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kezdeném. A filmrendezői mun-
ka és színészi játék egyik régi gond-
ja a — íotogeneitás szempontjából 
— vastagon kent, természetellenes 
színű smink. Szinte rákérgesül a 
színész arcára, megnehezíti a fino-
mabb arcjátékot, gyakran kelt torz, 
lárvaszerű hatásokat; de fékezi az 
egész színészi mozgást is, a gesztuso-
kat (például, nem kaphat a szereplő 
az arcához, homlokához, nem dör-
zsölheti a szemét stb.) és még a kül-
színi felvételek legtermészetesebb 
milliójében is állandóan a színházat 
idézi. Keleti Márton ezért, legújabb 
filmjében, megpróbálta a sminknél-
küli játékot, és Hegyi Barnabás ope-
ratőr vállalta, hogy az eszközt kény-
szeríti az emberhez és nem ez embert 
az eszkőz követelményeihez. Persze, 
túlzás volna azt állítani, hogy a játék 
ettől válik realistává, és hogy a smink-
nélküliség hatása az első perctől 
fogva szembeötlő. Valószínű, hogy a 
mozilátogatók nagyrésze közvetlenül 
ezt a változást észre sem venné. A 
színészi játék realitásában olyan 
finomításról van itt szó, ami végső 
soron — és igen szerencsésen — a 
művészi alkotásnak mintegy a szö-
vete alatt rejtőzik. Tudjuk azonban, 
hogy éppen ezek a szinte észrevét-
len finomítások azok, amelyek sok-
szor a valódit az utánzattól megkü-
lönböztetik, s a művészi kifejezést 
egyre magasabb szintek felé emelik. 

Ügy gondolom, nem is véletlen, 
hogy a rendezői ötlet éppen ennek a 
filmnek kapcsán merült fel. Olyan 
témát dolgoztak fel ebben a film-
ben, ahol a valóság legcsekélyebb 
-sminkelése- felszlsszenést váltana 
ki egy, erre a kérdésre igen érzé-
keny közvéleményben. Mai téma? A 
szó szoros értelmében már nem az. 
Szemben az egy-másfél évvel ez-
előtti helyzettel, az emberek ma 
már nem 1956-ban gondolkodnak. 
Munkásságunk, parasztságunk, de 
már értelmiségünk legnagyobb ré-
sze is, erősen azon a talajon áll, 
amely két év kemény munkála nyo-
mán dőngölódött az akkori esemé-
nyek rétegei fölé, benne él és jól 
érzi magát abban a légkörben, amely 
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azóta alakult ki. És a nagy világ-
események — történelmi és törté-
nelmivé emelkedő technikai esemé-
nyek — közepette, az emberek egyre 
inkább a holnap felé fordulnak, 
szükségletükké válik, hogy a mában 
is egyre inkább a jövőt lássák. Azért 
a "-tegnapot" még nem felejtik; 
éppen a jövő érdekében nem felej-
tik azt, amit abból a tegnapból 
megtanultak. A közös, megrázó él-
mény, 1956 októbere, még hosszú 
ideig — ha nem is mai, de — aktu-
ális művészi téma marad tehát. A 
közönség reagálásából is láthatjuk: 
erős az igénye annak, hogy új ra és 
ú j ra számba vegyék, hogyan is es-
hetett meg, ami megesett, hol, mit 
hibáztunk, ki, hol, miben mulasz-
tott? A művészi élményben a tár-
sadalom lelkiismeretvizsgálata is 
jelentkezik és az a vágya, hogy az 
ellenforradalom salakjától, hordalé-
kától végképpen megtisztuljon. Meg-
tanulták azonban az emberek na-
gyon jól az elmúlt évek eseményei-
ből azt is, hogy a valóság önámító 
ferdítéseiből igaz tanulságot leszűrni 
nem lehet. Ha valóban meg akarunk 
tisztulni, ha valóban tudni akarjuk, 
merre menjünk, hoev előbbre jus-
sunk, akkor merjünk szépítés-tor-
zítás nélküli tükörbe nézni. 

