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ÜNNEPI GONDOKRÓL—MUNKARUHÁBAN 
Egyre több az olyan filmünk, mely 

az álom és valóság, fikció és realitás 
között lebeg: az Egy őrült éjszaká-
ban alig derül ki a képzelet, csalás, 
csalók megcsalatása és a valóságos 
szerepek közötti különbség; a Bű-
bájosok felszínesen gyermeteg dilet-
tantizmusát is valami felnőtt irrea-
litás leleplezése, a szépség és csillo-
gás mögött rejlő már-már fikció-
szerűen valótlan-valóság feltárása 
jellemezte — legalábbis szándék sze-
rint. De már az Isten hozta őrnagy 
wr-ban is egy megszállott krakéler 
képzelgéseinek — társadalmilag idé-
zőjelbe kerülő — valósága volt a 
szatíra tartóeleme, s Jancsó Miklós 
Sirokkójában sem — nyilván megint 
csak más művészi megfontolásból — 
látható különbség Marko Lázár be-
teges víziói és a valóságos fenye-
getettség között, — jóllehet ezek a 
víziók végülis halált hozó golyó 
valóságával jutalmazzák beteges 
éberségét. Ismét más szándék ve-
zette a Szandi-mandi játékos mese-
szerűségét, és valóságkarikírozását, 
— de ott sem tagadható a fantázia 
elszabadulása, mint ahogy — gyenge 
kivitelben, az Idő ablakai is ezzel az 
eszközzel próbálkozik, bár csupán a 
kommersz megoldásig jutott el vele. 

Ha tehát a legfrissebb filmtermést 
öszehasonlítjuk a 65—67-es termés 
legjavával, az akkori fő áramlattal, 
— úgy az egyéni és társadalmi ere-
detű víziók, a valós valótlanság, vagy 
a valóság valótlanodásának lehetünk 
tanúi, — szemben az akkori alkotá-
sokkal, ahol a valóság és vele for-
málóként szembenálló művész — és 
néző — még külön táborba tarto-
zott. Ehhez járul még egy másik 
vonás is: a hangváltás. Az az új 
orientáció-keresés nemcsak semleges 
tünet, — értékcsökkenést is hozott, 
s így a szükségszerűnek, sőt kikerül-
hetetlennek látszó újítás együtt je-
lentkezett — eg.v reméljük átmeneti, 
és részleges — nívócsökkenéssel, 
vagy még inkább érték-keresés-
sel. Ez a vaskos kijelentés persze 

csak amúgy „globálisan" értendő, az-
az önmagában, tételeiben cáfolható 
is, hiszen Fábri, Kardos, vagy Jan-
csó f i lm je más és más színvonal-
kategóriába tartozik, s kár lenne a 
Bűbájosok „bakijával" egy napon 
említeni őket, s még rosszabb ízt 
keltene, ha ezeket az Idő ablakai-
val mérnénk. Célunk éppen ellen-
kező: arra szeretnénk rámutatni, 
hogy a filmművészet fejlődésében — 
az irodalom és a dráma alakulásától 
eltérően — gyorsabban következnek 
be az ilyen, új orientációt kereső 
„szakmai válságok", melyek szükség-
szerűen tartoznak hozzá e művészet 
sajátszerűségéhez, feltehetően a lá-
tási kultúra gyorsabb morális kopá-
sának, a kidolgozott filmeszközök, 
konvenciók gyorsabb avulásának 
következtében. Ezért ezt a mostani 
hangváltási kísérletet inkább úgy 
jellemeznénk, mint a valóságformá-
lásról szóló átmeneti lemondást, — 
melyet a filmművészet saját eszkö-
zeinek, önformálásának gondja vál-
tott fel. A most születő ujjgyakor-
latok célja, hogy valami új ki feje-
zési és ezért formálási lehetőség 
szülessék, hogy az a társadalom-
kritikai attitűd, melyet korábbi 
f i lmjeink alakítottak ki, ne álljon 
meg az ott talált kifejezési formák-
nál, hanem egy játékosabb, a f i lm 
modern kifejezésanyagát öntörvé-
nyűbb módon, olykor könnyedebb 
gesztussal élni képes technika és lá-
tásmód is segíthesse. Ezért is vál-
totta fel a valóságformálást a f i lm-
művészet önmaga formálása. 

Egy ilyen diagnózis természetesen 
nemcsak goromba egyszerűsítés, de 
veszélyes túlzás is. Hiszen a látás-
mód önformálása egyúttal — nem is 
mellékesen — a valóságformálás új 
lehetőségének műhelye is lehet. Kar-
dos Ferenc érdekes kísérletében a 
problémafonalak nincsenek ugyan 
eldolgozva, a jelenség, amit exponál, 
nem a véglegesség igényével jelenik 
meg a vásznon. — de a társadalom-
kritikai orientáció éppúgy jelen van 



benne, mint korábbi filmjeinkben. 
Csak éppen a megjelenítési módot 
jellemzi a megfogalmazás, az em-
beri és főként kifejezésbeli lehető-
ségekkel való — játékos — kísér-
letezés. A Bűbájosok esetében saj-
nos a kísérletezés eme forrósága is 
hiányzik, az értékcsökkenés itt nyil-
vánvalóbb, és a dezorientáltság za-
varóbban hat a nézőre: a képből ki-
lúgozódott az a politizáló, emberi v i-
szonylatokba áttett társadalmi elkö-
telezettség. ami pl. a Gyermekbeteg-
ségek friss báját és elgondolkoztató 
magvát adta. A skála, az önformá-
lás értékrangsora tehát széthúzódott. 
Az alaptörekvés azonban mindenütt 
ugyanaz: valami mást kell adni. 
másképp kell visszatérni a magyar 
f i lm alapvető tradíciójához, — a 
valóságformáláshoz. 

Be kell ugyanis látnunk, hogy a 
Nehéz emberektől a Szegénylegé-
nyeken át a Hideg napokig, vagy a 
Szemüvegesekig tartó hullámvonal 
egy bizonyos ábrázolási konvenció, 
szemléleti modell kikristályosításá-
val érte el nemzetközi sikereit, ám 
filmfejlődésünk egy idő után el-
koptatja, morálisan elöregíti ezeket 
az eszközöket, s ez a filmkoncepció 
ezért is veszített erejéből. Hiába: a 
filmművészetben az újítás, a látás 
állandó forradalmasítása olyan kö-
vetelmény, amit nem lehet kikerülni. 
A nemzetközi filmgyakorlatban is 
ezt láthatjuk: újra meg újra talál-
kozunk a csúcsteljesítményeket kö-
vető hullámvölgyekkel, látszólag 
minden ok nélkül bekövetkező hang-
váltási kísérletekkel, sőt a vele járó 
nívóeséssel is. S nem egy nagy ren-
dező keserű nyilatkozatából tudjuk, 
hogy egy-egy alapélményből legfel-
jebb három-négy jelentős alkotásra 
futja, — aztán újra vissza kell térni 
az élet mikroflórájához, esetleg az-
zal a kockázattal, hogy a művész 
végleg kikerül az élmezőnyből. Ez a 
hullámzó értéknfvó a f i lm gyors 
avulásával, a láttató eszközök — nem 
utolsó sorban a képeslapok és a tv 
szemkultúrájával, ezek gyors fe j lő-
désével és konvencióváltozásával 
függ össze. De szorosan kapcsolódik 
ez a jelenség a társadalom fázis-
váltásaihoz is, ami megköveteli, 
hogy új konflrk tuscsomókra ne csak 
a régi konvencióktól mentes, friss 
szem figyeljen fel. hanem olyan ki-

fejezéskultúra vigye vászonra, ahol 
ez az új jelenségtömeg a leghatáso-
sabban válik láthatóvá. A z újítási 
küzdelem, s vele az átmeneti krízi-
sek tehát kikerülhetetlenek. 

Igaz, számos tényező szólna ez el-
len a kötelezettség ellen: a néző, a 
publikum szemének tehetetlenségi 
nyomatéka, a végre megszokott, „be-
vett" konvenciókhoz való ragaszko-
dás, tiltakozás az új megértési be-
állítottságot igénylő kifejezési esz-
közök ellen; de ellene szól egy „ha-
zai" szempont is: ezek az újabb kí-
sérletek a magyar f i lm nemzetközi 
hatását is veszélyeztetik, mivel el-
mosódik az az erény, ami eddig 
fémjelezte a magyar filmkultúrát: a 
történelmi és társadalmi sarkpontok-
kal való éles és mégis megalapozott 
emberileg megdöbbentő erejű pár-
beszéd. 

Az értékcsökkenés — ahol jelent-
kezik — ennek az áttanulási válság-
nak, sajnos kikerülhetetlen, vele-
járója. (Hogy ennek milyen szerve-
zeti velejárói, segítői vagy könnyí-
tői vannak, az egy másik vizsgálat 
feladata lenne.) 

De a korai borúlátást elkerülendő 
szögezzük mindjárt le: ez az áttanu-
lás ma már nem nélkülözheti, pon-
tosabban — ki sem tudja kerülni az 
elmúlt húsz év, és különösen az 
utóbbi 6—7 év radikális f i lmművé-
szeti tapasztalatait, azt a társada-
lomanalizáló és -formáló, elkötele-
zett magatartást, melynek e művé-
szet fellendülését köszönhette. Azt a 
tradíciót, mely a Pikoló rilágrostól a 
Fényes szelekig és a most jutalma-
zott Tiltott területig — a stílusskála 
legkülönbözőbb árnyalatain dolgo-
zott ki emlékezetes sikerrel. Mikor 
napjainkban vissza-visszaidézzük a 
huszonöt éves fejlődés állomásait, 
úgy ne felejtkezzünk meg arról, hogy 
az archív filmek a szakma számára 
nem antikváranyagot jelentenek, ha-
tásuk él, csak éppen állandóan vál-
tozó formában támad fel újra meg 
újra. Ez a hagyomány tehát nem-
csak leküzdendő, formakonvenciói-
ban meghaladást igénylő tradíció. 
— hanem olyan élő szellemi kincs, 
melynek hatása ott él a mai reform-
törekvésekben, sőt még azt is meg-
kockáztatnám: a sikertelen útkere-
sésekben is. Levetkőzhetetlen ez a 
tradíció, maradandóság;) a változás 
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ban. és egyúttal az újíthatóságban 
rejlik. Hiszen az Angyalok földje 
munkáskörnyezete és egyszerű em-
berszemlélete nyilván nem támaszt-
ható fe l közvetlen átvétel formájá-
ban, — de nem tagadható, hogy a 
Tiltott terület szomorú tragikum-
mal megragadott munkásfiguráiban 
e régi törekvés esszenciája is segí-
tett. S ugyanígy ki lehetne mutatni, 
hogy a Talpalatnyi föld keserű tár-
sadalomdiag. ozisa hányszor tér visz-
sza különböző álcákban: a Körhin-
tában, a Húsz órában, vagy — a Fel-
dobott kőben. A mai váltás-keresés 
tehát nem a múlt megtagadására, 
hanem értékeire, továbbvitelére tö-
rekszik. — legjobb és leginkább 
megszenvedett válságszerű művei-
ben. Akkor is, ha egyelőre elég nagy 
ívben tér el a Hideg napok, a Feldo-
bott kő, vagy a Nyár a hegyen prob-
lémaexpozíciójától, társadalomcent-
rikusságától. 

Valószínű, hogy ez a kitérő, ez a 
válságszerű áttanulási cezúra nem-
csak a íilmtechnika és kifejezőkész-
ség morális kopásából, a megújulás 
követelő szükségéből született — be-
lejátszik ebbe társadalmunk változó 
életritmusa is, a mechanizmussal 
jelentkező új konfliktusrend kita-
pintása is —, tehát azok a társa-
dalmi-szociológiai változások is, me-
lyeket tudatosan alig mértünk még 
fel. A két tényező — az eszközök re-
form-szükséglete és a kifejezendő-
formálandó világ — egyszerre hat a 
stílusváltás irányába. De ennek a 
szociológiai feltételnek vizsgálata 
már egy másik cikk témája lenne, ne 
kontárkodjunk hát bele egy félbe-
kezdés erejéig. 

