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L E M ÉS A SZOVJET NÉMAFILM 
Sokan úgy vélik, hogy Lenin alak-

ját a mozivásznon első ízben A. Kap-
ler és M. Romm filmje, a Lenin Ok-
tóbere mutatta be, amelyet a forra-
dalom huszadik évfordulójára ké-
szítettek. Valójában a lenini téma 
kezdete jóval korábbi időszakra te-
hető. Lenint már életében megörö-
kítették néhány dokumentum-érté-
ku felvételen, amelyek később elő-
segítették a színészi munkát. És 
már akkor sem elégedtek meg ri-
port-felvételekkel, hanem arra tö-
rekedtek, hogy játékfilmen mutassák 
be Lenin történelmi szerepét. 1920-
ban P. I. Vojevogyin, aki akkor a 
népművelési népbiztosság filmosz-
tályának' vezetője volt, forgatóköny-
vet írt egy történelmi filmhez Az 
akadályokat átlépve — előre, maga-
sabbra! címmel. 

Ez a forgatókönyv 71 tézis-törté-
netből állt, hat részre oszlott, s mint 
a filmforgatókönyv tervéből kitűnik, 
a filmnek fel kellett volna ölelnie 
Lenin forradalom előtti tevékenysé-
gének éveit is, Októberben betöl-
tött szerepét, majd alkotó munká-
ja i a forradalom győzelme után. 

Vojevogyin kísérlete azonban nem 
járt eredménnyel, a szerző nem tu-
dott megbirkózni egy ennyire gran-
diózus feladattal, de maga a szovjet 
filmipar sem állt még készen a fel-
adat megvalósítására, sem alkotói, 
sem műszaki, sem anyagi szempont-
ból. 

A húszas évek elején gyakoriak 
voltak a "klubokban és a kultúrhá-
zakban az olyan előadások, amelyek 
Lenin életének és a forradalomnak 
valamelyik epizódját vitték színpad-
ra. Voltak olyan filmek is, amelyek 
közvetlenül ezekhez az előadásokhoz 
kapcsolódtak. Protazanov filmje: Az 
ő behívója (1925) Lenin halálával, 
s azzal a gondolattal zárult, hogy a 
dolgozók folytatni fogják Lenin har-
cát Az akkori idők szellemének 
megfelelően Protazanov szereplői két 
élesen szembeálló csoportra oszlot-
tak; egyfelől a szovjet hatalom el-

lenségei, a gyáros és fia; másrészt 
Andrej, a fiatal munkás, az öreg pa-
rasztasszony és Katya, az unokája. 
Pudovkin erről a filmről megjegyez-
te. hogy „Protazanov munkáját úgy 
is felfoghatjuk, mint az első játék-
filmet Leninről". A lenini téma 
nemcsak Protazanov filmjének finá-
léjában jelent meg, hanem szimboli-
kusan végigvonult az egész filmen. 

Voltak Leninnel kapcsolatos if jú-
sági filmek is. Így például a Do-
ronyin rendezte Hogyan utazott a 
kis Petya Iljicshez című filmben 
arról van szó, hogyan utazik Petya 
messziről Moszkvába, hogy elbú-
csúzhassák a halott Lenintől. 
Krupszkaja elismerően nyilatkozott 
a filmről, különösen a hatásos be-
fejező jelenetet emelte ki. Hason-
lóan Lenin nevében cselekednek a 
Lenin lakása című film gyermek-
hősei is (Petrov rendezése, 1929). 
De az akkori filmek készítőinek nem 
mindig sikerült összefűzniük a nép 
Lenin iránti érzelmeinek ábrázolá-
sát a lenini ügy távlataival: míg az 
előbbit hatásosan, sok árnyalatban 
fejtették ki, addig az utóbbit gyak-
ran csak jelszószerűen tudták áb-
rázolni. 

Dziga Vertov (Lenini filmigazság. 
1924. és A parasztság szívében Le-
nin él 1925) arra törekedett, hogy a 
Lenin életében készített felvételeket 
és Lenin temetésének epizódjait ösz-
szekapcsolja felvétel-kiegészítések-
kel (a lenini beszédek hallgatóinak 
reagálása, a lenini eszmék megvaló-
sítása stb.) A montázs segítségé-
vel elmélyítette a tájékoztató jelle-
gű felvételek értelmi jelentését, s 
felemelte azokat a művészi, költői 
publicisztika színvonalára. 

Vertov még 1919-ben felvételeket 
készített Leninről A. Levickij ope-
ratőrrel. Később összeállította a Le-
nini filmnaptár című szalagot. Ez 
volt az első kísérlet arra, hogy egye-
sítsék a Vlagyimir Iljicset megörö-
kítő összes felvételek it, kronolo-
gikus sorrendben összefoglalják az 



élő Leninről készített filmdokumen-
tumokat. 

Vertov egyike volt azoknak a 
filmszakembereknek, akik a kor-
mány határozata értelmében szalag-
ra rögzítették a gyászmeneteket és 
röpgyüléseket. 1924. február 6-án 
már látható volt a mozikban Dziga 
Vertov összeállításában a Lenin te-
metése című film. 

Vertov később tovább dolgozott az 
általa összegyűjtött filmdokumentu-
mokon. A Lenin filmigazság-a 
„már ezer méteres film volt", amely-
ben a Lenin életéről, betegségéről 
és haláláról készített anyag három 
részre oszlott. A rendező már fel-
használta az úgynevezett „színesí-
tett" eljárást. Vörös színűek voltak 
a magát Lenint ábrázoló jelenetek, 
kékek a rossz termést és járványo-
kat ábrázoló képek, feketék a Le-
nin halálával és temetésével kap-
csolatos felvételek. Eizenstein saját 
bevallása szerint a Patyomkin pán-
célos egyik legdrámaibb jelenetét — 
a Vakulincsuk holttesténél összehí-
vott röpgyűlést — Vertov filmjé-
nek hatása alatt készítette. 

A lenini motívum felvillant J. 
Cservjakov 1928-as filmjében is: 
Egy lány a távoli folyó partjáról, 
amelynek hősnője, egy vidéki tele-
pülés távirász-kisasszonya gondolat-
ban minden cselekedetét és gond-
ját megosztja Leninnel. Szeretne 
az ország középpontjába kerülni, de 
azután belátja, hogy odahaza is 
nagy feladatok várnak rá. 

Mint láthattuk, az első Leninről 
készített filmek inkább a téma emo-
cionális, történelmileg hiteles vonat-
kozásait emelték ki. Krupszkaja 
maga is tiltakozott Lenin életének 
színrevitele ellen és a dokumentális 
pontosság mellett szállt síkra. 

A más személy által eljátszott Le-
nin alakja is olyan filmeken jelent 
meg, amelyek egyesítették maguk-
ban a játékfilm és a híradófilm tu-
lajdonságait. A forradalom győzel-
mének tizedik évfordulójára készült 
el Eizenstein Október-e és Barnet 
Moszkva Októberben című filmje. 
Barnet maximális hitelességre tö-
rekedett és ezért megkérte az októ-
beri események aktív résztvevőit 
hogy egy-egy filmepizódban szere-
peltethesse őket A történelmi sze-
mélyek megjelenítéséhez pedig 

olyan embereket gyűjtött össze, akik 
külsőleg hasonlítottak rájuk. Eizen-
stein is pontosságra törekedett a tör-
ténelmi események és tények újra-
alkotásánál. Sem Eizenstein, sem 
Barnet nem akart semmit kigondol-
ni, nem „szervezték" a cselekményt 
dramaturgiai eszközökkel. Eizen-
stein fő művészi eszköze az Októ-
berben a montázs volt, amelyet 
gyakran alárendelt a részletek szim-
bolikus jelentésének. 

Eizenstein filmjének első változa-
tai felölelték a forradalom külön-
böző szakaszait a monarchia meg-
döntésétől a polgárháború befeje-
zéséig. A rendező azonban későbbb 
mégis úgy döntött, hogy figyelmét 
a hatalom átvételét közvetlenül 
megelőző eseményekre fordítja. A 
forgatókönyvben Eizenstein és társ-
szerzője, G. Alekszandrov nagy mér-
tékben követték John Reed könyvét: 
„Tíz nap, amely megrengette a vi-
lágot". 

Az első epizód a filmben, amely-
ben Lenin alakja is megjelenik, 
nevezetes találkozása volt a Finn 
Pályaudvar előtt a forradalmi nép-
pel. A reflektorok cikázó fényei 
megvilágították a munkástömeg 
egyes csoportjait és alakjait. Lenin 
határozottan fellép a páncélautó ke-
rekére, majd az autó tetejére. Az-
után a razliví kunyhó következik, 
de Lenin nem jelenik meg a képen. 
Egy másik jelenetben látjuk ismét: 
parókában vezeti félre az Ideigle-
nes Kormány kopóit. És végül lát-
juk őt a második szovjetkongresszus 
szónoki emelvényén — Lenin beje-
lenti a forradalom győzelmét. Az el-
ső epizódon kívül a többi inkább 
csak átvillanó részlet volt, a film 
egyébként is tele volt rejtvényszerű 
szimbolikával. 

Barnet és Eizenstein egy uráli 
munkást, V. N. Nyikandrovot sze-
repeltette Leninként. Nyikandrov 
külsőleg nagyon hasonlított Lenin-
re, de szerepét csupán látványos je-
lenetekben tudta ellátni. Nyikand-
rov arca, különösen, ha szemé is 
látható volt, azonnal elárulta, hogy 
nem Lenin. Majakovszkij elítélően 
nyilatkozott Eizenstein kísérletéről, 
bár más kérdésekben, főként a tör-
ténelmi pontosság kérdésében egyet-
értett vele. 

De már akkor sem értett Majakov-



Lenin egy lSlí-es filmhíradóban 

szkijjal mindenki egyet. Kirson, az 
ismert drámaíró ezt írta: „Lenint 
természetesen nehéz eljátszani, ez a 
feladat valóban csaknem teljesíthe-
tetlen. De ha mégis arra gondolunk, 
hogy az egész világon proletármil-
liók élnek, akik sohasem látták Le-
nint, de akiknek megvan a maguk 
meghatározott, Lenin nevével kap-
csolatos elképzelésük... és meglát-
hatják a mozivásznon akár a kevés-
sé hiteles Lenint is — akkor képze-
letükben továbbrajzolják Lenin 
alakját Ebben a kérdésben a néző 
saját művészete óriási szerepet ját-
szik." 

Majakovszkijnak igaza volt Nyi-
kandrowal kapcsolatban, ami a le-
nini téma megtestesítésének akkori 
szakaszát illette. Kirson viszont hitt 
abban, hogy jön majd olyan színész, 
aki képes lesz ,,a néző saját művé-
szetének" — azaz képzeletének — 
felkeltésére. 

Bizonyos időnek kellett eltelnie, 
amíg a szovjet filmművészet való-
ban méltóképpen meg tudta testesí-
teni Lenint. Meg kellett jelennie 
Csapajev és Makszim figurájának, a 
forradalom élenjáró hőseinek a mo-
zivásznon. (A Makszim-filmnek a 
tervek szerint volt egy olyan előze-
tes változata, amelynek során Mak-
szim nagy bonyodalmak után eljut 
Leninhez és beszélget vele). 

Dziga Vertov a harmincas évek 
közepén megteremtette legjobb, im-
már hangos dokumentumfilmjét: 
Három dal Leninről, (1934) amely-
ben a Leninről készített felvételek 
mellett már felhasználhatta a Lenin 
beszédeiről készített hangfelvétele-
ket is. A felvételek készítői bejár-
ták az egész országot, mások össze-
gyűjtötték a Leninről alkotott nép-
dalokat Egyes dalok közvetlenül be-
kerültek a filmbe, másoknak csak 
a szövege szerepelt, voltak olyanok 
is. amelyeket játékfi 1 mszerűen meg-
jelenítettek. A filmben szerepeltek 
dokumentumfelvételek az országban 

folyó szocialista építkezésekről, a 
Dnyeprosztrojról, Magnyitogorszk-
ról, a Fehér-tengeri csatornáról, sok-
sok szereplővel és jelenettel. Ez a 
film, mint Vertov írta: „az ember 
belső monológja, aki a régitől az új 
felé, a múltból a jövő fe lé rabság-
ból a szabad, kulturált élet felé ha-
lad, azé az emberé, akit a forrada-
lom feloldozott." 

A film valóban óriási sikert ara-
tott az egész szovjet nép körében. 
A vöröskatonák felvonultak a 
moszkvai utcákon, hogy megtekint-
sék a filmet, kibontott zászlóval, ze-
nekari kísérettel. A kezükben plakát 
volt: „Megyünk megnézni a Három 
dalt Leninről." 

A korai filmkísérletekben Lenin 
maga nem volt még igazi szereplő, 
a drámai konfliktus résztvevője. 
Alakjának lélektani elmélyítése, bel-
ső világának bemutatása még hátra-
volt. Csak akkor valósulhatott meg, 
amikor megjelentek az új színészek, 
a belső átélés mesterei, amikor a 
drámaírók elhatározták, hogy nem 
csupán másokat beszéltetnek Lenin-
ről, de a cselekmény részesévé te-
szik, megszólaltatják. így sikerült 
előrelépni a külső hasonlatosságtól 
a lenini jellem és belső világ igazi 
feltárása felé. 

