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ANDREJ RUBLJOV 
A görög legendában Daidalos, a 

krétai építész repült először a ma-
gasban, az orosz néplegendában egy 
tanulatlan muzsik. Képzeletére, vá-
gyaira és merészségére támaszkodva 
„elmerült az ismeretlen művészet-
be, megújítva a természet rendjét", 
hogy az orosz embernek szárnyakat 
adjon. Ennek a legendás, „kelekó-
tya" muzsiknak fantasztikus repü-
lésével kezdődik Andrej Tarkovsz-
kij filmje. Pontosabban: a mi re-
pülésünkkel. Mert Tarkovszkij ben-
nünket ültet a forró levegővel töl-
tött, bőrökből összerótt, veszélyes 
léggömbre: nem a repülés látvá-
nyát, hanem élményét teremti meg 
számunkra. A magasság vonzását, a 
mélység szédületét, a végtelen 
orosz mezők szépségét és csendjét 
éljük át a magasban, míg a fan-
taszta muzsik helyén mi kapaszko-
dunk görcsösen a kötelekbe. S ez az 
átélési kényszer Tarkovszkij szigo-
rú művészi módszere, melyet ér-
zékletes, eleven és gazdag képfan-
táziájával, kompozícióinak megra-
gadó erejével valósít meg. Ez az 
érzékletesség vonatkozik magától 
értetődően mind az emberekre — a 
legkisebb mozdulatig átgondolt, s 
mélyen átélt színészi játékot is 
beleértve —, mind a megjelenített 
tárgyi világra, nem kevésbé az ele-
venen lüktető dialógusokra, me-
lyeknek vallási-népi nyelvezetéhez, 
mély gondolatiságához nem kis 
mértékben Andrej Mihalkov-Kon-
csalovszkij, a forgatókönyVíró-társ 
alkotóereje is hozzájárult. 

így vált lehetségessé, hogy a tör-
ténelmi filmek megszokott módsze-
rén túllépjenek, filmjükben ne a 
múlt elkerülhetetlenül külsőséges 
jegyei uralkodjanak, hanem az újra 
életre keltett, valóságos emberek 
drámája; e messzi kor ne mint le-
zárt történelem jelentkezzék, ha-
nem mint újra nyílttá lett élet, még 
eldöntetlen kérdéseivel, indulatai-
val, emberi tévedéseivel, s fáradha-
tatlan munkájával, szenvedésével 
és diadalával. Másként szólva, az 
Andrej Rubljov-ban a történelem 
nem fölemelő, lelkesítő vagy tanul-
ságos látvány, hanem fájdalmas, 

megrázó, de mégiscsak fölemelő él-
mény, mint a születőben levő élet; 
a kor, mely részvételünkkel szüle-
tik meg újra lázasan kutatott esz-., 
mék, tettek, politikai érdekek, re-
ménykedések és gyötrelmek go-
molygásában. S az életnek e buja 
vadonában magunknak kell utat 
vágnunk, irányt szabni figyelmünk-
nek, ítélni az emberek fölölt, s eb-
ben keveset segít nekünk történel-
mi tudásunk, a múlt törekvéseinek, 
eldőlt igazságainak, erővonalainak 
ismerete. Át kell mindezt élnünk 
Rubljovhoz hasonlóan, szorongások 
és remények, megaláztatások és 
megbékélések közt — erre szánta 
Tarkovszkij a filmjét —, míg vé-
gigjárjuk a 14—15. század forduló-
ján egy egyszerű ikonfestő szerze-
tes vándorútját. 

Ez az út mélyen s valahol a kö-
zéptájon van az orosz nép történel-
mének két nagy fordulója között, 
amikor a központi hatalom, a nép 
és az orosz föld egységének megte-
remtéséért folytak véres belhábo-
rúk és dúltak kegyetlen harcok a 
külső ellenséggel. Eizenstein a Jég-
mezők lovagjában állított emléket 
Alekszander Nyevszkijnek, Vlagyi-
mir nagyfejedelmének, aki súlyos 
csapást mért a hódító német teuton 
lovagrendre, s akivel mintegy testet 
öltött a központi hatalom szüksé-
gességének politikai gondolata; a 
Rettegett Iván pedig e központi 
hatalom végleges megszilárdításá-
nak történelmi képét rajzolja meg. 
De Andrej Rubljov korában még 
semmi sem dőlt el. A moszkvai 
nagyfejedelemség ugyan a legerő-
sebb az erősek közt, bírja a keleti 
egyház támogatását a Moszkvába 
telepedett metropoliták személyé-
ben, de állandó élethalál harcban 
áll a litvánokkal, a lengyelekkel, a 
galicsi nagyfejedelmekkel, s a leg-
veszélyesebbel, a másfél százada 
orosz földön pusztító, rabságot és 
éhínséget hozó tatár Arany Hordá-
val. valamint a velük időnként szö-
vetkező, lázadó részfejedelmekkel 
Igaz, Dmitrij nagyféjedelem Kuliko-
vonál végleg eloszlatta a legendát 
az Arany Horda legyőzhetetlensé-



géről, nagy vereséget mérve rá. S 
bár két évvel később már a tatárok 
dúlják fel megint Moszkvát, újból 
hadisarcot vetve ki rá, aligha két-
séges, hogy e korszak eizensteini 
formátumú hőse a kulikovói győz-
tes Dmitrij-Tarkovszkijé egy fél-
szeg szerzetes. 

De nemcsak történelem felfogásá-
ban, hőse megválasztásában külön-
bözik Tarkovszkij a nagy klasszikus 
rendezőtől, akivel egyébként közeli 
rokonságot mutat képeinek kompo-
zícióiban, átfogó drámai koncep-
cióban, s az események sodró rit-
musában. Ami a legszembetűnőbb 
különbség, mégha az első pillantás-
ra mellékes körülménynek látszik 
is, de talán a lényegre mutat, az, 
hogy Eizenstem minden képe tuda-
tunkba vési, hogy történelmet lá-
tunk, magasba emeli rendkívüli hő-
seit, a filmkamera szinte mindig a 
horizont fölé néz. Tarkovszkij ka-
merája nagyon gyakran s előszere-
tettel néz lefelé, sokszor nagy mély-
ségekbe; a horizont alá, ahol a tör-
ténelmi események alatt a közna-
pok emberei, névtelenjeinek milliói 
élnek. El akarja feledtetni, hogy 
történelmet látunk Nem mintha ta-
gadná annak hallatlan feszítőere-
jét, determináló erőinek jelenlétét, 
de ezt a horizont alatti világ jelen-
ségeiben érzékelteti. Ezért nála 
Rubljov sem történelmi alak — akit 
fennmaradt festményein kívül csak 
gyér dokumentum őriz számunkra 
—, hanem szürke, vándorló szerze-
tes, védtelen és esendő, mint a töb-
biek. Tarkovszkij és Mihalkov-Kon-
csalovszkij képzeletének szülötte. 

Negyvenéves^ amikor feltűnik 
előttünk vándorútján. Még a za-
gorszki Szentháromság-kolostor la-
kója, mesterével, Daniil Csornijjal. 
s egy másik szerzetestársával, a 
kistehetségű, irigy Kirillel. Jellem-
ző, hogy Rubljovot soha nem lát-
hatjuk munka közben, még ecset 
sem fordul meg kezében, csak két-
ségeit, emberi és művészi válságait 
éljük át, így a vlagyimiri Uszpensz-
kij székesegyházban az Utolsó ítélet 
megfestése előtt a legmélyebbet, 
legmegrázóbbat is. Csak a film vé-
gén, amikor feltűnnek Rubljov ké-
pei, csodálatos színei, találkozha-
tunk ennek az alázatos, sokszor 
megalázott művészi életnek lenyű-

göző szépségű gyümölcseivel. Ho-
gyan sikerült mégis Tarkovszkijnak 
megragadnia a kor rejtett drámáját, 
s benne a művész drámáját is eb-
ben a töprengésre szánt, szenvedő 
életben? 

Rubljov perben áll a történelem-
mel. De a kor már feltartóztatha-
tatlanul halad a központosított ha-
talom, a fejedelemségekre szétdara-
bolt orosz föld egyesítése, a közös 
haza megteremtése felé, harcban a 
széthúzó belső erőkkel, s a hódí-
tásra éhes, külső ellenséggel. A 
gondolat még ködös, megfoghatat-
lan. A politika még nem léphetett 
ki a sokféle részrehajló erő vonzó-
körén, még Moszkváé sem mindig, 
pedig az övé forrt össze legkoráb-
ban az össznépi érdekekkel, s ereje 
mágnesként hatott az orosz földön. 
Még kevésbé léphetett túl a politi-
kai gondolat az egyház pravoszláv 
eszméjén. Rubljov életútja mélyen 
lent, azok között vezetett, akik ha 
töprengtek is e kérdések fölött, lát-
ni csak a minduntalan felgyújtott, 
lerombolt városokat látták, a föld-
jükről elűzött parasztokat, az éhe-
zést, a láncravert és tatárrabságba 
hurcolt ezreket, a druzsinák kegyet-
lenkedéseit. Ennek ábrázolását Tar-
kovszkij nem kerülhette meg, az ő 
krisztusi szelídségű Rubljovja oly 
testközelben él a szenvedéssel. De 
éppen e szelídség, a részvét, a szá-
nakozás, a nyugtalan válaszkeresés 
humánuma ragyog fel minduntalan 
e képek közt, ez a kristályosan 
tiszta líra teszi lehetővé, hogy be-
lülről éljük meg magunk is mind-
azt, ami majd Rubljov képeinek 
csodálatos ragyogásában válaszként 
megjelenik a korra. 

