okozó  ká-

bítószer-problémáról,  mint  azt,  hogy  
amikor  elfogy az „adag",  a  drog  rab-
jai  eszeveszetten  járnak  u t á n a . . .  De  
hogy  a  film  hősei  közül  melyik  mi-
ért  vállt  a  kábítószer  áldozía-tává  —  
erről  nem  értesülünk.  Hatásosabb,  
bár  jócskán  melodramá/tikus  a  japán  
Hojin  Hashdura  Tavasz  a  csillagok  
alatt  című  filmje,  a  motorkerékpár-
őrületbe  szédült,  kábítószeres  japán  
„kallódó  fiatalokról";  s  végül  csaló-
dást  okozott  a  nagy  érdeklődéssel  
várt  —  a  „baloldali"  terrorista  moz-
galmak  belső  világának  feltárására  
vállalkozó  —  nyugatnémet  film,  
Margarethe  von  Trotta  alkotása,  a  
Christa  Klages  második  ébredése.  A  
komplex  problémát  naivul  leegysze-
rűsítő, direkt hatásokra  törekvő  mozi-
darab;  halovány  utánzata  az  olyan  
jellegű  nyugatnémet  filmeknek,  mint  
a  nálunk  is  játszott  Katharina  Blum  
elvesztett  tisztessége...  Az  említet-
teken  kívül  egyebek  között  iraki,  ka-
nadai,  francia,  kubai1,  bolgár,  olasz,  
filippi-szigeteki,  svájci  és  egyéb  fil-
mek  szerepelték  a  fesztivál  verseny-
programjában;  közülük  a  szovjet—  
grúz  Iraklii  Kvirikadze  alkotása  ér-
demes  az  említésre:  Az  anarai  kis  
falu  című  film  a  legkiválóbb  grúz  
filmekből  ismert,  sajátos,  groteszk  
hangvételt  folytatja,  ha  nem  is  olyain  
átütő  erővel,  mint  a  műfa j  —  s  a  
grúz  filmgyártás  — nálunk  is  ismert,  
legkiválóbb  alkotásai.  

Tehetséges,  friss  szemléletű  film  
— a  híres  cseh  filmáskola  stílusában  
—  a  szlovák  Dusán  Hanák  alkotása,  
a  Rózsaszínű  álom;  egy  cigánylányba  
szerelmes  if jú  falusi  postásfiú  mai  
történetének  ízes,  groteszk  humorú  
előadása. 

Végezetül  néhány  szót  a  Filmre-
gény  (Három  nővér)  című  Dárday-
fiilm fogadtatásáról.  A  FIPRESCI-hét  
keretében,  de  rossz  időpontban  tűz-
ték  műsorra:  aki  végig  akarta  nézni  
a  négy  és  fél  órás  filmet,  annak  
nemcsak  a  vacsorázásról  kellett  le-
mondania,  de  el  kellett  mulasztania  
az  esti  versenyfilm  első  felét  is.  Szó-
vátette  ezt  cikkében  az  Avanti  kriti-
kusa  is,  aki  — mintegy  huszadmagá-
val  — végignézte  a  filmet,  s  úgy  jel-
lemezte  —  néhány  más  külföldi  kri-
tikushoz  hasonlóan  —, mint  az  egész  
fesztivál  legeredetibb,  legújszerűbb  
művészi  alkotását.  

ZSUGÁN  ISTVÁN  



Az érték  szövetségese  
GONDOLATOK  A  KRITIKA  KRITIKÁJÁHOZ  (II.)  

Ritka  kivétel,  hogy  elméleti  szakem-
ber  a  napá  kritika  „alacsony  régiói-
ba"  merészkedne.  Aki  teheti,  bezár-
kózik  íróasztala  mögé,  írja  a  monog-
ráfiákat,  biográfiákat  s  egyben  saját  
életművét.  A  bezárkózás,  a  tudós  
nimbusza  a  fiatalok  között  is  hódít.  
Így  épp  az  annyira  hiányolt,  sokol-
dalú  elméleti  képzettségű,  a  filmel-
mélet  fehér  foltjainak  eltüntetésén  
dolgozó  fiatalok  hiányoznak  a  kriti-
ka  rendszeres  művelőd  közül.  Nem  
vigasz,  hogy  így  van- ez az  irodalom-
tudományban,  művészettörténetben  
is,  s  még  jó,  ha  a  kritikusok  átveszik  
a  tudósok  eredményeit.  

A  filmkritika  tagozódása  

Elmélet  és  kritika  távolságát,  
amellett,  hogy specializálódó  korunk-
ban  a  tudós-kritikus  eszményének  
egyre  kevesebben  tudnak  eleget  ten-
ni,  a  filmelmélet  fiatalsága  is  ma-
gyarázza.  Alig  néhány  évtizede,  hogy  
a  fi lm tudomány  kiszabadult  az  esz-
tétika  uralma  alól.  Más  tudomány-
ágak  —  szociológia,  kommunikáció-
elmélet,  jelelmélet  stb.  —  is  ösztön-
zőleg  hatottak  rá.  A  filmkritika  ko-
rábban  keletkezett,  napi  szükséglet-
re,  s  más  művészetkritikák  analó-
giájára,  azok  terminológiáját  köl-
csönvéve.  A  megújhodás,  az  új  ered-
ményekkel  való  feltöltődés  nem  
megy  egyik  napról  a  másikra.  

Számolnunk  kell  avval  is,  hogy  a  
kritika  más-más  típusai  élnek  egy-
más  mellett,  különböző  korszakok  
társadalmi igényeit  tükrözve.  A  kri-
tika-típusok  differenciáltsága  azon-
ban  nemcsak  történeti  szükségszerű-
ség,  de  társadalmunk  rétegzettségé-
ből  is  következik.  A  filmkritika  ta-
gozódását  a  film  nagy  tameghatása,  
a  filmnézők  heterogenitása,  s  a  film  
funkcionális  gazdagsága  is  indokolja.  

Rendkívül  fontos  azonban,  hogy  a  
kritika  elméleti  fedezete  ne  kerüljön  
szemíbe  a  tájékoztató,  ismeretterjesz-
tő  feladattal.  Kritikánk  tagozódását  
feltétlenül  szolgálná  a  szaksajtó  bő-
vítése.  A  szaklapok  hiánya  —  a  
Filmkultúra  csak  kéthavonta  jelenik  
meg  —  szinte  szükségszerűvé  teszi  a  
kettősséget,  a  profilkeveredést.  A kri-
tikus  egyszerre  ír  a  „szakmának"  és  
a  közönségnek,  s  gyakran  „két  szék  
közül  a  pad  alá  esik".  

A szaklapok  és  a  napilapok,  képes-
lapok,  valamint  a  tömegközlési  esz-
közök  bírálatai  között  szükségszerű  
a  módszerbeli  és  a  terjedelmi  kü-
lönbség,  de  nem  megengedhető  a  fe-
lületesség,  az  előítéletből  táplálkozó  
leegyszerűsítés.  Bálint  György  igaz-
sága,  közel  ötven  év  múltán  igazabb  
mint  Valaha.  „Lehet,  hogy  a  mai  ma-
gyar  újságolvasó  tömegek  nagy  ré-
szét  nem  érdeklik  a  kritika  magas  
szempontjai,  és  nem  érdéklik  a  szel-
lemi  élet  megmozdulásai  és  esemé-
nyei . . .  De  egynek  nem  szabad  meg-
történnie:  kritikusnak  nem  szabad  a  
tömeg  példáját  követnie. . .  A  kriti-
kusok  azt  hiszik,  hogy  a  közönség  
nem  figyel  rájuk,  ha  komolyan  szól-
nak  hozzá.  Azt  gondolják  talán,  hogy  
több  .figyelmet  és  megértést  kapnak,  
ha  maguk  sem  veszik  komolyan  
mondanivalójukat ?" 

A  jelen  gyakorlatát  még  az  jellem-
zi,  hogy  minél  szélesebb  a  közönség,  
annál  vulgárisabb,  sematikusább  a  
kritika,  s  hogy  épp  a  legnagyobb  
nyilvánosságot  biztosító  kritikai  fó-
rumokról  hiányzik  a  legpopulárisabb  
műfaj dk  vonzó,  érdekes,  de  ugyan-
akkor  elmélyült  elemzése.  (Szaklap-
jainkban,  föhér  hollóként  ugyan,  de  
már  találkozni  ilyen  jellegű  írással.)  
A  napilapok  többségének  nincs  ál-
landó  tévé-rovata,  a  televíziónak  
igazán  népszerű  filmműsora,  s  még  
sorolhatnám  az  égető  hiányokat,  me-
lyek  közül  mégis  a  legfeltűnőbb,  
hogy  bár  a  filmnézők  jelentős  hánya-
da  a  fiatalok  közül  kerül  ki,  egyet-
len  ifjúsági  lapunknak  sincs  érdemi  
filmrovata. 



