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A hatvanas évek
A közelmúltban jópofa történetként emlegették a
fiatal rendező esetét, aki azzal állitott be az egyik
stúdió vezetőjéhez, hogy történelmi filmet szeretne
készíteni. A stúdióvezető összevonta szemöldökét,
s a várható költségeket emlegette, mivel tarka jel
mezek, statisztéria, lovasroham jelent meg lelki
szemei előtt. Ám rövidesen kiderült, hogy az ifjú
alkotó olyan filmre gondol, mely a hatvanas évek
ben játszódik. Ez a kor ugyanis számára már törté
nelem. És ez természetes. Hiszen csak a második
világháborút felnőttként, vagy legalábbis eszmél
kedö fiatalemberként átélt nemzedék számára múlt
mindaz, ami 1945 előtt volt, és ma minden, ami az
után történt. Ez bizony egy, az élet törvényei sze
rint mindinkább fogyatkozó nemzedék szemlelete.
de immár felnőttként élnek és dolgoznak azok a
generációk is, amelyek számára a hatvanas évek is
történel~m.

Ez a fajta érdeklődés azonban korántsem jelenti
a múlt leltárbavételét vagy konzerválásat. sokkal
inkább tanulságok levonását, szembesítést a jelen
és a jövő szempontjából. Marc Ferrero, neves fran
cia professzor, aki a filmet mint a társadalmi analí
zis egyik tényezőjét szernléli, arra az eredményre
jutott, hogy "a történelmi film több információt ad
arról a társadalomról, amelyben forgatták. mint
arról, amelyről szólni akar". A közelmúltat bemu
tató magyar filmek is inkább az iménti gondolatok
és kevésbé a divatos nosztalgiahullám csábitása ré
vén jöttek létre.

1965-ben alakult meg és azóta legendás hírűvé

vált az Illés-zenekar. Az angol beathullám hatásá
ra megteremtették a sajátos magyar beatmuzsikát,
nemegyszer magyar népzenei motívumokat is fel
használtak, s bebizonyították. hogya népszerű

dalszövegek is lehetnek tartalmasak, közvetíthet
nek korszerű mondanivalót. A később szétziláló
dott együttes 1981. március 26-án a Sportcsarnok
ban egyetlen alkalomra újra összejött. Eredeti fel
állásban játszott "a nagy csapat": Szörényi Leven
te, Illés Lajos, Szörényi Szabolcs, Bródy János,
Pásztori Zoltán. Egykori hiveik és a mai fiatalok
egyaránt ott voltak a nevezetes koncerten, aminek
különös fény törést kölcsönzött az, hogy indulásuk
idején és még azután is sokáig rettentő gyanakvás,
a hatóságok részéről élénk figyelem, az anarchista
és huligán jelzők gyakori idézése kísérte útjukat.
És a korabeli fiatalok osztatlan lelkesedése, akik a
tumultuózus jelenetek és zaklatások ellenére is ki
tartottak kedvenc zenekaruk mellett. Az egész je
lenség persze sokkal több volt pusztán zenei rajon-
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gásnál, a szabadságvágy, a demokrácia igényének
a kifejezője is volt.

Az 198I-es hangverseny bevallott célja, hogy
egy főpróbán és az előadáson számos kitűnő ope
ratőr (Kende, Ragályi, Andor, Halász, ifj. Jancsó
stb.) és egy vezető rendező (Koltay Gábor) közre
működésével film készüljön. Ez a film A koncert
(Budapest Filmstúdió, 1981), interjúk, régi film
részletek, tévéfelvételek bevágásának segítségével
igyekezett ütköztetni a mai "nosztalgikus" koncert
hangulatát és az Illés-korszak korabelí légkörét, a
zenekar fogadtatását, a spontánt és a hivatalosat
egyaránt. Ezzel a módszerrel a film tehát kiszéle
sült a hatvanas évek nemzedékének vizsgálatává,
eszmék, vágyak, küzdelmek krónikájává, Ez azon
ban csak részben sikerült a rendezőnek , a vásznon
gyakran sablonos vagy funkciótlan képeket lá
tunk. A mai koncert hangulatából pedig hiányzik
a spontaneitás, főleg a közönség reagálásainak be
mutatása. A hibátlanul pergő, színvonalas műsor

ból is ez a közvetlenség, a kockázat lehetőségének

izgalma hiányzik. Így hát leginkább a nem örege
dő, örökzöld babérokra pályázó daloknak örül
hettünk.

