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JÁTÉKFILM  ÉS  KÖZÖNSÉG 
Akárhogy  is  csűrjük-csavarjuk  a  

számokat,  akárhogy  is  sorjáztatjuk  
a  racionális  magyarázatokat,  a  tény  
akkor  is  tény  marad:  a  magyar  já-
tékfilmek  látogatottsága  aggasztóan  
alacsony,  sőt  1978-at  tekintve  szinte  
rémisztő  zuhanásnak  vagyunk  szem-
tanúi.  Noha  egy  év,  sőt  gyakorlati-
lag  hat  hónap  eredményei,  ponto-
sabban  eredménytelensége  elmélet-
ben  nem  szabadna,  hogy  pánik-
hangulatot  keltsen,  mégis  nyilvános  
fórumokon  és  belső  vitákon  egyaránt  
érzékelhető  valamiféle  elbizonytala-
nodás.  Aminek  majdhogynem  termé-
szetes  következménye  a  vádaskodás,  
az  egymásra  való  gúnyos  mutogatás,  
s  ami  a  legrosszabb:  a  helyzet  cini-
kus  „tudomásulvétele".  

Ilyen  hangulati  tényezők  mellett  
—  mint  mindig  —  hamar  megjele-
nik  az  a  rossz  polarizáció,  amely  
fölé  semmiféle  józan  szembenézés,  
értelmes  eszmecsere  nem  verhet  hi-
dat.  Nevezetesen  egyfelől  az  arisz-
tokratikus  gőg,  az  értékteremtésnek  
kicsiny  és  még  kisebb  körökre  tar-
tozó  ügyként  való  felfogása,  egyálta-
lán  az  a  sziget-tudat,  amely  egyaránt  
követeli  a  kivételezettség  és  a  meg  
nem  értettség  kitüntető  stigmáit.  
Másfelől  pedig  unos-untalan  fölme-
rül  a  közönség  fogalmának,  a  „társa-
dalmi  megrendelésnek"  fetisizálása,  
amely  jobbára  az  igényeknek,  a  
„megrendelésnek"  egy-egy  tényező-
jét  abszolutizálja,  és  a  hatvanas  
években  minden  tekintetben  nagy-
korúvá  vált  magyar  filmművészetet  
—  immanens  értékeivel  egyetemben  
—  ennek  rendelné  alá.  

Természetesen  e  két  véglet  között  
sok  „átmenet"  található,  szinte  túl  
sok!  A  magyarázatok  zavarbaejtően  
sokrétűek,  s  az  igazságnak  egy-egy  
vonatkozását  minden  bizonnyal  kép-
viselik  is.  Például  a  most  következő  
négy  —  sommás  kifejtésben:  

Elsőként  körüljárandó  az  a  rend-
kívül  fontos  és  a  kérdés  szempontjá-

ból  nyilván  alapvető  jelentőségű  
tény,  hogy  a  magyar  játékfilm,  
amely  az  ötvenes  években  abszolút  
értelemben  uralta  a  vizuális  kultú-
rát  (nem  lévén  —  különösen  az  év-
tized  elején  —  sem  hazai,  sem  kül-
földi  versenytársa),  és  még  a  hatva-
nas  években  is  mint  primus  inter  
pares  szerepet  töltött  be  a  látvány-
ra  épülő  művészeti  ágakban,  a  het-
venes  években  mindenképpen  hát-
térbe  szorult.  Nemcsak  a  televízió-
zás  —  hazai  viszonylatban  —  totá-
lisnak  nevezhető  uralmáról  van  szó,  
hanem  arról  az  egészséges  „fölfejlő-
désről"  is,  amely  a  környezetkiala-
kításban,  képzőművészetijén,  színhá-
zi  kultúrában  tapasztalható.  Hadd  
kockáztassam  meg  azonban  azt  a  
paradoxont,  hogy  a  jelenlegi  hely-
zetben  a  tévé  a  primus  inter  pares  
szerepet  mindössze  formálisan  fog-
lalja  el,  és  nem  azzal  a  szükséges  di-
namizmussal,  amit  a  művészetek  
„egyenlőtlen  fejlődése"  az  éppen  
élen  haladóra  elsőrendű  feladatként  
ró  ki.  De  talán  elvileg  sem  töltheti  
be  ezt  a  szerepet  a  kívánt  dinamiz-
mussal.  A  televízióban  napról  napra  
a  vizuális  kultúra  közvetítésének  és  
önálló  előállításának  értékbirkózását  
láthatjuk.  Azt  a  bízvást  heroikusnak  
nevezhető  küzdelmet,  amelyet  a  tévé  
a  politikai  tájékoztatás,  az  ismeret-
közlés,  a  szórakoztatás  és  a  katarti-
kus  művészi  élmény  „műsoradago-
lásának"  arányosításáért  folytat,  
hogy  a  többnyire  egymást  kioltó  ha-
tásokat  egymásért  valókká  fordítsa  
át.  Játékfilmes  szempontból  a  dina-
mizmus  hiánya  (ami  például  meg-
mutatkozik  a  hazai  és  külföldi  iro-
dalom  illusztratív  feldolgozásának  
túlsúlyában  is)  két  területen  okoz  
problémát.  Egyrészt  álfeszültség  ke-
letkezik  a  vizuális  kultúra  két  terü-
letének  nyilvánossági  szintje  között.  
A  televízió  —  általában  a  tévénézés  
valamiféle  mitizált  „intimitására"  
hivatkozva  —  értéktől  függetlenül  a  



játékfilmek  egy  részét  kicenzúrázza  
műsoraiból.  Fontos  motívum  e  kér-
désben  az  „értéktől  függetlenül"  
megjegyzés,  ami  nem  csupán  a  már  
elkészített  művek  egy  csoportjára  
nézvést  káros,  hanem  kulturális  po-
litikánk  alapvető  értékorientációjá-
nak  helyi  torzulását  is  jelzi.  Hatása  
ennél  is  kártékonyabb;  felerősíti  
ugyanis  azt  a  belső  —  hol  intézmé-
nyesült  formát  öltő,  hol  „önkénte-
sen"  vállalt  — cenzúrát,  amely  jogos  
önvédelemként  a  lehetséges  kire-
kesztéssel  szemben  —  az  „átlaghoz  
való  regresszió"  genetikai  törvényé-
re  kísértetiesen  emlékeztető  módon  
—  szürkíti,  lefokozza  és  fölismerhe-
tetlenné  teszi  a  legeredetibb  ötlete-
ket  is.  Lényegében  ebből  következik  
a  második  számú  problémaköteg.  A  
tévé  az  átlagot  avatja  mércévé,  oly  
totálisan,  hogy  a  derék  átlag,  a  jó  
közepes  a  kritikai  visszhangban  is  
már-már  a  remekművekhez  illő  lel-
kesültséggel  igazolódik  vissza.  Ter-
mészetesen  ez  az  átlag  nem  csupán  
a  képességek  és  teljesítmények  ol-
daláról  bizonyítható,  hanem  struktu-
rálisan  is.  Ameddig  a  tévé  önálló  
művészi  (játékfilmes)  produkcióinak  
anyagi-szellemi  háttere  optimális  
esetben  is  csak  átlagos,  ameddig  egy-
egy  tévés  filmrendező  évente  —  a  
maximális  koncentráltságot  igénylő  
évi  egy  film  helyett  —  háromra-
négyre  forgácsolja  szét  figyelmét,  
addig  több  mint  feltűnő,  szinte  tör-
vényszerű,  hogy  az  alkotók  „életmű-
sorozatait"  figyelő  néző  döbbenten  
tapasztalhatta,  hogy  az  egy  időben  
készült  alkotások  jobban  hasonlítot-
tak  egymásra,  mint  ugyanazon  ren-
dezőnek  egymástól  időben  némileg  
távoleső  két  műve.  Az  átlag  —  az  
évi  nyolcvan,  száz  produkcióban  tes-
tet  öltő  átlag  —  tartalmi  és  formai  
vonatkozásban  egyaránt  hamis,  de  
létező  mércévé  merevül  a  nézők  szá-
mára,  akik  az  ettől  való  eltérést  —  
legyen  az  bár  egyszerű  szereposztási  
„merészség"  vagy  tartalmi,  ideoló-
giai  újdonság  —  önhibájukon  kívül  
hajlandók  deviációvá  minősíteni.  
Ameddig  ez  a  deviáció  mindössze  a  
„Jancsó-kérdés"  címszavába  volt  
sűríthető,  addig  elhanyagolható  volt  
az  ebből  fakadó  nézői  lemorzsolódás.  
A  deviáció  miatt  menekülő  nézők  
száma  ugyanis  jelentéktelen  volt.  
Ma  már  azonban  létezik  a  „Szabó-

kérdés",  a  „Kardos-kérdés",  a  „Kó-
sa-kérdés",  a  „Dárday-kérdés"  . . .  a  
sor  folytatható,  a  lemorzsolódás  
azonban  e  tekintetben  már  nem  el-
hanyagolható. 

De  vajon  van-e  a  magyar  játék-
filmnek  valamiféle  differencia  spe-
cifikája,  értékelhető  megkülönbözte-
tő  jegye?  Nos,  ez  lehet  a  probléma-
kör  második  tétele.  Röviden:  reali-
tás  vagy  illúzió  a  magyar  játékfil-
mek  „átlag  felettiségének"  öntudata,  
amit  —  ismert  sirám  —  a  „nézői  tu-
dat"  persze  nem  vesz  tudomásul.  
Noha  általánosítani  évi  húsz  film  
alapján  meglehetősen  merész  vállal-
kozás,  mégis  néhány  ponton  —  úgy  
gondolom  —  lehet  pozitiv  minősí-
tést  alkalmazni.  Mindaz,  ami  e  te-
kintetben  a  játékfilmekről  elmond-
ható,  azt  egy  tudományosan  kevésbé  
használható,  ám  a  lényeget  jól  kife-
jező  fogalom  tömöríti.  Ez  a  „jól  
megcsináltság"  minősítése.  Ez  az  al-
kotás  minden  területére  kihat,  és  a  
rendezői,  operatőri,  díszlet-  és  jel-
meztervezői,  vágói,  hangmérnöki  fel-
készültség  és  igényesség  magas  szín-
vonaláról  tanúskodik.  Nem  csupán  a  
kiemelkedőnek  ítélt  filmek  esztéti-
kai  apparátusa  értékelhető  így,  ha-
nem  a  sikerületlen  alkotások  többsé-
ge  is.  A  gondosság,  a  mű  kivitelezé-
sének  igényessége  még  a  kritika  ál-
tal  rendszeresen  kifogásolt  drama-
turgiai  kivitelezésben  is  felfedezhe-
tő,  már  ami  a  dramaturgiának  szak-
mai  részét  illeti,  mivel  a  kritika  ál-
talában  abban  téved,  hogy  a  drama-
turgiát  csak  szakmaként  és  nem  
döntőbb  vonatkozásában,  vagyis  vi-
lágszemléletként  kezeli.  

Ha  elfogadjuk  a  játékfilmek  „jól  
megcsináltságának"  differencia  spe-
cifikaként  való  létezését,  fönnmarad  
a  kérdés,  vajon  a  közönség  ezt  ho-
gyan  „honorálja".  Vajon  ez  elősegíti  
a  közönségkapcsolatok  erősítését,  
vagy  közömbös  e  kapcsolatok  lénye-
gét  illetően?  A  tapasztalatok,  némi-
képp  rácáfolva  a  teoretikusi  várako-
zásokra,  azt  mutatják,  hogy  tömeg-
szerű  méretekben  inkább  közömbös  
a  kapcsolatok  kiépítését,  a  moziba  
szoktatás  erősítését  illetően;  sőt  az  
sem  túlzás,  ha  e  tekintetben  némi-
leg  mint  negatívumot  is  felróhatjuk.  
Az  esztétikai  komplexitásra  való  tö-
rekvés  stratégiája  a  közönségtől  is  
komplexebb  befogadói  apparátus  



mozgósítását  követeli  meg,  s  ennek  
az  apparátusnak  a  hiánya  vagy  rész-
legessége  olykor  a  kapcsolat  megte-
remtődésének  elemi  feltételeit  sem-
misíti  meg.  A  helyzet  drámaiságát  —  
a  hatvanas  évekhez  képest  —  az  je-
lenti,  hogy  filmjeink  intellektuális  
szintje  számottevően  nem  nőtt  meg,  
csupán  a  „forma"  felzárkózott,  ön-
maga  is  tartalommá  vált,  és  ez  még-
is  olyan  ugrásnak  bizonyult,  ami  a  
tömegbázist  illetően  tetemes  veszte-
séggel  járt.  A  helyzet  kétféle  meg-
oldást  sugallhat;  egyfelől  a  regresz-
sziót  az  átlaghoz  (aminek  —  szigo-
rúan  önkéntes  alapon  —  a  filmgyár-
tásban  máris  megvannak  a  jelei;  
csak  ezzel  tudom  magyarázni  azt  a  
feltűnő  jelenséget,  hogy  filmjeink  
már  a  tervezés  pillanatában  lemon-
danak  a  bonyolultabb  dramaturgiai  
rendszerek  alkalmazásáról,  és  el-
uralkodott  az  utóbbi  években  a  li-
neáris,  .  a  halmazati  dramaturgia,  
amely  —  úgymond  —  az  ábrázolt  
események  köznapi  értelemben  vett  
„logikáját"  követi).  Másfelől  annak  
a  filmen  kívüli  közegnek  a  játékfil-
mek  érdekében  való  mozgósítását,  
amit  nem  csupán  az  önös  cél  igé-
nyelne,  hanem  az  összhangteremtés  
vágya  és  követelménye  —  a  kultúr-
politika  általános  stratégiája  révén  
— az  egyes  művészeti  ágak,  a  külön-
böző  tudatformáló  intézmények  ma  
még  meglehetősen  atomizált  lehető-
ségei  között.  Röviden  arról  van  szó,  
ma  már  illúzió,  hogy  „minden  film  
azzal  találja  meg  a  közönségét,  hogy  
megneveli".  A  filmes  hatás  a  hatás-
mechanizmusoknak  csupán  egy  ré-
sze.  és  a  film  közönségkapcsolatai-
nak  javítását  várni  csak  a  filmek  ré-
vén,  ez  annyit  jelent,  mintha  
Münchausen  báró  módjára  hajunk-
nál  fogva  kívánnánk  kihúzni  ma-
gunkat  a  mocsárból.  

Természetesen  ez  a  megállapítás  
nem  ment  fel  bennünket  a  játékfil-
mek  részfelelősségének  vizsgálata  
alól.  Harmadik  kérdéscsoportként  
tehát  a  filmek  „valódi  valóságának"  
problémáját  kell  megvizsgálni.  Sie-
tős  megjegyzésként  leszögezhetjük,  a  
hetvenes  években  teljes  terjedelmé-
ben  kibontakozott  az  a  folyamat,  
amit  a  filmekkel  szemben  támasz-
tott  ú j  hitelesség-igénynek  nevezhe-
tünk.  Nem  függetlenül  az  ú j  Holly-
wood  „kisrealizmusától",  ma  már  az  

„általában  vett"  filmi  hitelesség  
végletes  vereséget  szenvedett.  A  tör-
ténelmi  filmek  majdhogynem  mei-
ningeni  precizitása,  a  jelenkorban  
játszódó  alkotások  „éppen  így"  hi-
telessége  nemcsak  a  látványban  
okozott  döntő  változást,  hanem  —  
mondhatni  —  a  világszemléletben  is.  
Méghozzá  pozitív  módon  az  igazság  
feltárásának  új  metódusai,  főleg  a  
dokumentarista  módszerek  játékfil-
mes  alkalmazása  révén:  olyan  új,  
korunkra  jellemző  élethelyzetek,  
hangulatok  szivárogtak  be  filmjeink-
be,  amelyeket  mindenképpen  nye-
reségnek  kell  elkönyvelni.  Ugyanak-
kor súlyos negatívumokat  is  tartalmaz  
a  dokumentum-játékfilmeknek  di-
vatként  való  fölfuttatása.  Megreke-
dést,  nyomtató  lóként  való  körfor-
gást  a  „valódi  valóság"  szenzualista  
elemeiben.  Végletes  formában  pedig  
lemondást  a  művészet  létfeltétele-
ként  egzisztáló  „döntő  láncszem"  
megragadásáról,  a  sűrítésről,  a  fel-
szín  alatt  ható  folyamatok  érzékel-
tetéséről,  egyáltalán  annak  megmu-
tatásáról,  hogy  mi  az,  amit  az  em-
berek  tesznek,  de  nem  tudnak.  Nem  
véletlen,  hogy  Lukács  György  a  rea-
lizmus  elméletének  kidolgozása  köz-
ben  állandóan  hangsúlyozta,  hogy  az  
alkotás  sohasem  fejeződhet  be  a  va-
lóság  tényeinek  enumerációjával;  
nem  véletlen,  hogy  Lenin  több  íz-
ben  kifejtette,  egy  tény  halott  tény  
mindaddig,  amíg  beható  elemzésnek  
nem  vetjük  alá.  A  „valódi  valóság"  
igényével  fellépő  filmek  közönség-
visszhangja,  jobban  mondva:  vissz-
hangtalansága  egyeseket  arra  indít,  
hogy  a  forgalmazás  speciális  formá-
ját  keressék  meg.  Nyilván  igazuk  
van.  Ám  figyelmen  kívül  hagyni  azt  
a  tényt,  hogy  e  filmkészítési  metódus  
befogadása,  akár  a  művészetre,  akár  
a  szórakoztatásra  hangolt  nézők  kö-
rében  a  legproblematikusabb:  sajá-
tos  vakság  lenne.  Sajnos  ezt  a  vak-
ságot  a  kritika  egy  része  is  táplál-
ja  azzal,  hogy  vagy-vagy  kategóriák-
ban  gondolkodva  nagyobb  mérték-
ben  az  egyedül  üdvözítő  út,  kisebb  
mértékben  a  kitagadás  lehetőségét  
pillantja  meg  benne.  Ezáltal  mester-
ségesen  növeli  azt  a  szakadékot,  
amely  a  filmek  és  a  nézők  között  —  
több  tényezőt  figyelembe  véve  —  
amúgyis  ott  tátong.  