A  kultúra  demokratizmusát  segítő,  
megfelelően  tagolt  filmkritika  meg-
teremtéséhez  számiba  kell  vermi  a  
ritkán  szóba  kerülő  úgynevezett  ob-
jektív  feltételeket  is.  A  nem  szak-
lapok  általános kulturális  rovataiinak  
nincs  lehetőségük  minden  esetben  
„filmszafcos"  kritikust  alkalmazniuk,  
s  a  legátkosiaíbíb  örökség,  reklám  és  
kritika  összemosódása  is  ezeket  sújt-
ja.  A kritika  hatékonyságát  csökkenti  
az  is,  hogy  minden  filmről  a  bemu-
tatóval  egy  időben  jelenik  meg  bírá-
lat,  recenzió.  Ez  a  szelektálás  lehe-
tőségét  is  — olvasóét,  kritikusét  egy-
aránt  —  csökkenti.  Szociológiailag  
bizonyított  tény,  hogy  a  filmválasz-
tás'toan  a  kritika  kevéssé  játs2iik  sze-
repet,  s  hogy  a  ffilméknényhez  még  
nem  kapcsolódó  észrevételeknek  nem  
sok  lehetőségük  van  az  olvasó  véle-
ményének  befolyásolására.  Hatéko-
nyabb  lenne  az  ízlésformáló  tevé-
kenység,  ha  a  már  látott  — látható — 
produkciókat  értékelné  a  kritika,  le-
hetőséget  adva  az  esztétikán  túli  
szempontok  érvényesítésére  is.  S  va-
lószínű, hogy  ha  a  napilapoknak  nem  
futószalagon  kellene  gyártani  a  kri-
tikát,  s  minőségibb  munkára  lenne  
mód,  könnyebben  nyerhetne  meg  
szakembereket  közreműködőként.  

Az  elemi  munkafeltételekért  sem  
lehet  irigyélni  a  kritikusokat,  hisz  
mig például  az  irodalomkritikus  any-
nyiszor  olvassa  el  a  bírált  könyvet,  
ahányszor  akarja,  filmes  kollégája,  
jó  ha  kétszer  hozzájuthat  a  filmhez  
bemutató  előtt.  S vajon  hányszor  van  
alkalma  vágóasztalon  látni  az  elem-
zendő  filmet  vagy  az  életmű  egészé-
ről  gondolkodva  „visszalapozni"  a  
korábbi  alkotásokhoz?  Leghátrányo-
sabb  helyzeben  a  vidéki  és  az  üzemi  
lapok  filmkritikusai  vannak,  s  ez  
megint  csak  gátolja  a  felzárkózást,  
a  színvonal  kiegyenlítődését  s  így  a  
kritika  kívánatos  tagozódásának  ki-
alakulását. 

Fölmerül  a  kérdés,  hogy  mitől  lesz  
va'laki  szakképzett  fibnkritiikus,  hisz  
Magyarországon,  ma  erre  sehol  nem  
adnak  „jogosítványt".  Az  autentikus  
filmkritikusként  elismert  néhány  
ember  a  megmondhatója,  hogy  az  
önképzés,  a  magukra  utaltság  mi-
lyen  gyötrelmes  iskoláját  járják,  
hogy  ne  kerüljenék  lépéshátrányba,  
hogy  ne  mint  palackból  kiszabadult  
szellemmel  találják  szembe  magukat  

tárgyukkal.  A  film  fejlődése  és  tér-
hódítása  kultúránkban  indokolja  a  
filmkritikus  képzés  és  továbbképzés  
megszervezésének,  elméleti  alapokra  
helyezésének  szükségességét.  

Napjainkban  filmelmélet  és  kriti-
ka  szimbiózisa  helyett  azonban  még  
az  elmélet  elszívó  hatása  érvényesül.  
Ez  utóbbi  vonzását  látszólagos  füg-
getlensége  is  indokolja.  A  kritikus"  
munkáját  tagadhatatlanul  jobban  be-
folyásolják  a  művészetpolitikai  aktu-
alitások,  megfontolások,  a  tekintély-
elv  béklyói  s  nem  utolsósorban  a  
nyilvánosságszerkezet  lassan  változó  
adottságai,  mint  az  elmélet  emberéét.  

A  kritika  hitele,  tekintélye  

Nézzünk  néhányat  a  kritikus  mun-
káját  nehezítő  olyan  tényékből,  me-
lyek  szoros  összefüggésben  vannak  
a  kritika  hitelével,  tekintélyével  is.  

A művészet  aranyszabálya,  hogy  az  
esztétikai  kánonokat  „megtörni  
tisztesb,  mint  megtartani",  ezért  pró-
bája  a  kritikusnak  is  a  művészileg  
új  jelentkezése.  Fölismeri-e  a  valós  
értékeket  vagy  ellenáll  a  „törvény"  
nevében;  esetleg  a  divat  álarcában  
jelentkező  bóvlira  is igent  mond,  fél-
ve  a  konzervativizmus  bélyegétől?  
Nálunk,  ma  az  utóbbi  magatartás  
jellemzőbb,  s  ne  higgyük,  hogy  ke-
vesebb  bajt  csinál,  mint  a  vaskala-
passág.  Ezért  sűrű  az  ünneplés,  a  ki-
zárólagosságot  sugalló  csinnadratta  
egy-egy  új  vagy  annak  tűnő  jelenség  
körül,  s  késik  az  érdemi  elemzés.  

Kiszolgáltatja  a  kritikust,  vélemé-
nye  csorbítására,  „simítására"  kész-
teti  a  mindenáron  egységre  törekvés  
is.  Ha  ne ad j  isten,  mégis  kibukik  az  
ellentét,  szemérmesen  szemet  hu-
nyunk  fölötte  vagy  diadalmasan  a  
szabad  vélemény  nyilvánítás  ered-
ményeként  könyveljük  el.  Kritikánk-
ból  szinte  kiveszett  az  irányzatok,  
esetleg  egyéniségek  melletti  nyílt  ál-
lásfoglalás,  a  „képviselet",  mely  min-
dig  éltetője,  erjesztője  volt  a  művé-
szetnek.  Bajza,  Gyulai,  Ignotus  vagy  
Schöpflin,  mindannyian  elkötelezetít  
kritikusok  voltak,  s  még  esetleges  el-
fogultságaik  is  megtermékenyítő  ha-
tással  voltak  a támogatott  irányzatra.  
Az  álobjektivitás  talaján  létrejövő  
látszat  egység  csak  késlelteti  a  való-



di  hegemónia  kialakulását.  A  kriti-
káink  urüformizálódása,  elszemélyte-
lenedése  ismét  csak  kritika  és  közön-
ség  távolságát  növeli.  A  kérdést,  
„igaza  vagy  véleménye  legyen-e  a  
kritikusnak",  a  közönség  mér  eldön-
tötte.  Megalapozott,  de  mégis  szemé-
lyes  véleményt,  meggyőző  állásfog-
lalást  vár  egy  mű  mellett  vagy  ép-
pen  ellene,  hisz  ez  készteti  őt  is  vá-
lasztásra,  kelti  föl  benne  a  döntés  
igényét. 

A  film  körüli  viták  időnkénti  is-
métlődését  is  az  okozza,  hogy  nem  
„sikk"  cáfolni  vagy  meggyőzni  máso-
kat.  E  vitákból  hiányzik  a  hitvitázók  
indulata,  őszintesége,  s  csupán  any-
nyit  jelent:  mondhatja  mindenki  a  
magáét,  s  így  természetes,  hogy  az  el-
lentétes  nézetek  látensen  tovább  él-
nek,  gátolva,  késleltetve  a  konstruk-
tív  megoldást.  (A  viták  kifulladásá-
ért,  idő előtti  lecsöndesedéséért  azon-
ban  nem  csak  a  hozzászólók,  de  a  
szerkesztők  is  felelősek,  ha  nem  si-
kerül  a  vitát  a  központi  kérdések  
felé terelniök,  ha  helyt  adnak  perifé-
rikus  hozzászólásoknak,  másról  vagy  
mellébeszélőknek.) 

A  kritika  megnyírbálódott  tekinté-
lyének  helyreállításához  elengedhe-
tetlen  az  alkotók  és  bírálók  véle-
ménycseréje  is.  Nem  a  „magyará-
zom  a  bizonyítványom"  szellemű  
mentegetőzésekre  gondolok,  csupán  a  
félreértések,  félreértelmezések  elosz-
latásának  lehetőségére.  Hogy  a  „visz-
szabeszélés"  nem  sérti  a  valódi  te-
kintélyt,  azt  szinte  valamennyi  je-
lentős  kritikus  pályája  igazolja.  A  
párbeszéd  lehetősége  mindennél  ha-
tékonyábban  oldaná  a  feszültséget  
alkotók  és  kritikusok  között.  