Addig csak emberi és művészi 
vergődésének, válaszkereséseinek 
lehetünk tanúi, ahogy bölcseleti-
morális vitáiban, mesterével, Csor-
nijjal, s a nagy öreg kortársával, a 
görög Feofánnal, a már szűknek ér-
zett vallási gondolatvilágból, a me-
rev bizantinizmusból, az egyház pa-
rancsolta keretekből kitörni próbál. 
De ami felé tör — hogy a túlvilág 
ijesztő szentjei, félelmetes jelene-
tei, komor színei helyett derült sze-
lídséget, humánumot sugározzanak 
képei a templomfalakról — a pro-
fán élet, a körülötte vérző világ él-
ményei még rémítőbb képet tárnak 



eléje. Mindaz, amit Tarkovszkij az 
ikonfestő életútjának sokszínű epi-
zódjaiban ábrázol; ami ez önsanyar-
gató, magát némaságra itélő ikon-
festő körül és vele történik; mind-
ez Rubljov emberi és művészi 
konfliktusát vetíti ki messze a kor 
látóbatáráig. Zsánerképek, gyorsan 
lezajló drámák, sorsok villannak 
fel, epika és líra váltják egymást, 
gőg és önzés, hiúság és hatalom-
vágy keveredik a szépre törekvés 
szomjával, az alázattal és szenve-
déssel, a pusztítás láza a nagy épít-
kezések lázával, a mindennapi élet 
nyers képei megható, gyöngéd lírá-
val. A kegyetlen harci jelenetektől 
a munka, az újat alkotás himnu-
száig: az apró részletéig ábrázolt 
harangöntés — egyszerre reális és 
jelképes — utánozhatatlanul szép 
képsoráig. Rubljov ez epizód alkot-
ni vágyó, a munka lázától megszállt 
kamaszhősében, a harangöntő fiá-
ban találja meg a választ, öregko-
rában, a maga életének kérdésére. 
Ojra hitet nyer a munkában, az al-
kotásban, s ez feloldja némaságá-
ból, fogadalma alól, hogy nem vesz 
többé festőecsetet a kezébe. S ekkor 
megjelennek a filmen — eredeti 
színekben — képei. 

Tarkovszkij úgy tárja elénk, rész-
leteire bontva, e képeket, csodálatos 
színeit és könnyed mozgású, derűs 
alakjait, mint éles kontrasztot 
Rubljov életútjának megelőző epi-
zódjaihoz. De éppen e kontraszt ál-
tal nyer értelmet az ikonfestő életé-
nek drámája, mely szüntelen perle-
kedés volt a történelem nagy folya-
mával, melynek megértéséhez a kor 
vallási eszméi már nem segíthették, 
ő maga túlságosan felbontva látta 
e folyamatot az egyéni sorsok, a 
mindennapi élet szenvedésében, ve-
szélyeiben. S művészetével mégis a 
történelem hívásának engedelmes-
kedett. Képein ugyanaz fogalmazó-
dik meg, még egyházi öltözetben, az 
égi szentek alakjaiba öntve, ami 
a történelmi folyamat mélyén szü-
letőben van: az orosz haza, a táj és 
emberi vonások sajátossága. Egye-
lőre még csak színekben és arcvo-
násokban; az orosz nyírfák havas 
fehérsége jelenik meg a szentek 
leplein, az orosz erdők mélabús őszi 
rozsdaszíne, okkersárgája, a mezők 
lágy zöldje; türkizkék és aranyló 
színek. Ez égi lakók arcvonásai is 
oroszosabbak lesznek, tartásuk is 
könnyedebb és földközeli bb. Kilép-
nek a bizánci formalizmusból, ijesz-

Anatollj Szolonylcln — And reJ Bubljov szerepében 



tö merevségükből, derűt és lírát su-
gároznak maguk körül. Oroszok let-
tek, közelebb kerültek a nép kép-
zeletvilágához. Még a vallást szol-
gálták, de már közelebb egy lépés-
sel a nép egységének vérben és 
szenvedésben saületü gondolatához. 

Az orosz renaissance történelmi 
drámája-e tehát az Andrej Rubl-
jov? Nem az, még lenyűgöző kor-
festése, kordokumentumokra épülő, 
hiteles tárgyi világa, kömyezetraj-
za, életre keltett alakjai, jellemáb-
rázolása, s a kort idéző, erőteljes 
dialógusai ellenére sem. A kor drá-
májának közvetlen ábrázolására 

minden bizonnyal alkalmasabbak az 
eizensteini történelmi hősök, s nem 
csupán cselekvő és a passzívan be-
fogadó hős kissé iskolás kategóriá-
jának értelmében, hanem e hősök 
hatalma, társadalmi súlya, a törté-
nelemhez való közelségük miatt is. 
De a kor emberi mélyére tekinteni, 
együttélni — szó szerint: az érté-
kelhetőségig — azokkal, akik a tör-
ténelem nagy sodrában éltek, ki-
tapintani e hatalmas folyam meg-
bújó, számtalan lassú áramlását, 
erre Andrej Tarkovszkij oly szere-
tettel a mélység felé hajló kamerá-
ja, gazdag lírai-epikus képzeletvilá-

ga, jellemábrázoló ereje, az ő ikon-
festő Rubljovja a legalkalmasabb. 
Nem nyújt könnyű élményt, de a 
felfedezés izgalmával jár, azzal a 
tiszta örömmel, melyet a szépség és 
humánum együttes megjelenése ad 
a művészetben. Megnyit egy há-
borgó, alakulóban levő kort a mai 
néző előtt; egy alázatos, félszeg 
szerzetes alakjában, életének sok-
féle eseményében, drámájában kul-
csot ad Rubljov csodálatos képei-
nek megértéséhez; harmóniában 
oldja fel végül a harcot, melyet a 
művész kora szellemének kifejezé-
séért vív meg; megérezteti a törté-
nelem névtelenjeiben az embersé-
get, az erőt és életigenlést, a sza-
badságvágyat, a szép és értelmes 
munka fölemelő örömét; mindez 
együttesen a modern filmművészet 
egyik legnagyobb alkotásává teszi 
Andrej Tarkovszkij filmjét. 

A Rubljov kompozíciós szépségé-
nek, a képek plaszticitásának, ere-
jének megteremtésében a rendező 
alkotásától elválaszthatatlan Va-
gyim Juszov operatőr munkája, s a 
színészek, elsősorban a Rubljovot 
alakító Anatolij Szolonyicin játéka. 

HEGEDŰS ZOLTÁN 



Filmjeink - külföldön 
BESZÉLGETÉS DÓSAI ISTVÁNNAL, 

A HUNGAROFILM IGAZGATÓJÁVAL 

A magyar filmek külíöldi fogad-
tatásáról — sikereiről vagy bukásai-
ról, illetve arról, hogy egyáltalán 
mely alkotások jutottak el és mi-
lyen külföldi közönség elé — itthon 
áltálában elég keveset tudunk; több-
nyire csak a fesztiváldíjakról, a rep-
rezentatívabb külföldi magyar film-
hetek eseményeiről értesülünk; leg-
inkább a külföldi kritikák dicsérő 
mondatainak szemelvényeiből... 
Milyen helyet foglalnak el a magyar 
játékfilmek a külföldi mozik és tele-
víziók műsorán, s mely filmek jutot-
tak el valóban széles körű külföldi 
közönség elé? — erről a kérdésről 
beszélgettünk Dósai Istvánnal, a 
Hungarofilm igazgatójával, az 1972-
es filmexport eredményeit összesítő 
zárójelentés pontos adatainak tük-
rében. 

— A magyar játékfilmek export-
bevétele 1972-ben összesen 58 millió 
forint volt — .mondja. — Ennek na-
gyobbik része, 34 millió a szocialis-
ta országokból, 24 millió a nem 
szocialista országokból származik. A 
száraz szám is jelzi, hogy nemcsak 
politikai és ideológiai, hanem anya-
gi szempontból is a hét európai szo-
cialista ország jelenti a magyar fil-
mek számára a legfontosabb külföldi 
lehetőséget Ha a Szovjetunió átvesz 
egy magyar filmet, az önmagában 
egymillió egyszázezer forint bevételt 
jelent (mint ismeretes, az egyes or-
szágok lélekszámuknak megfelelő 
arányú összegeket fizetnek a filmek-
ért). 1972-ben a magyar játékfilmek 
átlagos gyártási költsége 5 millió 
600 ezer forint volt Ha tehát vala-
mely filmünket valamennyi európai 
szocialista ország megvásárolja, az 
több mint kétmillió forint — vagyis 
az átlagos gyártási költség több mint 
egyharmadának megfelelő! — bevé-

telt jelent Nyilván szükségtelen 
hangsúlyozni, hogy a szocialista or-
szágok nem csupán gazdasági szem-
pontból legfontosabb félvevő piacai 
filmjeinknek, hanem az elvi-művészi 
hatás lehetőségei miatt is, hiszen a 
Szovjetunióban olykor 30—40 millió 
nézője van egy-egy magyar filmnek 
— a minimális nézőszám is 3 millió 
körüli —; s ez a hárommillió néző 
önmagában is több, mint ahányan 
egyébként az egész világon moziban 
megnéznek egy magyar filmet — a 
hazai közönséget is beleértve! 

— Tavaly mely filmjeinket vették 
át a szocialista országok? 

— Egy filmet — a Fuss, hogy utol-
érjenek címűt — mind a hét szocia-
lista ország átvette. Hat-hat ország 
vásárolta meg a Kincskereső kisköd-
mön-t, a Lila ákác-ot és a Hekus let-
tem-et.. Mint ebből is látszik, a szó-
rakoztató jellegű filmeknek köny-
nyebb az útjuk- A „nehezebb" fajsú-
lyú, összetettebb társadalmi kérdé-
sekkel foglalkozó filméknek csak 
akkor van hasonló lehetőségük az 
átvételre, ha azok valóban átütő 
erejű alkotások. Ilyen volt néhány 
éve a Szerelem és a Sárika drágám; 
az elmúlt esztendőben pedig a Holt 
vidék, amely Karlovy Varyban két 
díjat is nyert, s amelyet öt szocialis-
ta ország — köztük a Szovjetunió — 
vett át. A néhány év előtti helyzet-
hez képest úgy tetszik, hogy a tava-
lyi évben kevesebb olyan magyar 
film készült, amely az igényes tar-
talmi mondanivalót átütő erejű elő-
adásmódban fogalmazta meg, ezért 
kevesebb művészi igényű filmünk 
válhatott a vígjátékok versenytársá-
vá a filmeladásban. 

— S hogyan áll a helyzet a nyu-
gati országok viszonylatában? Elöljá-



röban: milyen nagyságrendű dollár-
bevételt jelent egy-egy magyar film 
eladása? 

— Egy-egy film eladási ára tág 
határok között mozog; ott is érvé-
nyesül az alapelv, hogy kis országok 
kevesebbet, nagyok többet fizetnek a 
filmekért. Nyugati viszonylatban a 
legnagyobb bevételeket azok a fil-
mek hozzák, amelyeket a nagy tele-
víziós társaságok vesznek meg. A 
moziforgalmazásra eladott filmekért 
soha nem kaphatunk akkora össze-
géket. 