A  tényezők  döntő  csoportja  vég-



eredményben  —  negyedik  probléma-
ként  —  a  forgalmazás  körül  csopor-
tosul.  Most  nem  arról  a  kétségkívül  
elemzendő  tényről  van  szó,  amely  a  
moziforgalmazás  anyagi  helyzetének  
siralmas  állapotát  panaszolja,  még-
csak  nem  is  arról  a  statisztikai  prob-
lémán  túlmenő  kérdésről,  vajon  a  
nézőszámok  mögött  mi  húzódik  meg  
(vajon  azok  látják-e  a  filmet,  akik-
nek  készült),  hanem  a  forgalmazási  
stratégia  döntő  láncszeméről,  a  mo-
zik  nyújtotta  választékról,  a  színkép-
ről.  A  forgalmazók  rendelkezésére  
álló  filmállomány  a  hetvenes  évekre  
robbanásszerűen  megnőtt,  ezt  a  nö-
vekedést  azonban  sem  a  mozipark,  
sem  az  előadások  száma  nem  követ-
te.  Ebből  logikusan  következik,  hogy  
a  filmszámot  tekintve  évek  óta  azo-
nos  szinten  stagnáló  magyar  film  eb-
ben  a  növekedésben  relatíve  egyre  
kisebb  szerepet  tölt  be.  Mára  előállt  
az  a  helyzet,  hogy  van  olyan  magyar  
film  —  és  ebben  nyilván  a  premizá-
lási,  nyereségérdekeltségi  szisztéma  
is  ludas  —,  amit  a  megyei  moziüze-
mi  vállalatok  egy  része  be  sem  
mutat  vagy  méltatlanul  alacsony  
előadásszámban.  Kétségtelen  tény,  
hogy  a  játékfilmek  egy  része  be  
sem  nevezhet  abba  a  versenybe,  
amit  a  külföldi  filmek  serege  je-
lent.  De  ha  benevezhet,  akkor  sem  
jár  jobban:  filmjeink  döntő  többsé-
ge  nem  saját  távját  fut ja  végig.  A  
kínálat  ugyanis  tömegszerű  mére-
tekben  nem  a  társadalmilag  felelős  
gondolkodást,  a  művészi  katartikus  
élményt  erősítő,  azzal  harmonizáló  
törekvéseket állítja  sorompóba film-
jeinkkel  szemben,  hanem  a  kom-
mersznek  olyan  áradatát,  amely  
félresöpri  a  „magyar  kínálatot".  
Mindezt  a  forgalmazás  oldaláról  
nyílt  fórumon  vagy  szakmai  tanács-
kozásokon  egyaránt  a  következő  
„ideológia"  támogatja  meg:  „A  ma-
gyar  film  színképe  egysíkú.  Kevés  
az  izgalmas,  szórakoztató,  közönség  
számára  könnyen  befogadható  ter-
mék."  Ennek  az  „ideológiának"  ho-
vatovább  olyan  „éles"  megfogalma-
zásait  is  hallhatjuk, hogy  egyes film-
jeinkről  megengedik  ugyan,  hogy  
művészileg  értékesek,  de  „forgal-
mazhatatlanok". 

Hogy  is  állunk  a  sokat  emlegetett  
színképpel?  Az  „elvárások"  szint-
jén,  ha  csak  címszavakban  fogal-

mazzuk  meg  —  mai  társadalmi  drá-
ma,  jó  közérzetet  kifejező,  magvas  
szórakoztató  film,  gyermekfilm,  if-
júsági  film,  kalandfilm,  történelmi  
önismeretet  szolgáló  dráma,  vígjá-
ték,  zenés  film  stb.  —,  láthatjuk,  
hogy  túlságosan  széles  az  a  „palet-
ta",  amelyet  az  évi  húsz  filmnek  
kellene  kitöltenie.  A  színkép  köve-
telése  ráadásul  minden  igényt  szá-
mításba  vesz,  csak  egyet  nem:  azt  
a  szellemi  és  mesterségbeli  atmosz-
férát,  amit  az  alkotók  —  pozitív  és  
negatív  értelemben  egyaránt  —  kép-
viselnek.  Nem  számol  a  sajátos,  im-
már  két  évtizedes  történettel  időben  
is  igazolható  értékkel,  amelyet  a  ma-
gyar  játékfilm  mint  művészet  vívott  
ki  magának,  másfelől  azokkal  a kor-
látokkal,  anyagi  természetűekkel  is,  
amelyek  pontatlanul  ugyan,  de  köz-
érthetően:  a  kommersz  mozi  készí-
tésében  kétségkívül  léteznek.  

Szó  sincs  arról  az  egészségtelen  
„munkamegosztásról",  hogy  mi  csak  
gyártsunk  művészetet,  az  „árut"  pe-
dig  importáljuk  onnan,  ahol  azt  job-
ban  tudják  készíteni.  Inkább  arról,  
hogy  a  szórakoztatás  fogalmába még 
ma  is  a  kapitalista  igénytelenség,  
övön  aluli  érzékbirizgálás  szűrődik  
be,  valamiféle  szemérmes  kapunyi-
togatás  az  értéktelenség  előtt.  Ami  
nyilvánvaló,  a  színkép  vállalása  va-
lóban  a  közönségbázis  szélesítésének  
egyik  lehetősége,  de  nem  egyetlen,  
és  egyáltalán  nem:  a  legfőbb  eszkö-
ze.  Ugyanis  az  is  belátható,  a  ma-
gyar  játékfilm  egyedül  képtelen  a  
kínálattal  minden  távon  versenyre  
kelni.  Ebben  a  televíziónak  nemcsak  
szövetséget  kell  vállalnia,  hanem  
alapvető  érdeke  is,  hogy  „közös  stra-
tégiát"  dolgozzon  ki  a  filmgyártás-
sal,  hacsak  nem  akarja  mint  közve-
títő  és  készítő  a  kétségkívül  tapasz-
talható  kulturális  skizofréniát  el-
mélyíteni. 

Röviden:  hogy  a  magyar  játék-
film  körül  a  légkör  jó  legyen,  kevés  
—  bár  rendkívül  fontos  —  az  a  bel-
ső  erőfeszítés,  amit  a  filmek  önma-
gukban  tehetnek.  A  nézőszám  csök-
kenése  figyelmeztethet  bennünket  
arra,  hogy  filmről  szólva:  a  vizuális  
kultúra egészét  kell  figyelembeven-
ni.  Nem  taktika,  hanem  stratégia:  
az  összehangolt  cselekvés.  

MARX  JÓZSEF  



EGYSZEREGY 
Egy  férfi,  aki  ide-oda  pendlizik  

egymásról  mit  sem  tudó  feleségei  és  
gyerekei  között  —  ez  Pirandello  
Liolája.  Egy  házaspár,  amelyik  ki-
talál  magának  egy  nemlétező  gyere-
ket  —  ez  Albee  Nem  félünk  a  far-
kastól  című  drámája.  A  szakács,  aki  
fejfedőt  cserél,  és  kocsis  lesz  belőle  
—  ez  Jakab  Moliére  Fösvényéből.  A  
sírásó,  aki  tartósabb  házat  épít,  mint 
az  ács  vagy  a  kőműves  —  ő  a  Ham-
letban  alapozta  meg  e  mesterség  hír-
nevét.  Ha  leás  a  Föld  közepéig,  meg  
azon  túl,  hogy  átlyukassza  —  akkor  
már  nem  sírásó,  hanem  Petőfi  
ö r ü l t j e . . . 

Az  Egyszeregy  szereplői  ebből  a  
nagy  családból  szármáznak,  felme-
nőik  miatt  nem  kell  szégyenkezniük.  
Kétségtelenül  kicsit  eklektikusán  
válogatták  meg  szüleiket,  mindenből  
a  legjobbat  alapon,  de  ez  talán  an-
nak  az  „intellektuális  játéknak"  a  
következménye,  amiről  a  film  ismer-
tetőjében  olvastam.  Mi  más  is  le-

hetne  például,  mint  intellektuális  
játék  az  a  jelenet,  amikor  a  csapost  
játszó  Madaras  József  tányérsapkát  
vesz,  és  benzinkutassá  vedlik,  hogy  
azután  hamarosan  postásként  lássuk  
viszont  a  megfelelő  sapkában.  (Ez-
zel  ki  is  merül  a  szerepe.)  Vagy  ami-
kor  a  sírásó-kútásó-örült  előbb  a  
Hamletból  idéz,  majd  gyengébbek  
kedvéért  egy  Yorick-féle  koponyát  
is  előkapar  a  gödörből.  Aki  ebben  
sem  fedezi  föl  az  intellektuális-filo-
zofikus  játékot,  a  Hamlet  sírásójá-
val  szólva  —  „ismerje  el  magát".  
Bevallom,  én  ezen  a  ponton  döntöt-
tem  úgy,  hogy  nem  bennem  van  a  
hiba,  és  ami  érdekesen  félabszurd-
nak  szeretné  magát  mutatni  Kardos  
István  és  Kardos  Ferenc  filmjében,  
az  nemcsak  zavarosan  kimódoltnak  
látszik,  hanem  az  is,  valóban.  („Lát-
szikot  nem  ismerek"  —  tenne  hozzá  
valaki  még  egy  Hamlet-idézetet  a  
filmben.) 

Menjünk  sorjában.  Az  Egyszeregy  

Pécsi  Ildikó,  Garas  Dezsó  és  Halász  Judit  



hőse  —  mondhatnánk  inkább:  gyá-
vája  —  egész  életen  át  kénytelen  el-
játszani  saját nemlétező  ikertestvérét,  
mert  az  apja  annak  idején  nem  tu-
dott  beletörődni,  hogy  a  felesége ik-
rek  helyett  csak  egyetlen  fiút  szült.  
Mire  a  film  elkezdődik,  már  egészen  
jól  beleszokott  a  fregoliéletbe.  Van  
két  szakmája,  két  háza,  két  felesége,  
három  plusz  két  gyereke  és  egy  mo-
torkerékpárja  (oldalkocsis).  A  dra-
maturgiai  gondviselés  addigra  már  
megszabadította  szülőanyjától  mint  
zavaró  tényezőtől,  mindjárt  két  le-
gyet  ütve  egycsapásra.  A  bősz  atya  
ugyanis  ettől  kezdve  kitagadja  azt  a  
gyermekét,  amelyik  nem  jelent  meg  
a  temetésen,  kizárva  ezzel  a  lehető-
séget,  hogy  az  „ikrek"  az  ő  lakásán  
találkozzanak.  Utóbb  ez  rendkívül  
lavasz  fogásnak  bizonyul:  ő  ártatlan,  
mossa  kezeit,  a  maga  részéről  meg-
oldott  egy  nehéz  dramaturgiai  kér-
dést,  a  többivel  — már  ti. azzal,  hogy  
az  „ikrek"  netán  máshol  is  találkoz-
hatnak  —  törődjék  a  forgatókönyv-
író  és  a  rendező.  (Nem  törődnek  
vele.)  De  hallom  az  intést:  ne  keres-
sünk  egy  abszurd  ötlet  mögött  rea-
lizmust,  nézzük  tovább  a  történetet.  
A  biztos  alapokra  épített  kétlakiság  
a  dramaturgia  szabályai  szerint  
egyszercsak  fölborul,  Péter-Pál  nevű  

Garas  Dezső  

megkétszereződött  hősünk  feje  fölött  
összecsapnak  a  hullámok,  mire  hir-
telen  ötlettel  vízbe  fojtja  egyik  ön-
magát.  Egyszerű,  akár  az  egyszer-
egy:  marad  ugyanannyi  személy,  
amennyi  volt.  Mínusz  egy  iker,  plusz  
egy  özvegy.  Ami  mégsem  mindegy.  
Ügy  látszik,  az  immár  pétertelenített  
Pálnak  sem,  mert  határozottan  úgy  
fest.  mint  akinek  hiányérzete  van.  
Ezért  aztán  lassanként  újra  vissza-
lopja  magát  özvegyen  hagyott  csa-
ládjába  . . .  

Namármost,  tudom  én,  hogy  kell  
a  vígjáték.  Boldogan  elfogadnám  az  
Egyszeregyet  bohózatnak,  farce-nak,  
blődlinek,  kabarénak  —  mindannak,  
ami  szemlátomást  nem  akar  lenni.  
Sajnos  akkor  is  kénytelen  volnék  
embereket,  helyzeteket  és  elemi  logi-
kát  keresni  benne  —  mindazt,  ami-
nek  híjával  van.  Talán  föltűnt,  hogy  
többször  emlegettem  a  dramaturgiát,  
ami  a  legrosszabb  oldaláról  mutatko-
zik  be  a  filmben:  ő  konstruálja  a  
történetet.  És  most  már  az  előbbi  
intés  sem  számít:  igenis,  keressünk  
az  abszurd  ötlet  mögött  realizmust!  
Embereket,  akik  nemcsak  sapkát  
cserélnek,  hanem  elhiszem  róluk,  
hogy  valóban  léteznek.  Asszonyokat,  
akik  nemcsak  abban  különböznek,  
hogy  az  egyik  „bővérű",  a  másik  
„szelíden  szőke".  Szereplőket,  aki-
ket  nem  a  színészegyeztető  rendel  a  
jelenetbe,  hanem  a  mese  logikája.  
Ezenkívül  már  csak  a  profi  forgató-
könyv  hiányozna,  amely  régi  patro-
nok  pufogtatása  helyett  kidolgozná  
a  kettős  élet  mulatságos  hajszáját  — 
és  kész  lenne  egy  elfogadható  „mai  
vígjáték".  Majdnem  elfelejtettem:  
még  arra  is  ügyelni  kellene,  hogy  a  
fekete  humor  ne  csapjon  át  ízléste-
lenségbe,  mint  a  temetési  jelenetben  
(legkevésbé  a  tragédiába  illő  játékot  
produkáló  Halász  Judit  hibájából).  

Szeretném  elhárítani  azt  a  vádat,,  
hogy  nem  vettem  észre,  „miről  szól"  
az  Egyszeregy.  Bizony  észrevettem,  
hogy  az  alkotók  a  vígjáték  örve  
alatt  igyekeznek  mélyeket  mondani  
(mentségükre  szolgáljon,  hogy  a  né-
zők  többsége  nem  fogja  észrevenni)  
az  életről  meg  az  emberi  természet-
ről.  Arról,  hogy  jó  volna  egy  vala-
kinek  és  egy  más  embernek  lenni  
egyszerre;  jó  volna,  ha  két  életet  él-
hetnénk,  és  az  egyikből  kényelmesen  
átsétálhatnánk  a  másikba,  jó  vol-



Jelenet  a  filmből  (Szóvári  Gyula  felvételei)  

na,  ha  egyik  életünkben  kiélhetnénk  
másik  életünk  elfojtásait  és  viszont,  
s  a  legjobb  volna,  ha  kellő  pillanat-
ban  komplettül  ki  is  cserélhetnénk  
a  két  életünket,  mert  jobbról  balra  
talán  még  elviselhető  (ideig-óráig)  
az,  amit  balról  jobbra  már  halálosan  
ununk,  szeretett  hozzátartozóinkkal  
egyetemben . . .  Ezeket  a  gondolato-
kat  akár  elő  is  lehetne  adni  egy  ön-
magában  elfogadható  alaptörténet-
tel  és  egy  megfelelően  ráépített  uta-
lásrendszerrel.  Az  Egy  őrült  éjszaka  
alkotói  ne  tudnák?  . . .  

