
Tő&gjj, álhuik liataLwikejt? 
Révész György, a film rendezője, 

olyan időszakban jelentkezett ez-
zel a higgadt, a művészi látásmód 
harmóniájára törekvő filmjével, 
olyan időpontban találta meg a 
maga sajátos hangját, stílusát a 
filmművészet talán már klasszikus-
nak mondható hagyományai folyta-
tásában, amikor kor- és kartársai a 
lázas útkeresés bűvöletében mind-
azt a stílust, és mindazt a végletes-
séget sorrapróbálják, ami a film-
művészet "utolsó szavának* szá-
mít. Antonioni, Fellini, a cinéma vé-
ri tá és a "szerzői film* évadja ide-
jén, René Clair, Carnet, "tanítvá-
nyaként* jelentkezik — és győz. 
Győz abban az értelemben is, hogy 
amíg a "modern* irányzatok jegyé-
ben fogant filmjeinkben gyakran 
csak erőltetett moderneskedé&t ér-
zünk, ezt a filmet elfogadjuk való-
ban modernnek, (noha nem hajszol-
ja a legutolsó divatok stílusjegyeit) 
a mi életünkből sarjadónak érez-
zük, noha a kamasszáórés, a pubertás, 
ha úgy tetszik örök problémájában 
találta meg a mából való és a má-
hoz szóló mondanivalót. 

A titok nyitja alighanem abban 
rejlik, hogy Révész kapcsolódása az 
említett örökséghez, nem iskolás 
vállalása egy stílus formajegyeinek, 
nem egy eleve eltökélt stilizáció — 
hanem természetes hajlamainak ki-
bontakozása, megérése; minden 
doktrinerségtőd mentes kapcsolódás 
a neki megfelelő kifejezésmódok-
hoz. Ügy tűnik, hogy míg nem egy 
kortársa stílust keres a maga szá-
mára a filmművészet irányzatainak 
(olykor divatjainak) kínálatában, 
Réívész önmagát keresi —- s ezért 
talált rá ebben a filmjében a stílus-
ra is, amely mögött már ott érezzük 
az alkotó egyéniség aranyfedezetét, 
azt a sajátos és öntörvényű művé-
szi világot, ami a legnagyobb 
"hiánycikk* filmjeinkben. 

Ebben rejlik a "Hogy állunk fia-
talember?* legnagyobb erénye s 
ezért tekintjük állomásnak Révész 
György pályájában. Hiszen még 
megelőző és nem érdemtelenül si-

kert aratott filmjében, az "Angya-
lok földjében* is felismerhetőek 
voltak az inspirációs források, érez-
hető volt a nem teljesen szervült, a 
művészi szemléletében nem teljesen 
feloldott hatások eklektikája — no-
ha jó ízlés és művészi intelligencia 
nyilvánult meg kiválogatásukban 
és felhasználásukban. Ebben a 
filmben azonban már a hazaérke-
zett, az önmagára talált, az útkere-
sés porát magáról lerázó rendező 
szólal meg, aki otthonosan, szuve-
rén biztonsággal kalauzol el az áb-
rázolt emberi sorsok útvesztőjében. 
Biztos iránytűje az a törekvése, 
hogy belülről értse és értesse 
meg hőseit — ezért elkerüli az ilyen 
tárgyú filmek bosszantó didaktiká-
ját; ugyanakkor együttérzését, bel-
ső azonosulását hőseivel állandó és 
finom iróniában oldja fel — s ezzel 
elkerüli régebbi . filmjeinek gyer-
mekbetegségeit, az érzelmességet és 
'külsőleges mulattatást egyaránt. Ez 
a kedves-fölényes, megértő-megbo-
csátó irónia ellenpontozza végig a 
filmet, s adja meg hangvételének 
sajátos jellegét, emberi dimenzióját. 
Ez az a biztosító szelep, amely fi-
noman szabályozza aZ érzemli fe-
szültséget és idejében kiengedi a 
fölös gőzt, valahányszor az érzel-
messég, vagy a drámaiság túlhajtá-
sa fenyeget. 