N. ZAJCEV 



A JUBILEUMI ÉY K I T Ü N T E T E T T J E I 
Az Április 4-i ünnepségek egyik 

legszebb hagyománya, kulturális éle-
tünk eredményeinek számbavétele 
ebben az esztendőben különös jelen-
tőséget kapott felszabadulásunk ne-
gyedszázados évfordulójától. Nem-
csak egy év termésének „betakarí-
tásáról" tanúskodnak ugyanis ebben 
az esztendőben a díjak és kitünte-
tések, hanem felmérik a magyar 
filmművészet fejlődését a szocialis-
ta filmgyártás megteremtésétől, az 

államosítástól napjainkig, amelynek 
során a film, a magyar szellemi 
élet egy perifériás ágazatából, je-
lentőségében és fontosságában egyik 
központi területévé változott. Ami-
kor tehát köszöntjük a kitüntetette-
ket és sok szerencsét, további sike-
res munkát kívánunk nekik — 
egyszersmind egész filmgyártásunk 
egészséges és örvendetes fejlődésé-
ről, kimagasló eredményeiről is meg-
emlékezünk. 
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l. fokozata: 

F Á B R I Z O L T Á N 

Azt hiszem, a tárgyi-
lagosságra való törekvés 
legfőbb jele éppen az, 
ha valaki felismeri saját 
elfogultságát. És a leg-
szebb pillanatok közé 
tartozik, ha személyes 
érzelmek objektív igazo-
lást nyernek. 

Ha jellemezni akar-
nám Fábrit, mindenek-
előtt a következő cím-
szavakat írnám fel: a 
személyiség mindenkori 

összefogottsága: örökö-
sen „tréningben" van, 
minden pillanatban 
könnyedén összpontosít, 
s ez nem fárasztja, in-
kább pihenteti. Pontos-
ság: szinte legendás 
filmrendezői precizitása, 
ám ez nem valami szőr-
szálhasogatás. hanem 
magatartás: személyisége 

nem tűri a felemás hely-
zeteket. Szenvedélyes-

ség: nem ellentétben az 
előbbiekkel, mert a tisz-
taság szenvedélye. 

A róla alkotott hazai 
véleményeket még rövi-
debben össze lehet fog-

lalni: szidták, mert mo-
dern; dicsérték, mert 
konzervatív; dicsérték, 
mert modern; szidták, 
mert konzervatív. 

Valójában modern-e 
vagy konzervatív? A 
kérdés túlságosan vi-

szonylagos, nem tudnék 
rá egyértelműen vála-
szolni. Ami egyértelmű 
tény: máig aktuális, és 
nemcsak Magyarorszá-
gon. 

Többször tanúi lehet-
tünk meggyőző művészi 
megújulásának. Azért 
mondom meggyőzőnek, 
mert mindenik önmaga 
megkínlódott újraterem-
tése volt, egy tudatosan 
választott moralitás vas-
következetességére épült 
változtatási készség, il-
letve kötelezettség bizo-
nyítéka. Az esztétikum 
világában ritka morális 
tisztaság az övé: válsá-
gait mindig mélyen és 
őszintén átélte, kudar-
caiból mindig tanulni 
tudott, sikerei soha el 
nem szédítették. Talán 
ezért van, hogy szinte 
szimbólumává lett a fel-
szabadult magyar film-
művészet negyedszáza-



dának, kudarcokon-vál-
ságon túl is örökösen 
újra nekirugaszkodni 
képes vitalitásának, mo-
rális hitelének, hazai és 
nemzetközi sikerének. 
Háló nélkül dolgozott, 
mint minden igazi lég-
tornász, de a dobpergés 
halálos pillanataiban 
mindig biztos volt len-
dülete erejében, fogód-
zója biztonságában. 

Személyisége lassan 
ragyogni kezdett, ö ma-
ga némi gyanakvással 
vette tudomásul, hogy 
„tekintély". Miután 
megértette, hogy elke-
rülhetetlen, közéleti sze-
repet is vállalt. Illúziót-
lanul, de nem hitetlenül. 

ö volt az első „új" 
filmrendező az államo-
sítás után. Nem az 
egyetlen, aki a színház-
tól jött a filmhez, de 
közülük az egyetlen, aki 
teljesen a filmnek adta 
magát. Sokan nem értet-
ték akkor a döntését: túl-
ságos önbizalomra, vagy 
túlságos önbizalomhi-
ányra gondoltak. Senki 
nem bízott döntése mo-
rális hitelében. Első ön-
álló filmje, a Vihar 

után sem, bár ez már je-
lezte filmrendezői kvali-
tásait. Bizalmatlanul 
szemlélték a volt színészt 
és színigazgatót, aki mel-
lesleg kiváló grafikus és 
díszlettervező. Aztán 

következett Fábri mes-
terhármasa: az Életjel, 

a Körhinta, a Hannibál 

tanár úr. E három alko-
tása egyszeriben a nem-
zetközi figyelem előte-
rébe állította filmgyár-
tásunkat. 0 a sokféle 
csábítás veszélyes erőte-
rében sem ismétli ön-
magát; 56 mélyen átélt 
válsága után a Húsz órá-

-val megint új korsza-
kot nyit. Vitatott — és 
vitatható — kísérletek 
után mesteri tudását bi-
zonyítja a Pál utcai 

fiúk-kai. Ismét egyénit-
újat kezdeményez az Is-

ten hozta őrnagy úr-ral. 

Túlságosan elfogult 
vagyok vele szemben, 
semhogy minősítésére 
akárcsak kísérletet te-
gyek. Fellépése óta — ez 
köztudott — korszakok 
és divatok sora követte 
egymást a világ film-
művészetében; hatásaik-
tól természetesen az ó 
életműve sem mentes. 
Ám korszakokat és di-
vatokat átívelő teljesít-
ménye vitathatatlanul 
egyéni, és — legalább 
hazai filmtörténetünk 
szempontjából — vitat-
hatatlanul jelentős. 

Mint ember: teli kez-
deményező kedvvel, 
semmi jele rajta az öre-
gedésnek. További sike-
reket kívánunk neki 
mindnyájan, akik utána 

jöttünk, általa vagy ve-
le kezdtünk. Végtelenül 
sokat köszönhetünk ne-

ki. Máig mesterünk és 
barátunk maradt. 

NÁDASY LÁSZLÓ 
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I I I . (okozata: 

K O V Á C S 
A N D R Á S 

Politikus és művész. 
Kovács Andrással kap-
csolatban olykor vita tá-
mad, nem kell-e kicse-
rélni az egyik szót: po-
litikus vagy művész. 
Kétségtelen, hogy rá is, 
filmjeire is elsősorban 
ez a jelző illik: politikus. 
S ebben fiatalos szerte-
lenség és megfontolt böl-
csesség gyúródik egybe: 
érdekli minden, főként 
a világ legfrisebb ese-
ményei, s véleménye 
van mindenről, ki is 
mondja, szinte támadó-
an, a meggyőzés szándé-
kával, épp ezért mégis 
töprengve, gondolkodva, 
gondolkodásra serkent-
ve. ö maga is „nehéz-
ember", bár meghallgat 
minden ellenkezést és 
türelmesen válaszolgat 



rá: életeleme a vitatko-
zás. Vitatkozik a film-
jeiben, vitatkozik a film-
jeivel; ' vitatkozik már 
előzetesen, s utána be-
járja az országot, ha te-
hetné, talán minden elő-
adás után odaállna a 
közönség elé: vitatkoz-
zunk! 

És művész is. Üj, 
egyéni stílust teremtett. 
Első jellemzője a köz-
vetlenség, a mindennél 
erősebb bensőségesség. 
Élő, feszült a kapcsolat 
felvevőgépe és a szerep-
lők, a szereplők gondo-
latai között. Ajkakról 
lesi el, bányássza elő a 
dondolatokat, mint a 
Nehéz emberekben, szi-
kével hatol a lelkiisme-
ret mélyére, mint a Hi-
deg napokban, hamleti 
töprengéseket tár föl, 
mint a Falakban, a ré-
vület alól a tudatot hoz-
za a felszínre, mint az 
Extázisban. Rámenős-
ségéből következik erős 
drámai hatása. Publi-
cista, mint Godard. 
Csakhogy komolyabban, 
felelősebben, együttér-
zöbben. Kovács vivi-
szekciójának tárgya a 
ma, s benne ő maga. Ér-
velése az értelmet és az 
érzelmet egyaránt meg-
célozza, gondos terv sze-
rint építkezik, hogy a 
laza improvizáció lát-
szatát kelthesse. Fene-
gyerek ő is, akárcsak 
Godard; de nem kívül-
álló. Voltaképpen lírikus: 
azt tárja föl, amint ön-
magával győszködik, 
hogy magával ragadjon 
és meggyőzzön. Az új 
magyar filmet ő nevez-
te el cselekvő filmnek. 

Politikus, mert mű-
vész. Művész, mert po-
litikus 

ZAY LÁSZLÓ 

oé DCoimth-dif 

I I I . (okozata: 

S Z É C S É N Y I 
F E R E N C 

Mielőtt kimond vala-
mit, félórát töpreng. Mi-
előtt kitalál egy beállí-
tást, egy napion át rág-
ja magát. Mielőtt meg-
dühödik, egy egész he-
tet hallgat. És mielőtt 
megcsinálta volna a 
Hannibál tanár úr-at 
(1955-ben) tizenhat évet 
várt. Lent kezdte, abban 
a rokonszenves mélység-
ben, ahol nem tehet 
mást a sorsától kisze-
melt művész, mint ta-
nul, figyel, ugrásra ké-
szen gyűjtöget, és készü-
lődik. Félreértés ne es-
sék, ez a mélység Szé-
csényi elbeszélésében 
nem gorkiji — inkább 
egy hatalmasra duz-
zasztott anekdota, tele 
túlcsorduló tapasztalat-
tal és hittel. Most negy-
vennyolc éves —, de ál-
lítom, hogy még mindig 
nem lépett túl az avant-
gardista kamaszok lel-
kesül tségén (ez nem 
fényképezési stílusára 
értendő!); néha megszé-
gyenítően jobban hisz 
mindenkinél abban, 
amit csinál és ez a kör-
nyezetének egyenesen 

kínos. Azt írom fentebb, 
hogy fényképezés. Rossz, 
csapnivalóan rossz ez a 
kifejezés, bár a techni-
ka jelenvaló. Mégiscsak 
fényképez, exponál, hí-
vókról, szűrőkről kell 
tárgyalnia — és ahogy 
látom az érdekli legke-
vésbé a fimből. Nagyon 
érti a dolgát, a lehető 
legszentebben rutinos, 
de ezzel mit sem foglal-
kozik, nem is érdekli. 
Szécsényinek úgy van 
rutinja, félelmetes szak-
mai tapasztalata, mint 
a tenoristának hangja. 
Ha a szakmai hozzáértés 
isteni adomány, veleszü-
letett biológiai tényező 
— hajlamosak vagyunk 
ezt lebecsülni, legyinte-
ni rá, és milyen átkozott 
ostobaság ez. Az ő ru-
tinja tele van hittel, ha 
boldogtalannak látom 
(nem egyszer annak lá-
tom) kétségbe van esve 
talán, mert fél, hogy 
nincs meg a hite. 

Ha nem tud hinni ab-
ban a filmben, amit csi-
nál, szenved. Egy esz-
tendeje vagyok össze-
zárva vele, abban a 
mozgó karanténben, 
amit filmkészítésnek 
neveznek; egy esztende-
je látom őt közvetlen 
közelről, és néha van-
nak pillanatok, amikor 
azt hiszem, ismerem őt. 
Rengeteget vitatkozunk, 
gyűlölködünk és néha-
napján szeretjük is egy-
mást, ugyanazt akarjuk, 
de ehhez kell a vegy-
tiszta indulat, különben 
mit sem ér az egész .. . 
Félő, hogy a nekrológok 
stílusa lengj át ezt a pár 
sort, mindig így van ez, 
ha ünnepélyesek aka-
runk lenni és a tárgyila-
gosság kedvéért ilyen-



kor felsoroljuk az illető 
munkáit. Nem akarom 
ezt az alkalmat tárgyi-
lagossá degradálni — 
nagyon is élő művészről 
van itt szó —, de emlé-
keztetőnek hadd sorol-
jam munkáit: Hanni-
bál, Édés Anna, Vasvi-
rág, Két félidő a pokol-
ban, Hideg napok. Vi-
rágvasárnap — a fekete 
és fehér színeknek egé-
szen vad orgiája, a ka-
rakteresen körülrajzolt 
alakok, durván rögzített 
tájak jellegzetesen elő-
adott, utánozhatatlanul 
egyéni látomásai ezek, 
ki gondolta volna, hogy 
ennyiféle fekete és fe-
hér szín van. Külön kell 
beszélni arról a filmről, 
amit a magyar filmek 
közül én a legjobban 
szeretek. Hogy szaladnak 
a fák! Talán ebben a 
legszécsényibb a Szécsé-
nyi. Itt találkozott bol-
dog, boldogtalan szim-
biózissá a sárszentmihá-
lyi szegényparaszt múlt 
és a mai fehér Ford Es-
cort kocsi. (CU 9900) 

Mostanában egyre in-
dulatosabb és egyre töp-
rengőbb, végképp kiala-
kult a sajátosan egyéni 
gondolati világa, ma 
már többet akar mon-
dani a képeknél. Szen-
ved attól, hogy múlik az 
idő és nem mondott el 
mindent, a mindent nem 
mondta el, ami a teljes-
ség rá kiosztott része. 
Hadd közöljön itt telje-
sen egyéni véleménye-
met abból az alkalom-
ból, hogy Kossuth-díjat 
kapott: rendeznie kelle-
ne. 