Itt  be  kellene  fejezni  a  kudarc-
elemzést,  ha  Garas  Dezső  nem  volna  
sokkal  jobb,  mint  a  film.  Ö  ugyanis  
— bár  nem  kap  hozzá  forgatókönyvi  
segítséget  —  el  tudja  játszani  a  reá-
lisat  az  abszurdban  és  a  filozófiát  a  
„sima"  komédiában.  Csak  az  első  je-
lenetekben  különbözteti  meg  az  
„ikreket",  amíg  a  néző  tisztába  jön  a  
történettel.  Igazán  a  figura  kétlelkű-
sége  izgatja.  Péter-Páljában  van  va-
lami  kielégülhetetlen  nyugtalanság:  
a  mássá  levés  bűvölete.  A  „kőmű-
ves"  vitatkozik  benne  a  „szobafestő-

vel",  és  szinte  megértjük  a  két  asz-
szonyt,  amikor  azt  mondják,  hogy  
ezer  közül  is  kiválasztanák  a  férjü-
ket.  Amikor  mint  önmaga  testvére  
csábítja  el  (egyik)  feleségét  —  a  sze-
replők  felmenői  között  elfelejtettem  
megemlíteni  Molnár  Ferencet  —,  ak-
kor  ebben  az  aktusban  nemcsak  az  
ősrégi  lélektani  recept  teljesedik  be,  
hanem  mintha  csakugyan  a  „másik"  
bújna  a  hitvesi  ágyba.  Garas  ugyan-
akkor  érzékelteti,  hogy  hőse  élvezi  is  
a  kettős  életet,  de  kínlódik  is  benne;  
mihelyt  azonban  sikerül  fölszámol-
nia,  és  megszabadul  másik  énjétől,  
már  újra  félembernek  érzi  magát.  
Vivőr  és  slemil  egyszerre,  s  a  szí-
nész  még  arra  a  bravúrra  is  képes,  
hogy  a  bohózati  kergetőzés  közben  
a  személyiségzavar  shakespeare-i  
vagy  kleisti  ijedt  pillanatát  is  el-
játssza  (nem  hiába  volt  egykor  az  
Amphitryon  Sosiasa).  Garas  one-
man-show-ja  igazi  mutatvány.  Meg-
érdemelt  volna  maga  köré  egy  fil-
met. 

KOLTAl  TAMÁS  



VARNA,  1978  

F ő s z e r e p l ő :  a  jelen  
Eltekintve  a  tenger  néhány  méte-

res  közelségétől,  a  magyar  vendég  
egészen  otthonosan  érezheti  magát,  
ami  a  vita  hevét  és  jellegét  illeti.  Is-
merős  témában  csapnak  össze  a  vé-
lemények. A bolgár  filmkritika  egyik  
szaktekintélye  szerint  az  elmúlt  két  
év  40  filmjéből  a  fesztiválra  kivá-
lasztott  18  meggyőzően  bizonyítja,  
hogy  a  bolgár  filmművészet  lendü-
lete  nem  tört  meg,  a  néhány  évvel  
ezelőtt  ú j  fejlődési  szakaszába  lépett  
bolgár  film  ezúttal  is  ú j  eredménye-
ket  mondhat  magáénak.  Egy  másik  
szaktekintély  ugyanezekből  a  mű-
vekből  arra  a  következtetésre  jutott,  
hogy  a  bolgár  filmművészet  lendüle-
te  megtört,  a  fejlődés  felfelé  ívelő  
vonala  csendes  vízszintesbe  fordult;  
művészi  értékeit  reprodukálja  anél-
kül,  hogy  ú j  eredményeket  mond-
hatna  magáénak.  E  két  sarkított  vé-
leményt  variálta  a  bolgár  kritikát  
képviselő  hozzászólók  többsége.  

Mint  az  ilyen  vitákat  általában,  
ezt  a  várnait  sem  zárták  le  a  mind-
két  oldalon  szenvedéllyel  felsorakoz-
tatott  érvek,  alighanem  a  legköze-
lebbi  fesztiválon,  két  év  múlva  dől  

majd  el,  melyik  nézet  vallói  bizo-
nyultak  élesebb  szeműnek,  a  kétel-
kedőket,  vagy  az  elégedetteket  iga-
zolják-e  a  majd  elkészülő  művek.  

Az  itthoni  diszkussziókból  ismerős  
a  másik  két  téma  is,  ami  ma  a  bol-
gár  filmszakmát  foglalkoztatja. Meg-
kondult  itt  is  a  vészharang:  egyre  
kevesebb  néző  megy  be  a  mozikba  a  
bolgár  filmekhez.  A  folyamat  okait  
elemezve  leggyakrabban  a  filmek  
műfaji  egyoldalúságáról  esett  szó.  A  
nézőszám  csökkenése  így  összefüg-
gésbe  került  a  másik  témával,  ami-
ben  teljes  volt  a  vita  részvevőinek  
egyetértése:  a  bolgár  filmművészet-
ből  hiányzik  a  könnyed  hangvételű  
szórakoztató  műfaj ;  hiánycikk  a  víg-
játék,  a  szatíra,  a  kalandfilm.  

Valóban,  a  18  film  között  egyetlen  
vígjátékot  láttunk  a  nálunk  Agarak  
és  madarak  című  filmjéről  ismert  te-
hetséges  fiatal  rendező,  Georgi  Szto-
janov  művét,  a  Pantelejt.  A  gyengéd  
iróniával  átszőtt  film  azért  is  érde-
kes,  mert  olyan  témához  nyúlt  me-
rőben  szokatlan  módon,  ami  eddig  
a  bolgár  filmművészetben  csak  tra-
gikus  pátoszú,  komor-hősies  megvi-

Petar  Szlabakov  a  Tető  című  filmben.  Rendező:  Ivan  Andonov  



tágításban  jelent  meg.  Sztojanov  fő-
szereplője  kedves,  kétbalkezes  falusi  
tanító,  aki  véletlenül  keveredik  az  
ellenállási  mozgalomba,  s  noha  szü-
letett  antihős,  a  kalandos  események  
sodrában  hősiesen  végrehajtja  a  
konspirációs  feladatokat.  A  film  
jelzi  azt  a  folyamatot,  hogy  a  közel-
múlt  teljes  művészi  birtoklásába  
szervesen  épül  a  hősiesség  mellé  e  
múlt  derűsebb  szemügyre  vétele.  Egy  
új  nemzedék  hangja  ez,  amelynek  
már  nem  közvetlen  tapasztalata  az  
ellenállás,  a  partizánmozgalom,  s  
ezért  bár  a  hősi  korszaknak  kijáró  
tisztelettel,  de  elfogulatlanabb  szem-
mel  veszi  észre  a  színek  sokfélesé-
gét. 

Az  idei  várnai  fesztiválon  egyéb-
ként  is  a  művészi  pályafutásukat  
tekintve  fiatalnak  nevezhető  rende-
zők  szereztek  meglepetést.  A  „na-
gyok"  közül  sok  rendezőtől  nem  is  
láttunk  filmet.  Például  Metódi  An-
donovtól  (aki  a  Kecskeszarvval  nem-
zetközi  sikert  vívott  ki),  sem  Hrisz-
to  Hrisztovtól  (aki  a  legerőteljeseb-
ben  alkalmazta  filmre  a  falusi  em-
berek  életében  bekövetkezett  válto-
zások  drámáját),  sem  Való  Radev-
től  (az  emlékezetes  A  baracktolvaj,  
valamint  A  cár  és  a  tábornok  című  
film  rendezőjétől), sem  Ivan  Terziev-
től  (nálunk  az  ironikus  hangvételű  

Férfiak  munka  nélküli  mutatták  be  
tőle).  A  fesztiválon  szereplő  két  
„nagy",  a  bolgár  filmművészet  klasz-
szisaiként  számon  tartott  Binka  Zsel-
jazkova  és  Rangéi  Valcsanov  félig-
meddig  sikerült  műve  pedig  nem  
mérhető  korábbi  művészi  csúcsaik-
hoz. 

Ügy  tetszik,  mindkettőjük  filmjé-
ben  azonos  okok  gyengítik  a  művészi  
teljesítményt.  Mintha  nem  bíznának  
meg  egészen  filmjük  valóságanya-
gában,  teleaggatják  a  rendezői  fan-
tázia  díszeivel.  A  történet  hétközna-
pi  logikájától  és  a  film  belső  művé-
szi  logikájától  egyaránt  független  
ornamentika  az  extremitások  kere-
sését,  a  művi  úton  előállított  érde-
kességeket  tolja  előtérbe  és  alapo-
san  megcsappantja  a  film  hitelessé-
gét;  gyengíti  a  rendezői  szándékot  és  
gondolatot.  Valcsanov,  a  nemzetközi  
sikerű  Napfény  és  árnyék  rendezője  
a  művész  belső  konfliktusairól  szán-
dékozik  beszélni  meghasonlott  szob-
rászhősén  keresztül  a  Szerelemmel,  
gyengédséggel  című  filmjében.  Az  
alkotó, aki  eladja  élete  fő művét,  hir-
telen  kiürültnek,  hamisnak  érzi  a  
maga  teremtette  különös  világot.  
Sajnos,  a  film  hősei  eleve  légüres  
térben  mozognak,  a  tételezett  elüre-
sedésük  nem  kelti  az  átélhető  konf-
liktus  feszültségét,  legfeljebb  bizony-

Cvetana  Eneva  és  Alekszandar  Djakov  a  Szerelemmel,  gyöngédséggel  című  fi lmben.  
Rendező:  Rangéi  Valcsanov  



talan  eredetű  különcségeik  ejtenek  
ideig-óráig  ámulatba.  A  történet  a  
„művész-sors  tragikumának"  baná-
lis  megfogalmazásánál  nem jut  mesz-
szebb.  Zseljazkova  ennél  jóval  izgal-
masabb  konfliktust  vitt  filmre,  ö  és  
állandó  alkotótársa,  a  forgatóköny-
vet  író  Hriszto  Ganev  azon  művé-
szek  közé  tartozik,  akik  személyes  
élményeiknél  fogva  nem  tudják,  s  
valószínűleg  nem  is  akarják  elfogu-
latlanul  szemlélni  az  ellenállás  hősi  
korát.  Uszoda  című  filmje  sem  tit-
kolja  a  rendezőnő  elfogultságát.  
Az  egykori  nagy  nemzedék  és  az  ép-
pen  most  felnőtté  váló  generáció  vi-
szonyának  vizsgálatában  rokonszen-
ve  feltétlenül  az  egykori  partizán  
alakjához  húzza.  Izgalmas  és  élő  té-
ma  a  nemzedékek  közti  közlekedés  
—  vagy  divatosan:  kommunikáció — 
lehetősége,  az  egykori  hősök  mai  
életérzései,  beilleszkedési  konfliktu-
sai.  És  bár  Zseljazkova  érzékenyen  
azt  is  sejteni  engedi,  hogy  a  mai  gye-
rekek  bizonytalan  közérzete,  lelki  
„lötyögései"  a  szülők  számlájára  is  
írandók,  de  az  egyoldalú  beállítás-
ban  és  a  mesterkélt  túldíszítettség-
ben,  a  lepkefogóval  összegyűjtött  
különcségekben  ez  az  izgalmas  té-
ma  valahogyan  szétolvad.  

Lássuk  tehát  a  fiatalokat,  illetve  
azokat,  akik  alkotóként  annak  szá-
mítanak.  Egyikük,  Georgi  Djulgerov  
35  éves,  öt  éve  keltett  először  nagy  
feltűnést  a  szakmában  És  eljön  a  
nap  című  filmjével.  Most  látott  mű-
ve,  az  Előny  annak,  a  bolgár  film-
művészetben  most  születő-formáló-
dó  művészi  szemléletmódnak  az  iz-
galmas  képviselője,  amely  a  valósá-
got  a  film  szociografikus-dokumen-
tarista  eszközeivel  kísérli  meg  átvi-
lágítani.  A  realista  és  szürrealista  
stiláris  eszközöket  rendkívül  szelle-
mesen  és  tehetségesen  ötvöző  film-
jében  a  rendező  a  társadalom  peri-
fériáján  hányódó  hősével  figyelmen  
kívül  hagyott  típust  vitt  vászonra.  
Olyan  embert,  akiben  minden  adott-
ság  megvan  ahhoz,  hogy  megteremt-
se  önmagát,  eredendő  tehetsége  elle-
nére  azonban  mégis  mindig  kihullik  
a  lehetőségek  rostáján.  Saját  morá-
lis  kódexe  szerint  él,  de  ez  sokban  
különbözik  a  társadalom  telfogadott  
erkölcsi  normáitól.  A  csavargó,  
zsebtolvaj  Petuh  a  perifériáról,  a  
bűnözők  börtönviselt  társadalmából  

nem  jut  beljebb;  színes,  gazdag  
egyénisége  a  semmibe  foszlik,  nyom-
talanul  tűnik  el  a  társadalomból.  A  
„bűnözőromantika"  hamisításai  nél-
kül,  kemény  dokumentarizmussal  és  
remekül  egyensúlyban  tartott  iró-
niával  beszél  Djulgerov  az  élveszett  
emberi  szépségről,  a  különleges  em-
beri  lehetőség  fájdalmas  hiábavaló-
ságáról. 

Akárcsak  az  Előny,  a  Tető  című  
film  is  szociografikus  hitelességgel  és  
pontosan  telibe  találó  ironikus  szem-
léletmódjával  emelkedett  ki  a  me-
zőnyből.  Rendezője  az  az  Ivan  An-
donov,  akit  mi  színészként  ismer-
tünk  meg  Gaál  István  Magasiskola  
című  filmjében,  de  akit  ma,  harma-
dik  filmje  után  a  bolgár  szakmai  
közvélemény  az  egyik  legizgalma-
sabb  és  legmerészebb  alkotóként  tart  
számon.  Merészsége  nem  a  Djulgeró-
véhoz  hasonló  ú j  filmnyelv  kikísér-
letezésében  rejlik,  ábrázolásmódja  
hagyományosan  realistának  nevezhe-
tő.  Az  ú j  benne  is  az,  hogy  olyan  
egyéni-társadalmi  konfliktust  céloz  
meg,  amiről  eddig  a  bolgár  filmmű-
vészet  keveset  beszélt.  A  hazugsá-
gokra,  elhallgatásokra  épülő  emberi  
kapcsolatokról,  a  napjainkban  újra-
teremlődő  magán-  és  közéleti  meg-
alkuvásokról  szól  a  filmje.  Hősei  a  
materiális  boldogulás  érdekében  vál-
lalják  a  kisszerű  kompromisszumok-
kal  tele  életformát.  A  szűkös  lehető-
ségek  miatt  görbe  utakon  megszer-
zett  építőanyagból  olyan  házat  emel-
nek,  ami  —  mire  a  tető  rákerül  —  
csak  a  látszatát  őrzi  a  harmóniának,  
a  boldogságnak,  a  tisztességnek.  An-
donov  egyetlen  hőse,  egy  cigánylány  
vállalja  csak  teljes,  azaz  szabad  em-
bernek  önmagát.  Sem  az  előítéletek,  
sem  a  vagyon,  sem  a  minduntalan  
újabb  javakat  felkínáló  korrupció  
együttese  nem  győzi  le  benne  az  em-
berhez  méltó  érzelmi  szabadság  vá-
gyát.  ö  lesz  a  vesztes,  környezetében  
olyanokat  talál,  akiknek  jellemét  ki-
sebb-nagyobb  mértékig  kikezdte  a  
körülmények  kényszerének  elfoga-
dása.  Andonov  az  egyén  és  a  társa-
dalom  viszonyának  vizsgálatában  új'  
momentumokat  fogalmazott  meg  a  
bolgár  filmben,  és  tökéletesen  hiteles  
világot  ábrázolt.  Méltán  nyerte  el  a  
kritikusok  díját.  