Hogy egy példát említsünk csak, 
gondoljunk a zárójelenetre, a két 
főhős, az apa és a fiú egymásra ta-
lására, összeölelkezésére, ami bi-
zony a történtek utáni könnyen vál-
hatna szirupossá, ha egy groteszk 
fintor, egy arra menő "jó nő* és a 
lábán egyaránt fennakadó apai és 
fiúi tekintet nem tompítaná az ér-
zelmességet. De mindvégig megta-
láljuk a filmben azoknak az apró 
rendezői-forgatókönyvi ötleteknek 
bugyborékolását, amelyek az élet 
derűjét hozzák felszínre, anélkül, 
hogy ezzel csökkentenék) az ábrázolt 
problémák hőfokát. Sőt, éppen azért 
élhetnek az irónia, a finom gúny — 
amely, mivel általánosított formá-
ban jelentkezik voltaképpen ön-



gúny — eszközével, mert a film & 
valóságos élet lehetőségeit tárja fel 
jellemeivel és helyzeteivel, mint 
mondani szokás tipikus embereket 
és tipikus problémákat ábrázol a 
maga hitelesen és ötletesen egyení-
tett változataiban. 

A film, — mint eredeti, a forgatás 
megindulásakor viselt címe: Gye-
rektükör is jelzi — azt vizsgál-
ja, hogy tükröződik a felnőttek vi-
lága a kamasszá érő gyermeki lé-
lekben, gyermeki öntudatban. S mi-
vel ez a tükröződés egyszerre kriti-
kus jellegű, ugyanakkor, amikor — 
derék emberekről és szeretett szü-
lőkről lévén szó — jóindulatú az iró-
nia lehetósége természetszerűen adó-
dott és kiegészült azzal a játékkal, 
hogy a tükör egy másik — egy szin-
ten, bár másképpen torzító — tükör 
előtt áll: a gyermektükör és a "fel-
nőtt-tükör- egymásban tükröződik. 
Egyszerre vizsgálja a film azt, ho-
gyan látja a gyerek a félnőttek vi-
lágát és hogyan látják a felnőttek a 
gyerekeket. 

A cselekmény középpontjában a 
Bálint család életének egy válságos 
szakasza áll. Bálint Sándor az apa 
nehéz és kényes problémával kerül 
szembe a hivatalában: korrupciót 
fedezett fél, amelyben rangos, nagy 
összeköttetésekkel rendelkező veze-
tők vétkesek. Szíve szerint leleplez-
né a visszaélést, de már megégette 
a kezét hasonló ügyekben, már 
egyszer idegösszeroppanásba kerget-
te egy hasonló eset. Az állásféltés, 
az egzisztenciális biztonság — amit 
a felesége képvisel makacsul — ab-
ban az irányban hat, hogy "okosan-
intézze el az ügyet, a becsület vi-
szont tisztességes elintézésit kívánna. 
Bálint a két malomkő között őrlő-
dik. A szülők azt hiszik, hogy a gye-
rekek — akik már . nem is olyan 
gyerekek, mint gondolják — sem-
mit sem tudnakj erről az állandó vi-
tát-veszekedést kiváltó problémá-
jukról. Pedig végül is, az dönti el 
Bálint lelkiismereti vívódását a tisz-
tesség javára, hogy meglátja imagát 
abban a "gyermaktükörben-, amit 
Andris, a fia tart elé, meglátja ben-
ne a megalkuvó apa képét és azét 
az emberét is, akit a fia látni sze-
retne benne. Mindez azonban a két-
oldali félreértések, gyakran mulat-
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ságos, gyakran valóban drámai, lel-
ketsebző összeütközések sorában va-
lósul meg: Andris átéli első nagy 
kamaszválságát, a gyerekkari esz-
ményítés viálgának és a földi világ-
nak első nagy összeütközését. 

Azt mondottuk, hogy Révész a 
klasszikus filmhagyományokat kö-
veti, ugyanakkor filmje mégis mo-
dern, modernebb, mint nem egy 
>-mai- irányzatot követő alkotás. Mi 
a titka ennek az ellentmondásnak? 
Az, hogy Révész "hagyományos- a 
film sajátos eszközeinek felhaszná-
lásában, (bizonyítva ezzel, hogy 
Hkorai- még "döglött lónak- tekin-
teni a "régi típusú- a film szinteti-
kus harmóniájára törekvő filmké-
szítést, hogy vannak még — s ná-
lunk különösen vannak — művészi 
lehetőséglei) és modern abban, ahogy 
a valóságot szemléli, modem belül-
ről való emberlátásában, megértő 
iróniájában. Egy olyan korban, ami-
kor a filmösszhatást alkotó eszkö-
zök mintha önállósulnának és füg-
getlenítenék magukat a szintetizáló 