Ha tehát a kritika és vezetés 
szeizmográfszerűen érzékeli és bosz-
szúsan vagy lehangoltan fel is rója 
az újabb filmtermés dezorientáltsá-
gát, olykor nívócsökkenését. — e 
puszta tényközlés könnyen válság-
hangulatot idézhet elő. A látlelet 
felvétele mellett azon kell lennünk, 
hogy ebben az átmeneti válságban, 
az áttanulás kísérleti periódusában 
életben maradjon és hatni tudjon a 
magyar f i lm húsz éves szellemi 
öröksége, az a valóságformáló, tár-
sadalomkritikai attitűd, melynek je-
lentős műveinket köszönhettük. 
Minden váltás kockázattal jár. 
nyitva áll a radikális megújulás le-

hetősége, a társadalomformáló poli-
tizáló f i lm magasabb szinten való 
újratermelésének útja. — de nincs 
kizárva a dezorientáció lehetősége, 
sőt esetleges zsákutca választásának 
árnya sem. S hogy melyik irányba 
oldódik meg ez a mai krízis, hogy 
jelentős filmtradícióink érvényesí-
teni tudják-e majd szellemi — és 
közvetlen — hatásukat, az nem 
utolsó sorban rajtunk is, a kritikán 
és a filmművészeti közéleten is mú-
lik. Ezért elhamarkodottnak tarta-
nám azt a krtikusi magatartást, mely 
ezekben a reformtörekvésekben és 
alkalmankénti kudarcokban pusztán 
tradícióinkba való belefáradás jeleit 
venné észre. Szokjuk meg, hogy az 
élő hagyományok legtöbbször a köz-
vetlen tagadás révén folytatódnak: 
a S2andi-mandinak — filológiai ér-
telemben — nincs őse, de folytat 
egy magatartást, mely a 9-es kórte-
remtől (1955) a Legenda a vonaton 
című filmen (1962) át a Nehéz embe-
rekig formálódott, s most egy szati-
rikus-ironikus képnyelv szokatlan 
hangján szólalt meg. Kardos f i lmjé-
ről már nem mondható el ilyen egy-
értelműen ez a más köntösben je-
lentkező folytatási szándék, de még 
itt is felismerhető — kísérleti prob-
lémavizsgálat szintjén — a régről 
felénk nyúló gesztus: a valóság és 
valótlanság szembesítésének kese-
rűen kemény törekvése. 

Amennyire szükséges tehát a kri-
tika és irányítás okos tradíciókat 
ébrentartó és kísérleti mozgásteret 
biztosító gesztusaira (amire az év-
forduló pozitív atmoszférikus lehe-
tőségeket kínál) —. oly mértékben 
vált fontossá ennek a most alakuló 
játéktérnek előrelátó, és ..pedagó-
gikus" bemérése: nem lenne szeren-
csés ugyanis, ha a hangváltás egy 
disszonáns vagy éppen hangnem nél-
küli szerkezeti forma "felé futna, s 
elvesztené kontaktusát életformán-
kat alakító, eddig alapvető törekvé-
seivel. A megújulás mindig krízis-
szerű, s mint az influenzához, en-
nek kiheveréséhez is időre van 
szükség: nem tanácsos előbb fel-
kelni az ágyból. Itt csak a türelem 
és az okos-szakszerű bábáskodás 
segíthet: ahol a holtvágányokat a 
közéleti, társadalomkritikai lehető-
ségek új útjainak kijelölésével lehet 
eltorlaszolni. AI.MASI M/KLÓS 



UTAZÁS A KOPONYÁM KÖRÜL 
Karinthy szakadatlanul irritálja a 

közvéleményt ma is, nemcsak azzal 
amit ő írt, hanem azzal is, amit róla 
írnak. A rajongója mindenkit hívat-
lan biblia-magyarázónak tart, s 
vagy azért háborodik föl, mert más 
a véleménye a Mesterről, vagy azért, 
mert ugyanaz. A z utóbbi esetben 
féltékenység kél a hívőben, aki ed-
dig azt hitte, csak az övé az egyedül 
hiteles Karinthy-kép. A tagadó el-
lenszenve pedig érthető. Ezzel kell 
számolnia annak, aki f i lmet akar ké-
szíteni Karinthyról. Aztán két tév-
eszmével. Az egyik: Karinthy való-
sággal f i lmre termett. Óriási f i lm-
lehetőségek maradtak műveiben. Az 
igazság az, hogy az író minden pró-
bálkozása a fi lm világában kudarc-
cal végződött. A másik: Karinthy az 
igazi európai magyar író. A valóság 
ezzel szemben az. hogy nem kell a 
külföldnek. Oly reménytelenül pesti. 
De mivel pesti, mindenki bennfen-
tes Karinthy-ügyben. Azoknál, akik 
személyesen ismerték, csak azok is-
merik jobban, akiknek nem volt 
módjukban vele találkozni, s pusz-
tán művei alapján alkottak képet 
róla. 

Mindennek tudatában előlegezett 
bizalommal és rokonszenvvel ültem 

be a moziba, hogy megnézzem Ré-
vész György filmjét. Megpróbáltam 
nem a magam Karinthy-képe alap-
ján megérteni és értékelni a filmet, 
félretéve minden előrekészült mér-
cét — amennyiben ez egyáltalán 
lehetséges. Egyet ugyanis el kell fo-
gadnunk: több Karinthy-értékelés 
lehetséges, s elfogadható az is, hogy 
a filmalkotó nem azokat a jegyeket 
emeli ki Karinthy életéből és élet-
művéből, amit az író vagy az iroda-
lomtörténész. 

A F O R G A T Ó K Ö N Y V 

Az Utazás a koponyám körül — a 
regény — az író kései remeke. A 
harmincas évek közepén, sikereinek 
és népszerűségének csúcsán hirtelen 
halálos betegség tör rá, daganat kép-
ződik az agyában. A regény a beteg-
ség kialakulásának és fölismerésé-
nek izgalmas folyamatát, a tudo-
mánynak ellene folytatott küzdelmét 
eleveníti meg — az áldozat szemszö-
géből. „ A z illető agyból nézve." De 
nemcsak ezt. A beteg pszichikumá-
nak a változásait is. A zavar, a bi-
zonytalanság. a legrosszabbtól való 
félelem, a „halálos ítélet" kimondása 
utáni belenyugvás, majd az eler-
nyedt lélek föltámadása és küzdel-
me a kórral szemben, ami éppen a 
műtét idején tetőzik: „Nem szabad 
elvesztenem eszméletemet.. . nekem 
éppen úgy vigyáznom kell, mint 
nek i . . . Akarnom, produkálnom 
kell a f i g ye lme t . . . " És az operáció 
után a beteg bizakodása, hogy nem-
csak az életét, hanem a szeme vilá-
gát is visszanyeri. A regény befe-
jező szakasza a tudomány győzel-
mének a himnusza, amit csak föl-
erősít a beteg számára megvilágo-
sodó világ. 

Révész György a forgatókönyvet 
nemcsak a regényből írta, sőt az 
agyműtét csak apropóként szolgált 
az egész Karinthy élet és életmű ta-
nulságainak az összegezéséhez. A 
beteg halált váró időszakában szá-
mol le az életével, vagy tudatosan 
megidézett, vagy akaratlanul előtola-
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kodó álomképekben, víziókban. A 
forgatókönyv szerint az agyműtét 
története csak keret, s a filmben is 
a látomások kapnak elsődleges sze-
repet. Ilyenformán nem is bonta-
kozhat ki teljes egészében magának 
a regénynek a mondanivalója. 

A F I L M T E T E L E I 

A Cirkusz-novella szimbóluma ha-
tározza meg mindenekelőtt a f i lm 
eszmeiségét és bizonyos fokig forma-
világát is. A novella mondanivalója 
mottója lehet egyfajta Karinthy-
életmű értékelésnek. Ahhoz, hogy 
az igazi művész egyszer elmond-
hassa a nagyközönségnek azt, amit 
igazán fontosnak tart, pojácának kell 
öltöznie, és akrobatának lennie. 
A z emberek különben nem f igyel-
nek oda. A nagy művész meg nem 
értettsége mellett a második tétel 
a Találkozás egy fiatalemberrel szá-
monkérése mindarról, amit gyerek-
fővel megálmodott és gyerekszívvel 
elhatározott, de felnőttként nem va-
lósított meg. A harmadik tétel a 
Telma Titusz személyében megvaló-
sult békevágy, amely végigkíséri az 
író egész munkásságát. 

Ebbe a nagy hármasságba kötőd-
nek bele a kisebb gondolatok, ötle-
tek, aforizmák, és természetesen az 
életrajzi elemek, amelyek közül 
Aranka, második felesége férjet 
gyötrő magatartása erősödik föl. 
mértékkel és ízléses megjelenítésben. 

A regény cselekménye a Centrál 
kávéházban kezdődik, azokban a 
percekben, amelyekben a betegség 
első tünetei jelentkeznek, zakatoló 
vonatok formájában. Ezekkel a kép-
zeletbeli vonatokkal indul a f i lm is. 
És ugyancsak a Centrálban. A ké-
sőbbiekben aztán szinte minden je-
lentős epizód vagy gondolat képi 
megfogalmazást nyer, mindaz, ami 
csak számított az iró életében. A 
gyerekkori napló, az első élmények 
a repüléssel kapcsolatban, romanti-
kus kalandja az első feleséggel, a 
háború, a spanyoljárvány, a máso-
dik házasság megpróbáltatásai és ter-
mészetesen a művek. Teljességre 
mégsem törekedhetett a rendező, 
fontos az, hogy sikerült elhitetnie 
velünk a teljességet. Élvezzük a 
képsorokat, a rendezői fantázia csa-
pongásait, amint Révész György 
imponálóan fölényes tudással és ér-
zékenységgel idézi Karinthyt. Ugyan-
akkor az az érzésünk támad, hogy 
úgy tudja a leckét, mint az eminens 
tanuló, aki összekacsint a tanárral, 
s olyan rébuszokban beszél, amit a 
rossz tanulók már meg sem értenek. 

J E L K E P E K E S F I L M K E P E K 

Le lehet-e fordítani az irodalom szó-
képeit a f i lm képsoraira? A nevet-
ségessé válás kockázata nélkül csak 
nagyon ritkán. Révész György a ki-
vétel, pontosan áttette filmképbe azt, 
amit Karinthy szóképekbe álmodott 



Tőröcsik Mari és Major Tamás 

meg. Mégpedig olyan formán, hogy 
nem a szóviccet, vagy a hasonlatot 
fordította le kép-nyelvre, hanem a 
Karinthy jelképet jelenítette meg, 
és mindig azt, ami Karinthynál a 
legfontosabb gondolatot tartalmaz-
za. Bravúros közeledés az, amit 
Révész György művel az írott szö-
veg olvasható szimbólumai és lát-
ható képek által ki fe jezhető meta-
forák között. 

Vursli. Forgatag. Panoptikum-
figurák, körhinta, repülőgép, amint 
drótkötelei által megszabott körpá-
lyán suhan a szédült tömeg fölött. A 
kamera ráközelít a gépre, s az egy-
szeriben igazi repülőgép benyomását 
kelti, látjuk az írót, előtte a pilóta 
hátát, tudjuk, ő Witman Viktor és 
máris beugrik a szöveg: ,.a pilóta 
kemény meghajlott háta szigorúan 
meredt e l ő r e . . . " A képsorok alap-
ján pontosan idézhető az eredeti 
Karinthy-szöveg. 