E  feszültséget  azonban  még  csak  
táplálja  a  gyakori disszonancia  a kül-
földi  és  a  hazai  kritika  között  is.  
Előfordult  már,  hogy  itthon  kriti-
kailag  „elmarasztalt"  filmünk  ide-
genben  az  év legjobb  alkotásai  között  
szerepelt.  Azt  hiszem,  ilyenkor  el-
kelne  a  magyarázat.  Nem  korrekció-
ra.  igazodásra  gondolok,  hanem  a  vé-
leménykülönbségek  okainak  nyilvá-
nosság  előtti  feltárására,  mellyel  a  
kritikusok  a  más  közeget,  a  külföldi  
filmtermést  s  a  közönség  várakozását  
ismerve,  megpróbálkozhatnának.  

Egy  szervezet  komolyságát  a  saját  
hibáihoz  való  viszonya  határozza  
meg  — mondja  Lenin,  de  más  okból  
is  elgondolkodtató  tény,  hogy  Bán  
Róbert  kivételével  egyetlen  rendező  
sem  vállalkozik  kritikaírásra,  s  „ter-
mészetesen",  ő  is  csak  külföldi  fil-
mekről  ír.  Mióta  a  világ  világ,  a  mű-
vészetek  legértőbb  kritikusai  a  mű-
vészek  közül  kerülték  ki.  így  van  ez  
a  filmnél  is  Eizensteintől  Truffaut-
ig.  Mi  magyarázza,  hogy  a  mi  filme-
seink  legföljebb  gratulálni  szokták  
egymásnak  nyilvánosság  előtt?  A  
megértés,  hisz  ki  tudná  jobban,  mint  
a  másik  filmkészítő,  hogy mi  minden  
akadályozza  az  elképzelések  százszá-
zalékos  kivitelezését  a  filmben?  An-
nak  tudata,  hogy  filmgyártásunk  
minden  évben  egészeben  is  mérlegre  
kerül,  s  így  a  negatív  vélemény  óha-
tatlanul  a  „saját  fészekbe  pdszfcítás"  
kellemetlen  tényének  tűnne?  Az  ér-
zékenység,  mely  annál  nagyobb,  mi-
nél  kisebb,  áttekinthetőbb  egy  közeg,  
ráadásul  átszőve  személyes  ismeret-
ségekkel?  Mentség  tehát  akad,  még-
is  úgy  gondolom,  a  céhbeliek  nyílt  
kritikájával  a  szakma  .maga  is  nyer-
ne,  hisz  a  szókimondás  folyamatos  
gyakorlata  nélkül  a  játékfilmszemle  
sem  válhat  alkotó,  felelős  fórummá.  

A  filmkritika  elé  állított,  koránt-
sem  teljes  követelményrendszer  lát-
tán  fölmerülhet  a  kérdés:  a  vizsgáló-
dás,  ítélkezés  szempontjainak  ilyen  
bővítése,  a  horizont  ilyen  arányú  tá-
gítása  nem  mond-e  ellent  a  műköz-
pontú  elemzés  elvének,  (melyért  pe-
dig  a  legtöbb  harc  folyt  az  elmúlt  
évtizedben);  annak  a  követelmény-
nek,  hogy  az  elemzés  mindenkor  az  
adott  mű  esztétikai  sajátosságaiból,  
tartalom  és  forrna  dialektikus  viszo-
nyából  induljon  ki?  Ugyanilyen  lé-
nyeges  azonban,  hogy  a  kritika  a  
művet  mindig  az  adott  művészeti  ág,  
sőt  a  kortárs  művészet  egészének  fo-
lyamatában,  mű  és  befogadó,  mű  és  
társadalom  kölcsönkapcsolatában  ér-
telmezze,  vizsgálja.  így  válhat  a  kri-
tika  az  érték  szövetségesévé,  tölthe-
ti  be  kettős  hivatását:  az  érték  ke-
letkezésének  és  befogadásának  támo-
gatását. 

TÓTH  KLÁRA  



Egyszerre  bent  és  hint  
BESZÉLGETÉS  JOHN  CASSAVETES-SZEL  

John  Cassavetes,  a  „New  York-i  iskolának"  nevezett  antiholly-
woodi  irányzat  egyik  alapítója  —  akinek  New  York  árnyai  című  
filmjét annak  idején  nálunk  is sikerrel  vetítették  —,  a  modern  ame-
rikai  fiitai  egyik  legsajátosabb  alakja.  Már  befutott,  népszerű  szí-
nészből  lett  rendező  (bár  azóta  is  vállal  szerepeket,  gyakran  tévé-
krimisorozatokban  is);  filmjeinek  önmaga  a  producere,  s  egészen  
különleges  rendezöi-színészvezetői  módszereiről  nevezetes.  Az  1968-
ban  készült  Arcok,  az  1970-es  Férjek  című  alkotásai  nevezetes  fesz-
tiválsikereket  arattak,  ennek  ellenére  többnyire  csak  az  art-kino-
há'lózatökba  jutottak  el  Nyugat-Európában,  mert  Cassavetes  követ-
kezetesen  megőrizte  Hollywood-ellenességét.  Későbbi  művei  közül  
nagy  sikereket  aratott  az  Egy  nő  befolyás  alatt  (1975),  az  Egy  kí-
nai  bukméker  meggyilkolása  (1976),  valamint  az  1977-ben  készült  
Premier,  amelyet  hamarosan  a  hazai  mozik  is  műsorra  tűznek.  Az  
interjút,  amelyből  alább  részletekét  közlünk,  a  párizsi  Positif  című  
folyóirat  munkatársa  készítette  a  rendezővel.  

—  A  forgatókönyvíráskor  a  tör-
ténetből,  a  szerepből,  egy  érzésből  
indul-e  ki,  vagy  írás  közben  tuda-
tában  van  annak,  hogy  ez  film,  és  
pontos  elképzelései  vannak  arról,  mi-
képp  vegye  filmre  a  történetet?  

—  Nem.  Általában  egy  alapfelté-
telből  indulok  ki.  Például  a  Premi-
er  azt  az  emberi  reakciót  ábrázol-
ja,  amikor  öregedni  kezd  valaki.  
Hogyan  „nyerjen",  amikor  már  nem  
olyan  kívánatos,  mint  azelőtt,  ami-
kor  már  kevesebb  az  önbizalma,  az  
energiája,  nem  bízik  a  saját  képes-
ségeiben,  és  minderről  meg  is  van  
győződve?  Ez  az  első  apropója  a  
filmnek.  A  második,  egy  színész,  egy  
alkotó  életének  a  bemutatása.  Ügy  
érzem,  én  tudom  milyen  egy  alkotó  
ember.  A  színész  számára  ez  egész  
más. 

—  ön  alkotó  és  színész  is  egyszer-
re. 

—  Igen.  Engem  a  színész  érdekel  
jobban,  mert  a  színész  csak  önmagát  
adhatja  el,  és  a  kifejezési  formájuk  
olyan  egyéni,  különös,  hogyha  vala-
mi  megzavarja  őket,  akkor  kifejez-
hetetlen  az  a  lelki  sokk  és  érzelmi  
megrázkódtatás,  amit  elszenvednek,  
és  az,  hogy  mennyire  megsérültek.  
Talpra  tudnak  állni,  de  a  sérülés  je-

lentősen  befolyásolja  a  személyisé-
güket,  az  életvitelüket,  a  szemléle-
tüket.  Mindez  nagyon  érdekelt.  így  
azt  gondoltam,  remek  szerep  lesz  ez  
az  asszony,  aki  nem  él  a  nők  szoká-
sos  fegyverével:  könnyek,  szenti-
mentalizmus,  gyengédség,  ezekkel  a  
régi  elképzelésekkel.  Mestersége,  hi-
vatása  van,  nem  érdeklik  sem  a  gye-
rekek,  sem  a  férfiak,  de  tele  van  ér-
zelmekkel.  Ott  a  munkája,  a  hiva-
tása  és  ez  a  legfontosabb  számára.  
Az  ő  dolga  a  játék,  a  színészet.  

—  Merítettek-e  a  filmhez  a  való-
ságból  olyan  elemeket,  amelyeket  
ön,  Gene  Rowlands,  Ben  Gazzara,  
vagy  más  önhöz  közel  álló  színész  
tapasztalt? 

