


HARCMODOR címmel  rendezik  ú j  filmjüket  Dár-
day  István  és  Szalai  Györgyi.  Forga-
tókönyvíró:  Szalai  -Györgyi,  opera-
tőr:  Koltai  Lajos  és  Papp  Ferenc.  
(Képeink:  jelenetek  a  filmből)  

(Jávor  István  felvételei)  



Kamerajátékok 
Elképzel'hető-e,  hogy  egyszercsak  a  

televízió  kitör  a  skatulyából?  A film-
hez  hasonlóan  önálló  művészet  lesz?  
S  váratlan  meglepetésekkel  szolgál?  

Lehetséges,  de  nem  valószínű.  
Hiszen  voltaképp  a  televízió  nem  

más,  mint  a  kamera  szeme.  Esetleg  
több  szem  együttes  képélménye.  
Amikor  a  televíziót  nézzük,  egy  fo-
lyamatos  hangos  látvány  pereg  le  
előttünk.  Érvényes  ez  nemcsak  a  
helyszíni  közvetítésekre,  élő  kapcso-
lásokra,  hanem  a  konzervált  anya-
gokra  is.  Azzal  a  többlettel,  hogy  a  
tévé  hangos  filmképét  az  esemény  
pillanatában  korlátlan  számú  néző  
fogadhatja  be.  Ez  az  előny  azonban  
a  technika  gépi  dicsősége.  

Mégis,  amikor  televíziós  művészet-
ről  beszélünk,  elsősorban  a  tévéjáté-
kokra  és  tévéfilmekre  gondolunk.  

A  tévéjáték,  ha  elismerjük,  ha  ta-
gadjuk,  a  színpadi  drámával  tart  szo-
rosabb  rokonságot.  A  kamera  itt  
többnyire  zárt  térben  helyezkedik  el.  
A  tévészínpadnak  mind  a  négy  fala  
fölépült,  nincs  nézőtéri  távlat,  a  fel-
vevőgép  szabadon  mozoghat  a  díszle-
tek  közt,  közelránthatja  a  szereplők  
arcát,  megkerülheti  őket,  majd  ki-
léphet  a  „színház  mögötti"  területre,  
s  eljuthat  akármeddig,  ahogy  a  cse-
lekmény  kívánja  vagy  a-rendező  jó-
nak  látja,  sőt  felszállhat  akár  egy  
helikopterre  i s . . .  A  tévéjátéknak  
mégis  a  „színpadszerűség"  a  legna-
gyobb  veszélye.  S  ez  főképp  ritmus-
problémákban  jelentkezik.  Az  elekt-
ronikus  kamera,  amellyel  e  játékok  
legtöbb  jelenete  készül,  szükségkép-
pen  lelassítja  a  mozgást,  késlelteti  az  

Részletek  a  veszprémi  tévétalálkozón  el-
hangzott  előadásból.  

akciót.  Olykor  rémlik,  mintha  lát-
nám,  hogy  a  színészek  a  piros  égő  
kigyulladását  lesik,  beállnak  egy  
pózba,  kitartanak,  s  mintegy  intésre  
kezdenek  tovább  é ln i . . .  

A  televíziós  filmeket  viszont  a  
„mozizó"  jelleg,  a  helyszínek,  közel-
és  távolképek,  montázsok,  vágások  
dinamikusabb  váltogatása  különböz-
teti  meg  a  tévéjátékoktól.  Meg  eset-
leg  a  „külső  stáb"  létszáma,  straté-
giai  felkészültsége,  technikai  appará-
tusa,  a  gyártásvezető  gondjaiig  bezá-
rólag  . . .  

A  Szabadság  téri  intézményben  
dolgozik  hivatásos  tévérendező,  idő-
sebb  praktizőr,  majd  húszéves  gya-
korlattal,  —  és  a  diplomabankett  
mámorát  még  ki  sem  aludt  ifjonc;  
történelmi  drámarendező,  aki  hosz-
szú  távban  gondolkodik,  csak  útba-
eső  feladatokat  vállal  —  és  virgonc  
„mindenes",  akiben  bármilyen  téma  
fel  tud  gyújtani  negyven-ötven  mű-
sorperces  lázat;  öreg  „színházi  ró-
ka",  a  kameraállásokkal  csak  most  
ismerkedő  —  és  filmszakember,  a  
drámarendezés  iránti,  heveny  ambí-
ciókkal;  „irodalombarát",  aki  a  
könyvélményeit  minél  meggyőzőb-
ben  szeretné  leforgatni  — és  a  tech-
nikai  újdonságok  híve,  aki  otthonát  
valóságos  trükk-műhellyé  alakította  
át;  vígszínházi  stílusú  rendező  —  és  
jancsói  szótlan  mozgásformák  köve-
tője;  operaszakértő,  aki  a  stúdióban  
a  humorérzékét  akar ja  kipróbálni  és  
kabaré-rutinié,  aki  végre  „komoly  
munkát"  kapo t t . . .  

E  népes  sokféleségben  bajos  hatá-
rokat  szabni.  

Rangsort  fölállítani  vagy  műfaji  
definícióra  törekedni  ugyancsak  ne-
héz. 

Egyértelműnek  tűnik  a  vélemény,  



hogy  a  televízió  a  „premier  plánok",  
intim  közelképek,  arcba  világító  ar-
cok  műfaja.  A  legteljesebb  közelsé-
get  a  tévé  hozta  létre.  Mintha  a  bőr  
forróságát,  a  redők  rándulásait,  a  
könnyek  sós  ízét  is  éreznénk.  Ezt  a  
közelséget  használja  ki  dramaturgiai  
intenzitással,  erővel  és  megszállott-
sággal  néhány  rendezőnk.  A  néző  
szinte  karnyújtásnyira  ül  a  képer-
nyőtől.  Ezért  szerintük  a  távlatokat  
össze  kell  húzni,  a  figyelmet  a  dra-
matikus  pontokra  irányítani,  s  kina-
gyítani  még  a  gondolatráncokat  is.  
A  nagyobb  embercsoportok,  úgy-
mond,  a  televízióban  áttekinthetet-
len  masszaként  tapadnak  össze.  

Majd  némely  rendező  az  ellenke-
zőjét  valósította  meg.  Tévéfilmjei-
nek  forgatásakor  váltakozva  hasz-
nálta  a  gumioptikát  és  a  tűzoltólét-
rát.  Időnkint  toronymagasból  mozga-
tott  népes  tömegeket.  Ügy,  hogy  a  
drámai  kép  szinte  mozaikként  ra j -
zolódott  'ki  előttünk.  

Zsurzs Éva háromnegyed  száz  tévé-
filmjének  és  -játékának  műfaji  sok-
féleségében  is  nehéz  „ars  poeticát"  
keresni.  A  történelmi  regényváltoza-
tokon  kívül  rendezett  társadalmi  
drámát,  barakk-novellát,  vígjátékot,  
Epeiosz-akciót,  ripacskomédiát,  még  
szilveszteri  kábarétréfát  is.  Televí-
ziós  múltjával  is  igazolva,  hogy  egy  
tévérendező  ne  legyen  válogatós,  ne  
legyenek  hosszú  távú  műfaji  sport-
szenvedélyei  vagy  nívós  rögeszméi,  
ha  szereti  a  munkáját  és  versenyben  
akar  maradni.  Mégis,  mi  jellemzi  a  
leginkább  Zsurzs  Éva  eddigi  pályá-
ját?  Különös  érdeklődése  a  roman-
tikus  témák  iránt,  és  fáradtságot  
nem  ismerő  buzgalma,  hogy  e  régi  
és  ú j  „meséket"  valóságos  környezet-
be  helyezze.  Elsősorban  a  képzelet  
hűségével,  az  atmoszférahatás  tárgyi  
föltételeinek  megteremtésével  s  a  
körültekintő  helyszín-  és  színész-
választással. 

Amikor  Mihályfi  Imre  1978-ig  ter-
jedő  „filmográfiáját"  átnéztem,  el-
csodálkoztam:  negyvenhárom  címszó  
sorakozott  benne.  Köztük  a  Menekü-
lés  a  börtönbe,  a  Honfoglalás,  az  
Iván  Iljics  halála,  a  Sellő  a  pecsét-
gyűrűn,  a  Téli  sport,  a  Pókháló,  A  
közös  bűn  ...  Sematikusan  elmond-
hatjuk,  hogy  Mihályfit  a  történelmi  
és  mai,  irodalmi  és  nem  irodalmi,  
klasszikus,  félklasszi'kus  és  minősíté-

sen  kívüli  játékokban  elsősorban  az  
emberi  változások  érdeklik.  Mihályfi  
az  élet  flexibilitásának  valósághű,  
már-már  naturális  ábrázolásigényé-
vel  a  tévé-  és  mozifilm kereteit  moz-
gatta,  hol  szélesebbre,  hol  szűkebbre.  
Mindegyik  rendezésében  valami  
szakmai  részfeladatot  tűzött  maga  
elé.  Jórészt  személytelenül,  a  háttér-
be  húzódva.  Belső  és  külső  erőit  
mindenkor  a  feladat  alapvető,  már-
már  penzumszerű  igényei  szerint  
szervezve  meg.  

Hajdufy  Miklós  tévéjátékai  egy  
történelmi  színpadon  folytatódnak.  
E  több  önálló  drámát  elsorjázó  „for-
gószínpadon"  mintha  mindig  két  
hőst  látnék.  Zápolyát  és  . . .  Széche-
nyit  és  . . .  Görgeyt  és  . . .  Kempelen  
Farkast  és . . .  Az  „és"  néha  ugyan-
olyan  fontos,  mint  a  megnevezett  el-
ső  személy.  Hajdufy  gyűlöli  a  ro-
mantikát.  Valósággal  letépi  történel-
mi  alakjairól,  mint  afféle cifra,  sem-
milyen  rangot  nem  jelző,  értéktelen  
paszomántokat  S rendszerint  „second  
plan"-ban  mutatja  hőseit.  Ez  a  leg-
alkalmasabb  beállítás  az  objektivi-
tásra.  Innen  tévédrámáinak  nem  is  
titkolt  színpadszerűsége.  

Horváth  Z.  Gergely  tévéfilmjei  
legtöbbjében  lírai  módon közelíti  meg 
hőseit.  Nemhiába  avatta  Krúdy  Gyu-
lát  egyik  legkedveltebb  háziszerzőjé-
vé.  Csakhogy  Krúdy  oldalra  döntött,  
szelíd  főtartósával,  csöndes  mosolyá-
val  ellentmond  a  még  oly  tehetséges  
„dramatizálási"  kísérleteknek  is.  El-
beszéléseinek  folyamából  csak  egy-
egy  roston  megsüthető,  soványka  
anekdotát  lehet  kifogni,  amely  élve-
zetes  ugyan,  de  túl  gyorsan  elfo-
gyasztható.  Aligha  véletlen,  hogy  a  
legsikeresebb  Krúdy-filmet  eddig  
Huszárik  Zoltánnak  sikerült  megal-
kotnia,  aki  történeték  előadása  he-
lyett  magát  az  írót  „dramatizálta".  

Szőnyi  G.  Sándor  a  „kéktiszta"  és  
a  krimiíró  Fejes  Endrével  kötött  al-
kotó  barátságot.  Fejes  elfogult  író.  
Akinek  haragjában  azonnal  könnybe  
lábad  a  szeme.  Amikor  dühbe  gurul,  
akkor  a  legérzelmesebb.  Mérgében  
lirizálni  kezd.  Nem  véletlen,  hogy  a  
rendezőnek  a  Jó  estét  nyár,  jó  estét  
szerelem-bői  sikerült  az  elmúlt  húsz  
év  egyik  legjobb  tévéfilmjét  leper-
getnie.  E  krimiszerű  regényben  
ugyanis az  író arra  kényszerült,  hogy  
széles  társadalmi  háttérrel,  a  belső  



indítékok  halmozásával  találjon  mo-
rális  mentséget  —  ha  nem  is  felol-
dozást  —  egy  bűntettre.  A  rendező-
nek  csupán  a  képsorok  érzelmi  és  
indulati  fűtöttségét  kellett  megte-
remtenie,  Fejes  Endre  szellemében.  

Ádám  Ottó,  Várkonyi  Zoltán,  Egri  
István  színiházi  tapasztalataikat  ér-
vényesítik  a  televízióban,  nemegy-
szer  a  kísérletezőknél  is  nagyobb  si-
kerrel.  Lengyel  György  az  Illés  End-
re-i  Krétarajzok-hoz  és  a  Nyitott  
könyv  keretéhez  irodalmi  fogantatá-
sú  novellaillusztrációkat  illesztett.  
Esztergályos  Károly  filozófiailag  is  
talpra  akarja  állítani  Sarkadi  Imre  
önkínzó  és  széthullott  praebumusz  
hőseit.  Dömölky  János  és  a  Híradó-
ból  sem  ismeretlen  társai  a  „ludus  
vérité"-vel  kísérleteznek:  tévédarab-
jaik  voltaképp  kérdező és  vallató  va-
lóságjátékok. 

Itt  tucatnyi  elengedhetetlen  név  és  
cím  kívánkozik  még  a  szavambal  
Láttunk  képernyőre  átkomponált  re-
gényeket.  Stúdió-színműveket.  Film-
kamerával  lefotózott  drámákat.  Ké-
sőbb  a  moziban  is  sikert  aratott  ren-
dezéseket.  Csak  az  a  kérdés,  hogy  az  
említésre  érdemes  produkciók  meny-
nyiben  igazi  tévéélmények?  

Szinetár  (Miklós  nemrég  úgy  nyi-
latkozott:  a  Zenés  Tv-Színház  elő-
adásaira  gondol  vissza  legszíveseb-
ben.  Vámos  László,  Horváth  Ádám,  
Seregi  László, Kalmár  András  és ma-
ga  Szinetár  e  műfa j  legérdemesebb  
képviselői.  Nem  vagyok  komoly  ze-
neértő.  De  kétségtelen,  hogy  a  Tv-
Színház  —  a  súlyos  nemzeti  operák-
tól  az  opera  buflfóig  s  a  majdnem-
operettig  —  nagy  szolgálatot  tett  a  
„komoly  zene"  népszerűsítésében.  Az  
új  felfogásban  bemutatott  Bánk  bán  
és  Hunyadi  László,  az  elektronika  
előnyeit  szellemesen  kihasználó  
Othello,  a  közönséget  a  játéktérben  
ügyesen  elhelyező  A  sevillai  borbély,  
a  prózai  és  az  énekhangokat  jól  
egyeztető  Boccaccio  —  majd  mind-
egyik  előadás  szolgált  valamilyen  
rendezői  újdonsággal  is.  

Féhér  György  már  a  diplomamun-
kájával,  Shakespeare  III.  Richárd-
jával  a  televízió  egyik  legizgalma-
sabb,  formateremtő  rendezője  lett.  
Holott  csak  Kolumbusz  tojását  ta-
lálta  fel.  Azt  az  igazságot,  hogy  a  
tévé  mozivászonnál  is  közelibb  kép-
ernyője  fölöttébb  alkalmas  a  belső  

megközelítésre,  a  képi  lélekbúvárlás-
ra.  Persze,  ehhez  szerzők  is  kellenek!  
Üres  jellemeknek  nem  érdemes  a  
pórusaiba  világítani.  Fehér  György  
„premier  plan"  technikájával  nem  
kisebb  szerzőket  „fedezett  föl"  a  te-
levízió  számára,  mint  Shakespeare  
és  Dosztojevszkij. Shakespeare-ben  a  
„mélypsziehológus"  Dosztojevszkij  
ősét  találta  meg,  Dosztojevszkijben  
pedig  a  shakespeare-i  összeütközé-
seket. 

Fehér  György  a  III.  Richárd-ban  
éppúgy  mellőzte  a  „királydrámák"  
látványosságait,  mint  Dosztojevszkij-
nél  az  untig  ismételt,  úgynevezett  
„atmoszferikus  hatásokat".  Számára  
egy-egy  dráma  elsősorban  arcokat  
jelent.  Így  fedezte  fel  talán  legkife-
jezőbb  arcú  színészünket,  Haumann  
Pétert.  És  Bánsági  Ildikó  törékeny  
égüveg-mosolyát.  És  Sulyok  Mária  
kemény  'bazaltredőit.  

Azt  is  megkockáztatni  vélem,  hogy  
az  elektronikus  kamera  —  éppen  
végleges  rögzítőkészsége,  nyugalma,  
lomhasága  miatt  —  különösen  alkal-
mas  a  minuciózus  ábrázolásra.  Az  
„elektronika",  első  jelentése  szerint,  
valami  hideg  gépiességet  juttat  
eszünkbe.  De az ú j  típusú  felvevőgé-
pek  át  is forrósodnak,  ha  hosszantar-
tó,  részletekbe  hatoló,  belső  figye-
lemre  szoktatják  őket.  Egy  arcba  
nem-" lehet  hidegen  belefelejtkezni.  
Az  elektronikus  kamera  másik  elő-
nye,  hogy  a  próbákon  a  legkisebb  
mozzanatot,  és  ritmuselemekig  be-
gyakorolt,  majd  szinte  egy  „lélektani  
huzamban"  rögzített  jeleneteket  a  
rendező  és  a  színészek  még  a  lihe-
gési  szünetben  viszontláthatják.  Utó-
lagos  korrekciókra  ugyan  nincs  sok  
mód.  De  a  felvétel  megismétlése  
szinte  gond-  és  költségmentes.  

A  modern  technika  előnyeit  eddig  
Rajnai  András  használta  ki  a  leg-
eredményesebben.  A  Dante  Pofcol-
jából  készült  tévéfilm,  a  Gulliver,  a  
Turandot  és  a  többi:  Rajnai  mintha  
minden  rendezésében  azt  akarná  
bizonyítani,  hogy  a  huszadik  század  
»-mit  tud!«  Hogy  a  technikai  forrada-
lom  »mire  képes!-.  Rajnai  András  
nem  az  elektronikus  kamera  „intim"  
előnyeit  használja  ki.  A  tér-  és  idő-
beli  határtalanságok  lehetőségeivel  
kísérletezik.  Maketteket  tologat  egy  
barkácsasztalon.  Több  kamerát  moz-
gat  párhuzamosan.  Színészeket  hasz-



nál  fel  afféle  monumentális  szerszá-
mokként.  A  fiatal  rendező  megszál-
lottsága  elismerést  érdemel.  Kísérle-
tei  nélkül  művészi  hatáskeltésben  és  
technikai  eredményekben  szegé-
nyebb  lenne  a  Magyar  Televízió.  
Csak  az  a  kérdés  —  s  nála  mindig  
ez  —,  hogy  maga  a  Mű,  Dantéé  
vagy  akár  egy  „szci-fi"  íróé,  meny-
nyire  kívánja  meg  illetve  viseli  el  a  
képzelet  ily  gépies  „csodatételeit".  
Sokszor  úgy  érezzük:  Rajnai  Andrást  
jobban  érdekli  az  éppen  soronlevő  
képi  találmány,  mint  a  vállalkozás  
lényegi  tartalma.  