művészi szemlélet "fennhatósága-* 
alól, amikor már-már divat csak a 
kamerára, vagy csak a mesére, vagy 
csak a rendezésre-játékra bízni és 
alapozni a film egész mondanivaló-
ját — Révész megadja a mesének, 
ami a meséé, a kamerának ami a 
kameráé, a játéknak, ami a játéké, 
és éppen összhangjuk megteremté-
sében látja művészi feladatát. Csa-
táját már azzal megnyeri — ami 
mindig a filmrendezői művészet el-
ső nagy próbája és mértéke volt —, 
ahogy eszközeit, eleven és "holt-*, 
eszmei és tárgyi "társait- a műalko-
tásban megválogatja; ahogy felméri 
kire és mire van szüksége, hogy el-
képzelését valóra váltsa. Nagy tu-
domány ez, hiszen itt dől el az is, 
hogy maga a rendező "megfelel-e-
vállalt feladatának, valóban érzi és 
tudja, mit kíván tőle a saját témá-
ja. mondanivalója. 

De amilyen bátran érvényesiti 
egyéniségét a nemzetközi áramla-
tokkal, divatokkal szemben, ugyan-
olyan határozottan áll szembe a ha-
zai — rossz — hagyományokkal is. 
Mentes attól az életidegen s gyak-
ran embertelen monalizálástól, 
amely a rossz elvont megbélyegzésé-
ben, és a jó ugyancsak elvont apo-
lógiájában látja feladatát: nem lep-
lezni akarja hősét és hősében a 
megalkuvást, <illetve megdicsérni a 
helytállást), hanem megérteni annak 
valóságos helyzetét és küzdelmeit. 
Nem egyszerűsíti le a feladatát az-

zal, hogy Bálint Sándor küzdelmét 
árnyékharccá változtatja, hogy fik-
tívnek, a "kispolgári- opportuniz-
musból származónak tünteti fed fé-
lelmét. Ez az egzisztencia-féltés az 
élettapasztalatból származik, s a 
család adja meg morális alapját. S 
bár a film helyesen-megmutatja, 
hogy ma már kevesebb alapja van, 
az ilyen félelmeknek, mint azelőtt, 
megmutatja azt is, hogy a imúlt is 
elő valóság: az emberek tudatában 
és olykor gyakorlatában is. A bátor-
ság és az opportunizmus harcát 
"teljesen lefutottnak-, teljesen szub-
jektív gyökerűnek sohasem lehet 
tekinteni. A "szavak és tettek-
szubjektív és mindig elítélendő el-
lentmondása mögött ott van az a 
mélyebb és objektív ellentmondás, 
amely — különböző mélységben, kü-
lönböző olló-nagyságban — esz-
mény és valóság között húzódik. 
Andris ezzel az ellentmondással ke-
rül szemben, amikor apját, anyját, 
tanárát — egész környezetét — a 
maga esendően emberi, gyarlóan 
tiszta, küzdelmes, tehát olykor el-
bukó valóságában megismeri. 

Meg kell azonban azt ás monda-
nunk, hogy ezt a koncepciót csak 
elvben és általánosságban teszi ma-
gáévá a film, Bálint Sándor hivata-
li konfliktusának konkrét és tény-
szerű rajzával! adós marad. Már pe-
dig az életben ilyen leegyszerűsítet-
ten, ilyen tisztán nem jelentkeznek 
a problémák — legfeljebb a gyer-



rraeki tudat áttételében. Ebből szár-
mazik!, hogy a film -felnőtt- vona-
la — amely kétségtelenül csak a 
háttér szerepét tölti be, de amely 
mégis kapcsolatban áll a film egész 
művésziségével és hait a gyermekvo-
nal hitelességére is — sokkal elna-
gyoltabb és gyengébb, mint a gye-
rekvilág ábrázolása. Ebből fakad, 
hogy sematikus elemek is beleke-
rülnek, ebbe az egészében egyálta-
lán nem sematikus és igaz alkotás-
ba. Így a párttitkár szerepe, ame-
lyet nem azért érzünk sematikus 
rekvizitumnak, mert a párttitkár 
képviseli a harcos és tisztességes 
magatartás állásportját, hanem 
azért, mert nem tudjuk, hogy mi-
lyen konkrét köze van az egész ügy-
höz. Nyilván ennek az ellensúlyo-
zására került Bálintné érvei közé az 
az argumentum is, hogy -a pártta-
gok kivonják .magukat- (és így te 
maradsz egyedül a pácban). De 
meglehet, hogy fordítva, az asszony 
••érvének- ellensúlyozására -hozták 
be- a párttitkárt, ezt kívülről nem 
lehet eldönteni. Azonban Bálintné 
eme érvelése is hamis, csinált ebben 
a szituációban, amikor férje konk-
rét hivatali viszonylatairól van szó, 
— nem azért, mert lehetetlenség, 
hogy párttagok kivonják magukat 
valamilyen ügyből, hanem azért, mert 
egy Bálintné inkább gondolkodik 
konkrét személyekben, mint Ilyen el-
vont általánosítokban és legfeljebb 
azt mondja: Szoboszlay és Kovács 
kivonják imagukat, pedig párttagok. 

