
A Z Ú J S Á G Í R Ó 
• Valamennyien jól ismerjük az 

olyan embert, akinek legfőbb gond-
ja a makulátlan tisztaság, az erköl-
csi tökély látszatának biztosítása. 
Aki — hogy úgy mondjam — fog-
lalkozásszerűen űzi a látszatmeg-
óvás különös mesterségét, aki tehát 
dolgozik ezen a látszaton, mint egy 
szorgalmas mesterember, agyagból 
készítve edényeit, befújva ezüstpor-
ral, hogy azután, — mert oly sok 
energiát fektetett e műveletébe és 
mert oly sikerültnek ítéli —: jóhi-
szeműen adja el ezüstként az agyag-
tálakat. 

Szergej Geraszimov filmje, Az új-
ságíró társadalmi erkölcs-dráma, és 
azért oly rokonszenves, mert írója-
rendezője és főhőse nagyon megve-
tik az álerkölcs feddhetetlennek lát-
szó apostolait. És mert kártékony-
nak ítélik, a nyomába szegődnek, 
kinagyítják számunkra a megjele-
nési formáit, kitapogatják típusait, 
felfedik arculatát, nyilvánvalóan 
azért, hogy majd könnyebben fölis-
merhessük. 

Geraszimov filmje olyan főhőst ál-
lít elénk, kinek életét majdnem zá-
tonyra fut ta t ja az ál-erkölcs megje-
lenése. E művészi ábrázoláshoz 
olyan hősre van szükség, aki igaz 
emberként teljességre tör ugyan, de 
aki nem a megtestesült tökély, nem 
szárnyas angyal, vagy égi tüne-
mény, hanem ember. Olyan ember, 
akinek joga van a boldogságra, aki-
nek — éppen, mert a becsületét nem 
tűzi sajátos névjegyként, ajánló so-
rok helyett a homlokára —, el is 
hisszük, hogy igazi ember. Főleg ak-
kor, ha tettei is ezt igazolják. 

Ezt a hőst Jur i j Alabjev-nek hív-
ják, fiatal és tehetséges, egy moszk-
vai lap levelezési-, később külpoliti-
kai rovatának munkatársa. Fiatal, 
tehát a kínálkozó témákra könnyen 
mozduló, és tehetséges, tehát a való-
ság-kínálta témák sokaságából ké-
pes kiválasztani a legfontosabbakat. 
Még akkor is, ha az a bizonyos té-
ma. első pillantásra nem is látszik 
oly igen fontosnak. Hogyan képes 
erre Jurij , az újságíró? A magyará-
zat egyszerű: tehetségéhez az is hoz-

zátartozik, hogy a látszatot nem sok-
ra tartja. Pontosabban csak arra 
tart ja jónak, hogy mögéje nézhes-
sen. Mert az igazságot jobban sze-
reti, mint azt, ami átmenetileg elfe-
di előle. 

Ennek megfelelően Juri j egy na-
pon arra vállalkozik, hogy egy uráli 
kisvárosba utazva megvizsgálja: mi 
az igazság Anyikina vádaskodó le-
vél-bejelentéseiből. Mielőtt azonban 
Jur i j a helyszínre utazna, megláto-
gatja moszkvai barátnőjét. Ez a lá-
togatása átmenetileg zavarba ejtő. 
Milyen ember ez az újságíró? Előbb 
úgy mutatkozott be előttünk, mint 
vállalkozó szellemű, áldozatra is 
kész fiatalember, most meg úgy vi-
selkedik barátnőjével, mint egy ki-
égett lelkű sivár senkiházi. Ciniku-
san beszél és olyannak mutatja ma-
gát, mint aki „túl jón és rosszon" 
elveszítette hitét az emberi kapcso-
latokban. 

