
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. 
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A  CÍMLAPON:  
Görbe  Nóra  az  A r a m -
ü t é s  ctmű  Bacsó  Pé-
ter-film  főszereplője.  
(Inkey  Alice  felvétele)  
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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.  
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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  




