
Filmművészetünk görbéje ismét 
emelkedőben van. Szolid, de biz-

tos ez az emelkedés, nem Jelzik pa-
rádés ünnepségek, kolumnás hozsan-
názások, rikító reklámok. Nem jel-
zik ezt az emelkedést még kima-
gaslóan nagy alkotások, korszakos 
produkciók sem. De egyre több a jó 
közepes film, s egyik-másik, vagy 
egyik-másik részlet már fölébe is 
száll la Jó közepes színvonalnak. Ha 
pedig egymás után több film is tar-
tani, sőt emelni tud egy biztató szin-
vonalat, akkor világos, hogy nem 
véletlennel van dolgunk, hanem 
többel: megteremtődtek a külső fel-
tételei és érőben vannak a belső fel-
tételei a szocialista magyar film re-
neszánszának. Mi a legszembetű-
nőbb Jellemzője ennek a felívelés-
nek? A művészi és eszmei igény 
megszilárduló egysége. Ml az objek-
tív feltétele ennek az egységnek? 
Végső soron: a párt helyes politi-
kája. S mi a szubjektív feltétele? 
Az, hogy tehetséges rendezők és for-
gatókönyv-írók megértsék ezt a he-
lyes politikát, belül érezzék magu-
kat a rendszeren, s ne hűvös szak-
emberként végezzék a -kapott- fel-
adatokat. 

Az Álmatlan évek is az emelke-
dést tanúsítja. Nem kiugróan nagy 
alkotás, nem indít arra, hogy felső-
fokra emeljük a dicséretet, de azt 
nyugodt lelkiismerettel elmondhat-
juk róla, hogy igényes, Jó munka, 

szép produkció. S ami itt mindezzel 
szorosan összefügg: hasznos, szüksé-
ges ez a film, értékes nevelője lehet 
százezrek érzelmeinek. Tulajdon-
képpen a csepeli gyár munkásainak 
történetét, sőt történelmét vitte vá-
szonra a Máriássy házaspár, öt tör-
ténelmi pillanaton keresztül, öt no-
vellisztikus -sztóri- keretében. 1916: 
a háborúgyötörte csepeli proletár-
asszonyokból kitör a lefojtott indu-
lat, a csepeli munkások farkassze-
met néznek a mellüknek szegzett 
úri fegyverekkel. 1919: proletárdik-
tatúra és fehérterror Csepelen. 1933: 
gazdasági válság és nyomor, munka-
nélküliség és elkeseredettség. 1943: 
urak háborúja folyik a Szovjetunió 
ellen, az illegális kommunista pórt 
Csepelen is szervezi az ellenállást. 
1944: a fasizmus végóráit éli, a szov-
jet csapatok elől hátráló hatalom 
elrendeli Csepel polgári kiürítését. 
Csepel dolgozói nem-et mondanak, 
s évtizedek óta először válik pa-
ranccsá Csepelen a dolgozók akarata. 
A film utolsó kockái a felszabadult 
Csepel életéről adnaác hírt, tartalmas 
és finom, filmszerű eszközökkel. 

Ez az Álmatlan ivek nyers tartal-
ma. Am ezek a történelmi fordulók 
meleg emberi történetekben realizá-
lódnak a vásznon; a história egyéni 
sorsokban, egyéni, esetleges helyze-
teken keresztül jut el a nézőig, s ép-
pen ezért: érzelmileg és értelmileg 
ragadja meg valónkat. 
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A film készítői nem a dokumen-
tumszerű ábrázolási módot válasz-
tották, hanem a művészi eszközök-
kel való megjelenítés feladatát, s 
amit vállaltak, azt többnyire dere-
kasan meg is oldották. Fiatal szerel-
mesek és idősebb harcosok történe-
teiből magasodik elénk maga a tör-
ténelem, s ezek az egyes és egyéni 
sorsok nem puszta tanmesék, me-
lyek a célzat nyers kifejezését szol-
gálják, hanem többségükben érdek-
feszítő, jól egyénített történetek, 
élesen ábrázolt jellemekkel. Mélyen 
emlékezetünkbe vésődik a háború 
ellen tiltakozó fiatal munkáslány 
alakja, akit letartóztatnak, s gálád 
szadizmussal lekopaszítanak, hogy 
aztán ember-méltóságában, lány-
pompájában megti portan térjen 
vissza társai közé. Drámaian erős az 
öreg Knézits bácsi története, akit 
kedvenc eledelével, nudlival tömnek 
halálra a íehérterroristák; felejthe-
tetlen az a csepeli munkásasszony is 
— Bulla Elma döbbenetesen hiteles 
alakításában —, aki magát ajánlaná 
fel a bekvártélyozott hitlerista tiszt-
nek, csakhogy megmeneküljön az 
evakuálástól, s megmentse a kis csa-
ládi házat 