— Mondana konkrét példákat is? 
— A Hahó, öcsi-t az amerikai CBS 

tévétársaság vette meg; kétszeri 
közvetítésért 25 ezer dollárt fizetett. 
A nyugat-német televíziók átlag 15— 
20 ezer dollárt fizetnek egy-egy já-
tékfilmünkért. A moziforgalmazásra 
eladott filmek exportbevétele en-
nek .töredéke; jó esetben is csak né-
hány ezer dollár. 

— A nyugati országok viszonyla-
tában tehát a tévé-társaságok film-
jeink legfontosabb vásárlói? 

— Nem szeretném összemérni — 
mert összemérhetetlen — egy-egy 
magyar film külföldi tévéközvetí-
tésének és mozibemutatójának je-
lentőségét, de pusztán anyagi szem-
pontból a televízió verhetetlen kon-
kurrenciát jelent. Azt hiszem, nem 
feladatunk most annak a bonyolult, 
sokat vitatott témakörnek a boncol-
gatása, mi a különbség egy film té-
vé- és mozibemutató között — az 
előbbi egyszeri, tömeges hatása, az 
utóbbi intenzívebb, elmélyültebb él-
ménylehetősége stb. —; de annyi 
tény, hogy nyugati devizabevételeink 
zöme a televíziós eladásokból szár-
mazik. Egy mozibemutató összeha-
sonlíthatatlanul költségesebb, az 
anyagi bevétel ezért is kevesebb. 
Szemléletes példa erre a Még kér a 
nép elmúlt évi, kimagasló párizsi 
sikere — több nagy moziban vetítet-
ték heteken át —; de csupán a rek-
lámköltségre 60 ezer dollárt költött 
a francia forgalmazó. S minthogy a 

a bevételből százalékos arányban 
részesedünk, a mozibemutató költsé-
geinek — reklám, kópiák stb. — le-
vonása után ilyen kiugró siker ese-
tén is csak néhány ezer dollár tiszta 
nyereség marad. Ez a gazdasági 
tény természetesen nem kisebbíti 
egy-egy ilyen külföldi mozibemutató 
politikai, erkölcsi sikerét, művészi 
jelentőségét. 

— Konkrétan mely filmjeink arat-
tak sikert tavaly a külföldi televí-
ziókban? 

— A nyugatnémet tévé, amely já-
tékfilmjeink rendszeres vásárlója, 
1972-ben három filmünket mutatta 
be. Rendkívül fejlett közönségvizsgá-
lati módszereik révén viszonylag 
pontos adataink vannak arról, hogy 
hányan nézték meg ezeket a filme-
ket. E statisztikák szerint a Szere-
Icm-nék mintegy 9 millió, a Szerel-
mesfilm-nék 7 millió, és a Stafétá-
nak — amelyet sajátos időpontban, 
speciális program keretében, hétfőn 
este 3/',ll-kor közvetítettek — másfél 
millió nézője volt Nyugat-Németor-
szágban. Megjegyzem, hogy magyar 
filmnek még soha nem volt ott 
olyan élénk közönségvisszhangja, 
mint éppen a Sta/étá-nak. Iskolák-
ban, pedagógiai intézményekben so-
rozatos vitákat rendeztek a filmről, 
s a televízióhoz még ma is érkeznek 
levelek' (a filmet tavaly májusban 
adták), amelyek írói a vetítés meg-
ismétlését kérik. 

— S melyek voltak a legsikeresebb 
mozibemutatók? 

— Franciaországban a Még kér a 
nép kiugró sikert aratott. A premi-
ert követő első tíz héten Párizsban 
84 ezer nézőt vonzott a film; volt 
olyan hét, amikor hat moziban; vetí-
tették egyszerre. A számok jelentő-
ségéhez tudni kéli, hogy Párizsban 
1972-ben összesen 465 filmet mutat-
tak be a mozik, s ezzel a 84 ezres né-
zőszámmal a Még kér a nép rákerült 
a Franciaországban legnagyobb kö-
zönségsikert aratott, legtöbb bevételt 
hozott filmek listájára. Magyar film-



mel ez még nem történt meg. Ugyan-
csak a Még kér a nép Chilében a 
bemutató első hetében tízezer nézőt 
vonzott. A Szerelmi álmok-at Tokió-
ban az első négy hét alatt százezren, 
Santiago de Chilében négy hét alatt 
negyvenezren nézték meg. 

— Ha Tokióról esett szó, megkér-
dezném, általában eljutnak-e a ma-
gyar filmek Japánba? 

— Az utolsó tíz-tizenöt évben ma-
gyar filmet Japánban alig mutattak 
be. A Szerelmi álmok szovjet—ma-
gyar koprodukció volt; a szovjet fél 
kapcsolatai révén juthatott el To-
kióba. 

— És mennyire ismertek filmjeink 
— Franciaországon kívül, amiről már 
esett szó, és ahol alighanem a legjob-
ban állunk — a többi nyugat-európai 
országban? 

— Franciaországban a legfejlet-
tebb az art-mozi hálózat (összesen 
265 art-mozá működik, s ezek a leg-
jobban menő filmszínházak) — ez a 
tény magyarázza, hogy ott viszony-
lag nagyobb lehetőségei vannak a 
művészi jellegű magyar filmeknek. 
Jellemző az 1972-es párizsi magyar 
filmhetek kiemelkedő sikere: a 
Quartier Latin egyik mozijában át-
lag 57 százalékos látogatottsággal ve-
títették a magyar filmek sorozatát 
(számos előadás előtt hosszú sorok 
álltak jegyért) — miközben a pá-
rizsi mozikban 20 százalék az átlagos 
látogatottság Franciaországon kí-
vül viszonylag jól állunk Angliában, 
ahol egy rangos mozi, az Academy 
Cinema gyakran bemutat magyar 
filmeket (1972-ben az Égi bárány-1 
vetítették nyolc héten át); s a 
BBC televízió is viszonylag rendsze-
resen közvetíti filmjeinket (1972-ben 
a Magasiskolá-t és a Holt vidék-et 
vették át). Elég sok magyar filmet be-
mutatnak Svédország és Kanada mo-
zijaiban. A nyugatnémet tévé után a 
svéd és a kanadai televízió veszi át 
a legtöbb magyar játékfilmet, mert 
leginkább ezeknek a televízióknak 
olyan a műsorszerkezete, amelyben 

rendszeresen hely jut a művészi igé-
nyű, fajsúlyosabb filmeknek. 

— Szó esett a külföldi magyar 
filmhetekről, bemutatósorozatok-
röL... 

— Ezek erkölcsi, politikai jelen-
tősége igen nagy. 1972-ben összesen 
57 nemzetközi fesztiválon vettek 
részt magyar filmek, 30 díjat és ok-
levelet nyertek; s 14 ország több 
mint harminc városában rendeztek 
magyar filmheteket. A filmhetek kö-
z ü l — a .már említett párizsi bemu-
tatósorozat mellett — a chilei film-
hét volt a legjelentősebb. Chilében, 
ahol először került sor ilyen nagy-
szabású magyar filmbemutató-soro-
zatra (7 filmünket vetítették), hosz-
szú sorok álltak a mozik előtt, s még 
a jobboldali sajtó is elismerte a ma-
gyar filmek művészi kvalitásait. A 
filmhét sikerének köszönhető, hegy 
Chilében tíz magyar filmet vettek 
át széles körű moziforgalmazásra; a 
már említett Még kér a nép és a 
Szerelmi álmok mellett bemutatásra 
került a Szerelem és a Szerelmes-
film, s hamarosan továbbiak köve-
tik, a magyar filmművészet utóbbi 
éveinek legjava terméséből. 

— Az eddig említett filmcímekből 
az tűnik ki, hogy tavaly főként a né-
hány évvel ezelőtt készült filmjeink 
arattak sikereket külföldön. Vajon 
milyenek az idei esztendő kilátásai? 

— A Filmvilág olvasói nyilván jól 
ismerik a legutóbbi időszak hazai 
filmtermését. Ezek a filmek nem 
adnak alapot különösebb optimiz-
musra. Mi természetesen nem csök-
kentjük erőfeszítéseinket a magyar 
filmek külföldi terjesztése érdeké-
ben, de valószínű, hogy 1973-ban is 
elsősorban a korábbi évek termésére 
támaszkodhatunk. Ezek a filmek ad-
ják a műsorát annak a bemutató-so-
rozatnak is, amely jelenleg zajlik az 
Egyesült Államokban, összesen 12 
filmünk került és kerül közönség elé 
Washington, Los Angeles, San Fran-
cisco, New York és hat másik „ki-
sebb" nagyvárosban, elsősorban a ha-



talmas egyetemek mozijaiban. Az 
eddigi vetítések zöme telt házakat 
vonzott... Jelentős esemény lesz az 
olasz televízió idei bemutató-soroza-
ta: hat egymást követő szombat es-
tén magyar játékfilmeket közvetíte-
nek (Oldás és kötés, Utószezon, Hi-
deg napok, Apa, Szerelem, Magasis-
kola). Az elmúlt esztendők húsz leg-
jobb magyar filmjét vetíti az idén 
az algériai állami filmarchívum; ez 
lesz az esztendő másik jelentős be-
mutató-sorozata. 

— Eddig zömmel a tények és ada-
tok — bevételek nézőszámok — alap-
jón beszéltünk a tavalyi év külföldi 
filmsikereiről. Melyek azok a film-
jeink, amelyek a legnagyobb kritikai 
sikert aratták, a legjelentősebb saj-
tóvisszhangot keltették? 