—  Bizonyos  mértékig.  Gene,  Ben  
és  a  saját  véleményemet,  mint  szí-
nészét  nem  veszem  figyelembe,  mert  
sokkal  romantikusabb  színész  va-
gyok,  mint  író.  Amikor  játszom,  ak-
kor  mindent  romantizálok,  mert  tu-
dom,  hogy  annak  sikere  van.  Tu-
dom,  hogy  a  néző  nevetni  akar,  és  
mindent  igaznak  és  valóságosnak  
akar  érezni,  tehát  mint  színész  az  
a  szerepem,  hogy  a  néző  számára  
világossá  tegyem  a  dolgokat.  Ami  a  
filmben  levő  gondolatokat  illeti,  
azok  mindazoktól  az  emberektől  
származnak,  akiket  ismerek.  Ezek  



nem  „vélemények",  de  mindaz,  amit  
valójában  egy  emberben  látok.  

—  Érdekes  megfigyelni,  hogy  a  
filmjében  a  színpad,  a  színház  szin-
te  mindig  jelen  van.  Szeretne  szín-
darabot  rendezni?  

—  Igazat  megvallva,  soha  nem  
szerettem  a  színházat,  legalábbis  
nem  annyira,  mint  mások.  Respek-
tálom  a  színházat,  és  a  benne  részt  
vevő  embereket,  és  azt  is  tudom,  na-
gyon  jó  a  színészeknek.  De  én  a  mo-
zi  szerelmese  vagyok.  Hiszek  benne,  
mint  abban,  ami  a  legközelebb  áll  
hozzám,  és  amit  a  legjobban  várok.  
A  színház  számomra  egy  fantaszti-
kus  értelmi  lecke,  de  nem  elég  
hasznos. 

Nem  sok  darabot  szeretek,  és  azok,  
amelyeket  kedvelek,  nem  elég  érzel-
mesek.  A  felét  sem  fejezik  ki  an-
nak,  amit  én  ki  akarok  fejezni.  Te-
hát  nem  vagyok  elégedett.  Egy  film.  
természeténél  fogva  több  képzelő-
dést  megenged,  mert  a  film  nem  
egyenlő  az  élettel,  épp  csak  filmsza-
lag.  Ezért  a  filmben  mindig  a  „rea-
litásra"  kell  törekedni,  mert  csak  
úgy  fogadható  el,  és  csak  ekkor  rea-
gálhatnak  rá  „hangosan"  —  nevet-
hetnek  vagy  sírhatnak . . .  részt  kell  

venni  benne,  azonosulni  kell:  sem-
mi  hazugságot  nem  tűr  el.  Míg  a  
színpadon  egy  színész  nyugodtan  
„rájátszhat",  mert  ez  más  mint  az  
élet,  nagy  különbség  van  a  kettő  kö-
zött.  A  közönség  sokkal  inkább  akar  
nevetni,  de  készek  a  sírásra  is.  A  
filmmel  szemben  a  néző  többet  kö-
vetel:  szórakozni  akar.  Ezért  csoda,  
ha  sikerül  valamit  kifejezni  egy  
filmben,  mert  a  néző  gyakorlatilag  
csak  azt  akceptálja,  ami  könnyű,  
szabályos  és  gyorsan  pereg.  Lénye-
gében  utálja  a  gondolatokat:  ha  el-
terjed  egy  filmről,  hogy  tele  van  
gondolatokkal,  senki  nem  megy  el  
megnézni! 

—  Mi  a  véleménye  a  fiatal  ameri-
kai  rendezőkről?  

—  Azok  alapján,  akiket  én  szemé-
lyesen  ismerek,  azt  hiszem,  a  mai  
fiatal  rendezők  közel  állnak  a  ré-
giekhez.  A  lehetőségeik  ugyanazok,  
de  véleményem  szerint  mások  a  tö-
rekvéseik. . .  A  probléma:  hogyan  
válaszoljunk  azokra  a  kérdésekre,  
amelyek  az  életet,  a  „valahova  tar-
tozást",  a  magányt,  a  szerelmet,  a  
boldogságot,  az  örömöt  illetik.  Sze-
rintem  a  fiatal  rendezők  egyre  job-
ban  megközelítik  ezeket  a  kérdése-

John Cassavetes  (jobb  oldalt)  a  New  York  árnyai  forgatásán  



ket,  de  az  emberek  nem  fogadják  el  
azonnal.  Az  ember  megcsinálja  az  
első  filmjét,  egy  nagyon  dédelgetett  
művet,  amelyikben  minden  emóció  
megtalálható,  amit  eddig  ismert.  Az-
tán  a  második  film  már  nem  olyan  
jó,  a  harmadik  egy  kicsit  jobb,  és  a  
negyedik  már  csak  rutinmunka.  Az  
ötödiknél  a  munka  minden  bukta-

John  Harley,  Gena  Bowlands,  Lynn  Cartin  és  Seymour  Cassel,  az  Arcok  főszereplői  

tóját  ismeri.  Egy  adott  pillanatban  
kezdi  megérteni  az  ember,  hogy  nem  
lehet  csak  a  sikerért,  csak  a  kriti-
káért,  a  művészetért  dolgozni,  ha-
nem  arról  kell  filmet  készíteni,  ami  
lényeges  az  ember  életében,  tanul-
mányozni  kell  az  életet,  és  ki  kell  
alakítani  a  saját  stílusát,  amivel  el  
tudja  mondani  mindazt,  ami  megrá-
zó,  amit  szeret,  vagy  bármit.  Azt  hi-
szem,  a  fiataloknak  nagyobbak  erre  
a  lehetőségeik  ma,  mint  tíz  évvel  

ezelőtt.  De  állandóan  védekezniük  
kell  az  őket  ellenőrző  módszerekkel  
szemben.  Természetesen  így  nem  
képesek  a  tőlük  telhető  legjobb  fil-
met  megcsinálni,  soha  nem  igazán  
szabadok,  mert  mindig  védekeznek.  
A  filmjüknek  sikeresnek  kell  lenni.  

Nekem  ugyanez  a  problémám.  így  
vagy  úgy  a  filmnek  menni  kell,  

mert  ha  nem,  akkor  nem  tudnék  
újabbat  csinálni.  Mégis  azt  gondo-
lom,  nem  vagyok  versenyben  a  stú-
diókkal.  ök  is,  én  is  mást  csinálunk.  
Az  ő  filmjeik  lehetnek  jók,  de  sem-
mi  közük  az  enyémhez.  Nekünk  
megvan  a  magunk  világa,  amiben  
hiszünk,  és  nem  is  akarjuk,  hogy  
mindenki  minket  kövessen,  és  azt  
sem,  hogy  szembehelyezkedjen  ve-
lünk.  Egyszerűen  csak  azt  akarjuk,  
hogy  meglegyen  a  lehetőségünk  azt  



Peter  Falk  és  Gene  Rowlands  az  Egy  nő  befolyás  alatt  című  filmben  

csinálni,  amit  csinálunk.  Fontos,  
hogy  a  fiatalok  tudják,  van  válasz-
tási  lehetőség.  Nem  mindegy,  hogy  
valaki  „kommersz"  vagy  „művész"  
lesz.  Ha  egy  művész  kommersziális-
sá  válik,  akkor  helyreáll  az  egyen-
súly.  Egy  művész  bukásába  nehéz  
belenyugodni,  mert  olyan  kevés  mű-
vész  van.  Az  ember  ilyenkor  dühös  
lesz,  mert  a  művészek  „emberfelet-
ti"  feladatot  vállalnak,  és  a  társada-
lom  nem  ad  nekik  igazat,  és  a  kö-
zönség  sem.  Ezek  után  nehéz  azt  
mondani  nekik:  „Folytassa  még  leg-
alább  száz  évig,  mindaddig,  míg  egy  
szenilis  öregember  nem  lesz,  akit  
senki  nem  szeret,  akire  mindenki  
haragszik." 

—  Az  ön  filmjei  bizonyos  érte-
lemben  „egyéniek"  —  stílusa  külön-
bözik  a  többi  rendező  stílusától.  Ne-
héz  lenne  bármelyikkel  is  összeha-
sonlítani,  vagy  hatásról  beszélni...  

—  Igen,  először  bosszantott  ez.  Azt  
hiszem,  pontosan  ezért  nem  csinál-
nak  az  emberek  eredeti  filmeket:  
mert  ez  zavarja  őket,  ahogy  egy  ze-
nészt  zavar,  ha  az  ő  zenéjét  nem  
hasonlítják  a  nagy  zeneszerzők  mű-
veihez.  Az  én  filmjeim  összehason-
líthatatlanok  a  nagy  rendezők  alko-
tásaival. 

Ismerek  minden  szorongást,  a  fé-
lelmet,  hogy  az  emberek  kimennek  

a  moziból.  Azt  gondolom,  nem  érde-
kel.  Mindenki  meg  van  vele  eléged-
ve,  a  film  jó,  van  benne  valami  erő,  
ami  nem  felületes  és  pillanatnyi.  
Tudom,  hogy  az  embereknek  ez  kell,  
mert  ez  csodálatos.  Mi  jobb  a  hatás-
vadászatnál?  Ezt  mindenki  ismeri,  
és  minden  más  hülyeség.  így  mon-
dogatom  magamnak,  mi  az,  ami  szá-
mít. 