Számomra gyönyörűség volt ez a 
karinthys játék, fölismerni a kép 
alapján a novella, a naplóbejegyzés 
vagy a humoreszk egy-egy sorát. Él-
vezet volt engedelmeskedni a ren-
dezői fantáziának, amely ránkzúdi-
totta és képsorokban keltette életre 
a Karinthy életművet. Nem tudom 
azonban, hogy a Karinthyt nem is-

merő néző mit ért meg ebből a f i lm-
ből? Valamit bizonyosan, a kérdés 
csak az, hogy ugyanazt-e, amit a 
rendező szeretne? Minden műalko-
tásnak megvan ez a kockázata per-
sze. Itt azonban kétségtelenül fö l -
fokozottabb. Erre a kérdésre csak 
hónapok múlva kaphatunk választ. 
A f i lm forgalmazása révén. A z azon-
ban tény, hogy Révész egyértelműb-
ben és mégis bonyolultabban fe jez i 
ki azt a szimbolikát, amit Karinthy 
többértelműen, de egyszei-űbben fo-
galmazott meg. Révész György ki-
tűnően tud karinthyul. Van érzéke 
a karinthycizmusokhoz is. Azzal 
azonban számolnia kell, hogy keve-
sen értik ezt a nyelvet. És aki nem 
olvasta a képbe fogalmazott Ka-
rinthy írást, annak esetleg nem sokat 
mond majd a megannyi cirkuszi és 
panoptikumi rekvizitum, vagy Telma 
Titusz, a földön hentergö házaspár 
fölött átlépő végrehajtó, és a többi 
jelkép. 

V I Z I O e s V A L O S A C 

Két párhuzamos eseménysorból áll 
össze a f i lm. A betegség és a műtét 
jelenidejűsége és az ebbe beékelt 
látomások, emlékek alkotják e két 
sort. Föl kell arra f igyelni, hogy 

fi 



Révész György milyen bravúrosan 
bánik ezzel a kétféle valósággal. (Az 
operatőrrel, Illés Györggyel együtt.) 
Valóban mesteri, amint a konkrét 
valóság mikro-realisztikusan kidol-
gozott pillanatai között, az emlék-
képekben visszaidézett valóság évei 
idéztetnek meg nem hosszabb idő-
tartam alatt, mint korábban a pil-
lanatok, percek jelenetei. Imponá-
lóan tudja kihasználni a filmnyelv 
adta lehetőségeket. Ugyanakkor 
azonban sajnáljuk is, hogy Révész 
György néha túl sokat használt 
filmbravúrokra is pazarolja fantá-
ziáját. Sokalljuk a víziókat, a re-
gény keretébe beépített epizódokat. 
Olykor túltengenek a cirkusz, a 
vursli, a díszlet és harsányság je-
gyei. Nemcsak azért zavaró ez, mert 
nem mindig ilyen az igazi Karinthy. 
Saját Karinthy-képem normáját az 
utolsó főművekből, az Utazás a ko-
ponyám körül letisztult realizmu-
sából. valamint az Üzenet a palack-
ban fennkölt humanizmusából veze-
tem le. A Cirkuszból és a többi 
novellából származó filmidézetek 
gyakran közhelyszerűvé válnak — 
ami idegen a nagy regény rendezői 
felfogásától. Azt hiszem, a cirkuszi 
rekvizitumok és díszletek túlhalmo-
zásával nyitott kaput ezeknek a ha-
tásoknak a rendező. Ez a kritikai 
észrevétel látszólag ellentmond ko-
rábban tett ígéretemnek, hogy nem 
a saját Karinthy-képem kérem szá-
mon Révész Györgyön. Ügy érzem 
azonban, hogy ez nemcsak a Karin-
thy-kép, hanem a film értékelésének 
is a próbaköve. 

M A S Z K N É L K Ü L I 
M A S Z K B A N 

Aki ismeri a Karinthy-profilt, aki 
látta mozogni és gesztikulálni (ama-
tőr filmen volt szerencsém), az ne-
hezen tudta elképzelni Latinovitsot 
ebben a szerepben. Mégis, ez a sze-
repválasztás a rendező egyik leg-
zseniálisabb húzása és azt jelzi, 
hogy jobban és mélyebben ismeri 
Karinthyt, az életművet, mint az a 
némely vitatható epizód alapján 
föltételezhető. A fényképekről ben-
nünk maradt a kép. Karinthy az 
agyműtét után a stockholmi kórház 

Jelenet a (Umből 

kertjében sütkérezik, fején a turbán-
nal. Ennyi csak a maszkmester uta-
lása Karinthyra, legföljebb a szem-
üveg. A többi már a színészi telje-
sítményé. Latinovits játéka egyetlen 
nagy látomás, megidézése egy em-
beri magatartásnak. Eljátssza az Én 
és Énke ellentétpárját, hitelesen kelti 
életre az írót. gesztusaival, mozgá-
sával, járásával. E külsőségeken túl 
valóban az Utazás a koponyám kö-
rül hősét formázza meg, azt a letisz-
tult embert, aki csalódásokon és 
szenvedéseken keresztül jutott el 
odáig. 

Latinovits Zoltán megint feledhe-
tetlen élményt nyújt a nézőnek. Tel-
jesítménye azonban a rendezőt is 
dicséri. 

Végül is milyen f i lm az Utazás a 
koponyám körül? Látványos, bravú-
ros, karinthys. Egy kicsit esszé-film 
is. Révész György a tanulmányíró 
körültekintésével és igényével szó-
laltatja meg a különféle Karinthy-
írásokat. Van másfajta Karinthy-kép 
is. De ez a legizgalmasabbak egyike. 

SZALAY KAROLY 



ÖT PLUSZ EGY 
Ú j D O K U M E N T U M F I L M E K 

Ha 5 + l-esnek nevezném a vetí-
tést, melyen a Riport- és Dokumen-
tumfilm Stúdió elmúlt félévi termé-
séből volt alkalmam láthatni hat 
rövidfilmet, ezt sajnos nemcsak az-
zal indokolhatnám, hogy a hat közül 
öt normál képméretű, egy széles-
vásznú. Hanem azzal is, hogy a hat 
közül egy, sportnyelven szólva, 
szinte „állva hagyta" a többit. (Hu-
szárik Zoltán—Tóth János: Amerigo 
Tot.) Minthogy azonban egy ilyen 
bemutató, az idő, a gyártási prog-
ram véletlene által egymás mellé 
sodort művekkel nem verseny, ha-
nem csupán alkalom az érdeklődő 
kritikusnak, hogy ne kelljen a 
MOKÉP mozi-dzsungelében — alig-
hanem hiába — kóvályognia, ha az 
új magyar RD-filmtermésre kíván-
csi, igyekszem a fenti képletet elfe-
ledve keresni külön minden film 
érdemét. 

Két évforduló-köszöntő, Kis Jó-
zsef Budapest és Gaál István Kuba 
10 éves című munkája így is párba 
serül. Annál is inkább, mert mind-
kettő szöveg nélküli leporello. 

Miért, hogy a Kis Józsefét elfoga-
dom, ha nem is lelkesedem érte, 
noha nagyobb része leporellóban is 
csak szép IBUSZ-reklám, semmi 
több? Nyilván azért, mert nemigen 
tudok jobbat. Szeretem otthonomat, 
Budapestet, hétköznapi ködben-ko-
romban és ünnepi napfényben egya-
ránt, és ha jeles ünnepe van, nincs 
ellenemre, hogy újra elgyönyörköd-
jem nap mint nap látott házainak, 

utcáinak jól fotografált részleteiben, 
egy-egy forgalmi csomópontjának 
madártávlati képében. Csak a stran-
dok légifelvételei zökkentenek ki a 
profán gondolattal, hogy a női napo-
zókra talán jobban is rárepülhetett 
volna a helikopter. Azután az 
Óbudai Hajógyár óriás vasbunkója 
és az Állami Pénzverde filigrán öt-
vöskalapácsa kedves-ötletesen szim-
bolizálja, mennyiféle „súlycsoport-
ban" dolgozik fővárosunk népe . . . s 
már vissza is tértünk az ünnepi kép-
csokorhoz, mely természetesen lá-
nyok mosolyával, totyogó kisdedek-
kel és színorgiában pompázó virá-
gokkal teljes. Igen, bármennyit töp-
rengtem, nem jutott eszembe jobb, 
vagy ha igen, az már volt, a 15. vagy 
a 20. évfordulókor. Szép film, a mai 
Budapest kimosdatott arcáról — 
megfelel tehát az alkalomnak. 

A Kuba 10 éves nyilván nem 
könnyű körülmények közt készült. 
Gaál István maga az operatőr is; ott 
még nem tartunk, hogy tengeren-
túlra népes stábokat utaztassunk egy 
rövidfilmért. Lehet tehát, hogy a 
nehézségek sok mindent magyaráz-
nak. De az információ-szegénységet, 
ami e f i lm alaphibája, azt semmi-
képpen. Szeretem Budapestet, és 
szeretem Kubát. Ám amíg az előb-
bit ismerem is, az utóbbit nem. S 
ezzel feltehetően így van a magyar 
nézők többsége. 

Tudjuk róla, hogy Dél- és Közép-
Amerika ma legérdekesebb állama. 
Permanens front-helyzetben él. ug-

Kiss József: Budapest 



Grunwalsky Ferenc: Siratók 

rásnyira az USÁ-tól. Részben ez, 
részben örökölt, rendkívül elmara-
dott és kiegyensúlyozatlan gazda-
sági struktúrája az oka, hogy nagy 
nehézségekkel küzdve, igen egyéni 
úton jár; gazdasági és társadalmi 
fejlődése tele kiugró eredményekkel 
és súlyos problémákkal. 

Ha újra látom az Erzsébet-hidat, 
az ismert, kedves képnek e város-
ban is, tudatomban is adott helye 
van. Ha cukornádaratást látok, és 
mit sem tudok meg arról, milyen 
drámai szerepe van e betakarításnak 
Kuba életében; ha gépeket látok a 
vörös kubai földbe túrni, de nem 
tudom meg, mit építenek ezek a gé-
pek; ha zöldségültetvényt látok, és 
nem közlik velem, hogy Kubába 
még az élelmicikkek jelentős részét 
(Havannába még a kenyeret) is Flo-
ridából hozták be: az egyoldalúan és 
alultáplált kubai földművelőt ma 
egyszerre kell megtanítani termelni 
és fogyasztani. . . Kubába eljutni, és 
annyit közölni róla, amennyit e fi lm. 
..ez több bűnnél, ez h iba . . . " Amin 
alig enyhít, hogy az egyik rész va-
lamit mégiscsak érzékeltet: azt a 
még Közép- és Dél-Amerikában is 
meglepő fa j i harmóniát, amiben az 
eltérő bőrszínű kubaiak élnek. 

Felemás eredménnyel járt Grün-
walsky Ferenc (és Sárosi Bálint et-
nográfus) kísérlete a halottsiratás 
már ritka szokásának megörökíté-
sére. Minthogy temetést „élőben" 
fényképezni nehéz is, kegyeletsértő 
is lett volna — különösen korszerűt-
len, zajos kameráinkkal —, megkér-
tek hát néhány asszonyt, produkál-

ják-reprodukálják szeretteik elsira-
tását. Ha viszont az illúzió teljes 
nem lehetett, bennhagyták a f i lm-
ben a biztatást is („tessék akkor el-
kezdeni siratni"), érzékeltetve a mes-
terkélt körülményeket, melyek kö-
zött e fél-hiteles felvételek készül-
tek. A z így kapott eredményt azért 
tartom felemásnak, mert a fi lmet 
néprajzi dokumentumnak szánták, 
jelen formájában azonban inkább 
adalék arról, hogy (bár Sárosi Bá-
lint egy megjegyzése szerint hivatá-
sos siratóasszonyokról tévedés be-
szélni) a siratás olyan szerepjátszás. 
amit elég könnyen produkáltatni le-
het. Meg kell mondanom különben, 
hogy a Siratókat sem e formájában, 
sem akkor, ha eredeti siratást sike-
rült volna rögzíteni, témája miatt 
eleve nem tartom alkalmasnak szé-
lesebb forgalmazásra. Igaz, vala-
hogy meg kellene próbálni szembe-
szállni azokkal a destrukciókkal, 
melyek mind gyakrabban zavarják 
mozielőadásainkat. Amíg azonban a 
néhány hangoskodó ura lehet a né-
zőtereknek, egy ilyen f i lm sorsa csak 
vesszőfutás. 