Ebben és néhány hasonló mozza-
natban (így például a várhegyi huli-
gánok szükségtelen szerepeltetésé-
ben) meg itt-ott érezhető a régi tí-
pusú -sakk-dramaturgia- hatása — 
egészében azonban a feltárt életanyag 
igazsága határozza meg a filmet. 

Hallottam még olyan ellenvetést 
is, hogy a. film tragikus befejezéssel 
erőteljesebb lett volna, a hepiend 
csökkenti értékét. Azt hiszem, ez 
tévedésen alapul. E filmnek nincs 
tragikus vége, de nem is hepienddel 
fejeződik be, legalábbis nem a szú-
nak szokványod és szirupos értelmé-
ben. Az az elképzelés, amely felol-
datlan, az ellentmondást kiélező be-
fejezést kíván — más apát, más 
fiút, más írót és más rendezőt felté-
telező más film lett volna. 

Mindabból amit elmondottunk, 
már kiderült, hogy* a film sikerében 
a jól összeválogatott műves zkoLlek-
tívának döntő része van. Somogyi 
Tóth Sándor, a forgatókönyv írója, 
aki ebben a minőségben debütált 
ezzel a filmjével, finom lélekrajzú, 
megfigyelésekben gazdag, mind az 
írónak, mind a pedagógusnak dicsé-
retére váló munkát végzett. Gondo-
lom, egy irodalmi szaklap mindazt az 
elismerést, amellyel Révész mun-
káját illettük, jobbal igényelheti az 
író munkájának, már eredeti novellá-
jának is (hiszen a rendezői fantáziá-
nak is ő adott, ha nem is szárnyakat, 
de legalább is indítékot). Kettőjük 
mellett a siker harmadik s velük 
szinte egyenrangú tényezője, Révész 
György felfedezettjének, Kosztolányi 
Balázsnak a játéka. Mickey Rooney 
óta nem találkoztunk filmen ilyen 
színes, ilyen játékintelligenciájú és 
szuggesztivitású gyerekszínésszel. 
Olyan mezőnyben állt helyt, (sőt úgy 
is mondhatnánk, olyan mezőnyt -ját-
szott le- esetenként), amelyben a leg-
jobb adottságait érvényesítő Kállai. 
Ferenc, Tolnay Klári (bár az ő szere-
pének árnyalt kidolgozásával író 
és rendező némiképp mostohán bán-
tak) és Pécsi Sándor jelzik a színvo-
nalat. Nagy felfedezés — érdemes 
-kiaknázására- külön figyelmet 
szentelni filmgyártásunknak. A 
másik két gyerekszínész — Molnár 
Éva és Dudás Kati — játéka kedves 
s érzett rajtuk a rendezői műgond. 

A -stáb- kollektívájából még 
Szécsényi Ferenc operatőrt kell 
nyomatékkal kiemelnünk. Ismét ki-
tűnő munkát végzett. Képei — 
ugyancsak az operatőri munka ha-
gyományos s e film stílusához al-
kalmazkodó iskoláját követve — 
gondosan megkomponáltak, hangu-
latosak, szépek. 

Mindent összegezve: olyan -fel-
nőtt- filmet láttunk, amely már 
nemcsak -viszonylagos értelemben-, 
nemcsak részleteiben, megoldásai-
ban. törekvéseiben, nemcsak -ma-
gyar filmnek- jó — hanem egészé-
ben és megszorítás nélkül az, s 
amelyet — apróbb hibái ellenére is 
— elfogadhatunk a magyar film-
gyártás örvendetes eredményének. 
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