Mi  a  barátságon,  a  vitákon,  a  sze-
mélyes  érzelmeken  keresztül  kap-

• csolódunk  a  munkához,  ez  az,  ami  
izgalmassá  teszi,  mert  mi  mindany-
nyian  végtelenül  szeretjük  ezt  a  
munkát.  Mindenki  tudja,  hogy  sen-
ki  nem  hazudik  —  azért,  hogy  jobb-
nak  tüntesse  fel  önmagát  —,  így  
mindenki  a  tőle  telhető  maximumot  
nyújtja  —  ilyesmi  a  mi  kapcsola-
tunk.  Például,  én  nem  szeretem  a  
vágást,  és  mégis  ott  ülök  a  vágó  
mellett,  mert  ha  nem  lennék  ott,  ak-
kor  azt  hinnék,  hogy  nem  érdekel  a  
film.  Utálom  a  vágást,  mert  ez  ma-

i  nipuláció,  igazságtalanság  az  embe-
rekkel  szemben.  Például  a  színész-
nek  van  egy  csodálatosan  jó  jelene-
te,  de  nem  figyelek  fel  rá  eléggé,  
vagy  látom,  de  az  általam  kigondolt  
történetre  gondolok.  Nem  az  ítélke-
zéstől  félek,  mert  én  általában  a  szí-
nész  szemszögéből  ítélem  meg  a  fil-
met  és  nem  a  történetből,  de  a  vágó  



Ben  Gazzara,  Gene  Rowlands  és  John  Cassavetes  a  Premier  egyik  jelenetében  

nem  így  gondolkodik,  ő  nem  ra-
gaszkodik  így  a  színészekhez,  mint  
én:  ő  jobb  munkát  végez,  reálisab-
ban  tudja  megítélni  az  anyagot.  

—  Nem  nehéz  félretenni  azokat  a  
jeleneteket  és  közeliket,  amiket  sze-
retne  megtartani  például  a  színészek  
miatt? 

—  Nem  nehéz,  mert  megszoktam,  
mivel  mindig  így  dolgoztam.  Sok  
különböző  felvétel,  különböző  ötle-
tek  megvalósítására  ad  lehetőséget.  
Ezeket  az  ötleteket  megvitatom  a  
színészekkel.  Minden  vetítésre  —  
ebből  sok  van  —  meghívom  őket,  és  
a  film  jelentős  változásokon  megy  
keresztül.  Azt  mondja  egy  színész:  
„Nagyon  rossz  vagyok."  Meghallga-
tom,  megkérdezem,  m i é r t . . .  „Mert  
az  az  érzésem,  hogy  a  f i l m . . . "  De  
én  nem  a  filmről  akarom  a  véle-
ményüket  hallani,  hanem  azt,  mit  
gondolnak  ők  a  saját  játékukról,  ab-
ban  mi  nem  tetszik.  Mert  legyünk  
őszinték,  nekik  ez  számít,  nem  az  az  
átkozott  film!  Szóval  mindig  adok  a  
véleményükre,  és  aszerint,  amit  
mondanak,  változtatok  a  filmen  vá-
gáskor. 

—  Csak  a  színészektől  kérdezi  
meg  a  véleményüket,  vagy  a  stáb  
többi  tagjától  is?  

— Soha  nem  kérdezem  meg  a  stáb  
véleményét.  Nem  hiszem,  hogy  akár-
ki  is  a  stábból  érzelmileg  kapcsolód-
na  a  filmhez.  Számomra  a  színész  az  
alapvető  alkotó,  mert  ha  ő  jól  fogja  
fel  a  filmet,  és  meg  is  érti,  akkor  a  

film  sikerül,  a  technikai  személyzet  
munkája  másodlagos  kérdés.  Csodá-
lom  és  szeretem  azokat  az  embere-
ket,  akik  a  kamera  közelében  van-
nak,  de  ők  csak  jól  el  akarják  végez-
ni  a  munkájukat,  semmi  többet.  Elé-
gedetlenek,  ha  rossz  munkát  végez-
tek,  de  a történet  egyáltalán  nem  ér-
dekli  őket.  Az  ő  fő  feladatuk,  hogy  
jól  végrehajtsák  a  rájuk  bízott  mun-
kát.  A  színészek  számára  fontos  a  
történet,  mert  a  szerepük  a  történet-
hez  kapcsolódik.  

—  A  Premier  a  harmadik  filmje  
a  Férjek  és  a  Minnie  és  Mosko-
witz  után,  amelyikben  önmagát  
rendezi. 

—  Igen,  és  mindhárom  különböző  
próbatétel  volt.  A  Premiernek  kü-
lön  is  örültem,  mert  nem  kellett  ta-
nulnom,  hiszen  tudom,  milyen  egy  
színész;  az  én  szerepem  egy  színész  
volt,  aki  se  jó,  se  rossz,  egyszerűen  
színész,  valaki,  aki  megpróbál  győz-
ni  az  életben.  Szeretem  ezt  a  szere-
pet.  Ahányszor  kamera  elé  álltam,  
boldog  voltam.  Megengedhettem  
magamnak,  hogy  teljesen  azonosul-
jak  a  szereppel.  

A  Férje/cben  nagyon  szerettem  
együtt  játszani  Ben  Gazzarával  és  
Peter  Falkkal,  a  két  legjobb  színész,  
akiket  i smerek . . .  és  szerettem  az  
összes  többi  szerepet  i s . . .  Nem  ta-
láltak  rendezőt  ehhez  a  filmhez,  így  
nekem  kellett  rendezni  is.  Egyszer-
re  voltam  bent  és  kint,  néha  a  fil-
men  belül,  néha  k ívü l . . .  

Fordította:  UJVARl  JUDIT  



TELEVÍZIÓ 

Mérnökök,  cárok,  
házmesterek 

A  Boldogságban  a  jö-
vőbe,  az  Iván  Vaszilje-
vicslben  a  múltba  röpíti  
a  játék  szereplőit  az  
időgép.  A  két  darabban  
a  hasonló  alaphelyzeten  
és  az  azonos  szereplőkön  
kívül  közös,  hogy  a  je-
lenben  játszódnak.  Az  
akkori  jelenben  termé-
szetesen,  Bulgakov  korá-
ban,  a  húszas-harmincas  
évek  tájékán.  Amikor  
természetes  dolog  volt,  
hogy  miközben  a  felta-
láló  a  legfantasztikusabb  
utópián  töri  a  fejét,  át  
akarván  hatolni  a  téren  
és  az  időn,  a  szomszéd-
asszony  lelkendezve  ront  

be  a  szobájába  az  öröm-
hírrel,  miszerint  a  szö-
vetkezeti  boltban  herin-
get  osztanak  jegyre.  A  
valóság  és  a  fantaszti-
kum,  a  korabeli  szovjet  
élet  és  az  egekig  rugasz-
kodó  képzelet  ötvöződik  
ezekben  a  játékokban  a  
legtermészetesebb  mó-
don. 

Ha  meg  akarjuk  érte-
ni,  hogy  milyen  világba  
ágyazódnak  be  a  Bulga-
kov-művek,  akkor  A  
Mester  és  Margaritához  
kell  fordulnunk.  Aki  ma  
Moszkvában  jár,  annak  
az  ismerősei  bizonyára  
szívesen  megmutatják  

az  Arbaton  azt  a  teret,  
ahol  a  regény  első  feje-
zete  játszódik,  kissé  föl-
jebb  a  házat,  ahol  Mar-
garita  lakott  a  férjével,  
s  az  ablakot  is,  ahonnan  
kirepült;  sőt:  az  irányt,  
amerre  repült,  hiszen  az  
a  vadonatúj,  hétemele-
tes,  fényűző  bérház,  
ameilyben  Latunszkij,  a  
Mester  mellőzése  miatt  
megbosszulandó  kritikus  
lakott,  s  amelynek  hom-
lokzatán  a  DRAMIR  fel-
irat  díszelgett  (mutat-
vány,  hogy  a  Drámaírók  
és  Irodalmárok  Háza),  
egykor  valóban  ott  állt,  
meghatározott  he lyen . . .  
A  végtelenségig  lehetne  
sorolni  a  példákat,  ame-
lyekből  kiderülne,  hogy  
a  Moszkva  fölött  röpdö-
ső,  a  rettegett  kritikus  
szobáját  szétromboló,  a  
sátánnal  bálozó  Marga-
rita  a  szó  szoros  értel-
mében  a  korabeli  való-
ság  talajáról  röppent  
föl. 