Borsodi Ervin A negyedik menet 
című fi lmjének különös aktualitást 
adnak a mostani, bár elsősorban a 
labdarúgás körül burjánzó, de egész 
sportéletünket érintő viták. Emléke-
zetes Török Gyula ökölvívó bajno-
kunknak, a római olimpia egyik hő-
sének tündöklése és (már el nem 
tussolható) botrányokkal ékes letö-
rése. Törököt, aki ma is fiatal em-
ber, a sportközvélemény, úgy tűnt. 
végleg kiszámolta. A fi lm tanúsága 



Borsodi Ervin: A negyedik mcnci 

szerint azonban érdemes volt most 
felkeresni őt, hogy a „negyedik me-
netről", a nagy sikerek utáni meg-
ingásainak és igen lassú, de mégis 
elkövetkezett magáratalálásának 
egyszerű, de nem tanulságok nél-
küli történetéről maga tegyen val-
lomást. Borsodi Ervin szolid, jó és 
hasznos munkát végzett; egyetlen 
részletet vitatnék csak filmjéből, Tö-
rök barátokkal való italozásának 
rossz rekonstrukcióját. 

Dokumentumfilmeseink követke-
zetesen bővülő tanya-sorozatában 
(mely olyan remekművet is hozott, 
mint Sára Sándor Vízkeresztje) 
Paulus Alajosnak sikerült sajátos új 
nézőpontot találnia. A Tanyaszám 12 
első fele hatásosan mutatja be egy 
folyó menti, zöldségtermelő kisbir-
tok tulajdonosainak-rabjainak éle-
tét, ami nem különb, mint a Talp-
alatnyi föld ben a Gózéké. vagy akár 

a Nílus vizével küszködő egyiptomi 
rabszolgáké. Amikor lehorgonyoz a 
12. tanya közelében egy sóderkotró 
hajó, s annak matróza a hajószivaty-
tyúról, szinte játékból csak, egyszer 
meglocsolja a tanyasiak ültetvényeit, 
percek alatt annyit végezve, mint 
ők több napi munkával, a f i lm szá-
momra be is fejeződik; várom a 
horgonyfelszedést, a modern világ 
újra-eltávolodását a 12. tanyától. A 
rendező azonban „tovább mélyíti a 
kapcsolatokat" a tartósan ott idéz-
tetett hajósok és a tanyasiak között. 
A fi lm ezzel mindinkább a szép. 
de szükségszerűen egyszeri szolidari-
tás, segítség példáját megörökítő ri-
port lesz, miközben sokat veszít jel-
képes erejéből. Az archaikus és a 
modern életnek még ezer olyan an-
tagonisztikus párhuzama van, ami-
lyet a f i lm a 12. tanya és a sódere-
sek tanyahajója szembeállításával 

Paulus Alajos: Tanyau:im II. 



Huszárlk Zoltán: Amerigo Tot 

idéz. Ezért annál szélesebb általá-
nosításra nyílt volna mód, minél ke-
vésbé szűkítik be a mondanivalót 
az egyedi eset felsorakozó specifi-
kumai. A f i lm drámai kiáltás helyett 
ellágyulva mesélő kisepika lett. 

Persze, könnyű volt Huszárik Zol-
tánnak azt a 4- l -es fi lmet elkészí-
tenie. Kimehetett Rómába forgatni, 
cinemascope technikát kapott — no 
meg, hogy azért ezt se hagyjuk szá-
mításon kívül: Amerigo fTot-Tóth 
Imrét is megkapta; egyrészt a mű-
vészetét, a hallatlanul kvalitásos és 
sokrétű életművet, másrészt magát a 
világhírű szobrászt, az ő színészi 
adottságait is (melyeket Amerigo 
Tot, nála nem kevésbé felkapott 
filmrendezők műveiben időnként 
amatőrként szerepet vállalva, más-
kor is csillogtatott már ) . . . 

Hát igen. Ez kétségkívül igaz. És 
igaz az is, hogy Huszárik a rövid-
film hagyományos ismeretterjesztő 
funkciójáról is mintha megfeledke-
zett volna. Születése helyén, idején 
kívül (Fehérvárcsurgó. 1909) semmi 
..tudnivalót" nem közöl Tótról. 

AkKor hát? Azt hiszem, sokkal 
fontosabbal igyekszik megismertetni 
a nézőt A szobrász emberi és mű-
vészi világának, mikro- és makro-
kozmoszának elemeivel. Színek, for-
mák és gesztusok hármasságában ke-
resi, mi a titka ennek az embernek, 
aki a hipermodern római Termini-
pályaudvarra ugyanúgy képes óriási 
absztrakt díszítő frízt készíteni a 
zaklatott vonatok rohanásáról, mint 

szülőfaluja provinciális templomába 
olyan, a legnemesebb áhítatot keltő 
Madonnát faragni, ami a csurgói 
feketekendős szentasszonyoknak, a 
felszentelést végző miseruhás papok-
nak és „nékünk" — hadd ne ma-
gyarázzam. utóbbin kit-mindenkit 
értek — is tetszik. 

Külön erénye Huszáriknak, hogy 
a Művészt nem ájult tisztelettel és 
bámulattal ábrázolja, hanem szere-
tettel és iróniával. Megmutatja pél-
dául azokat a pózait, melyekre első-
sorban a nyugat reklám- (és plety-
ka-) érzékenyen üzleties művészeti 
börzéin van oly nagy szükség, s 
melyekkel a legvadabbul Salvador 
Dali él, de Picassotól le és fe l sokan 
mások sem idegenkednek tőlük. Ez-
zel teljes a kép, de persze csak ak-
kor, amikor az ellenoldalra viszont 
odakerül a szülői háznál, a dunántúli 
parasztrokonok között — régi falusi 
fotográfiákat idéz a beállítás — a 
póztalan, meghatott Tóth Imre. 

Tóth János, aki nemcsak fényké-
pezte, hanem vágta is a filmet, 
mindkét munkájával külön is társ-
alkotó. A dokumentumfilmeknél oly 
gyakori a döccenő ritmusú vágás, 
hogy már egy feltűnő hibáktól ment 
képsort is öröm látni. E filmben 
azonban az egves snittek hossza is, 
társítása is remek; talán csak né-
hány többször vissza-viszatérö snitt-
ből (egyes művekről és a művész ke-
zéről) lehetett volna keveset el-
hagyni. 

LÁZÁR ISTVÁN 



A NÉZŐ HELYE A FILMBEN 
EGY MOZI NÉZŐ NAPLÓJA IV. 

1. 
A filmtörténetek — elfogultságból — nem foglalkoznak a nézővel. For-

galmazó vállalatok, szociálpszichológusok és statisztikusok foglalkoznak 
ugyan vele, de csak abban a vonatkozásban, hogy mikor, mennyiért, miért 
és hányszor hajlandó leülni fenntartott helyére a moziban. Űjabban foglal-
koznak vele, mint kiművelt emberfővel is, mint a filmkultúra hordozójával, 
de minthogy a filmkultúra ma még felerészben lexikális adattár, negyed-
részben kritikai halandzsa, s további negyedrészben technikai, pszichológiai 
és filozófiai szaktudomány, ez az út sem vezet egyelőre a néző tudományos 
kutatásához. 

Arra a kérdésre, miért megy a néző moziba, azt válaszolnám: élni; a 
szokottnál, a mindennapinál lényegre fogottabban, intenzivebben élni, 
— legalábbis ebből az indítékból megy, még ha ez a vágya nem minden 
filmben teljesül is. Hogy tudományos igénnyel fejezzem ki magam: a f i lm 
specifikuma, hogy az életből teremt művészetet, szemben a klasszikus művé-
szetekkel. Ezek ugyanis — eszközeik természete szerint mindig, mint művé-
szetek kénytelenek fellépni, — az életet, még a legizzóbban aktuálisat is, 
rekonstruálják. Már pedig a f i lm a néző számára sohasem rekonstruál, még 
akkor sem, ha egyébként — technikailag — tényleg rekonstrukció. Mert ha 
már a néző számára is az, ott ette meg a filmet a fene. 

Vagyis a filmben a néző direkt módon éli át azt, amit a többi művészet-
ben csak felkészülten, indirekt módon élhet át. Senki sem azért vesz kezébe 
egy regényt, hogy direkt módon élje, ellenkezőleg — még aktuális tartalom 
esetén is — kikapcsolódik vele az átélés közvetlenségéből. A színház minden 
kísérlete, hogy megszüntesse a zenekari árkot a színpad és a nézőtér között 
a legjobb esetben a happeninghez, rosszabb esetben a színészek farsangi 
felvonulásához vezet a széksorok közt. Ezzel szemben a f i lm sosem a mozi-
vásznon játszódik, — amit nem is látunk attól a pillanattól, hogy kép van 
rajta, — hanem az egész teremben, magába ölelve a nézőt is, nem mint pub-
likumot, hanem külön-külön, mint egyént. 

Mindebből az következik, hogy a film az egyetlen ősi művészet, — bár 
modern technikával kivitelezve — az animizmus, a mágia ködös korából, 
ahonnan valamikor a többi művészet elemei is felbukkantak. 

2. 
Mondhatjuk, hogy mindez nagyonis tudott, még ha vitatott is. Mondjuk: 

mindez már közhely. De ha a f i lm tudósai nem is, a film maga az első 
pillanattól tudta, hogy a néző minden filmnek körülírhatatlan, rejtélyes 
szereplője. Ezt nem lehet elvetni azzal, hogy banalitás. A szülés is bana-
litás volt már, amikor a szülészet, mint tudomány megszületett. Sőt, ez éppen 
előfeltétele volt e tudománynak. Volna-e ma szülészet, ha a nők megvárják, 
míg az egyetem professzorokat küld ki szülésük levezetésére? 

Más szóval ez azt jelenti, hogy a film se várhatott addig, míg a tudomány 
tisztázza intim viszonyát a nézővel. Már a kezdet kezdetén, Lumiére-éknél 
észlelni lehet, hogy a legnagyobb zavarban vannak a nézőt illetően. Nem 
azzal a nézővel, aki a ponyvamoziba beült, hanem azzal, akinek a helye 
üresen maradt a filmjeikben, nem találtak neki megfelelő szerepet, őszintén 
szólva, sejtelmük sem volt, hogy — az a ficsúr a Katóval, a tűzoltó a gye-
rekeivel, a kiskatona a felcsípett piaci kokottal, — aki belépett a ponyva 
alá, láthatatlan énjével, (tudományosan: double-man), mind valamilyen sze-
repre vágyik. Míg aztán egy napon, s bizonyára a véletlen folytán, a két 
megátalkodott kísérletező egy baljóslatú, pokoli szerepet talált ki a nézőnek. 
Ez a néző (a double-man) persze a filmben még láthatatlan volt, egy ismeret-
len pofa, aki onnan nézhette volna az eseményeket, ahonnan akarja, ha a két 
Lumiére-fivér nem választja meg úgy a nézőszögét, hogy pont a sínek között 



kellett éreznie magát. És akkor a mindenre feljogosító szent Tudomány 
nevében (még nem a művészet nevében!) egy ócska, századvégi pályaudva-
ron ráeresztették a nézóre a vonatot. A továbbiakat nem írom le, minden 
filmtörténeti tanulmányban és anekdótagyűjteményben megtalálható. 

Két tényt azonban rögzítenék ezzel kapcsolatban. Akik a dolog szépí-
tésére később azt híresztelték, hogy a vonat nem ütötte el a nézőt, jóakarat-
ból, vagy egyszerű tudatlanságból, valótlant állítottak. Mert az a fi lmvonat 
akkor igenis keresztül gázolt a nézőn, s éppen ebben rejlett a film igazi fel-
fedezése. A másik ténynek csak látszólag nincs semmi összefüggése az előb-
bivel: történetesen ugyanebben az évben (1895) került a közönség kezébe 
Freud első jelentős publikációja a Tanulmányok a hisztériáról. 

3. 
Az igazsághoz tartozik, hogy a nézőt, mint filmszereplőt nem mindenütt 

logadták szívesen. Voltak, akik arra hivatkoztak, hogv ha a nézőt, mint 
objektív szemlélőt, nem tartják kívül a filmen, kritikai érzéke, sőt esze is 
eltompul, s mindazt, amit a f i lm láttán átél, nem művészetnek fogja vélni 
elsősorban (az 1. pontban kifejtettek alapján), hanem szőröstől-bőröstől 
valóságnak, vagy jobb esetben szokatlanul érzékletes álomnak. A f i lm tehát 
bele fog fulladni az orfeumok, kávéházak és mutatványos bódék érzék-
csiklandó trükkvilágába. Az egyetlen mód, amivel a nézőt megkíméljük, 
hogy mégegyszer elüsse a vonat, ha a fi lmet műveltté tesszük: kinevezzük 
a színház szellemképének, rászoktatjuk, hogy tartsa tiszteletben a nézőt, 
s tegyen különbséget művészet és kannibalizmus között. 