Az ellenforradalom témájáról 
több irodalmi és színpadi mű szüle-
tett, már film is. Jórészük azonban 
az események valamelyik perifé-
riális jelenségéből próbált általános 
érvényű tanulságokat és következte-
téseket levonni. A Tegnap az első 
filmünk — ahogy a színpadon a 
Szélvihar volt az első —, amelyik 
arra vállalkozik, hogy — ha nem is 
történelmi dokumentumszerűen, de 
lényegében az egész eseményt, ma-
gát az ellenforradalmat ragadja 
meg. A Tegnap alkotói eredménye-
sen dolgoztak; nagvon éberen emlé-
kező közönség estéről-estére első 
megfogalmazásban azzal fejezi ki 
tetszését, hogy ráismer: igen, így 
volt, így történt. A filmbeli törté-
netből ugyanazok a tanulságok von-
hatók le, elméleti elemzés során, 
amelyek a történelem valóságos ese-
ményeiből kiviláglottak: az, ami 
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Magyarországon 1956 októberében 
végbement, fegyveres ellenforra-
dalmi felkelés volt; egy tudatos, fel-
fegyverzett, ellenforradalmár ki-
sebbséget félrevezetett, túlnyomó-
részt jószándékú tömeg követett — 
passzívan, de részben aktívan is —, 
és hogy ez megtörténhetett, annak 
részben a magunk hibáiban van oka, 
részben ott, hogy árulás következté-
ben a forradalom egy időre erőköz-
pont nélkül maradt, szétzilálódott. 
A film nem egyszerűen illusztrálja 
a tudományos analízisnek ezeket a 
tételeit. A film cselekménye nagyon 
izgalmas, zárt, drámai egység: a 
valóságnak olyan darabja, amelyben 
lényegében az egész benne vein, és 
így bárki a nézők közül, anélkül, 
hogy szájába rágnák ezeket a tanul-
ságokat, elemzi ki. 

Hallottam olyan kifogást, hogy a 
film mintegy - a várossal szemben-
a faluval védeti meg a szocializmus 
igazságát. Nem nehéz ezzel a végső 
soron dogmatikus állásponttal szem-
beszállni, hiszen az élet tényei, 
és éppen ezért az elméleti igazság 
is, ellenük bizonyít. Mert tény az, 
éppen az ismert okok következté-
ben, hogy a városokban, magában a 
fővárosban is, hosszú időn át ku-
szább volt a helyzet, mint falun. A 
városokban könnyebben, a leleple-
ződés kisebb veszélyével tudott fel-
lépni az osztályellenség demokra-
tikus, sőt szocialista mezben. A vá-
rosokban az összeverődött ellenfor-
radalmi söpredék, a forradalmi erők 
szétziléltsága közepette könnyebben 
tudott terrorhangulatot teremteni. 
Falun, ahol az emberek egymást 
személy szerint ismerik, a kicsiny 
közösségekben, ahol az emberek 
pontosan a frázisok mögé láthattak 
— hiszen nem az az érdekes, hogy 
ki mit mond, hanem hogy ki mond-
ja! — a frontok az első perctől 
kezdve tisztábbak voltak, sokkal ha-
marabb felismerték az emberek, mi-
ről van itt szó, mi az események va-
lóságos tendenciája és mi az a való-
ságos szándék, ami a többé-kevésbé 
tetszetős jelszavak mögött rejlik. De 
azok a parasztok, akik szerte az or-
szágban vasvillával, vadászpuská-
val, baltával, innen-onnan szerzett 
katonai fegyverekkel a termelőszö-
vetkezet közös vagyonát védték, a 

közös magtárak, istállók, gazdasági 
épületek előtt őrséget állták, akik 
az ellenforradalmi gyűléseket 
obstruálták vagy szétverték, nem 
valami különleges parasztigazságot 
védtek, hanem a szocializmus igaz-
ságát, a munkásosztály igazságát. A 
filmbeli Csendes Imre egyfelől a 
gyávákkal szemben, a tehetetlenek-
kel szemben, a paraszti ösztönösség 
és önzés megtébolyultjaival szem-
ben, másfelől a régi világ feltámasz-
tóival vagy konclesöivel szemben, 
ezt az igazságot védelmezi, ennek 
jegyében szervezi egységes erővé azt 
a minden tisztességes dolgozó em-
berben meglévő szándékot, amely a 
maga együtthatásában a szocializ-
mus felé lendít minket előre. Ezt 
védené az a katona is, benn a vá-
rosban, ha nem ütné ki kezéből a 
fegyvert az árulás: és nyilvánvaló, 
hogy az események sodrában járda-
szélre szorult, mellékfigurává esett 
-másik tömeg-, amelyet ugyancsak 
elárultak, tanácstalanságban hagy-
tak, passzivitásra kárhoztattak, ez is 
ugyanazért az igazságért szorong. 
Szorong: mert többet nem tehet. 