— Külön tanulmányok tárgya le-
hetne egy-egy jelentős filmünk teljes 
külföldi kritikai visszhangjának át-
tekintése és elemzése; a most ren-
delkezésünkre álló terjedelemben 
felelőtlenség volna ilyesmibe bele-
vágni. (Arról nem is beszélve, hogy 
filmjeink többségéről semmit sem 
írnak a külföldi kritikusok; se jót, 
se rosszat.) De más jellegű egy-egy 
film kritikai visszhangja a fesztivál-
bemutatók, és megint más a normál 
mozi bemutatók után. Ezenkí vül a 
különféle országokban egymástól — 
és a miénktől — eltérő jellegű a szo-
kásos kritikusi hangvétel (például a 
franciák, olaszok, chileiek hajlamo-
sabbak a latinos temperamentumé, 
felsőfokokban bővelkedő fogalmazás-
módra, míg az angolszász kritika 
hangvétele általában valamivel visz-
szafogottabb stb., stb.). A külföldi 
kritikákból vett idézetekkel tehát jó 
csínján bánni; az összefüggések is-
merete nélkül könnyen félrevezető 
következtetéseket sugallhatnak. Any-
nyit azonban elfogultság nélkül el-
mondhatok, hogy a magyar filmmű-
vészetnek — elsősorban a korábbi 
esztendők számos nagy álkotása nyo-
mán — rangja, becsülete van a kül-
földi filmkritikusok körében. 

— 1972-ben mely magyar filmek 
keltettek jelentős kritikai visszhan-
got külföldön? 

— Az 1972-es esztendőben két 
magyar film: a Még kér a nép és a 
Szerelem külföldi kritikai sikere 
volt a legmarkánsabb. A Még kér a 
nép a párizsi Télérama című szaklap 
kritikusi körszavazatában az év ti? 
legjobb filmje között szerepel; a Ci-
néma '72 kritikusi közvélemény-
kutatásának során pedig tíz esztéta 
közül kilenc a Még kér a nép-e t, ket-
tő a Szerelmet az év 5 legjobb film-
je közé sorolta. Mindkét film felső-
fokokban bővelkedő sajtóvisszhangot 
kapott Chilében, ahol a Még kér a 
nép-et „az év legjobb külföldi film-
jének" minősítette a kritikusok tes-
tülete. Természetesen nem szabad 
azt hinni, hogy egy-egy film külföl-
di kritikai visszhangja egyöntetű; 
jelentősek az éltérések országonként 
is. Az amerikai sajtó az 1972-es New 
Tork-i fesztivál alkalmából elemezte 
a Még kér a nép-et és a Szerelmet, 
de ott csak a Szerelem részesült né-
hány kritikus részéről szuperiativu-
szokban bővelkedő elismerésben, A 
külföldi kritikusoknak a magyar 
filmművészettel kapcsolatos általá-
nos várakozását és igényességét jel-
lemzi Miohel Capdenac ismert fran-
cia esztéta sorai: „Ha van dlyan 
filmművészet, amely kifejezően adja 
elő idejét, jelenét és múltját, idejé-
nek minden görbéjét, - összefonva a 
történelmet és annak tragédiáit, per-
manensen faggatva a múltat éppúgy, 
mint a jelent; egyiket a másikkal át-
világítva; leírva és elemezve az egyén 
sorsát a közönség sorsában, analizál-
va mindezt a maga változásaival, 
roncsolásaival, fényeivél és árnyékai-
val; a lényeges, dinamikus igazsá-
gok megragadásának és kitapintásá-
nak permanens gondjával; s azzal a 
törekvéssel, hogy a gondolatok és 
cselekedetek erjesztője legyen — ha 
egyáltalán van ilyen filmművészet, a 
magyar film az . . . " 
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Lányarcok tükörben 
Mándy Iván írói világa kiszámít-

hatatlan, csalogató szirénsziget a 
filmesek számára. Ez a szürke, jó-
zsefvárosi paradicsom, lebegő ké-
peivel, összenyomott tereivel, málló 
lépcsőházaival, felbukkanó és szét-
foszló arcaival, fanyar, szégyen-
lős költészetével ellenállhatatlanul 
vonzza a filmművészet Odysszeu-
szait. A nagyvárosi élet látszólag 
konkrét mozzanatai, az emberi kap-
csolatok bizonytalan és szomorú út-
vesztői, a függőfolyosók, nyirkos 
kapualjak, vasúti töltések, koszladt 
kis mozik tragikomédiái kacérul kí-
nálják magukat a kamerának, hogy 
aztán mindez az objektív józan rög-
zítésében rosszindulatú varázslat-
ként ezer darabra törjék szét. Aki 
Mándy írásaiból akar filmet alkot-
ni, készüljön fel rá, hogy hálóval 
megy ködöt fogni, és lasszót kell az 
álmok nyakába vetnie. Mert Mándy 
a valóság konkrét, köznapi motí-
vumaiból épít egy szürrealista 
álomvilágot. Vedlett bérházai a le-
vegőben úsznak, utcái a végtelenbe 
kanyarodnak, kopott és esett figu-

rái a tragikumot cipelve szatyruk-
ban és aktatáskájukban, néhány 
centivel a járda fölött járnak. 
Mándy tulajdonképpen becsapja a 
világot: elhiteti, hogy prózaíró, pe-
dig valójában költő. Költő, csak 
restelli. Ha versekben írná meg 
mondandóját, senkinek sem jutna 
eszébe számonkérni tőle az élet 
nagy összefüggéseinek, társadalmi 
erőviszonyainak kézzelfogható áb-
rázolását Csak a prózaíró van kö-
telezve a félre nem érthető szóki-
mondásra. Mándy nem ismétli ön-
magát — mint sokan szemére vetik 
—, hanem mindig ugyanazt az 
álomrendszert látja. És erről nem 
tehet. Ez egyfajta művésztipus sa-
játossága, sokan tartoznak a na-
gyok közül ebbe a kategóriába, köz-
hely lenne felsorolni, ki mindenki. 

Bán Róbert, a Lányarcok tükör-
ben rendezője vállalta a veszélyes 
kalandot, hogy Mándy szaggatott, 
dísztelen mondatainak illékony lé-
nyegét filmszalagra rögzítse. A 
Borika vendégei című elbeszélésből 
és a Mi van Verával? című novel-



lafüzérből válogatva állt össze a 
film cselekménye, ha ugyan cselek-
ményről egy Mándy-film esetében 
nem fából vaskarika beszélni. Leg-
alábbis a szokványos értelemben. 
Két különálló világ kapcsolódik la-
za esetlegességgel egybe a filmen: 
Borikáé, aki felszolgáló egy „repre-
zentatív" eszpresszóban, és a szem-
telen, talpraesett Veráé, aki egyed-
uralkodói minőségben szolgál sze-
gény terrorizált szüleinél, és mel-
lesleg kirakatrendező valahol. Vera 
és ifjú barátai, mintha egy távoli 
bolygóról csöppentek volna a jó-
zsefvárosi lakásba, idegen életrit-
musuk, egymás közötti érintkezésük 
idegen szabályai, furcsa, érthetetlen 
nyelvük, előítéleteik és ítéleteik kö-
vethetetlenek az előző nemzedék 
számára. A fiatalok titokzatos 
genget alkotnak az idősebbek sze-
mében, titokzatos rítusokkal, furcsa 
üzenetek jönnek és mennek, ósdi 
cserépkályhákat festenek át tarka 
mintákkal, távoli telefonhangok ad-
nak szigorú parancsokat, hogy a 
lány melyik fiúval járhat és me-
lyikkel nem, s ebbe a kívülről bol-
dognak látszó, képtelen összeeskü-
vésbe a szülők nemzedékéből már 
senki nem kerülhet be. Milyenek 
ezek a fiatalok? Tiszteletlenek, egész-
ségesek, mindig szaladnak valaho-

vá, mindig felugranak valahová, ki-
ismerhetetlenek és főként fiatalok. 
Elérhetetlenül és visszahozhatatla-
nul fiatalok. 

„Azt mondod, hogy egy öregedő 
férfi irigységével nézem őket?" — 
kérdezi a Mi van Verával? mottója. 
Azt mondom. És ezt a nosztalgikus 
irigységet, ezt az ujj-közelben levő, 
mégis megfoghatatlan képtelen ko-
mikumot sikerült Bán Róbertnek 
filmjében visszaadnia. Mándy költői 
világának átmentésével azonban 
már nem tudott megbirkózni. 

Ilyen mondatokat találhatunk az 
eredeti novellákban: „Értetlenül 
néztek rám. Barátságosan, de értet-
lenül. Mint akit sohasem gyalázhat 
meg a környezetük. Az egész csak 
egy pillanatig tartott, aztán elre-
pültek." Ezeket a villanásnyi láto-
másokat, az anyagnak ezt az észre-
vehetetlen, váratlan felemelkedését 
szinte lehetetlen egy ésszerű építé-
sű, józan logikájú, megszokott dra-
maturgiájú filmben elővarázsolni. 
A Lányarcok tükörben legfőbb dra-
maturgiai ellentmondását az okoz-
za, hogy olyan, mint egy szokásos 
film, csak éppen nem olyan. Attól 
a filmkészítési technikától, amelyet 
Bán alkalmaz filmjében, a néző 
mást vár, mert mást szokott meg, 
és mert mást szokott meg — csa-



lódik. Bán nem tudja megteremteni 
a rendhagyó világ belső törvénysze-
rűségeit, mely átemelhetné a nézőt 
a valóságtól eltérő, másfajta logikai 
rendszerbe. Így aztán — szószerint 
— felemás eredmény születhetett 
csak. 

Az első tévedés már ott történhe-
tett, hogy Mándy homályos és szür-
ke világát színes filmen próbálták 
megragadni. Ha a modern filmtech-
nika a mai napig csupán a színes 
filmet ismerné is, Mándy novellái 
számára fel kellett volna találni a 
fekete-fehér filmet. Aztán a dísz-
letek! Ma, amikor a filmesek úton-
útfélen, szükségesen és szükségtele-
nül eredeti helyszíneken forgatnak, 
kétlépésnyi albérleti szobákban, ut-
cákon a falak lyukaiba bújva, villa-
mosokon és vonatokon, éppen egy 
Mándy-filmet rosszul sikerült film-
gyári díszletbe bezárni, mint valami 
szalon-drámát, egyszerűen képte-
lenségnek tetszik. És ráadásul mi-
lyen díszletbe! Vera slemil, agyon-
dolgozott szülei olyan faramuci, 
cakkos boltívekkel, bársony függö-
nyökkel, színes ablakmozaikokkal 
pompázó lakásban laknak, amilyen 
csak egy magyar filmgyári díszlet-
tervező dús képzeletében születhet 
meg. Bár a Barbara eszpresszó 
„reprezentatív" létesítmény, de ná-
lunk még a legreprezentatívabb 
függönyöket is félév múlva bevonja 
egy sárgás-füstös vékony réteg, 
mely nem osztályonfelüli ugyan, de 
legalább érezzük, hogy itthon va-
gyunk. Abban az áttört, tarka színű 
luxus eszpresszó-csodában — mely-
nek márványpapírral takart deszka-
lépcsői döngenek a szereplők léptei 
alatt — nincs az a biztos öntudatú, 
nyomorult nyugdíjas, aki titokban 
elő merné venni a papirosból tíz-
óraiját. Hogyan is élhetne hitelesen 
Mándy szánalmas és sötét ember-
tenyészete, lankadt és szomorú hu-
mora e selyemcukor-palotában? És 
itt Zsombolyai János operatőrt is 
el kell marasztalnunk, aki pedig 
máskor leckét adhatna bárkinek a 
valósághű, mégis költői fényképe-
zésből. 