A művészet e tisztes ősatyái akik ezt vallották, két dologgal nem számol-
tak. Egyrészt azzal, hogy a néző, belekóstolva az élménybe, már megköve-
telte helyét a filmben, vállalva újra a kockázatát annak, hogy a nyakát a 
sínekre teszik; hogy át kell élnie majd gyakran, amint kést szúrnak a hátá-
ba, vagy őmaga gyilkol; kitaszított lesz, egy örömház portása; s a f i lm után 
sirathatja magát egész éjszaka. Másrészt, az ősatyák tisztesek voltak, de nem 
voltak elég éleslátók: nem is sejtették, hogy éppen az az irodalomtudomány-
ból szedett elmélet fogja szégyenszemre elbuktatni őket, amellyel a profá-
nokat zárták ki a művészet Szentélyéből: az olvasó (vagy a színházi néző) 
a hőssel végbemenő misztikus azonosulásának megdönthetetlen elmélete. K i 
törődött volna akkor, — legalábbis a f i lm már vadul burjánzó berkeiben —, 
azzal a kis nüansszal, hogy az olvasó a legnagyobb erőfeszítés árán (akár 
drog segtíségével), sem képes másképp, mint gondolatilag, szellemileg azono-
sulni az olvasott (vagy színházban látott) hőssel. Hogy nála minden más 
— testi, mozgásbeli, képi, ösztöntípus szerinti — spontán azonosulásnak 
gátját szegi az, hogy (a legrészletesebb leírás esetén is) a hős külső képét 
neki, az olvasónak kell elképzelnie, így ha azonosít, inkább a hőst azonosítja 
magával. A színházban sincs másképp: a színész nemcsak a maga, hanem 
a néző. számára sem azonos soha testi mivoltában Hamlettal; mondjuk így. 
Hamletnak csak egy ad hoc esete. 

A mozi ponyvája alól kitántorgó néző persze nem tett ilyen finom dis-
tinkciót; egyszerűen a testében, idegeiben, kóválygó fejében élvezte az „azo-
nosulás" érzéki élményét, ösztönösen érezte, másnak át nem passzolható 
helyét a filmben, s azt, hogy a f i lm nélküle semmi. Lelkifurdalás nélkül 
várta tehát előnyös hollywoodi fiimszerzödését. Meg is kapta. 

4. 
Az ember szívesen imádja azokat a bálványokat, amelyek hozzá hason-

lítanak. Ezért a bálványok többnyire hatalmasak és lenyűgözően riasztók. 

5. 
A z eddig független néző — a láthatatlan szereplő — bekerült tehát 

a stábba: látható lett. A rendező olyan helyzetekben vihette a kamera elé, 
amely mindig előnyös volt számára, manipulálhatta kedve szerint Külsejét 
megváltoztatta és sztár néven hozta forgalomba. Természetesen ez a dolog 
speciális dramaturgiát igényelt. Statisztikák alapján kidolgozott átlag-leiket 
ültetlek a nézőbe, aki pontosan kíméricskélt átlag-konfliktusokban játszotta 



a hőst; vagyis jellemileg, célkitűzéseiben egy - feltételezett átlag-néző kép-
másává dramatizálták. Magára ismert benne a kis varrólány titkos álmai-
val, a tisztes családanya elfojtott vágyaival, az apácajelölt utcalány gyer-
mekkori sebeivel; a könyvelő, a lúdtalp^s pincér és az éhes dokkmunkás 
zavaros reményeivel. Szépséges aranykor vólt ez, amely sohasem valósult 
meg. 

6. 

A filmtörténet minden nagy alkotása ennek az elképzelésnek korrekció-
jával jött létre. Arra törekedett, hogy a nézőt kiszabadítsa méltatlan hely-
zetéből, — a néző spontán vágyaival és dühös ellenkezésével szemben. 

Szó sincs arról, hogy a korai filmesztétikák támadták volna azt a fel-
fogást, hogy a néző „jelenléte" a filmben kizárólag a hőssel való azonosulás-
ban valósul meg, a héro-centrizmust. Inkább a hős jellemébe, cselekvéseibe 
igyekeztek beleplántálni olyan eszméket, valóságelemeket, melyek a nézőt 
nyugtalanították a spontán, ösztöni kielégülés helyett. Ű j perspektívát nyi-
tottak neki a világra, s ezzel nem az önimádatot táplálták a nézőben, hanem 
kétségektől sarkallt gondolatokat. 

Egy olyan filmtörténetből — ha valaki megírná — mely alapul és átfogó 
koncepcióként a néző filmbeli helyét, szerepét, azonosulásának módjait 
fogadná el, világosan kirajzolódna a f i lm ambivalenciája, s a néző tudat-
hasadása, ami valószínűleg még Lumiére-ék sátrában következett be. Más-
szóval, történetileg is rávilágítana azokra a specifikus, tényleges hatóerőkre, 
melyek a nézőt koronként, s korokon felül, pszichológiai adottságokból kifo-
lyólag. s a puszta kíváncsiságon túlmenően, bekapcsolják az örökké változó 
képek áramába. Felelhetne talán arra a kérdésre, milyen helyet foglaljon 
el tulajdonképpen a néző a fi lmben; maradhat-e vele csak intellektuális-
kritikai viszonyban, (ami előfeltétele lenne a f i lm végleges művészi rang-
jának): nem fogja-e a f i lm újra és újra a nézőt „az édes érzékiség", az érzék-
letesség labirintjaiba csábítani. Végső megfogalmazásában a kérdés így hang-
zana: van-e mód arra, hogy az azonosulás áttételes formában jöj jön létre, 
ne spontánul az érzékletes képek eredményeként, hanem gondolati tartal-
muk szerint, amire a modern filmművészet igényt tart. 

Feleletet kaphatnánk arra is, hogy a mai, túlnyomóan képekben infor-
mált, a tévé és a magazinok révén magas képkultúrát és egyben immunitást 
nyert néző azonos-e még pszichológiailag híres képimádó elődjével. 

Bizonyos jelek — éppen a modern filmművészet alapján — arra mutat-
nak, hogy ez a változás nem következett be. A mai néző, bár átfogóbb érte-
lemmel rendelkezik a filmben adott szituáció egésze tekintetében, éppúgy 
szomjazza az érzékletességet, a kép „mágiáját" (lássam azt a vért, tapintsam 
azt a meztelenséget!), éppúgy primitíven, „testileg" azonosul a hőssel, éli 
bele magát egy szituációba, mint megbabonázott elődje, aki valamikor egy 
könnyelmű pillanatban Hollywoodba szerződött. 

7. 
A kérdés tehát, amely így fölvetődik, s amely a néző történetét tükröző 

filmtörténetből világos megfogalmazást nyerne, változatlanul a f i lmbe való 
beleélés, azonosulás régi és új lehetőségei körül forog. Feltehetően kirajzo-
lódna belőle, hogy a — jobb híján — modernnek nevezett f i lm nézője nem 
pusztán a befogadott hatás intenzitásában különbözik majd a képekhez szen-
vedélyesen tapadó, érzelmileg egyoldalúan feltöltött elődjétől, hanem — mint 
remélem — minőségileg is. A hatás, mely közte és a modern f i lm között 
fluktuál, több és bonyolultabb összefüggésű elemből fog adódni, mint koráb-
ban. amikor a rendező még csupán a beleélés, az azonosulás primitív pszi-
chotechnikájára építette filmjét. A modern fi lm lényege éppen ebben a minő-
ségi változásban lenne. 

Ezért úgy gondolom — mint mozinéző — nem jogtalan a kérésem: ha 
már ekkora szerepet játszottam a f i lm fejlődésében, s ez tagadhatatlan, ezt 
a filmtörténet is ismerje el. Nem jár rosszul velem. 

HF.GF.—7.0 



REALIZMUS ÉS ROMANTIKA HATÁRÁN 
Ú J A M E R I K A I F I L M E K 

A négy filmet, amelyek-
ről szólni akarok, művé-
szi és morális igényes-
sége, valós problémák 
felvetésének szándéka 
emeli ki az amerikai f i l-
mek átlagából, a John 
Wayne hírhedt Zöldsap-
kások- ja, a James Bond-
filmek, a sexy-k köré-
ből. Egyik se protest 
film, nem is szociológiai 
megalapozású dokumen-
tumfilm, a négy közül 
mindössze egynek van 
kifejezetten politikai 
modandója. 

A számológép az 1967-
ben elhunyt neves és ha-
ladó amerikai dráma-
író, Elmer Rice hasonló-
című színművének film-
változata. Hőse egy bi-
zonyos Mr. Zero, vagyis 

Nulla úr, aki huszonöt 
eseménytelen esztendőt 
tölt el ugyanabban a 
New York-i irodában, 
ugyanabban a kopottas 
lakásban, azután egy 
szép napon megöli a fő-
nökét, aki őt segédköny-
velői állásából elbocsá-
totta, s egy számológé-
pet állított be helyette. 
Ez a több mint negyven 
évvel ezelőtt született 
Nulla úr, akit Milo O' 
Shea, az Ullyses Leopold 
Bloomja alakít, kitűnően 
példázza azt az ember-
típust, akit az elgépiese-
dett társadalom többszö-
rösen is megöl: nemcsak 
fizikai valóját támadja, 
hanem elpusztítja em-
berségét, egyéniségét, vá-
gyait is. A filmet, amely 

híven követi a színmű 
cselekménysorozatát Je-
rome Epstein rendezte, 
aki éveken át volt Chap-
lin munkatársa, s részt-
vett többek közt a Ri-
valdafény és a Monsieur 
Verdoux forgatásán. 

Az Egy nő története 
tulajdonképpen nem 
csupán az övé, hanem 
még két férf ié is, más-
szóval: a szokott három-
szög. Cselekményében 
nincs sok újszerű. Egy 
fiatal svéd nő, egy olasz" 
medikus, és a férj , egy 
amerikai diplomata sze-
relmi története, amely a 
fiú halálával és a fér j 
megbocsátásával végző-
dik. Ami ezt a romanti-
kus históriát elfogadha-
tóvá teszi a mai néző 

Dustin Hoffmann és John Volght, az Éjféli cowboy című flém egyik jelenetében, 
Rendező: John Schlesinger 



számára, az a f i lm fel-
dolgozásmódja: a hang-
súly nem magán a tör-
téneten van, hanem in-
kább a szereplőknek a 
saját érzelmeikhez való 
viszonyán. A szenvedé-
lyek közepette is képesek 
árnyaltan és bonyolul-
tan vizsgálni önmagukat, 
hogy rezignált bölcses-
séggel fogadják el nem 
csupán a külső világra, 
hanem önmagukra vo-
natkozóan is a „több 
dolgok vannak Földön és 
égen" szemléletét. Mind-
ezt természetesen csak 
a legkiválóbb színészek-

Bibi Anderson, az Egy no 
története című film fősze-
repében. Rendező: Leonardo 

Bercovici 



Középen: Robert Stack, az Egy nő története című 
fUm férfifőszereplője 

A z Éjféli cowboy-t az 
amerikai kritikusok egy-
behangzóan az 1960-es 
év legjobb f i lmjének 
tartják. Ké t fér f i hőse 
kiáltó ellentéte egymás-
nak. Joe Buck erős, ke-
ménykötésű, üres-kék-
szemű, gátlástalan fér f i ; 
Ratso pedig testileg-lel-
kileg beteg, reménytelen 
életű tolvaj. A f i lm tra-
gikuma épp az, hogy 
előbbi sem boldogabb az 
utóbbinál. Joe Texasból 
került N e w Yorkba, de 
képtelen beilleszkedni a 
városi életbe és nevet-
ségesen, esetlenül hat 
cowboy ruhájában. A 

kel lehet megvalósítani, 
s a f i lm ezzel nem is 
marad adós. A z asszonyt 
Bibi Anderson játssza, 
ak i a Persona és Nővé-
rem, szerelmem című 
f i lmekben nyújtott tel je-
sítményéért egymás után 
nyerte el a legjobb női 
alakítás díját a svéd, a 
francia és az angol f i lm-
akadémiától. A diploma-
ta f é r j alakítója Robert 
Stack, Brúnóé pedig Ja-
mes Farentino. 