Az előjátékkal és az epilógussal együtt körülbe
lül egy évtizedet ölel fel a Megáll az idő (Budapest
Filmstúdió, 1981), Gothár Péter filmje. A hatvanas
években felnövő és eszmélő nemzedék törekvéseit,
életérzéseit, csalódásait árnyaltan. a kor hangula
tát remekül idézve, ugyanakkor általános érvényű

en fejezi ki. Ezek a fiatalok nem élték át a háborús
évek szoritását, a felszabadulás eufóriáját, legfel
jebb az ötvenes évek borúját és 1956 viharát érez
hették ineggyermekfejjel. A meggyötört, zilált és
manipulált .Jelnőtt" társadalom, a tanári kar,
vagy akár az ingatag szülöi ház nem sok védelmet
vagy eszményt nyújt számukra. Fanyar humorral,
kesernyés ízzel ezt sugallja Gothár filmje. Végső

kiesengésében azonban azt érzékelteti, hogya dol
gok legtöbbször nem torkolInak tragédiába, az élet
megy tovább, minden nemzedéknek magának kell
megvívnia saját harcát a továbbgördűlő idövel a
bontakozó jövőért.

Gothár ritka egyéni hangvétellel és stílusművé

szettel alkotta meg filmjét. Képességeit már szín
házi és televíziós rendezéseiben és Ajándék ez a nap
(1979) cimű játékfilmjében megmutatta, mégis
szinte revelációként hat új munkája. Atmoszféra
képző ereje, szinészvezetése, lirája és humora, a
film lágy tónusú képei - Koltai Lajos remeklő ope
ratőri közreműködésével sajátos hangulatot te
remtenek. Természetesen egészen más hangvétel
ben és jelentkezési formában. de valahogyan az ÁI
modozúsok kora (1964) cimű Szabó István-filmre
emlékeztetve, Abban a filmben jelent meg egyszer
re ilyen erőteljesen egy generáció sokrétű monda
nivalója, a megvalósítás művészi színvonala és egy



filmalkotó vitathatatlanul ígéretes pályakezdése.
A rendező korábbi munkáinak ismeretében és a
Megált az idő láttán egyáltalán nem merész jóslat
annak megjövendölése, hogy Gothár Péter nem
csak a mai fiatal rendezőnemzedék egyik legtehet
ségesebb tagja, de a jövendő magyar filmművészet

nek is nagyra hivatott alkotója lesz.
Kovácsi János sikeres amatőrfilmes múlt, majd

főiskolás korában forgatott, nemzetközi fesztivá
lokon is dijazott kisfilmek után készítette el első

nagyjátékfilmjét a Cha-cha-chá-t (Objektiv Film
stúdió-Magyar Televizió, 1981). Írója is filmjének,
és tévedhetetlen biztonsággal alkalmazza azt a jól
ismert elvet, hogya közelmúlt eszköztárából a di
vatból kiment ruha mindig humoros, mert még
nem váltjelmezzé. a tárgyi világ dolgait is megmo
solyogjuk, mert még nincs műkincs vagy műemlék

jellegük, csak idejétmúltak. A sarki jeges, a Mam
bo magno, a televizió csodájára esténként együtt
szorongó szomszédok, a tánciskolának már a ma
ga korában is komikus etikettje, és még számos
eszköz hatása tévedhetetlenül "bejön". Ráadásul a
hatvanas évek világát ugyancsak kitűnően idéző

Hungária-együttes festi alá zenével a hangulatot.
Kovácsi határozott, jó rendezőnek bizonyul, mert
mértékkel és hitelesen bánik eszközeivel és a mű

kedvelőkből. hivatásos szinészekből és főiskolá

sokból összeálló szereplőgárdájának kitűnő veze
tője.