Az  egyéni  kísérletek  közé  sorol-
nám  a  szórakoztató  osztály  némely  
„minivígjátékát"  is.  Gondolok  itt  el-
sősorban  Kállai  István—Szálkái  Sán-
dor  A  gomba  című  szatirikus  etűd-
jére.  Évek  óta  figyelem,  hogy  a  te-
levízióban  a  tömegszórakoztatás  ér-
dekében  milyen  nívós  verítékcsöppe-
ket  ejtenek.  Karinthy  gyakran  „nem  
jön  át"  a  képernyőn.  A  Vidám  Szín-
pad  kabarétréfái  kihűlnek;  a  „klasz-
szikus"  vígjátékok  rövidített  változa-
tukban  is  hosszadalmasak.  De  húsz-
huszonöt  perc  szatíra,  tévés  önparó-
dia,  álriport,  társadalmi  groteszk,  jó  
ritmusú  epizódsor:  mindenkor  érdek-
li  a  közönséget.  

Egyébként  pedig  mi  érdekli  a  leg-
kevésbé?  A  produkció  fő-  és  altfaja,  
rendezői-operatőri  módszere,  előállí-
tási  technikája.  A  nézők  többségének  
majdnem  mindegy,  hogy  stúdiószín-
házat  lát-e,  tévéjátékot,  tévéfilmet  
vagy  mozidarabot.  A  közönség  egy-
szerűen  jó  műsorokat  kíván  látni.  S  
ebben  ritkán  van  része.  

Miért?  A kérdésre  minden  produk-
ció  egyéni  választ  ad.  Mert:  az  iro-
dalmi  alapanyag  alkalmatlan  az  
adaptációra;  a  forgatókönyv  eleve  
balkézzel  írott,  logikátlan,  hanyag,  
(A  bunker);  a  sűrű  novellatforma  
„dramatizálása"  a  feszültség  csökke-
nésével,  az  eresztékek  meglazulásá-
val  jár  (Muslicák  a  liftben);  a  ren-
dező  félreérti  az  író  szándékát  (An-
tipygmalion);  műfajtévesztés  fordul  
elő,  a  kissé  már  naftalinszagú  fran-
cia  vígjátékot  szekrény  tetejére  ug-
rató  kabarétréfa-sorozatként  frissítik  
fel  (Kézről-kézre).  

Végezetül  néhány  általános  jelen-
ség:  kevés  magyar  tévéjáték  és  -film  
készül,  amelyről  a  nézők  napok  múl-
va  is  beszélnek.  Produkcióinknak  

ugyanis  —  művészi  színvonaluktól  
függetlenül  —  nem  elég  sűrű  az  ér-
zelmi  töltésük.  Az  Abigél  például  az  
érzelmek  megmozgatásának  s  nem  a  
krimiszerű  fordulatoknak  köszönhet-
te  valóságos  értékét  is  felülmúló  si-
kerét. 

Gyakori  a  lassúság,  a  belefelejtke-
zés,  a  ritmushiba  is.  Tévéjátékaink  
és  -filmjeink  többnyire  öt-tíz  perccel  
hosszabbak  a  kívánatosnál.  

* 

Utóirat:  Fenti  előadásomat  a  
Veszprémi  Tévétalálkozón,  föltehe-
tően  az  én  hibámból,  többen  félre-
értették.  A  szakmai  tanácskozásnak  
ezt  a  becsali  címet  adták:  „Van-e  a  
tévéjátéknak  esztétikája?"  És  úgy  
tűnhetett  fel,  hogy  a  kérdésre  bur-
kolt  tagadással  válaszoltam:  a  tévé-
játéknak  nincs,  és  ne  is  legyen  esz-
tétikája . . .  Pedig  h á t . . .  Egyetlen  
művészi  tevékenység  sem  függetle-
nítheti  magát  e  fogalomtól.  Még  a  
szövésnek-fonásnak,  cukrásziparnak,  
sőt  a  koporsókészítésnek  is  van  bi-
zonyos  „esztétikája".  Éppen  a  televí-
ziónak  ne  l enne? . . .  Elképzelhető,,  
hogy  a  tévéművészet  nem  egyéb,  
mint  a  „különböző  művészeti  ágak,  
műfajok  és  kifejezési  eszközök  fel-
használásának  sajátos  gyakorlata."  
De  akkor  e  sajátosságban  kell  keres-
ni  az  esztétikát.  A  tévéjátékok  pél-
dául  érintkezési  felületet  hoznak  lét-
re  a  színpadi  dráma  és  a  film  között.  
A  két  műfaj  gyakran  egymásba  csú-
szik  a  képernyőn.  S  előadásomban  
ebből  az  „esztétikai  sávból"  emeltem  
ki  a  feltűnőbb  példákat.  (Zenés  Tv-
Színház,  Fehér  György,  Rajnai  And-
rás  munkái,  minivígjátékok . . .)  De  
a  kevésbé  feltűnő  kísérletekben  is  
akadnak  szakmai  érdekességek.  Va-
lószínű,  hogy  a  televízió  sohase  lesz  
önálló  művészet.  De  az  „önállótlan-
ság"  sem  nélkülözhet  bizonyos  sza-
bályokat.  A  tévéművészetnek  még  
nincs  kialakult,  jól  körvonalazható  
esztétikája.  Ezt  az  esztétikát  egyelő-
re  csak  írják,  s  még  sokáig  írni  fog-
ják,  ráérősen,  lazán  és  kötetlenül,  
írók,  rendezők,  operatőrök,  szerkesz-
tők,  kritikusok,  magamat  is  beleért-
ve  s  mindazokat,  akik  a  Veszprémi  
Tévétalálkozókon  a  jövőben  felszó-
lalnak 
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Két  elhatározás  
Még  csattog  egy-egy  szövőszék,  

amin  ma  is  készül  kendervászon  a  
tapasztott  falú  házacskákban  úgy,  
mint  ötven,  száz,  vagy  kétszáz  év  
előtt;  miközben  légkondicionált  ter-
mekben  diszkrét  zümmögésű  kompu-
terek  dobják  elénk  az  adatokat  arról,  
mekkora  fehérjéhiánnyal  kell  szá-
molnia  az  emberiségnek  ötven,  száz  
vagy  kétszáz  év  múlva  az  ilyen  és  
ilyen  fokig  légszennyezett  Földgo-
lyón. 

Itt  téblábolunk  a  szövőszék  és  a  
komputer  között.  Az  utolsó  pillana-
tokban,  amikor  még  jelenvalónak  él-
jük  át  a  képtelen  távolság  két  pont-
ját.  Illetve  megkíséreljük  tudatunk-
ban  felfogni.  És átéljük,  ahogyan  re-
akcióinkban  átértékelődnek  az  embe-
ri  gesztusok.  Megrendülten  figyeljük  
az  öreg  inak  küszködését  egy  zsák  
krumplival;  a  meg-megcsúszó,  gyen-
gülő  lábak  bizonytalanságát  és  dia-
dalát  a  tó  szelíd  part ján;  és  közben  
tárgyilagosan  vesszük  tudomásul  az  
anyag  elemi  részecskéit  kutatók  
újabb  szenzációs  felfedezéseit.  

Megkapaszkodunk  egy  egészen  
egyszerű  élet  példájában,  hogy  hinni  
tudjunk  ömagukiban.  Abban,  hogy  
van  értelme  kutatni  az  anyag  elemi  

részecskéit  és  lesz  kinek  felfedezni  a  
rák  ellenszerét.  

Egy  egyszerű  élet  példáját  mutatja  
fel  Gyöngyössy  Imre  és  Kabay  Bar-
na  dokumentum-játékfilmje,  a  ma-
gyar—NSZK  koprodukcióban  készült  
Két  elhatározás.  Azt  mondja  el  a  
film,  hogyan  küszködik  meg  élete  
utolsó  két  elhatározásával  a  Nógrád  
megyei  kis  faluban,  Rimócon  a  het-
venes  éveit  taposó  parasztasszony,  
Veronika  néni.  El  akar  jutni  Angliá-
ban  élő fiához saját  kezemunkájából,  
és  újra  meg  akarja  művelni  elöre-
gedett,  gazzal  fölvert  kis  szőlőjét.  
Még  egyszer  találkozni  akar  azzal,  
akinek  életet  adott;  és  életet  akar  
adni  még  egyszer,  bár  talán  ennek  az  
életnek  a  kiteljesedését már  nem  lát-
hatja  meg.  

Szavakra  lefordítani,  s  méginkább  
magyarázni  azt,  amit  ez  az  idős  pa-
rasztasszony  a  maga  példájával  su-
gall,  óhatatlanul  együttjár  a  pátosz  
gyanús  felhangjaival  a  pátoszba  egy-
szer  már  alaposan  belefáradt  fülnek.  
Lássuk  tehát  a  szikár  tényeket.  Él  
egy  öreg  háziban  egy  idős  paraszt-
asszony,  egyszál  magában.  Elvesztet-
te  a  bátyját,  a  férjét,  három  gyere-
két.  Van  halottja,  akit  a  Tanácsköz-



társaság  bukása  óta  gyászol,  és  van,  
akit  a  második  világháború  íratott  
fel  vele  a  családi  Biblia  bejegyzései  
közé.  'Az  egyetlen  élőt,  aki  még  hoz-
zá  tartozik,  ugyancsak  e  század  ma-
gyar  történelmének  hullámverése  so-
dorta  el  tőle,  1956-ban.  Az  öreges  
hangon felolvasott  bejegyzések  a  csa-
ládi  Bibliából  —  csupa  veszteség,  
csupa  halál.  

„'De mért  nem  tudok  most  már  si-
ratni,  csak  megráng  a  testem,  de  a  
könnyűm  kiapadt"  —  írja  fiának  
címzett  levelében.  Látunk  egy  öreg-
asszonyt,  aki  egész életén á t  temetett,  
akinek  a  családi  Bibliája  a  történe-
lem  olyan  kegyetlen  lenyomata,  hogy  
„könnyűi  elapadtak"  bele.  És  mégis,  
ez  az  öregasszony  úgy  jelenik  meg  
előttünk  a  maga  hétköznapi  teendői  
közben,  mint  az  életet  fenntartó  és  
továbbadó  titokzatos  erő  ősi  és  soha  
nem  avuló  szimbóluma.  Az  izmok  
roskatagsága  fölött  diadalmaskodó  
lelkierőé. 

Látjuk,  amint  küszködve  a  csúszós  
mederrel,  kendert  áztat.  Tapossa  a  
szárakat,  csattogtatja  a  tilolófát,  a  
szöszből  orsóra  pörgeti  a  fonalat,  
lámpafénynél  a  szövőszék  fölé  hajol.  
Néhány  marék  szilváért  felkapaszko-
dik  az  öreg  fára,  mert  amit  egy  élő-
lény  megteremt,  azt  a  másik  élőlény-
nek  meg  kell  becsülnie.  Birkózik  a  
tele  krumpliszsákkal.  „Bizony,  én  is  
azelőtt  könnyen  elhajítottam  egy  
zsák  búzát.  Mikor  özvegyen  marad-
tam,  mert  még  akkor  erőm  volt,  de  
már  most  meg  kell  küzdeni  egy  zsák  
krumplival  is.  Még  akkor  alája  ha-
jítottam  a  térdemet,  oszt  akkor  meg-
fogtam nyalábbal,  oszt  akkor  vágtam  
odébb.  De most  már  eltaszít.  De  még  
az  ajtó  is."  

Panaszként  hangzik,  de  mintha  
csak  bennünk,  nézőkben  vernének  
ezek  a  szavak  fájdalmas  visszhangot.  
Veronika  néni  arcán  inkább  'bocsá-
natkérő  mosoly,  önmaga  elnehezülő  
mozgását  szégyenlősen  megmosolygó  
derű  játszik.  

Meglehet,  a  paraszti  hagyományo-
kat  őrző  életforma, az  ősi  munkaesz-
közök  élő  látványa,  a  falu  évszáza-
dos szokásainak  felidézése  a  filmben,  
önmagában  is műélvezetet  szerez  an-
nak,  akit  a  paraszti  múlt  megőrzött  
rekvizitumai  vonzanak.  E  vonzalom  
kiélésétől  a  Gyöngyössy—Kabay  al-
kotópáros  nem  is  igyekszik  megfosz-

tani  nézőjét.  Betétként,  de  nyugod-
tan  írhatjuk  akár,  hogy  díszítésként  
olykor  például  sirató  ének  hangzik  
fel.  De  ez,  és  az  ehhez  hasonlatos,  
ámbár  inkább  a  megörökítők  pilla-
natnyi  széplelkűségénék  kiéléséből,  
semmint  a  választott  téma  természe-
téből  fákadó  díszítőelemek  leválnak  
a  természetes  egyszerűségében  lenyű-
göző  portréról.  Mert  több  és  más  a  
film,  minthogy  egyszerűen  hagyjon  
elábrándozni  a  külsőségeken.  Veroni-
ka  néni  életében,  ebben  az  egészen  
egyszerű  életben  az  a  megrendítő,  és  
azáltal  válik  sorsa  példázattá,  hogy  
egy  ember  mindenen  keresztül  és  
mindenen  túl  megőrizte  magában  az  
örömre,  a  teremtésre,  az adni  tudásra  
való  készséget.  Pedig  az  örömhírre,  
hogy  megláthatja  fiát,  görcsös,  szá-
raz  zokogás  „rángatja  meg"  a  tes-
tét;  és  valóban,  a  fi lm  egyik  döbbe-
netes  jelenete,  amint  percekre  a  sí-
rás  ránt ja  felismerhetetlenné  a  szin-
te  mindvégig  derűs,  nyitott  és  barát-
ságos  arcot.  Viszont  megkérgesedett,  
duzzadt  kezével  úgy  simogatja  meg  
a  halottaiért  sütött  kenyereket,  olyan  
szeretettel  beszél  egy  ványadt  gyü-
mölcsöt  hozó  öreg  szőlőtökéhez,  aho-
gyan  csak  a  két  kezük  munkájával,  
egész  lényükkel  a  környező  világhoz,  
a  természethez  tartozó  emberek  ké-
pesek  számbavenni  az  élet  apró  je-
lenségeiben  az  örömöt,  a  továbbfoly-
tatás  nagyszerűségét.  Mintha  5  maga  
is  része,  meghosszabbítása  lenne  a  
természetnek,  amelyet  egész  életén  
keresztül  szolgált,  őrzött  és  alakított.  

Ezek  az  önfeledt  pillanatokat  meg-
örökítő  jelenetek  Szabó Gábor  opera-
tőr  képein  tisztán  és  nagyon  embe-
rien  jelennék  meg.  Felvevőgépének  
érzékenységére  egyetlen  példa:  az  
idegesítően  üres,  közhellyé  csépelt  
felvétel  a  „megfáradt,  öreg  kezek-
ről",  ebben  a  filmben  nemcsak  hogy  
egyéni  tartalommal  telítődik  de  
szimbolikus  értelművé  nő.  Az  ön-
magát  fel  nem  adó,  az  erejénél  töb-
bet  vállaló  és  elvégző  emberről  be-
szél,  lelkiereje  előtt  tiszteleg.  

A  Két  elhatározás  dokumentum-
játékfilm.  Anélkül,  hogy  belebonyo-
lódnánk  a  meddő  méricskélésbe,  
mennyi  művészi  értéket  ad  a  film-
hez  ez,  és  mennyit  amaz,  a  valóság  
megközelítésének  e  kettős  módszeré-
ből  azt  érdemes  kiemelni,  ami  a  vá-
lasztott  témát  élni  engedi.  Természe-



tesen,  a  maga  törvényei  szerint.  
Azoknak  a  jeleneteknek  a  megőrzé-
sét,  amelyékben  Veronika  néni  és  
környezete  teljes  hitelességgel  jele-
nik  meg.  Vannak  ugyanis  helyzetek,  
amikor  az  alkotói  akarat  lemeztele-
nedve  jut  érvényre  a  játékfilm  sza-
bályai  szerint  kerék  egészre  formált  
történet  során.  Ezekből  kiérezni  a  di-
rektben  előállított  szituációt.  Ilyen  
például  a  falubeli  búcsúzkodás,  a  
metró-beli  vagy  a  repülőtéri  buszon  
megejtett  „véletlen".  Nincs  kizárva,  
hogy  a  stáb  jelenléte  nélkül  is  pon-
tosan  úgy  történik  minden,  ahogyan  
a  filmben  látjuk.  Mégis  a  műviség  e  
helyeken  átüt  a  történet  természetes  
hitelén.  Veronika  néni,  szerencsére,  
született  tehetség.  Ott  is  természete-
sen  adja  önmagát,  ahol  külső  kezek  
rakják  köré  az  „életanyagot".  És  tu-
lajdonképpen  ezek  csak  pillanatok  a  
film  egészéhez  képest,  és  némi  türe-
lemmel  könnyen  túljut raj tuk  a  néző.  

Mielőtt  a  hazai  közönség  elé  került  

volna,  már  hangos sikert  aratott  kül-
földön  a  Két  elhatározás.  A  tavalyi  
NSZK-beli  televíziós  bemutató  óta  
megjárt  egy  sor  fesztivált,  kitüntet-
ték  jó  néhány  díjjal.  A külföldi  sajtó  
kritikusai  a  német  nyelvű  Profiltól  
az  olasz  Unitá-n  és  II  Giornón  át  az  
angol  Times  'hasábjaüg  az  elismerés  
legfelsőbb  fokán  írtak  a  filmről.  Az  
UNIFEC  valamennyi  oktatási  intéz-
ménynek  levetítésre  ajánlotta.  

Nem  a  „kint"  sikereit  fedezetként  
felhasználó  provincializmus  íratta  
ide  e  tényeket.  Ilyen  gesztusra  nincs  
is  szüksége  a  filmnek.  Egyszerűen  
annak  érzékeltetésére  sorakozzanak  
itt  ezek  az  adatok,  hogy  olyan  általá-
nos  érvényű  emberi  érték  megörökí-
tését  végezte  el  a  film, ami  nemcsak  
itt  és  most,  nekünk  mond  valami  na-
gyon  fontosat  lehetséges  önmagunk-
ról,  hanem  ezer  kilométerekre  távol  
és  a  jövőben  is.  

BÁRSONY  ÉVA  



Lehet-e  két  életet  élni  ?  
BESZÉLGETÉS  KARDOS  FERENCCEL  

Gyermekbetegségek  (1965;  Rózsa  Já-
nossal  közösen);  Ünnepnapok  (1967);  
Egy  őrült  éjszaka  (1970);  Petőfi  '73  
(1973);  Hajdúk  (1975);  Ékezet  (1977)  
—  ezek  a  filmek  jelzik  Kardos  Fe-
renc  eddigi  —  nagyjátékfilmes  —  
pályafutását. 