Gaxtone Rossilll, John 
Volght és Dustin Hoffman 
— John Schlesinger: Éjféli 

cowboy című filmjében 



Carol Cleveland, A szá-
mológép eímü mai egyik 
jelenetében. Rendezd: Je-

rome Epstein 

szerelem az egyetlen, 
amire alkalmas, de ab-
ban sem lel feloldódást, 
minden kaland után job-
ban érzi a társtalanság 
súlyát. Ekkor ismerke-
dik meg Ratsoval, aki 

egy lebontásra ítélt ház-
ban meghúzódva várja 
pusztulását. A két f ia-
talember tétován nyújt-
ja egymás felé a kezét, 
egymástól megkapják 
azt, amire mindketten 

hiába áhítoztak, s amire 
ezért már önmagukat 
vélték alkalmatlannak: 
emberi melegséget, sze-
retetet. Mindez azonban 
csak rövid ideig tart. 
Floridába akarnak me-
nekülni a sivár élet elől, 
de Ratso meghal útköz-
ben. A f i lmet John 
Schlesinger, a Hazudós 
Billy és a Darling világ-
hírű rendezője vitte vá-
szonra. Mint előző f i lm-
jei, az Éjféli cowboy is 
érzelmes, bizonyos mér-
tékben erotikus, de köz-
ben kegyetlen realizmus-
sal mutatja meg az áb-
rázolt érzelmek sivársá-
gát és erőtlenségét is. A 
címszerepet John Voight 
játssza, a nyomorék tol-
va j t pedig Dustin Hof-
man, aki szokatlanul 
gyors karriert futott be, 
s az Érettségizett óta ő 
a legkeresettebb fiatal 
férfiszínész Hollywood-

Blllie Whltelaw — Jerome Epstein: A xzémológép című fiimiében 



Robert Stack és Bibi Anderson — az Egy nő története 
ctraű film egyik Jelenetében 

Bibi Anderson — az Egy 
nő története cimü film fő-

szerepében 

ban és a Broadway szín-
padain egyaránt. 

A negyedik f i lm ese-
tében a rendező szemé-
lye az elsődlegesen ér-
dekes. Abraham Polons-
kit 1948-ban az Ameri-
kaellenes Tevékenységet 
Vizsgáló Bizottság feke-
telistára tette, s ő húsz 
éven át nem is lépett 
f i lmmel a nyilvánosság 
elé. E hallgatást törte 
meg most f i lmje, a lát-
szatra történelmi ka-
landfilm, a valóságban 
sokkal több anná l . . . A 
Willie Boy 1909-ben ját-
szódik. s magva egy ak-
koriban valóban megtör-
tént esemény. Willie, a 
fiatal indián megöli 
menyasszonyának apját, 
aki nem akarja a lányt 
hozzáadni. Az indián 
törvények szerint ez ri-
tuális gyilkosság nem 
üldözhető — a fehérek 

üldöző gépezete azonban 
megindul, méghozzá 
nagy lendülettel. Á m a 
f i lm során nem csupán 
az embervadászat tárul 

elénk, nemcsak Wil l ie 
halálának vagyunk ta-
núi, hanem annak is, mi-
lyen szakadék tátong a 
fehérek szavai és csele-



Catherine Ross ós Robert 
Bedford — Abraham Po-
lonski: Willie Boy ctmll 

filmjében 

tartása az indiánokkal 
szemben napjainkat pél-
dázza, s jellemző a hisz-
térikus közvéleményre, 
hogy egyetlen indián 
szökésének híre már in-
dián lázadásként, sőt el-
nökgyilkossági kísérlet-
ként terjed tovább. Po-
lonski f i lmjének szerep-
lőgárdája is igen rangos. 
A címszereplő Robert 
Blake, aki a Hidegvér-
rel filmváltozatában. 
Perry szerepében emel-
kedett egycsapásra a leg-
jobbak közé. Menyasszo-
nyának alakítója az 
egyik legtöbbet foglal-
koztatott i f jú tehetség, 
Catherine Ross, a sherif 
pedig Robert Redford, 
akit legutóbb a Mezítláb 
a parkban című filmben, 
Jane Fonda partnereként 
láthatott a magyar kö-
zönség. 

Z Í L A H Y JUDIT 

Robert Blake és Catherine Ross, a Willie Boy elmü 
film főszereplői. Rendező: Abraham Polonski 

kedetei között. A z indi- nak!" A sherif, aki vé-
án rezervátum felügye- gülis lelövi Williet, 
lőnőjének még a gon- szemforgatóan kijelenti, 
doskodásából is kitet- hogy „itt senki sem el-
szik, hogy tulajdonának lensége az indiánoknak", 
tekinti a tábor lakóit: A z aktualizálás szándé-
.,Valaki megint whiskyt ka nem is leplezett: a 
árul az én indiánjaim- fehérek hipokrita maga-



FELSZABADULÁSUNK ÉVFORDULÓJÁRA KÉSZÜL 

Éjszakára hajnal, Szabadság, Született 1945-ben... 
INTERJÚ. HÁROM DOKUMENTUMFILMRŐL 

Háború, felszabadulás, újjáépítés, 
az elmúlt huszonöt év eseményei — 
ezt a történelmi korszakot vitte 
fi lmre három kisfilm-rendezőnk. 
Filmjeikről kérdeztem őket. 

Az Éjszakára hajnal Bokor Péter 
filmje. Tulajdonképpen már 1965-
ben készült, most némi változtatás-
sal kerül a mozikba, azok a részek 
változtak, maradtak ki, melyek 
konkréten a huszadik évfordulóhoz 
kötődtek. 

— A fi lm tíz epizódot ragad ki ab-
ból a történelmi periódusból, ami 
Magyarország legtragikusabb idő-
szaka volt, a legsötétebb éjszaka. A 
német megszállás, 1944 október 15-e 
az a drámai pillanat, mely utolsó 
lehetőségként kínálta a háborúból 
való kiugrást, s amit vezetőink el is 
mulasztottak. Ma már sokat beszél-
nek ezekről az időkről, tanúkat 
idéznek, de a f i lm elkészültekor még 
az újdonság erejével hatottak azok-
nak a volt Horthy-tiszteknek, vezér-
kari bennfenteseknek vallomásai, 
akik közvetlen „közelről" látták eze-
ket az eseményeket. A f i lm egy öreg 
félkarú parasztbácsi visszaemlékezé-
seivel fejeződik be, aki elmondja, 
mit jelentett neki és a többieknek az 
a pillanat, amikor megszűntek a har-
cok, a bombázás, a puskaropogások 
csak valahonnan messziről, a nyu-
gati határon túlról szóltak, s ő meg-

húzhatta a falucska templomának 
békét jelző harangját. 

— Mi volt a történész, vagy film-
rendező szerepe ennek a dokumen-
tumfilmnek az elkészítésében? 

— Egy ilyen filmnél nem lehet el-
választani a kettőt A dokumentum-
film nem él érzelmi töltés nélkül, de 
legfőbb hatóereje a tények feltárá-
sának logikai ereje. Egy-egy bonyo-
lult történelmi folyamat plasztiku-
sabbá válik — ha ezt sikerül elérni, 
jó dokumentumfilm született. Ha a 
történész és a rendező munkáját 
kettéválasztjuk, szembeállítjuk; — 
vagy oktató film, vagy érzelmi túl-
áradás lesz a filmből. 

— Sokan azt tartják, helyesebb a 
rendező helyett szerkesztőnek nevez-
ni egy ilyen film alkotóját, hiszen a 
megtörtént eseményeket csak egy-
más mellé lehet rakni, összeállítani, 
de nem rendezni ... 

— Bármennyire történelemről is 
van szó, én szükségesnek tartom a 
rendező jelenlétét. Ha nem érezni az 
alkotó személyes felháborodását, hi-
tét, meggyőződését, nem igaz a film. 
A történelmi dokumentumfilm az 
események olyan logikáját állítja 
egymás mellé, hogy az érzelmeket 
váltson ki, művészi élményt nyújt-
son. Az üveglencse bármennyire is 
„objektív", hogy mire irányul, a 
szubjektumtól függ. 

Bokor Péter: Éjszakára halna! 



— ön, m int a TV népszerű „Szá-
zadunk" sorozatának főszerkesztője, 
érez-e valami különbséget vagy ha-
sonlóságot egy ilyen tévésorozat, 
vagy mozifilm között? 

— Egy mozi f i lm nagyobb sűrítést 
kíván, ugyanezt a tematikát a T V -
ben részletesebben is kibonthattam 
volna, periférikusabb kérdéseket le-
hetett volna boncolgatni. De mód-
szer tekintetében nincs nagy d i f fe -
rencia. Ma már a moziban is csi-
nálják, hogy egy-két ember megszó-
laltatásával mutatnak be történelmi 
eseményeket. A z érdekes ember képi 
megjelenítésében is érdekes. 

— Mi volt az az érzelmi, meggyő-
ződésben többlet, amit a rendező 
hozzá akart tenni a történelmi ese-
ményekhez? 

— Az t akartam elmondani, hogy 
ennek a kis országnak, melynek la-
kóit sokféle érdek, vélemény, néző-
pont választotta el egymástól, 1945 
április 4. egyértelműen a felszabadu-
lást jelentette, a háborútól, repesz-
daraboktól, bombától, pincétől, a 
tetvektől. A z emberek egy kicsit 
megtisztulva jöttek fe l a pincékből 
egy hajnal kezdetén, várva mit hoz 
a nap, mely felvirrad? 

A választ Bokor László f i lm je 
adja meg. ö ott folytatja, ahol Bokor 
Péter abbahagyta; a Született 1945-
ben... az elmúlt huszonöt év tör-
ténelmét adja. 

— Filmen van meg legkevésbé a 
korszak politikai értékelése. Egy éve 

dolgozunk ezen a f i lmen, több száz-
ezer méter híradó részletet, doku-
mentumfilmet néztünk át, külföldi 
tudósítók f i lmje i t . De megszólalnak 
majd a most huszonöt évesek is, hi-
szen ezzel az országgal együtt ők is 
45-ben születtek. 

— Mi az a „történelemszemlélet", 
mely megfogalmazódik a filmben? 

— Egy egyenes vonalú fejlődést 
szerettünk volna bemutatni, mely 
ha buktatókon keresztül halad is. de 
1945-ben kezdődött és napjainkba 
torkollik. Nem igaz az a felfogás, 
hogy napjaink történelme 1957-ben 
indult el, minden ami azelőtt volt 
leírandó. Szeretik el felejteni azokat 
az éveket, nem beszélnek róla, vagy 
csak elítélően. Mostanában a törté-
nelmi háttér a f i lmekben mindig 
negatívan jelentkezik, divat csak 
fenntartásokkal élni. Pedig egy or-
szág épült f e l közben. Romokból. 
Egy amerikai újságíró járt közvet-
lenül a háború után Budapesten, ő 
mondta: nem értem a magyarokat, 
miért éppen ebben a romhalmazban 
akarják felépíteni a várost. Buda-
pestet inkább pár kilométerrel ar-
rébb kellene felépíteni. 

— Milyen elv szerint csoportosul-
nak az események? 

— A kronológia az egyetlen ve-
zérlő elv. Izgalmasabb, mint bármi-
lyen dramaturgiai fogás. A z esemé-
nyek sora néhol a krimi izgalmával 
vetekedő feszültséget teremt. 

— Mi a rendező szerepe egy ilyen 
archív anyagokból felépülő film 
„rendezésekor" ? 

— Valahogyan a történelem is 
„új járendeződik", a filmkészítés köz-
ben új fajta összefüggések teremtőd-
nek. De én azzal együtt, hogy már 
közel hatvanadik f i lmemet készí-
tem, egvszer sem írtam alá: ren-
dezte . . . Ilyen f i lmeket nem lehet 
„rendezni". 

— Elegendő nyersanyagnak bizo-
nyultak a filmhiradórészletek, ripor-
tok? 