Az öt történet között nincs köz-
vetlen összefüggés, de annál erősebb 
eszmei kapcsolatuk: a csepeli mun-
kások történetének útjelzője vala-
mennyi. Ezt az igényes gondolati 
célkitűzést gazdag művészi fantáziá-
val valósítják meg a film alkotói. 
Egyrészt az öt történetben novellisz-
tikusan (olykor drámaivá feszülő 
anekdotikus, epizodikus elemekkel) 
villantják fel a csepeliek útjának 

egy-egy szakaszát, élve a novellisz-
tikus bemutatás szabadságával: itt 
lehetséges kész jellemek bemutatása, 
lehetséges az in medias res-megol-
dás, szükségtelen a mellékes motí-
vumok részletezése, a lényeg az, 
hogy az ábrázolás középpontjában 
erős és jellemző fordulat álljon. Mi-
kor aztán öt ilyen kis-novella kerül 
tffl/más mellé, s mind az öt szélső, fe-
szült és történelmi pillanatát ragadja 
meg az osztály harcnak, akkor már 
nemcsak a realista film-epika nyel-
vén fog beszélni a kép, hanem vala-
mi finom, diszkrét szimbolikával is, 
amely akkor jó és igazán hatásos, ha 
nem túlzottan hangsúlyoz. Az egyes 
történetek természetes szimbolikája 
érvényesül a sorozatban, s ez emeli 
a film feszültségét. Másrészt jelen-
tős tényezője az ábrázolásnak egy-
egy motívumnak, olykor epizodikus 
mozzanatnak filmszerű hangsúlyo-
zása, kiemelése, már-már jelképpé 
növelése. Ilyen a munkáslány haja, 
a nudli, amit úgy szeret Knézits 
bácsi, a víkendház, mely elnyerhető 
a sorsjátékon, s a liba, ez a gágogó, 
fehér madár, amint valóságos szim-
bólumává nő a házhoz-családhoz 
való ragaszkodásnak. Ezzel az esz-
közzel kitűnően dolgoznak a film 
készítői, ahol ezek a -kellékek- elő-
térbe kerülnek, ott mindig feszült és 
lélekbemarkoló, emberien emelke-
dett és jelentős a film. Ezen keresz-
tül nagyon sokat és mélyen tudnak 
kifejezni Máriássyék. Itt van például 
a harmadik történet, melvben szép 
színészi munkát nyújt Zenthe Ferenc, 
s Törócsik Mari újra bebizonyítja, 
hogy kitűnő filmszínésznő. Ez a -no-
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vella- ott válik igazán filmszerűvé, 
ahol a ház kerül előtérbe, e törté-
net "főszereplője-, előtte erőtlen, 
mozaikszerű az előadás, kilazul a 
film kompozíciójából. A negyedik 
történetből hiányzik ez az intim 
"kis-mozzanat- — nem az írói szán-
dékból, hanem a megoldásból. Itt 
ugyanis annak a kedves tapasztalat-
lanságnak és naiv igyekezetnek kel-
lene megelevenítő motívummá válni, 
amellyel az értelmiségi-kispolgári 
vagy polgári lányka kezdi végezni a 
felelős illegális munkát az edzett, 
zárkózott, hatalmas férfi oldalán. 
Olykor meg is villan ebből valami, 
de sem a rendezés, sem az egyéb-
ként igen tehetséges Vast Éva nem 
tud ebből a motívumból jelentős 
alakítást formálni. Mindez árnyfolt 
a filmen, de egyik sem súlyosabb, 
szervi baj. 

Jelentősebb problémát okoz egy 
szemléleti tényező. A film kockáin 
itt-ott megvillan a közömbösek vagy 
megtévesztettek képe, de a film egé-
sze nem sugározza elég hitelesen és 
drámaian azt a tényt, hogy a fasiszta 
demagógia a munkások egy részét 
is megszédítette, hogy az illegális 
kommunisták számszerű kisebbség-
ben voltak Horthyék alatt még Cse-
pelen is, s hogy az őket körülvevő 
szimpatizáns-gyűrű nem jelentette 
még ekkor az egész munkásosztályt, 
számos kérdésben még az osztály 
nagyobb részét sem. Ebből a filmből 
úgy tűnik elő, mintha nem lett vol-
na keservesen nehéz, sőt fájdalmas 
feladata az Illegális mozgalomnak a 
harc a megtévesztett munkások né-
zetei és cselekedetei ellen, mintha 

nem kellett volna újra és újra meg-
küzdeni a munkásáruló demagógiá-
val. Ne essék félreértés: a harc fő 
frontvonala proletariátus és bur-
zsoázia között húzódott. De a törté-
nelmi tényekkel kerülnénk szembe, 
ha nem érzékeltetnénk a burzsoázia 
befolyását a munkásosztály sorain 
belül a Horthy-rendszer keserves 
negyedszázadában. Reálisan ábrá-
zolja a film az 1944-es széles egysé-
get, amikor a munkások szembesze-
gülnek a kiürítési paranccsal. Itt vi-
szont mintha könnyebben, patetiku-
sabban oldaná meg a konfliktust a 
film a valóságnál. Mindez elevené-
be vág a filmnek, egyszerűsíti a bo-
nyolultat, de ezzel az elrajzolással 
együtt is értékes, szép produkció ez 
a film. 

Az Álmatlan ivek kitűnő színészi 
teljesítmények egész sorát nyújtja. 
Kiemelkedik ebből a ragyogó sorból 
is Makláry Zoltán és Bulla Elma 
alakítása. Ascher Oszkár filmszí-
nésznek is kitűnő. Ruttkay Éva sok-
színű, bájos és drámai ebben a sze-
repében is. Nem marad el mögötte 
TörőcsíJc Mari sem. Vast Éva mint-
ha halványabb lenne ebben a szere-
pében a szokottnál. A fiatal munká-
sok alakítói közül Zenthe Ferenc 
emelkedik ki, de ígéretes teljesít-
mény Tordy Giza alakítása is. 
Agárdi Gábor játékában is megkap-
nak a mély, emberi színek, de ki-
bontakozását nehezíti a figura elna-
gyolt volta. A kitűnő fényképezés 
Illés Györgyöt, a film mondanivaló-
ját drámaian kiemelő zene Vinczs 
Imrét dicséri. 

PÁND1 PÁL 