Mándy Borikája nem érezheti jól 
magát ebben a díszletvilágban, ám-
bár Bodnár Erika alakítása igazán 
szép és rokonszenvesen közvetlen. 
Nyüt, tiszta arca panasz nélküli 

szomorúságot sugároz, és ez az alig 
derengő kifejezés többet mond el 
az író és rendező igazi szándékából, 
mint a megelevenedő cselekmény-
sor. Bán Róbert egyébként is fi-
gyelemre méltó színészvezetési eré-
nyeket mutat, különösen Vera szü-
leinek ábrázolásában. Márkus Lász-
ló és Kállai Ilona szemében ámuló 
és riadt megfélemlítettség tükröző-
dik és valami mosolyogni való stré-
berség, hogy sikerüljön elnyerniük 
a fiatalabb korosztály elismerését. 
Egri Márta Verája bájos és szem-
telen, irigylésre méltó öntudattal 
mozog a világban. Az embernek az 
az érzése, nem ártana néha elfene-
kelni. Tetszett még Vogt Károly 
keleti Buddha-szobrok nyugalmát 
sugárzó Dadája, aki csak úgy benéz 
mindenhová és minden különösebb 
magyarázkodás nélkül el is tűnik. 

Lányarcok tükörben. Itt is, a no-
vellákban is. Mándy tükrei azonban 
kopottabb foncsorozásúak. Elmosó-
dottabban, mégis poétikusabban 
mutatják a valóságot, mint a film 
túlságosan is ragyogó tükrei. 

LÉTAY VERA 

Bodnár Erik* 



A munkásosztály a Paradicsomba megy 
Elio Petri filmje nem a látvány 

vagy az egzotikum varázsával fog 
be a vonzáskörébe. Humor sincs 
ebben a műben: amikor a mozinéző 
majd felnevet — akár sírhatna is! 
A modernség eszköztárát sem akar-
ta kiaknázni a rendező: szinte ha-
gyományos módon dolgozik, még a 
való élet kronológiáját sem for-
gatja feL A szituációk gondosan 
felépítettek és megkomponáltak, — 
de a jellemek szinte elnagyoltak. 
Engels 1859-es híres levele jut az 
eszünkbe: mi tagadás, a figurák kö-
zelebb állnak a „schillerizáláshoz", 
mint a shakespeare-i jellem-, cse-
lekmény- és drámaépítkezéshez. A 
hivatkozásnál maradva: jónéhány 
szereplő nemhogy szócső, de egye-
nesen megszemélyesített hangszóró! 
S mégis elnyerte e film a cannes-i 
fesztivál zsűrijének múlt évi nagy-
díját De szemünket most ne 
Cannes-ra, hanem a műre függesz-
szük! 

A munkásosztály a Paradicsomba 
megy című film még az irónia, a 
groteszk (vagy a tudathasadás, más-
kor a „transzcendencia") hatásesz-
közeivel is csak nagyon mértékle-
tesen él. Inkább olyan, mint egy 
ellentétes előjelű himnusz: főhősét 
egyre nagyobb mélységek felé, mai 
dantei bugyrokba löki, hogy ráéb-
ressze: nem lehet a 20. században 

egy kétkezi munkásnak csak az 
individuális, méginkább egoista el-
zárkózásban élnie, ha nem akar 
osztozni a modern rabszolgaságban 
élők sorsában . . . 

Lulu Massa (a kitűnő filmszínész, 
Gian Maria Volonte alakításában) 
betanított munkásként dolgozik egy 
középüzemben (ahol ki tudja már, 
hogy ki a tulajdonos!), háta mögött 
egy felborult házassággal, együtt él 
egy fodrásznővel (ki tudja már, ki 
volt fiának az apja!), nem érdekli 
más, mint a pénz, „ráhajt" a mun-
kában, s kivívja azt a kétes értékű 
pozíciót, hogy hozzá igazítják, mé-
rik a normákat. Még tetszelegni is 
akar ebben a pózban, mígnem egy 
véletlen baleset — egyik ujját vesz-
ti el — radikálisan bele nem szól 
életébe. S első ízben. ekkor tapasz-
talhatja a munkásszolidaritás ere-
jét, rádöbbenhet, hogy a spontánul 
kirobbanó sztrájk nem csak miatta, 
de ő érte is van. Kétségek között 
keresi fel az ideggyógyintézetben 
Militinát, volt idősebb munkatársát. 
Militina még messzebb megy, hi-
szen pontos párhuzamot von a ka-
pitalista társadalom — a gyár — és 
a „diliház" között. De mit tegyen 
Lulu? Kinek, minek higgyen? ösz-
tönének, vagy a gyárkapu előtt 
egymással rivalizáló álradikális, 
maoista diák-agitátoroknak, vagy a 



három szakszervezet egységre lé-
pett szószólóinak? 

Lulu körül egyre jobban megsű-
rűsödik a levegő. A gyári tiltako-
zás — amelyet az ő balesete vál-
tott ki — élesebb osztályharcba 
csap át: rendőrök és munkások, 
menedzserek és a cég kiszolgálói 
összeütközéseinek színterévé válik 
a gyár, s egyik napon őt sem en-
gedi be a gyárőrség — kezébe 
nyomják a felmondást. De mihez 
kezdjen egy munkás? Mihez kezd-
jek — hová menjek — üvölti egy 
kézihangszórón Lulu — „Svájcba 
horgászni?". Mit tegyen? A „forra-
dalmi diákok még lakását is meg-
szállják, élettársa is elhagyja. Nem 
hisz már a diákok „segítőkészségé-
ben" (akik csak osztályméretekben 
tudnak gondolkozni: az egyes mun-
kás sorsa vajmi keveset érdekli 
őket), de az egységre lépett üzemi 
szakszervezet győzelmét (elérték, 
hogy Massát visszavegyék a gyár-
ba), sem tudja igazi örömmel fo-
gadni, hiszen nem jutott többre, 

mint ahol elkezdte... S a film vé-
gén, amikor a gyár vezetői válasz-
ként a norma elleni harcra futósza-
laggyártásra állítják át a termelést, 
elmondja munkástársainak Militi-
nával való találkozása álombeli 
folytatását Hogy ledöntötték a fa-
lakat, ott látta társait is, de a falon 
túl csak ködöt látott... 

Kilátástalanság? Pesszimizmus? 
Nem! Elio Petri nagyon is reális 
veszélyre figyelmeztet. A fejlett ka-
pitalizmusban a valóban erős mun-
kásmozgalom se éljen abban az il-
lúzióban, hogy már az egész mun-
kásosztály öntudatos erejét képvi-
seli. Lulu Massa akár 18—19. szá-
zadi angliai munkás is lehetne. A 
géprombolók indulata sem lenne 
idegen tőle. Igaz, hogy „jólétben" 
él (televíziót nézhet, lakása van. 
élettársa nercbundáról álmodozik), 
de a modern rabszolgaság kellékei-
vel felcicomázva ő mégsem több, 
mint régi elődjei, akiknek tudo-
mása sem volt (akkor nem is le-
hetett) a kivezető útról. Petri film-

GUn Maria Volonté (középen) a film főszerepében 



je keményen figyelmeztet: ne illú-
ziók rózsaszín szemüvegén keresz-
tül mérlegeljük a munkásak öntu-
datát! Senki se higgye, hogy nem 
termelödnek újra azok a munkás-
magatartások, amelyeket még nem 
az osztályöntudat vezérel... Itt jut 
Elio Petri filmje egyetemes érvény-
re, zaklató kérdésfeltevéseivel, a 
mi életünkbe is így tud beleszólni. 
Igaz, minden más párhuzam tétele-
zése hibás és erőltetett volna. 

A film címét éppen ezért aligha 
szabad szó szerint értelmezni. Nem 
a munkásosztályról van szó általá-
ban, hanem a munkásosztály elma-
radottabb rétegeiről. Elio Petri ezt 
a koncepciót következetesen végig 
viszi. Lulu Massa örömtelen élete 
nem személyes kvalitásainak, ha-
nem társadalmi helyzetének és hiá-
nyos önismeretének, öntudatának a 
következménye Kínlódás családi 
élete: élettársával sem tud igazán 
élni, mert a gyár megnyomorítja, 
fizikailag is tönkreteszi. Szerelmi 
kalandja is örömtelen Adalgisával, 
a gyári segédmunkásnővel (pedig 
őrá gondol túlhajtott munkája köz-
ben is) — hiába csábítja el; aho-
gyan a társadalom szorítja Lulut, 
ügy préselődnek össze, vergődnek 
— szinte kibírhatatlanul a kisautó-
ban — ebben a csöpp bádogalkot-
mányban, idegesen, vibrálóan, tra-
gikomikusán. 

Mit ér az ember — különösen ha 
munkás — életcélok nélkül? Nehéz, 
próbára tevő kérdés, és a film al-
kotói ezt nem kerülik meg. A fő-
hős ott folytathatja munkáját, ahol 
elkezdte. Pedig mégis előbbre jutott. 
Kilépett önkörének bűvöletéből, meg-
tanulta, hogy az álforradaímisag 
nem több a pillanatnyi narkózisnál, 
s talán ráébredt arra —, hogy a 
többiekkel a többiekért kell élni. 
Talán. De az örömét még nem él-
vezheti ennek a különb érzésnek. 