Legújabb  munkáját  nemrég  fejez-
te  be,  Egyszeregy  címmel,  Kardos  
István  forgatókönyvéből,  Garas  De-
zső,  Pécsi  Ildikó,  Halász  Judit,  Ben-
cze  Ferenc,  Papp  Zoltán,  Madaras  
József  és  Schütz  Ila  főszereplésével,  
a  Budapest  Filmstúdió  produkciójá-
ban.  Operatőr:  Kende  János.  Oj  
filmjéről,  s  ennek  kapcsán  művészi  
pályafutásáról  beszélgettünk  a  ren-
dezővel. 

—  Miről  szól  az  Egyszeregy?  
—  Fiktív,  kitalált  történet;  a  „mi  

lenne,  ha'-  játékon  alapul.  Az  a  leg-
több  emberben  munkáló  törekvés,  
hogy  erőfeszítéseket  tegyen  a  közös-
ségi  dolgok,  a  társadalom  megváltoz-
tatására,  sok  egyéni  változtatási  
szándékból  is  összetevődik,  s  ezek  
összege  nem  mindig  azonos  azzal  az  
eredménnyel,  ami  felé  a  társadalmi  
progresszió  törekszik.  Mostanában  
mintha  a  közéleti  drámák  és  komé-
diák  is  behúzódnának  kissé  a  családi  
vagy  kisközösségi  struktúrákba,  s  
ezekben  a  szerkezetekben  talán  job-
ban  felmutathatok  a  konfliktusok.  
Ebből  a  föltételezésből  kiindulva,  
előző  filmünkben,  az  Ékezetben  egy  
kisüzem  belső  struktúráját  választot-
tuk;  most  az  Egyszeregyben  a  csa-
ládi  szféra  a  játék  közege.  Arról  szól  
a  film,  hogy  egy  ember  hogyan  pró-
bál  kicsit  többet  kimarkolni  a  világ-
ból;  egyszerűbben:  lehet-e  egyszerre  
két  életet  élni?  Az  alaphelyzet  telje-
sen  abszurd  fikció:  egy  embernek  le-
hetősége  nyílik  arra,  hogy  két  életet  
éljen  párhuzamosan.  Nagyravágyó  
apja  annak  idején  egyetlen  fiát  —  
ikrekként  jegyeztette  be  az  anya-
könyvbe.  A  fiút  a  kettős  énnel  járó  
aprócska  előnyök  lassan  belesodor-
ják  a  helyzet  tudatos  kihasználásá-
ba;  eljátszunk  a  lehetőséggel:  milyen  

az,  ha  két  mestersége,  két  családja,  
két  keresete,  két  boldogsága  adatik  
egy  embernek.  S  ezt  a  fikciót  meg-
próbáljuk  olyan  stílusban  előadni,  
hogy  úgy  hasson,  mintha  mindez  
megtörtént  volna,  vagy  megtörtén-
hetne. 

—  Nem  zavarta,  hogy  a  két  csa-
lád  között  lótó-futó,  bigámista  Csa-
ládapa  figurájának  alaphelyzete  is-
merős  a  híres  Germi-filmből?  

—  Az  a  film  végül  is  egy  biológiai  
ténnyel,  a  főhős  kifulladásával,  ha-
lálával  lezárta  ezt  a  játékot;  a  mi  
történetünkben  az  „egyik"  túléli  a  
dolgot,  s  újrakezdődik  a  játék,  újra-
termelődnek  a  belső  kettészakadás  
igényei.  A  Germi-íilmben  a  főhős  
„megsokszorozódásának"  csak  az  
emberi  teherbírás  szab  korlátokat;  
mi  az  egészet  mint  abszurd,  értel-
metlen  vállalkozást  szemléljük,  hi-
szen  a  környezet  és  társadalom  
olyan  mértékben  meghatározza  az  
emberi  létet,  hogy  a  sokszínűségnek  
azt  a  csábító  trükkjét,  amit  Germi  
alkalmaz,  nem  tartottuk  igaznak.  Az  
alaphelyzet  különben  számos  más  
műben  is  előfordul;  például  Fejes  
Jó  estét  nyár,  jó  estét,  szerelem  cí-
mű  művében  tragikus  hangszerelés-
ben;  nálunk  komédiába  fullad  a  
megkettőződési  próbálkozás.  

—  Vajon  nem  szürkíti-e  a  játékot,  
hogy  a  főhős  két  életformája  alig  
különbözik  egymástól:  hasonló  tár-
sadalmi  közegben,  sőt  rokonszakmá-
ban  dolgozik,  él,  mozog  a  történet-
ben  ...  ?  

—  Felmerült  bennünk  is,  hogy  
kontrasztosabb  legyen  a  két  életfor-
ma,  s  valószínűleg  csillogóbb,  talán  
mulatságosabb  is  lett  volna  a  film,  
de  azt  a  megoldást  nem  tartottuk  
igaznak.  Hogy  mást  ne  mondjak:  
például  a  műveltségi  szintjét,  intel-
lektusát,  szókincsét  nem  váltogathat-
ja  valaki;  s  jórészt  már  ez  is  megha-
tározza,  milyen  társadalmi  rétegben,  
közegben  építheti  ki  a  maga  egyéni  
—  vagy  kettős  —  életét.  Egy  szipor-
kázóan  „olaszos"  stílusú  komédia  he-



lyett  ezért  választottuk  ezt  a  talán  
kevésbé  csillámló,  de  szerintünk  iga-
zabb  megoldást.  

—  Hogyan  határozná  meg  tehát  a  
film  komédiái  stílusát  —  összevetve  
előző  szatíráinak,  illetve  vígjátékai-
nak  hangvételével?  

—  Az  Egy  őrült  éjszaka  politikai  
szatíra  volt;  az  Ékezet  líraibb  hang-
vételű  komédia,  amely  bizonyos  fe-
lületeken  érintkezett  társadalmi  
problémákkal  —  ez  a  film  csak  átté-
telesen  utal  közügyekre;  amennyiben  
azok  a  családi  lét  szféráiban  jelent-
keznek.  A  házépítés,  a  mindennapi  
egzisztencia,  a  gyermeknevelés,  az  
egyéni  boldogulás  útjait-módjait  
vizsgálja  a  film.  Az  általánosabb  
összefüggéseket  tekintve  ebben  is  ott  
rejlik  egy  életforma  kritikája;  s,  
hogy  ezekre  az  egyéni  életformákra  
milyen  módon  hat  a  külvilág,  azt  a  
nézőnek  kell  eldöntenie.  

—  Nem  keletkezik-e  belső  stiláris  
ellentmondás  a  merőben  abszurd  
alaphelyzet  —  s  a  realista  jellegű  
előadásmód  között?  

—  Remélem,  nem,  mert  a  nézőt  az  
első  pillanatban  beavatjuk  a  fikció-
ba;  így  a  néző  és  a  főhős között  egy-
fajta  cinkosság  jön  létre  a  film  töb-
bi  szereplőivel  szemben.  Marcel  
Ayménél  például  semmiféle  stiláris  
változás  nem  következik  be  attól,  
hogy  egy  figura  egyszercsak  meg-
sokszorozódik;  valós  feszültséget  és  
komikumot  hordoz  a  hétköznapi  el-
beszélő  hang  és  az  abszurditás  ötvö-
zése.  A  film  köznapi  hangvétele,  rea-
lista  képi  stílusa  illeszkedik  ahhoz  a  



látványvilághoz  —  építészeti  stílus-
hoz  —,  amit  a  sátorterős  családi  há-
zak  képviselnek;  s  amely  építészeti  
stílus  ma  nálunk  a  legelterjedtebb,  
ha  nem  is  a  legszerencsésebb . . .  S  a  
film  épít  arra  a  cinkosságra,  arra  a  
vágyra,  ami  szinte  mindenkiben  —  
szexuálisan  főként  a  férfiakban  —  
megtalálható  önmaguk  teljesebb  
megvalósítására;  a  több  élet  megélé-
sére.  A  fikcióban  itt  egy  különlege-
sen  szerenesés  embert  figyelhetünk  
meg,  akit  születése  óta  kísér  a  sors-
nak  az  az  átkos  kegye,  hogy  két  éle-
tet  élhessen  egyszerre.  Titokban  ta-
lán  mindenki  vágyik  önmaga  efféle  
megsokszorozására,  s  a  film  elején  
valószínűleg  csöppnyi  irigységgel  fi-
gyeli  ezt  a  szerencsés  f i ckó t . . .  

—  Mintegy  tíz  étrvel  ezelőtt  készí-
tett  egy  rövid  dokumentumfilmet,  
Különösen  szép  este  volt  címmel,  
némileg  hasonló  környezetben;  an-
nak  tapasztalatai  mennyiben  hatot-
tak  az  Egyszeregy  stílusára?  

—  Olyannyira,  hogy  három  snittet  
kikopíroztattam  a  dokumentumfilm-
ből,  s  bevágtam  ebbe  a  fiktív  törté-
netbe.  A  rövid  dokumentumfilm  for-
gatása  közben  valahogy  átéltem  an-
nak  az  életformának  a  négyszögletes  
határait,  s  az  élmény  mélyen  belém-
ivódott.  Nem  is  tudom,  hol  olvastam,  
hogy  a  négyzet  a  legabszurdabb  do-
log  a  világon,  a  természet  soha,  se-
hol  nem  produkálja;  a  spekulatív  
emberi  gondolkodás  olyan  terméke,  
amely  mereven  elkülöníti  —  különö-
sen  az  építészetben  —  az  embert  és  
a  természetet.  Kicsit  ez  is  motoszkált  
bennem,  mikor  filmre  vettük  ennek  
a  négyszögletes,  sátortetős  életfor-
mának  a  képi  világát.  

—  Előző  filmjeinek  kritikusai  —  
különösen  a  Petőfi  '73  és  az  Ékezet  
kapcsán  —  többször  szóvá  tették,  
hogy  legtöbb  alkotásában  brilliáns  
művészi  megoldások  gyakran  válta-
koznak  elnagyolt,  „slendriánul"  
megoldott  képsorokkal;  hogy  a  jó  öt-
letek  hatását  olykor  gyengíti  vagy  
közömbösíti  a  filmi  kivitelezés  fel-
színessége  ...  vagy  mintha  sokszor  
nem  volna  türelme  igazán  meg-
csinálni  a  filmjeit...  Mi  erről  a  
véleménye? 

— Tényleg  nem  dolgozom  egyenle-
tesen;  sajnos  ezt  én  is  tudorri,  illetve  
utólag,  többnyire  a  vágóasztalon  lá-
tom.  Nem  egyenletes  se  a  munka-

módszerem,  se  a  munkáim  színvona-
la.  De  ez  alighanem  alkati  sajátos-
ság,  amin  nem  is  akarok  erőszakot  
tenni.  Alapvetően  vonzódom  az  
improvizatív  megoldásokhoz,  s  ezek  
nem  mindig  eredményesek.  Ugyan-
akkor  erősen  vonzódom  a  pontosan  
konstruált,  megszerkesztett  dolgok-
hoz  is.  E  két  vonzódást  elég  nehéz  
összeegyeztetni,  s  talán  egész  pályám  
kulcskérdése  lesz,  hogyan  sikerül  a  
kétféle  vonzódás  egységét  megterem-
teni.  Eddig,  azt  hiszem,  legjobban  az  
Egy  őrült  éjszakában  sikerült  ennek  
az  egyensúlynak  a  megtalálása;  bár  
meglehet,  hogy  ez  csak  magánrög-
eszmém.  Az  is  tele  volt  improvizá-
ciókkal,  de  ezeket  fölszívta,  magába  
olvasztotta  a  szilárd  alap-struktú-
r a . . .  Mindenesetre  tudom,  mennyi  
ökonómiát  és  belső  fegyelmezettsé-
get  igénylő  pálya  a  miénk;  minden  
látszólagos  szabadsága,  kötetlensége  
ellenére. 

—  Visszatérve  még  az  előző  kér-
déshez:  mi  az  oka,  hogy  egy-egy  ra-
gyogó,  átütő  erejű  képsorát  sokszor  
„lyukas",  hatástalan  snittek  követik?  

—  Ez  engem  is  izgat,  s  a  vágóasz-
talnál  zavar  leginkább,  de  olyankor  
már  nincs  mit  tenni.  Biztosán  tud-
nék  egységes,  homogén  stílusban  is  
filmet  forgatni,  de  azt  unalmasnak  
tartom,  nem  érdekel.  Annál  sokkal  
nehezebb  leckét  adok  fel  magamnak,  
s  ebbe  sokszor  belebukok.  De  én  ál-
talában  nem  is  szeretem  a  tökéletes  
filmeket.  Bizonyos  „hibák",  művészi  
rejtélyek  izgatnak.  Például  Bergman  
legszebb  filmjének  máig  is  a  Csend-
et  tartom,  ami  pedig  sok  tekintet-
ben  az  egyik  legkevésbé  „tökéletes"  
műve.  A  Nagyítás,  ami  viszont  az  
egyetemes  filmtörténet  egyik  legtö-
kéletesebb  alkotása  —  egy  zseniális  
alaptörténet  tökéletes  kivitelezése  
—;  engem  hidegen  hagyott.  S  a  „per-
fekt  megcsinálás"  még  csak  nem  is  
mindig  a  filmre  ráfordított  munka-
mennyiség  kérdése.  Életemben  leg-
többet,  legalaposabban  a  Hajdúk  cí-
mű  filmemen  dolgoztam;  s  aligha-
nem  —  de  ezt  csak  halkan  mondom  
—  ez  a  leggyengébb  filmem.  Külön-
ben,  mindig  sok  múlik  a  befogadói  
közegen  is,  amelyben  visszhangot  
ver  egy-egy  film  . . .  

—  ...  avagy  egyáltalán  nem  kelt  
visszhangot... 

— így  van.  Ma  nálunk  egyre  nehe-



zebb  filmmel  valódi  visszhangot  kel-
teni.  A  magyar  filmművészet  a  60-
as  évektől  egy  bizonyos  értelmiségi  
ifjú-középgenerációt  „vett  célba",  
mint  ideális  nézőmodellt.  Különböző,  
komplex  társadalmi  okok  miatt  ez  a  
„nézőmodell"  ma  nem  jár  moziba,  
vagy  csak  nagyon  ritkán  (mert  gye-
reket  nevel,  nyaralót  épít,  víkende-
zik,  tévézik,  maradék  estéit  olvasás-
sal  tölti  stb.).  A  nézőtéren  kevesen  
ülnek  helyettük;  azok  is  tizen-hu-
szonévesek,  illetve  nyugdíjasok.  E  
kétféle  nézőrétegre  tett  hatása  azok-
nak  a  filmeknek,  amelyek  az  emlí-
tett  „harmadik"  réteg  ízlésnormái  
szerint  készültek  —  minimálisra  
csökken.  Komplikált  folyamat  a  vá-
szon  és  a  nézőtér  kapcsolata,  köl-
csönhatása.  Amikor  a  Petőfi  '73-at  
zsúfolt  moziban  vetítették,  ahol  
csakis  fiatalok  ültek,  egészen  más  
filmet  láttam,  mint  amikor  „vegyes"  
összetételű  közönséggel  együtt  néz-
tem.  Amikor  hatszáz  gimnazista  
ült  a  nézőtéren,  s  ugyanők  szalad-
gáltak  a  vásznon,  létrejött  az  a  bi-
zonyos  kapcsolat . . .  A  magyar  film  
ma  általában  is  e  kapcsolatteremtés  
nehéz  időszakát  éli  át.  A  leckénk  
nyilvánvaló:  minél  több  emberhez  
szólni,  visszhangot  kelteni,  méghoz-
zá  úgy,  hogy  ne  adjuk  lejjebb  a  már  
elért  művészi,  intellektuális  színvo-
nalat.  Ezzel  párhuzamosan  több  
olyan  film  is  kellene,  amely  beval-
lottan  „csak  fiataloknak"  készül.  

—  Úgy  értsem  tehát,  hogy  vélemé-
nye  szerint  az  önök  mai  „negyvenes"  
filmes  nemzedéke  bizonyos  fokig  
„közönség-vákuumba"  került?  

Garas  Dezsó  az  Egyszeregy  főszerepében  
(Szóvári  Gyula  felvételei)  



—  Megváltozott  a  nézőközönség  
szerkezete,  s  erre  a  változásra  film-
gyártsunk  nem  reagált  elég  rugalma-
san  —  részben  éppen  kivívott  mű-
vészi  erényei  védelmében;  felnőttsé-
gének  megőrzésére  törekedve.  Több  
„átjárási"  lehetőség  kellene.  Például  
színvonalas,  attraktív  szórakoztató  
filmek,  másrészt  specifikusan  „be-
célzott",  szűkebb  rétegekhez  szóló  
alkotások.  De ehhez  meg  a forgalma-
zási  hálózat  nem  elég  rugalmas;  csak  
néha  jár  sikerrel  — mint  legutóbb  a  
Filmregény  esetében  —;  többnyibe  
nem.  Aztán:  ma  elsősorban  nem  in-
tellektuális  töltésű  'filmek  kellenek  a  
mozinak,  hanem  nagy  hatású,  érzel-
mi  töltésű  filmek,  amelyeknek  érzel-
mi  intenzitása  átívelhetné  a  nézők  
igényei  és  a  filmesek  törekvései  kö-
zötti  szakadékokat.  

—  S  a  virtuóz  színészi  játék,  mint  
elementáris  hatáselem?  Éppen  az  
utóbbi  hónapok  hazai  műsorán  lát-
tunk  néhány  sikeres  amerikai  filmet;  
egyik  sem  több  átlagosan  színvonalas  
profimunkánál,  ám  a  rendkívüli  szí-
nészi  alakítások  mindegyiket  közön-
ségsikerre  viszik  ...  

—  Ez  igaz,  a  Serpicot  csakis  A1  
Pacino  miatt  nézem  végig.  