SZÁSZ PÉTER 

c4 DCdiudk-díj 

I I I . fdkdmla: 

S Z I N E T Á R 
M I K L Ó S 

Munkájában az egy-
szerűségre való szünte-
len törekvést értékelem 
a legtöbbre. Rendezései 
—, amelyekért most 
Kossuth-díjat kapott — 
mentesek minden nagy-
képűségtől; nincsen ben-
nük látványos stílusbra-
vúr sem, és főként 
hiányzik az a kritikátlan 
belefeled kezés a meglelt 
egyetlen gesztusban, ami 
oly sok rendezőnket ön-
maga epigonjává teszi. 
Mindig a legegyszerűbb 
megoldást keresi — ez a 
titka megnyugtató rea-
lizmusának, és mindig 
az adott mű sajátos ka-
rakteréből, mondhatni 
belső funkciójából indul 
ki — ez pedig talán an-
nak magyarázatát adja, 
hogy miért nincs egyet-
len műfajhoz, egyetlen 
irodalmi, színpadi, vagy 
filmirányzathoz kötve. 
De éppen ezért tud egy-
forma magabiztossággal 
dolgozni színpadon és 
filmen, az operában és 
a televízióban; ezért 
nyúl egyforma örömmel 
klasszikus alkotásokhoz 

is meg maiakhoz, stili-
zált hangvételű művek-
hez vagy népiesekhez. 

Láttam táncjátékot 
rendezni, a Csodálatos 
mandarint, amelynek 
során el tudott mélyül-
ni a Bartóki zene elvon-
tabb világába és láttam 
Sánta Ferenc három 
novelláját, amely ko-
runk legvéresebb való-
ságát, a fasizmust állí-
totta legnyersebb való-
jában a képernyőre. Lát-
tam Dürrenmatt Balese-
tét a maga ironikus fel-
hangjaival, és láttam 
keze nyomán megele-
venedni Sartre drámá-
ját, a Temetetlen holta-
kat, amelyben híven 
követte az író áttételes 
valóságlátását. Amikor 
az Ember tragédiáját 
rendezte, a szakmában 
mindenki rendkívüli att-
rakciót, soha nem volt 
bravúrt várt tőle (s né-
melyek csodálkoztak is, 
hogy elmaradt); engem 
maximálisan kielégített 
azzal, amit adott: a ma-
dáchi mű átgondolt és 
közérhető, a televíziós 
műfaj szabályait mesz-
szemenően figyelembe 
vevő adaptációjával. 

Hiányzik belőle min-
den hajlam a sznobéri-
ára. Nincsenek zseni-
alürjei. Populáris rende-
ző akar lenni; megfelel-
ni annak a számtalan 
jogos elvárásnak, amely-
lyel a televíziónézők 
ezer fejű tábora e mű-
sorközlő apparátus felé 
fordul; megfelelni a tö-
megművészet és a nívós 
szórakoztatás követel-
ményének, amelytől nem 
idegen — és talán egy-
re kevésbé lesz azzá — 
a magasrendű artiszti-
kus megformálás igénye. 

LUKÁCSY ANDRÁS 



Ordzmti műixéizrk: 

J A N C S Ó M I K L Ó S 

A magyar kultúráinak 
aligha van még egy 
olyan élő alakja, akinek 
neve annyira ismert 
lenne határainkon túl is 
mint Jancsó Miklósé, 
akinek műveiről, pályá-
járól annyi könyv, ta-

' nulmány, cikk, vita je-
lent volna meg keleten 
és nyugaton, mint az 
övéről. Neve a legna-
gyobbak — Antonioni, 
Bergman, Fellini, Go-
dard mellett él a film-
értők és filmbarátok tu-
datában, s működése 
annyiban is hasonlatos 
az említettekhez, hogy 
— úgy látszik, ez közös 
sorsa a modern film 
nagyjainak — tábort és 
ellentábort teremtett 
maga körül. S Jancsó 
Miklós művészi látás-
módja a maga eredetisé-
vel, szuggesztivitásá-
val, újszerű esztétiku-
mával — nem indoko-
latlanul világjelenség. 
Filmjei sorában a ma-
gyar nép históriai élmé-
nyeiből teremti meg sa-
játos művészi modelljeit, 
amelyek egyszerre vilá-
gítanak bele a történel-
mi harcok szerkezetébe, 
a hatalom mechanizmu-
sába és fejezik ki Jancsó 
szenvedélyes tiltakozá-
sát az ember és a humá-
num minden megnyo-

morítása, lealacsonyítá-
sa, minden önkény, ha-
talmaskodás ellen. Jan-
csó szemléletében, kon-
cepciójában a történe-
lem osztályharcos mar-
xista szemlélete találko-
zik a kiélezett egziszten-
ciális helyzetekhez va-
ló vonzódásával, (ami 
nála az emberi autonó-
mia mérőműszerének 
szerepét tölti be) és a 
tipizálás sajátosan mo-
dern, huszadik századi 
módszerével: a már em-
lített modellezéssel — 
amely egy markánsan 
egyéni, a konkrét és az 
absztrakt új viszonyla-
tait megteremtő kép 
nyelvén, képi stilizáció-
val jelenik meg. 

Jancsó egyes alkotá-
sairól lehet vitatkozni 
— életművének úttörő 
jelentőségét elvitatni 
azonban nem lehet. S a 
kritikus, aki már lelke-
sedéssel is üdvözölte, vi-
tatkozott is vele mun-
kássága során, most 
hadd köszöntse szemé-
lyes vallomással. Rangot 
adott hivatásának, a szó-
nak egy magasabb, nem-
zeti kultúrát teremtő ér-
telmében is; s a magyar 
filmkritika funkcióját, 
jelentőségét is megemel-
te műveivel. 

GYERTYÁN ERVIN 

M A K K K A R O L Y 

Furcsa dolog az első-
ség, az úttörés érdeme 
a művészetben. Van, aki 
valami újat próbál, s 
már a kísérlet is közfi-
gyelmet kelt, az érdek-
lődés tisztelettel szem-
léli a legkisebb ered-
ményt is. Másoknak vi-
szont ismét és ismét utó-
lag kell felfedeztetni, 
hogy valami újat, va-
lami mást akart, mert 

akkor, amikor a mű 
megszületett, talán nem 
is nagyon figyeltek rá. 

Makk Károly bizony-
nyal a művészi újítók-
nak ebbe az utóbbi cso-
portjába tartozik. Most 
tudjuk értékelni igazán, 
mit jelentett az ő víg-
játéki stílusa az ötvenes 
évek első felében, ama 

a Liliomfi képviselt Ma 
már tudjuk, hogy a Ház 
a sziklák alatt a magyar 
pszichológiai filmdrá-
ma olyan jelentkezése, 
amely korábban csak 
szerény kísérletekkel 
vagy érzelmes melodrá-
mákkal volt képviselve 

filmművészetünkben. 
Azután elkészült a 39-
es dandár, s a Magyar 
Tanácsköztársaság har-
cainak első igazán szín-
vonalas filmbeli ábrá-
zolását üdvözölhettük 
benne. Még leginkább a 
Megszállottak határkő 
jelentőségéről szoktak 
beszélni. Igen sokan in-
nen eredeztetik — s 
nem jogtalanul — a 
magyar filmművészet, 
remélhetőleg most is 
tartó, felfelé ívelő fák-
lyáját. 

S az azóta eltelt majd-
nem egy egész évtized? 
Kétségtelen, nem ilyen 
gazdag — az akár csak 
utólag igazolható — si-
kerekben Ám, hogy 
egy alkotói életpálya mi-



lyen személyes és közös-
ségi összetevők eredője-
ként fut felfelé, vagy 
tesz kényszerű vargabe-
tűket, az még utólag is 
csak nehezen kielemez-
hető. Egy bizonyos, 
„Makk tanár úr" — hi-
szen több mint egy év-
tizedes főiskolai tanár-
kodás is áll már mögöt-
te — sokszínű és érde-
kes egyénisége, olyan ér-
téke a magyar filmmű-
vészetnek, amit hosszabb 
távon nehéz nélkülözni 
éppen a legjobbak kö-
zött. Munkásságának ez 
a mostani hivatalos el-
ismerése remélhetőleg 
újabb ösztönzést ad szá-
mára is. S talán nem 
kell sokáig várni, hogy 
ismét egy Makk-film 
adjon nehezebb leckét a 
kritikusoknak, hiszen 
éppen régi terve megva-
lósításán dolgozik: for-
gatja Déry Tibor Szere-
lem című művének film-
változatát. 

BERNATH LÁSZLÓ 

H E R S K Ó J Á N O S 

Herskó Jánosnak szinte 
minden filmje — polé-
mia. A pályakezdés lá-
zában az egykori, fehér-
telefonos magyar filmek 
világával és szellemisé-
gével vitázik. Első „sa-
ját" filmjével, a Gelléri-
novellák varázsát őrző, 
hiteles és mégis lebegő 
Vasvirággal a földhöz-
ragadt munkásábrázo-
lással, vitázik a szűken 
értelmezett realizmus-
nak nem elvével, hanem 
sok fiaskót eredménye-
ző gyakorlatával. S vita-
film volt a Két emelet 
boldogság is, ha akkor 
talán fel -em fedeztük, 
hogy az: a jelen ünne-
pélyességét humortól őr-
ző hivatalossággal, s a 

lenné kasztráló humor-
iparral vívott. S mikor 
társadalmunkban, nem-
zedékünkben is legma-
gasabbra csaptak a vi-
ták hullámai, Herskó a 
maga érveit a Párbe-
szédben adta közre, mint-
egy elindítva ezzel a 
társadalmi analízis és a 
publicisztikusabb film-
nyelv kialakításának 
előmunkálatait. 

Ha van film, amely 
folytatást igényelt és 
ígért, a Párbeszéd az 
volt. És Herskó mégis 
másokra bízta a meg-
kezdett út folytatását, ö 
tovább vitatkozott. Vi-
tatkozott saját nemzedé-
kével és a hatvanas évek 
elejének valóságlátásá-
val is: a Szevasz Vera 
nemcsak kérdésfeltevé-
sében, de ábrázolási 
módszerében is új utak-
ra tér. 

Mivel a járt utat 
Herskó mindenkor szí-
vesen hagyta el a járat-
lanért, soha nem alko-
tott „hibátlan" filmet. 
De filmjeinek sokszor 
vitatott elemei is izgal-
masabbak voltak — ép-
p>en polemikus tartal-
muknál fogva — nem 
egy vitathatatlan alko-
tásnál. Kortársai, sőt né-
hányan a nála fiatalab-

bak közül is terjedelme-
sebb rendezői oeuvre-
rel rendelkeznek. De 
Herskó teljesítményét, 
művészi egyéniségét 
nemcsak filmjei tükrö-
zik. Pontosabban: nem-
csak saját filmjei. Hi-
szen, nem egyéniségé-
nek — de közéleti ér-
deklődésének, társadal-
mi felelősségérzetének 
bélyege rajta van az ál-
tala vezetett stúdió film-
termésén, és az általa 
nevelt főiskolás és már 
nem főiskolás fiatal fil-
mes gárda munkáján is. 

FÖLDES ANNA 

R É V É S Z G Y Ö R G Y 

Arcképvázlat harminc 
sorban? De hiszen ez le-
hetetlen! Mert ha pél-
dául csak a műfajokat 
sorolom fel, melyek kö-

zött Révész György vá-
logatott, már az nagyobb 
terjedelmet igényelne. 
Ez a művész sohasem 
ismétli önmagát. Leg-
feljebb a következetes-
ségében, a makacsságá-
ban. Mert makacsul val-
lotta például, hogy bár-
milyen nehéz, érdemes 
filmszatírát rendezni. 
Egyike volt annak a két 
rendezőnek, aki a fel-
szabadulás után Lata-
bár Kálmán művészeté-
re készített játékfilmet. 



(Micsoda éjszaka). Fil-
met rendezett, mégpe-
dig szatírát, Feleki Ka-
millal (A megjelelő em-
ber). Vállalt drámát, 
film-musicalt, vállalt 
bukást, s ami még nehe-
zebb: vállalta a sikert is. 
Értelmes humora van, 
teli van érzelemmel, de 
ebbe az érzelembe min-
dig belekeveredik egy 
kesernyés, fanyar íz. 
Hallgatag ember. Megy 
a maga útján, s közben 
megrendezi az Angya-
lok földjét, mely végig-
száguldja a világot s 
nagydíjak kísérik. Kas-
sák Lajos valódi világát 
és képzeletét álmodta 
filmre ebben a modern, 
mestermívű alkotásban. 
Ennek nyolc esztendeje. 
Azóta tovább válogatott 
a műfajok között Az 
Egy szerelem három éj-
szakájá-val ő teremtette 
meg az új magyar film-
művészet „musical-tra-
gedy"-jét. Jóval túllé-
pett az eredeti, a színpa-
di alkotáson. De makacs-
sága és következetessége 
legutóbbi filmjéből de-
rült ki legplasztikusab-
ban. Mindenki mosoly-
gott, fejét csóválta, hi-
tetlenkedett, amikor 
Révész György közölte, 
hogy filmet rendez Ka-
rinthy nem utánozható 
remekművéből, mely-
nek címe: Utazás a ko-
ponyám körül. Senki 
sem bízott ebben a 
filmben. Az első pilla-
nattól kezdve csak ő 
maga hitt benne. Aztán 
a film meggyőzte a hi-
tetlenkedőket is. Révész 
György, elmaradhatatlan 
pipájával a szájában, 
csak mosolygott, s al-
kalmasint azt mondta. 
— morogta — amit 
ilyenkor szokott: Hit 
nélkül nem lehet csinál-
ni, de nem is érdemes. 