A  fesztivál  nagydíjának  sorsa  tu-
lajdonképpen  nem  volt  vitás.  Az  alig  



Plamena  Getova  és  Ruszi  Csanev  az  Előny-ben.  Rendező:  Georgi  Djulgerov  

33  éves  Margarit  Nikolov  filmje,  A  
hír  nélkül  eltűntek  nyomába,  nemrég  
kapta  meg  a  legmagasabb  kitünte-
tést,  a  Dimitrov-díjat.  Eredetileg  
négyrészes  tévésorozatnak  készült,  a  
kétrészessé  vágott  mozifilm-változat  
lett  a  várnai  nagydíjas.  Dokumen-
tumregény  szolgált  alapjául.  A  film  
a  bolgár  történelem  olyan  korszakát  
mutatja  be  dokumentarista-reprodu-
káló  stílusban,  amivel  mind  ez  ideig  
nemigen  foglalkozott  a  művészet.  
Nevezetesen  az  1923—24-ben  lezaj-
lott  fasiszta  katonai  összeesküvést,  
amelynek  áldozatául  esett  a  bolgár  
haladó  értelmiség  színe-java.  Mint-
egy  7  ezer  ember  —  valamennyien  
Nyugat-Európa  legjobb  egyetemein  
szívták  magukba  a  tudományokat  és  
a  haladó  eszméket  —,  tűnt  el  azok-
ban  az  években  nyomtalanul.  Csak  

az  1954-ben  megtartott  tárgyalás  
fedte  fel  Valkov  tábornok,  a  cár  egy-
kori  hadügyminisztere  és  bűntársai  
bestiális  irtóhadjáratának  képtelen  
méreteit.  Nikolov  filmje  részletesen  
tárja  fel  a  gyilkosságsorozat  és  a  bí-
rósági  processzus  mozzanatait.  

Végül  egy  adalék  a  nézőközönség-
ről  szóló  vitához.  A  Tető  vetitésekor  
a  fesztiválprogram  színhelye,  a  több  
ezer  férőhelyes  sportpalota  dugig  
megtelt  emberekkel.  Akinek  nem  ju-
tott  hely,  a  lépcsőkön  ült,  meg  a  szé-
kek  karfáján  vagy  egymáshoz  szo-
rulva  állva  nézte  végig  a  filmet.  Egy  
gombostűt  sem  lehetett  elejteni,  de  
senkit  sem  láttam,  hogy  a  kényel-
metlenségek  miatt  kifordult  volna  a  
teremből. 

BÁRSONY  ÉVA  



Szemben  önmagunkkal  
A  nálunk  játszott  két  ú j  Berg-

man-£ilm  azt  a  benyomást  teszi  az  
emberre,  hogy  témájuk,  ötletük,  
alakjaik  lábjegyzetként  születtek  
meg  alkotójuk  írói  noteszában:  „ér-
zelmi  sivárság,  elidegenedés,  magá-
nyos  házasság",  „bűntudat,  a  nevelés  
bűnei",  „isten,  család,  szexuálpato-
lógia"  és  hasonlók.  Különösképpen  
Isaksson  doktornő  története  hat  úgy,  
mintha  Bergman  korábbi  filmjének  
a  Jeleneteknek  egy  lehetséges  vari-
ánsa  volna,  (Jelenetek  egy  házasság-
ból).  Semmiképpen  sem  azért,  mert  
mindkét  filmben  ugyanaz  a  két  
nagyszerű  színész,  Liv  Ullmann  és  
Erland  Josephson  játssza  el  a  ma-
gányosság  és  szexuálpatológia  drá-
máját,  (mindkettő  nagyobb  erejű  
színész  annál,  semhogy  ugyanazok-
kal  a  vonásokkal  ruházná  fel  drámai  
alakját  mindkét  filmben).  A  téma  

rokonságán  túl,  az  „új  Bergman"  
rendezői  modorában,  a  nála  eddig  
ismeretlen  külsőséges  témakezelés-
ben,  az  alkotói  gondolatok  divatos  
társalgási  sablonjaiban  találhatók  a  
hasonlóságok,  s  ami  ritkán  fordult  
elő  Bergman  hosszú  és  kivételes  
nagyságú  alkotói  pályáján,  ezúttal  
hiányzik  alakjai  mögül  az  írói  fede-
zet,  az  igazi  élmény,  az  átélés  szen-
vedélye  és  szenvedése.  És  ezt  Liv  
Ullmann  ragyogó  alakítása  sem  fed-
heti  el.  Talán  ki  is  hangsúlyozza  a  
háttér  ürességét,  a  dráma  szövetének  
elhasználtságát. 

Mindez  okkal  kelt  meglepődést  
vagy  csalódást  azokban,  akik  az  
„északi  óriás",  a  puritán  Bergman  
zord,  szűkszavú  filmjeihez  szoktak;  
szerették  vagy  nem  szerették,  de  
nem  csak  egy  röpke  moziélmény  ide-
jére  kötötte  le  őket,  mint  a  Szemben  



önmagunkkal  mindig  ugyanazt  a  
dallamot  játszó,  elegáns  zenélődobo-
za.  Valahogy  zavarba  hozza  az  em-
bert  ez  az  új,  „amerikanizált"  Berg-
man  világfias  modorával,  ahogy  
„korunk  problémáiról"  cseveg,  ken-
dőzetlen  szavakat,  s  banális  gondola-
tokat  kölcsönözve  hőseinek,  a  Jele-
netek  infantilis,  „romlatlanul"  go-
nosz  házaspárjának  éppúgy,  mint  
doktor  Jenny  Isaksson  pszichológus-
nőnek  és  Jacobi  doktornak,  (akit  a  
rendező  úgy  ruház  fel  homoszexuali-
tással,  mintha  csak  egy  divatos  új  
ruhát  szabna  rá).  Zavarba  hozzák  az  
emh  rt  Bergmannak  ezek  az  újon-
nan  magára  öltött,  közhelyes  vonásai  
annál  is  inkább,  mert  szemünk,  fü-
lünk,  tudatunk  még  a  puritán,  szi-
gorú  bergmani  világot  várja,  a  lét  
megrázó  tragikumát,  a  gondolatok  
és  érzelmek  művészi  hitelességével;  
s  csak  fokozatosan  fedezi  fel,  hogy  
itt  felsallangozott,  sematizált  máso-
latát  kapja.  

Bergman  másolja  Bergmant,  ele-
gánsan,  oldottan,  külsőségesen  és  
banálisan.  Csakhogy  ez  éppen  a  
bergmani  létproblémáknak,  morális  
magatartásoknak,  konfliktusoknak  
elsekélyesítését  jelenti.  Azt  hogy  —  
legalábbis  az  említett  két  filmjében  
—  nem  a  valóság  drámai-művészi  
tükre  jelenik  meg,  hanem  a  film  lesz  

Liv  Ullmann  

Bergman  reflexióinak  a  tükre.  Ez-
zel  az  alkotó  kívül  is  kerül  a  film-
jén,  fölé  kerül  alakjainak,  elmondat-
ja  velük  azt,  amit  gondol  róluk,  s  
nem  azt,  amit  ők  gondolnak  maguk-
ról,  létükről,  konfliktusaikról,  a  vi-
lágról.  Így  mi  sem  juthatunk  el  hoz-
zájuk;  tudomásul  vesszük,  hogy  jó  
adag  neurózisból,  szexuálpatológiá-
ból, freudizmusból, frusztrált  vágyak-
ból  álltak  össze  divatos  filmszere-
pekké;  elnézzük  amint  titkos  gomb-
nyomásra  nyitogatják  sebeiket,  mu-
togatják  régi  fiókokból  előkerült  em-
lékeiket,  gyermekkori  rémisztő  ál-
maikat;  nézzük  őket,  de  csak  a  szí-
nészi  produkciót  látjuk,  a  nagyszerű  
Liv  Ullmannét,  aki  nem  kevesebb  
tartalommal,  mint  önnön  személyi-
ségével  tölti  meg  a  kielégítetlen,  
neuraszténiás  nő  divatlapból  kihul-
lott  szerepét;  olyan  régi,  már  a  berg-
mani  világhoz  idomult  színészekét,  
mint  Erland  Josephson,  Gunnar  
Björnstrand  (az  Úrvacsora  -emléke-
zetes  lelkésze).  

Furcsa  rágondolni  is,  de  mégis  . . .  
valahogy  a  belső  hitelesség,  a  gon-
dolati  eredetiség,  a  ráérzés  újszerű-
sége  hiányzik  ezekből  az  újabb  Berg-
man-filmekből.  Jobban  megfeleljek  
a  mozisablonnak,  s  nem  meglepő,  
hogy a mozik  nagyközönsége  körében  
visszhangra  is  találnak.  Sokan  úgy  

Liv  llllmann  



értelmezik  ezt  a  változást,  mint  
Bergman  közeledését  korunk  való-
ságához,  aktuális  problémáihoz;  de  
ez  így  éppen  nem  igaz.  Vajon  oly  
nagyon  távol  volt-e  korunk  aktuális  
és  reális  lelkiismereti  problémáitól  
a  Szégyen,  a  lelki  élet  lidérceit  meg-
idéző  Farkasok  órája,  a  személyiség  
válságának  és  a  kor  ellentmondásai-
nak  összefüggésére  mutató  Persona;  
hogy  ne  említsük  korábbi  éveiből  a  
Csendet,  a  későbbiekből  a  Suttogá-
sok,  sikolyokat.  Bár  ez  már  átvezet  
Bergman  legújabb  témakörébe:  a  
polgári  család  válságának  problema-
tikájába;  s  ezzel  együtt  fokozatosan  
mindinkább  egy  enteriőr  világba,  
zárt  bíborszín  falak,  poros  plüssök,  
csipkék,  brokátok  kulisszái  közé.  

A  múlt,  a  nagyszülők  világa:  itt  
laknak  azok  a  kimérák,  amelyek  —  
lelki  válságok,  szexuális  zavarok,  
neurózis,  hisztéria  formájában  —  a  
mai  infantilis  felnőtteket  Bergman  
szerint  kísértik.  Jenny  doktornő  is  
ezért  költözik,  mindjárt  a  film  kez-
detén  nagyszüleihez,  különösebb  in-
dok  nélkül;  a  lánya  nyári  diáktábor-
ban,  férje  — akihez  valószínűleg  ha-
sonlóan  ambivalens  érzelmek  fűzik,  
mint  a  Jelenetek  Marianne-ját  Jo-
haohoz  — néhány  hónapra  Ameriká-
ba  utazott.  Jenny  még  a  bútorain  is  
túlad,  üresen  hagyva  családi  ottho-
nát.  A  nagyszülők  háza:  már  a  sö-
tét,  nagy  kapualjban  megcsap  a  töm-
jénillat;  háttérben  szimbólumként  
egy  festett  templomi  üvegablak  vi-
lágít,  törött  szirmú  liliommal;  egy  
feketébe  öltözött,  merev  arcú  öreg-
asszony  alakjában  megjelenik  a  Ha-
lál  jelképe  is.  Együtt  mindez  a  vál-
toztatás  nélkü]  megőrzött  gyerekszo-
bával,  a  mézes  szeretettel  teli  nagy-
mamával,  a  szélütött  nagyapával:  
arra  a  gyerekkorra  utal,  amelyet  
Jenny  később,  öngyilkossági  kísérle-
te  után,  félelmetes  hisztériás  roha-
mában  visszaöklendez  majd;  amely  
álszent keresztényi szigorával,  életide-
gen  moráljával,  hazug  aszkétizmu-
sával,  fenyítéseivel  bűntudatot,  ret-
tegést  nevelt  belé,  elidegenítette  lel-
két  a  testétől,  hogy  nem  tudja  már  
átadni  magát  érzékeinek  még  szeret-
kezés  közben  sem.  

Az  érzéki  kielégítetlenség,  a  meg-
oldatlan  családi  körülmények,  embe-
ri  kapcsolatok,  a  pszichiáteri  munka  
feszültségei:  e  jellemmagyarázó  drá-

mai  elemek  végül  is  egymás  mellé,  
alá  és  mögé  helyezkednek,  de  nem  
hatják  át  egymást;  az  igazi  drámai  
hatás  —  néhány  valóban  drámai  je-
lenet,  megrendítő  pillanat,  finoman  
eljátszott  szerep  ellenére  —  elmarad.  
Ami  marad  végül,  minden  „bergma-
ni"  kimunkáltsága  mellett  is:  vázla-
tos  rajza  egy  lelki  folyamat  pár  jel-
legzetes  mozzanatának,  utalások  ko-
runk  „népbetegségének"  feltételezett  
okaira.  Ámde  ahogy  már  a  Jelene-
tek  is  két,  felnőtt  korú  gonosz  gyer-
mek  kóresete  volt  (akik  nem  győz-
ték  vádolni  a  maguk  tehetetlensége  
és  ostobaságai  miatt  a  szülőket,  az  
„igazi  felnőtteket",  anélkül,  hogy  föl-
merült  volna  bennük  a  saját  felelős-
ségük  tudata);  Jenny  sem  több  egy  
kóreset  többé-kevésbé  banális  leírá-
sánál.  Senkit  se  tévesszen  meg  Liv  
Ullmann  játéka!  Izgalmas  alakítás,  
hatásos  szerep;  Jenny  doktornő  tőle  
függetlenül  nem  létezik;  ahogyan  
Bergman  nagy  filmjeinek  alakjai  
továbbélnek  bennünk  fájdalmaikkal,  
töprengéseikkel,  sorsuk  tragikumi-
kumával. 

Az  emberi  cselekvés,  magatartás,  
sors  (a  betegség  is  az)  külsőleg  leír-
ható  vagy  elmesélhető,  de  drámaivá  
izzítani,  drámai  jellemeket  égetni  ki  
belőlük  csak  a  morál  gyújtólencsé-
jén  keresztül  lehet.  Azokkal  a  ke-
mény,  izzó  fénysugarakkal,  melyek  
átvilágítanak  a  dolgokon;  a  jelensé-
gek  mögött  megmutatják  a  lényeget  
is.  Bergman  azok  közé  a  nagy  alko-
tók  közé  tartozik,  akik  ezt  mindig  
tudták.  S  talán  nem  is  az  a  meglepő,  
hogy  újabb,  a  modern  életformák,  
bénult  lelki  életek  problémáit  meg-
célzó  filmjeiben  nem  sikerült  ezt  az  
átvilágító  fénysugarat  meggyújtania;  
inkább  az,  hogy  lemondani  látszik  
róla. 

Egyelőre  gyermekkori  lidérceivel,  
szorongásos  álmaival  játszik,  tudásá-
nak  csillogó  tükreivel,  kivételes  ren-
dezői  tehetségével.  Megelégszik  az-
zal,  hogy  elénk  szórja  megfigyelései-
nek,  a  körülötte  jajongó  életnek  
nyers  darabjait,  mint  aki  első,  kap-
kodó  tudósításait  küldi  egy  most  föl-
fedezendő  világból.  Addig  meg  az  
élesen  megvilágított  részletjelensé-
gek"  mögött  „filozófiai  háttérnek"  
megteszik  a  „freudi  gyermekkor"  ki-
mérái  is.  

HEGEDŰS  ZOLTÁN  
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Változatos  témák,  
váltakozó színvonalon 
Kiküldött  tudósítónktól  

Negyedszerre  rendez-
ték  meg  októberben,  a  
párizsi  Nemzetközi  
Filmfesztivált,  az  Étoile  
közelében,  a  nemrég  fel-
épült  Empire  mozi  ter-
meiben,  a  többi  között  
francia,  szovjet,  ameri-
kai,  magyar,  nyugatné-
met,  lengyel  filmek  
részvételével.  A  filmek  
kiválasztásában  a  feszti-
vál  rendezőinek  főszem-
pontja  nyilván  a  műfaji  
és  tematikai  változatos-
ság  volt;  mai,  társadalmi  
témájú,  fantasztikus  ka-
landfilmek,  régmúlt  
időkről  szóló  és  doku-
mentarista  alkotások  kö-
vették  egymást.  

Először  a  vendéglátók,  
a  franciák  filmjeiről.  
Patrice  Chereu  nevét  

színházi  rendezései  tet-
ték  ismertté,  a  fesztivá-
lon  bemutatott  Judith  
Therpauve  című  alkotá-
sával  aligha  sikerült  át-
eveznie  a  filmművészet  
csábosabb  partjaira.  Le-
hangoló  volt  látni  a  
nagy  művészt,  Simoné  
Signoret-t  egy  nem  neki  
való  szerepben.  Egy  
nyugdíjba  vonult  tanár-
nőt  alakít,  akit  az  ellen-
állási  mozgalomból  is-
mert  hajdani  bajtársai  
felkérnek,  vállalja  el  egy  
számukra  fontos  lap  
szerkesztését.  Így  aztán  
a  néző  sok  száraz,  szak-
mai,  politikai  vitát  hall-
gathat  végig,  megcsodál-
hatja  a  rotációs  henge-
reket,  a  szedögépeket,  
de  a  lap  sorsa,  sikere  és  

balsikere  sajnos  hidegen  
hagyja. 