És itt érdemes egy kis kitérőt ten-
ni, s közelebbről is megvizsgálni ho-
gyan, milyen eszközökkel exponálja 
hősének jellemét Geraszimov rende-
zése. Ahogy már említettem, a film 
első jelenetében az újságíró önként 
vállalkozik egy hosszú és fárasztó 
vidéki útra, holott már tudja, hogy 
a külpolitikai rovat várományosa-
ként hamarosan Genfbe és Párizsba 
utazhat. Geraszimov e jelenetet pu-
ritán egyszerűséggel állítja be. Azt a 
nyugalmas tisztaságot kívánta itt 
ábrázolni, melyet akkor érez az em-
ber, amikor értelmes, s valamiképp 
— ha még oly csekély mértékben is 
— áldozatos cselekvésre határozza 
el magát. Tiszta totálképek, lassan 
és egyenletesen mozgó kamerák, ter-
mészetes bevilágítás és időnként 
egy-egy emelkedő fahrt biztosítja a 
jelentés és a forma összehangzását. 
Amikor azonban Jur i j kilép a szer-
kesztőség kapuján, amikor magán-
emberként mutatkozik, váratlanul 
megváltoznak a rendezés eszközei. 
Egyszeriben felgyorsul a ritmus, no-
ha a külső cselekmény ezt nem kí-
vánná, előkerülnek a mozgékony ké-
zikamerák is, a fényeffuktusok pe-
dig nyugtalanságot sugallnak. 



Ju r i j Vasziljev és Galina Polszkih a film egyik jelenetében 

A későbbiekben aztán érthetővé 
válik, hogy a rendező — amikor hő-
sét magánemberként ilyen zakla-
tottnak exponálta, valamit előreve-
tített a cselekményből és valamit 
előkészített hőse jellemzésében is. 
E képsorral Geraszimov nem csu-
pán azt árulja el, hogy az újságíró 
nem is olyan cinikus ember, mint 
amilyennek később, a leánnyal való 
kapcsolata mutatja, hanem érzelmi-
leg már azt is előkészítette, hogy ez 
az újságíró keres és kutat valamit, 
hogy a nyugtalanságának komoly 
okai vannak. A film végén, vissza-
tekintve megértjük, mi az, ami után 
kutatott. A társadalmi-emberi tel-
jesség lehetőségeit kutatta. Hiszen a 
leány, akivel Jur i j oly sivárnak mu-
tatta magát, nem alkalmas társ a 
teljesség-igény kielégítésére. A fő-
hősről az egész film bizonyítja: az 
a fa j ta ember, akinek lételeme a 
társadalmiság, és aki — mert tel-
jességre tör — a társadalmi cselek-
vés gyakorlatát nem csupán a nagy 
szervezeti küzdelmekben éli át. Mint 
korszerű ember érzi és tudja, hogy 
társadalmi cselekvés az is, amit ma-
gánemberként élünk át, amit ma-
gánemberként teszünk. Az ő társa-
dalmi magánéletéből azonban még 

hiányzik egy lényeges hajtóerő: a 
kiteljesítően emberi társ, az igazi 
szerelem. Látszólagos tehát a ciniz-
musa, sivársága pedig értékes hiány-
érzetéből fakadt. 

Miután ezt a sajátos ambivalen-
ciát a film világossá tette, elindítja 
hősét egy olyan cselekmény-rend-
szer felé, olyan szituációkba, ame-
lyekben rátalálhat a kiteljesítő társ-
ra, és ahol eldől: képes-e ezt a hős 
nem csupán igényelni, de meg is 
küzdeni az igényelt értékekért, a 
társadalmi és magánember szabadon 
egymásbafonódó igazságáért. E küz-
désfolyamatnak egyik dramaturgiai 
csomópontja Anyikina alakja, a vá-
daskodó öregasszonyé. Az ál-erkölcs 
eme bálványimádója csak szörnye-
tegként képes vélt vagy valódi igaz-
ságaiért cselekedni. Geraszimov 
nagyszerűen körüljárható figurát te-
remtett Anyikinával. Olyannak mu-
tatja, mint egy megkövesült bál-
ványimádót, aki vélt, vagy valódi 
igazságait csak az életöröm ellené-
ben véli jól szolgálhatni. 

Anyikinával szemben kitűnő el-
lenpólus a fiatal lány: Sura Okajo-
mova. Jól ismeri már az élet kegyet-
len oldalát is: szüleit vesztette el, 



egyedül él. Egyedül, de nem magá-
nyosan, a városka közösségében sok 
társa van. Amikor az újságíró Anyi-
kina bejelentései nyomán megérke-
zik, számunkra nem meglepő, hogy 
e két fiatal emberileg is értékes sze-
relemre lobban. Juri jnak azonban 
vissza kell térnie Moszkvába, innen 
pedig Genfbe és Párizsba utazik. 
Külföldi útja során egy amerikai ú j -
ságíró és francia szeretője alakjai-
ban korábbi életének torz tükörké-
pével találkozik. Ezek az emberek 
azonban már valóban sivárak. Előt-
tük már nincs lehetőség a társadal-
mi ember ós a magánember értékes 
összeolvasztására. Az ő kapcsola-
tukban Jur i j a felszínes gondtalan-
ság látszata mögött lényeglátó mó-
don fedezi fel az elidegenültség 
megkövesült boldogtalanságát 