DEMETER IMRE 

Z S U R Z S É V A 

Együtt „nőtt fel" a 
magyar teevízióval. Kez-
detben mindent kipró-
bált, s próbál ma is, ke-
resve, a jó témák, a jó 
forgatókönyvek mellett, 
a kifejezés új módjait, a 
televízió még fel nem 
tárt lehetőségeit is. 

ö rendezte a Nő a ba-
rakban-1, az első feszti-
vál-díjas magyar tévé-
drámát. Neve azóta is 
többször tűnik fel a 
fesztiválokon a díjazot-
tak között. A tévé-drá-
ma minden fajtájánál, 
minden tévé-játéktípus 
kialakulásánál ott talál-
juk Zsurzs Éva kézje-
gyét. Kéoernyőre vitte 
Petőfi vígeposzát, A 
helység kalapácsát olyan 
pompás megoldásban, 
hogy ez mindmáig pá-
ratlan verses tévé-játé-
kunk. ö rögzített először 
magyar tévé-filmre an-
tik tragédiát, Szofoklész 
Elektráját szerencsésen 
hidalva át a tragédia ha-
gyományos előadásmód-
ja és a képernyő igényei 
közötti ellentmondáso-
kat. ö készíti el a Pél-
dázat több részét, új 
jellegzetesen televíziós 
műsortípust kísérletez-
ve ki a sorozattal. 0 
rendezi az Ütőn-1, ezt a 
minden ízében mai és 
közéleti játékfilmet és ö 

teszi a nézők millióinak 
élménnyé a Mondd a 
neved-et, az emlékezetét 
vesztett szovjet kisfiú 
hazatalálásának igaz 
történetét. 

Zsurzs Éva stílusa 
mindig a téma, a szer-
ző, a műfaj stílusa. Esz-
közeit, egyéniségét alá-
rendeli a műnek, az író-
nak. Hihetetlenül sokol-
dalú ma is, amikor már 
jobbára csak drámai 
műfajokkal foglalkozik. 
Kedveli a költői képe-
ket. Szívesen dogoz fel 
munkásmozgalmi, poli-
tikai témát. Nem ide-
genkedik a groteszktől, 
Sőt az operettől sem. 
Minden műfajt másképp 
csinál, mégis meg lehet 
ismerni munkáját. 

VILCSEK ANNA 

<A (Balázs (Béla-díj 

I. {okozata : 

L A T I N O V I T S 
Z O L T Á N 

Latinovits Zoltánt — 
a tehetségen felül — 
művészetének, életének 
szabálytalansága emeli 
legnagyobb színészeink 
közé. 

Ezalatt nem azt ér-
tem, hogy főiskolai ta-
nulmányok nélkül, mér-
nöki diplomával és pes-
ti kutatóintézeti meghí-
vással a zseoében ment 
el tizenöt évvel ezelőtt 
Debrecenbe segédszí-
nésznek; 

Nem is arra gondolok, 
hogy öt évbe sűrítette, 
ami másoknál két évti-
zed, és nem „hiányzó 
szerepkörre", protektori 
ajánlólevélre, vagy a 
„próbáljuk ki" kísérleté-
vel került Budapestre, 
hanem azért, mert a 
drámairodalom nagy 
szerepei hívták-vonzot-
ták őt magukhoz; 



arra sem gondolok, 
hogy rövid idő alatt 
megtanulta a színpadi 
beszédet, segédszínész-
ből egyik legjobb dik-
ciójú színészünkké lett, 
ráadásul olyan mozgás-
kultúrát alakított ki, 
amellyel pályatársai kö-
zül kevesen rendelkez-
nek; 

még arra sem gondo-
lok, hogy lázas életében, 
száguldásaiban a mun-
ka, a gyötrődés nehéz 
óráiban is, mindig van 
ereje ahhoz, hogy játé-
két szellemi kontroll 
alatt tartsa, és az érte-
lem-irónia-szenvedély-
tárgyilagosság egységét 
valósítsa meg szerepei-
ben; 

arra sem, hogy mind-
ez — színpadi teljesít-
ményeit ezúttal nem is 
említem —, olyan alakí-
tásokhoz vezették el, 
melyek híven mutatják 

jellemformálásának 
rendszerét, tehetségének 
hatalmas skáláját: a 
Szegénylegények Veszel-
kája, a Hideg napok Bü-
kyje, a Tóték őrnagya, 
az Utazás a koponyám 
körül Karinthyja; 

még arra sem, hogy 
tele van többek szerint 
egzaltált, de igazában a 
gyorsan égő alkatából 
kisugárzó, s ezért nekem 
rokonszenves lázzal, 
daccal-elviselhetetlen-

séggel, a mindúntalan 
újrakezdés kockázatvál-
lalásával, s hogy ebből 
a magatartásból előbb 
vagy utóbb, de mindig 
egy új nagy alakítása 
születik. 

Arra gondolok, hogy 
mindezzel együtt egy 
színészi korszak élő ki-
hívásaként lett egyik 
legnagyobb színészünk, 
aki ma a i nagy a r színé-
szetben a legtöbb mű-
vészi izgalmat nyújtja. 

SÁNDOR IVAN 

H O R V Á T H Á D Á M 

Első önálló rendezése 
a Televíziónál: egy öt-
perces adás a hét könyv-
újdonságairól, valami-
kor 1958-ban. Először 
akkor olvasható a neve 
a képernyőn, amikor el-
indul a Zenekedvelő 
Gyerekek Klubja a si-
ker útján. További mun-
kái — mindenekelőtt az 
értékes zenét immár fel-
nőtteknek népszerűsítő, 
játékos Zenélő Órák — 
is azt bizonyítják, hogy 
szinte „egyből" rájött a 
televíziózás egyik alap-
vető hatáslehetőségére: 
az intim, oldott, a néző-
vel kontaktust teremtő 
hangvételre. Kiemelke-
dő riportjait — pl. az 
Állami Népi Együttes-
ről, a Budapesti Kórus-
ról — is ez a nagyképű-
ségtől, szakmai fölény-
től és zsargontól, száraz 
didaktikától irtózó ma-
gatartás jellemzi. 

Sokáig úgy tetszik, 
hogy tevékenysége a 
különféle zsánerű zene-
pedagógiai műsorokra 
korlátozódik. Holott már 
akkor „belekóstol" a té-
véjátékba, egy irodalmi 
adásban Mrozek: A do-
bos kalandja" c. elbeszé-
lésének adaptációját 
rendezi. Minidráma ez, 
és Horváth Ádám az 
egyik legnehezebb mű-
faj, a rövid novella te-
levíziós mesterévé vá-
lik, meglepően hamar. 
Hunyady Sándor Cukor-
bűj-a, Rónay Éjszakai 
vendég-e, Hemingway: 
A bokszoló-ja (Erdőszé-
len címmel), Karinthy 
Hasműtét-je olyan jele-
netek, melyeken nem ér-
ződik a transzpozíció: 
az eredeti hatásban és 
hőfokon tolmácsolják 
az írást (és nemcsak il-
lusztrálják), megcáfolva 
hiedelmünket, hogy a 

közegváltás törvénysze-
rűen szegényíti az ere-
detileg prózai művet. 
Horváth úgy tud sűríte-
ni, kiemelni, hangsú-
lyozni s tömören jelle-
mezni, hogy nem szorul 
kényszerű kompromisz-
szumra. Hosszabb léleg-
zetű produkciókban is 
bizonyítja rátermettsé-
gét: Heltai-estet rendez, 
Csurka-novellát filme-
sít meg (A ló is ember). 
plasztikus eszközökkel 
eleveníti meg a képer-
nyőn Bencsik: Az Írno-
kok kálváriájá-t, Mur-
ray Schisgal kétszemé-
lyes drámáját (A gép-
írók), Hubay egyfelvo-
násosát (Mint a gyü-
mölcs a fán). Rendezői 
habitusát az egyszerű-
ség és a jó ízlés jellemzi, 
a kifejezés pontossága 
és finom árnyalása. 

Negyvenéves. A Te-
levízióban a Művészeti 
Főosztály főrendezője. 
A muzsika népszerűsíté-
sét s a jó irodalmat 
szolgálja. Sokoldalú 
művész, nagyon biztató 
jövővel s máris ered-
ményes múlttal, mely-
nek elismerése a meg-
érdemelt Balázs Béla-
díj-

HEGEDŰS TIBOR 

A Balázs Béla-díj I. 
fokozatát kapták még 
Gink Károly és Rév 
Miklós fotóművészek. 

A n . fokozattal tün-
tették ki Csákány Márta 
szinkron-rendezőt, Foky 
Ottó bábfilmrendezőt. 
Pal ás thy György játék-
film-rendezőt, Szécsényi 
Ferencné vágót, Vass 
Judit dokumentumfilm-
rendezőt. 

A m . fokozatban Bor-
sodi Ervin rendező, Fi-
filina József és Hoff-
mann Vladimir operatö-
rök részesültek. 



A LEN IN-ÁBRÁZOLÁS M Ű V É S Z I PROBLÉMÁI 
Eizenstein Október című alkotásá-

ban Lenin szinte észrevétlenül lép 
fel a páncélautóra: történelmi jelen-
tőségű szónoklatát villanásnyi ké-
pek idézik. A korabeli és későbbi 
kritikusok — Majakovszkij, Romm 
és mások — joggál bírálták a „civil" 
Nyikandrovot, Lenin megszemélye-
sítőjét amiatt, hogy csupán mozai-
kokból s jobbára külsőséges eszkö-
zökkel építi fel a kivételes jelle-
met, megfeledkeznek azonban arról, 
hogy Eizenstein néma-mozijában — 
a Patyomkinban is! — viszonylag 
kevés szerep jut a színésznek (vagy-
is az egyéni hősnek): az Október 
halhatatlan alkotója másfajta at-
rakciókkal teremt varázslatot. A le-
nini lendületet a beállítások vázla-
tossága ellenére is sikerült érzékel-
tetnie a rendezőnek: Iljics óriás a 
képeken, aki „újra szabja" az em-
ber útját a lobogó eszmével, szug-
gesztív erejével lélegezni, eszmél-
kedni, verekedni és élni tanítja a 
hatalom hadállásait meghódító pro-
letár tömegeket. 

Miképpen lehet továbbfejleszteni 
az Október hagyományait? Paradox 
helyzet: kizárólag úgy, hogy túl kel -
lett lépni a némafilm jelentős vív-
mányain s Eizenstein első törvé-
nyein. Ezt a feladatot főként a szov-

Jutkevirs : Lenin 

jet rendezőgeneráció második hullá-
ma vállalta magára. 

A minőségi változást mindenek-
előtt az jelentette, hogy a történelmi 
kaleidoszkóp Leninje helyét az em-
ber, a gondolkozó, a politikus, a ve-
zér foglalta el s a korábbi jelzése-
ket pontos és részletes motiváció 
hitelesítette. A rendezők igyekeztek, 
megkeresni a lenini hit gyújtópont-
jait, a cselekvés rugóit, a döntések 
indítékait s mozgalmas tablókon 
örökítették meg a sorsforduló állo-
másait is. Jutkevics (A puskás em-
ber, 1938; Szverdlov, 1940) a pátoszt 
és a látványt egyesítette; Romm 
(Lenin októbere, 1937; Lenin 1918-
ban, 1939) a derű oldott színeiben 
kereste Lenin közvetlenségének kul-
csát és vonzerejét. Mindkettőjüknél 
kifogásolhatjuk ma a didaktizmus 
és a tézisek zavaró felhangjait, de 
mindegyik alkotásban akadnak erő-
teljes részletek, találó megfigyelé-
sek, kitűnő epizódok. 

Sajnos szép számmal akadnak 
olyan művek is, amelyek vezércik-
kek téziseiből készültek s nélkülö-
zik a művészi általánosítás mindent 
átíorrósító szárnyalását. Csiaureli 
Nagy tűzfény-e (1938) az egyik leg-
jellemzőbb ilyen film. A Forrada-
lom előestéjét, a Szovjetek I. össz-

Lengyelországban Jutkevics: Lenin Lengyelországban 



Karaszik: Július hatodika 

oroszországi kongresszusának ese-
ményeit, a razlivi epizódot mutatja 
be — ám ahelyett, hogy a társadal-
mi mozgás eredőit kutatná, képes-
könyvek édeskés színeit vonultatja 
fel. Kerekre csiszolt „sztorit" ka-
punk, a jellemek és szituációk ele-
ven-lüktető feltámasztása nélkül. 