A  rendezők  zsűrije  
szótöbbséggel  a  28  éves  
belga  Chantal  Akerman-
nak  ítélte  a  francia—  
belga  koprodukcióban  
készült  Anna  találkozá-
sai  című  filmért  a  ren-
dezés  díját.  Anna,  a  film  
hőse  filmrendezőnő,  aki  
ide-oda  utazgat  Európá-
ban,  s  hosszú  beszélgeté-
seket  folytat  férfiakkal  
ágyban,  barátnővel,  ma-
mával  pályaudvarokon,  
sokat  sétál  hotelek  és  
vonatok  folyosóin.  
Chantal  Akerman  sajá-
tos  rendezői  stílusa  sze-
rint  a  szereplők  szenvte-
len  merevséggel  játsza-
nak. 

A  többi,  versenyben  és  

Japhet  Kotto,  Harvey  Keitel  és  Richard  Pryor  a  Kék  gallér  című  amerikai  filmben.  
Rendező:  Paul  Schrader  



versenyen  kívül  bemu-
tatott  francia  film  közül  
két  dokumentarista  kí-
sérlet:  Képek  innen  —  
(Vincent  Pinel  és  Chris-
tian  Zarifian  munkája)  
és  Többesszámok  (Mi-
chel  Mitrani  rendezésé-
ben)  a  francia  nők  min-
dennapjairól  mond  sem-
mi  újat  nem  közlő  rész-
leteket.  Megkerülve  a  
társadalmi  konfliktuso-
kat,  az  élet  unalomig  is-
mert  kis  gondjait  mon-
datják  el,  pontosabban,  
mondatják  fel  az  alko-
tók  mindkét  film  alkal-
mi,  többnyire  civil  sze-
replőivel 

Catherine  Deneuve  

egy  fantasztikus  —  fan-
tasztikusan  együgyű  —  
kalandfilm  detektívje-
ként  jeleskedett  Hugó  
Santiago  Idehallgass  cí-
mű  filmjében.  Marcel  
Hanoun  A  világos  éjsza-
ka  című  alkotásában  vi-
szont  állóképekkel  lepte  
meg  a  nézőt.  Eric  Roh-
mer  Perceval,  a  gall  cí-
mű,  stilizált  díszletek  
között  játszódó  filmje  
—  hódolat  a  középkori  
színháznak.  A  színészek  
versben  beszélnek.  

Fentieknél  több  művé-
szi  élménnyel  gazdagí-
tottak  bennünket  a  nyu-
gatnémet  filmek.  Hite-
les,  sok  kínos  társadalmi  

problémához  —  erőszak,  
terror,  rettegés,  brutali-
tás  — őszintén,  kendőzés  
nélkül  közelítő,  gondol-
kozásra  késztető,  olykor  
megdöbbentő  alkotáso-
kat  láttunk.  A  kritiku-
sok  díjával  kitüntetett  
Kés  a  fejben  című  film,  
Reinhard  Hauff  munká-
ja,  a  rendőrség,  lázadó  
fiatalok  és  egy  razziába  
ártatlanul  belekevere-
dett,  egy  rendőr  által  
életveszélyesen  megse-
besített  férfi  története.  
A  rendőrt  mentendő,  az  
ártatlan  emberre  min-
denáron  rá  akarják  bi-
zonyítani :  ő  támadott  
késsel,  ő  is  terrorista.  

Igor  Talankin:  Szergij  atya  (jobbról:  Szcrgej  Bondarcsuk)  



Giovanella  Grlfeo  és  Ntno  Manfredl  A  Pápa-Király  
nevében  című  filmben.  Rendező  Lulgi  Magni  

Theodor  Kotulla  Ró-
bert  Merle  Mesterségem  
a  halál  című  regényéből  
készített  rideg  és  hatá-
sos  filmet;  megkísérelte  
nyomon  követni,  hogyan  
válik  egy  emberből  
szörnyeteg  —  hóhér  
Auschwitzban.  Hans  —  
Rüdiger  Minow  A  klini-
ka  című  munkája  egy  

Aurora  Clément  az  Anna  találkozásai  című  filmben.  
Rendező:  Chantal  Akerman  

Ezt  az  állítólagos  tényt  
sulykolják  a  fejébe,  
megfélemlítve  a  tehetet-
len  embert,  a  kórház-
ban.  A  rendőr,  aki  lőtt,  
a  film  végén  bevallja:  
félt.  Erről  a  félelemről  
is,  az  állandó  feszültség-
ről,  amelyben  békés  em-
berek  élni  kényszerül-
nek  —  szól  a  film.  



Catherine  Dcneuve  —  Hugo  
Santiago:  Idehallgass  című  

filmjében 

elmegyógyintézetben  ját-
szódik,  a  színhely  és  a  
téma  mindig  hatásos.  
Főszereplője  egy  pszi-
chológusnő,  aki  —  hely-
színi  tanulmányokat  
folytatandó  —  bezáratja  
magát  a  klinikára  s  ott,  
a  kóreseteken  túl,  tanul-
ságos  és  döbbenetes  
visszaéléseket  is  tapasz-
tal.  A  rendező  filmjének  
szimbolikus  jelentést  
szánt:  az  elmegyógyin-
tézet  tulajdonképpen  a  

hitleri  Németország,  
amelyben  őrültek  ural-
kodtak.  A  jelenről,  elhe-
lyezkedési  nehézségek-
ről,  boldogulásról  és  
boldogságkeresésről  tár-
nak  elénk  meghökkentő  
jeleneteket,  riasztó  epi-
zódokat  Uwe  Brandner  
és  Gisela  Stelly  filmjei.  

A  párizsi  fesztivál  
nagydiját  —  más  feszti-
váloktól  eltérően  —  nem  
zsűri,  hanem  a  közönség  
ítéli  oda.  7500 önként  je-

lentkező  néző  közül  vá-
lasztottak  ki,  a  lakosság  
minden  rétegét,  koroszr  
tályát  képviselő  százat.  
Az  ő  döntésük  alapján  a  
nagydíjat  a  31  éves  
amerikai  Paul  Schrader  
kapta,  Kék  gallér  című  
filmjéért.  A  díj  a  kriti-
kusok,  művészek  és  
szakemberek  teljes,  lel-
kes  egyetértésével  talál-
kozott.  A  Kék  gallér-t  
Schrader  1977-ben,  első  
filmjeként  forgatta,  azó-
ta  még  egy  filmet  készí-
tett.  A  film  hősei:  két  
néger  és  egy  fehér  férfi,  
autógyárban  dolgozó  fi-
zikai  munkások,  ők  a  
kék  gallérosok,  a  fehér  
galléros  tisztviselőkkel  
szemben.  A  hatalmas,  
süvítő  óriási  gépek,  ro-
bajok,  csattanások,  dü-
börgések  —  a  kép,  a  
hang  és  a  mozgás  együt-
tes  —  félelmetes  erejű  
hatása  az  első  percekben  
lenyűgözi  a  nézőt.  A  
film  látszólag  kis  hord-
erejű  és  mégis  nagyon  

Danllo  Mattel  és  Glovanella  Grifeo  A  Pápa-Király  nevében  című  Luigi  Magni-filmben  



Eric  Rohmer:  Perceval,  a  gall  

jellemző  epizódokkal  
van  tele,  hiteles  színek,  
áruló  jelek  egy  szá-
munkra  ismeretlen  vi-
lágról,  az  amerikai  fizi-
kai  munkások  életéről.  
És  a  munkások  fölött,  
mindenféle  manipuláci-
ókkal,  becsapva,  kijátsz-
va  őket  —  a  szakszer-
vezeti  vezetők.  Elszánt,  
a  maguk  érdekeit  védve,  
semmitől,  még  a  gyil-
kosságtól  sem  visszariá-
dó  hatalmaskodók.  
Schrader  nyers,  reális  
képet  tár  elénk.  Munkás  
hősei  nem  angyalok.  
Füllentésekkel  —  be-
csapva  asszonyt,  adósze-
dőt  — igyekeznek  olykor  
kimenekülni  a  részletfi-
zetési  kötelezettségek,  
panaszkodó  feleség,  adó-
tartozások  szövevényé-
ből,  szegényes  bulikon,  
gyári  kantinokban,  sö-
röskancsók  mögött  ke-
resnek  a  szürke  hétköz-
napokat  feledtető  vidá-
mabb  élményeket.  

A  női  alakítás  díját  
a  közönség  Géraldine  
Chaplin-nek  ítélte,  az  
Emlékezz  a  nevemre  cí-
mű  amerikai  film  fősze-

repéért.  A  rendező  Alan  
Rudolph  —  Róbert  Alt-
man  tanítványa,  ez  
utóbbi  a  film  produce-
re  és  társalkotója  is.  
Géraldine  Chaplin  a  
női  és  Anthony  Per-
kins  a  férfi  főszerepben  
egyformán  remekelnek:  
valószínűvé  teszik  a  ki-
csit  valószínűtlen  törté-
netet:  a  nő  12  évi  bör-
tönbüntetését  letöltve  
visszaszerzi  magának  ú j  
feleségétől  a  férfit,  aki  
valaha  az  övé  volt.  Mes-
terien  kimunkált  részle-
tek.  gyorsan  pergő  jele-
netek  a  gyorsan  változó  
helyszíneken,  érdekes,  
jellegzetes  mellékfigu-
rák,  akik  hozzátartoznak  
a  cselekményhez,  profi  
munka.  szórakoztató  
film. 

A  férfi  alakítás  díját  
az  olasz  Nino  Manfredi  
kapta  Luigi  Magni,  A  
Pápa-Király  nevében  
című  filmjének  főszere-
péért.  Emberi,  bűnözd,  
ravaszkás  főpapot  ala-
kít,  egy  sok  humorral  
átszőtt,  Garibaldi  idejé-
ben  játszódó,  szomorú  
történetben. 

A  fesztivál  egyik  
nagyszabású  —  méltat-
lanul  nem  díjazott  —  
munkája,  Szergij  atya,  
Igor  Talankin  alkotása,  
a  Tolsztoj-mű  megfil-
mesítése.  A  film  hőse  
egy  szerelmében  csaló-
dott  cári  tiszt,  aki  ko-
lostorba  vonul,  majd  re-
meteként  él,  hogy  meg-
tisztuljon  bűneitől  és  
szabaduljon  a  földi  élet  
kísértéseitől.  Bondar-
csuk  alakítja  ezt  a  figu-
rát,  egyszerűen,  belső  
erővel,  átélve  és  érez-
tetve  a  hit,  a  kétely,  a  
jóra  való  törekvés,  az  
emberi  életre,  szerelem-
re  való  vágy  tolsztoji,  
gyötrő  konfliktusait.  

A  fesztivál  magyar  
versenyfilmje, Sára  Sán-
dor  80  huszárja  sikert  
aratott.  De,  mint  a  be-
mutatót  követő  sajtó-
konferencián  kiderült:  
az  1848-as  szabadság-
harc  magyar  vonatkozá-
sait  a  nézők  nem  ismer-
ték  annyira,  hogy  tel-
jes  mélységében  meg-
értsék  a  huszárok  tragi-
kus  sorsát.  

PONGRÁCZ  ZSUZSA  



Bocsánat,  itt  vernek?  
Bocsánat,  itt  jó  filmet  adnak?  —  

kérdezhetné  az  ember  Marék  Pi-
wowski  filmjének  bevezető  képsorai  
láttán.  A  varsói  Szezám  áruház  for-
gatagát  látjuk,  meg  egy  alagsori  rej-
tekhelyről  rendőrautó  kíséretében  
kigördülő  furgont,  amely  két  zord,  
szigorú  férfit  visz  az  áruház  aznapi  
bevételéért;  többszörös  zsilipeléssel  
és  olajozottan  működő  hatósági  biz-
tosítással  zajlik  le  a  több  millióra  
rúgó  bankókötegek  átvétele  és  elszál-
lítása  —  ajtók  nyílnak-csukódnak,  
erélyes  léptek  közelednek-távolod-
nak,  felvonó  zümmög,  lakat  kattan.  
Szó  még  nem  hangzott  el  egy  sem,  
és  csak  egybemosódó  lárma  hallat-
szik  sokáig  a  pénzszállítás  képeit  kö-
vető  mulatóbeli  jelenetben  is,  ahol  
az  értékes  szállítmányt  kísérők  min-
dennapos  rutinjához  hasonló  auto-
matizmussal  „szórakozik"  a  disco-
nemzedék,  közte  bűnügyekre  készü-
lődök  is,  és  ahol  a  gusztustalan,  kö-
vér  áruházigazgatónak  sem  kell  sok  
szót  vesztegetnie  arra,  hogy  konzum-
portékák  ígéretével  a  mulató  raktá-
rában  kipróbálhassa  egy  teenager-li-
bán  a  „kakaskát".  

Rövid,  határozott,  pergő  snittek,  

éles,  pontos  vágások,  nagy  gyútávú  
közeliek,  amelyek  kíméletlenül  emel-
nek  ki  a  tömegből  gyanútlan  arcokat,  
szándékokat,  szűkszavú,  szaggatott,  
hányaveti  expozíció,  amely  egy  éjje-
liőr  leütésével  és  fegyverének  elrab-
lásával  siklik  a  bűnügyi  bonyodalom  
vágányára  —  mindez  a  legjobb  mai  
thrillerek,  krimik,  „suspense"-ek  
légkörét  teremti  meg,  és  hozzá  még  
valami  sajátságos  kelet-európai  mel-
lékízt  is  megéreztet,  az  egész  készü-
lődő  bonyodalom  esendő  egyszerűsé-
gét  és  a  rendező  ezzel  összefüggő  
enyhe  ironizálását.  

Piwowski  filmje  —  kisebb  egye-
netlenségektől  és  mulasztásoktól  el-
tekintve  — végig  megmarad  jó  film-
nek.  Alapjában  bűnügyi  filmről  lé-
vén  szó,  a  bonyodalmát  nem  illik  
feszegetni,  még  ha  az  nem  is  egye-
düli  hatásforrása.  A  bonyodalomban  
kulcsszerepet  játszó,  de  azon  túl  is  
érvényesülő  hatásforrása  a  filmnek  
a  „rendőrszemlélete".  Piwowski  
filmjében  a  két  főszereplő  rendőr-
nyomozót  egy-egy  volt  lengyel  ököl-
vívó  olimpiai  bajnok  játssza:  Jerzy  
Kulej  és  Jan  Szczepanski.  Ennek  az  
elsősorban  a  lengyel  közönségre  ható  

Jelenet  a  filmből  



(és  azt  kissé  talán  meg  is  tévesztő)  
körülménynek  dramaturgiai,  szem-
léletbeli  jelentősége  is  van:  a  maguk  
bunyós  mivoltát  arcukon  ékesen  ta-
núsító  ökölvívó-bajnokok  nem  a  
szokvány-krimik  rettenthetetlen  
vagy  lefegyverzően  rokonszenves  és  
kombinatív  készségű  nyomozói,  ha-
nem  bizony  afféle  nehéz  fiúk,  már  
amilyenekre  a  rendőrségnek  a  bű-
nözőkkel  szemben  valóban  szüksége  
van.  Lehetnek  az  ilyen  nyomozók  
éppenséggel  éles  észjárásúak  és  szi-
lárd  eszmeiségűek  is,  de  hiába  azok,  
ha  egyúttal  nem  értenek  a  bűnözők  
nyelvén:  az  erőszak  nyelvén.  

Bocsánat,  itt  vernek?  —  kérdi  a  
megszeppent  érettségihamisító,  be-
vodkázgató  fiatalember  az  őrszobán,  
mikor  a  látszat  miatt  őt  is  őrizetbe  
veszik  az  éjjeliőr  leütése  ügyében.  
Nos,  Piwowski  filmje szerint  ok  nél-
kül  nem  vernek,  még  a  pimasz  Bu-
bust,  a  bandaalapító  főhőst  sem,  de  
éppenséggel  verhetnének,  ha  a  szük-
ség  úgy  kívánná.  És  olyankor  jó,  ha  
a  bűnözőknél  is  erősebb  bokszbajno-
kok  vannak  kéznél.  

De  az  erőszak  nyelve  nemcsak  a  
bunyó,  hanem  bizonyos  mértékig  a  
csalás  is.  Piwowski  rendőrei  csak  
úgy  tudják  lebuktatni  a  gyanúsított  
Bubust  és  társait,  hogy  beépítenek  
közéjük  valakit,  akinek  magának  is  
terheli  egy  s  más  a  számláját,  és  
ezért  —  megzsarolható.  A  megzsa-
rolt,  berzenkedő,  de  kénytelen-kel-
letlen  engedő  fiatalember  —  nem  
erkölcsi  nagyságból,  hanem  vonako-
dása  jeléül  —  felteszi  a  kérdést  a  
rendőröknek,  hogy  ha  Bubus  beszer-
vezésével  még  nála  is  nagyobb  vadat  
csalhatnának  lépre,  akkor  szolgála-
taival  ő  is  megúszná-e  a  büntetést?  
A  film  ilyen  büntetőjogi  kérdésekre  
nem  kíván  válaszolni,  csupán  azt  
érezteti,  hogy  aki  piszkos  munkát  
végez,  maga  is  bepiszkolódik,  s  a  
„bűnüldöző  szervek"  sem  Grál-lova-
gok. 