Azt hiszem, az ilyen — szeren-
csére ritka — vélemények képvise-
lői, valamint azok is, akik a drama-
turgiai egvséget hiánvolták. félreér-
tették a filmet, nem értették, ki is a 
hőse ennek a drámának és lényegé-
be i miről is szól. A Tegnap hőse: a 
tömeg, a nép; a forradalmi tömeg-
nek az ismert okok miatt történt 
tragikus bukását, bomlását, majd 
feltápászkodását, önmagára találását 
ábrázolja a film; az egyes szereplök 
konfliktusai ennek a témának mű-
vészi variációi, az egves szereplők 
szólóhangszereiből ennek a témának 
szimfonikus feldolgozása csendül. 

Egy maroknyi céltudatos ellenfor-
radalmár csoport, a kisváros cső-
cselékével, félrevezetett fiatalokkal 
és kíváncsiakkal tömeggé duzzadva, 
hömpölyög a laktanya ellen. A hon-
védek felkészülnek az ellenállásra; 
nem a védekezésre, hanem a tá-
madó lépésre, a tüntetés szétverésére. 
Nem a nép és a katonaság konflik-
tusáról van itt szó. A film egészében 
világosan kiderül: a riv'l és az 
egyenruhás tömeg elemzésben azo-
nos, és lenyegében egyformán diffe-
renciált. A válságba került népha-



talom tragikus konfliktusa villan itt 
meg előttünk; a végsőkig élezi ezt 
az a gyilkos rosszindulat, amely 
pontosan tudja, mit akar; de köny-
nyen és gyorsan feloldhatná a jó-
zanság és jószándék egyetlen erélyes 
gesztussal. (Milyen jól érzékelteti 
ezt a film ott, ahol Szabó alezredes 
a géofegyverhez hasal és a tüntetők 
hirtelen megértik, hogy ez az ember 
valóban lőni fog, ha tovább men-
nek.) A katonák lelkét is mardossa 
a kétely, ők is viselik sok-sok sze-
mélyes sérelem súlyát a múltbeli 
hibákból; viselik és viselnék is, nem 
roskadnának össze alatta, még nem 
inogtak meg a maguk igazában, még 
fenntart ja őket a fegyelem. Jön 
azonban a parancs: nem szabad 
fegyvert használni, újabb parancs: 
vissza kell vonulni a laktanyába; s 
miközben ellenük tankok vonulnak 
fel, újabb parancs: fegyverszünet! A 
tétovaság felbomlasztja ezt a ke-
mény közösséget is. Van, aki átáll 
ellenforradalmárnak, ott keresi az 
igazságot, van, aki egyszerűen nem 
tudja, mit tegyen, áll megkövülten, 
hagyja, hogy történjenek vele a dol-
gok, nem avatkozik közbe többé. 
Van, aki gúnyosan nézi mindezt, s 
ha legalább annyi erkölcsi tartása 
volna, hogy merne, akkor nyiltan is 
fellépne az ellenforradalom oldalán. 

(A belső árulót itt egy figura jel-
képezi és az is elszigetelt. Megis-
mertem magam is jónéhány maku-
látlan, kitűnően helytállóit alakula-
tot. Mégis: az árulók bomlasztó 
munkája a hadseregben, és különö-
sen a nacionalista uszítás, sajnos, s 
legtöbb helyen nyiltabb és hatéko-
nyabb volt akkoriban már!) Van, 
aki kétségbeesik, úgy érzi, egyedül 
maradt kommunista meggyőződésé-
vel, letépi tiszti vállpántját, min-
denkiben árulót, ellenséget lát. A 
katonák vezetője. Szabó alezredes 
— az egyik -történelmi- főszereplő 
— pontos fegyelemmel követi a pa-
rancsot mindaddig, amíg világosan 
nem látja, hogy itt árulás történt. 
Akkor vállára akasztja a golyószó-
rót, kiválogatja maga mellé azokat, 
akik, ha összedől a világ, akkoris 
állják a harcot: megkezdi, ahogy ez-
ren és tízezren, szanaszét az ellen-
forradalmároktól megszállt ország-
ban, a forradalmi erők szervezését, 
egy kis gócot, amely sok ilyen góc-
ponttal hatalmas erővé egyesülhet 
és visszavághat. Hosszú ide ;g úgy 
látszik — és a valóságban is így lát-
szott — az események hullámain csak 
az ellenforradalom tudatos vezetői 
maradnak felül, csak ők ért'k, mi 
megy végbe. Az alezredes itt egysze-
riben fölébe kerekedik az őt elborító 



hullámoknak, most már fi is tudja, 
mit akar. És fi naffuobb erővel tudja, 
mint ellentelel. 