A  két  paralel-drámá-
ban,  ha  nem  is  ennyire  
mély,  de  legalább  ilyen  
nyilvánvaló  az  összefüg-

Haumann  Péter  és  Esztergályos  Cecília  



gés  realitás  és  fikció  kö-
zött.  A  főszereplők  a  kor  
jellegzetes  típusai.  A  
házfelügyelő,  aki  „bizal-
mi  állásnak"  tekinti  
munkakörét,  és  mint  hi-
vatalos  ember  kötelessé-
gének  tartja,  hogy  bele-
szóljon  a  lakók  magán-
életébe,  kicsinyes  okve-
tetlenkedéseivel  tökéle-
tesen  tönkretéve  nyugal-
mukat.  A  besurranó  tol-
vaj,  aki  egyben  Osztap  
Bender-típusú  szélhá-
mos  is.  És  végül  a  naiv  
értelmiségi,  aki  tudat  
alatt  egy  másik  életbe  
vágyódik,  noha  munká-
jával  valójában  az  itte-
ni  életet  szeretné  jobbá  
tenni.  A  jövő  és  a  múlt,  
ahová  az  időgép  segítsé-
gével  elröpülnek,  tulaj-
donképpen  ennek  a  je-
lennek  a  tükre.  A  
XXIII.  század  emberei  a  
Boldogságban  éppúgy  
nem  értik,  hogyan  lop-
hat  valaki,  mint  az  Iván  
Vasziljevics  című  darab  
íródeákja  Rettegett  Iván  
cár  tróntermében.  A  je-
len  viszonyai  tűnnek  fel  
képtelennek  akkor  is,  
amikor  Bunsa  házfel-
ügyelő  a  hivatali  appa-
rátus  rendetlenségét  ró-
ja  föl  a  három  évszázad-
dal  későbbi,  boldogság-
ban  úszó  utókornak,  és  
akkor  is,  amikor  a  rette-
gett.  uralkodó,  minden  
oroszok  cárja  szelíd  és  
igazságos  bölcsnek  lát-
szik  a  bornirtan  és  erő-
szakosan  kiskirályosko-
dó  házmesterhez  képest.  

Mindez  persze  bohó-
zat,  nem  szabad  túlságo-
san  komolyan  venni,  ha  
érezzük  is,  hogy  ami  
mögötte  van,  az  nagyon  
komoly  és  egyáltalán  
nem  mulatságos.  De  
azért  ez  a  két  darab  
aligha  mérhető  A  Mes-
ter  és  Margarétához.  
Kettőjük  közül  az  Iván  
Vasziljevics  a  jobbik  

(nálunk  a  Katona  József  
Színházban  Iván,  a  Ret-
tentő  címmel  játszot-
ták),  nemcsak  szelleme-
sebb  dramaturgiai  szer-
kezete  miatt,  hanem  
azért  is,  mert  a  cár  és  a  
házmester  alakja  kiváló  
komédiái  alkalmat  te-
remt  a  kettős  szerepet  
játszó  színésznek.  Hozzá  
képest  a  Boldogság  (Sze-
geden  Rein  mérnök  ál-
ma  címmel  mutatták  be)  
inkább  csak  előtanul-
mánynak,  első  kidolgo-
zásnak  tetszik.  

A  televízió  két  külön  
estén  tűzte  műsorára  a  
két  darabot,  és  főként  
arról  nem  tudott  meg-
győzni,  hogy  mind  a  
kettőt  be  kellett  mutat-
nia.  Egyenként  jobb  volt  
mindkét  előadás,  mint  
együtt,  mert  ebben  a  
párhuzamos  formában  
olyan  gondolati  össze-
függést  sugalmazott,  
amit  a  legkevésbé  sem  
tudott  igazolni.  Paradox  
módon  a  szereplők  azo-
nossága  még  tovább  fo-
kozta  ezt  az  érzést.  Leg-
szívesebben  Karinthyval  
kérdeztük  volna:  „Ma-
ga  bolond,  maga  bolond,  
hogy  mindent  kétszer  
mond,  kétszer  mond?"  
(Két  különböző  szerep-
osztás  legalább  az  ösz-
szehasonlftás,  a  rivalizá-
lás  élményét  adta  vol-
na.) 

Várkonyi  Gábor  ren-
dező  a  legkézenfekvőbb  
megoldást  választotta,  
amikor  „általános  vígjá-
tékot",  majdnem-bohó-
zatot  rendezett  mindkét  
darabból.  Ennél  többel  
egyedül  Garas  Dezső  
próbálkozott  az  Iván  
Vasziljevics  kettős  sze-
repében :  kétségtelenül  
neki  volt  rá  a  legtöbb  
lehetősége.  A  házmeste-
ri  fontoskodást  helyen-
ként  félelmetessé  tudta  
növelni,  az  álombeli  

cárnak  pedig  a  komikus  
helyzetben  is  méltóságot  
adott.  Egyébként  ez  
utóbbi  darab  előadása  
sikerült  mulatságosabb-
ra;  a  Boldogság  utópiá-
jából  nagyon  hiányzott  
az  irónia.  Az  Iván  Va-
sziljevicshen  a  szerepek  
is  jobbak;  Haumann  Pé-
ter  a  szélhámos  Zsorzs  
Miloszlavszkijként  fölé-
nyesebben  tudta  eladni  
elegáns  gegjeit,  mint  
Boldogság-béli  „iker-
testvéreként";  a  feltalá-
ló  mindkét  darabban  
passzív  szerepével  Kol-
tai  Róbert  valamivel  
többet  kezdhetett  Tyi-
mofejevként,  mint  Rein  
mérnökként,  és  Hámori  
Ildikónak  is  sikkesebben  
állt  a  moziszínésznőcske  
affektálása,  mint  a  tö-
kéletes  nő  unalmas  sze-
repe  a  jövőből.  Csak  va-
lahogy  az nem  derült  ki.  
hogy  ezek  az  emberek  
mikor  és  hol  élnek.  
Meglehet,  a  húszas-har-
mincas  évek  szovjet  vi-
szonyai  számunkra  nem  
olyan  ismerősek,  hogy  
hivatkozni  lehessen  rá-
juk.  Természetesen  el  
lehet  rugaszkodni  a  
konkrét  helytől  és  idő-
től,  ha  a  játék  konzek-
venciája  valami  mással  
helyettesíti.  (Az  Iván  
Vasziljevicsből  készült  
szovjet  film  például  a  
mai  valóságba  helyezte  
át  a  cselekményt.)  A  té-
véjáték  azonban  —  ép-
pen  egy  'hangsúlyos  pon-
ton  —  azt  akarta  érzé-
keltetni,  hogy  megma-
rad  Bulgakov  korában.  
Sajnos,  nem  túl  szeren-
csés,  (harsány  ötlettel.  
Az  álombeli  mozisztár  
kontrasztjaként  a  való-
di  színésznő  pufajkába  
öltöztetése  jelmezterve-
zői  félresiklásnak  bizo-
nyult. 

KOLTAI  TAMÁS  



Negyedik  forduló  
Bevallom,  nem  túlzot-

tan  kedvelem  az  iroda-
lomról  szóló  irodalmat,  
a  színházról  szóló  szín-
házat,  a  filmről  szóló  
filmet.  Egy  kézen  meg-
számolható  remekmű-
vektől  eltekintve,  ha  a  
művészet  a  művészetről  
szól,  ezt  rendszerint  
azért  teszi,  hogy  kibú-
vót  találjon  a  nagyobb,  
nehezebb,  igazibb  fel-
adat:  a  valóság  közérde-
kű,  sokakat  érintő  prob-
lémáinak  ábrázolása  
alól.  A  művész  mindig  
speciális  eset,  ami  véle  
történik,  csak  részben  
hordoz  általánosítható,  
modellként  értelmezhe-
tő  tanulságot.  A  művé-
szi  fejlődés  konfliktusai  
különlegesek  és  egyedi-
ek  is,  nehezen,  vagy  
többnyire  csak  erősza-
koltan  vonatkoztathatók  
a  nem  művész  többség  
életének  helyzeteire  és  
ell entmondásaira. 