Persze  az  élet  sűrűjét,  az  alvilágot  
alighanem  jól  ismerő  Piwowski  szá-
mára  nem  annyira  a  fenti  bölcses-
ség  megállapítása  fontos,  mint  in-
kább  a  megjelenítése:  ökölvívó-fi-
ziognómiával,  cselgáncs-tréninggel,  
megrendezett  beugrató  akciókkal,  al-
világi  tenyészettel  —  és  nem  utolsó-
sorban:  gunyoros,  groteszk  fintorok-
kal. 

Ez  az  ironikus  látásmód  csaknem  
kilendíti  a  filmet  a  bűnügyi  műfaj  
keretei  közül.  Piwowski  magát  a  kri-
mi-bonyodalmat  sem  veszi  igazán  
komolyan  —  ami  nem  jelenti  azt,  
hogy  ne  építené  föl  jól,  hitelesen,  
fordulatosán  —,  helyenként  ez  a  bo-
nyodalom  groteszk  kitérőkbe  téved  
(az  áruházjgazgató  otthona  és  ven-
dégei,  az  ugandai  követség,  az  eskü-
vőjére  készülődő  Kopasz  megleckéz-
tetése  stb.),  és  ironikus  hatású  a  kor-
szerű  krimi-feldolgozási  technika  
hangsúlyozottan  virtuóz  bevetése  is.  

A  műfaj  enyhén  ironikus  kezelé-
sén  túl  azonban  felsejlenek  amolyan  
„csehes"  ember-  és  társadalomábrá-
zolás  kezdeményei  is.  Bubus  Zdzis-
law  Rychter  kitűnő  alakításában  se  
nem  vádló  áldozat,  se  nem  valame-
lyik  mitikus  filmsablon  szocialista  
környezetbe  átplántált  változata:  ez  
a  minden  hájjal  megkent  vagány  
szuverén  figura,  ajri  nem  tart  igényt  
sem  csodálatunkra,  sem  együttérzé-
sünkre,  esendőségében  minden  igye-
kezete  ellenére  mégis  megszánjuk  a  
film  végén  a  rendező  jóvoltából.  A  
nyomozók  is  olyanok,  amilyenek,  
ilyenek  is,  olyanok  is,  a  dolgukkal  
törődnek,  nem  szándékot  közvetíte-
nek.  Itt  is,  ott  is  feltünedeznek  az  
esendőség,  a  kisszerűség  groteszk  
vonásai. 

Hogy  a  film  végül  mégsem  lett  az-
zá,  ami  kezdeményeiből  lehetett  vol-
na:  a  bűnügyi  kereteket  szétfeszítő  
társadalomábrázolássá,  a  szocialista  
viszonyok  között  kitenyésző  bűnözés  
és  üldözésének  szociálpszichológiai  
érvényű  képévé,  az  részben  azzal  
magyarázható  talán,  hogy  ezt  a  cseh  
ú j  hullám  kialakította  módszert  in-
kább  csak  színfoltokként  adagolta  
Piwowski,  önállóan  továbbfejlesztett  
alkalmazására  nem  vállalkozott.  El-
vétve  még  az  is  előfordul,  hogy  az  
irónia-injekció  egyenesen  ártalmára  
van  még  a  bűnügyi  jellegnek  is:  jó-
pofáskodássá  degradálódik.  

Bocsánat,  ilyet  nálunk  nem  lehet-
ne?  —  kérdezhetné  még  végül  a  né-
ző;  profi  módra  elkészített,  szórakoz-
tató,  mai  témájú  filmet?  Mert  a  Bo-
csánat,  itt  vernek?  úgy  ahogy  van,  
nálunk  is  készülhetett  volna.  Meg  
persze  más,  nála  jobb  film  is,  mely  
ugyanígy  életünk  sűrűjébe  nyúl.  Bo-
csánat,  tudom,  hogy  nehéz.  

GYÖRFFY  MIKLÓS  
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Film-divatok,  divat-filmek  
Kiküldött  munkatársunk  beszámolója  

Filmesek,  egymás  közt,  úgy  be-
cézik  a  sokat  beszélő  interjú-filmek  
elkészítésének  módszerét,  hogy:  
„Megkérdezzük  Rózsi  nénit,  szereti-e  
a  rántottcsirkét?  —  aztán  megkér-
dezzük  a  rántottcsirkét,  hogy  szere-
ti-e  a  Rózsi  nén i t . . .  s  ha  sikerül  
ügyesen  összevágni  a  nyilatkozato-
kat,  majd  csak  lesz  valami  érdekes  
is  a  vásznon  . . . "  

Ez  a  filmkészítési  recept  —  nyil-
ván  elsősorban  a  televízió  hatására  
—  világszerte  elterjedt  és  egyre  di-
vatosabb,  Amerikától  Afrikáig  és  
Ausztráliáig  —  állapíthatta  meg  a  
néző  az  idei,  XXVII.  mannheimi  
fesztiválon,  ha  az  irigylésre  méltó-
an  megépített  és  fölszerelt,  öttermes  
Planken  Moziközpontban,  ahol  reg-
geltől  éjfélig  szinte  szünet  nélkül,  
párhuzamosan  peregtek  az  öt  föld-

részről  érkezett  filmszalagok  —  
egyik  délután,  kísérletképpen,  sorra  
benézett  néhány  percre  a  fesztivál-
haliból  egymás  mellett  nyíló  mozi-
termekbe.  Az  egyikben  fekete  bőrű  
férfiú  nyilatkozott  a  vásznon  sajátos  
afrikai  gazdasági  és  társadalmi  prob-
lémákról;  a  másik  vetítőben  Svájc-
ban  dolgozó  külföldi  vendégmunká-
sok  beszéltek  gondjaikról;  a  harma-
dikban  fényűző  amerikai  otthonának  
kertjében  ülve  nyilatkozott  viselt  
dolgairól  egy  volt  CIA-ügynök. . .  
és  így  tovább.  Ez  utóbbi  film  (ren-
dezője:  Saul  Landau)  —  mint  szá-
mos  hasonló,  amelynek  témája  elég-
gé  érdekesnek  és  fontosnak  bizo-
nyult  ahhoz,  hogy  „elbírja"  a  szok-
ványos  filmi  megvalósítást  —,  joggal  
kötötte  le  a  nézőtér  figyelmét:  A  
Cl A-ügy  vivőtiszt  című  dokumen-

Valerij  Jeregi:  A  gólya  



Karén  Gevorkian:  Ennél  az  útkereszteződésnél  

tumanyagban  John  Stockwell,  a  39  
éves,  volt  valóságos  ügynök  beszél  a  
világ  különböző  forró  pontjain,  Vi-
etnamban,  Angolában  játszott  sötét  
szerepéről,  s  arról,  hogy  fokozatosan  
megundorodva  a  mocskos  feladatok-
tól,  végül  otthagyta  az  évi  33  ezer  
dollárral  megfizetett  „jó állást"  (good  
job  —  mondta)  . . .  

Ironikus  felhangokkal  fűszerezett,  
érdekes  hosszú  dokumentumfilm  a  
svájci  Je-Ka-Mi,  avagy  a  boldogsá-
god  e  világból  való,  amely  az  egész-
séges  életmód,  a  permanens  tested-
zés,  a  tömeges  sportolás  iránti,  egyre  
fokozódó  igények  kielégítésére  létre-
jött  mozgalmakat,  szervezeteket  és  
iparágakat  mutatja  be  alapvető  

Valerij  Jeregi :  A  gólya  



Saul  Landau:  A  CIA-ügyvivőtiszt  

egyetértéssel,  bár  némi  malíciával.  
Tragikus  adalék  a  filmhez,  hogy  ta-
valy,  nem  sokkal  befejezése  után  
rendezője,  Román  Hollenstein  har-
mincöt  évesen  elhunyt.  

Izgalmas  és  hatásos  filmriportázs  
az  angol  Anthony  Thomas  Hat  nap  
Sowetoban  című  alkotása,  egy  1976-
os  dél-afrikai  tüntetés  drámai  ese-
ményeinek  rögzítése  és  a  politikai  
háttér  hitelesen  komplex  rajza.  
Ugyancsak  dokumentum-jellegű  
film  az  amerikai  Tetovált  könnyek  
(rendező:  Nicholas  Broomfield  és  
John Churchill), amely egy kaliforniai 
börtön  mindennapjaiba  enged  bepil-
lantást.  Fiatalok,  16—25  éves  elítél-
tek  töltik  itt  büntetésüket;  s  a  ke-
mény,  szikár  hangvételű  film  arról  
tanúskodik,  hogy  az  enyhén  szólva  
nem  ideális  börtönviszonyok  min-
denre  alkalmasak,  de  arra  a  legke-
vésbé,  hogy  pszichikailag  és  társa-
dalmilag  valóban  rehabilitálják  a  
fiatalon  bűnt  elkövetetteket;  sokkal  
valószínűbbnek  látszik,  hogy  e  „bör-
töniskola"  kijárása  után  legtöbbjük  
nehéz  fajsúlyú,  „profi"  bűnözőként  
kerül  majd  ki  innen.  

A  nagydíjjal  kitüntetett  marokkói  
film  is  dokumentum-ihletésű  alko-
tás.  Az  Alyam  Alyam  (német,  illet-

ve  angol  alcíme  nyomán:  Ö,  azok  
a  napok;  rendezője  Ahmed  El  Maa-
nouni)  egy  Casablanca  közelében  le-
vő  kis  falu  mai  hétköznapjainak  
krónikája,  az  ősi  hagyományok  és  az  
újító  törekvések  konfliktusainak  fé-
lig  dokumentum-jellegű,  félig  játék-
filmes  stílusú  elbeszélése.  

Az  afrikai  és  az  arab  országok  
többnyire  mostanában  megszülető,  
illetve  kibontakozó  filmgyártásainak  
egyébként  is  különösen  nagy  figyel-
met  szentelt  idén  a  mannheimi  fesz-
tivál  rendezősége,  önálló  retrospek-
tív  sorozat  keretében  csaknem  fél-
száz  filmet  mutattak  be,  ízelítőt  ad-
va  az  e  tárgyban  meglehetősen  tájé-
kozatlan  európai  nézőknek,  Algéria,  
Egyiptom,  Irak,  Kuwait,  Marokkó,  
Szíria,  Etiópia,  Bénin,  Ghana,  Kame-
run,  Madagaszkár,  Mali,  Mauritánia,  
Mozambik,  Niger,  Szenegál,  Tuné-
zia,  Zaire  egyre  gyarapodó  filmter-
méséből.  Egyik-másik  itt  szerepelt  
film  — például  a  szenegáli  Ousmane  
Sembene  alkotásai,  vagy  az  idén  Lo-
carnóban  díjat  nyert,  szintén  szene-
gáli  Bakó  és  a  túlsó  part  — már  más  
fesztiválokról  is  ismert;  a  filmek  túl-
nyomó  többsége  azonban  most  elő-
ször  került  ilyen  széles  spektrumot  
átfogó  válogatásban  a  nyugat-euró-



pai  közönség  elé.  Különleges  film-
nyelvi,  művészi  revelációkat  termé-
szetesen  senki  nem  várt  el  ezektől  
az  alkotásoktól,  ám  a  vetítőterem  
majdnem  mindegyiknél  megtelt,  hi-
szen  a  mozgóképi  híradás  e  távoli  és  
legtöbbünk  számára  teljesen  isme-
retlen  vidékek  sajátos  életformáiról  
és  emberi,  társadalmi  konfliktusairól  
—  érdekes  és  tanulságos.  

Az  interjú-  és  riportfilmek,  doku-
mentarista  törekvések  mellett  két  
másik  —  úgy  tetszik,  szintén  világ-
szerte  divatos  —  filmtípus  dominált  
a  fesztivál  programján.  Az  egyik:  a  
feminista  filmek  változatlanul  tető-
ző  hulláma.  Egyik  legjellegzetesebb  
darabja  a  nyugatnémet  Cristina  Pe-
rincioli  A  férfiak  hatalma:  a  nők  tü-
relme  című  (amely  valami  díjat  is  
nyert;  de  hát  ezen  a  fesztiválon  any-
nyi  a  különféle  díj  és  oklevél,  hogy  
puszta  fölsorolásuk  is  oldalakat  töl-
tene  meg).  A  film  hőse  egy  fiatal  
házaspár,  kisgyerekkel.  A  fé r j  rend-
szeresen  alaposan  leissza  magát  a  
sarki  csehóban,  aztán  hazamegy  és  
minden  különösebb  ok  nélkül  össze-
vissza  veri,  megrugdossa  megadóan  
tűrő  feleségét,  sőt  bántalmazza  kis-
gyerekét  is.  Az  asszony  —  számos  
megveretése  után  —  végül  megelé-
geli  a  dolgot  és  megpróbál  elválni.  
A  jog  azonban  inkább  a  brutális  fér-
fi  érdekeit  védi;  ezért  az  asszony  ar-
ra  kényszerül,  hogy  néhány  sorstár-
sával,  hasonlóan  megkínzott  asszony-
nyal  szövetkezve  afféle  női  mene-
dékhelyen  rendezkedjék  be . . .  A  tör-
ténet  magva  nálunk  sem  ismeret-
len  —  ha  máshonnan  nem,  hát  a  
napilapok  fekete  krónikájából  —;  de  
ez  a  nyugatnémet  filmi  földolgozása  
megmaradt  a  legbanálisabb  közhe-
lyek,  a  fehér-fekete  sémák  szintjén.  

A  másik  világdivat  legpregnán-
sabb  képviselője  Mannheimben  az  
olasz  Giovanna  Gagliardo  (Jancsó  
olasz  filmjeinek  társ-forgatókönyv-
írója)  Maternale  című  — szinté  díja-
zott  —  filmje  volt.  Eltökélten  stili-
zált,  sajátosan  „megemelt"  hangula-
tú  történet,  egy  béna  kislány  és  édes-
anyja különös  kapcsolatáról.  Szerző-
jére a jelek szerint  erősen  hatott a .né-
hány  éve  világsikereket  arató  fiatal  
belga  rendezőnő,  Chantal  Akerman  
„hipperrealizmusnak"  elkeresztelt  
stílusa;  ha  ebédet  főznek,  krumplit  
pucolnak,  tésztát  gyúrnak  a  filmben,  

akkor  a  műveletet  legalább  addig  
mutatják  a  vásznon,  ameddig  a  való-
ságban  is  eltart  a  dolog.  Sőt,  a  még  
mindig  izgalmas  szépségű  Carla  
Gravina,  a  főszereplő  olyan  elszánt  
lassúsággal  haj t  végre  minden  moz-
dulatot,  mintha  ő  is  béna  volna,  
nemcsak  a  kislánya.  Mert  az  utóbbi,  
amíg  mankóval,  bottal  kényszerül  
járni  —  okkal  mozog  lassan;  de  a  
történet  szerint  később  felgyógyul,  s  
táncra  is  perdül  vőlegényével;  en-
nek  ellenére  a  film,  s  az  összes  sze-
replő  mozgásának  ritmusa  mindvé-
gig  a  lassított  felvételek  tempóját  
idézi. 

Friss  humorú,  hangulatos  film  az  
örmény  Karén  Gevorkian  Ennél  az  
útkereszteződésnél  című  vígjátéka,  
egy  jereváni  útkövező  brigád  köz-
napjainak,  kisebb-nagyobb  összezör-
düléseinek  és  kibéküléseinek  gro-
teszk,  ironikus  elbeszélése;  —  az  
újabb  grúz  és  örmény  vígjátékok-
ból  ismert  stílusban  megfogalmazva.  
Egy  másik  tehetséges  fiatal  szovjet  
rendező,  a  moldavai  Valerij  Jeregi  
nyert  díjat  ez  idén  Mannheimben  
A  gólya  című,  lírai  hangvételű,  a  há-
borúhoz  kapcsolódó  témájú  rövid-
filmjével. 