A negyvenes-ötvenes évek Lenin -
filmjei nem folytatták a Jutkevics— 
Romm vonulat jó hagyományait s 
a képi kifejezés nyelvét sem töké-
letesítik. Megszaporodnak az egy-
szerűsítő mesék, szürkébbek az in-
dulatok, a fekete-fehér figurák meg-
határozott dramaturgiai receptek 
szerint népesítik be a forradalmi 
harc roppant méretű sakktábláit. A 
Síuhe—Bátor (1942, Zarhi és Hej-
íic közös munkája) döccenőit némi-
leg menti a népi összefogás szük-
ségességét bizonyító tanító szándék, 
Csiaureli Feledhetetlen 1919-e (1951), 
Kalatozov Dzerzsinszkij-filmje (El-
lenséges vihar, 1953), Jegorov ők 
voltak az elsők című korrajza (1956), 
Dzigan látványos Prológja (1956) vi-
szont fellegekbe emelt Lenint állít 
elénk: e filmek kockáin minden 
mozzanatot csillogóan fényesre retu-
sálnak a rendezők s túlságosan sima 
síneken gördítik a cselekményt. 
Ekkoriban nem készül kiemelkedő 
Lenin-film: az alkotók különféle 
„szempontokhoz" igazítják mondani-
valójukat és eszközeiket. 

Érdekes ellentmondás — a törté-
netírás talán nem is fordított elég 
figyelmet erre a körülményre —. 

hogy a művészi megformálás, a szí-
nészi játék gyakran elválik az áb-
rázolt valóságtól és a bemutatott 
életanyag tartalmától: Scsukin és 
Strauh — a legkiválóbbak — olyan 
fokon képesek azonosulni a szerep-
pel, hogy még a sematikus fordula-
tokat is elhitetik. Scsukin markán-
sabb hőst formált: az ő Leninje sok-
színűbb, robbanékonyabb s mind-
emellett kiegyensúlyozottabb (Lenin 
októbere, Lenin 1918-ban), jóllehet 
Rcmm jónéhányszor meglehetősen 
szokványos szituációt teremt számá-
ra. Strauh főleg a megejtő közvet-
lenséget, a személyes varázst hang-
súlyozza (A puskás ember, Viborgi 
városrész, Szverdlov). Scsukin szín-
padias precizitással építi fel a jel-
lemet, minden apró mozdulatot elő-
re megtervez, alakítása ezért mai 
szemmel nézve is valamivel gazda-
gabbnak és fegyelmezettebbnek lát-
szik, mint Strauh egyébként ugyan-
csak kiváló teljesítménye. Strauh 
eszköztára az ötvenes években sok 
új színnel gazdagodott. A Történe-
tek Leninről című filmben néma 
„monológja" is beszédes, csöndes 
mozdulatlansága a szerénységet hoz-
za premier plánba. Sajnos, meglehe-
tősen sok a Scsukin és Strauh epi-
gon. Az ötvenes-hatvanas esztendők-
ben feltűnően sok színész keltette 
életre filmen Lenint (Kalatozov: 
Dzerzsinszkij — Kondratyev, Dzi-
gan: Prológ — Plotnyikov, Rajzman: 
Az életem árán — Szmirnov, Va-
sziljev: Október napjaiban — Csesz-
nokoc, Ermler: Az első nap — Ju-



Jutkevics: A puskás ember 

csenko, Rosal j: Borús reggel — Viny-
nyikov stb.); nevezettek csak rész-
ben ellensúlyozták a szóbanforgó al-
kotások művészi fogyatékosságait. A 
kivétel Kajurov alakítása a Július 
hatodika című Karaszik-filmben 
(1968). Romm elsősorban a cselekvő 
Lenint ábrázolta, Jutkevics a szer-
vező-irányító vezető lépéseit kísér-
te figyelemmel — Karaszik a mérle-
geléstől az elhatározásig vezető híd 
ívét rajzolta meg. A koncepcióval 
összhangban, a színész is a belső át-
alakulás folyamatát adta vissza — 
rokonszenves visszafogottsággal, az 
azonosulás magas fokán. 

De lapozzunk tovább a filmtörté-
netben: milyen jelek bizonyítják, 
hogy a szovjet művészek — régiek 
és újak — szakítanak a merev elő-
írásokkal és oldottabb színeket ke-
vernek a forradalmi múltat-felidé-
ző palettán? Már a témaválasztás 
is bizonyítja a megváltozott szándé-
kot, a „vissza az egyszerűséghez" di-
cséretes tendenciáját. Az új filmek 
középpontjában többnyire már nem 
a látványos csaták és mozgalmas 
ütközetek állnak, hanem a hétköz-
napi hősiesség izgalmas pillanatai, 
a hamu alatti parázs, a kevéssé moz-
galmas, ám éppen annyira küzdel-
mes belső csaták: a pátosz végre 
tartalommal telítődhetett meg. A 
friss sorozat legjobb darabjait — a 
kiérleletlenség bizonyos árulkodó 
mozzanatai ellenére — a hiteles élet-
szerűség, a „vízalatti áramlatok" in-
venciózus megjelenítése, a társadal-
mi viszonylatok igényes feltárása 
avatja élménnyé. A Lenin Lengyel-

országban (Jutkevics, 1966) és az 
említett Július hatodika képein nem 
a látvány ragad magával, hanem a 
lélek mélyen játszódó küzdelmes fo-
lyamatok. Egyre több rendező isme-
ri fel, hogy másfél óra alatt lehetet-
len mindent elmondani a forrada-
lom szervezőjéről, vezetői rátermett-
ségéről, személyiségének ellenállha-
tatlan varázsáról; ahelyett tehát, 
hogy címszószerűen megelevenítenék 
a magatartásforma összetevőit, in-
kább egyes tulajdonságokat emelnek 
ki, egy-egy jellegzetes vonásban ér-
zékeltetik a teljes jellemet. 

A témakör a fentebb említett el-
vek jegyében szélesedik ki: a rende-
zők az életút kevéssé ismert és 
elemzett fordulóinak analízisére is 
vállalkoznak. Nevzorov például Az 
XJljanov-család-ban (1957) Lenin if-
júságát, szimbirszki éveit mutatja 
be: kár, hogy Korovin, Vologya Ul-
janov megszemélyesítője koránál jó-
val érettebbnek és felkészültebbnek 
mutatja hősét s ezzel éppen a legiz-
galmasabb folyamat, a „lenini sze-
mélyiség" kialakulásának sokszínű 
bemutatásával marad adósunk. Ro-
konszenvesebb Jutkevics rendezői 
alapállása. Nála fordított a képlet: 
látszólag a tétlen Lenint ábrázolja, 
valójában azonban jelzéseiből is ké-
pes teljes portrét kibontakoztatni a 
tevékenység lázában élő emberről, 
aki a készülődés és pihenés óráit is 
ismerkedésre, elmélyülésre, tapasz-
talatgyűjtésre használja fel az okos 
v iselkedés követendő példájával 
szolgál. 

VERESS JÓZSEF 



Paradicsomi fák, mozgalmas vasárnapok 
A kritikus, aki meg-

szokta az utóvéd-csatá-
rozásokat, s legjobb hite 
szerint a végső ítéletki-
mondás jogát, nagynéha 
abba a szép, de sok két-
séget támasztó szerep-
körben találja magát, 
amikor megválaszthatja 
majdani viaskodásai-
nak tárgyát. Ebben az 
elővéd-pozícióban aztán 
kénytelen-kelletlen fel 
kell húznia magára a le-
hető legátlagosabb néző-
nek a kritikus számára 
kicsit szoros cipőjét. Így 
volt ez velem is, hogy 
Prágában jártam egy 
filmátvételi bizottság 
tagjaként, ahol a cseh-
szlovák filmgyártás 
utóbbi félévének termé-
séből tizenegy darabot 
láthattam 1970 február-

Mila Mysliková és Ivan Pa-
luch, Az agyontttött vasár-
nap című lilm főszereplőt. 

Rendező: Drahomira 
Vihanová 

Lucie Zulová, A szüzesség 
és a börtön című film fő-
szereplője. Rendező: Vaclav 

I.obnisky 

jáig bezárólag. Tehát a 
legújabbak,it. 

Mi volt az összbenyo-
másom? Röviden szólva 
az, hogy az olyan témák 
kerekedtek felül, ame-
lyekben a rendező és az 

operatőr formaérzéke és 
rnutatványkészsége szin-
te szabadon, ha nem el-
szabadultan érvényesül-
hetett. A vizualitás szug-
gesztiója olykor való-
sággal káprázatokat 



Jelenet Otakir Vávra Boszorkányper című filmjéből 

okozott. Elragadott a 
színek orgiájával terhes 
paradicsomkertbe, Gul-
liver kalandozásainak 
föld felett lebegő tarto-

mányába, egy széthulló 
személyiség röntgenátvi-
lágításának árnygomoly-
gásaiba, jövőből múlt-
ba, múltból jövőbe buk-

fencező tudományos 
burleszk-fantasztiku-

mokba. Ballada, zsoltár, 
allegorikus parafázs: az 
ilyenfajta műfaji meg-

Kard Nc 
gyfl 



vák és Jitka Nóvák ová, A paradicsomi fák 
nőiesei című ChytUová-filmbcn 

Jelenet Old rich l-lpsky: Megöltem Einsteint, uraim! 
című filmjéből 

sr 



Petr Tuíek: A külvárosi 
szent. (Középeit: Járostava 

VyslouHlovA) 

határozások is jelezték, 
hogy lebegünk a tétova-
ságok szféráiban. Holott 
nem szűkölködtünk a 
nagy, általános és örök 
emberi mondanivalók-
ban összekulcsolt kezek-
kel hajthattunk fejet az 
igehirdető bölcselemek 
előtt, amelyeket ezek az 
aradó képek rejtettek 
magukba. 

Egy pillanatnyi kétsé-
günk sem támadhatott 
viszont afelől, hogy új 
és már ismert tehetsé-
gekben igen gazdag ez a 
nagy hagyományú film-
gyártás, amelyet most 
erőteljes belső küszkö-
dés jellemez — önmagá-
val. A mesei és pszicho-
lógiai elvonatkoztatások 
úgy akarnak a közel-
múlt nehéz és bonyolult 
problémáira reagálni, 
hogy eléggé nagyfokú, 
kiváltképp a legérdeke-
sebb és a kidolgozásuk-
ban legértékesebb fi l-
mekben, az eltávolodás 
a mai realitásoktól, az 
épitő és alkotó tenden-
ciáktól. Meglehet, hogy 
az allegorizálások mö-
gött az alkotó belső 
konfliktusa jól kiele-
mezhető, de a formai 

Ver* CtrylUovi: A >»»< 
csórni fák syfimulr-jet 

eszközök halmazatában 
elhalványodnak ezek az 
indítékok, s főként a né-
ző figyelmében, miköz-
ben a már barokkosan 
túlburjánzó, túladagolt 
modernség megterhelé-
seit érzi magán. Re-
ménykeltő jelzései van-
nak azonban a nyíltabb 
és őszintébb hangvétel-

nek is, amelynek légkö-
rében mindezen alkotói 
tudás és mesterségbeli 
bravúr bízvást rálel a 
maga legjobb anyagára, 
a forma és tartalom 
egybehangzására, vagyis 
a művészi kifejezés egy 
valóban fejlettebb, szo-
cialista szintjére. 

Jól esett például az a 
kicsattanóan egészséges 
megszólalás, amellyel az 
elsőfilmes Jaroslav Pa-
pousek jelentkezett Ec-
ce homo, Homolka című 
filmjében. Papousek ed-
dig Milos Formán for-
gatókönyvírója volt, stí-
lusa jellegzetesen meg 
is egyezik Formanéval, 
csak talán még több 
benne a karakteriszti-
kus szókimondó szigorú-
ság és báj. Műfaji meg-
jelölése a filmnek volta-



nem valósuló szerelmi 
révbejutás kísérleteivel 

töltik. Bármennyire 
üdék, kedvesek és sze-
relmesek, elindultak 
azon az úton, amely Ho-
molkáék vasárnapjaihoz 
vezet. Papousek komi-
kuma megvesztegető, és 
ráadásul felszíre tár sok 
mindent, amit azért nem 
veszünk észre, talán bi-

A paradicsomi fák gyümöl-
csei cfmü film egyik jele-

nete 

zony még önmagunkon 
sem, mert olyannyira 
megszokott és közönsé-
ges. 

Vera Chytilová A pa-
radicsomi fák gyümöl-
csei című filmjén egy 
évig dolgozott. Ádám és 
Éva, valamint a tiltott 
gyümölcs, amely ezúttal 
háromszög alakot ölt, 
történetét mondja el, ál-
lítása szerint a modern 
ember érzelmi életének 
megfelelően. ötletei 
meghökkentőek, mulat-
ságosak, villódzóak, 
alakváltozók és kicsit 
túl enciklopédikusak, 
mert Fellini éppúgy 
megtalálható bennük, 
mint Louis Malle. Ope-
ratörileg, technikailag 
és laboratóriumilag is 
figyelemreméltó ez a tel-
jesímény, de a mű f i-
lozófiája aligha érdemel 
ekkora apparátust, így 
derülni, elcsodálkozni 
jó rajta, de — elmél-
kedni minek? 