A főhősben, i f jabb Csendes Imre 
főhadnagyban az események egyik 
legtipikusabb figuráját ismerhetjük 
meg. A nézők közül sokan ismer-
hetnek benne önmagukra. Fiatal, 
tapasztalatlan forradalmár, aki az 
osztályharcnak ilyen formáival még 
nem találkozott, aki annyira benne 
élt a győzelmes proletárdiktatúra 
világában, hogy a váratlan támadás 
megszédíti, összekuszálja benne azt 
a szilárd koordináta rendszert, ame-
lyen eddig elhelyezkedtek a dolgok 
& jelenségek, egyszerre nem tudja 
ml az igazság, merre kell mennie. 
Ösztönös érzéssel apjához fut. A 
táblán, amelyről minden igazságot 
letöröltek, egy igazság fényesen ra-
gyog: apja nem csalhatja meg, apja 
tiszta, becsületes ember, okos em-
ber, régi forradalmár, mindig tudta, 
mit kell tennie. És itt énünkbe kell, 
hogy jusson, milyen szerepet Játszot-
tak a forradalmi erők feltámasztá-
sában, a proletárhatalom konszo'idá-
ciójéban azok az öreg kommunisták, 
akik pedig a múltbeli hibák folytán, 
akárcsak Csendes Imre sok sérelmet 
szenvedtek és olykor akaratukon kí-
vül még ellenzékbe is kerültek, gyáva 
karrieristákkal szemben. Sokan is-
merhetnek magukra abban a szeles, 
meggondolatlan fiatal katonában is, 
aki a nagy nemzetiszínű érzelmi ol-
dódásban összeölelkezik az ellenfor-
radalmár banditákkal, s akit később 
ezek ölnek meg. (A költői igazság-
szolgáltatás teljessége kívánja így. 
A valóságban sokat közülük csak 
egy hét múlva, vagy egy év múlva 
pusztított volna el az ellenforrada-
lom. Sokan megúszták kisebb-na-
gvobb sérüléssel és sokan érezték 
lelkiismeretükben azt a megsemmi-
sülést, amit filmbeli képviselőjük-
nek sorsa lett.) Ped ig . . . volt egy 
pillanat, amikor csak hajszálnyi 
különbség választotta el öt Csendes 
Imrétfii, a ba rá t j á tó l . . . 

Ennyiből is látjuk, azok közé a 
ritka alkotások közé tartozik a Teg-
nap, amelynek típusaiban, fordu-
lataiban, lépten-nyomon ráismerünk 
a magunk életére, a magunk sor-
sára, amelyhez igen forró személves 
közünk van. Éppen ezért is — túl a 
feszült, jól bonyolított cselekményen 

— izgalmas ez a film, a legneme-
sebb, a legértékesebb emóciókat 
kelti és teljesen érthetó a nem min-
dennapi sikere is. 

Dobozy Imre nem egyszerűen 
filmre írta, hanem teljes egészében 
átírta a Szélvihart. A színdarabból 
csak a problematika, egyes jellemek 
és egy halvány eseményvázlat ma- • 
rodt; a forgatókönyv eredeti és ú j 
alkotás így, amint van. Keleti Már-
ton igen nagy művészi fegyelemmel 
és ökonómiával oldotta meg a ren-
dezést, minden gesztus, minden arc-
mozdulat pontosan e helyén van és 
mindennek szigorú funkciója van a 
drámában. Szinte páratlan eddigi 
filmgyártásunkban az, amit a tömeg 
mozgatásával produkál. Nem érzünk 
statisztérlát. Külön-külön él és al-
kot minden egyes szereplője a tö-
megnek, és egységesen mozog mégis 
az egész. (Szovjet filmekben láttunk 
ehhez hasonlót, ahol a rendezőknek, 
persze az az előnyük, hogy hússzor 
annyi kiváló színészből válogathat-
ták össze a legkisebb arcjátéksze-
replöt is, mint a ml rendezőink. Ke-
leti Mártonnak viszont kétségtele-
nül könnyebbséget jelentett az 
előtte álló példakép.) Egyetlen ki-
fogást hoznak fel munkátával kao-
csolatban a kritikák: mint mondják, 
a tsz vagyonának széthordását kissé 
öncélúan kijátszatja, sok az ismét-
lődés, hosszadalmas ez a részlet. 
Nem értek egyet: ez a jelenetsor 
nem betét, • ha a városi nézó talán 
kevésbé, de a falusi bizonyára na-
gyonis a dráma egyik csúcsát érzi 
majd benne. A hosszadalmasság és 
ismétlés a kómikus hatást fokozza. 
Ez a kis mulatságos momentum pe-
dig jólesik a dráma sűrű levegőjé-
ben: másrészt a leghatásosabb fegy-
vert, a nevetséget állítja a film 
mondanivalóiénak szolgálatába. 
Bárki megérti belőle, milyen tragi-
kom'kus elesettségén jelent a kis-
polgári-penasztl életforma ahhoz ké-
pest, amit a szocialista nagybirtokos 
gazdálkodás jelent 

