
A tízéves „Talpalatnyi föld" 
Filmgyártásunk államosításának 

10. évfordulója alkalmából lapunk 
vitát indít a szocialista magyar 
filmművészet útjáról. Vitaindító 
témánk — amellyel kapcsolatban 
több hozzászólást közlünk —: mit 
örzött meg és fejlesztett tovább 
filmművészetünk az államosított 
filmgyártás első és nagysikerű 
alkotásának, a "Talpalatnyi földi-
nek művészi értékelből. 

Kereken tíz esztendővel ezelőtt, 
1948 nyarán forgatták az álla-

mosított magyar filmgyártás első-
szülött művét, a "-Talpalatnyi 
föld«-et. (Beporosodott bádogdoboz-i 
ból vették most elő, de amint per-
gett előttünk, éreztük, hogy frissül 
körülöttünk a levegő. Ez a pezsdítő 
áramlás a fojtogató, súlyos drámán 
is átütött; megmozgatta a magyar 
film sorsát, jövőjét kutató gondo-
latokat. A "Talpalatnyi föld«-et 
még nem archiválta az emlékezet. 

Különös felfedezés: a "Talpalatnyi 
földi olyan mérföldkő, amelyet még 
ma sem haladtunk túl. Ez a mér-
földkő ott áll a szocialista magyar 
filmművészet küszöbén, jelzi egy 
korszak kezdetét is, azét, amely még 
ma is tart. Ám az eltelt évtized ma-
gyar filmjeinek egész fejlődésvonala 
sem visel magán különb és sajáto-
sabb korszakot alkotó művészi je-
gyeket, mint ez az egy, az első. Ép-
pen a tíz esztendős távlat, az utána 
következő filmekkel való összevetés 
mutatja igazán, hogy mennyire je-
lentős alkotás a "Talpalatnyi föld*. 
Bemutatásakor, 1948 karácsonyán 
azt mondták róla: az eddigi legjobb 
magyar film. Sokan úgy tartják, ma 
is az. S ez nem jelenti tíz év alatt 
elért filmművészeti eredményeink 
lebecsülését, hiszen a "Talpalatnyi 
föld* tiszta forrás, s a forrástól -min-
dig elidegeníthetetlen a folyó, ame-
lyet vizével táplál. 

A "Talpalatnyi föld«-ben primer 
élményként lobog a szabadság, a 

felszabadultság éltető hevülete. A 
magyar felszabadulásnak eddigi 
legpregnánsabb filmje a "Talpalatnyi 
föld*, bár a felszabadulás előtti pa-
raszti elnyomatás és jogfosztottság 

fájdalmas, nehéz viszonyait tárja 
elénk. Ez a szabadságérzet új volt, 
a művésziélek benső szenzációja, 
igazi kibontakozás a kicsinyes kö-
zépszerűség, a kommersz kötelmei 
alól, amelyek a filmművészeket ar-
ra késztették addig, hogy javarészt 
egy jó drogistasegéd buzgalmával 
szolgálják ki a közönséget. Bátrabb, 
messzibbre vivő ambíciókra alig telt 
ebből a hajlongó buzgalomból. 

A "Talpalatnyi föld* óta okosabbak 
és teoretikusabbak lettünk a film-
alkotásban. A művészi szabadság 
problémája minduntalan előkerül, 
elvi vitakérdéssé vált, módszertani 
kérdéssé, közben kicsit elfeledkezünk 
arról, amire a "Talpalatnyi föld* 
emlékeztet: az első film, amelyben a 
népi állam irányító szerepe érvé-
nyesült, és mindmáig talán a leg-
kifejezőbben szólal benne meg a 
szabad gondolat, minthogy, a népi 
állam lényegénél fogva nem korlá-
tozója, hanem inspirátora a szabad 
gondolatnak. Később mégis vala-
hogy elhalványult mindkét oldalon 
annak a tudata és átérzése, hogy a 
szocialista filmgyártás, az állami 
filmirányítás vívmány, s nem bü-
rokratikus tehertétel. Jó lesz, ha ez-
zel a felismeréssel vizsgálódunk egy 
kicsit magunkban, visszatekintvén a 
"Talpalatnyi föld«-re, amelyben lát-
hatólag még "élni tudtunk a szabad-
sággal*. Ebben a friss szellemben 
kellene újra kezdeni az állami irá-
nyítás és a filmművészet közötti al-
kotó együttműködést. 