Hazatérve külföldi útjáról Jur i j 
siet szerelmeséhez. Surát azonban 
Anyikina vádaskodásai elidegenítet-
ték társaitól. A gonosz öregasszony 
azzal vádolta meg, hogy könnyű 
szerelmi prédája lett a moszkvai ú j -
ságírónak. És bár a valóságban e 
vádak alaptalanok, hiszen Anyikina 
ismét csak a látszatok alapján ítélt, 
— Sura a felelősségrevonáskor igaz-
ságérzetének büszkeségétől hajtva 
bevallja soha el nem követett „bű-
neit", mire kiközösítik őt. Már-már 
szabályos erkölcs-dráma kerekedik 
a filmből, amikor végül is a fiatalok 
mégis csak egymásratalálnak és a 
mű hepienddel, házassággal végző-
dik. Ez a hepiend azonban csak hő-
seink életét oldja meg, a közösségét 
nem. Mert igaz ugyan, hogy Sura és 
Jur i j egymásra találtak, de az uráli 
kisvárosban még élnek a régi er-
kölcs, az álerkölcs kártékony tüne-
ményei. 

Szergej Geraszimov idős rendező, 
mégis jól ismeri a mai fiatalságot: 
jobban, mint számos fiatal. Megmu-
tat ja róluk, hogy nem szeretnek kér-
kedni erényeikkel, mint ahogy nem 
szeretnek könnyedén ítélkezni sem 
maguk, vagy mások hibái felet t 
Vizsgálódni, kutatni szeretnek in-
kább, s az igazság mindig jobban 

érdekli őket, mint a látszatok. Ez a 
film azt is megmutatja, hogy a fia-
talok legjobbjai nem tesznek mást, 
mint mélyen átélik korukat és élnek 
azokkal a lehetőségekkel, amelyeket 
elődeik harccal teremtettek meg szá-
mukra. Amikor küzdenek boldogsá-
guk értékeiért, akkor csupán az ér-
telmes élet további kiküzdésének 
lehetőségeivel élnek. Ehhez viszont 
nélkülözhetetlen az életet nem is-
merő, az emberi élet szépségeitől el-
forduló álerkölcs álszentjeivel szem-
beszállniok. 

Geraszimov filmje rokonszenves 
alkotás. Mégsem sorolható a nagy 
szovjet filmek hosszú sorába. Talán 
azért, mert a stílusában következet-
len. A realista hangvétel, a cinema 
verité egyik-másik eszközének tu-
datos használata: — a kevés díszlet, 
a mozgékony kézikamerák, a ter-
mészetes környezet-festés, a spon-
tán színészmozgatás —, helyenként 
váratlanul eltűnnek a filmből, hogy 
helyet adjanak egy-egy tőlük ide-
gen, velük ellentétes formai megol-
dásnak. A jó, a korszerű törekvése-
ket még nem egyszer keresztezik ro-
mantikus stílusfordulatok, amelyek 
ellentmondanak nem csak a film 
mondanivalójának, de az előbb vá-
zolt eszközök egységes hatásának is. 
A genfi és párizsi képek jelentésük-
ben nem eléggé kimunkáltak ahhoz, 
hogy hatásos dramaturgiai ellenpon-
tot képviselhetnének a főhős előtt 
álló otthoni erkölcsi problémák sa-
játos megjelenési formájával, arcu-
latával szemben. 

Az újságíró mégis: jó film. Hitelét 
a moszkvai fesztivál megosztott 
nagydíja is fémjelzi és erősíti. Ez a 
film eredményesen hadakozik az 
igaz emberség tudatos, vagy öntu-
datlan gáncsolói ellen. Azok ellen, 
akik úgy viselkednek, úgy járnak-
kelnek közöttünk, emberek között, 
mintha rejtélyes megbízásuk lenne az 
egyoldalú, hamis abszolutumokból 
fakadó ítélkezésre. 
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