Az alkotók szigorú kompozíciós 
rendben (amelynek a főhős magán-
és társadalmi életének egymásra 
nyíló képsorai az elemei; tenden-
ciáját pedig a kettő ellentmondásá-
ból származó egyre lehetetlenebbé 
váló élet problémáinak kibontása 
képezi) és gyors ritmusban kompo-
nálták meg a filmet. Ebben a fel-
gyorsított közegben bravúrosan 

tudják ábrázolni a Lulut szorongató 
monotoniát (otthon a szokásos ve-
szekedések és tévénézés, munk-
hélyén a sivár gépi munka), míg-
nem a baleset után már az esemé-
nyek is haj szol tabb tempót diktál-
nak. A rendező nem hagy kétséget 
afelől, hogy hőseinek sorsát és a 
társadalmat nem valamilyen távoli, 
„magas" megfigyelő pontról kíséri, 
hanem a kommunista művész pár-
tos elkötelezettségével foglal állást 
abban a kérdésben, hogy a kizsák-
mányolás lényege mit sem változott 
a „modern" kapitalizmusban, hogy 
a „jóléti" társadalom kibírhatatlan 
súllyal nehezedik a munkásra. Nem 
kacérkodik a „munkástémával", 
nem finomkodik, hanem belülről 
ábrázolja, a munkásélet mélyére 
száll, úgy azonosul vele, hogy ke-
mény igazságokat olvas azoknak a 
fejére, akik még nem tudják, vagy 
nem akarják felismerni helyüket a 
társadalomban. Elio Petri jól látja 
és pontosan láttatja, hogy ez elé 
nemcsak a közöny, az egoizmus 
gördít akadályokat, hanem az ál-
baloldal „mindent vagy semmit" 
jelszavával élő ultraradikalizmus, 
amely harsányságával, abszurditá-
sával szinte sokkolja a munkásokat, 
és ha nem látnak tisztán, a politi-
zálás ellen fordítja indulataikat. 

A szocialista realizmus újabb 
csatanyerése ez a film, amelynek 
volt bátorsága tabukkal leszámolni, 
s nem szégyenlős lenni. Ily módon 
értékeivel nemcsak az egyűttérzők, 
hanem az ellenfelek elismerését is 
kiváltotta. (Jó néhány nyugati pol-
gári lap nagyra értékelő kritikája 
igazolhatja ez utóbbit) Mindebben 
jelentős részt vállalt a kitűnő szí-
nészgárda, a rendkívüli moziszí-
nész-tehetség, Gian Maria Volonté, 
a gyorsan élvonalba került Marian-
gela Melato (Lulu élettársa, Lidia 
szerepében), a Militinát felejthetet-
lenül alakító Salvo Randones, és a 
rengeteg kisebb vagy csak epizód-
szerepet alakító karakterformáló 
színész. Tegyük hozzá: Vas János 
rendezésében a műhöz méltó ma-
gyar szinkron készült, kiváltképpen 
Képessy József (Militina), Almási 
Éva (Lidia) és Szersén Gyula (Lulu) 
teljesítményét dicsérhetjük. 

FÜLEKl JÓZSEF 



Ken a való, csak annak halvány mása... 
Washingtoni filmlevél 

Hollywoodot közkeletű, 
sőt immár kissé elkop-
tatott kifejezéssel álom-
gyárnak nevezik, s hogy 
miért, erre az ott ké-
szülő filmek minőségi 
jegyein túl a mennyi-
ségi összetétel elemzé-
se is választ ad. Két éve 
élek Amerikában, s ez-
alatt az idő alatt Stan-
ley Kubrick Clockwork 
Orange-n volt az egyet-
len alkotás, mély esz-
meileg magvas, néhol 
vitatható, de művészi-
leg mindenképpen ma-
radandó dolgot mondott 
el a ma társadalmáról. 
Egyébként ez a terület 
meglehetősen elhanya-
golt, legfeljebb a ká-
bítószerfogyasztás na-

Jelenet Bobért Beatem: Rossz társasáé című filmjéből 

gyonis valós problémá-
ját bújtatják egy-egy 
detektívtörténet köntö-
sébe, avagy divatirány-
zatokat lovagolnak meg: 
ide sorolhatók például 
az egyetemi megmozdu-
lások nyomán született 
ifjúsági filmek, melyek 
azonban az események 
alakulásával lassacskán 
érvényüket vesztik. 

Az utóbbi hónapok 
vígjáték, krimi és wes-
tern-özönéből is ki-ki-
tűnt néhány olyan mű, 
amely a világ, a lét 
nagy kérdéseivel fog-
lalkozott, s ezek min-
denképpen érdemesek 
arra, hogy egy pillan-
tást vessünk rájuk, noha 
már elöljáróban le kell 

szögeznem: ezek sem 
igen alkalmasak az 
alapképlet megváltoz-
tatására. 

Az ötösszámú vágó-
híd Kurt Vonnegut Jr.-
nak a Nagyvilágban 
magyarul is megjelent 
kisregényéből készült. 
Vonnegut és a regényt 
sajnos túlzott, szolgai 
hűséggel filmre átültető 
George Roy Hill rende-
ző morális alapon tá-
madják az amerikai si-
ker-ideált, a szexuális 
hipokrizist, Drezda, a 
nyílt város brutális 
bombázását a második 
világháború idején, az 
angol gentleman-esz-
mény tartalmatlansá-
gát és embertelenségét, 



Karén Carlaon és Bobért Bedford — A Jelölt című film főszerepeiben. Bende-ző: Mlcbmel Bitchle 

Martin Bittér: Sounder című filmjének tfyik Je-lenete 

s még sok más, egy-
mással nem éppen szo-
ros kapcsolatban levő 
dolgot. 

Hősük, Billy Pilgrim 
az átlagember megteste-
sítője, aki azonban egy 
szempontból nagyonis 
elüt az átlagostól: sza-



badon utazik az idő-
ben. A film épp ezért 
múlt, jelen és jövő ké-
peinek vibráló, hol bril-
liánsan, hol önkényes 
esetlegességgel össze-
kapcsolt sorozata. Billyt, 
a sikeres üzletembert 
és családapát, akit előbb 
még tóparti házában 
láttunk, egyszercsak a 
hófödte belgiumi had-
színtéren fedezzük fel. 
A drezdai vágóhíd pin-
céjében berendezett ha-
difogolyszállás után pe-
dig váratlanul Tralfama-
doron, a képzelet ne-
gyedik dimenziójában 
létező égitesten látjuk 
viszont. Az említettek-

nél gazdagabb asszociá-
ciós tartalmúak azok a 
vágások, ahol Billynek 
a fogolytábor zuhanyo-
zójában felrémlik a 
gyerekkori uszodai em-
lék, amikor apja be-
dobta a medencébe — 
mondván, vagy úszik 
vagy elmerül. S a má-
sik: tisztes polgári er-
kölcsű felesége és leá-
nya kitereli Billyt a 
moziból, mert a vász-
non látható hölgy felfe-
di keblét, s eközben 
Billy tudatában megje-
lenik a kép, amint a 
náci őrök beterelik őket 
a fogolyszállító vagon-
ba. Nyilvánvaló a bírá-

Cicely Tyson és Kevln Hooks — a Sounder című filmben 



lat szándéka abban, hogy 
Billy gazdag, ostoba és 
közönséges felesége a 
saját Cadillac-jének ki-
puffogógázától kap szén-
monoxid-mérgezést Em-
lékeztes jelenet, amely-
nek során a Vörös Ke-
reszt élelmiszercsomag-
jai közt dúskáló angol 
foglyok közé megérkez-
nek a kiéhezett ameri-
kaiak, de üdvözlés cí-
mén előbb hosszas fejte-
getést kell végighallgat-
niuk arról, hogy az úri-
ember sanyarú körül-
mények között is meg-
őrzi önfegyelmét, embe-
ri méltóságát. S a kont-
raszthatás erejénél fog-
va még ennél is emlé-
kezetesebb, amikor az 
amerikai hadifogoly vé-
gigvonul a kecses szép-
ségű Drezdán, a hát-
térben a Negyedik 
Brandenburgi verseny 
hangjai hallatszanak, s 
előrevetíti árnyékát a 
pusztulás. 

Nagyratörő film az 
Ötöss2ámú vágóhíd, de 
az érvényes válaszokkal, 
meggyőző érvekkel adó-
sunk marad. Mi sem 
jellemzőbb erre, mint 
hogy Billy életének, 
problémáinak végső 
megoldásaként elmene-
kül a Földről a már 
említett Tralfamador 
bolygóra, s ott egy csá-
bos ifjú filmsztárban 
találja meg a boldogsá-
gát. Billy szerepére el-
sőfilmes színészt válasz-
tott George Roy Hill 
rendező, Michael Sacks-
ot, aki túl komolyan 
vette azt, hogy egy 
szürke átlagembert kell 
alakítania. 

A legutóbbi new-yorki 
filmfesztivál amerikai 
versenyfilmje, a Rossz 
társaság éppen ellenke-
ző problémákkal küsz-
ködik. Míg az előző al-
kotás túl sokat markol, 

ez csupán egyetlen 
problémát vizsgál, s azt 
is áttételesen, történel-
mi környezetben, wes-
tern-szerű felhangokkal. 
Sokat vitatkoztak nem-
rég Amerikában a hadi-
szolgálatot megtagadó, 
a hadseregből dezertáló 
fiatalokról, s ennek tá-
voli visszhangja a pol-
gárháború idején, 1865-
ben játszódó film. 

Az északiak, az Unió 
hadserege végigsöpör az 
országon, és minden ép-
kézláb férfit felszippant 
soraiba. Az ifjú Drew 
Dixon, akinek bátyja el-
esett Chicamaguánál, 
szülei jóváhagyásával 
megszökik a toborzók 
elől és nekivág a vad-
nyugatnak. 

Itt megismerkedik egy 
korban hozzá hasonló, 
de nálánál tapasztaltabb 
zsivánnyal, Jaké Rum-
seyval, majd csatlakozik 
hozzájuk még négy csa-
vargó kamasz. A tudat-
lan, fésületlen Jaké elő-
ször kirabolja a vallásos 
methodista családból 
származó, szelíd és 
jómodorú Drew-t, de 
később különös barátság 
alakul ki köztük, és 
Drew maga is alkalmaz-
kodik a vad, ellenséges 
világ könyörtelen felté-
teleihez. 