—  Magyar  filmeket  nem  lehetne  
erre  a  hatáselemre  építeni?  Vajon  
egyáltalán  nincsenek  hasonló  kvali-
tású  színészeink?  
'  —  Lehetne,  sőt  kellene,  s  van  is  
minimum  tucatnyi,  legalább  hasonló  
képességű  színészünk.  Az  Egyszere-
gyet  —  szerintem  —  ha  semmi  má-
sért,  Garas  Dezső  alakítása  miatt  ér-
demes  végignézni.  De  ez  nálunk  
szervezeti,  anyagi  probléma  is.  Ha  
egy  kivételes  képességű  színész  sem  
kereshet  egy  filmfőszereppel  annyit,  
mint  egy  vidéki  állatorvos  havonta,  
egyszerűen  képtelen  rá,  hogy  két-
'három  hónapját  szívvel-lélekkel  erre  
áldozza.  Egy-egy  ilyen  főszerep  any-
nyira  intenzív  odaadást  igényel  a  
színésztől,  amit  pillanatnyilag  lehe-
tetlen  megkövetelni  tőle.  Színészfog-
lalkoztatási  struktúránk  a  kimagasló  
teljesítmények  ellenében  hat.  S  fél-
reértés  ne  essék:  nem  azt  állítom,  
hogy  általában  méltánytalanul  keve-
set  keresnek  nálunk  a  színészek  —  
bár  ez  sem  ritkaság  —;  'hanem  azt,  
hogy  nem  teljesítménycentrikus  a  
honoráriumrendszerünk.  Magyarán:  

az  a  színész  jár  jól  (keres  sokat),  idei  
sok  kis,  aprócska  feladatot  vállal  el,  
és  old  meg  felszínesen.  Aki  pedig  
szinte  egy  teljes  éven  át  együtt  él  
egy  filmmel  — és  kimagaslót  produ-
kál  — az  anyagilag  tönkremegy  bele.  
Ilyesmire  csak  néhány  „szent  őrült"  
vállalkozik.  S  hibák  lehetnek  szí-
nészképzésünkben  is.  A  főiskolán  in-
kább  modort  tanítanak,  nem  mester-
séget.  Törőcsik  a  Körhintában  első-
éves  főiskolás  volt;  alakítása  mai  
szemmel  is  zseniális.  Amit  akkor  tu-
dott  ösztönösen,  azt  ma  tudja  —  tu-
datosan.  De  aki  sose  tudta  ösztönö-
sen,  az  sose  is  fogja  megtanulni  a  
szakmát  tudatosan  — legfeljebb  mo-
dort  les e l . . .  S filmen  ez  még  szem-
beszökőbb,  mint  a  színpadon.  Ha  egy  
külföldi  színészt  szerződtet  az  ember  
egy  filmszerepre,  az  csakis  arra  a  
munkára  koncentrál  hajnaltól  hajna-
lig;  készen  áll  a  felvételre  bármikor.  
De  már  egy  hazai  —  például  vidéki  
—  színész  kora  délután  az  óráját  fi-
gyeli,  hogy  eléri-e  az  esti  e lőadást . . .  
Ha  megnézzük  a  filmek  költségveté-
sét,  talán  meglepő,  de:  többe  kerül  
egy  vidéki  színész  játszatása  egy  epi-
zódszerepben  (pusztán  a  gépkocsi-
költség  az  oda-vissza  szállításokkal,  
meg  a  reá  való  várakozással  töltött  
állásidők)  — mint  egy  külföldi  sztár  
egy  főszerepben.  S  amelyik  színész  
kénytelen  így  rohanni  színház-film-
tévé-rádió  között,  nem  tehet  mást,  
mint  „hozza"  a  maga  alapszaktudá-
sát  — ez  pedig ma  már  kevés  az  iga-
zi  filmszerephez.  Demagóg  dolog  vol-
na  megkérdezni,  mennyit  kap  mond-
juk  A1 Pacino  egy  filmfőszerepért  —  
és  mennyit  Törőcsik,  Garas  vagy  né-
hány  hozzájuk  hasonló  színvonalú  
művész;  reális  viszont  elgondolkozni  
azon,  hogy  miért  jár  összehasonlítha-
tatlanul  jobban  nálunk  az  a  hatod-
rangú  segédszínész, aki napi  hat  hak-
nit  vállal  — mint  az  a  néhány  „meg-
szállott",  aki  testestül-lelkestül  oda-
adja  magát  hónapokra  egy  vállalko-
záshoz,  s  ott  valóban  kimagaslót  is  
p rodukál . . .  Látszólag  a  szakma  in-
tim,  belső  ügyei  ezek  —  amelyek  
azonban  közvetlenül  kihatnak  arra  a  
bonyolult,  sokat  vitatott  kérdés-
komplexumra,  amely  a  magyar  film-
művészet  hatását,  közönségkapcsola-
tait  érinti.  

ZSUGÁN  ISTVÁN  



BALJÓSLAT 
A  Baljós  órában,  Gábriel  Garcia  

Márquez  kisregényében  az  lobbant  
lángra  gyilkosságba,  erőszakba,  ter-
rorba  torkolló  szenvedélyeket,  hogy  a  
Macondo  környéki  községben  éjje-
lente  ismeretlen  kezek  falragaszokat  
tűznek  ki  a  házak  falára,  közhírré  
téve  lakóik  viselt  dolgait.  Nincs  sem-
mi  ú j  ezekben  a  közleményekben,  
csupa  rég  lejárt  pletykát,  rágalmat  
tartalmaznak.  Ám úgy  tűnik,  nem  le-
het  súlyosabb  betegség  a  diagnózis-
nál,  nincs  fenyegetőbb  a  bűnöknek,  
vagy  egyszerűen  csak  a  múltnak  
ilyen  konok  s  megfoghatatlan  nyil-
vántartásánál.  Hatására  egykettőre  
összeomlik  az  üggyel-bajjal  fenntar-
tott  társadalmi  konszolidáció  s  lát-
szatmorál. 

A  mexikói  Alcorizának  (Garcia  
Márquez-szal  közösen  írt)  filmje  né-
hány  motívumbeli  azonosságon  túl  
leginkább  ezen  a  ponton  emlékeztet  
a  több mint  tíz  évvel  korábban  meg-
jelent  kisregényre.  A  Baljóslatban  
is  egy  zárt  világ  bolydul  meg,  álló-
víz  kavarodik  föl,  ám  ezúttal  nem  a  
múlt  nyugtalan  továbbgyűrűzése  mi-
att,  hanem  a  kifürkészhetetlen,  'babo-
nás  félelmekkel  övezett  jövő  miatt.  
A  történet  azzal  indul,  hogy  Santos  

mamát,  a  nagytekintélyű  matrónát  
szüléshez  hívja  a  faluba  nemrég  be-
költözött  család.  Az  újszülött  érke-
zését  kísérő  örömnek  azonban  „bal-
szerencsés"  esemény  vet  véget.  Eltö-
rik  a  bábaasszony  féltve  őrzött  pa-
lackja,  s  ő  ebből  beláthatatlan  ször-
nyűségek  következését  jósolja  meg.  

Dermedt,  majd  egyre  növekvő  szo-
rongással  várja  a  falu  babonás  népe  
a  megjövendölt  katasztrófát.  Ám  ki-
ki  a  maga  módján  felkészül  rá.  A  
boltos  azzal,  hogy  hasznot  igyekszik  
húzni  a  helyzetből,  elrejti  portéká-
ját, hogy azután  annál  drágábban  ad-
hassa  el.  A  pap  aprópénzre  váltja  
Isten  igéit.  A  hangoskodó  tökfilkó  
bűnbakra  vadászik.  A  gyászoló  asz-
szony  ájultra  issza  magát,  s  a  nyo-
morék  fiú  megerőszakolja.  

Ahogy  haladnak  előre  az  esemé-
nyek,  egyre  biztosabbak  lehetünk  
abban,  hogy  itt  nem  lesz  szó  látvá-
nyos,  fantasztikus  kataklizmákról.  A  
szörnyűség  nem  az,  amire  várnak  a  
falucska  lakói,  hanem  az,  amit  tesz-
nek.  Saját  életük  nyomorúságában,  
görcsös  feszültségében,  tehetetlensé-
gében.  Bosszús  bűntudat  tör  elő  be-
lőlük,  fékeveszett  brutalitással;  erő-
szakosság  és  öncélú  kegyetlenkedés  



színterévé  változtatja  át  lakhelyüket.  
Csak  ennek  a  belterjes infernónak  a  
fel-támlása  után  tűnnek  föl  az  első  
—  s  nagyon  is  jól  magyarázható  —  
baljós  jelek:  megférgesedik  a  sajt,  
elhullanak  az  állatok;  s  a  megfogha-
tatlan  jelek:  mint  például  az  éjszaka  
foyamán  önmagától  megkonduló  ha-
rang.  De  a  „csodák"  racionális  meg-
fejtésére  már  nincs  szükség,  mert  az  
örvénylő  káoszban  képzelet  és  való-
ság,  múlt  és  jelen  határai  elmosód-
nak. 

Balladai  töredezettségű  s  dramati-
kusan  fölfelé  ívelő  epizódokból  áll  
össze  egésszé  Alcoriza  filmje.  Egy-
szerre  jelenik  meg  így  benne  az  em-
bersorsok  gubancos  szövevénye  és  
végzetszerű  logikája  is,  amely  kér-
lelhetetlenül  vezet  el  a  közösség  föl-
bomlásához.  A  fal-u  fokozatosan  el-
néptelenedik.  Megmaradt  holmijaikat  
szekerekre  rakva  elmenekülnek  la-
kói.  Mint  egy  vesztett  csatában:  ön-
maguk  elől.  S  van  ebben  valami  ős-
világi  borzongás  is.  Csak  a  falusi  
Cassandra,  az  őszhajú  bábaasszony  
néz  le  elégedetten  szekere  trónusáról,  
s  napernyője  alatt  az  elhagyott  tá-
jon  lecsapó  dögkeselyűkre:  jóslata  
valóra  vált.  

A  Baljóslat  —  talán  még  inkább,  
mint  Garcia  Márquez  már  említett  
kisregénye  —  az  emberi  létezés  drá-
máját  ragadja  meg  egy  közösséget  
ért  elemi  erejű,  szinte  mitikus  meg-
rázkódtatáson  keresztül.  A  babona,  a  
vakhit  előtérben  áll  ugyan,  mégsem  
egyetlen  előidézője  a  bomlási  folya-

matnak.  Ürügy,  alkalom  inkább,  
hogy  felismerjük  a  mélyebb  rétegek-
ben  húzódó  bajokat:  a  magányt,  
megaláztatottságot,  kiszolgáltatottsá-
got. 

Két  nagy  hatás  fonódik  össze  sze-
rencsésen  Alcoriza  filmjében:  a  már-
quezi  emberképé,  amely  a  legvadabb  
álarc  mögött  is  felismerteti  az  áldo-
zatot,  s  a  bunueli  metaforikus  film-
költészeté,  amelynek  persze  a  mexi-
kói  rendező,  operatőrjével,  Figueroá-
val  együtt  nemcsak  haszonélvezője  
volt,  hanem  kimunkálásában  is  köz-
reműködött. 

Alcoriza  talán  leginkább  sajátos  
leleménye  az,  ahogy  a  Baljóslatban  
a  tájat  is  metaforává  varázsolja.  A  
környezet  tükörképévé  lesz az  ember  
életének,  társadalmi  magatartásának,  
összetartoznak,  elválaszthatatlanul.  
A  falu,  ahová  a  mexikói  rendező  
filmje  elkalauzol  bennünket,  elapadt  
folyó  mellett  fekszik,  eső  után  só-
várgó,  terméketlen  földektől  körülvé-
ve.  Rogyadozó  lépcsők,  beszakadozó  
háztetők  láthatók  mindenütt;  kopár  
falak,  melyeken  csak  itt-ott  tud  meg-
kapaszkodni  egy-egy  gyérlevelű  kú-
szónövény.  Az emberek  is ilyenné  ne-
velődnek.  Görcsösen  ragaszkodnak  
nehezen  kisarcolt  javaikhoz.  Nem  
tudnak  kinyílni,  termékeny  szeretet-
ben  összeolvadni.  A napnak  is  hiány-
zik  az  éltető  ereje:  ezért  csordogál-
nak  el  a  fények  Figueroa  finom  en-
teriőrjeiben,  ezért  váltanak  á t  kívül  
vad  ragyogásba.  

SZEREDÁS  ANDRÁS  

Jelenet  a  filmből  



PULA  '78  

Filmek  az arénában 
Kiküldött  munkatársunk  beszámolója  

A  mozi  régi,  varázsla-
tos,  cirkuszi  hangulatát  
idézte  a  pulai  amfiteát-
rum,  ahol  egy  héten  át  
minden  este  tízezer  em-
ber  nézte,  tapsolta,  fü-
tyülte,  nevette  végig  a  
jugoszláv  filmművészet  
évi  termését,  huszonegy  
filmet.  Fimrendezőink  
irigyelhetik  szerb,  hor-
váth,  szlovén  kollégái-
kat:  estéről  estére  közel-
harc  folyt  a  kapuk  előtt,  
s  az  éjszakába  nyúló  ve-
títések  végén  is  zsúfolt  
nézőtér  fejezte  ki  tetszé-
sét  vagy  elégedetlensé-
gét.  Nem  udvarias  kö-
zönség  a  pulai;  belefü-
tvülnek,  fújolnak  a  film  
közbe,  bekiabálják,  hogy  
unják,  vagy  nem  hiszik  
el  a  látottakat,  s  lelke-
sen  megtapsolják,  éljen-
zik  az  igazság,  kedvenc  

hőseik  győzelmét.  Külö-
nös,  hogy  a  nálunk  ka-
barétréfák  hálás  témá-
jául  szolgáló  „művész-
filmek"  is  bírták  a  né-
zők  jóindulatát,  nem  
kaptak  több  füttyöt,  
mint  akármelyik  vígjá-
ték.  Pedig  nem  tízezer  
kivételes  ízlésű  okleve-
les  művész  váltott  jegyet  
a  fesztiválra,  csak  talán  
türelmesebb,  nem  eleve  
ellenséges  érzelmű,  nyi-
tott  érdeklődésű,  saját  
filmművészetére  kíván-
csi  közönség  kísérte  fi-
gyelemmel  a  hét  műso-
rát. 

A  filmek  ugyanis  köz-
vetlenül  róluk,  jelenük-
ről,  közelmúltjukról  
szóltak.  Az  érdeklődésre  
számot  tartó  alkotások  
között  alig  láttunk  
klasszikus  adaptációt,  a  

szokványos  partizánfil-
mek  száma  is  csökkent,  
s  ebben  a  műfajban  is  
újítani  tudtak  a  fiatalok.  
A  nagydíjas  Jordán  Zaí-
ranovic  Megszállás  26  
képben  című  munkája,  
ha  tetszik,  partizánfilm:  
1940—41,  Dubrovnik,  fa-
siszta  megszállás,  szer-
veződő  ellenállás,  akció,  
megtorlás.  A  fiatal  ren-
dező  valójában  a  horvát  
történelem  igencsak  ér-
zékeny  pontjára  tapin-
tott  rá.  A  németek,  
majd  olaszok  által  meg-
szállt  Dubrovnikban  
ugyanis  a  megszállók  
egyetlen  csepp  vért  sem  
ontottak.  A  szörnyű  mé-
szárlásokat  a  hazai  fa-
siszták  követték  el,  dub-
rovnikiak  gyilkoltak  
dubrovnikiakat.  A  hor-
vát  „meleg  napok"  tör-

Vatroslav  Mímica:  Felhő  utolsó  küldetése  



Lordan  Zafranovic:  Megszállás  26  képben  

ténetét  egy  patrícius  
család  sorsán  keresztül  
meséli  el  Zafranovic.  A  
festőien  szép  város  idilli  
hangulatában  ismerke-
dünk  meg  a  vonzó  kül-
sejű,  talán  túlságosan  is  
kifinomult,  kedves  fia-
talokkal.  A  rendező  
szinte  tobzódik  az  ár -
nyas  ligetek,  reneszánsz  

boltívek,  tündöklő  nap-
fény,  vakító  tenger,  se-
lyemruhás  lányok,  hold-
világos  utcácskák  szép-
ségében,  hogy  aztán  
ugyanezek  a  helyszínek  
— ugyanezeknek  az  em-
bereknek  eszeveszett  ke-
gyetlenkedéséhez  nyújt-
sanak  hátteret.  

Zafranovic  kíméletlen  

Aleksandar  Beréek  a  Bravó  Maestro  című  filmben.  
Rendező:  Rajkó  Grlié  



a  múlttal  szemben.  Sem  
a  történelmi  messziség,  
sem  a  vélt  hazafiság  (ő  
maga  is  horvát  nemzeti-
ségű),  sem  a  város  vará-
zsa  nem  szépíti  meg  a  
történteket.  Filmje  azt  
sugallja,  s  a  pulai  kö-
zönségsiker  is  bizonyít-
ja,  hogy  leszámolni  a  
múlttal  csak  akkor  le-
het,  ha  elSbb  szembe-
nézünk  vele,  s  bevall-
juk  a  bevallani  valókat.  

Zafranovié  rendező-

Jelenet  Gorán  Paskeljevié:  
A  kutya,  amelyik  kedvelte  
a  vonatokat  című  filmjéből.  
(Jobbról:  Svetlana  Bojko-
vic,  a  legjobb  női  alakítás  

nyertese) 



Rajko  Grlic:  Bravo  Maestro  

nemzedéke,  harminc  
egynéhány  éves  fiatalok  
egész  csoportja  vívott  ki  
elismerést  és  díjakat  
Pulában.  Mindnyájan  
Prágában  tanultak,  s  a  
cseh  filmiskola  hatása  
különböző  mértékben  
ugyan,  de  érződik  az  itt  
bemutatott,  általában  
második,  harmadik  
filmjükön.  A  leghűsége-
sebb  tanítványnak  
Srdjan  Karanovic  bizo-
nyult.  Különös,  mulatsá-
gos  filmjének,  A  vadvi-
rágok  illatának  fősze-
replője  a  híres  színész,  
aki  egyszercsak  váratla-
nul,  a  főpróbán,  ott-
hagyja  a  színházat,  s  ré-
gi  hajós  barátjához  köl-
tözik  a  Dunára.  Megma-
gyarázhatatlan  elégedet-
lenség  hajtja,  megunja  
hivatását,  a  kollégákat,  
mindenkit,  aki  körülve-
szi,  s  elhatározza,  hogy  
az  „egyszerű  emberek"  
között  kezd  ú j  életet.  Űj  
otthona,  az  uszály,  tég-
lát  szállít  a  közeli  tégla-
gyárból  Belgrádba.  A  
színész  „új  életének"  
csodájára  járnak  a  ba-
rátok,  a  színház  vezetői;  
megérkezik  egy  filmes  
stáb  is,  a  fiatal  rendező-
vel,  aki  portréfilmet  for-

gat  a  színészről,  s  egy  
fiatal  nyomozó  is,  aki  
egy  hulla  gyilkosát  ke-
resi.  A  partmenti  tele-
pülés  élete  rohamosan  
megváltozik,  a  kis  Ue-
buj-kocsma  már-már  
„night  clubbá"  növi  ki  
magát,  a  terebélyes  éne-
kesnő  csillogó  estélyiru-
hában  dalol  a  divatos  
„új  élet"  követőinek.  Az  
őslakosok,  a  filmes  stáb,  
a  színháziak,  az  újság-
írók  színes  kavalkádja  
fogadja  a  parton  az  
uszályt.  S  elszabadul  a  
rendező  fantáziája:  az  
életforma-pózok,  az  ösz-
szekeveredett,  felemás  
szokások,  gesztusok  
„csehesen"  groteszk  hu-
morát  nagy  látványos  
happeningben  oldja  fel.  