Példaként állhat a "Talpalatnyi 
föld* művészi tisztasága. Úgy 

hiszem a tisztaság szót még több-
ször le fogom írni, mert más foga-
lommal tisztábban nem jellemez-
hetném egészében a filmet. Némely 
dramaturgiai fogyatékossága ellené-
re, tiszta a cselekmény szerkezete, 
oly finoman ölelkeznek a képei,- je-
lenetei, hogy ez, az eszközök elő-
térbe tolakodása nélkül, a költészet 
kifejező erejével ér fel. Ezt a köny-
nyed, de a tartalom súlyosságát 
mégis árasztó cselekmény- és kép-



fűzést azóta már sok filmünkben 
felváltotta a dramaturgiai statikus-
ság, amelyben nem röppenhet a kép-
zelet és a? érzelem, de amelyre ne-
hézkesen rátelepszik az okos meg-
gondoltság. A "Talpalatnyi földi-
ben érezhetően nincs idegen elem. 
Ahol van is benne, ott sem rí ki 
belőle a "szempont*. Szocialista 
szempontokra szükség van a szo-
cialista filmek megalkotásában, 
szempontot az élet maga is gyakran 
ad, de a "Talpalatnyi föld* utáni 
három-négy év szempontosított film-
gyártásában nem származhatott elő-
rehaladás. S ma is vigyázni kell, 
hogy a szükséges és indokolt szem-
pontok mellett szempont legyen a 
rendező alkata, vonzalma, képessé-
ge is, ami nem idegen testként, bal-
lasztként veszi magára, hanem a 
szívébe olvasztja a segítő útmuta-
tást és tanácsokat, 

Bán Frigyes korábban nem for-
gatott parasztfilmet, s mégis a 

legszebb paraszti életábrázolást si-
került eddig magyar filmen meg-
valósítania, mert a téma, a feladat 
teljes mértékben utat talált alkotói 
lelkületéhez. Láthatólag semmiféle 
idegenkedés nem zavarta az elmé-
lyülésben, figyelemben, odaadásban. 
Ilyen koncentrikus vonzás érvénye-
sül a filmen belül is, minden szál 
befelé törekszik, a föld és a zsellér-
sors aszályos nyomorúságával való 
viaskodás minél bensőségesebb, ér-
zékletesebb megmutatására. S min-
den eszköz, a fényképezés, a vágás, 
a zene is ezt szolgálja. Az ered-
mény: a néző teljes szívvel áll Gó-
zék ügye mellé: A filmnek nemcsak 
logikai, de érzelmi láncolata is tö-
retlen, s ez a kettő egységet alkot. 
A közösben benne az egyéni sors is, 
az egyéniben pedig a közös. A film 

befejező mozzanatai ezt különösen 
gyönyörűen mutatják, amikor a pan-
dúrok Jóskát megbilincselik. Nehéz 
börtönévek várnak rá, mégis annyi 
csak a búcsúzás, hogy megbilincselt 
kezével asszonya kezébe csúsztatja 
a beteg kislányuknak vett orvossá- ' 
got. A könnyező néző belereszket a 
gondolat finomságába . . . Aztán már 
csak • Góz börtöncellájának ajtaját 
látjuk, ez áll rajta a táblán a sze-
mélyi adatok után: Szabadul 1945 . . . 
A félvevőgép az évszámra közelít, 
amely mögött ma már talán tolda-
lékrésznek ható, de egybehangzásá-
ban a jövő igéretét éneklő montázs 
zárja á filmet... Ezt a szűkszavúsá-
gával sokatmondó művészi tömör-
séget, ma alig leljük filmjeinkben. 

Kritikáink gyakori!, megszokott 
patronja a művészi mértéktar-

tás emlegetése. Pedig kár belefá-
sulunnk az ilyen fontos jelzőkbe. Ám 
ennél is nagyobb megbecsülést ér-
demel, ha a művész teljesen le tud 
mondani némely kínálkozó s látszó-
lag hálás momentumról az eszmei, 
érzelmi lényeg hangsúlyozása ked-
véért. Nem a puritánságot, hanem a 
művészi céltudatosságot kell becsül-
nünk ebben a lemondásban. Bán 
Frigyes nem játszatja el Mari meg-
szöktetését az esküvői lakodalomból, 
pedig tempós, filmszerű izgalom 
csáboskodik egy ilyen jelenetben. A 
helyzet feszültségét a lakodalmas 
nép riadt tekintetébe sűríti a ren-
dező — s ez elég is; nem ékel szük-
ségtelen, hajszolt mozgalmasságot a 
cselekmény szép ívelésébe. A nőrab-
lási jelenet elhagyása jelentőségtel-
jes értelmező szerepet is kap. Jóska 
nem nőrabló — a becsületes szívét 
megillető boldogságot szerezte visz-
sza az elorzó kezekből. S azzal, hogy 
életét Mariéval összeköti, sokkal na-
gyobb veszélyt és üldöztetést von 
magára, mint ami a nőrablás képei-
vel egyáltalán kifejezhető, ezek csak 
gyengítenék a két ember valódi szo-
rongattatásának kivetítését. Szinte 
klasszikus példázatot nyújt ezzel a 
film a lényegesnek a lényegtelentől 
való elválasztására, s arra, hogy 
olykor éppen abban rejlik a mon-
danivaló, a gondolat tendenciája, 
amit nem mutat elénk a művész. 