Csak  zenéje  okán  sorolható  a  di-
vatos  filmtípusokhoz  —  no  meg  
négyórás  terjedelme  miatt  —  Bob  
Dylan  Renaldo  és  Clara  című,  saját  
rendezésében  készült  filmje.  A  ke-
rettörténet  csacska  szerelmi  három-
szög-história,  de  nem  ez  a  lényeges,  
hanem  az,  hogy  Bob  Dylan  összesen  
47  dalát  énekli  el  benne;  —  a  nagy-
szerű  énekes  rajongóinak  számát  
sejtve,  nem  kell  nagy  merészség  ah-
hoz,  hogy  a  filmnek  világsikert  jó-
soljunk;  Mannheimben  is  sorban  áll-
tak  a  — közkívánatra  megismételt  —  
vetítésnél. 

Befejezésül  a  magyar  filmek  sze-
repléséről.  Fehéri  Tamás  Ide...  
Oda  ...  című  riportfilmjét  az  infor-
mációs  szekcióban,  Moldován  Domo-
kos  A  halottlátóját  a  versenyben  ve-
títették.  Mindkét  filmet  érdeklődés-
sel  fogadták,  néhány  kritikus  rokon-
szenvvel  említette  őket  cikkében,  de  
a  rendkívül  nagy  számban  kiosztott  
fesztiváldíjakból  és  oklevelekből  ez-
idén  nem  jutott  a  magyar  filmesek-
nek  Mannheimben.  

ZSUGÁN  ISTVÁN  



Végtelen kép és tükröződés 
„Totál  expanded  cinema"  címmel  az  1978.  augusztusi  edinburghi  
filmfesztiválon  közzétett,  és  bemutatott  előadás  anyaga  

I. 

A  „kép-művészeteket"  a  Van  Eyc-
kektől  fogva  Nicholas  Schöfferrig,  
újabban  talán  felületesen a filmet,  és  
sokkal  alposabban  az  ún.  „concept  
ait"-ot  sűrűn  foglakoztatja  a  tükrö-
ződés  jelensége,  a  tükör,  mint  kép-
tárgy  problémája.  Jól  ismert  például  
Michael  Snow  fotósorozata  (Autori-
záció,  1969):  a  művész  lefényképezte  
tükörképét,  —  a  papírképet  a  tükör-
re  ragasztotta,  erről  ismét  felvételt  
készített,  s  folytatta  a  gyakorlatot  
addig,  míg  a  képek  teljesen  el  nem  
takarták  a  tükröt.  Ez  a  szkeptikus  
etűd  azt  szuggerálja,  hogy  képalko-
tásaink  szukcesszíve  elfedik  előlünk  
az  „eredeti  valóságot",  s  hogy  min-
den  időben  később  készült  kép  tar-
talmazza  az  őt  megelőzőeket,  ame-
lyek  számára  mint  kép-tárgyak,  te-
hát  mint  „valóság"  tűnhetnek  fel.  
(Sokan  osztják  azt  a  titkos  felfogást,  
hogy  semmi  sem  múlhat  el  nyom  
nélkül,  sőt  ez  az  „őrült"  idea  tudo-
mányos  megfogalmazást  nyer  az  
anyag-  és  energiamegmaradás  téte-
lében.) 
A  tükör,  mint  a  művészek  tárgyvá-
lasztásának  célja:  autoreflexió.  Haj-
lunk  rá,  hogy  a  tükörben  valami  
olyan  jelenségnek  hódoljunk,  ami  a  
„Kép-művészetek"  tökéletes  modell-
je.  Ezért  is  nevezik  egyesek  a  mű-

Jan  van  Eyck  kettős  portréjának  hát-
terében  egy  tükör  muta t ja  a  modellek  

hátát,  s  kőztük  magát  a  festőt  

Michael  Snow:  Autorizáció  című  
müvének  részlete  

vészek  tevékenységét  „tükrözésnek",  
és  ezt  a  metaforát  már  az  irodalom-
ra  és  a  gondolkodásra,  egyáltalán  a  
tudati  tevékenységre  is  szívósan  al-
kalmazzák.  A  természettudomány,  
pl.  a  fizika,  az  algebra  és  a  geomet-
ria  —  különösen  ami  leírórendszere-
it  illeti  — éppoly  kevéssé  mentes  et-
től  a  metaforától,  még  akkor  sem,  
ha  ott  a  tükrözést  „leképezésnek",  
„vetületnek",  vagy  „ábrázolásnak"  
nevezik. 
Legvégül  akkor  kerülünk  zavarba,  
amikor  c s e l e k e d e t e i n k  be n,  
vagy  a  gyakorlati  világ  eseményei-
ben  figyelünk  fel  olyan  összefüggé-
sekre,  amelyeket  általánosan  az  ana-
lógia,  szimmetria,  lenyomat,  kép,  
tükörkép  megnevezéseivel  illetünk.  
Vajon  nem  tükre-e  a  kalapácsot  fo-
gó  kéz  a  nyélnek,  és  viszont?  Egy  
szavunk  egy  másik  szavunknak,  egy  
jogszabály,  egy  intézmény  a  másik-
nak,  vagy  a  megelőzőnek?  A  gyer-
mek  genetikus  kódja  nem  képe-e  a  
szülőkének,  egy  anyaghalmaz  a  koz-
moszban  egy  másik  anyaghalmaz-
nak?  Amikor  egy  beszélgetésben  el-



hangzik  a  kijelentés:  „értem"  —,  
nem  egy  kép  született  meg?  Egy  kö-
zölt  kép  képe  . . .  
Nem  lehet  ellenállni  annak,  hogy  el-
gondoljuk:  mi  történik,  ha  két  tük-
röt  egymásnak  fordítunk.  Az  ered-
mény  —  végtelen  tükröződés  —  
könnyen  elképzelhető,  de  ellenőriz-
hetetlen.  Ha  ugyanis  a  tükröződés  
tengelyébe  állunk,  mi  magunk  ta-
karjuk  ki  a  képet.  Ha  viszont  az  el-
lenőrző  tekintet  tengelye  nem  esik  
egybe  a  tükröződés  tengelyével,  a  
végtelen  sor  egy  véges  számnál  ki-
fordul,  eltűnik  az  ellenőrzés  köréből.  
A  végtelen  tükröződés  így  csak  egy  
testetlen,  transzparens  megfigyelő  
számára  követhető.  

II. 

Ha  egy  elektronikus  (tv)  kamerát  
saját  monitorjára  fordítunk,  az  ered-
mény  hasonló  a  végtelen  tükröződés-
hez:  a  kamera  látja,  hogy  látja,  hogy  
l á t . . .  Mivel  az  elektronikus  kép  ká-
belesen  elvezethető,  a  látvány  bárki  
számára  ellenőrizhető.  

(A)  kamera  Toronto-ban  nézi  (B)  
monitorját,  (B)  kamera  Acapulcoban  
nézi  (A)  monitorját.  Kettőjük  adását  
(C)  monitoron  követi  Budapest.  A  
kamera  és  a  monitor  közé  Toronto-
ban  egy  „x",  Acapulcoban  egy  „y"  
tárgyat  helyeznek,  „x"  és  „y"  minden  
képen  együtt  fog  látszani.  Budapest  
nem  tudja  megállapítani  a  képről,  
„x"  és  „y"  tárgy  a  valóságban  hol,  
Torontoban,  vagy  Acapulcoban  tar-
tózkodik. 

Most  már  akadálytalanul  elképzelhe-
tünk  egy  elektronikus  tükröződési  
rendszert,  amelyik  mondjuk  4  mil-
liárd  tagból  áll.  Az  alapkörben  el-
helyezett  tárgyakat  („x",  „y")  min-
denki  látja,  anélkül  persze,  hogy  
meg  tudná  állapítani,  azok  a  4.  vagy  
az  53 487.  tagja  előtt  tartózkodnak.  
Az  alapkörre  alrendszerek,  elágazá-
sok  kapcsolhatók.  Ezek  részben  
egyező,  részben  különböző  képeket  
láthatnak  az  alapkörre  „ráépülve".  
Ábránkon  Kelet:  „xyo"-t,  Nyugat:  
„xyz"-t  lát.  

III. 

Az  egész  tükröződési  rendszernek  
csak  a  képfelbontó-képesség,  és  a  
fény-,  ill.  elektronsebesség  szab  
határt.  Ha  netán  volna  egy  hegeli  
világszellem,  az  bizonyosan  folyto-
nosan  tükrözné,  vagy  filmezné  ma-
gát,  ebben  a  filmben  azonban  ál-
landó  fénysebességgel  távolodva  és  
visszatérve  benne  lennének  azok  a  
filmek  is,  amiket  önmagáról  készít.  

BÓDY  GÁBOR  

Vegyünk  két  kamerát,  (A)  nézze  (B)  
monitorját,  (B)  nézze  (A)  monitor-
ját.  Az  eredmény  csaknem  azonos:  
(A)  látja,  hogy  (B)  látja,  hogy  (A)  
l á t . . . 



niatűrt  —  ezt  a  kedves,  
ártalmatlan,  levendula  
illatú,  ómódi  krimit  —  a  
tévé  megtalálta.  Téved-
hetetlen  ösztönnel  ráta-
lált  arra  a  kis  rózsaszín  
foltocskára,  aimit  a  vi-
lágháború,  a  fasizmus  és  
még  nagyon  sok  minden,  
ami  a  háború  után  kö-
vetkezett,  fakulttá  tett  
Kástner  pályájának  iro-
dalmi  térképén.  

Megtalálta  és  Málnay  
Levente  rendezésében,  
Bilicsi  Tivadar  utánoz-
hatatlan  bájú  kabinet-
alakításában  —  színes-
ben  —  felelevenítette.  
Azt  kell  mondanom,  tö-
kéletesen  restaurálta.  
Nem  másolatot  kaptunk,  
nem  bizony,  mint  a  té-
vében  a  szélhámos,  mű-
kincsrabló  banda,  ha-
nem  az  eredetit.  A  ma-
ga  korában  valódi  német  
kedélvességet:  a  családi  
kör  egyhangúságából  ki-
ruccanó  neves  berlini  
hentesmestert  (Bilicsi  
Tivadar),  korrekt,  tekin-
télyes  műgyűjtőt,  gyö-
nyörű  titkárnőt  (Almási  
Éva),  aki  a  Holbein-mi-
niatűr  eredetijével  és  
másolatával  úgy  bűvész-
kedik,  hogy  biztosító  
vállalati  igazgató  legyen  
a  talpán,  aki  a  műkin-
cset  megvédi.  

Jó  a  rendezés,  az  em-
lítetteken  kívül  kitűnőek  
a  többi  színészek  is  
(Körmendi  János,  Garas  
Dezső,  Balázsovits  La-
jos),  jó  író  jól  dramati-
zált  dialógusait  hallhat-
tuk  (Szántó  Erika  a  dra-
maturg)  —  mégsem  szó-
rakoztunk.  Az  ördög  
tudja,  mi  kell  a  mai  té-
vé-nézőnek?! 

Bár  a  Televízió  is  tud-
ná!  Akkor  talán  nem  az  
eltűnt  miniatűr  nyomá-
ba  szegődne,  és  nem  a  
harmincas  években  már  
hazugnak  ható  „kedé-

nes  évek  között  sok  
minden  történt  Kastner-
rel.  A  nácik  nemcsak  a  
könyveit  égették  el,  de  
kiégették  belőle  azt  a  
fajta  fanyar  kedélyessé-
get  is,  amivel  olykor  el-
szórakoztatta  —  nem  az  
ifjúságot  (a  gyerekeket  
komolyan  vette!)  —  ha-
nem  a  kiskorú  felnőtt  
közönséget.  Tragikomé-
diája,  a  Diktátorok  is-
kolája  sajnos  nem  jelent  
meg  magyarul,  Kástnert  
a  felnőtt  olvasók  vala-
hogy  ifjúságukkal  együtt  
még  életében  eltemet-
ték.  Az  a  gyanúm,  hogy  
igaztalanul. 

No  de,  azért  van  tele-
víziónk,  hogy  emlékezni  
tanítson!  Az  eltűnt  mi-

„Aki  nem  akar  halla-
ni,  olvasson"  —  ez  az  
írás  Erich  Kástner  késői  
művei  közül,  1971-ből  
való.  Sajnos  nem  isme-
rem,  csak  az  ironikus  
cím  ragadta  meg  a  fi-
gyelmemet,  amikor  utá-
nanéztem  a  nálunk  fő-
képpen  ifjúsági  íróként  
közkedvelt  — és  elköny-
velt  — német  lírikus  re-
gényíró  pályafutásának.  

Az  eltűnt  miniatűr  a  
harmincas  évek  közepén  
jelent  meg  Németország-
ban,  az  ötvenes  évek  vé-
gén  adták  ki  magyarul;  
a  szokványos  humorú  
vígjátéki  fordulatokkal  
élő  elbeszélések  közé  
sorolják  e  művét.  

A  harmincas  és  hetve-

Az e l tűn t  miniatűr  

TELEVÍZIÓ 

Almási  Éva  és  Balázsovits  Lajos  



lyes"  Németországba  
vinne  minket,  ahol  a  já-
ték  csúcspontján,  egy  
villanásra  valami  horog-
keresztes  karszalagú  
rendőrféleség  is  felbuk-
kan.  Az  effélék  nem  
tudják  a  nézőt  igazi  jó-
kedvre  hangolni.  De  ami  
a  nagyobb  baj:  izgalmat  
sem  tudnak  kelteni.  Ne  
feledjük,  mi  már  a  mo-
dern  krimi  matematiká-
ján  nevelődtünk,  ahol  
nemcsak  mesterséges  —  
de  ha  jó  a  krimi  — mes-
teri  is  a  bonyolítás,  a  
feszültségteremtés.  Meg  
aztán  —  sajnos!  —  hul-
la  nélkül  se  megy  ma-
napság  az  ilyesmi.  

Az  eltűnt  miniatűrben  
senkiről  sem  derül  ki  
semmi:  a  bűnözők  csak-
ugyan  bűnözők,  a  „szél-
hámos-gyanús"  bájos  
titkárnő  valóban  becsü-
letes  és  ártatlan.  Vagy-
is,  a  jók  —  jók,  a  rosz-
szak  —  rosszak.  A  Bo-
leyn  Annát  ábrázoló  ko-
rabeli  miniatűr  a  hen-
tesmester  berlini  laká-
sának  faláról  a  Biztosító  
Társaság  álruhás,  meg-
nyerő  aligazgatójának  
zsenialitása  következté-
ben,  titokzatos  módon,  
visszakerül  a  páncél-
szekrénybe. 

Hol  van  itt  a  meglepe-
tés?  Hiszen  még  az  sem  
újdonság  —  megszok-
tuk!  —  hogy  a  tévé  egy  
színes  írói  arcmásból  
legjellegtelenebb,  leg-
szokványosabb  vonásai-
nak  miniatűrjét  nyújtja  
át  —  felnagyítva  —  a  
képernyőről  szombat  es-
ti  szórakozásul.  

Nincs  mit  tenni!  
Kénytelen  vagyok  —  
kissé  átigazítva  —  me-
gint  csak  Kastnert  idéz-
ni:  Aki  látni  akar  —  ne  
a  tévét  nézze  —  olvas-
son! 

MÁGORI  ERZSÉBET  

„Mire  a  levelek  
lehullanak..." 

Olvasom,  a  televízió  
étvágya  előbb-utóbb  ak-
korára  nő,  hogy  a  mű-
soridő  tetemes  részét  ki-
töltő  szórakoztató  tévé-
játékok  legtöbbjét  kom-
puterek  írják  majd.  Már  
a  jóindulatú  feltételezés  
is  a  jelenkori  produk-
ciók  beható  ismeretéről  
tanúskodik,  bár  nem  va-
lószínű,  hogy  tengeren-
túli  megfogalmazója  túl-
zottan  gyakori  élvezője  
lenne  a  Magyar  Televí-
zió  estéli  műsorainak.  
Pedig  gyakorta  dörzsöl-
hetné  elégedetten  a  ke-
zét,  még  akkor  is,  ha  
olykor  emlékezetkiha-
gvásos,  műszaki  hibás  
komputerre  gyanakodna.  
A  Szabó  György—Haj-
dúfy  Miklós  szerzőpáros  
tévéjátékában  valószínű-
leg  egyenesen  merész  
próféciája  idő  előtti  
megvalósulását  üdvözöl-
né. 