Az agyonütött vasár-
nap szintén elsőfilmes 
rendező (nő) munkája, 
Drahomíra Vihanová-é. 
Egy fiatal katonatiszt 
alkoholmámorából éb-
redve, minden pénzétől 
és illúziójától megfoszt-
va számot vet elfuserált 
életének kilátástalansá-

képp nem több, mint 
hangulatkép, egy telje-
sen közönséges vasár-
napról. Homolka úr, egy 
prágai taxisofőr és csa-
ládja ennek a közönsé-
ges vasárnapnak a fő-
hősei, akikkel sem több, 
sem kevesebb nem tör-
ténik, mint ami velük a 
vasárnapokon mindig 
történni szokott, övék a 
legtökéletesebb kispol-
gári békesség és övék a 
„legtökéletesebb" egyet 
nem értés és összeférhe-
tetlenség. Örökös viszá-
lyaiktól visszhangzik a 
ház. S a történet, ha 
ugyan annak mondható, 
hátterében finoman 
meghúzódik egy szerel-
mespár esete, akik va-
sárnapjaikat a soha meg 

Drahomíra Yibanová: 
Az agyonütött vasárnap 



Jelenet az Eece homo, Homolka című filmből. Kendező Jaroslav Papousek 

iával, kapcsolatainak és 
érzelmeinek zavarossá-
gával. A történet a maga 
idő-, tér- és látomásjá-
tékaival alkalmat te-
remt a rendezőnő szá-
mára, hogy filmlátvány-
alakító képeségéről meg-
győzzön, de a mindent 
elborító keserűség még-
is elszürkítő rabigában 
tartja. 

A science fiction és a 
burleszk tarka elegye a 
Megöltem Einsteint, 
uraim.', Oldrich Lipsky 
filmje. Indul a jövőből, 
s eljut a századelő Prá-
gájába; a fantasztikus 
és a szecessziós motívu-
mok egymásmellettisége 
már egymagában gro-
teszk. Alapötlete azon-
ban ígéretesebb, mint a 
kivitelezés, bár egyné-
mely szituációja mulat-
tató. Egy bomba felrob-
banása a többi között 
különös ártalmat, okoz: 
a nőknek gyönyörű kör-
szakálluk nő. Semmi 
más nem segíthet, csak 
ha tudósok expedíciója 
visszaszáll a múltba és 
megkeresi és megöli az 
ifjú Albert Einsteint, 
akinek későbbi elméle-
ti tevékenysége vezetett 
el az atomrobbantásig. 

Ha tehát Einstein nincs, 
atomháború sem lehet-
séges . . . A bohózati ele-
mekben oly dús film 
végül is arra a helyes kö-
vetkeztetésre jut, hogy 
nem a tudomány a bű-
nös a pusztításért, ha-
nem azok, akik ilyen 
célokra használják. 

A csehszlovák film 
„új hullámának" egyik 
fiatal és tehetséges kép-
viselője, Pavel Juraéek 
írta és rendezte Swift 

Gulliver-regényének 
motívumaiból Egy eset 
kezdő hóhér számára 
című filmjét, amely zsú-
folt és bonyolult áttéte-
leken ébresztget allúzió-
kat — egy mai Gulliver 
tapasztalatai útján egy 
mai Laputában. A ren-
dezői nagyvonalúságot, 
a részletek érdekességét 
azonban megzavarják a 
koncepció rejtjelei. 

Otakar Vávra mester 
Boszorkányper című sok 
naturalista elemmel fel-
ruházott fi lmje a XVII . 
század végéhez tér visz-
sza, s bár jelenkori prob-
lémákra utal, csakis a 
romantikus-kosztümös 

filmtípus kedvelőinek 
szerez majd nálunk örö-

met. A szüzesség és a 
börtön egy idilli gonosz-
ság története, némi sza-
tirikus törekvéssel: ho-
gyan veszti el egy ti-
zenhatéves fruska a szü-
zeségét, aminek minden 
nyűgét és végül is dicső-
ségét a derék nagybáty-
nak kell — ártatlanul — 
elviselnie. A bátor kis-
asszony is mai érzelgős 
vígjátéki história, amely 
a törvénykezés fonáksá-
gait igyekszik kritizál-
ni, valamint a gyerme-
keikkel nem törődő el-
vált szülőket. A kisváro-
si szent a lumpen-vi-
lágból próbál kiragyog-
tatni némi emekedett 
szelídséget a gonosz és 
elvadult indulatok fe-
lett, de itt is a remény-
telenség lesz az úr. A 
vér nyomán krimi — 
egy aberrált lélek bűn-
cselekményeinek felde-
rítéséről. 

A felvonultatott ter-
més nem jogosít fel egy-
értelmű konklúziókra, 
de annyi vitathatatlan, 
hogy láthatólag van elég 
erő és tehetség, s bizo-
nyára szándék is, a ki-
bontakozásra. 

SAS GYÖRGY 



ARC 
Az arc, a politikai rendőrség ál-

tal körözött fiú arca lassan és bi-
zonytalanul ölt körvonalat a fény-
képen a hivóoldatban, fokozatosan 
élesedve, miként azt a negyvenné-
gyes sötét telet hívja elő emlékeze-
tünk. Az arc mindvégig szembenéz 
velünk Zolnay Pál filmjében, s mi 
nem tudjuk pontosan, inkább csak 
sejtjük, mi rejlik a lázasan fénylő 
tekintet, a vonások, a cselekedetek 
fiziognómiája mögött Mintha a film 
tükre, amely eredetileg egy megle-
hetősen saokványos ellenállási törté-
netet óhajtott visszaverni, az idő 
múlásával széttört volna, s a szilán-
kok hiányosan és szeszélyesen köz-
vetítenék a kronológiailag pontos 
valóságot, a cselekedetek okozati 
összefüggéseit Zolnay Pál filmjének 
széthulló dramaturgiai darabkáit 
összeilleszteni erős figyelmet kíván 
a nézőtől, a széttört tükör részecs-
kéi türelmes kirakós játék után ad-
ják csak ki az eredeti formát Egyes 
cserepek elvesztek, lyuk maradt a 
helyükön, képzeletünk egészíti ki a 
folytatást. 

A fiú megszökik a börtönből, 
fenyképes körözést adnak ki elle-

ne . . . Megpróbálja összekötni az el-
szakadt illegális kapcsolatot keresi 
az alkalmat, hogy tovább harcol-
hasson, de a veszedelmes arc csak 
veszélyt hozhat elvtársaira . . . Rej-
tezkedésre kap parancsot... A Fiú 
azonban megszegi az illegalitás sza-
bályait — életkorából fakadó nyug-
talansága, s a förtelmes külvilág 
nem kedvez a józan meggondolások-
nak —, felkeresi ellenálló barát-
ját . . . Tudomást szerez egy fegyve-
res akcióról, de a tett színhelyén 
már csak legyilkolt barátainak holt-
testét találja.. . Lelkifurdalást érez 
megmenekülése miatt, vakmerő, ön-
gyilkos gesztussal kézigránátot dob 
be egy nyilasház ablakán... A kol-
lektív cselekvés lehetőségeitől meg-
fosztott létezésének légüres terében 
fuldokolva, magáramaradottságában 
kapcsolatot keres, de provokátornak 
nézik és csaknem agyonverik. . . 
Szerelem ... Megnyugvás .. . Belső 
elzárkózás... S amikor már csak 
egy pár nap választaná el a felsza-
badulástól, egy detektív felismeri, s 
szenvtelenül lelövi, akár egy kiirtás-
ra szánt kutyát. 

Amikor azt írtam, hogy az Arc 

Koltay János a filmben 



cselekményének tükre széttört, nem 
fejeztem ki pontosan magam. Ezt a 
tükröt szándékosan földhöz vágták 
és széttörték. Köllő Miklós és Zol-
nay Pál forgatókönyve nem drama-
turgiai ügyetlenségből szerkeszt la-
zán és hézagosan, szinte csak jelzés-
szerűen, merész kihagyásokkal élve. 
Ez a film tudatos koncepciója. Nem 
egy bizonyos konkrét ellenállási tör-
ténetet kíván elmesélni, aprólékos 
indokokkal, izgalommal, gondosan 
feltárt összefüggésekkel, nem törté-
nelmi illusztrációt, nem publiciszti-
kát, nem patikamérlegen adagolt 
nemzeti önvizsgálatot. Az Arc meg-
próbál kiszakadni az események 
naptári valóságából, s egy magatar-
tásforma, egy élethelyzet, egy törté-
nelmi közeg jelképes ábrázolásává 
igvekszik emelni a nem különöseb-
ben egyéni bonyodalmakat. Nem a 
logikára apellál, nem a cselekmény-
vezetés feszültségére, hanem fogé-
konyságunkra, megérzéseinkre. A 
történet inkább csak ürügy, hogy 
foltszerű, impresszionista képet ad-
jon a tehetetlenség és elszigetelődés 
drámájáról, a terror fojtogató lég-
köréről. _ 

A camera stylo közismert, ma már 
túlságosan is közismert kifejezés a 
módszerre, amikor a rendező éppoly 
magától értetődő természetességgel 
használja a felvevőgépet, mint az író 
a töltótollát. A töltőtoll a fogalmi 
megközelítés képzetét társítja. Zol-
nay Pál rendező és Ragályi Elemér 
közös munkájára inkább a camera 
pinceau, az ecsetkamera elnevezés 
illenék. Filmjük ihletése többet me-
rített a festészetből, mint az iroda-
lomból. Az Arc szinte szavak nél-
kül, a szándékoltan szürke, szemcsés 
képek, a lüktető gépmozgások ecset-
vonásaival, a hangulatok szuggesz-
tiójával közvetíti mondanivalóját. Ez 
az érzékletes képi nyelv — éppen 
mert kizárólagosnak véli önmagát, s 
lebecsül minden más kifejezési mó-
dot — néhol már modorosságba té-
ved. mégis, kevés alkotást láthattunk 
a magyar filmművészetben, amely 
lúdbórőztetőbben idézte volna fel 
1944 végének sáros és véres valósá-
gát. 

A tükör szilánkjaiban felködlik az 
a latyakos, párás tél, rejtezkedő ut-
cáival, hulló vakolatú külvárosi há-
zaival. A nyilasokkal megrakott te-

herautók- fenyegetően vesznek a ho-
mályba. Sivárság a képen és sivár-
ság a szívekben. Az arcok olyan va-
lóságosan és esetlegesen derengenek 
fel. akár a cinéma direct módszeré-
vel örökítették volna filmszalagra. 
Az ismert színészek arca idegen, 
mintha először látnánk őket. A film 
hősökről beszél, de a romantikus pá-
tosz szikrája nélkül. Kiábrándító-
nak, lealázónak mutatja a világot, 
amelyben a tisztességes ember hős-
nek lenni kényszerül. Az Arc szürke, 
szivacsos képi anyagszerűsége mö-
gött, mintha Radnóti szavai kopog-
nának: 

„Oly korban éltem én e földön,/ 
mikor ki szót emelt, az bújhatott,/ s 
roghatta szégyenében ökleit, —/ az 
ország megvadult s egy rémes vég-
zeten/ vigyorgott vértől és mocsok-
tól részegen." 

Zolnay filmje inkább sugall, mint 
indokol. Feldúlt arcú asszony siet 
az utcán, homlokáról vékony vér-
csík csorog K i ez az asszony? Hon-
nan jön? Hová tart? Ki bántotta? 
Mindegy. Nem érdemes részletezni. 
Ebben a világban természetes, hogy 
valaki feldúltan siet az utcán és 
homlokáról vér csorog. A film a köl-
tői általánosítás magasságába sze-
retne felszárnyalni, megpróbálva sa-
játos jelképrendszerét kialakítani. 
Ehhez azonban nem egészen sike-
rült eltalálnia a kényes egyensúlyt, 
amelyben az ellenállási történetek 
közismert rekvizítumai és a saját la-
za ecsetkezelésű folttechnikája töké-
letes harmóniába olvadna. Mintha 
a tükörben eredetileg visszaverődő 
cselekmény túlságosan is konkrétan, 
túlságosan is hagyományos drama-
turgiával bonyolódott volna, hogy az 
apró szilánkokra való széttördelés-
ben ne érezzünk némi mesterkéltsé-
get. Nem a kihagyásos, festői stílus 
és az elvonatkoztatás zavar, csupán 
az. hogy az anyag természete és az 
ábrázolási mód nem teljesen fedik 
egymást. Ha a film nem utalna ilyen 
konkrétan egy bizonyos fegyveres 
akció történetére, talán nem lenne 
hiányérzetünk, amikor a logikai 
építkezésben törések mutatkoznak. 

Az alakok nem egyénített jelle-



rr.ek; jelképes értékű sakkfigurák 
egy meghatározott történelmi játsz-
mában. Szirtes Ádám a munkás-apa 
figurájában kivétel ez alól, csaknem 
szavak nélkül, tekintetével éreztet 
meg egy súlyos karaktert. Á fősze-
replő Fiú — név nélkül, így álta-
lánosságban, a Fiú — egy magatar-
tás, egy életérzés modellje. A szí-
nészvezetés technikája talán legin-
kább Jancsóéra emlékeztet, de itt a 
külső, leíró mozgásrendszer egy 
alapjában pszichológiai drámát pró-
bál piszi chológiai eszközök nélkül 
ábrázolni. A főiskolás Zala Márk 
szinte csak arcának fiziognómiáját 
kölcsönzi a figurának, az űzött és 
magányos kifejezést a tágult pupil-
lákban, a veszedelmes Arcot, ame-
lyet nem lehet levetni, amelyet mint 
gyógyíthatatlan leprasebet kell vi-
selnie haláláig. Drahota Andrea 
eléggé jellegtelen szerelmi szálat 
képvisel a filmben (a Fiú szempiont-

jából fontos dramaturgiai szerepe 
van)—.Drahota egyéniségéből azon-
ban mindig árad valami különös 
báj és titokzatosság. Cserhalmi 
György főiskolai hallgató rokon-
szenvesen formálja meg az ellenálló 
fiatal munkás alakját. 