A  vadvirágok  illatá-
nak  forgatókönyvírója  
Rajkó  Grlié  Bravó  Ma-
estro  címmel  filmet  is  
rendezett,  amelyet  vi-
szont  Karanovic  írt.  A  
két  fiatal  rendező  ezút-
tal  is  azt  kutatja,  ho-
gyan  élnek  az  emberek,  
mennyire  elégedettek  
önmagukkal,  azzal  amit  
elértek.  Filmjükben  azt  
mesélik  el,  hogyan  vesz-
tette  el  a  nagy  képessé-
gű  zeneszerző  az  évek  

során  saját  önbecsülésé-
vel,  emberi  tartásával,  
művészi  „harci  kedvé-
vel"  együtt  a  tehetségét  
is.  A  klasszikus  polgári  
karriertörténet  sémáit,  
melynek  során  a  szegény  
világmegváltásra  készü-
lő  fiatal  művész  beháza-
sodik  a  kényelembe,  jó-
módba,  sikert  jelentő  
összeköttetésekbe  s  köz-
ben  egyre  boldogtala-
nabbul  keresi  fiatalkori  
önmagát  —  Grlié  finom  
iróniával  alkalmazza  a  
mai  valósághoz.  S  mi-
közben  könnyes  szenti-
mentalizmussal  kíséri  a  
maestro  lelki  vergődését,  
őt  is,  meg  a  műfajt  is  
kineveti,  mely  komolyan  
veszi  ezeket  a  hősöket.  

Magányos,  kapcsolatu-
kat  vesztett,  szeretetre  
vágyó  emeberek  a  ne-
gyedik  fiatal  rendező,  
Gorán  Paskeljevié  sze-
replői.  A  börtönből  szö-
kött  lány,  az  árva,  gát-
lásos  kamaszfiú  és  a  
vándorcirkuszos  történe-
te  a  cseh  hatások  mel-
lett  talán  túlságosan  is  
idézi  az  Országúton  tra-
gikomikus  hangját.  A  
kutya,  melyik  kedvelte  
a  vonatokat  azonban  
mégis  figyelemreméltó  



film.  Svetlana  Bojkovié,  
aki  a  fesztivál  legjobb  
női  alakításának  díját  
kapta,  Monori  Lilihez  
hasonlóan  meggyőző  
erővel  jeleníti  meg  a  
kültelki  elesettség,  a  
részvétet  visszautasító  
boldogtalanság,  meg-
átalkodottság  különös  
keverékét. 

A  valósággal  máskép-
pen  elégedetlen  magá-
nyos  hős  a  Felhő  utol-
só  küldetése  című  film  
címszereplője  is.  A  Fel-
hő  fedőnevet  az  illegá-
lis  mozgalomban  kapta  
Vatroslav  Mimica  film-
jének  veterán  figurája.  
Az  öreg  békésen  éldegél  
a  városszéli  lakótelep  
közepén  álló  házacská-
jában.  Egy  nap  tanúja  
lesz  a  híres,  s  később  ki-
derül,  hogy  befolyásos  
futballsztár  okozta  ka-
rambolnak,  s  amiért  
nem  hajlandó  mást  val-
lani,  csak  az  igazságot,  
az  építkezés  útjában  ál-
ló  házának  lebontásával  
zsarolják.  Felhő  akcióba  
lép.  Egyre  szomorúbban  
tapasztalja,  hogy  a  bü-
rokrácia,  a  hivatalok  út-
vesztőjében  a  régi  for-
radalmi  harcmodor  ha-
tástalan.  Terve,  hogy  az  

Purisa  Djordjevié:  Edző  

otthonában  őrzött  forra-
dalmi  dokumentumokat,  
leveleket,  képeket  a  köz  
hasznára  felajánlhassa,  
egyre  reménytelenebb.  
Nem  tartanak  rá  igényt.  
Nincs  szükség,  sem  rá  
magára,  sem  az  emlé-
keire.  Felhő  „korszerűt-
len"  forradalmiságát  
nem  mosolyogja  meg  
Mimica.  S  ha  időnként  
mégis  komikussá  válik  
az  öreg  hadakozása,  nem  
biztos,  hogy  őbenne  kell  
az  okot  keresnünk.  

PuriSa  Djordjevié  az  
Alom,  a  Reggel,  a  Dél  
híres  alkotójának  költői  
példázata,  az  Edző,  a  
„másik  oldalra"  került,  
múltját,  hazáját  akarat-
lanul  is  eláruló  ember  
drámájáról  szól.  A  híres  
futballedző  ú j  remény-
séget  szerzett  klubjá-
nak,  s  amikor  a  klubve-
zetővel  összekülönbözik  
a  fiatal  játékos  viselke-
dése  miatt,  (a  vezető  
ugyanis  a  fiatalember  
párt ját  fogja),  az  edző  
elfogadja  egy  nyugat-
német  klub  ajánlatát.  
Régi  és  ú j  csapata  ha-
marosan  összekerül  egy  
fordulóban,  először  az  
NSZK-ban,  ahol  a  ju-
goszlávok  győznek.  Elér-

kezik  a  belgrádi  vissza-
vágó  napja.  Az  edző  el-
látogat  apjának  sírjához,  
aki  egy  német  koncent-
rációs  táborban  halt  
meg  a  háborúban,  s  itt  
döbben  rá  igazából  a  
történelem,  s  benne  sa-
ját  helyzetének  abszur-
ditására. 

Djordeviének  sajnos  
nem  sikerült  a  történet  
banalitásánál  sokkal  
mélyebbre  ásnia.  Azok-
nak,  akik  tudják,  Djor-
djevic maga  is  híres  fut-
ballista  volt  valaha,  
koncentrációs  táborban  
is  megfordult  —  a  szim-
bólumokkal  zsúfolt,  ön-
életrajzi  ihletésű  film  
talán  általánosabb  ér-
vénnyel  szól  a  múltjá-
val,  meggyőződésével  
meghasonlott  saját  hité-
vel  szembekerülő  mű-
vész  drámájáról.  A  film  
értékét  azonban  mindez  
nem  emeli.  

Bár  Djordjevié  csaló-
dást  okozó  munkája  ma-
radt  a  beszámoló  végé-
re,  a  tehetséges  fiatal  
rendezők  alkotásai  fel-
ébresztették  érdeklődé-
sünket  a  jugoszláv  film-
művészet  iránt.  

SZÉKELY  GABRIELLA  



Keménykalap és krumpliorr 
A  játék,  ami  a  felnőtt  embernél  a  

túlfeszített  idegek  pihentetésére  szol-
gál,  a  gyermeknél  természetes  élet-
forma.  És  talán  több  is  ennél:  erő-
próba  az  igazi  életre,  tudatos  vagy  
öntudatlan  tréning  a  felnőtté  válás-
hoz. 

Az  ifjúsági  filmek  írói,  rendezői  
érzik,  tudják  ezt  és  nem  ártatlan  
gyermek-angyalokat  szerepeltetnek,  
hanem  kis  embereket,  akiknek  észjá-
rása,  logikája,  viselkedése,  reakciója  
a  környező  világra  majdnem  olyan,  
mint  a  felnőtteké.  Ez  a  majdnem-
olyanság  bűvöl  el  minket  Bácskai  
Lauró  István  Keménykalap  és  
krumpliorr  című  mesefilmjében  is.  
Ezeknek  a  gyerekeknek  nincs  sem-
miféle  kisebbségi  érzésük  a  felnőt-
tekkel  szemben,  sőt,  bizonyos  érte-
lemben  inkább  fölényben  érzik  ma-
gúkat  és  elnézően  mosolyognak  a  ko-
moly  emberek  naivságán.  És  igazuk  
van.  A  felnőttek teljhatalma, az  apák  
parancsuralma  már  rég  a  múlté.  Az  
uralmat  átvették  a  fiatalok.  Azok  a  
gyermekek,  akik  beleszülettek  olyan  
ismeretekbe,  amiket  az  apák  csak  
verej tékezve  szereznek  meg, vagy  se-
hogy sem.  És  ez  a  velükszületett  vagy  
iskolában  szerzett  többlettudás  meg-
szünteti  a  kicsinyek  kiszolgáltatott-
ságát  a  nagyok  világában.  Ma  inkább  
a  nagyok,  az  apák  szorulnak  véde-
lemre  a  szigorúan  ítélkező,  zsarnoki  
fiakkal  szemben.  

Alfonzó 

A  Csukás  István  regényéből  ké-
szült  film,  amelynék  televíziós  vál-
tozata  nemcsak  itthon  aratott  sikert,  
de  külföldön  is  feltűnést  keltett  —  
a  hollywoodi  tévé-világfesztiválon  
elnyerte Az  év  legjobb  gyermekfilm-
je  címet  —  kajánul  és  olykor  kicsit  
túlzottan  gyerekpártian  is,  ábrázolja  
ezt  a  valóságosan  létező  tragikomi-
kusán  fordított  viszonyt.  Bácskai  
Lauró  és  Csukás  gyerekcsapata  vál-
lalkozó  szellemű,  kalandos  kedvű,  te-
hetséges  fiúcskákból  áll.  A  felnőttek  
•hozzájuk  viszonyítva  valamiképpen  
csökkent  érteknűeknek  tetszenek.  
Nemcsak  az  elátkozott  fagylaltárus  
(Alfonzó),  akit  azzal  rágalmaznak  és  
tesznek  anyagilag-erkölcsileg  tönk-
re,  hogy  mérgezett,  romlott  fagylaltot  
árul,  de  az állatkert  igazgatója  (Hau-
mann  Péter),  az  állatkerti  alkalma-
zottak,  a  plakátragasztó,  vagy  a  min-
denkiben  beteget  szimatoló,  túlbuzgó  

. orvos  — kicsit mind  úgy  viselkednek,  
mint  az  idióták.  Csak  a  gyerekek  és  
állatok  normálisak  ebben  a  bájos  if-
júsági  történetben.  A  gyerekek,  akik  
egyenrangú  partnerként  csak  a  ku-
tyájukat,  esetleg  a  majmokat  isme-
rik  el,  tekintélye  pedig  egyedül  az  
oroszlánnak  és  az  óriáskígyónak  van  
előttük.  A  körülöttük  csetlő-botló  
felnőtteket  csak  eszközöknek  tekin-
tik,  akiket  megjátszott  ártatlansággal  
felhasználnak  céljaik  érdekében.  
Ezek  a  célok  gyerekesek,  képzeletdú-
sak,  de  ugyanakkor  reálisak  és  hu-
mánusak  is.  Egy  beteg  kis  barátnő-
jük  kedvéért  cirkuszt  szándékoznak  
alapítani,  „világszámokkal"  és  „vad-
állatokkal"  az  ágyhoz  kötött  unatko-
zó  kislány  szórakoztatására.  De  a  
szervezettség,  a  találékonyság,  aho-
gyan  céljukat  megközelítik  és  meg-
valósítják,  átejtve  a  gügye  felnőtte-
ket  —  egyáltalán  nem  gyerekes.  

A  jelenség  egyébként  —  a  felnőtt  
és  gyermekvilág  éles  elkülönülése  —  
általában  jellemző  ifjúsági fimjeink-
re.  Kevés  kivételtől  eltekintve,  mint-
ha  íratlan  szabály  lenne  a  fiatalok-
ról  szóló  filmekben  a  gyermektársa-
dalmat  szembeállítani  a  felnőttek  vi-
lágával.  Sémává  lett  hagyomány  ez,  
de  ezenfelül,  mint  minden  közhely,  



a  valóságos  helyzet  tükörképe  is.  
Nincs  is  kedvünk  efféle  komolykodó  
filmelméleti  kérdésekkel  bíbelődni,  
amíg  önfeledten  úszkálunk,  ringató-
zunk  a  mese  tündérvalóságában.  

A  filmkritikus  csak  akkor  bújik  ki  
belőlünk  — akárcsak  a  megrágalma-
zott  fagyialtosból  a  gonosz  intrikus  
— amikor  a  rendező  kizökkent  min-
ket  a  meséből.  A fi lm  egyik  legfőbb  
erénye  a  rejtett  irónia.  Az  a  kettős  
tükör,  mely nemcsak  nagyít,  de  kicsi-
nyít  is.  De iBagaméri,  a  gyerekek  ter-
vét  szüntelenül  keresztezni  akaró,  
különös  álöltözetekben  feltűnő  elke-
seredett  olasz  fagyialtos,  egyszerre  
akar  gonosz  és  nevetséges  lenni.  A  
két  ellentétes  tulajdonság  egy  sze-
mélyben  semlegesíti  egymást.  

Más  a  helyzet  a  filmben  ritkán,  de  
annál  nagyobb  súllyal  szereplő  tol-
vaj-huligán  figurával.  Ez  a  mesebe-
lien  gonosz,  valódi  félelmet  keltő  
külvárosi  kamasz  igazi  gengsztertí-
pus.  Ebben  a  sötét  tekintetű,  elszánt  
fickóban  —  Tímár  'Béla  színészi  re-
meklése  — csak  az  a  meseszerű,  hogy  
nem  kasszát  fúr,  vagy  OTP-pénztá-
rost  fenyeget  meg  életveszélyesen  —  
hanem  játszótéri  gyerekeket.  Nem  
ékszert  rabol  magányos  öregasszo-
nyoktól  —  hanem  majmokat  lop  az  
állatkertből.  Azonfelül  még  egy  
(mesterien  fotografált!)  elcsent  óriás-
kígyót  is  rejteget  bódéjában.  

Ráday  Mihály  operatőri  telitalála-
ta  az  a  jelenet,  amikor  a  cirkuszi  
mutatványokat  szervező  gyerekek,  
trükkösen  — a  gyermekrádió  munka-
társainak  adják  ki  magukat  —  'be-
lopakodnak  az  állatkertbe,  azzal  a  
céllal,  hogy  az  oroszlán  hangját,  rej-
tett  kis  magnójukkal  ellopják.  A  gye-
rekcsapat  és  vezérük  (Kovács  Krisz-
tián,  aki  a  mesebeli  gyerekcsapatnak  
ugyanolyan  vezéregyénisége,  mint  
amilyen  legyőzhetetlen  sztárja  a  
gyermekfilméknek)  a  rácsok  mögül  
figyelik  a  vadállatokat.  Órákig  állnak  
bűvöletben  és  várják,  hogy  a  királyi  
közönnyel  fekvő,  vagy  sétálgató  né-
ma  oroszlánpár  elbődüljön.  A  filmet  
ezekért  a  jelenetekért  nézzük  „kor-
határ  nélkül"  belefeledkezve  a  me-
sébe.  Amíg  ennek  a  két  rokonvilág-
nak  —  a  gyermekek  és  állatok  vilá-
gának  — összjátéka  meggyőző  és  ter-
mészetes,  nincs  is  baj.  

A  kijózanodás  pillanata  a  megva-
lósult  cirkusszal,  a  beharangozott  

„világszámokkal"  következik  el.  A  
történet  felgyorsult  tempója  hirtelen  
leáll,  olyan  váratlan  zökkenővel,  
mint  amikor  egy  száguldó  gépkocsit  
minden  ok  nélkül  hirtelen  lefékez-
nek.  Amint  a  film  zárójeleneteiben  
kezdetét  veszi  a  cirkusz,  kezdetét  ve-
szi  az  unalom  is.  A  dilettantizmus  
két  nagy  veszélye  ólálkodik  a  bekon-
ferált  mutatványok  körül:  a  terjen-
gősség  és  az  üres  járatokkal  elnehe-
zedett.  erőszakolt  mulattatási  szán-
dék.  Ezeken  a  filmkockákon  a  fel-
nőtt  filmek  gyakori  hibáját  utánozza  
az  eddig  jókedvvel,  jó  érzékkel  ren-
dezett  gyermekfilm.  Nincs  több  cse-
lekmény,  elfogyott  a  mondanivaló  —  
ragasszunk  hozzá  egy  kis  bohócko-
dást!  Megnevettetni  az  embereket  
szép  mesterség,  de  nehéz.  A  bohóc-
mesterség  pedig  komoly  dolog.  Csak  
látszólag  játék,  valójában  művészet.  
Ez  alkalommal  még  a  minden  sze-
repében  hiteles  és  meggyőző  Páger  
Antal  sem  tudta  elhitetni  velünk  —  
bármennyire  elbűvölő  volt  bohóc-
maskarájában  —,  hogy  ő  Leopold,  a  
hajdani  híres  bohóc.  Lehet,  hogy  egy  
beteg  kislányt,  akinek  „középfüle  és  
mellhártyája"  van,  elszórakoztatják  
ezek  az akarva  nem akarva  ügyetlen-
kedő  amatőrbűvészkedések,  de  az  
egészséges  korhatárnélküli  gyermek-
és  felnőttközönséget,  azokat,  akiknek  
„humoruk  van",  biztosan  nem.  

Sajnáljuk,  hogy  a  film vége  elrom-
lott  mint  az  elátkozott  Bagaméri  
fagylaltja.  'Hiszen  olyan  kellemes  
perceket  töltöttünk  a  gyerekekkel,  
kutyákkal,  majmokkal,  olyan  otthon  
éreztük  magunkat  az  állatkertben  és  
a  játszótéren,  a  „dörzsölt"  gyerek-
haddal.  Megelégedtünk  volna  azzal  a  
sikerélménnyel  és  boldog végkifejlet-
tel,  amit  a  fagyialtos  'kapott,  akinek  
„rehabilitálták"  és  újrafelfedezték  
kitűnő  és  világhírű,  csak  a  rágalom-
mal  megfertőzött  készítményét.  És  
gonosz  kritikusi  álcánkat  levetve,  mi  
is  olyan  jóságos  és  boldog  nézőként  
távoztunk  volna  a  sajtóbemutatóról,  
mint  ahogy  az  elátkozott  Bagaméri  
cifra  álruháit  levetve,  jóságos  gyer-
mek-,  ember-  és  állatbarátként  bú-
csúzott  el  hajdani  ellenségeitől:  Ko-
vács  Krisztiántól,  Berkes  Gábortól,  
Hamar  Páltól,  Gruber  Istvántól  és  a  
filmcsapat  többi  téhetséges  kis  em-
bereitől. 

MÁGORI  ERZSÉBET  



IDE...  ODA...  
ÚJ  RIPORT-DOKUMENTUMFILMEKRŐL  

1.  Közéletiség,  aktualitás,  őszinte-
ség  — ez az  a  három fő  követelmény,  
amit  bízvást  számon  kell  kérnünk,  
ha  életünkről  bárki  riport-dokumen-
tumfilmet  készít.  És  ha  e  hármat  
együtt  ritkábban  is,  de  kettőt  vagy  
egyet  e  követelmények  közül  gyak-
ran  kellett  hiányolnunk  régebbi,  ha-
sonló  vetítéseken.  