A film éles, szenvedélyes pártos-



sággal állítja szembe és szólítja 
harcba Mari és Jóska kapcsolatának 
felemelő tisztaságát az úri rend 
mélyberántó romlottságával. A két 
fiatal szerelme űzött, küzdelmes, ne-
héz szerelem, mégis a film megke-
resi benne az idilli szépségeket. 
Emelkedett tisztaságát gyengéd vo-
nások rajzolják ki, ebben a tiszta-
ságban jellemzést nyer, alakot ölt 
az igazukért, jussukért, boldogságu-
kért harcoló elnyomottak embersége, 
erkölcsisége. így éreztetnek és bizo-
nyítanak az egyéni sorsszálak a tár-
sadalmi kép valósága mellett. Ilyen 
tipikussá emelt tisztaságot lehel Jani 
barátsága is. Tanulságos ma is, hogy 
ilyen finom elemekből is építhetünk 
meggyőző társadalomrajzot. 

Egy halk tónusú képi szimbólum-
ban szónál és nagy gesztusok-

nál beszédesebben csendül meg 
Mari és Jóska szerelmének mélysé-
ge. Az első ölelés • intim pillanatá-
ban Jóska ügyetlen, felindult moz-
dulattal bontogatná Mari blúzának 
gombjait, s a lány engedékeny, oda-
adó sietséggel maga sietteti az édes 
vetkőztetést. Olyan szívből fakadt, 
őszinte odaadás melegíti át a jelene-
tet, amely nem sérti szerelmük ham-
vát, szemérmességét, s az erotikát 
távol tartja a képtől. És hónapok 
múltán, az elcsigázó robotban. Mari 
váratlanul összeesik, még nincs itt 
az ideje, de a gyerek már jönni ké-
szül. Marinak levegő kell. És Jóska 
idegességében most sem boldogul a 
gombokkal. S akkor Mari éppen 
úgy, csak most a fájdalom elbágya-
dásával, szerelmese kezére jár, mint 
a nász perceiben. Mesterkéletlen 
kifejezése ez az örömben és szenve-
désben mindig egymást akaró, egy-
mást segítő szerelemnek. Ehhez ha-
sonló visszaidézés, összeolvadás al-
kotta például a "Körhinta- nagy-
jelenetét is, sokkal felfokozottabb 
drámai súllyal. De az ilyen apró, 
poétikus, s nagyon kifejező jelekre 
ma kicsit irigykedve nézünk. 

A szocialista tartalom és a nem-
zeti forma egységét ez ideig a 
"Talpalatnyi föld- teremtette meg 
nálunk a legharmonikusabban. Nem-
zeti jellegét elsősorban nem folklo-
risztikus vonásai képezik, hanem a 
magyarság életének, -a nép lelküle-

tének valóságos tükrözése. A "Talp-
alatnyi föld- azért is nagy film, mert 
rátalált saját hangjára, stílusára, 
amely minden ízében magyar, de egy 
pillanatra sem provinciális. 

Filmalkotóink kissé hamar elhi-
degültek a "Talpalatnyi föld--től. 
Nincs szokásban nálunk, hogy ön-
magunktól tanuljunk, a magunkéból 
merítsünk, szívesebben hódolunk ide-
gen példának. A film rendezője is — 
bár azóta több sikeres filmet alkotott, 
sőt a történelmi filmek egyfajta új 
műfaját is megalapozta — eltávolo-
dott a "Talpalatnyi föld--beli önma-
gától, s a folytatásnak szánt "Fel-
szabadult föld--ben sem tudta fel-
idézni — Szabó Pál íróval együtt — 
az előző film frisseségét, művészi 
tisztaságát. A "Talpalatnyi föld-
azonban még sem veszett el nyomta-
lanul filmjeink évtizedes láncolatá-
ban, benne van, tudva vagy aka-
ratlan több más filmünkben is. 

A magyar filmművészet újjáterem-
tése 1948-ban szerepelt napiren-

den és ennek alapját az államosítás 
vetette meg. A "Talpalatnyi föld- na-
gyot ígérő lépés volt a magyar film 
jövője felé. Nemzetközi színvonalú 
rendezés, színészei — igazi filmszíné-
szek, kitüntetés a filmbiennálén . . . S 
valami egészen új: a magyar falu ké-
nét már nem a dzsentri világ kellé-
keiből rakja össze, s a földet munkáló 
paraszt nem az útszélen süvegeli az 
urakat... A spontán feltört szocia-
lista realizmus jelentkezett benne, ha 
akkor nem Is mondták el róla. Ma 
megint a magvar film megújítása van 
soron. Nem állíthatunk olyant hogy 
a "Talpalatnyi f'öld--et folytassuk, 
kövessük, hogy ez az egyedüli igaz 
út. Talpalatnyi föld csak. de gazdag 
televény. Megfogan a belévetett mag. 
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