
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  
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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? 
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