— Voltak problémáink, mert mi 
nem akartunk lakkozott eseménye-
ket bevenni a f i lmbe. Pedig az ötve-
nes évek híradóiban volt elég ilyen. 

Bokor I.ászló: Születeti IMS-ben 



Vitéz Gábor: Szabadság 

— Mit akar a ma nézőinek elmon-
dani a huszonöt év előtt történtek-
kel? 

— Ma, amikor gondjaink egészen 
más természetűek, azt akartuk meg-
mutatni, honnan indultunk és hová 
érkeztünk. 

ö t ismert dalxa komponált filmet 
Vitéz Gábor a szabadságról, a címe 
is ez: Szabadság. Állóképek, fotók 
váltogatják egymást, a zene ritmu-
sára, minden kísérószöveg nélkül. 

— Az első tétel a Mocsár dal rit-
musára, hangulatára épült, a felsza-
badulás előestéjét mutatja. A máso-
dik a Poljuska dallamára a felsza-
badító szovjet katonák harcát ábrá-
zolja, a harmadik az „Ember, ne 
csüggedj" kezdetű dallal mondja el 
az új élet első lépéseit. A negyedik 
a „Már termelnek újra a gyárak" 
című dalra az újjáépítés képei. S az 
ötödik, a „Sej, a mi lobogónkat. . . " 
a politikai élet megindulását jelzi. 
Az első szabad május elseje képeivel 
fejeződik be a film. Mindössze nyolc 
és fél perces. Mindez csupa mozgás, 
fotókon belüli mozgás, a zene üte-
mére vágva. 

— Ez a nagyfokú dinamizmus 
szinte mozgó filmmé változtatja a 
képeket. Miért csak fotókkal dolgoz-
tak? 

— Mert nagyobb a választék. Nem 
akartuk összekeverni aztán fi lm 
insertekkel. 

— Nem hatott önre a Grun-
walsky-féle Vörös május, amely ha-
sonló technikával készült, hasonló 
ötleten alapult? 

— Nem. Az ötlet onnan szárma-
zik. hogy múlt év végén a Hang-
lemezgyártónak egy lemezt készítet-
tem Szabadság címmel, amelyen ko-
rábban versek, dokumentumok és 
dalok voltak. Ott csak hangokkal 
dolgoztam, de filmes lévén már ak-
kor szinte hozzá láttam a képeket 
is. Csak ki kellett válogatni a képe-
ket. 

— M i colt a válogatás alapja? 

— Olyan képeket kerestünk, ame-
lyek tartalmukban, dinamizmusuk-
ban vissza tudják adni a történelmi 
mozzanatokat, úgy hogy azok em-
ber közelbe kerüljenek. Például a 
Poljuska részben csak arcokat mu-
tatnak, az egyes ember arcát, vagy 
az újjáépítési szakasz nem csupa 
nagy totál, ahol az emberek szorgos 
kis hangyákként „újjáépítenek", ha-
nem munkáskezek, arcok. 

— ön történész, a film is a tudo-
mányos filmek stúdiójában készül. 
Hogyan fér meg ez a lírai feldolgo-
zás a tudományos megközelítéssel? 

— A „tudományosság" mindösz-
sze annyi ebben a filmben, hogy ma-
ximális hitelességre törekedtünk. 
Minden egyes kép megfelel annak a 
korszaknak, tartalomnak, amilyen 
összefüggésben szerepel. A fi lm kü-
lönben valóban lírai feldolgozása a 
felszabadulás eseményeinek. Nincs 
történelmi elemzés, bonyolult ösz-
szefüggések feltárása. A felszabadu-
lás, a szabadság történelmi hangula-
tát idézzük. 

SZÉKELY GABRIELLA 



VflDÁSZJELENETEK ALSÓ-BAJORORSZÁGBAN 
Mi jutott eszébe a nézőnek a cím-

ről negyven évvel ezelőtt? 
Kedélyes Jágertruppen. Reggeli 

papramorgó. Havas dombhát. Vad-
disznóölés. Bájos bajor békeidill. Vé-
gül sörözés, csecsemőnagyságú kor-
sókból. 

Hát harminc évvel ezelőtt? 
UFA kultúrfilm. Derűs bariton-

hangú bemondószöveg. Szép termé-
szeti képek. Szélcserzette, kipirult 
arcok. Olajos lőfegyverek csillogása a 
fölkelő nap sugarainál. Végül sörö-
zés. csecsemőnagyságú korsókból. 

Húsz évvel ezelőtt a címről már 
semmi idillit nem sejtett volna a né-
ző. Tudta volna, hogy München va-
dászainak megszervezéséről és bar-
na inggel ellátásáról lesz benne szó. 
S úgy kezdődik a film, hogy söröz-
nek, csecsemőnagyságú korsókból. 

Tíz évvel ezelőtt pedig a Petelski-
házaspár megcsinálta az Embervadá-
szat című filmet, ahol már nem vol-
tak sem vaddisznók, sem szarvasok 
sem nyuszikák a német puskacsövek 
előtt csak lágerből szököttek, akiket 
hajtók kerítenek a vadászok puska-
csövei elé. 

És mielőtt rátérnénk Peter Fleisch-
mann filmjére, nem hagyhatjuk 
említés nélkül Jan Nemec híres mun-
káját, az Éjszaka gyémántjai-t, ahol 
békés német polgárok fegyverkeznek 
föl és egy fényektől csillogó erdőben 
kitartóan kergetnek két háftlinget, 
akik artisztikusan menekülnek. A 
f i lm értéke nem a visszapillantó 
álombetétek, nem a kafkaizált kép-
zettársítások voltak, hanem a malí-
ciával és gúnnyal lefényképezett haj-
tóvadászat: öregek és féllábúak. ma-
gatehetetlenek és mangalicává hízot-
tak törtettek áldozataik után kedé-
lyes kurjantgatásokkal, egymást biz-
tató vadászrikkantásokkal, majd 
mindinkább átérezve hazafias köte-
lességüket, állampolgári rendszerete-
tük kényszerét, lihegve és fujtatva 
futottak, botorkáltak, másztak a két 
ártatlan nyomába. 

Semmi ilyent nem találunk ebben 
az NSZK-fi lmben. Találunk viszont 
egy komótos nyugalommal kiterege-
tett, hagyományosan elkészített tör-
ténetet, amely a főszereplő Martin 
Sperr színdarabja alapján készült el. 
A harmincas évek francia realizmu-



sának eszközeivel festődik meg egy 
kis bajor falu mindennapos élete, az 
emberek szorgalma és egy-egy ke-
ményen s takarékosan megrajzolt 
portré: a mészárosnérói, a falu bo-
londjáról, a helyi prostituáltról, a 
nagygazda polgármesterről, a külföl-
di vendégmunkásokról, a jóléti ál-
lam parasztjairól és egy hazatérő 
fiatalemberről, aki homoszekszuali-
tásért börtönbüntetését töltötte a vá-
rosban. 

Aprólékos realizmussal teregetődik 
ki egy nyárspolgári egyházközség 
külső és belső képe: kívül a gazdasá-
gi csoda jólfelszereltségével és ké-
nyelmével, belül pedig ridegséggel, 
durva tréfákkal és nyersességgel. 
Szárazság foglalja el az emberi kap-
csolatok helyét. Itt az anyák gyen-
gédtelenek gyermekeikhez, Abram-
nak, a börtönből jött fiúnak ostoba 
és rettegő anyjáról már nem is be-
szélve: gyermekeiket nem emberré 
akarják nevelni, hanem tisztes pol-
gárrá pofozni. A szerelmi kapcsola-
tok fiziológiás tárgyiasságra szorít-
koznak. A pletyka és az egymás le-
vesét vizslató rosszindulatú kíván-
csiság, a meghunyászkodás és a gőg. 
az irigység és az ostobaság pontos 
és hideg rajzát kapjuk ebből a f i lm-



bői: egy aprólékosan kibontakozó ön-
törvényű drámát, ahol tetten érhető 
a közvéleményből kialakuló közhan-
gulat, a közvéleményből kibomló tö-
meghisztéria. 

A Vadász jelenetek.. ,-nek nem a 
homoszekszuális fiú a hőse — akit 
belehergelnek a néma, védekezés nél-
küli védekezésbe, a menekülési kí-
sérletekbe, végül egy gyilkosságba —, 
hanem a tömeg, a butaságban tartott 
tömeg, aminek minden tagja saját 
egyéniségét kibontakoztatandó veszti 
el arcát és olvad brutális masszává, 
hogy majd a f i lm végén idilli nép-
ünnepélyen vedelje az agyat tompí-
tó sört, az egész cselekményt végig-
kísérő landler hangjaira. Bármeny-
nyire is divat a nemi aberrációk 
színpadi, regénybeli és fi lmi földol-
gozása (hogy most már kommerszia-
lizálódott és vígjátéki szférában je-
lentkezik a téma), a f i lm nem erről 
szól. 

Fölcserélhetnénk Abramot. A haj-
sza más ellen is megindulhatna. A 
durva kapcsolatok ennek a válasz-
hatóságnak a véletlenjét is megmu-
tatják. Amilyen szeszélyesen fordul 
ellene a falu, ugyanolyan erővel for-
dulhatna a páriaként kezelt Hanne-

lore ellen, akit a falu prostituáltja-
ként tartanak számon és kiszolgálta-
tottságában megalázó tréfákat űznek 
vele vagy megalázó kényszerkapcso-
latokba hajtják. Fordulhatna a köz-
hangulat ae özvegyasszony ellen, aki 
félkegyelmű fiával és béna szerető-
jével él együtt és szemet szúrón más, 
mint a többiek. Megindulhatna haj-
tóvadászat a török vendégmunkások 
ellen is, akiket szintén nem tekinte-
nek embernek. És még sok más le-
hetőséget mutat a film, hogy kik fe-
nyegettek egy ilyen önelégült tömeg 
hisztériás indulatától. Lehetne pro-
testáns, zsidó, néger, értelmiségi. 
Mindegy. Csak annyi szükséges, hogy 
más legyen, idegen legyen. Elég any-
nvi, hogy különbözik tőlük: és máris 
kész a pogrom-hangulat. 

Elia Kazan Téboly-a a negyvenes 
évek közepén ugyanezen modell sze-
rint építette föl az amerikai lincs-
hangulat, a tömegtéboly vizsgálatát. 
Húsz év múlva a Bonnie és Clyde-ot 
készítő Arthur Penn A vadászat cí-
mű fi lmjében ismétli meg egy kis-
város fölgerjedt nyárspolgárainak 
beteges hajszáját, de már hiányzik a 
filmből a roosewelti Amerika illú-
zióiból fakadó dramaturgiai megol-
dás, a saját karrierjét is veszélyez-
tető, bátor demokrata ügyész, aki a 
politikai nyomás ellenére is kiáll az 
ártatlan védelmében és végül diadalt 
arat. 

S bármennyire igyekszik Alain De-
robe kamerája döglött képekben el-
beszélni ezt a történetet, hogy le-
kopott híradófelvételek dokumen-
tumtárgyilagosságát sugallja a nézők-
nek, bármennyire is „német f i lm" 
Peter Fleischmann munkája, típu-
saiban, hangsúlyaiban, színészi gesz-
tusaiban. kemény durvaságában, 
szívszorító kedélyeskedésében: még-
sem tekinteném kizárólag Német-
ország önkritikájának. Máshol is ér-
vényesekké válhatnak ezek a vadász-
jelenetek, ahol a tömeg ártatlanok 
ellen uszulni hajlandó, ahol az em-
bervadászat népi sporttá válhat. 

MOLNÁR GÁL PETER 



FILMEK AZ EZEREGYÉJSZAKA FÖLDJÉN 
Az iraki filmgyártás 

kezdő éve 1946. Ekkor 
készült el az első egyip-
tomi—iraki koprodukci-
ós film. A z első évtized-
ben minden f i lm alkalmi 

magánvállalkozásban 
készült. A z egyik filmes 
felvevővel, a másik la-
boratóriumi felszerelés-
sel, a harmadik világí-
tási berendezéssel járult 
hozzá a vállalkozáshoz. 
Kerestek maguknak né-
hány színészt és máris 
munkához láttak. A koc-
kázat nagyon nagy volt, 
gyakran előfordult, hogy 
ezek a vállalkozó szelle-
mű emberek óriásiakat 
buktak. Az első színes, 
történelmi f i lm például 
(Nabukodnezár) a ráfor-
dítások tíz százalékát 
sem térítette vissza és 

egész sor iilmest vitt a 
csődbe. 