A  készítők  a  képzelet-
beli  komputeren  feltéte-
lezhetően  a  „történelmi  
játék"  feliratú  gombot  
nyomták  meg.  A  vég-
eredmény  láttán  utólag  
megpróbálhatjuk  kita-
lálni,  mit  tápláltak  be  
hajdanában  az  elektro-
nikus  agyba.  Először  is:  
feszült  történelmi  határ-
helyzeteket,  lehetőleg  a  
magyar  történelem  vala-
mely  közismert  drámai  
pillanatát.  Esetünkben  a  
gép  1918-at,  az  I.  világ-
háború  végnapjait,  az  
érlelődő,  forrongó  ma-
gyar  társadalmat  „dobta  
ki",  előzékenyen  alkal-
mazkodva  a  18-as  pol-
gári  forradalom  kerek  
számú  évfordulójához.  
A  játékidő  eldöntetett,  a  

játéktér  ugyancsak  pél-
daszerű :  világtól  elzárt  
irgalmaskórház,  valahol  
a  szerb  határszélen,  egy  
domb  tetején,  csöndes  
békességben  lebegve  a  
zajos  és  véres  világégés  
felett.  Kipróbált  hely-
zet,  kiváló  művek  szü-
lettek  már  róla,  a  Va-
rázshegytől  a  Herkules-
fürdői  emlék-ig.  A  konf-
liktust  helyzet  és  idő  
metszéspontja  adja  ki,  
automatikusan:  a  külvi-
lág  drasztikusan  betör  
az  azilum  nyugodt  életé-
be,  morális  és  politikai  
összeütközéseket  okoz-
va.  Szükségeltetik  még  
főhős,  aki  a  dilemmát  
személyében  hordja  ki,  
saját  létproblémájaként  
éli  át.  Esetünkben  ez  az  
illúzióiból  lassanként  
felocsúdó  kórházpa-
rancsnok,  a  Lukács  Sán-
dor  alakította  orvosszá-
zados.  Nem  hiányozhat  
továbbá  némi  —  jóllehet  
jelzésszerű  —  illő  politi-
kai  mondandó:  a  meg-
szállt  Szerbiában  ez  
csakis  a  nemzetiségi  el-
nyomás  lehet  Szüksé-
geltetik  ezenkívül  szere-
lem,  líra,  csipetnyi  szex,  
némi  magánélet,  heve-
nyészett  párbeszédek  az  
élet  értelméről,  s  néhány  
felbukkanó,  majd  csön-
desen  alámerülő  mellék-
szereplő.  Nem  árt,  ha  a  
cselekményt  kabarészá-
mok  szakítják  meg,  me-
lyekben  a  világ  helyze-
tét  ironikus  és  kesernyés  
Komédiás  magyarázza  
kétértelműén,  egy  kisvá-
rosi  orfeum  pódiumán.  
Ezt  legutóbb  a  Kabaré-
ban  szabadalmaztatták  
újfent,  ott  kitűnően  be-



Bordán  Irén  és  Lukács  Sándor  

vált;  nem  hiányozhat  
gépünk,  memória-egysé-
géből. 

A  többi  már  csak  pre-
cíz  adagolás  kérdése.  
Bordán  Irén  meztelensé-
ge  éppen  csaík  kivillan-
jon,  Kern  orfeum-betét-
jén  azonban  már  hosz-
szabban  is  elidőzhet  a  
kamera.  A  lövöldözés,  a  
vér  nem  érdemel  többet  
az  elviselhető  néhány  
percnél  —  ennyi  azon-
ban  feltétlenül  szüksé-
ges  —,  ugyanennyi  uta-
lás  elég  a  munkásmoz-
galomra,  vagy  az  érlelő-
dő  fehérterrorra  is.  Több  
szó  eshet  a  nemzetiségi  
ellentétek  árnyairól,  s  
maradhat  bőven  műsor-
idő  a  szerelmi  prakti-
kákra  is.  A  fényképezés  
és  a  rendezés  lehetőleg  
se  bántó  szakszerűtlen-
ségével,  se  túlzott  egyé-
nieskedéseivel  ne  izgassa  
a  néző  szemét.  Ne  csak  
a  felkínált  táplálék,  a  
tálalás  is  legyen  meg-
nyugtatóan  ismerős.  

A  színészek  közül  Lu-
kács  Sándor  érezte  meg  
a  legjobban  a  komputer-

esztétika  követelménye-
it.  Snájdig  katonatisztje  
szinte  kizárólag  csak  a  
saját  és  mások  alakítá-
saiból  ismert  sablonokat  
tárja  elénk.  Bár  a  darab  
vélhetően  az  ő  lelki  

megrázkódtatásairól 
szólna,  arca,  tartása  
mindvégig  olyan  merev  
és  rezzenéstelen  marad,  
ahogy  azt  a  Ludovikán  
előírták.  A  többi  szí-
nésszel  már  nincs  ilyen  
szerencséje  Hajdufy  
Miklós  rendezőnek.  Bor-
dán  Irén  és  Kern  And-
rás  például  kétségbe-
esett  erőfeszítéssel  pró-
bálnak  életet  lehelni  
szerepükbe.  Különösen  
Bánsági  Ildikó  renitens-
kedik  sokat.  Felépít  
magának  egy  érzéklete-
sen  cicás  és  élveteg  úri-
lány  figurát,  s  olyan  hi-
teles  szenvedéllyel  játsz-
sza  el,  hogy  neki  elhisz-
szük;  érti  miről  szól  a  
játék  és  ő  mit  keres  
benne. 

Talán  az  eddigiekből  
is  kiderül,  hogy  —  a  
játszók  szórványos  láza-
dozásait  leszámítva  —  

tökéletes  tévéjátékkal  
állunk  szemben.  A  tör-
ténet  logikájában  nagyí-
tóval  sem  találnánk  hi-
bát,  a  fényképezés  és  a  
rendezés  példaszerűen  
szakszerű  és  pontos,  a  
korhűség  megejtő.  Elő-
törő  hiányérzetünk  kom-
puter-szemszögből  hit-
vány  metafizikus  okos-
kodásnak  tűnhet.  Az  
olajozottan  mozgó  vi-
zuális  gépezet  láttán  il-
letlenség  feltenni  olyan  
„külső"  kérdéseket,  
hogy  miért  készítették  
alkotói  ezt  a  tévéjáté-
kot,  mi  volt  a  személyes  
mondanivalójuk  —  di-
vatos  szóval:  üzenetük  
—  a  századelej i  törté-
nettel  nekünk,  mai  né-
zőknek?  A  kiindulópont-
ként  feltételezett  alkotói  
technicitás  áldásos  vi-
szonyai  között  menthe-
tetlenül  ómódi  okvetet-
lenkedések  ezek.  Ha  
nagynéha  mégis  elő-
bukkannak,  azért  csak  a  
bíráló  csökönyössége  hi-
báztatható. 

BÁRON  GYÖRGY  



TESTVÉRPÁR 
Tudományosan  igazolt  

tény,  hogy  az  ember  az  
egyetlen  olyan  lény  a  
Földön,  amely  tudatá-
ban  van  saját  halandó  
voltának.  S  ha  az  ember  
élete  során  csak  egyszer,  
egyetlen  percre  elgon-
dolkozik  azon,  hogy  hol,  
hogyan  és  mikor  követ-
kezik  be  a  számára  is  
elkerülhetetlen  elmúlás,  
akkor  a  maga  részéről  
bízvást  megfizetett  szür-
ke  agysejtjeiért.  

Az  igazság  pillanata  
ritkán  mentes  a  fájda-
lomtól;  annál  is  inkább,  
mert  a  valóságban  több-
nyire  nem  egyetlen  pil-
lanat  csupán.  Az  öreg-
kor  végén,  lét  és  nemlét  
határmezsgyéjén  egyre  
gyakrabban,  egyre  éle-
sebb  formában  vetődik  
fel  a  kérdések  kérdése;  
miért  élünk?  Miért  él-
tem  én,  —  az  egyén,  —  
mi  volt  létem  értelme,  
tartalma,  célja?  Mi  ma-
rad  utánam,  ha  elme-
gyek? 

Ezt  a  hallatlanul  iz-
galmas  kérdéskomplexu-
mot  teszi  vizsgálódásá-
nak  tárgyává  Téglásy  
Ferenc,  Szakonyi  Károly  
novellájából  készült,  
Szijj  Miklóssal  írt  Test-
vérpár  című  tévéjátéka.  
Az  eleséttségében  egy-
másra  utalt  két  öreg  ál-
landósult  marakodását  
valójában  a  nagy  kér-
désre  adandó  válasz  igé-
nye  motiválja.  Mielőtt  a  
semmibe  hullanak,  
görcsbe  merevedő  ujjak-
kal  kapaszkodnak  meg  a  
lét  peremén,  hogy  dü-
hödt  indulattal  kiáltsák  
oda  a  másiiknak,  a  világ-
nak;  „Azért  is  nekem  
volt  igazam!"  

Hogy  melyiküknek  
van  igaza  valójában?  

A  rendkívül  szerte-
ágazó,  sokrétegű  kérdés-
halmazra  hiteles  választ  
—  vagy  válaszokat  —  
adni  aligha  lehetséges.  
Egy  félórás  tévéfilm  
—  mint  amilyen  a  Test-
vérpár  —,  jószerével  
még  az  alapkérdés  tisz-
tázását,  a  konfliktus  
erővonalainak  pontosabb  
megvonását  is  alig  vál-
lalhatja.  Ha  mégis  meg-
teszi,  akkor  ez  csakis  bi-
zonyos  kompromisszu-
mok  árán  lehetséges.  

Le  kell  mondani  az  
árnyaltabb  jellemábrá-
zolásról,  helyette  csak  
vázlatosan  jelzett  figu-
rákat  „vállalhatnak"  az  
alkotók,  a  konfliktus  
elemeinek  erőteljesebb  
érvényre  juttatása  he-
lyett  csak  annak  lénye-
gére  tehetnek  utaláso-
kat. 

A  mű  egészén  valami  
suta,  kamaszos  báj  su-
gárzik  át;  a  dialógusok  
néha  döcögősek  egy  ki-
csit,  s  a  forgatókönyv  
néhány  gyenge  pontját  
Petur  Ilka  és  Kőmíves  
Sándor  szinészi  alakítá-
sa  sem  tudja  palástolni.  
Mégis  kiérezzük  belőle  a  
szándék  tisztességét,  a  
művészi-emberi  elköte-
lezettséget. 

A  Pécsi  Stúdió  —  a  
mű  „szülőszobája"  —  di-
cséretre  méltó  bátorság-
gal  vállalkozott  arra,  
hogy  korlátozott  lehető-
ségei  ellenére  belefogjon  
Szakonyi  Károly  novel-
lájának  filmrevitelébe.  
Az  a  bizonyos  kamaszos  
darabosság  azonban  job-
ban  érezhető  a  filmen,  
mintsem  hogy  a  néző  fi-
gyelme  elsiklana  fölötte.  
A  TV  hőskorának  azóta  
feledésbe  merült  stílus-
jegyei  helyenként  régi  
ismerősként  köszönnek  
vissza  a  képernyőről.  

S  ha  már  kamaszkor-
ról  esett  szó,  a  teljesség  
kedvéért  tegyük  hozzá  a  
hasonlathoz;  hiba  lenne  
megfeledkezni  arról,  
hogy  a  felnőtt  nagyok  is  
így  kezdték.  

Reméljük,  hogy  a  Pé-
csi  Stúdió  —  amelynek  
ez  az  első  önálló  műve  
—,  hamarosan  megör-
vendezteti  nézőit  „fel-
nőttesebb",  vagyis  ala-
posabban  kimunkált,  na-
gyobb  szakmai  rutinnal  
megvalósított  műveikkel  
is.  Az  indulásból  ítélve  
a  várakozás  korántsem  
reménytelen:  kíváncsian  
várjuk  a  folytatást.  

FÜSI  JÁNOS  

Jelenet  a  filmből  



Egy  ötlet,  
más  semmi...  

Az  ötletnek  önmagá-
ban  nincs  nagy  irodalmi  
rangja.  Nemigen  szok-
tunk  Tolsztoj  vagy  Tho-
mas  Mann  frappáns  öt-
leteiről  beszélni,  inkább  
olyan  írókkal  kapcsolat-
ban  emlegetjük  azt,  
mint  Molnár  Ferenc,  
Somerset  Maugham,  
vagy  George  Feydeau.  
Az  egy  ötletre  épülő  no-
vella  vagy  vígjáték  
többnyire  nem  patinás  
műremek,  hanem  bravú-
ros  mestermunka,  ha  . . .  

Nos,  éppen  ez  a  „ha"  
a  bökkenő.  Mert  Molnár,  
Maugham  és  Feydeau  
műveiben  az  ötlet  csillo-
gó  egésze  a  rész-szipor-
kák,  poén-petárdák,  
szellemi  bűvészmutatvá-
nyok  sorozatában  ölt  
testet  és  éppen  ez  az,  
ami  sajnálatosan  hiány-
zott  Bogáti  Péternek  
John  Wyndham  novellá-
ja  alapján  készült  tévé-
játékából. 

Az  ördögi  szerencse  
alapötlete  egészen  taka-
ros:  az  ördög  megjele-
nik  egy  mai  angol  fia-
talember  lakásán,  aki  az  
ősi  alkut  —  vagyonért  
cserébe  lelket  —  találé-
kony  módon  úgy  csava-
rintja,  hogy  kérésére  az  
ördög  varázsos  hatalmá-
val  a  totó-meccsek  fut-
baltabdáját  juttatja  cél-
ba,  ezen  a  fiatalember  
többszázezer  fontot  ke-
res,  és  végül  is  nem  ő,  
hanem  a  százezreket  le-
gomboló,  s  ezzel  a  két-
ségbesésbe  hajszolt  to-
tó-irodás  köt  vérpecsé-
tes  alkut  az  ördöggel.  
Slusszpoén:  „Odaát",  az  
alvilágban  hanyagul  
könyvelnek,  ezúttal  is  

olyat  vásároltak  meg,  
ami  már  úgyis  az  övék.  
A  totó-irodás  ugyanis  
virágzó  vállalkozását  
hajdanán  a  lelkéért  cse-
rébe  kapott  pénzből  in-
dította. 

A  csattanós  történetek  
jó  mulatságot  nyújtanak  
és  ezért  érdemes  elmé-
lázni  az  elszalasztott  le-
hetőség  felett.  Ha  Bogá-
ti  Péter  dialógusai  kihe-
gyezettebbek,  ha  több  
lenne  a  szövegben  az  
efféle  játékhoz  oly  el-
engedhetetlen  kecses  
könnyedség  és  elmeél,  
ha  Dobai  Vilmos  rende-
zése  nem  szájbarágóan  
naturalisztikus,  hanem  
bizarabb  és  lebegőbb,  ha  
nincs  a  dramalett  röpke  
harminc  percében  is  
megannyi  üresjárat,  ak-
kor  az  Ördögi  szerencse  
a  maga  igénytelenebb  
műfajában  is  ügyes  
munka  lehetett  volna.  

Így  azonban  valóban  
csak  az  ötlet  értékelhe-
tő,  mert  a  megvalósult  
mű  a  színészeknek  sem  
nyújtott  nagy  lehetősé-
geket.  Tomanek  Nándor  
a  tőle  megszokott  szín-
vonal  alatt,  mórikálón  
játszotta  az  ördögöt,  
Kertész  Péter  jellegtelen  
volt  a  fiatal  fér j  jelleg-
telen  szerepében,  Káldi  
Nóra  pedig  édeskés  az  
ifjú  feleség  rövid  jele-
netében.  Egyedül  Inke  
László  teremtett  meg-
győző  figurát:  a  totó-iro-
da  tulajdonosának  alig  
néhány  mondatában  is  
felvillantotta  a  dörzsölt  
üzletember  alakját,  aki-
nek  még  az  ördög  sem  
jár  túl  az  eszén.  

ZILAHI  JUDIT  

A  CÍMLAPON:  
Maria  Schneider,  a  
V i o 1  e  n  t  a  című  svájci  
film  főszereplője.  Ken-
dező:  Dániel  Schmied  

(Bán  Judit  felvétele)  

filmvilág 

XXI.  évf.  22.  sz.  Film-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hó-
nap  1-én  és  lS-én.  
Főszerkesztő: 
Hegedűs  Zoltán.  
Kiadja  a  Lapkiadó  Vál-
lalat.  Felelős  kiadó:  
Siklósi  Norbert.  
Szerkesztőség  és  ki-
adóhivatal  :  Budapesi  
VII.,  Lenin  körút  9—11.  
Telefon:  221-285.  Levél-
cím:  1906  Postafiók  223  
Terjeszti  a  Magyar  Pos-
ta.  Előfizethető  bármely  
postahivatalnál,  a  kéz-
besitőknél,  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  dij  >/«  évre  24,—  Ft  
Külföldön  terjeszti  a  
„Kultúra"  Külkereske-
delmi  Vállalat,  H—1389  
Budapest,  Postafiók  149.  

Egyetemi  Nyomda  
78.3541 
Budapest,  1978  

Felelős  vezető:  
Sümeghi  Zoltán  igazgató  
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