Ilyen  aggályokkal  
kezdtem  nézni  a  Negye-
dik  forduló  című  tévé-
filmet,  Felvidéki  Judit  
első  rendezői  munkáját  
(a  forgatókönyvet  Keller  
Zsuzsa  novellájából  a  
rendező  írta  Schulze  
Éva  társaságában),  
amely  pontosan  a  fenti-
ekben  jelzett,  atelier-té-
ma  prototípusának  ígér-
kezett.  Túl  három  rosta-
vizsgán,  az  eredményről  
szóló  értesítés  kézhezvé-
tele  előtt  ismerünk  meg  
hat  fiatalembert,  aki  
filmrendező  akarna  len-
ni.  Arról,  hogy  tehetsé-
gesek-e,  reménytelenül  
próbál  bennünket  tájé-
koztatni  a  film,  hiszen  
ezt  csak  szavakkal  tehe-
ti,  de  még  ha  be  is  mu-
tatná  a  vizsgára  készí-
tett,  fiktív  etűdöket,  ak-

kor  sem  vehetné  biztos-
ra,  hogy  mi  nézők,  egyé-
nenként  eltérő  ízlésünk  
és  mércénk  szerint  is  
azt  fogadnánk  el  felvé-
telre  érdemesnek,  akit  a  
tévéfilm  alkotói  annak  
akarnak  láttatni.  (A  te-
hetség  hitelesítése  
egyébként  minden,  mű-
vészetről  szóló  műalko-
tásnak  alapvető  és  jó-
formán  megoldhatatlan  
gondja.)  Tudja  továbbá  
a  néző  azt  is,  hogy  aki  
a  felvétel  pillanatában  
reményt  keltő  ígéretnek  
mutatkozik,  később  eset-
leg  kifullad,  lemarad,  
míg  szürkén  induló  je-
löltek,  vagy  a  pályához  
csak  kerülő  úton  hozzá-
férkőzők  gyakran  ló-
hosszal  megugranak  
azoktól,  akik  a  főiskolán  
„ügyeletes  zsenik".  In-

goványos  terület  tehát  
azt  firtatni,  nem  kevés-
bé  azt  bizonygatni  (a  
vizsgabizottság  előtt  el-
hangzó,  lámpalázas  val-
lomásokkal,  valamint  a  
hat  közül  egyetlen  etűd  
elmesélésével),  kinek  a  
felvétele  méltányos  és  
kinek  az  elutasítása  in-
dokolatlan. 

Szerencsére,  a  film  —  
noha  sután  és  túl  sokat  
markolva,  vissza-vissza-
tér  ehhez  a  motívumhoz  
—  egészében  mégsem  
erről  szól.  Azt  is  kihasz-
nálja,  hogy  hősei  még  
nem  művészpalánták,  
vagy  nemcsak  azok.  
Ugyanígy  izgulhatnának,  
meghasonlanának  egy-
mással,  rejtőzködni  vá-
gyás  közben  megmutat-
nák  jövendő  jellemvo-
násaikat  akkor  is,  ha  

Horineczky  Erika  és  Szoboszlay  Éva  



Medgyessy  Pál  és  Zsolnay  András  (Kiss  Júlia  felvételei)  

bármely  más  egyetemre  
jelentkeztek  volna,  sőt,  
ha  egyáltalán  akármi-
nek  eldőltét  várnák,  ami  
összeforraszthatja,  vagy  
izolálhatja  hátuk  közös-
ségét.  Ami  jó,  ami  érde-
kes,  ami  közérdekű  és  
magával  ragadó  ebben  a  
tévéfilmben,  erről  be-
szél.  A  mai  ifjúság  erős  
nosztalgiájáról  valamifé-
le  közösség  után.  De  —  
talán  akaratlanul!  —  
azt  is  jelzi,  hogy  meny-
nyire  felszínes  és  tisztá-
zatlan  mindaz,  amire  a  
közösséget  alapoznák.  
Látszólagos  azonossá-
gokkal  érik  be  mindad-
dig,  ameddig  nincs  tétje  
az  együttmaradásnak  —  
ezért  is  kénytelenek  
megszenvedni,  ha  kol-
lektívájuk  menten  szét-
robban,  amint  igazi  ér-
dekeik,  tényleges  von-
zalmaik  napvilágra  ke-
rülnek.  Ezt  az  öntudat-
lanul  átélt,  de  igen  jel-
legzetes  konfliktust  a  
tévéfilm  szépen,  embe-

rien,  főszereplőit  tekint-
ve  árnyaltan  ábrázolja.  
Felvidéki  Judit  rendezé-
se  perdöntő  részletekben  
bizonyul  nemcsak  tehet-
ségesnek,  de  érettnek  is,  
ugyanakkor  néha  kifut  
a  kezéből  az  anyag,  el-
elbizonytalanodik,  né-
melykor  a  valóságérzék  
és  élettapasztalat  érzé-
kelhető  hiányai  okozzák  
tétova  megoldásait.  
Máris  meggyőzően  képes  
feszült,  sűrű  csomópon-
tokat  teremteni,  erőtel-
jes  hangulatokat  kompo-
nál,  s  talán  legjobb  pil-
lanatai  azok,  amikor  
dialógusok  nélkül,  né-
hány  képbe  tömörít  na-
gyobb  hangulati  egysé-
geket,  terjengősségre  
csábító  emléksorokból  
csak  a  jellegzetes  kon-
centrátumot  villantja  
fel,  mint  például  a  vizs-
gaetűdök  elkészítésének  
felidézésekor,  ahol  a  né-
zővel  azt  is  sikerül  meg-
értetni,  mi  a  forrása  a  
fiatalok  nosztalgiájá-

nak?  A  csaknem  kizá-
rólag  főiskolásokból  álló  
csapat  játékából  —  leg-
alábbis  egyelőre  —  leg-
inkább  a  póztalanság  
sokat  ígérő.  Horineczky  
Erika,  Ernőd  György,  
Szirmay  Péter,  Szobosz-
lay  Éva,  Józsa  Imre  és  a  
többiek  valódi  karakte-
reket  rajzoltak  elibénk  
—  megbicsakló  pillana-
taikért  nem  a  rendező  
színészvezetői  munkáját,  
vagy  eszközeik  fogyaté-
kosságát,  sokkal  inkább  
a  dialógusok  olykor  frá-
zisszerű,  máskor  pate-
tikus jellegét  okolhatjuk.  

Ami  e  bemutatkozás  
után  is  nyitott  kérdés  
marad:  képes  lesz-e  je-
lenlétét  ily  nyilván-
valóan  igazolni  a  tehet-
ség  akkor  is,  ha  kevés-
bé,  vagy  egyáltalán  nem  
önéletrajzi  fogantatású  
élményt  kell  feldolgoz-
nia? 

NYERGES  ANDRÁS  



A nürnbergi  per  
Rolf  Schneáder  tény-  voltak:  arcvonásaik  ak-  Keitel,  Schacht  és  Strei-

drámája  minden  hival-  koriban  s  azóta  is  olyan  cher  kihallgatását  dol-
kodástól  mentes  mű.  közismertek,  hogy  a  te-  gozta  fel  (s  én  még  ide  
Sem  adathalmazzal,  sem  levízióban  (ahol  a  befő-  sorolnám  a  nem  fővád-
eredetieskedő  pszicholo-  gadás  lélektani  tényezői  lotti  minőségében  ki-
gizálással  nem  akar  ba-  is  eltérnék  a  mozi-él-  hallgatott  Rundstaedt  
bárokat  aratni:  szikár,  mény  befogadásának  vezértábornagy  és  Pau-
célratörő,  igazmondó  mechanizmusától)  szinte  lus  vezérezredes  kihall-
munka.  Éppen  ezért  lehetetlennek  éreztem  a  gatását  is).  Ez  a  másfél  
válthat  ki  a  nézőből  erő-  sikert.  óra  a  színészi  illúzióte-
teljes  hatást.  Féltettem  a  produkció  remtő  erő  dicsérete  és  

Akik  már  a  világon  komolyságát:  őszintén  varázslata.  A  rendezés  
voltak  akkor,  amikor  a  szólva  a  nevetségességtől  —  mánt  kiderült,  tökéle-
nürnbergi  per  zajlott,  féltettem  a  témát.  Ha  tesen  helyesen  —  nem  
akik  az  akkori  film-  pusztán  a  testi  hasonla-  folyamodott  a  mesteri,  
híradók  töredékes  jele-  tosság  alapján  osztanak  túlfejlesztett  maszkké-
neteiből  emlékeznek  a  szerepet,  reménytelenné  szító  művészet  trükkjei-
valóságra,  tanúsíthatják,  válik  az  ügy;  ha  pedig  hez:  senki  sem  vi-
hogy  a  magyar  televízió  olyan  színészekben  gon-  selt  gumi-orrot,  plasz-
produkciója  a  külsősé-  dolkodik  a  rendező,  akik  tik-homlokot,  elmaradt  
gek  rekonstrukciójában  művészi  elhitető  erővel  mindaz  a  technikai  hó-
—  ez  ebben  a  műfajban  bírják  a  feladatot,  az  kuszpókusz,  amely  meg-
elengedhetetlen  alapkő-  illúzióteremtés  roppant  felelő  lehet  egy  „hason-
vetelmény  —  valóban  a  nehézségét,  elbuknak  lító"  fényképhez,  de  ha-
teljességet adta.  Az  ame-  azon,  hogy  a  közismert  lottá  teszi  az  arcot,  meg-
rikai  katonai  rendőrök  ábrázat  helyett  a  maguk  fosztja  a  színészi  játék  
fehér  gumibotjaüg,  a  —egyébként  szintén  jól-  ezernyi  lehetőségétől,  a  
tárgyalóterem  falburko-  ismert,  sokszor  látott  —  metakommunikáció,  a  
latáig  minden  pontosan  arcát  fényképeztetik  a  meztelen  emberi  arcon  
„stimmelt"  (talán  csak  kamerával.  lezajló,  egyazon  másod-
a  nyolc,  szótag-író  gé-  Hajdufy  Miklós  job-  percben,  vagy  annak  tö-
pekkel  dolgozó  gyorsírót  ban  tudta  az  igazságot,  redékében  jelezhető  sok-
nem  láttuk  a  bírói  pul-  jobban  bizott  a  színészi  féle  asszociáció  jelzésé-
pitus  alatt.)  A  külső  ke-  alkotóerő  lehetséges  ha-  nek  lehetőségétől.  Talán  
ret  tehát  nagyjából  tö-  tásában.  És  neki  lett  nem  érzi  az  olvasó  túl-
kéletesnek  mondható  —  igaza.  zásnak,  ha  leírom,  hogy  
s  ha  apróbb  eltérések  A  hosszú  ideig  tartó  az  eredmény  a  legtöbb  
talán  voltak  is,  a  lényeg  tárgyalásból  a  forgató-  főszereplő  esetében  meg-
az,  hogy  a  filmen  elhit-  könyv  másfél  órás  sze-  döbbentő.  
tűk  a  tárgyalást.  letet  hasított  ki.  Göring,  Hajdufy  Miklóst,  a  