A z országos moziháló-
zat ma is csak nagyon 
rövid időre vesz át ha-
zai alkotásokat. A f i l -
mesek hiába apellálnak 
a mozitulajdonosok ha-
zafiúi érzéseire, ha nincs 
telt ház, az iraki f i lme-
ket nem forgalmazzák 
tovább. A nagyon szép, 
légkondicionált mozik 
többnyire harmadrendű 
olasz, francia, egyiptomi 
és indiai filmeket játsza-
nak. Amerikai f i lmek az 
1967-es háború óta hiva-
talosan nem kerülhetnek 
műsorra, de gyakori, 
hogy amerikai színészek, 
rendezők szerepelnek 
olasz című és kópiájú 
kaland- és rémfilmek-
ben. (Ilyen viszonyok 

között kellemes megle-
petést jelentett, hogy lá-
togatásom előtt, 1969 
őszén több héten át ját-
szották az egyik nagy 
bagdadi moziban Sára 
Feldobott kő című f i lm-
jét.) 

A z 1958-as forradalom 
után megalakították az 
állami alkotócsoportot, 
melynek tagjai azóta évi 
egy-két játékfilmet és 
15—20 dokumentumfil-
met készítenek. Emellett 
továbbra is csinálnak 
filmeket magánvállalko-
zásban. Sajnos az első 
másfél évtized káotikus 
gyártási körülményei 
következtében sok f i lm-
ből már nincs elérhető, 
jó minőségű kópia. Ven-
déglátóim azt sem tud-
ták, hol keressék példá-

Mohamed Sukri Dzsámi): Sok boldogságot! 



ul azt az alig egy évig 
létezett „filmtársaságot", 
amely az egykor nagyon 
népszerű Szaid effendi-1 
(1956), vagy a Bászrá, 11 
óra című, csempészekről 
szóló krimit készítette, 
így az elmúlt huszon-
négy évben készült 35 
játékfilmnek csak egy-
ötödét láthattam. Sze-
rencsémre közöttük azo-
kat, amelyeket a szak-
ma egyöntetűen a leg-
jobbnak tart és amelyek 
külföldön is figyelmet 
keltettek. 

Mielőtt a játékfilmek-
ről beszélnék, hadd em-
lítsek meg egy fontos 
körülményt: az elmúlt 
évek iraki játékfi lmjei-
nek stílusát, képi vi lá-
gát és mondanivalóját 
alapvetően befolyásolja 
az a kultúrpolitikai 
szemlélet, amely már 
több mint egy évtizede 
a dokumentumfilmek 

készítését támogatja. Mi -
ért áll érdeklődésük elő-
terében a dokumentum-
film? Ezek a f i lmek az-
ért olyan fontosak, mert 
széles, iskolázatlan töme-
gek élnek az országban. 
Szükség van tehát rö-
vidfilmekre, amelyek a 
tejgyártástól a tbc vagy 
a legyek elleni védeke-
zésig tucatnyi témáról 
közölnek tudnivalókat 
De a nyugati bűnügyi 
f i lmekre rendszeresen 
járó közönség a nagy-
f i lm előtt nemcsak ilyen 
általánosan tanító cél-
zatú kisfilmeket kap, ha-
nem politikai felvi lágo-
sító műveket is. Az első 
iraki rajzf i lm, a Sakko-
zók például elég önkri-
tikusan ábrázolja az 
arab magatartást az Iz-
raellel folyó konfliktus-
ban. Legalábbis a rajz-
f i lm azt mutatja, hogy 
az ENSZ-ben az arab 

delegátusokat sokszor 
jobban érdekli a dolce 
vita, mint a menekültek 
sorsa. A z arab országok 
nem egységesek, az el-
lenség megosztja erejü-
ket. Mindezt a f i lm na-
gyon egyszerű, mondhat-
nám leegyszerűsítő raj-
zokkal ábrázolja, de 
tény, hogy a mondani-
való minden iskolázott-
ság nélkül is érthető. A 
harmadik rövidfi lm tí-
pus a honismeret, hon-
szeretet tárgyában 
igyekszik élményt nyúj-
tani. A z ország történel-
mi emlékeit, tájait, va-
lamint az ősi kézmű-
ipart, ezüstművességet 
bemutató alkotások kül-
földön is érdeklődésre 
tarthatnak számot. 

Ebből az ismeretter-
jesztő, dokumentarista 
szemléletből fogant az 
egyik legjobb iraki já-
tékfilm, a Kalauz. A ve-

Jelenet a Sok boldogságot! című filmből 



Középen: Juszuf el Ani, az 
Abu Héla című film írója 
és főszereplője. Rendező: 

Mohamed Sukri Dzsamil 

títés első perceiben a né-
ző azt hihetné, hogy egy 
tizenöt éves olasz f i lmet 
lát. Nincs játékfilmi ér-
telemben vett cselek-
mény, nem látunk mást 
mint a zsúfolt autóbusz 
változó utasait, akik kü-
lönféleképpen viselik a 
45 fokos hőségben az 
utazást. Mégis, az egy-
szerű, hétköznapi esemé-
nyek szépítés nélküli, 
őszinte ábrázolása vala-
hogy mindvégig érdekes 
marad, talán azért is. 
mert az emberek minden 
országban másként vi-
selkednek, amikor jár-
művön utaznak. A f i lm 
vége kissé összecsapott. 
A kalauz délután sikere-
sen elfogja a tolvajt, aki 
a zsúfolt buszon kirá-
molta táskájából a bevé-

Fakrl Zubeidl és Mohamed 
el Kaisi a Sok boldogságot! 

című filmben 



Jelenet Khali) Sitkri: Éjjeli Ar című filmjéből 

telt. Várnánk, hogy most 
mint magánember is be-
mutatkozik. Ez azonban 
már elmarad. 

Egy másik „á l játék-
f i lm" . a Sok boldogsá-
got! (1968) témája a f ia-
talok lázadása a régi szo-
kások ellen, a modern 
életmód átvétele, hallat-
lanul érdekes lenne. Sa j -
nos a f i lm megmarad a 
jelenségek felszínén. 
Mulatságossá teszi az 
apá t aki evésnél ősi 
arab módon ötágú vi l la-
ként használja a kezét. 
A legkihívóbb modem-
ség az. hogy a főszerep-
lő fiatal szerelmesek né-
ha, amikor senki sem 
látja őke t kézenfogva 
sétálnak a2 utcán. A z 
élet, a hétköznapok va-
lóságát ez a f i lm nem 
tudta olyan gazdagon ér-
zékeltetni, mint a Ka-
lauz. 

Az éj jel iőrnek a címe 
is sugallja, hogy ugyan-
csak a kisemberek v i lá-
gába vezet. Ez az 1966-
ban készült. Kar lovy 
Varvban is feltűnést kel-

tő f i lm már túllép a 
részletező dokumentariz-
muson. (Rendezte: Kha-
lil Shoukri, főszereplő: 
Makki El Badri ) Hőse 
egy öregedő, magányos 
munkásember, aki nap-
pal olajat árul kocsiján, 
éjszaka pedig őrzi a kör-
nyéket. Hosszú magá-
nyossága alatt eltávolo-
dott az emberektől s 
most. amikor szerelem-
re gyullad egy szerény 
körülmények között élő 
fiatal özvegy iránt, kör-
nyezete inkább mulat 
rajta, semhogy segítene 
neki megtalálni a meg-
felelő hangot az asszony-
nyal, aki felháborodot-
tan utasítja vissza a tár-
sadalmi ranglétrán még 
nála is két fokkal le j -
jebb álló olajszagú é j je -
liőr közeledését. A fér f i 
ennek ellenére nem gyó-
gyul ki reménytelen sze-
relméből. A z özvegy 
csak a f i lm végére kez-
di megérteni, milyen so-
kat jelentett ő ennek az 
embernek. De már ké-
ső. mert közben fér jhez 

ment egy f iatal kőmű-
veshez. 

A z Abu Héla — noha 
nem régi f i lm — azokba 
a forradalom előtti idők-
be visz el, amikor a 
töldbirtokosok nemcsak 
javaikon, hanem alkal-
mazottai kon és paraszt-
jaikon is korlátlanui 
uralkodtak. Főhőse A b u 
Héla (a legjobb iraki ko-
mikus, Juszuí ti Ani) az 
egykori fiakkerkocsis. 
Elbocsátottak e* most 
mint lecsúszott ember, 
háziszolgának áll. Kez -
detben nagyon igyek-
szik, hogy beletanuljon 
íí számára ismeretlen 
„mesterségbe", de végül 
..« nem válik gerinctelen 
iZolgává. Amikor gaz-
dájának fia szemet vet 
léltve őrzött lányára és 
'aadásul igazságtalanul 
bevádolja apjánál, akkor 
Abu Héla talpraesetten 
„beolvas" művelt gazdái-
nak és büszkén hagyja 
ott a házat. 

A z iraki f i lméletnek 
sok a számunkra szokat-
lan vonása. Nincs f i lm-
piac. az ország nem tag-
ja a nemzetközi jogi 
egyezménynek, saját 
f i lmje ik nem kerülnek 
be a nemzetközi keres-
kedelembe. A legmegle-
pőbb az, hogy az ország-
ban egyetlen színész 
sincs, aki meg tudna él-
ni a művészetéből. Irak 
még nem igényel annyi 
művészetet, hogy eltart-
hatná a művészeket. Egy 
játékf i lm főszerepéért 
mindössze száz dinárt, 
azaz 8500 forintot f izet-
nek. í gy nem csoda, ha 
legismertebb színészeik 
délelőtt tanárként dol-
goznak és délután mond-
juk ékszerdobozokat 
barkácsolnak darabbér-
ben. hogy családjuk 
megélhetését biztosítsák. 

KÖRÖSPATAKl 
KISS SÁNDOR 



Kettős szerepet, anyát él lányát alakit 
Barbara Brylska Jan Rybkowski új film-
jében, amelynek lengyel címe: A l b u m 
P o l s k i . 

Jill Ireland angel színésznő és férje. 
Charles Bronson játsszák a Rómában 
forgatott A z e r ő s z a k v á r o s a rímü 
film főszereplő-kettősét. 

Parizsban bemutattak 
Brigitté Bárdot üj filmjét. 
Címe: A m e d v e és a 
b a b a. B. B. partnere Jean-
Pierre Caaiel. A filmet Mi-
chel Devllle rendezte. 



Jelenet a K e t t ő s k a n -
n i b á l o k : s z á m á r a cí-
mű új svéd filmből. A 
film Susan Sontag ameri-
kai írónő első rendezői 
műve, ő írta a forgató-
könyvet is. A négy fősze-
rep közül hármat svéd 
színész, egyet pedig olasz 
színésznő, Adrians Asti ala-
kít. Képünkön: Adrians 
Asti. Agneta Ekmamer és 
Zars Ekborg. 

Iphigénia témáját írta 
meg modern változatban 
forgatókönyvnek Michael 
Cacoyannis. A filmet Algé-
riában forgatja. A főszerep-
lő-kettős: Irene Papas és 
James Mason. 

S z a d i s t a h a l l u c i -
n á c i ó k — ez a címe Roy 
Kormon új filmjének. A 
főszereplő kettős: Daniel, 
és Anouk Ferjac. I 
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Stanislawa Celinska és Daniel Olbrychski 

TÁJKÉP CSATA UTÁN 
Befejezte legújabb fi lmjének forgatását Andrzej Wajda, a Csatorna, a 

Hamu és gyémánt, a Minden eladó világhírű alkotója. Wajda új f i lmje, a 
Tájkép csata után Tadeusz Borowski regényéből készült, s egyik főszerepét 
Wajda felfedezettje, a Minden eladó főszerepében népszerűvé vált fiatal len-
gyel sztár: Daniel Olbrychski játssza. 

Jelenet a filmből (középen: Alina Szpakova és Tadeusz Janczar) 
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