A szereplők játékán — mint 
mondtuk — valóban érzett, hogy 
nem feszélyezte óket a smink. £s ez 
nem is annyira az egyes főszerep-
lőkre. mint az egészre vonatkozik. 
Ilyen eovüttee játékot még színpad-
jainkon ls ritkán látni, ahol pedig 
a színészek — mindennek ellenére 



— mégiscsak tartósabban összedol-
goznak. Éppen ezért a nevek emlí-
tését, eltérően a szokásostól, nem is 
a "nagyokkal* kezdeném. Hanem 
mindenekelőtt a fiatal Szabó Gyulá-
val, akinek játéka nagyon lényeges 
dolgot értet meg velünk: azt, hogy 
lehet valaki nagyon kedves, rokon-
szenves, lángoló hit hevítheti, lehet 
szubjektíve bátor (adhatja legalább-
is a bátorság szép gesztusait), a való-
ságban mégis káros, amit tesz, 
gyáva és ostoba. El kell ítélni benne 
a tettet és fel kell menteni, hegye-
sebben, meg kell menteni benne az 
embert. Bánhidi László egyetlen rö-
vid jelenetében egész kis világot tár 
fel, múltat és jövőt villant elénk. 
Farkas Antal kitűnően tud végig-
menni azon a borotvaélen, amely 
szerepét a komikustól és a tragikus-
tól, a nevetségestől és a súlyosan 
veszedelmestől elválasztja. A kisebb 
szerepekbe Görbe János, Páger 
Antal és i, .gvári László tűntek ki. 
Görbe és Páger — bármennyire 
furcsa — tulajdonképpen pendant-
szerepek: mindkenő szeretné min-
den eshetőségre készen, mindkét vi-
lágban megvetni a lábát; Görbe 
kanásza fél attól, ami jöhet, Páger 
földesura fél feladni azt a megalku-
vással teli, de a maga lelki deval-
váltságában is némiképp már meg-
szilárdult életformát, azért a bizony-
talanságért, amely olyan szép, hogy 
nem is lehet igaz. Ungvári László az 
első könnyű diadaltól megrészegült, 
magának már a végső győzelmet elő-

legező nyugatos katonatiszt lelkivilá-
gát érzékelteti egy-egy gesztussal 
sokoldalúan: kongó üres kedélyessé-
gét, kétszínűségét, mély romlottsá-
gát, szadizmusát. 

Hasonló értékű főszerepekben két 
nagy alakítást, marandandó élményt 
jelent Makláry Zoltán és Ladányi 
Ferenc játéka. Maklárynak több a 
lehetősége, sokoldalúbban mutat-
hatja meg képességeit, Ladányit vi-
szont éppen a szerep kényszeríti 
szinte szonettszerűen szigorú, fe-
gyelmezett formák között arra, hogy 
mégis mindent elmondjon alakjá-
ról. I f j . Csendes Imre alakjában vi-
szont, úgy hiszem, író, rendező és 
színész egyaránt kevesebbet adott 
annál, amit ilyen együttesen belül, 
ebben a drámában ez a figura 
nyújthatott volna. Néhol, egy-egy 
pillanatra — különösen a rajvonal-
jelenetben — megnő, érezzük a 
Bitskey Tibortól már megszokott 
szuggesztív alakítást, máskor aztán 
— ahol gyötrődik, vívódik, ahol ke-
vés történik vele, de annál több 
benne — kicsit üresen cseng pél-
dául az ismételt hivatkozása apjára. 

A film befejezett és teljes dráma. 
A történelmi hátteret és -k i fu tás t -
illetően friss közös élmények közös 
tudomása eligazít. Mégis: úgy ta-
pasztalom, szívesen látná a közön-
ség ezeknek a szereplőknek további 
sorsát, ennek a történetnek folytatá-
sát egy ú j Dobozy—Keleti filmben. 

MESTERHÁZI LAJOS 