Most  viszont?  Kissé  megrémül  a  
kritikus  —  és  értékelő  beszélgetése-
ken  a  stúdió  régi  vendége  —,  ami-
kor  bármennyire  jogos  kívánalmait  
egyszer  ennyire  megvalósulni  lát-
j a . . .  Közéletiség,  aktualitás  és  —  
még  ezt  is  elmondhatjuk,  ha  nem  is  
mind  a  hat  bemutatott  filmről  egy-
forma  mértékben  —  tényfeltáró  
őszinteség  jellemzi  a  Híradó-  és  Do-
kumentumfilm  Stúdió  legutóbbi  ter-
mését.  Ami  a  témaválasztás  fő  irá-
nyát  vagy  „értékrendjét",  és  ami  a  
feldolgozás  módját,  a  megközelítés  
eszközeit  illeti,  egységes  a  mezőny:  e  
féltucat  film egyetlen  zárt  sorba  ren-
deződik.  Mindegyikben  nyilvánvaló  
nemcsak  az  ábrázoló,  hanem  a  publi-
cisztikus  szándék  is:  a  beleszólás  tár-
sadalmi  gondjaink  vitájába.  

Ám  ideje,  hogy  következzék  az  
„ámde"  is.  A  filmek  minősége,  az  
egységesen  dicsérendő  rendezői,  al-
kotói  szándékok  megvalósítása  már  
korántsem  egyforma,  nem  mindig  si-
került  És  olykor  mintha  összecserél-
hetőek  volnának  a  nevek:  egyik-má-
sik  műnek  alig  van  egyéni  jellege,  a  
többitől  megkülönböztető  jegye.  

Mindezek  után  öt  filmről  —  va-
lamennyi  17  perc  terjedelmű,  a  szo-
kott  kísérőfilm-szabvány  szeyint  —  
csak  röviden  ejtek  szót.  —  Paulus  
Alajos  Jelek  a  múltból  címmel  a  
nemrég  lebontott  újpesti  munkásott-
hon  ürügyén  az  újpesti  munkásmoz-
galmi  múlt  „hangulatát"  és  néhány  
epizódját  elevenítette  föl.  Anyaga  
azonban,  hiába  próbálta  azt  a  szab-
ványostól  itt-ott  eltérő  módon  film-
mé  szervezni,  végül  is  sovány.  Talán  
egy  6—7  perces  híradóeseményre  
való.  —  Zombori  Katalin  Kísérleti  
fogháza  azokat  mutatja  be,  akik  gon-

datlanságból  elkövetett  súlyos  közle-
kedési  vétségért  „ülnek",  és  akik  kí-
sérletképpen  „magukat  őrzik"  és  ma-
guk  szervezik  a  fogházban  munká-
jukat  és  munkaidő  utáni  „szabad"  
idejüket.  A  buktató  itt  talán  az,  hogy  
a  film  nem  adhatván  képet  a  bünte-
tésvégrehajtás  egyéb formáiról,  nem-
igen  tudjuk  megítélni  a  kísérlet  lé-
nyegét  és  sikerét.  —  Mérnökóvoda  
címmel  'Róna  György  a  „mérnökpa-
zarlásról",  a  fiatal  műszaki  szakem-
berek  beilleszkedéséről  és  kihaszná-
latlanságáról  készített  interjús  látle-
letet.  A  film  élesen  kritikus,  mégis  
elég  erőtlen:  e  témában  sakkal  „több  
van",  mint  amennyit  sikerült  meg-
ragadni.  —  Ha  megöregszünk  ...  
címmel  Dobray  György  három  öreg  
nő kálváriáját  rögzítette;  szokott  ma-
gántragédiákat,  melyeket  az  össze-
férhetetlenség  és  a  lakáshiány  ezré-
vel  okoz.  A  három  közül  kettő  katar-
tikus hatású  — mert  e két  alany  sze-
mélyisége  hitelesíti  az  elpanaszolt  
történetet!  E két  esetre  szűkítve  sok-
kal  jobb  lenne  ez  a  film,  bár  akkor  
is  el  kellene  róla  mondani,  hogy  a  
magányos  öregekről  még  jobb  film-
portrékat  és  esettanulmányokat  lát-
hattunk  már  korábban  (viszont  a  té-
makör  sajnálatos  aktualitása  indo-
kolja  a  folyamatos  napirenden  tar-
tást).  —  Tordas  címmel  Mihályffy  
László  egy  olyan  falu  képét  vázolja,  
ahól  a  szövetkezés  hagyománya  
sok-évtizedes.  Ezt  „méltányolta"  a  
maga  módján  a  régi  rend  is,  amikor  
a  két  világháború  közötti  HANGYA-
szervezet  révén  Tordast  szövetkezeti  
mintaközséggé  tette,  ellátva  levente-
otthonnal  is,  de  ennél  sokkal  fonto-
sabb,  egyáltalán  nemcsak  a  rend-
szert, hanem  a  tordasiakat  is  szolgáló  
intézményekkel  is.  örülve  a  —  per-
sze,  igencsak  Janus-arcú  — régi  kez-
demények  felidézésének,  hiányolom,  
hogy  kimaradt  a  filmből  az  átmenet:  
az  a  nyilván  nem  konfliktusok  nél-
küli  idő,  amikor  a  régi  szövetkezeti  
formák  át  kellett,  hogy  adják  helyü-
ket  az  újaknak.  

Jegyezzük  még  m e g  hogy  ez  az  öt  



Fehéri  Tamás:  Ide...  oda  . . .  

film  jórészt  egy ú j  rendezőnemzedék  
munkája.  Érdeklődésük  és  elkötele-
zettségük  egyértelmű.  Bárha  minél  
kötetlenebbül  bontakoztathatnák  ki  a  
továbbiakban  egyéniségüket  is.  

2.  Fehéri  Tamás  Ide  ...  oda . . .  cí-
mű  filmje  40  percet  kapott.  Indokol-
tan.  Témája  nem  annyira  extrém,  
ám  ugyanúgy  társadalmunk  tudatál-
lapotáról  ad  nagyhatású,  őszinte,  tisz-
ta  képet.  

D.  községben,  melyet  a  film  meg  
is  nevez,  de  én  itt  inkább  nem,  nem  
tartván  fontosnak  a  konkrét  hely-
színt,  az  általános  iskolások  80 száza-
léka  vesz  részt hitoktatásban.  Ez  ma-
gas  arány,  bár  nem  tudni,  hogy  az  
országos  átlagnál  mennyivel  maga-
sabb.  Az  Ide  ...  oda . . .  e  tény  közlé-
se  után  váltogatva  mutat ja  be  D.  
község  fiatalságának  életét-tájékozó-
dását  egyrészt  az  egyház,  másrészt  
„az  állam"  égisze  alatt.  Váltogatva  
rögzíti,  milyen  világnézeti  és  kultu-
rális  hatások  érik  D.  ifjúságát  a  
KISZ-szervezet  és  a  közművelődés,  
illetőleg  a  templom,  az  if jú  és  aktív  
katolikus  lelkész  jóvoltából.  

A  KISZ  világnézeti  vitakörén  föl-
vett  képsort  lelkigyakorlat-részlet  
követi;  a  rómaiak  keresztényüldözé-
sét  drámaian  idéző  templomi  szín-
játékot  színműpróba  a  művelődési  
házban;  a  templomban  torokgyík  el-
len  Szent  Balázs  oltalmát  kérő  gye-
rekek  úttörőnyakkendőt  öltve  nyil-
ván  mind  ott  vonulnak  fáklyával  a  
kézben  az  állami  ünnepen;  és  ha  a  
pap  prédikáció  közben  nemcsak  idé-
zi,  ihanem  el  is  szavaltatja  rögtön  

József  Attila  egyik  istenes  versét,  er-
re  az  „ellenoldalról"  Tóth  Árpád  Űj  
Isten  című  verse  f e l e l . . .  

Fehéri  Tamás  filmjének fő erejét  a  
tárgyilagosság  adja.  A  helyzetfelmé-
rés  korrektsége.  Nézzünk  példát?  
Bár  a  KISZ  vitaköre  sem  éppen  re-
mekmű,  hiszen  ahelyett,  hogy  a  fe-
szítő  helyi  gondokból,  konfliktusok-
ból  indulnának  ki,  bevezetőül  egy  ki-
agyalt  konzerv-vitát  hallgatnak  meg  
a  KISZ  KB  által  küldött  magnósza-
lagról,  és  a  vitavezető  éppen  a  leg-
ígéretesebb  felszólalót  kedvetleníti  el  
— mégis,  ami  a  világnézeti  eligazítás  
esélyeit  illeti,  „az  állam"  rögtön  jó-
kora  előnyhöz  látszik  jutni,  mihelyt  
meghalljuk  az  egyház  naiv  lelkigya-
korlat-példázatait  és  szószéki  intel-
meit.  Viszont  az  egyház  D.  községben  
magasabbrendű  művészetet  ad,  tud  
katarzist  kelteni  és  tudja,  mi  a . h a -
tásos  teatralitás  — míg  a  művelődési  
ház  megrekedt  a  szokott  diszkó-szol-
gáltatásnál  és  egy  ijesztően  gyönge  
színműnél. 

Mindkét  fél  találkozhat  tehát  ered-
ményeivel  és  nehézségeivel.  S  ez  így  
van  jól  a  filmben  —  mert  így  van  
az  életben  is.  Társadalmunk  állapo-
tát,  sokarcúságát  sok  ilyen  filmmel  
kellene  föltérképeznünk:  a  világné-
zetileg  ide  és  oda  tartozókon  kívül  
nem  felejtkezve  el  azokról  sem,  akik  
közbül  vannak.  A  mind  több  közöm-
bösről.  A  langyosakról,  akiket  az  Ür  
is  kiköp  az  ő  szájából.  

ö  megteheti.  De  mi  nem.  Nekünk  
velük  is  együtt  kell  élni.  

LÁZÁR  ISTVÁN  



SYDNEY POLLACK 
a  színészmesterségről  
Sydney  Pollack  az  új  hollywoodi  
filmiskola  egyik  legjelentősebb  
képviselője.  Filmjei  közül  hármat  
nálunk  is  sikerrel  játszottak:  A  lo-
vakat  lelövik,  ugye?  Ilyenek  vol-
tunk,  és  most  legutóbb  A  keselyű  
három  napját  mutatták  be.  Film-
jeinek  erőssége  a  nagyszerű  színé-
szi  alakítások  egész  sora.  A  szí-
nészvezetés  mesterségéről  kérdezte  
az  American  Film  című  folyóirat  
munkatársa,  ebből  az  interjúból  
közlünk  részleteket.  
—  Színész  voltam,  majd  a  színmű-

vészet  tanára,  mielőtt  rendezni  kezd-
tem,  de  ez  nem  előfeltétele  annak,  
hogy  valaki  jól  rendezzen.  Van  sok  
ragyogó  rendező,  aki  egyáltalán  nem  
tud  játszani,  és  aki  sohasem  tanul-
mányozta  a  színjátszást.  Ez  néha  
hangsúly  kérdése.  Az  emberek  azt  
csinálják  a  legjobban,  amihez  a  leg-
jobban  értenek,  ennyi  az  egész.  

A  színészek  furcsa állatok.  Egy  szí-
nésszel  nem  dolgozhatsz  logikai  sí-
kon;  ez  lehetetlen.  A  legtöbb  kezdő  
rendező  azt  a  hibát  követi  el,  hogy  
logikai  megfogalmazásokkal  közelít  
a  színészhez.  De  a  színjátszás  telje-
sen  irracionális  mesterség.  Ha  elma-
gyarázod  a  színésznek  a  film  témá-
ját  vagy  alapeszméjét,  ez  egy  fikarc-
nyit  sem  segít  neki.  Ha  elmagyará-
zod,  hogy  a  házasság,  amiben  él,  bo-
nyolult  házasság,  hogy  pszichológiai-
lag  azért  keveredett  bele,  mert  me-
nekült  valamitől,  ez  nem  segít  rajta.  
Módot  kell  találni,  hogy  amikor  az  
ember  a  színésszel  beszél,  ez  végül  
valamiféle  viselkedésformát  eredmé-
nyezzen.  Egy  tapasztalatlan  rendező  
azt  mondja:  „Istenkém,  pedig  meg-
magyaráztam  neki,  hogy  ez  az  egész  
miről  szól.  Hogy  lehet,  hogy  mégis  
így  játssza?"  A  színész  az  eszével  
megérti,  de  mindez  nem  segít.  A  szí-
nészek  rendezése  sok  tekintetben  ir-
racionális  és  illogikus.  

—  Tudna  példát  mondani?  
—  Az  Ilyenek  voltunk-bem  nagyon  

jó  asszisztensem  volt:  Howard  Koch  
Jr.  aki  egy  korábbi  filmben  együtt  
dolgozott  Barbra  Streisand-dal.  A  
forgatás  első  hetében  eljutottunk  egy  
jelenethez,  amely  fogalmazásórán  
játszódik,  ahol  a  professzor  felolvas  
egy  novellát,  melyet  a  Róbert  Red-
ford-figura  írt.  A  lánynak,  Barbra  
Streisandnak  megszakad  a  szíve,  
mert  a  világon  mindennél  jobban  kí-
vánta,  hogy az  ő novelláját  válasszák  
ki.  Kirohan  az  osztályból,  egy  kerti  
ösvényen  a  papírkosárig,  és  fecnikre  
tépi  össze  a  novelláját.  A  kamera  
felemelkedik  az  arcába  és  itt  sírnia  
kell.  Az  asszisztens  odajött  és  azt  
mondta:  „Azt  hiszem  Barbra  egy  ki-
csit  feszült  az  ilyen  jelenetek  előtt.  
Egy  másik  filmben  a  sminkest  kellett  
hívnunk  a  műkönnyekkel,  mert  nem  
tud  sírni".  Én  azt  feleltem:  „De  tud  
sírni.  Aki  így  énekel,  az  tud  sírni."  
Elkezdtük  próbálni  a  felvételt,  s  
ahogy  dolgoztunk,  a  színésznő  a  sze-
mem  láttára  lett  egyre  zaklatottabb  
a  jelenetre  várva.  Tudja,  hogy  sírnia  
kell  és  azt  gondolja,  hogy  nem  tud.  
Nos,  az  ember  ilyenkor  hagyja,  csak  
főjjön magában.  Aztán  ha  tud  lazíta-
ni  a  könnyek  megjönnek  maguktól.  

Barbra  visszament  a  kiindulóhely-
zetbe,  egy  nagy  fa  mögé,  hogy  elő-
készüljön  a  felvételre.  Én  azt  mond-
tam  Howard  Koch-nak:  „Oké,  te  
vár j  itt.  Nem  fogom  azt  mondani,  
hogy  .indíts'  és azt  sem,  hogy  ,mehet'.  
Amikor  intek  a  kezemmel,  indítsá-
tok  el  a  kamerát".  Odamentem  a  fa  
mögé  és  Barbra  a  sminkest  kérte.  Én  
azt  feleltem  neki:  „Nem,  nincs  itt,  és  
nincs  is  szükséged  rá.  Várj  csak  egy  
percig."  Nos,  nem  tudom  ezt  egészen  
pontosan  elmagyarázni,  de  odaléptem  
mögé,  s  a  karommal  átfogtam  a  vál-
lát.  Gyengéden  átölelve  tartottam  ta-
lán  húsz  másodpercig,  és  egyszerre  
zokogni  kezdett.  Intettem  a  kezem-
mel,  hogy  indítsák  a  kamerát  és  el-
engedtem  őt.  Gyönyörűen  megcsinál-
ta  a  jelenetet,  egyetlen  felvétellel.  



Utána  az  asszisztens  odarohant  hoz-
zám,  és  megkérdezte,  hogy  mit  
mondtam  neki.  Nos,  igazából  nem  
tudtam  megmagyarázni,  de  a  film  
hátralevő  részében  a  hasonló  jele-
netekben  nem  'kellett  túl  sokat  ten-
nem  vagy  mondanom,  mert  miután  
egyszer  meggyőződött  róla,  'hogy  meg  
tudja  csinálni,  később  is  meg  tudta.  
A  végtelenségig  magyarázgathattam  
volna neki:  „Nézd,  ez a  novella  ezt  és  
ezt  jelenti  neked.  Azt  jelenti,  hogy  
az  egész  életed  csőd"  stb.  Mindez  
csak  görcsös  feszültséget  váltott  vol-
na  ki  belőle  —  hacsak  történetesen  
nem  pont  a  megfelelő  dologra  hibá-
zom  rá.  Ez  mindig  lehetséges.  De  
amit  magyarázni  próbálok,  az  az,  
hogy  a  rendezés  valamiféle  kettős  
beszéd,  egyfajta  emocionális  beszéd.  
Nem  lehet  logikus,  vagy  tényszerű.  

—  Honnan  tudja,  hogy  egy  színész-
nek,  mondjuk  Al  Pacino-nak  milyen  
rendezési  módszerre  van  szüksége?  

—  Ismerem  Pacino  munkáját,  is-
merem  képzettségét  és  a  múltját.  Tu-
dom,  hogy  ha  'bizonyos  dolgokat  
mondok  neki,  azokat  nem  hagyja  
meg  a  tényszerűség  szintjén,  hanem  
érzelmi  síkra  fordítja  le.  Felőrji  a  
dolgokat,  amíg  éltető  nedv  fakad  be-
lőlük,  ez  végül  viselkedésformát  
eredményez. 

—  Nem  kérdezi  meg  magukat  a  
színészeket,  hogy  milyen  rendezési  
módszer  válik  be  a  legjobban  szá-
mukra? 

— Nem  kérdezek  én  semmit,  ez  túl  
sok  felelősséget  róna  rá juk  és  fe-
szültséget  teremtene.  Az  ember  el-
kezdi  a  próbákat,  megpróbál  monda-
ni  nekik  valamit,  és  figyeli  az  ered-
ményt.  Hamarosan  rájön.  Hadd  ma-
gyarázzak  el  valamit  a  színjátszásról.  
Nagyon  le  fogom  egyszerűsíteni  a  
dolgot,  és  bevezetőül  azt  mondom,  
hogy  a  pszichoanalízis  eszméje  azon  
az  igazságon  alapszik,  hogy  ha  az  
ember  valamilyen  tudatalatti  dolgot  
tudatossá  tesz,  ez  magától  eltűnik.  