A rendező saját bevallása szerint - "érzelmes
filmet" akart készíteni. Szerencsére a' film a szelíd
irónia és a humor felé tolódik el. Kamasz hősének

téblábolása, életkorára jellemző érzelmi túlfűtött

sege, gátlásai és illúziói a lányokkal kapcsolatban,
majd csalódása az ideálban és menekülése a kiáb
rándító felkínálkozás elöl, a felnőtté válás pillana
ta - mind olyan motivumpk, melyekkel már bőven

élt az irodalom. Az elmúlt száz év szinte pontosan
ezzel a felépitéssel dolgozó kisregényeiből és elbe
széléseiből kisebb könyvtárat gyűjthetnénk össze.
Ilyen értelemben igen általános a téma, és csak a
jól kiválasztott rekvizitumok jelzik a hatvanas éve
ket. De mindez alighanem túl szígorú okoskodás,
hiszen Kovácsi végül is kedves, szellemes és pará
nyit szomorkásan elgondolkoztató, jól megformált
filmet hozott létre. És ez nem is kevés.

Makk Károly Egymásra nézve (Dialóg Filmstú
dió, 1982) cimű filmje Galgóczi Erzsébet írása nyo
mán készült. A "Törvényen belül" kisregény for
májában is nagy feltűnést keltett. A filmváltozat
alapjában hű az irodalmi forráshoz, de Makk szu
verén rendezői világának jegyei és mondanivalója
szerint alakul. Ebből azért nem támad semmiféle
feszültség, mert az író és a rendező tőrekvése lé
nyegében azonos. "Nem azok az emberek viszik
előre a világot, akik elkendőzik az ellentmondáso-

kat, hanem akik feltárják" - mondja Galgóczi.
Makk Károly pedig legjobb filmjeiben tSzerelem,
1970; Macskajáték, 1974 stb.) tragikusan lírai
hangvétellel. csöppnyi iróniával mereng az ember
esendőségén, magányán, kiszolgáltatottságán. Író
és rendező munkája ezúttal is, akárcsak a korábbi
Makk-filmekben, harmonikus egységbe ötvöző

dik. A történet hősét, Szalánczky Évát a magánéle
ti és társadalmi összeütközések együttesen rop
pantják össze.

A film mind magánéleti, mind közéleti vonatko
zásban úgynevezett "kényes kérdéseket" feszeget.
A hősnő érzelmi életének konfliktusa egy másik
nőhöz kapcsolódó szenvedélyes vonzalma. A tár
sadalmi közeg pedig - 1958-ban vagyunk - gya
nakvásokkal, nem egy esetben hazugságokkal ter
hes. A film kimondja, hogy a konszolidáció 1956
után egyáltalán nem magától értetődően jött létre
és csak nehezen bontakozott ki.

Számomra mindkét "rázós" mozzanatnál töb
bet és általánosabb érvényűt mond el Makk alko
tása. Nagy erővel mutatja be és leplezi le azokat a
sajnos egyáltalán nem csupán egy adott korhoz
kötött történéseket, melyek a türelmetlenségből,

az értetlenségből. asablonra működő gondolko
dásból táplálkoznak. Mai napig sem felejtettem el
egy, a kamaszkoromban olvasott írást. 1943-ban
jelent meg rangos irodalmi folyóiratunkban. Iro
dalomtörténeti jelentőségű író glosszája volt - saj
nos. Egy filmplakát nem tetszett az írónak és meg
írta, hogy első gondolati reagálása az volt: belelő

ni! A filmben tragikus hirtelenséggel dörren el egy
revolver, a reagálás az adott körűlmények kőzött

cselekvéssé vált. A gondolkodásnak ebben a rend
szerében mindarra, ami más, ami kizökkent a meg
szekott életvitelböl, egy válasz lehetséges: belelőni.

Makk műve széles skálán ábrázolja az emberi
gyengeség iránti részvétlenségnek, a személyiség
semmibevevésének különféle jelenségeit, a más
ember magánéletében történő kaján és szemérmet
len vájkálástól a revolverhez kapó gesztusig.

Makk Károly pályája változatos, csúcsokkal és
hullámvölgyekkel tarkított. Szerencsere. mert ép
pen ezáltal őrizhéttemeg rokonszenves emberi köz
vetlenségét, mindig újat akarását és a filmművészet

szinte kamaszos szeretetét. Így maradhatott meg
sok évtizedes, generációkat felnevelő pedagógiai
munka és számottevő, kűlföldön is folytatott és el
ismert filmes múlt után a magyar film .Jenegyereké
nek", és a mai napig is - jócskán túl az ötödik
évtizeden - "fiatal" filmesnek. Ezek az emberi vo
nások a művészi munkának is meghatározói. Bi
zonyság minderre legújabb őszinte, szenvedélyes
filmje.
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