Zolnav Pál fi lmje — bár néha az 
az érzésünk, mintha a mű maga is 
beleveszne a szándékosan választott 
szürke színek egymásbamosódó ár-
nyalataiba — erőteljes és józan köl-
tészetet sugároz, a dokumentációs 
stílus költészetét. Lehet, hogy túlsá-
gosan is komoly megpróbáltatás elé 
állítja a nézőt, amikor rázúdítja az 
eseménymozaikokat, s megkívánja 
tőle, hogy maga egészítse ki fantá-
ziájával a hiányzó részleteket, de a 
tehetséges és képi nyelvében erede-
tiségre törekvő munka megérdemli 
ezt a fáradtságot. 

LÉTAY VERA 

Zala Márk és Mensáros László 



OPUS 13: T Á J K É P CSATA UTÁN 
BESZÉLGETÉS ANDRZEj WAJDÁVAL 

A Hamu és gyémánt világhírű 
rendezője rendkívül termékeny al-
kotói korszakát éli. Korábban 
évente-kétévente forgatott filmet, 
1968—1968-ben viszont három mű 
felvételeit irányította (Minden eladó. 
Légyvadászat, Tájkép csata után: 
utóbbi a tizenharmadik munka — 
most formálódik a vágóasztalon). A 
viharos tempó a jelek szerint foly-
tatódik. Wajda januárban — talán 
pihenésképpen? — Dürrenmatt egyik 
darabját állította színpadra, március-
ban pedig ismét műterembe vonul. 
Közben új forgatókönyvön dolgozik, 
utazik, viták tucatjain vesz részt. Szí-
nes munkaprogram. Tartalmas mű-
vészi élet. 

Azzal a szándékkal kopogtattam 
be Wajdához, hogy legutóbbi müvé-
ről faggassam, a beszélgetés azon-
ban — mint titokban reméltem is 
— általános eszmecserévé szélese-
dett: a rendező szólt elveiről, felfo-
gásáról, nézeteiről, terveiről is. 
Most, hogy a válaszokat felidézem, 
akaratlanul is arra gondolok: talán 
ezek a mondatok is bizonyítják a 

gondolkodó Wajda eredetiségét s azt 
is, hogy a lengyelek első számú film-
művésze milyen kivételes intenzi-
tással vetette magát a munka, az al-
kotás hullámaiba. 

— A Minden eladó és a Légyvadá-
szat napjaink tragikus, illetve komi-
kus helyzeteit örökítette meg. A 
Tájkép csata után a második világ-
háború befejezése idején játszódik. 
Miért tért vissza a múlthoz? — 
hangzik az első kérdés. 

—Mivel a mi filmművészetünkben 
a második világháború hősei és 
helyzetei meghatározó szerepet ját-
szanak, s mert többek szerint e prob-
lémakörben minden valamirevaló 
témát kimerítettünk, sokan úgy vé-
lekednek, ma már nehéz „felfedező-
kőrútra" indulnunk a konvenciona-
lizmus, a rutin, az ismétlés ránk le-
selkedő veszélyei nélkül. Magam 
nem osztom az aggályokat: sokmin-
den történt ebben a korban, amiről 
1970-ben is érdemes beszélni. 

— A Tájkép csata után, mint a 
forgatási riportok hírül adták, Ta-
dcusz Borowski regénye alapján ké-

Malgorzata Braunek és Zy*munt Malanowiez — a Lényvadászat-ban 



szült. Mi magyarázza, hogy éppen 
erre az irodalmi alkotásra esett a 
választása? 

— A tragikus sorsú Borowski 
(1951-ben öngyilkos lett) vélemé-
r.jem szerint egyike volt a lengyel 
irodalom legerősebb tehetségeinek, 
a szóbanforgó mű pedig az auschwi-
tzi dráma legmegrázóbb megelevení-
téseinek. A grünwaldi csata első ol-
vasásra magával ragadott, úgyany-
njira, hogy a filmbe több Borow-
ski-verset is beiktattam. 

— Miről szól a film? 
— Szavakban nagyon nehéz a 

hangulatokat megfogalmaznom. 
Megpróbálom. Filmem két tételre ta-
golódik. Az első részben egy kon-
centrációs tábor felszabadulását mu-
tatom be. Az időpont: 1945 eleje. A 
főszereplők a foglyok és az ameri-
kaiak, akik felszabadították a lágert. 
A folytatásban, melyet Borowski el-
ső személyben írt, a várakozás és a 
félelem napjaira esik fény. A haj-
dani rabok lényegében már szaba-
dok, de mégsem azok; az „amik" 
meghozták a szabadságot és még-
sem hozták meg; mindenki egyszerre 
nj ugodt és nyugtalan. Barátságok 
születnek és halnak meg; pillana-
tonként változnak az erőviszonyok. 
Csupa izgalmas helyzet; megannyi 
drámai szituáció. 

— A magánélet eseményei? 

— A közösségi dráma természete-
sen elválaszthatatlan az egyén drá-
májától. A Tájkép csata után egyik 
síkja — szerelmi történet, de az ér-
zelmek líraisága jól megfér benne a 
hangszerelés nyerseségével. A pró-
zát a poézis — megítélésem szerint 
— szerencsésen egészíti ki. 

— Milyen a film formanyelve? 
— Kicsit statikus, kicsit impresz-

szionisztikus. Bizonyos mértékben a 
Minden eladó stílusát folytatom ez-
úttal. Ami a színeket illeti: jóllehet 
eastman-color anyagra fotografál-
tunk, elsősorban arra törekedtünk, 
hogy matt-szürke képeket kompo-
náljunk. Nem kell indokolnom, mi-
ért. 

— A Tájkép csata után egyik fő-
szerepét Daniel Olbrychski alakítja. 
Ez a színész — a legismertebb Waj-
da-felfedezett, bár sokan tudni vé-
lik. hogy ön nincs túlságosan jó vé-

leménnyel a színpad csillagairól. 
Magam például emlékszem egyik 
nyilatkozatára, melyben elmarasztal-
ja a lengyel művészeket Több nagy-
ságról egyszerűen nem vesz tudo-
mást. Miért nem lépteti fel például 
Holoubeket? 

— Nem tagadom, jócskán akad-
nak fenntartásaim. Sok jó színé-
szünk van, de csak nagyon kevesen 
képesek igazi átlényegülésre a ka-
mera előtt. Modorosak, szenvelegnek, 
deklamálnak. Ezzel a felfogással se-
hogyan sem tudok kibékülni. Ol-
brychski — kivétel. Holoubek nem 
az. Ennyi talán elég magyarázatnak. 

— És Cybulski? 

— ó egyedülálló klasszisnak szá-
mított. Nemcsak színész volt: mí-
tosz és ideál is. Megnevezhetnék 
művészeket, akik felkészültebbek 
mint ő volt — nagyobb egyéniség-
ről viszont nem tudok. A lengyel 
filmnek talán legnagyobb vesztesé-
ge, hogy Zbysek meghalt 

— Ha már Cybulskinál tartunk, 
hadd kérdezzem meg: aktuálisnak 

Andrzej Watfda a Tájkép csata után for-
gatása közben 



érzi-e ma is a Hamu és gyémánt 
alapkonfliktusát és Maciek tra-
gikus úttévesztettségét? 

— De még mennyire. Ma is van-
nak Maciek-ok, jóllehet a frontok 
tisztázódtak s az elkötelezettségnek 
mások a feltételei, mint azokban a 
vérzivataros napokban. A szituáció 
örök. A tartalma más. Az az alap-
vető kérdés: mennyiben fejezi ki az 
egyén az osztályok vagy csoportok 
érdekeit... 

— Mi a véleménye a pátoszról: 
Szükség van ma is „megemelt" va-
lóságra? 

— Nincs szükség. A Csatornában 
és a Hamu és gyémánt-ban volt, hi-
szen a kivételes helyzetek megkö-
vetelték a heroizmust; a hősök foly-
ton izgalmas drámák malomkövei 
között őrlődtek. A ma konfliktusai 
másak. Szerencsésebb, ha a filmmű-
vész visszafogott eszközökkel örökí-
ti meg őket. 

— Az ön filmjei szinte kivétel 
nélkül irodalmi adaptációnak számí-
tanak. Hogyan vélekedik a film és 
az irodalom kapcsolatáról, ha úgy 
tetszik, egymásrautaltságáról? 

— Érzéseim szerint a „szerzői 
fi lm" korában sem csökken a nemes 

irodalmi alapanyag jelentősége. Az 
eredeti szituáció, a gazdagon árnyalt 
jellem a rendező képzeletét is alapo-
san megmozgathatja, az irodalmi al-
kotást azonban nem kölcsönvenni, 
hanem továbbfejleszteni kell. Ez a 
siker kritériuma is. 

— A Légyvadászat — szatirikus 
helyzetjelentés; sajátosan vidám ka-
leidoszkóp. Üj színeket csillant fel a 
palettán. Lesz-e folytatása? 

— Ha rajtam múlik, igen. Követ-
kező filmem hangfelvétele hasonlít 
a Légyvadászat-éhoz. Persze inkább 
a szituáció, mint a szöveg képtelen-
ségeit szeretném kiaknázni. Egyéb-
ként még szeretnék sok vígjátékot 
rendezni. Témám akadna s talán a 
humorérzékemmel sincs ba j . . . 

— Szólna néhány szót filmeszmé-
nyeiről? 

— Igen, bár nem hiszem, hogy ez-
zel bizonyítványt állíthatok ki ma-
gamról, hiszen az ízlés változatai 
végtelenek. Nekem a legjobban há-
rom szovjet művész, Tarkovszkij, 
Koncsalovszkij és Paradzsanov ars 
poeticája tetszik. Nagy egyéniségnek 
tartom Lindsay Andersont, Tony 
Richardsont, s nagyra becsülöm Jan-
csó Miklóst, akit személyes jóbará-

A Tájkép csata után egyik }<*«iete 



Daniéi Oibryrhki és Andrxej Pfcuczatowi-
ki a Tájkép csata után egyik jelenetében 

tómként is tisztelhetek. Általában 
jó a véleményem a mai magyar f i l-
mekről. Csak egy példát. Az Egy 
örült éjszaka, úgy tudom, maguknál 
úgynevezett rossz sajtót kapott. Be-
vallom, nekem tetszik. Jó mozi és 
pompás szórakozás. 

— ön nevezetes arról, hogy gyak-
ran jár moziba, minden valamire-
való filmet megnéz. Vannak-e ked-
venc rendezői? 

— Inkább kedvenc filmjeim van-
nak. Nem is kevés. Nem értek vi-
szont egyet a művészi teljesítmé-
nyek sport-tabella szerű rangsoro-
lásával. Nem lehet mindig százszá-
zalékos remeket előállítani. Másfe-
lől: a ma rendezője nem lehet Berg-
man, Antonioni, Csuhraj, Godard 
egyszemélyben, önmaga lehet — s 
önmaga legyen inkább. Fellinit mos-
tanában erőteljesen kritizálják a 
Satyrieon miatt Erre csak azt mon-
dom: egy pohárból csak azt lehet 
kiönteni, ami benne van. Miért ir-
reálisak a követelményeink ? 

— Az ön filmjei hamisítatlanul 
lengyel filmek, jóllehet többször ju-
tott feladathoz más országokban is. 
Vállalkozna-e mondjuk egy magyar 

Matgnnata B r i — r t a L é m a M n a t - b u 

rendezővel valamilyen koprodukció: 
téma elkészítésére? 

— Igen. őszintén szólva remény-
kedem is valamilyen efféle megbí-
zatásban. Kitűnőek a filmes-kap-
cso lata ink, a történelmi múlt is ösz-
szefűz bennünket — mi akadálya le-
hetne az első magyar—lengyel film 
elkészítésének... 

V. J. 



N E M Z E T K Ö Z I D I Á K F I L M F E S Z T I V Á L 
Amszterdam 

Alig egy kilométer a 
távolság a Kriterion, a 
fesztivál filmszínháza és 
a Stedelijk múzeum kö-
zött, ahol a legmoder-
nebb holland művészek 
állítanak ki. De a fesz-
tivál tíz napjára — úgy 
tűnt — szellemi és fő-
ként formai tekintetben 
megszűnt ez a csekélyke 
távolság is. Csak egy 

példa: a múzeum egyik 
különtermében Huub 
Gommans nagyméretű 
„műve" van elhelyezve. 
Óriási vízvezetékcsövek 
futnak padlótól plafo-
nig különböző színes 
fényszórók világítják 
meg őket és mindehhez 
egy jellegzetes akuszti-
kai hatás is járul: öt 
másodpercenként vala-
honnan a csövek mélyé-
ből a vízöblítés hangjai 

törnek fel, egyértelmű 
asszociációkat kiváltva. 