Mármost,  az  érzelem  a  tudatalatti  
terméke.  Az ember  rákésztetheti  ma-
gát  a  sírásra,  de  ami  általában  meg-
ríkatja,  az  egy  tudatalatti  mechaniz-
mus.  Nem  lehet  közvetlenül  előidéz-
ni.  Ezért  az  ember  a  színész  figyel-
mét  megpróbálja  valami  olyasmire  
összpontosítani,  ami  érzelmet  ered-
ményez,  mint  mellékterméket.  Minél  
keményebben  összpontosít  a  színész  
arra  a  valamire,  annál  több  érzelem  
támad  fel  benne.  De  sohasem  sza-
bad  hagyni,  hogy  a  színész  közvetle-
nül  törekedjék  az  érzelemre,  mert  
akkor  az eltűnik. Találni  kell  egy  fel-
adatot,  amit  véghezvigyen,  valami  
tennivalót  és  maga  a  tevékenység  
szüli  majd  az  érzelmet.  

Figyelje  meg  az  embereket,  amikor  
elkezdenek  mesélni  egy történetet  ar-
ról,  hogy  mi  történt  velük  aznap.  Ha-
marosan  kiábálnak  vagy  nevetnek  
vagy  izgalomba  jönnek.  Pedig  csak  
megpróbálnak  magával  közölni  egy  

Al  Pacino  és  Sydney  Pollack  a  Bobby  Deerfield  forgatása  közben  



történetet;  ez  a  feladatuk.  De ha  fél-
beszakítaná  a  beszélőt  és  azt  mon-
daná  néki:  „Figyelje  csak,  mi  megy  
végbe  magában!",  az  érzelmei  azon-
nal  szétfoszlanának.  Az  ember  nem  
tudja  megcsinálni  a  dolgot,  amikor  
tudja,  hogy  csinálja.  Ez  a  probléma  a  
színészekkel.  Az  ember  arra  kéri,  
hogy  lehetetlent  cselekedjenek,  vagy-
is  hogy  csináljanak  valamit,  miköz-
ben  tudják,  hogy  csinálják.  

—  Nem  próbál  néha  a  jelenetek  
eredeti  sorrendjében  forgatni,  úgy  
mintha  színpadi  előadást  rendezne,  
csak  azért,  'hogy  segítsen  a  színészek-
nek? 

—  A  rendező-színész  viszony  a  
színpadon  egészen  más,  mint  a  ren-
dező-színész  viszony  a  filmben.  A  jó  
színpadi  rendező  célja,  hogy  csök-
kentse  a  színésznek  a  rendezőtől  való  
függőségét.  Abban  a  pillanatban,  
amikor  a  színésznek  igazán  játszania  
kell,  amikor  már  vérre  megy  a  dolog,  
a  rendező  nincs  ott.  És  végül  is  a  
színésznek  képesnek  kell  lennie  rá,  
hogy  újra  meg  újra  .megismételje  az  
alakítását.  Ezért  nem  csupán  a  dara-
bot  kell  megértenie,  hanem  azt  is,  
hogy  pillanatról  pillanatra  hogyan  
csinálta  azt,  amit  csinált.  

A  filmben  a  színésznek  semmit  
sem  kell  megértenie.  Csak  egyszer  
kell  megcsinálnia  és  a  kamerának  
működnie  kell,  miközben  csinálja.  
Mindössze  erre  van  szükség.  Nem  
kell  megértenie,  hogy  hogyan  jut  el  
Á-ból  B-be,  mert  először  is  nem  
olyan  módon  fogja  eljátszani,  ahogy  
egy  színdarabban  tenné,  másodsor-
ban  pedig  nem  kell  megismételnie,  
legfeljebb  a  végleges  felvétel  és  a  
közelkép  számára.  Nagyon  gyakran  
a  színésznek  a  végleges  felvételkor  
felgyülemlett  energiája  még  tart,  
amikor  a  közelképet  megcsinálják.  
Nincs  huszonnégy  órás  várakozás,  
mint  egy  darabnál.  Harmadsorban  az  
ember  azt  kívánja,  hogy  a  színész  
maximálisan  függjön  tőle,  a  rende-
zőtől,  mert  nem  a  jelenetek  eredeti  
sorrendjében  folyik  a  forgatás.  Az  
embernek  nincs  alkalma  az  egészet  
egyben  látni, csak  akkor,  amikor  már  
túl  késő,  így  hát  elméletileg  a  rende-
ző az  egyetlen  ember,  aki  tudja,  hogy  
az  egész  hogy  fog  festeni,  amikor  
végül  is  összeáll.  A  rendező  azt  akar-
ja,  hogy  a  színész  elveszett  ember  
legyen.  Másszóval  a  filmrendezésben  

az  ember  függőséget  próbál  teremte-
ni,  a  színpadi  rendezésben  pedig  meg  
akar  szabadulni  a  függőségtől.  

A  legfontosabb  dolog,  amivel  az  
ember  elkezdi  a  színjátékot,  az  az,  
amit  független  cselekvésnek  hívnak  
—  nos,  ez  óvodás-színjátszás.  Abban  
a  pillanatban,  hogy  az  ember  ad  a  
színésznek  valami  tennivalót,  amit  
tényleg  megtehet,  evvel  eltereli  a  fi-
gyelmet  a  jelenetről,  és  a  jelenet  ma-
gától  kezd  el  megtörténni.  A  bonyo-
lultabb  színjátszásban  az  ember  a  
független  cselekvést  a  személyiség-
ben  belülre  viszi,  s  így  ez  független  
érzelmi  cselekvéssé  válik.  Ha  egy  szí-
nésznő  a  Rómeó  és  Júliában  játszik,  
adj  neki  egy  krumplit  és  egy  kést,  
és  mondd  azt:  „Hámozd  a  krumplit,  
és  ne  játszd  a  jelenetet."  Adj  neki  
bármit  csak  ne hagyd,  hogy  álljon,  és  
Júliát  játssza,  mert  az  borzalmas  
lesz.  Mire  megtanulja,  hogy  ne  csak  
eljátssza,  hogy  a  krumplit  hámozza,  
hanem  tényleg  hámozza  a  krumplit,  
és  vigye  az  ördög  a  jelenetet,  akkor  
a  krumplihámozást  belülre  lehet  vin-
ni, és  hagyni,  hogy érzelmi,  független  
cselekvéssé  váljék.  Ez  az,  ami  meg-
kezdi  az  igazi  jellem  és  az  igazi  ér-
telem  megteremtését  a  színjátszás-
ban.  így  tehát  egy  jelenet  megrende-
zésében  néha  a  legjobb  dolog  egy  
akadály. 

—  Általában  hosszú  ideig  próbál?  
—  Nem  szeretek  sokat  próbálni  

filmnél  de  figyelembe  veszem  a  szí-
nész  szükségleteit.  A  Bobby  Deer-
fieldnél  sokat  próbáltunk,  mert  Pa-
cinonak  sok  próbára  van  szüksége,  
ö  alapjában  véve  színházi  színész,  
és  minél  többet  próbál,  annál  spon-
tánabb  lesz.  Az  Ilyenek  voltunk-at  
egyáltalán  nem  próbáltuk.  Hosszú  
párbeszédes  jelenetnél  általában  kü-
lön  is  dolgozom  a  színészekkel,  mi-
után  mindenkit  kiküldtem  —  opera-
tőrt,  stábot,  még  a  script  girl-t  is.  
Tizenöt-húsz  percet  töltünk  így, néha 
egy  órát  is.  Nagyjából  felvázoljuk  a  
dolgot,  elpróbáljuk  a  jelenetet,  de  
nem  hajtjuk  túl  a  próbákat.  Aztán,  
miközben  a  stáb  bevilágítja  a  színhe-
lyet,  én  megosztom  az  időmet  az  
egyik  és  a  másik  színész  öltözője  
között,  bár  nem  szükségszerűen  
azért,  hogy  mindkettőjüknek  ugyan-
azt  mondjam.  Miután  a  színen  va-
gyunk,  rendezünk  még  egy  könnyű  
próbát,  de  még  mindig  nem  hagyom  



Robert  Redford  és  Barbra  Strelsand  az  Ilyenek  voltunk  egyik  jelenetében  

őket  játszani.  Aztán  végül  elindítjuk  
a  kamerát,  és  akkor  látom  a  játékot  
az  első  alkalommal.  

—  Sokszor  felhasználja  a  végső  
filmben  ezeket  az  első  felvételeket?  

—  Gyakran.  Ezek  tulajdonképpen  
végig  gondolt  jeleneték,  s  azt  is  hadd  
magyarázzam  meg, mindjárt,  hogyan.  
Amikor  az  ember  színházi  előadást  
rendez,  az  első  olvasóprőbán  általá-
ban  valamiféle  csodálatos  spontanei-
tás  mutatkozik.  Ha  a  darab  jó,  az  
ember  azt  gondolja  magában:  „Ez  
fantasztikus  lesz.  A  férfiszínész  re-
mek,  a  színésznő  pompás."  Aztán  
megy  a  munka,  és  az  ember  elkezd  
kérdéseket  feltenni  és kérdésekre  vá-
laszolni.  Ha  megfigyeli  ugyanazt  a  
társulatot  a  próbák  második  hetében  
—  ha  a  társulat  tisztességesen  pró-
bál  —,  az  ember  valószínűleg  azt  
mondja:  „Itt  valami  nagy  csapás  kö-
zeleg."  Az  alkotó  folyamatban  min-
den  szétesik  a  sok  kérdéstől.  Több-
nyire  négyhetes  folyamat,  amíg  az  
egész  rekonstruálódik.  

A  filmnél  nem  áll  ennyi  idő  ren-
delkezésre.  Indítani  kell  a  kamerá-
kat,  mielőtt  még  az  előadás  megkér-
dőjelezi  önmagát;  másként  nagyon  
gyorsan  elindulhat  a  lejtőn.  Én  sze-
retem  a  megfelelő  számú  kérdést  és  
választ,  de  nem  túl  sokat,  mert  a  
filmnél  nincs  meg  a  négyhetes  pró-
baidőszak  luxusa.  Megpróbálok  ele-
gendő  információt  adni  ahhoz,  hogy  
olyan  előadást  teremtsek,  amelynek  
spontaneitása  van,  de nem  olyan  elő-
adást,  amely  aggodalomba  hergeli  
önmagát  a  négyhetes  színpadi  próba-
időszak  kellős  közepén.  

— ö n  erőteljes  szinészegyéniségek-
kel  dolgozott  együtt,  akiket  nehéz  
embereknek  tartanak:  Barbara  Strei-
sand,  Jane  Fonda,  Róbert  Mitchum,  
Búrt  Lancaster.  Hogyan  foglalkozik  
azokkal  a  színészekkel,  akik  nem  
könnyen  fogadják  a  rendezői  irányí-
tást,  vagy  ahogy  egyes  körökben  
mondogatják,  nincsen  magas  befolyá-
solhatősági  hányadosuk?'  

—  Mindenkinek,  akit  most  megne-
vezett,  magas  befolyásolhatósági  há-
nyadosa  van.  Ha  Barbara  Streisand  
a  sminkszobában  volt  reggel  fél  hét  
óta,  nyolckor  bejön  a  színre  és  meg-
kérik,  hogy  bújjon  a  takaró  alá,  kö-
vetkezik  egy  szerelmi  jelenet,  ő  pe-
dig  didereg  és  gátlásos,  de  bebújik  a  
takaró  alá,  esze már  a  jeleneten  jár,  
és  erre  odajön  valami  pasas,  az  or-
ra  alá  dug  egy fénymérőt, akkor  per-
sze,  hogy  könnyen  kiszalad  a  száján,  
hogy  „menjen  innen  a  pokolba."  
Mindez  nem  jelenti  sem  azt  hogy  
nehéz  ember,  sem  azt,  hogy  nem  be-
folyásolható.  Csak  azt  jelenti,  hogy  
színésznő,  aki  valami  nagyon  nehe-
zet  próbál  véghezvinni,  és  valaki  
nem  érti  meg,  hogy  milyen  nehéz  is  
ez  a  dolog.  És  mégis,  hamarosan  az  
emberek  azt  fogják  mondogatni,  
„Barbara  Streisand  lehetetlen  alak."  
A  puszta  tény  az,  hogy  azok  a  szí-
nészek, akiket  említett,  keményebben  
dolgoznak,  mint  bárki  más  akit  is-
merek.  Ha  az  ember  tud  annyit  mint  
ők  vagy  többet,  akkor  semmi  baja  
sem  lesz  velük.  De  isten  segítse,  ha  
kevesebbet  tud!  

Fordította:  ZILAHI  JUDIT  



TELEVÍZIÓ 

„Numen  adest"  
Most  olvasom  Wolf-

gang Hildesheimer  köny-
vét  Mozartról.  Sok  száz  
oldalon,  megvesztegető  
német  alapossággal,  a  
lángelme titkát  igyekszik  
ellesni.  Elolvasott,  ki-
jegyzetelt  minden  Mo-
zart-levelet  —  amiket  
Mozart  írt,  amiket  hozzá  
írtak  —  keresi  a  nyo-
mát:  hogyan  és miért  lett  
a  „Don  Jüan",  mik  a  
belső  indítékai  a  nagy-
szerű  G-moll  szimfóniá-
nak,  <a  vonósnégyesek-
nek.  Sehol  semmi  nyom!  
Az  „Idomeneo"  egyik  
nagy  áriája  azért  szüle-
tett,  mert  az  agguló  te-
noristának,  Raaf  úrnak  
kellett  egy  hozzá  méltó  
ária,  —  sebtiben  meg-
írta  hát!  Míg  a  Don  
Jüan  készül,  levelei-
ben  anyagi  ügyeivel  
bajlódik,  felesége,  a  csa-
podár  Constanze,  beteg-
sége  aggasztja,  s  pénzt  
kunyerál  valamelyik  jó-
tevőjétől.  Hol  lehet  ra j -
takapni?  hol  nyilatkozik  
meg  végre  a  lángelme,  a  
tünemény,  vagy  ahogy  
elnevezték:  a  „földi  ván-
dor"?  Az  élete  ismert,  
sok-sok  apró  részletében  
is,  de  az  alkotó?  Ifjú  
még,  csodagyerek,  ké-
szül  a  „Lucio  Silla".  S  
miről  bolondozik  a  be-
mutató  előtt,  húgához  
írt  levelében?  „ ..  .távoz-
tunk  Firmian  gróftól,  
hazafelé  tartottunk,  s  
képzeld,  mi  történt?  Be-
mentünk  a  házba!  Isten  
veled  szívem  mája,  légy  
mindig  az  én  kis  hú-

gocskám,  s  most  vakarj  
meg  gyorsan,  mert  visz-
ket." 

Hildesheimer  vizsgá-
latai  végén  is  tanácsta-
lan  —  „numen  adest!",  
ennyit  mondhatna.  De  
ezt  Szőnyi  Erzsébet  ze-
neszerző  és  professzor  
kimondta  Kocsis  Zoltán-
ról  és  Ránki  Dezsőről,  
amikor  fagatták:  mi  is  
lehet  a  titka  a  két  akkor  
még  süvölvény  muzsi-
kusnak?  ö  is  eljutott  —  
akárcsak  Mozart  eseté-
ben  Hildesheimer,  vagy  
mi  most,  a  tévé  példás  
riportfilmjét  nézve,  hall-
gatva  —  a  megmagya-
rázhatatlanig,  hogy  a  
„numen"  van  jelen,  va-
laminő  istenség  szól.  

Pedig  ez  a  két  ifjú  
éppoly  kevéssé  istenség,  
mint  hajdan  a  kölyök  
Mozart,  a  kölyök  Liszt.  
Nagyon  is  természete-
sek,  blue-jeans-es  srá-
cok,  akik  a  tartózkodó,  
tapintatosan  háttérbe,  
vonuló  műsorvezetőnek  
—  nevét  és  módszerét  
érdemes  feljegyezni:  
Bruno  Monsaingeon  —  
úgy  beszélnek  a  zenéről,  
mint  a  ping-pong  csatá-
ikról,  s  akikről  senki  
sem  mondaná,  ha  világ-
körüli  útjaikon  leszáll-
nak  valamelyik  jetrői  
(éppúgy  nem  mondaná,  
mint  a  delizsáncról  le-
kászálódó  Mozartról,  
Lisztről),  hogy  rövidesen  
valamelyik  hangver-
senyteremben  a  zene  
csodáját  —  engedtessék  
meg  e  szó!  —  celebrál-

ják,  hogy  képességüfc,  
korok  lelkében  való  ott-
honosságuk  megmagya-
rázhatatlan,  hogy  a  lí-
raian,  csodálkozón  szőke  
Ránki  Dezső  kamaszlel-
kében  ott  él  a  bonyolult,  
titokzatos  Schumann,  s  
úgy  él,  akár  Mozart  
vagy  Liszt,  olyan  egy-
szerűen,  magától  értető-
dően  —  s  hogy  a  vagá-
nyosan  kamaszos  Kocsis  
Zoltán  mindent  tud  
Beethovenről,  Bartókról,  
Kurtág  Györgyről,  s  
többet  közöl  róluk  ve-
lünk, ámuló  hallgatóival,  

mint  vaskos  könyvek  tu-
dósai;  annyit  tud,  mint  
amennyit  maga  Beetho-
ven,  Bartók  se  tudha-
tott,  s  mindketten  —  
egyik  is,  másik  is  —  if-
jan  részeltetnek  abban  
az  örömben,  amiben  va-
laha  az  érett  Dohnányi,  
Giesking,  Elly  Ney,  
Backhaus  részesített.  

Üjra  meg  újra  az  ifjú  
Mozart  jut  eszünkbe  a  
riportfilmet  nézvén,  Mo-
zart  egyszerűsége,  em-
beri  mindennapisága.  
Ránki  Dezső  hatalmas  
zongoraraktárban  keresi  
a  megfelelő  zongorát,  
hisz  milyen  boldog  a  
hegedűs,  aki  magával  
viheti  meghitt,  megszo-
kott  hangszerét.  Sorra  
próbálja  a  zongorákat,  
azt  a  megfelelőt,  illetve'  
melynek  billentyűit  
érintve  Ránki  Dezső  le-
het,  senki  más,  hisz  a  
hangszer  is  engedelmes-
kedett.  S  erről  úgy  be-
szél,  mintha  pingpong  

•ütőit  keresgélné:  me-
lyikkel  vívhat  győzte-
sebb  csatát?  Kocsis  Zol-
tán  orgonát  próbál  ki,  
majd  a  tapintatos  mű-
sorvezető  kérésére  „zon-
gorára  teszi"  Mozart  
egyik  nem  igen  ismert  
szimfóniáját,  aztán  
gyermekesen  játszva  az  
ötlettel,  kamaszosan  fer-
de  mosollyal,  zongorán  



szólaltatja  meg  Ravelt,  
s  éppúgy  zenekart  hal-
lunk,  mint  amikor  még  
egy  próbát  vállal:  elzon-
gorázza  az  „Isten  alko-
nyá"-nak  bonyolult  fi-
náléját  —  eltűnve  a  ze-
nében,  egymaga  a  hatal-
mas  zenekar!  —  majd  
hirtelen  abbahagyja  és  
ferdén  mosolyog:  „hát  
nem  olyan  nagy  eset,  
ennyi  volt  az  egész!"  
Valahogy  így  próbálgat-
hatta  a  kamasz  Mozart  
egyik  főúri  jótevője  há-
zában  a  csembalókat  —  
így  írhatta  le,  fejből,  
egyszeri  hallás  után,  a  
titkolt-titkos  zenét,  Al-
iegri  „Miserere"-jét.  
„Hát  nem  egyszerű  —  
mosolyoghatott  ő  is  —  
csak  meg  kell  találni  a  
megfelelő  hangszert,  
csak  jól  oda  kell  figyelni  
a  Sistinában.  Aztán  
megy  az  magától!"  