A film egyik értéke 
az a finom, nem eről-
tetett párhuzam, ami a 
főszereplők, valamint a 
feledhetetlen Tom Saw-
yer és Huckleberry Finn 
viszonya között felfedez-
hető. A világsikerré lett 
A keresztapa operatőr-
jének, Gordon Willisnek 
kameramunkája itt is 
elsőrangú, a prérik há-
borítatlan szépsége, a 
rozsdabarna szín variá-
cióinak gazdagsága él-
mény a szemnek. 

E avid Newman és 
Róbert Benton forgató-

könyve azonban nagy 
csalódás előző közös al-
kotásuk, a Bonnié és 
Clyde után. A rendezés 
is a páros egyik tagjá-
nak, Róbert Bentonnak 
műve, többnyire tempós 
és életteli, máskor ba-
nális, sőt naiv, mint pél-
dául abban a jelenetben, 
ahol Drew az asztal alá 
rejtőzik a toborzók elől, 
s a mindent féltúró és 
szanaszét hányó katonák 
elfelejtik felhajtani a 
földig érő asztalterítőt. 

A jelölt első látásra 
ízig-vérig politikai film, 
amelynél aktuálisabbat 
szinte kívánni sem le-
hetne. Bili McKaynek 
már édesapja is politi-
kus volt, Cálifornia kor-
mányzója, s jómaga 
most egy szenátusi szék-
re pályázik. A fiatal je-
lölt haladó szellemű ügy-
véd, a polgárjogi moz-
galom és a környezetvé-
delem rettenthetetlen 
harcosa, aki előre kiköti, 
hogy nem hajlandó ap-
ja tollaival ékeskedni 
és a kampányszervezők 
bevált, kommerciális 
trükkjeiböl sem kér. Am 
mit látunk mindvégig a 
filmkockákon? Az ame-
rikai kampányok szok-
vány módszereit, McKayt 
a gettóban, McKayt a 
fiatalok között, háziasz-
szonyok kezét szorongat-
va a piacon, s mindeköz-
ben a háttérben ott 
zúgnak saját stábjának 
kamerái. Hamarosan 
sor kerül a konzervatív 
ellenfél, Jármon és 
McKay közötti tévé vi-
tára is, amelynek nyo-
mán a közvéleményku-
tatási íveken megnő 
McKay híveinek aránya. 
A választás éjszakáján 
azután, amikor a győze-
lem már majdnem biz-
tosnak látszik, az ifjú 
jelölt fáradt mosollyal 
roskad szállodai szobá-



járnak foteljébe, s mint 
aki nem is akart igazán 
nyerni, úgy kérdi titká-
rától: „most pedig mi-
hez kezdünk?" 

A film realisztikus ab-
ban, amit elmond, s ez 
nem is csoda: a forgató-
könyvíró Jeremi Larner 
valóban az életből me-
rítette anyagát, 1968-
ban Eugene McCarthy 
közvetlen munkatársa 
volt. Michael Ritchie 
rendező szakértelme, 
megfigyelőkészsége és 
szerkesztési érzéke sem 
hagy kívánnivalót. A 
film néha már-már azt 
az érzést kelti a néző-
ben, hogy a választá-
sokról szóló tévéhír-
adókból vághatták ösz-
sze. S éppen ez a hír-
adószerűség az, ami 

Michael Sacts az Otfisszámú vigóhid főszerepében. Rendező George Roy HUi 

mélységes hiányérzetet 
okoz; a látottak csak az 
amerikai politika mód-
szereit leplezik le, az ér-
dembeni kérdésekről szó 
sem esik, s így ironikus 
módon maga a film is 
beleesik abba a hibába, 
amit ostoroz: a vonzó 
egyéniségű, megnyerő 
arcú Róbert Redfordot, 
a címszerep alakítóját 
„adja el" a publikum-
nak magvas politikai 
állásfoglalás helyett. 

A negyedik film, a 
Sounder minden szem-
pontból kivételes alko-
tás. Az utóbbi egy-két 
évben divatossá lett né-
ger filmművészet termé-
ke ez is, de a mozgalom 
többi filmjétől eltér az-
zal, hogy egy hamis és 
kreált fekete felsőbbren-

dűség hangoztatása he-
lyett valódi néger sorso-
kat mutat be. A cik-
künkben korábban tár-
gyait filmek sorából pe-
dig kiemeli az, hogy 
egyértelmű, az érzéke-
ket és az elmét egyaránt 
kielégítő, mélyrehatóan 
és maradéktalanul igaz. 

Sounder egy vadász-
kutya neve, ő a film 
egyik hőse, a másik pe-
dig egy kisfiú. Ám aki 
a kutya és gyerek páros 
nyomán valami könny-
fátyolos történetre gon-
dol, az nagyon téved. 

A Louisiana államban 
élő részesarató más for-
rás híjén egy fehérem-
ber füstölőkamrájából 
lopott húst rak a család 
asztalára, s ezért egy 
évi kényszermunkára 



ítélik. A Dél kegyetlen 
törvényei tiltják, hogy a 
hozzátartozók tudomást 
szerezzenek az elítélt 
hollétéről, ezért Dávid 
Lee Morgan vaktában 
indul el apja felkeresé-
sére. A fiú és kísérője, 
Sounder hasztalan ke-
resik Nathan Morgant 
de útközben Dávid meg-
ismerkedik egy néger 
tanítónővel, akinek el-
határozó befolyása lesz 
életére. Camille a nála 
megszálló gyermeket a 
néger mozgalom nagy 
egyéniségeiről szóló tör-
ténetekkel altatja el, s 
ebből, ekkor születik a 
döntés, hogy ősztől Dá-
vid Camille iskolájában 
továbbtanul. A család 

körébe végülis visszatérő 
apa helyesli, sőt meg-
erősíti fia már-már meg-
ingó elszántságát, de a 
füm félreérthetetlenül 
érzékelteti, hogy Dávid 
ezzel még nem tört ki a 
körből, hogy csak kis 
lépést tett azon az úton, 
melynek sokkal mesz-
szebbre kellene vezet-
nie. 

A Sounder legfőbb 
érdeme az emberábrá-
zolás. Paul Winfield 
családfője bonyolult-
ságában ábrázolt, szen-
vedő és mégis méltóság-
teljes alak, kiszolgálta-
tott, s mégis erős. Fele-
sége, akit Cicely Tyson 
alakít, rácáfol a néger 
nőkről, mint üres szex-

szimbólumokról terjengő 
klisékre; szívós, kemény, 
érzékeny és érzelmes. 
Kevin Hooks pedig 
gyermekszínésztől szo-
katlan bensőséggel, esz-
köztelenséggel, minden 
olcsó fogástól mentesen 
játsza Dávid szerepét. 

A Filmet Martin Rit-
ter rendezte mértéktar-
tóan, minden részletében 
kifogástalanul. Alkotása 
ott szerepel minden lap, 
minden kritikus listáján, 
akik csak számbavették 
az elmúlt év legjobb 
filmjeit. Cicely Tyson 
alakítását pedig máris 
az Oscar-díj esélyese-
ként emlegetik. 

ZILAHI JUDIT 



Nézők, filmek, mozik 
Hét esztendővel ezelőtt, mikor a 

debreceni Művész" mozi, az első ha-
zai stúdió jellegű filmszínház meg-
nyitotta kapuit, azt vártuk, hogy a 
testvérintézmények sora kezdi meg 
majd a filmművészet igazi értékei-
nek megszerettetésére irányuló tevé-
kenységét. Az egyetlen fecske azon-
ban sokáig nem csinált nyarat. A 
különböző rendű-rangú kezdeménye-
zések (Szeged, Tata, Miskolc, Szom-
bathely, Békéscsaba stb.) révén foly-
ton szélesedett ugyan a kör, de a 
szervezeti formák egységesítésére, a 
szóban forgó mozitípus műsorellátá-
sának: intézményesített biztosítására 
s mindenekelőtt: bizonyos elvi kér-
dések tisztázására mostanáig kellett 
várnunk. (Zárójelben, félreértések 
elkerülése végett: cikkünkben néma 
Filmtudományi Intézet égisze alatt 
működő filmklubokról, hanem a ma-
gyar art kino-hálózat kialakítására 
irányuló kísérletekről szólunk.) 

Jobb későn, mint soha: az úgyne-
vezett „második hálózat" megindí-
tásának terveit, melyekről először az 
országos filmforgalmazási konferen-
cián esett szó, hamarosan realizál-
ják. A Művelődésügyi Minisztérium 
Filmfődgazgatósága közzétette a 
Filmbaráti Körök működésének 
irányelveit, felvázolta a gyakorlati 
módszereket, megteremtette a diffe-
renciált forgalmazás feltételeit: kez-
dődhet a tartalmi munka. 

Mielőtt a feladatokat és lehetősé-
geket számbavennénk, érdemes — 
ha futólag is — beszámolna az eddi-
gi tapasztalatokról, a művész mozik 
első lépéseiről és eredményeiről. A 
debreceni programban, melyet a 
kapunyitás alkalmával fogalmaztak 
meg, egyebek között ez állott: A stú-
diómozinak az a feladata, hogy első-
sorban a kiemelkedő eszmei-művészi 
jelentőséggel bíró filmeket ismer-
tesse meg közönségével. Nem a 
sznob igények kielégítéséről, valami-

féle film-ariszítókratizmus istápolá-
sáról van szó, ellenkezőleg: a mű-
veltség, a felkészültség, az ízlés szint-
jének emelése a feladat. Az elkép-
zelés valóraváltásában az igényes 
szelekció mellett fontos szerep jut 
a „körítésnek": az előadások előtti 
bevezető szövegeknek, a vitáknak, a 
kiállításoknak, az alkotókkal foly-
tatott párbeszédnek. 

Az eredmények önmagukért be-
szélnek. Debrecenben példáid szinte 
állandóan telt ház látogatja a vetí-
séket és számos új hagyományt si-
került teremteni, (kiemelkedő jelen-
tőségű magyar filmek premier előt-
ti bemutatója, az évi dokumentum, 
rajz stb. filmtermés legjavának so-
rozatszerű megismertetése, különfé-
le retrospekciók összeállítása, a szer-
zői estek meghonosítása stb.). Nem 
hallgathatunk a nehézségékről sem. 
A legégetőbb gond: a filmellátás. 
Egy-két évig még lehetett tallózni 
a MOKÉP választékából, később 
azonban gyakran engedményeket 
kellett tenni s a rostán „napi fo-
gyasztásra szánt" tucatáruk is át-
csúsztak. A Filmbud omán yi Intézet 
rendszeres támogatása ellenére alig-
alig színesíthették a repertoárt — 
jogi problémák miatt — klasszikus 
filmek. A közönség sokoldalú tájé-
koztatásának követelménye jobbára 
jámbor óhaj .maradt: kiadványok, 
műsorfüzetek megjelentetésére alig 
volt lehetőség stb. 