Ehhez  pedig  más,  több  
minden  kellett,  mint  a  
puszta  külsődleges  hite-
lesség  —  bár  ez  előfel-
tétel.  Ehhez  igazi  mű-
vészi  értelemben  vett  
hitelességet  kellett  te-
remteni. 

Meg  kell  mondanom,  
hogy  a  vállalkozás  hírét  
kételkedve  fogadtam.  A  
nürnbergi  fővádlottak:  
Göring,  Julius  Streicher,  
Hjalmar  Schacht  s  a  
többiek,  a  maguk  korá-
ban  a  világ  legtöbbet  
fényképezett  emberei  

Kállai  Ferenc  (Szomszéd  András  felvétele)  



rendezőt  elsősorban  a  
szereposztás  bátorságá-
ért  illeti  dicséret.  Hogy  
volt  hite  ahhoz:  ezek  a  
kiváló  művészek  a  ma-
guk  arcával  is  elhitetik  
a  figurákat,  sőt,  többet  
tesznek  a  figurák  hiteles  
felidézésénél:  a  forgató-
könyv  céljának  megfe-
lelően,  mélyebb  össze-
függéseket  mutatnak  fel,  
megérthetővé  téve  a  fa-
siszta  rend  megszületé-
sének  és  befutott  pályá-
jának  társadalmi  és  lé-
lektani  mozgatóerőit.  

Kállai  Ferenc  Göring-
ként  remekül  mutatja  
fel  a  Reichsmarschall  
agresszivitását,  önhitt-
ségét,  borotvaéles  vita-
készségét,  ugrásra  kész  
cinikus  elvtelenségét,  
szégyentelen,  erőszakos  
érvényesülési  szenvedé-
lyét.  Kállai  elkerülte  a  
sablonokat:  Göringjében  
semmi  nincs  a  „nevet-
séges"  pozőrből.  Nem  
komikus,  hanem  félel-
metes,  veszedelmes  ez  a  
vadállat-ember,  aki  még  
ott,  a  végjáték  perceiben  
sem  tűri  el,  hogy  ne  az  
övé  legyen  az  utolsó  szó.  
Mesteri  alakítás  Sinko-
vits  Imréé  Keitel  szere-
pében.  A  rosszjellemű,  
hazug  és  gyáva  tábor-
nagy  arcán  végigsuhanó  
kedélyhullámzások  azt  
jelzik:  még  ott,  Nürn-
bergben  sem  mindig  volt  
képes  eldönteni,  hogy  
egy-egy  adott  pillanat-
ban  kitől  féljen  jobban:  
Göringtől-e,  vagy  a  bí-
róságtól.  A  birodalmi  
törvények,  s  a  szolgálati  
szabályzat  paragrafusai  
a  náci  katonaemberek  
számára  egyértelmű  fel-
mentést  jelentettek  cse-
lekedeteik  ódiuma  alól:  
mindenki  mindent  „tör-
vényesen",  parancsra  
tett.  Ám  az  emberi  arc  
ráncai,  megrándulásai,  
pórustágulatai  csalha-
tatlanul  jelzik,  hogy  lel-

kük  legmélyén  azért  
pontosan  tudták:  nem  
ilyen  egyszerű  a  dolog.  
Mindig  is  retteghettek  
attól,  hogy  egyszer  fe-
lelniök  kell  tetteikért;  
talán  csak  a  csodában  
reménykedhettek,  hosz-
szú  hónapokig  . . .  

Mindez  raj ta  van  Kei-
tel  ábrázatán.  Sinkovits  
zseniális  játéka  a  töké-
letes  természetesség  mö-
gött  egy  pontos  lélektani  
elemzésen  nyugvó,  min-
taszerűen  megvalósított  
viviszekció  eredménye,  
amelyben  a  legapróbb  
rezdülésnek  is  pontos  
jelentéstani  értelme  van.  

Inke  László  Julius  
Streicher  pokolbéli  figu-
ráját  eleveníti  meg  tö-
kéletes  hitellel:  alakí-
tása  ugyanolyan  bravúr,  
mint  Kállaié  vagy  Sin-
kovitsé. 

Nem  ilyen  látványos,  
de  ugyancsak  hiba  nél-
kül  megoldott  színészi  
teljesítmény  Mensáros  
Lászlóé,  aki  az  amerikai  
főügyészt  alakította.  Ki-
tűnő  figurát  teremtett  
Lőte  Attila  a  szovjet  fő-
ügyész  személyében:  sal-
lang  nélküli,  egyszerű  és  
hatásos az alakítás,  akár-
csak  Gera  Zoltáné  (fran-
cia  főügyész)  vagy  Rá-
day  Imréé  (Hjalmar  
Schlacht).  Túljátszott-
nak,  s  ezért  kevéssé  hi-
telesnek  tűnt  Velenczei  
István  védője,  jelenték-
telen  Mécs  Károly,  és  
némiképp  merev  Fülöp  
Zsigmond. 

Az  egészében  igen  si-
keres,  nagyerejű  pro-
dukcióban  a  remek  szí-
nészi  teljesítményekhez  
nagymértékben  hozzá-
járult  Czabarka  György  
vezető  operatőr,  akinek  
portréfelvételei  helyen-
ként  egész  lélektani  ta-
nulmányokat  közvetíte-
nek. 

GESZTI  PÁL  

A  CÍMLAPON:  
Melanie  Mayron,  a  leg-
jobb  szinészi  alakítás  dí-
jának  nyertese  a  locar-
nói  filmfesztiválon,  a  
B a r á t n ő k  című  ame-
rikai  film  főszerepében.  
Rendező:  Claudia  Weill  

XXI  évf.  17.  sz.  Film-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hó-
nap  1-én  és  15-én.  
Főszerkesztő: 
Hegedűs  Zoltán.  
Kiadja  a  Lapkiadó  Vál-
lalat.  Felelős  kiadó:  
Siklósi  Norbert.  
Szerkesztőség  és  ki-
adóhivatal:  Budapest  
VII.,  Lenin  körút  9—11.  
Telefon:  221-285.  Levél-
cím:  1906  Postafiók  223  
Terjeszti  a  Magyar  Pos-
ta.  Előfizethető  bármely  
postahivatalnál,  a  kéz-
besítőknél,  a  Posta  hir-
lapüzleteiben  és  a  Pos-
ta  Központi  Hírlap  Iro-
dánál  (1900  KHI,  Buda-
pest  V.,  József  nádor  
tér  l.)  közvetlenül  vagy  
postautalványon,  vala-
mint  átutalással  a  KHI  
215-96  162  pénzforgalmi  
jelzőszámlára.  Előfizeté-
si  dij  '/,  évre  24,—  Ft.  
Külföldön  terjeszti  a  
„Kultúra"  Külkereske-
delmi  Vállalat,  H—1389  
Budapest.  Postafiók  149.  

78.3096 
Egyetemi  Nyomda  
Budapest 

Felelős  vezető:  
Sümeghi  Zoltán  igazgató  
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Mire megvénülünk Jókai  Mór  regényéből  
Horváth  Ádám  készít  
tévéjátékot;  Sárvári  
Győző,  Almási  Éva,  

Márkus  László,  Hámori  Ildikó,  Nagy  Attila,  Zenthe  Ferenc  főszereplésével.  
Operatőr:  Sík  Igor.  
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