A fesztivál egyik kö-
zönségdíjas filmje, a 
Black pudding (Nancy 
Edell alkotása) pedig 
azt mutatja be, hogy ko-
runk két legjellemzőbb, 
legsajátosabb vonása a 
szexualitás és az emész-
tés legutolsó fázisa. 
Az említett szobor és e 
film között egyértel-
mű a tartalmi ro-
konság, de az ultra-
modern műalkotások 
és a fesztiválfilmek 
formai jegyeinek hason-
lósága még szembetű-
nőbb. Minél extrémebb 
a kifejezés módja, minél 
furcsábbak és meghök-
ken többek az eszközök, 
annál kevesebb figyel-
met szentel a néző a 
tartalomnak. Pontosab-
ban szólva: néhol való-
ban olyan technikai tö-
kély és kitűnő vagy a 
végletekig bizarr ötletek 
szórakoztatják a mozi-
nézőt, hogy csak a film 

Jelenet Rafael Kornfeld: 
Szeretnék egy jast a ka-

romra című filmjéből 

Phil Noyce ausztráliai 
amatőrfilmes Jobb a po-

kolban uralkodni cimü 
filmjéből 



A svéd BJörn Anderson: Cortege SS című filmjének 
egyik Jelenete 

végén döbben rá; nem 
látott és nem kapott 
— semmit. 

Különösen sajnálatos 
e felismerés akkor, ha 
meggondoljuk; az amsz-
terdami fesztivál a jö-
vő filmrendező nemze-
dékének fesztiválja. Há-
romévenként gyűlnek itt 
össze a világ szinte va-
lamennyi filmfőiskolá-
járól a rendező- és ope-
ratőr növendékek. (Itt 
nyert például 1963-ban 
Szabó István Koncertje.) 
Az elmúlt évek győzte-
sei közül ma már sok 
az ismert sőt híres film-
rendező. Az 1960-as 
fesztiválon az akkor 
még főiskolás Polanski 
innen indult a világhír-

név felé a Két ember 
és a ruhásszekrény cí-
mű kisfilmjével. Jan 
Nemec is itt Amszter-
damban aratta első fesz-
tiválsikerét. Van tehát 
figyelmet ébresztő múlt-
ja és feltétlenül van jö-
vője az ilyen típusú se-
regszemlének. (Csak zá-
rójelben jegyezném 
meg: nagy kár. hogy eb-
ben az évben új magyar 
főiskolai film nem in-
dult. A külföldön rend-
kívül nagyra értékelt 
magyar rendezőképzés 
is bemutathatta volna 
eredményeit, s az idei 
magyar vizsgafilmek 

A dán Háns-Brik Philip: 
Cccíltc • fmfl filmje 

komoly esélyesei lehet-
tek volna e fesztivál-
nak. Magyarország 
egyébként öt amatőr-
filmmel és Albert Sán-
dor két évvel ezelőtt el-
készült vizsgafilmjével, 
a Hurokkal képviseltet-
te magát Amszterdam-
ban.) 

A fesztivál zsűrijének 
elnöke Jerzy Skolimow-
ski volt, tagjai közé tar-
tozott Enno Patalas. aki 
négy évvel ezelőtt meg-
jelent „A film világtör-
ténete" című Urlich 
Gregorral együtt írt 
munkája révén ismert 
Magyarországon. A zsű-
ri az amszterdami fesz-
tiválok történetében elő-
ször nem adott ki díja-
kat. Hivatkozhatott a 
filmek alacsony színvo-
nalára, mindanivalóik-
nak szűkkörűségére, 
majdnem hogy értel-
metlenségére. 

Éppen ezért nehéz is 
szempontokat találni a 
filmek csoportosítására. 
Legjellemzőbb vonósuk 
— és ez különösen meg-
lepő, ismerve az egyre 
szélesedő nemzetközi ha-
ladó diákmozgalmakat 
— a politikátlanság: a 
világ kérdéseiben való 
állásfoglalás teljes hiá-
nya. Volt ugyan néhány 
film, amely megpróbált 



Karikatúra a feaztivál-
kl&dványból 

valamilyen — csak nagy 
túlzással állásfoglalás-
nak nevezhető — életér-
zést, valamiféle korhan-
gulatot kifejezni, de ezek 
kivétel nélkül leegysze-
rűsítve látták és láttat-
ták tárgyukat. Ide tarto-
zik például a Kifejező 
Én című jugoszláv film, 
amelynek főhőse, egy 
„modern, lázadó" fiatal-
ember megpróbál néhány 
általa fontosnak ítélt es 
létező problémát, ellent-
mondást bemutatni. Mi-
közben elkeseredésében: 
„elidegenedik". Még en-
nél is érthetetlenebb 
egy amerikai verseny-
film, amely már címé-

ben megfogalmazza 
(Szimptáma) problémá-
ját. Egy magányos fia-
talember kószál az utcá-
kon (se múltja, se je-
lene, se jövője), nagyon 
egyedül van, kitaszított-
nak érzi magát teljesen 
értelmetlenül huszon-
négy percen keresztül. 

Másik sajátságuk volt 
e filmeknek a már em-
lített formalizmusuk. Az 

A finn versenyfilm: Tapló 
Suominen Azt akarom, 

hogy mef haljanak című 
alkotása 

Arc című amerikai 
filmben egy arcot imi-
táló maszkon keresztül 
látjuk a világot (szósze-
rinti értelemben is, hi-
szen a rendező valószí-
nűleg azt akarja elmon-
dani, mennyi mindennel 
találkozik az ember éle-
tében). A szemeken, az 
orr és a száj kivágásán 
egyidőben más és más 
képeket láthatunk: a né-
ző azonban képtelen a 
négy helyen zajló törté-
nést együtt figyelni és 
összekapcsolni. Másik ki-
rívó példája a mondani-
való és a tartalom teljes 
hiányának a Kristály 
című holland színes film, 
amelynek első öt p e r c é -
ben mindössze annyi 
történik, hogy egy férfi 
többször egymásután 
ugyanazon az ajtón lép 
be ugyanabba a helyi-
ségbe. 

És ezek a filmek még 
csak nem is a legjel-
lemzőbb példák. Né-
hány alkotó úgy képzeli 
a filmművészet új útjait, 
hogy egyetlen kamera-
állással fényképez le 
majdnem mozdulatlan 
tárgyakat vagy szemé-
lyeket. A legszebb lege-
lőkön című svájci film 
— szerencsére csak né-
hány percig — egy öre-
gedő házaspárt mutat 
be, akik elmerülnek a 
klasszikus zene élveze-
tében. Onnan tudjuk, 
hogy nem fényképről 
van szó, hogy a szerep-
lők néha behunyják sze-
müket. Még modernebb 
változata az antifilm 
irányzatnak: egy ideig 
egy zongorát látunk, az-
tán elsötétül a kép és 
hosszú percekig élvez-
hetjük a sötétben Bach 



Az amerikai Vic Losick: 
Etoile című filmje 

egyik zongorahangver-
senyét. 

Jóval nehezebb érté-
kelni az úgynevezett 

szimbolista filmeket, 
tudniillik némelyikük-
nél olyannyira szellemes 
és furcsa az ötlet, hogy 
— anélkül, hogy valami 
lényegeset mondana — 
elszórakoztat. Egy másik 
svájci versenyfilmben az 
Ujjgyakorlatban például 
a főhős leül egy asztal-
hoz falatozni. A komoly 
és szertartásos nekiké-
szülődés után leemeli 
az asztalon álló lábas 
fedőjét és kiemeli az az-
napi vacsorát — egy női 
kezet. Késsel, villával 
felszeleteli és enni kezd. 
A hang felerősödik, így 
félelmetesnek hat a 
csontoknak, porcoknak a 
ropogtatása — miköz-
ben állandóan be-bevág-
nak férfi és női kezeket, 
amelyek szenvedélyesen 
simogatják egymást. A 
film azzal fejeződik be, 
hogy a férfi bekapja az 
utolsó falatot, a női kéz 
gyűrűsujját és arcát el-
fintorítva kiköpi a kari-
kagyűrűt. Nehéz meg-
magyarázni a nyugatné-
met Fejlődés című fil-
met is. Két, tetőtől tal-
pig gézbe bugyolált ala-
kot láthatunk, akikről 
később kiderül, hogy 
egy szerelmespár, és az 
egész filmben azzal fog-

lalatoskodnak, hogy 
megpróbálják kihámoz-
ni egymást a kötésből. 
Mikor már majdnem 
sikerült, kicsit szerel-
meskednek, aztán vala-
mi hirtelen felismerés-
től hajtva, gyorsan el-
kezdik visszacsavarni a 
gézt magukra, de most 
már úgy, hogy egy tes-
tet alkossanak. 

Ezen a fesztiválon a 

kifejezés egyik legfőbb 
eszköze a szexualitás 
volt. Már-már a pornog-
ráfia határát súrolta a 
Blues people című nyu-
gatnémet film, mely 
biológiai alapossággal 
tájékoztat egy néger 
férfi és egy fehér nő 
intim kapcsolatáról. (A 
filmet már jónéhány 
fesztiválon betiltották, 
az amszterdami sereg-
szemle demokratizmusát 
„dicséri", hogy itt min-
den filmet le lehetett 
vetíteni.) A legfurcsább 
mozzanata az egész ügy-
nek, hogy a film nem 
elégszik meg felvilágo-
sító szerepkörével, ha-
nem komoly politikai-
erkölcsi fontosságot tu-

lajdonít magának. A 
pornográfia határát sú-
roló képsor alá egy 
olyan szöveget kevertek, 
amelyben a fehér nő 
provokatív megjegyzése-
ket tesz néger szerető-
jére. így a film — a 
rendező véleménye sze-
rint — a faji megkülön-
böztetés elleni protestá-
lás. 

De az alkotók több-
sége még csak meg 
sem ideológizálja művét. 
A Cecilie című dán 
filmben például egy kü-
lönleges szépségű fiatal-
ember keresi Cecilie 
nevű kedvesét, de kü-
lön bözö hölgyismerősei 
csak akkor hajlandók 
neki elárulni hollétét, ha 



Karikatúra a fesztivál-kiadványból 

megkaphatják a szép-
fiút. A meztelenségnek 
ilyen értelmetlen muto-
gatása közepett nagy fel-
üdülés volt olyan filmet 
látni, amely szellemes 
persziflázsa volt e sex-
kultusznak. A Miss 70 
című holland dokumen-
tumfilm egy szépségver-
senyre kalauzol el, ahol 
a riporter felteszi a 
résztvevőknek a kérdést: 
hajlandók-e a film szá-
mára levetkőzni? Egy 

szépségkirálynőjelölt 
megteszi, a többi most 
születő sztár bárgyún, de 
sokatígérően mosolyog, 
tehetségtelenül pironko-
dik és tulajdonképpen 
ók maguk leplezik le a 
vészesen terjedő jelen-
séget. 

Egyébként a doku-
mentumfilm volt az 
egyetlen műfaj, amely 
osztatlan elismerést ara-
tott. A Carmen című 
lengyel film az opera-

ház kórustagjait szólal-
tatja meg, akik mind-
nyájan nagyobb adottsá-
gokat éreznek maguk-
ban és igazi szerepekre 
vágynak. A monológok 
közben zajlik Bizet ope-
rája. A ceyloni ver-
senyfilm testi hibás gyer-
mekeket mutat be: meg-
rendítő humanizmusát 
az adja, hogy a gyere-
kek nem nyugszanak 
bele tragikus sorsukba 
és nap mint nap küzde-
nek — munkával, sport-
tal — egy tartalmasabb 
életért A Holland-An-
tillákról származó do-
kumentumfilm, a Car-
ribbean Musical Instru-
ments egy különleges 
hangszerekkel működő 
néger zenekarról tudó-
sít; arról, hogyan készí-
tik a muzsikusok furcsa 
zeneszerszámaikat. 

A fesztivál két legna-
gyobb sikerű filmje egy 
holland és egy amerikai 

alkotás volt. Az előbbi, 
>rEgy korahajnali nap, 
kerek, rövid történetet 
mesél el. A realista és 
emberséges megközelítés 
teszi az egyébként 
szimpla jelenetet ked-
vessé, meghatóvá. A 
film főhőse egy megha-
tározatlan korú borostás, 
kócos férfi, akit hajnal-
ban felébreszt a felesé-
ge, hogy készítsen reg-
gelit. Tulajdonképpen 
végig a reggeli készíté-
sét látjuk, sok humor-
ral, kedves ötletekkel 
fűszerezve. Az amerikai 
versenyfilm — Xan nagy 
falu városa — egy bi-
zonyos település eltűné-
sének szimbolikus törté-
netét mutatja be. Ebben 
a Xan nevű városban 
boldogan zajlik az élet, 
egy farizeus, akinek sza-
vaira — „jönnek a ke-
resztények" — elsorvad-
nak a virágok, visszahú-
zódik a tudomány, egy-
szóval működésbe lép a 
keresztényi aszkétizmus. 
Végül a keresztények 
valóban megjelennek s 
a város lakói beleolvad-
nak a vallásosok tábo-
rába. 

Amszterdamban 190 
filmet vetítettek, har-
minc ország alkotásait, 
tíz napon keresztül. Ha 
volt ennek a közhelyek-
kel telezsúfolt fesztivál-
nak tanulsága, akkor 
csakis közhely lehetett: 
így vagy úgy —. de va-
lamit mégis kell mon-
dania egy filmnek. 
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Széles Anna és Sztankay István 

SZÉP M A G Y A R K O M É D I A 
Garai Gábor írta a forgatókönyvét a Szép magyar komédia című, új 

magyar filmnek, amely Balassi Bálint életének néhány epizódját idézi fel. 
Balassit Sztankay István játssza, rendező Banovich Tamás, operatőr Kende 
János. 

Jelenet a filmből 
(Szóvári Gyula felvételei) 
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