Kettős  arckép,  a  ri-
portfilm  címe.  S  való-
ban,  két  zenei  tünemény  
arcképét  kaptuk  —  arc-
képet,  tehát  két  ifjú  em-
ber  arcát.  „Űj  csillag  
tűnt  fel"  — írta  valame-
lyikükről  egyik  francia  
lap,  de  írhatta  volna  
mindkettőjükről.  Üj  
csillagok  —  de  nem  
sztárok.  S  ez  ennek  a  
vonzó  filmriportnak  —  
nem  akárki,  Marcel  Ca-
mus  a  rendezője  —  leg-
szebb  tulajdonsága:  be-
mutatja  a  világ  zenei  
életének  két  földönjáró  
csillagát,  de  egy  pilla-
natra  sem  a  zeneélet  
megcsodált  sztárjait,  két  
fiatal  zongoristát  csak,  
akikről  még  Szvjatosz-
lav  Richter  is  —  az  élő  
legnagyobbak  közt  is  a  
legnagyobb  —  csak  cso-
dálattal  szólhatott,  mint-
egy  magához  ölelve  a  
jövendőt.  A  jövendőt,  
mely  máris  a  mával  
egyenlő. 

THURZÖ  GÁBOR  

Bolhából elefánt 
Messinger  István,  Szálkái  Sándor  rendező  és  

Kállai  István  dramaturg  tévészatírájának  —  az  
Elefántnak  —  központjában  egy  kisvárosi  állat-
kertigazgató  áll,  akinek  karrierjéhez  éppen  kapó-
ra  jönne  a  Budapesten  ülésező  nemzetközi  zooló-
gus  kongresszus  tervezett  látogatása  a  jelzett  kis-
városban.  E  látogatástól  reméli  ugyanis  áthelyezé-
sét  a  fővárosba.  Állatkertje  büszkesége,  Jumbó,  az  
elefánt  azonban  különös  bűntény  áldozata  lesz.  A  
látogatást  megelőző  egyik  éjszakán,  lemoshatatlan  
festékkel,  az  igazgató  becsületét  sértő  feliratokat  
festenek  a  béketűrő  állat  hátára.  E  kitűnő  ötlet  há-
tára  viszont  az  alkotók  ültetik  fel  a  karrierista  
igazgatót,  s  még  két  mulatságos,  eleven  figurát;  
a  becsületben  megőszült  állatápolót  és  a  szenilis,  
egykori  festékgyárost.  A  színészek  meg  hálásak  e  
szerepekért;  Öze  Lajos,  Páger  Antal  és  Major  Ta-

Páger  Antal  és  Major  Tamás  

más  kedvükre  alakíthatják  azokat,  így  aztán  né-
mely  gesztusukból,  hanglejtésükből,  mimikájukból  
vissza-visszaköszönnek  korábbi  sikeres  szerepeik.  

Az  oka  ennek  az,  hogy  az  alkotók  nem  elégedtek  
meg  rövid  vígjátékra  való  ötletükkel.  Mondaniva-
lójukat  ezért  „bővíteni"  és  „mélyíteni"  kezdték.  
Jó  néhányszor  látott  alakok  és  szituáció  patronját  
helyezték  el  benne,  mintegy  töltelékül,  a  talpnya-
ló  beosztottat,  a  kisvárosi  vezetők  dínom-dánom-
ját,  a  háttérből  irányító  feleséget;  s  ezzel  a  vetítési  
idő  máris  egyórányira  duzzadt.  A  „mélyítésről"  
azonban  megfeledkeztek.  
Ilyen  előzmények  után  csak  felemás  alkotás  szü-
lethetett:  mert  a  jó  ötlet,  a  színészek  kiemelkedő  
játéka  a  gondtalan  esti  szórakozást  biztosítja  
ugyan,  de  éppen  ugyanezen  alkotógárda  korábbi  
jól  sikerült  rövid  szatírái  alapján  többet  vártunk  
tőlük.  Talán  majd  legközelebb  megint  sikerül.  

SÓLYOM  GÁBOR  



Holló a  hollónak 
A  két  világháború  

közti  magyar  társadat  
lomról  annyit,  miszerint  
„holló  a  hollónak  nem  
vájja  ki  a  szemét",  hogy  
úgy  mondjam,  régesrég  
tudtunk.  De  miként  fej-
lődik  valaki  „hollóvá"?  
Például  az  olyan,  a  har-
mincas  évek  if jú  értel-
miségét  joggal  képviselő  
figura,  mint  dr.  Gerő  
Ambrus,  ez  a  politikai-
lag  naiv,  de  jó  szándékú  
és  lelkes,  a  nép  gondjai-
ra  nyitott  szemű,  a  re-
formeszmék  iránt  fogé-
kony  pályakezdő  állat-
orvos,  a  Sarkadi-novel-
la,  illetve  az  abból  ké-
szült  (földúsított,  más  
időbe  transzponált,  ki-
egészített)  tévéjáték  hő-
se.  Ha  vele  kapcsolatban  
föltehető  olyan  kérdés,  
amelyre  ma  még  fontos  
válaszolni,  hát  legin-
kább  az,  hogy  szükség-
szerűen  kötött-e  ki  ez-
zel  a  — szubjektíve  két-
ségkívül  őszinte  —  el-
lenzékiséggel  a  gömbösi  
reformdemagógia  kikö-
tőjében?  Mi  tette  vakká  
annak  veszélyével  szem-
ben,  hogy  a  „magyar  
élet",  mint  hivatkozási  
alap,  együvé  tereli  a  
konzervatív  módra  nép-
nyúzó  „vén  csáklyások-
kal",  és  a  modernebb  
köntösbe  burkolózó  fa-
sizoid  gárdával?  

Az  ifjú  állatorvos  tör-
ténetének  mélyén  ez  a  
fejlődési  vonal  lappang  
— sajnálatos,  hogy  a  fil-
men  csak  jelzéseket  ka-
punk  róla.  Holott  en-
nek  ábrázolása  érzékel-
tethetné,  hogy  bár  idő-
ben  meglehetősen  távo-
li,  ami  lepereg  előttünk,  
van  e  folyamatnak  
modellként  is  értékelhe-

tő  vetülete.  Pontosab-
ban:  volna,  ha  az  átál-
lás  hipokrízisét  próbál-
nák  az  alkotók  árnyal-
tan  bemutatni;  azt,  aho-
gyan  megdolgozzuk  ön-
magunkat,  ideológiát  
gyártunk  ahhoz,  hogy  a  
iegkirívóbb  vargabetűt  
is  nyílegyenes  vonalként  
könyvelhessük  eL,  s  mire  
nekilendülünk  a  más  tá-
borba  röpítő  tettnek,  ezt  
már  orcapirulás  nélkül  
tehessük.  A  tévéfilm  
hosszasan  részletezi  az  
elrugaszkodási  pontot:  a  
romlatlan,  jó  szándékú  
ifjú  hétköznapjait,  aki  
gesztusaival  hitelre  tesz  
szert  a  parasztok  előtt.  
Látjuk  a  végeredményt,  
ahol  Gerő  Ambrus  dob-
bant:  képviselőként  be-
illeszkedik  azok  sorába,  
akik  ellen  harcolni  
akart,  s  a nép  érdekeivel  
többé  nem  törődik.  

Izgalmas  és  talán  nem  
évülő  mondanivalót  az  
kínált  volna,  ha  az  utat  
láthatjuk,  amit  e  két  
pont  között  megtesz  hő-
sünk.  Ha  megismerke-
dünk  „fejlődésének"  
pszichológiai  motiváció-
jával,  ha  látjuk,  meny-
nyire  voltak  jellemében  
eleve  is  adottak,  s  mi-
lyen  vonásaiban  lap-
pangtak  a  hollóvá  válto-
zás  feltételei?  'Ha  a  tár-
sadalmi  háttérből  nem  a  
jól  ismert  kliséket  vo-
nultatja  fel  a  film,  ha-
nem  mélyebbre  ás  és  
elemezni  próbálja  a  po-
litikai  légkört  is.  Hiszen  
Gerő  Ambrusnál  tapasz-
taltabb  értelmiségiek  is  
bejárták  ugyanazt  az  
ívet;  az  „Űj  szellemi  
front"  ismeretes  kaland-
ja  éppen  1935-ben  zaj-
lik,  amikor  a  filmen  lát-

ható  választási  komédia,  
s  tudjuk,  hogy  azok  az  
írástudók,  akik  bátor  
szociográfiáikkal  sza-
vuknak  aranyfedezetet  
szereztek,  erkölcsi  tőké-
jüket  ekkor  a  gömbösi  
blöff  szavatolására  fek-
tették  be,  s  az  ifjú  ér-
telmiség  éppen  őket  kö-
vetve,  példájukon  fel-
buzdulva  tévedt  e  kétes  
lobogó  alá.  

Csalódásunk  legfőbb  
oka,  hogy  éppen  erre,  
vagyis  a  lényeg  kibontá-
sára  nem  maradt  az  al-
kotóknak  —  energiájuk  
(figyelmük?  kedvük?  te-
rük?).  Pedánsan  meg-
oldott,  képi  leckefel-
mondást  láttunk  másfél  
órában;  csendőrterrort,  
úri  önzést,  paraszti  ke-
serveket  oly  módon,  
ahogy  azt  filmjeinken  
haminc  év  óta  ábrázolni  
szokás.  A  film  emléke-
zetes  pillanatai  egy-egy  
színészi  alakításhoz  fű-
ződnek;  Gyabronka  Jó-
zsef  például  megkísérel  
érzékeltetni  valamit  a  
főhős  jellemének  ellent-
mondásosságából.  Mádi  
Szabó  Gábor,  Szomba-
thy  Gyula,  Szirtes  Ági  
jó  felvillanásai  marad-
tak  meg  bennünk  ha-
sonlóképp.  Az  elvétett  
ritmusú  rendezés  (Hor-
váth  Tibor),  a  közhelyes  
beállítások  sorát  produ-
káló  operatőri  munka  
(Mezei  István)  számlá-
jára  is  írható,  hogy  a  
bemutató  nemcsak  a  
cselekmény  feszültsé-
geivel,  de  a  potenciáli-
san  benne  rejlő  szellemi  
izgalmakkal  is  adós  ma-
radt. 
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Viszontlátásra,  drága  
A  csapda  megint  nyit-

va . . .  S  mi  megint  csak,  
minden  eddigi  volt  fo-
gadkozásunk  ellenére,  
hogy  tudnillik  majd  fi-
gyelünk,  majd  elkerül-
jük,  újra  belehullunk.  
Miként  ezúttal  is  a  ren-
dező,  meg  kellemetlen  
árnyéka  a  kritikus.  

A  csapdát  pedig  ismét  
egy  nagy  mű  más  mű-
fajbeli  újrafogalmazása  
jelenti.  Vannak  csábító,  
mondanám:  ellenállha-
tatlan  művek,  amelyek  
kínálják  magukat,  mint-
egy  sürgetnek  a  tettre,  
hogy  ne  hagyjuk  meg  
őket  eredeti  formájuk-
ban  —  s  mint  adott  
esetben  —  a  nézői  em-
lékezetben. 

Most  is,  lám,  egy  ilyen  
vonzó,  a  filmben  is  
újabb  nagy  lehetőséget  
ígérő  mű.  Tersánszky  az  
időben  rang  szerint  egy-
re  magasabbra  növekvő  
regénye  (szűkszavú,  alig  

száz  nyomtatott  oldalra  
mért  munkája)  a  Vi-
szontlátásra,  drága,  arra  
hívta  Maár  Gyula  ren-
dezőt,  hogy  általa  és  rá  
hagyatkozva  mondja  el  
érzéseit,  gondolatait  a  
háború  embert  deformá-
ló  természetéről.  

A  szándék  értelmes,  
nemes,  vagyis  az  új já-
formáló  úgy  közelített  a  
műhöz,  ahogyan  kell  és  
illendő.  Valami  általá-
nos  érvényű  gondolatot  
kívánt  megfogalmazni  
—  regényesen.  Csak  a  
csapda  nem  szándéká-
ban,  de  a  választásban  
rejlik.  Amikor  egy  
ilyenféle  vállalkozás  
ügyében  dönteni  kell,  az  
első  szempont,  a  szem-
lélet  azonossága  után  —  
a  stílus.  Maár  nyilván-
valóan  meghatott  szere-
tettel  kötődik  e  műhöz.  
Dicséretére  váljék.  És  
mégsem  döntötte  el,  il-
lenek-e  ők  ketten  (már  

tudniillik  az  író  és  ren-
dező)  egymáshoz.  Ter-
sánszky,  a  regényből  ki-
tetszik,  nem  szereti  hő-
seit,  bár  érti  azokat  —  
példázatnak  fogván  fel  
sorsukat  —,  míg  a  ren-
dező  szeretni  akarja  
őket,  de  cselekvéseiket  
nincs  kedve  érteni.  A  
választás  tehát  nem  volt  
szerencsés.  Maár  érzel-
mesebb  annál,  semhogy  
Tersánszkyval  szót  ért-
hetne.  Ami  annál  kese-
rűség,  nála  csak  szomo-
rúság,  ami  amott  irónia,  
itt  csak  kényszeredett-
ség.  Maár  egyszerűen  
nem  hiszi  el,  hogy  e  cso-
dás  képességű  magyar  
író  kíméletlen  lehet.  
Voltaképpen  igaza  is  
van,  mert  a  szó  mai  ér-
telmét  tekintve  nem  kí-
méletlenség  ez,  csakhogy  
Tersánszky  humanizmu-
sa  sajátos  formákban  je-
lentkezett.  Az  ő  ember-
szeretete  keményen  ros-
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tált.  Tagadta  az  önzést,  
kicsinyességet,  a  gyen-
geséget.  És  akart,  mert  
ítélkezni  —  éppen  az  
arra  érdemesek  védel-
mében.  Ez  a  —  hogy  is  
jelezzem  —  szelektív  
humanizmus  teszi  oly  
erőteljessé,  látszólag  já-
tékos  írói  koncepcióját.  

Másfajta  módon  —  
ennek  felismerése  és  el-

vállalása  híján  —  nem-
igen  lehet  hozzá  egyen-
rangúan  közelíteni.  

Maár  Gyula  megha-
tottan  és  megbocsájtóan  
szemléli  Tersánszky  fi-
guráit.  Fáj  a  szíve  értük,  
így  aztán  elveszti  —  
vagy  pontosabban  szól-
va:  szem  elől  téveszti  —  
a  rejtve-bújtatva  is  je-
lenlevő  és  e  regényt  
olyan  különleges  erővel  
gazdagító  iróniát.  

A  film  pedig,  tán  épp  
ennek  az  erőnek  elveszí-
tésével  lassú,  fáradt  és  
szomorú  lett.  

A  kritikus  is  ugyaneb-
ben  a  csapdában  vergő-
dik.  Szeretné,  ha  e  mű  
a  tévében  is  utat  talál-
na  közönségéhez.  Ám  ha  
nem  tud  egyetérteni  a  
produkcióval,  de  rokon-
szenve  mégis  valóságos:  
dicséri  az  írót,  a  színé-
széket  és  érzi  a  zavart,  
hogy  tán  végül  valami  
helyett,  valamiért  „cse-

rébe"  mondja,  amit  
mond.  Pedig  néhány  va-
lóban  emlékezetes  pilla-
nat,  két  jeles  színészi  
teljesítmény  —  Bánsági  
Ildikó  stílustévedéseken  
is  tehetséggel  magát  át-
küzdő  alakítása,  vagy  a  
mű  szellemét  tán  leg-
jobban  megértő  s  a  rej-
tőzködő  iróniát  is  érvé-
nyesítő  Jordán  Tamás  
munkája  —  mégiscsak  
figyelemre  érdemes  pro-
dukcióvá  alakítja  a  fil-
met. 

HÁMORI  OTTÓ  

M H P ^ V . .  Ü l  
A  CÍMLAPON:  
Görbe  Nóra  az  A r a m -
ü t é s  ctmű  Bacsó  Pé-
ter-film  főszereplője.  
(Inkey  Alice  felvétele)  

filmvilág 

XXI.  évf.  18.  sz.  Film-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hó-
nap  l-én  és  15-én.  
Főszerkesztő: 
Hegedűs  Zoltán.  
Kiadja  a  Lapkiadó  Vál-
lalat.  Felelős  kiadó:  
Siklósi  Norbert.  
Szerkesztőség  és  ki-
adóhivatal  :  Budapest  
VII.,  Lenin  körút  9—11.  
Teleíon:  221-285.  Levél-
cím:  1906  Postafiók  223.  
Terjeszti  a  Magyar  Pos-
ta.  Előfizethető  bármely  
postahivatalnál,  a  kéz-
besítőknél,  a  Posta  hír-
lapüzleteiben  és  a  Pos-
ta  Központi  Hírlap  Iro-
dánál  (1900  KHI,  Buda-
pest  V„  József  nádor  
tér  1.)  közvetlenül  vagy  
postautalványon.  vala-
mint  átutalással  a  KHI  
215-96  162  pénzforgalmi  
jelzőszámlára.  Előfizeté-
si  díj  '/,  évre  24.—  Ft.  
Külföldön  terjeszti  a  
„Kultúra"  Külkereske-
delmi  Vállalat,  H—1389  
Budapest,  Postafiók  149.  

78.3097 
Egyetemi  Nyomda  
Budapest 

Felelős  vezető:  
Sümeghi  Zoltán  igazgató  
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Kazinczy  Ferenc  Fogsá-
gom  naplója  című  mű-
véből  Szentmihályi  Sza-
bó  Péter  írt  tévéfilmet  
Rendező:  Babiczky  
László.  Főszereplők:  
Maszlay  István,  Dávid  
Kiss  Ferenc,  Mádi  Sza-
bó  Gábor,  Molnár  Pi-
roska,  Velenczei  István  
és  Szilágyi  Tibor.  Ope-
ratőr:  Illés  János.  

Maszlay  István  

Dávid  Kiss  Ferenc  
és  Maszlay  István  
(Varga  Zoltán  felvételei)  Fogságom  naplója  
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