Egy szó, mint száz: a jelenlegi for-
mák felfrissítésének feladatát nem 
odázhatjuk tovább. A koordinációra, 
a központi irányításra egyaránt 
szükség van. Alábbi sorainkban a 
nemrég kábocsájtott tervezet direk-
tíváit ismertetjük, remélhetően hasz-
nosítható megjegyzések kíséretében. 

A Filmbaráti Körök mozijaiban 
vagy sorozatainak műsorában a kö-
vetkező filmféleségekkel számolnak: 

„1. Néhány szűk forgalmazásra át-



vett, csak a Filmbarát! Körök elő-
adásain vetíthető film. (Ennek oka 
lehet művészi útkeresés, új forma-
nyelv, haladó tartalom eszközeiben 
úttörő film)." 

Ezek az alkotások biztosítják a 
sajátos profilt s egyszersmind a 
program változatosságát. Másrészt: a 
jövőben lehetőség nyílik arra, hogy 
jelentős, de a forgalmazás szem-
pontjából egyáltalán nem rentábilis 
filmeket is megvásároljanak s tár-
lat-jelleggel bemutassanak. A Godot-
ra várva csak stúdiószínpadon ke-
rült közönség elé, egyes modem 
vagy kísérleti filmeket is ésak szűk 
körben ajánlatos forgalmazni. De 
forgalmazni kell őket, különben to-
vább szaporodnak a fehér foltok. 
Mit szeretnénk látná mielőbb a klub-
mozikban? íme, néhány ötlet: Huci-
jev Júliusi eső, Wajda Lótna, Zin-
nemann Délidő című filmje, Bunuel, 
Godard, Bergman korábbi munkái 
bizonyára széles körben keltenének 
érdeklődést. Az elv valóraváltása 
természetesen nem jelentheti azt, 
hogy ezután minden sorompó felnyí-
lik. A dokumentum is hangsúlyoz-
za, hogy a fiilmátvételi gyakorlat 
ideológiai-politikai tartalma válto-
zatlan marad. 

„2. Az általános bemutatásra átvett 
filmek közül évente 2—3 magyar és 
8—10 külföldi alkotás előbemutatá-
sa, 4—8 héttel az országos premier 
előtt." 

Ezt az elgondolást is helyeseljük. 
Bizonyos, hogy az efféle vetítések 
rangot adhatnak egyes produktu-
moknak s ráirányíthatják a figyel-
met a termés javára. Persze, jó len-
ne, ha az előzetes bemutatókon a 
maá magyar film kerülne a figyelem 
középpontjába, (esetleg többször is. 
mint a tervezet említi), s bizonyára 
fellendítené a mozgalmat a rende-
zőkkel, írókkal, színészekkel való 
gyakori találkozás. 

„3. Régebbi értékes filmek repri-
zelése, elsősorban azoké, amelyek 
bemutatásuk során nem keltették fel 
az értéküknek megfelelő érdeklődést, 

illetve, ha a filmek a hálózat pro-
filjába beillenek." 

Egyfajta rehabilitációról van szó 
(a művész mozik egyébként koráb-
ban is vállalkoztak erre a feladatra), 
másrészt nagyvonalúbb-mozgéko-
nyabb kópiagazdálkodásról. Sokan 
és joggál panaszolják, hogy az érté-
kes filmek járésze a megjelenés 
után szinte azonnal eltűnik a süly-
lyesztőben, legfeljebb peremvárosi 
vagy vidéki mozik kora délutáni elő-
adásain lehet velük találkozni. Ezt a 
gyakorlatot a felújítások rendszere 
megváltoztathatja s az érdeklődők a 
Filmbaráti Körök vetítésein újra 
(vagy először) megnézhetik az olyan 
típusú alkotásokat, mint a Fekete 
tollú fehér madár, a Nyirfaliget, Az 
első tanító, a Vietnam amerikai 
szemmel stb. 

„4. Régebbi filmek felújítása (az 
utóbbi 10—15 év terméséből) a FBK 
hálózatra megvett jogokkal. Ez le-
hetővé teszi egy-egy filmművészeti 
— ma is élő, vagy a mával összefüg-
gő — stílusirányzat, vagy kiemelke-
dő alkotó életművének bemutatását." 

Dicséretes elképzelés: ahogy a 
Petőfi, Shakespeare, Tolsztoj-köte-
teknek soha nem szabad kifogyndok 
a könyvesboltokból, a filmművészeti 
klasszikusokat is permanens jelleg-
gel hozzáférhetővé kell tenni — a 
„mindig újak", a filmesztétikai kér-
désekkel ismerkedők vagy egyszerű-
en csak az érdeklődők számára. Kü-
lönösen fontos a tematikai összefüg-
gések megteremtésének, a korábbi 

vegyeskereskedés-jelleg" megszün-
tetésének lehetősége, (a sorozatok-
ban egy-egy iskola, irányzat, alkotó, 
nemzeti korszak egyaránt premier 
plánba kerülhet). E programpont 
margójára mindössze egyetlen kí-
vánságot írunk: jó lenne, ha a film-
vásárlás illetékesei nagyobb figyel-
met fordítanának a fiatal korosztá-
lyok érdekeire és igényeire (különös 
tekintettel arra, hogy a nézők között 
lesznek igényes tizenévesek is). 

„5. önálló rövidfilmműsorok (BBS 
filmek, külföldi filmek stb.)." 



Ez is régi adósság, különösen vidé-
ken, ahol a mozi meglehetősen „já-
tékfilm-centrikus" s a jelentős kis-
filmekre nehéz rábukkanni a kí-
nálatban. A javaslatot megtoldanánk 
azzal, hogy sokan fogadnák szívesen 
a miskolci fesztivál díjnyertes film-
jeinek bemutatását — arról nem is 
szólva, hogy egy-egy politikus riport 
vagy dokumentumfilm színvonalas 
viták lehetőségét is megteremtené. 

„6. Esetenként — ha a tematika 
szükségessé teszi — a Fümtudomá-
nyi Intézet archív filmjei." 

Bár a műsor-előirányzatban az 
utolsó helyen szerepel, véleményünk 
szerint alapvető fontosságú a film-
történeti értékek rendszeres és terv-
szerű bemutatása. A filmművészet 
nagykorúságáról az előzmények is-
merete, vagyis a viszonyítás nélkül 
nem beszélhetünk. Az „alapfilmek" 
vetítésére továbbra is nagy szük-
ség van. Lengyelországban most je-
lentették be, hogy megvásárolták 
Chaplin tizenkét filmjét Vajon nem 
követhetnénk-e a példát, a régi film-
állományt kiegészítendő? A példánál 
maradva: a filmhumor fejlődéstörté-
netét Chaplin nélkül csak kontúrjai-
ban lehet érzékeltetni, márpedig je-
lenleg nem rendelkezünk sem az 
Aranyláz, sem a későbbi remekek 
vetítési jogával. 

A FSlmbanáti Körök működési ter-
vezete a személyi, szervezeti, forgal-
mazási feltételéket is összegezi s szól 
az igényes propagandamunka köve-
telményéről. Noha még csak az út 
kezdetén tartunk, javasoljuk, hogy 
az illetékesek minél előbb tűzzék 
napirendre a mozgalom lapjának 
megindítását, illetve az ezzel kapcso-
latos előkészítő munkát. Az ismerte-
tők és ajánlások bizonyára fontos 
szerepet játszanak majd a propagan-
damunkában, de nem helyettesíthe-
tik az alaposabb .történeti-esztétikai 
tájékoztatást. Ha a hálózat életképes 
lesz, (amiben joggal reménykedhe-
tünk), bizonyos, hogy „elbír" egy la-
pot, melyben hazai és külföldi kriti-
karészletek, rendezői portrék, minta-

elemzések, filmográfiák stto. szere-
pelhetnének. Újra a lengyel példára 
hivatkozunk: a Kultura Filmowa 
mindig felbecsülhetetlen értékű szol-
gálatot tett a filmklubmozgalom 
ügyének. Még egy ötlet. Követel-
ménnyé kellene tenni, hogy a film-
baráti körök ne elégedjenek meg a 
mozizással. Az igényes műsor önma-
gában még nem minden, a magasabb 
lépcsők meghódítása — azaz a kö-
zönségformálás követélménye — fel-
tételezi az összes korábbi filmklub-
típus hibájának, a passzivitásnak fel-
számolását is. Minden filmről fölös-
leges eszmecserét kezdeményezni, bi-
zonyos alkotások kötelező megvita-
tása mégis célszerűnek látszanék. 

A fokozatosság elvénék betartása 
továbbra is alapélv legyen. Látszat-
eredményekre, kirakat-számokra 
semmi szükség. A műsorpolitikai 
eredmények erőfeszítésének, a film-
művészetet szerető és értő közönség-
bázis kiszélesítésének céljával egyet-
értünk. A mozgalom megkülönböz-
tetett figyelmet és támogatást érde-
mel. Meg kell nyerni tehát mindazo-
kat, akik szívesen és szakértelemmel 
vállalkoznak az igazi filmkultúra 
terjesztésének feladatára. 

VERESS JÓZSEF 

Lapzártunkkor — március 12-én _ ren-
dezte közgyűlését a Film- és Televízió-
művészek Szövetsége. Az elnöki megnyi-
tót Fábrl Zoltán tartotta, az elnökség 
beszámolóját a legutóbbi közgyűlés óta 
eltelt időszak munkájáról Kovács And-
rás főtitkár mondotta el. A televíziós ta-
gozat és a dokumentumfilm szakosztály 
tevékenységét Mibályfi Imre, Uletve Fe-
li éri Tamás ismertette. A párt központi 
bizottsága részéről Nagy Miklós az 
MSZMP KB Tudományos és Kulturális 
osztályának vezetője tolmácsolta a párt 
üdvözletét és méltatta a magyar film-
művészet jelentőségeit és eredményeit. 
A közgyűlésen jelen volt Slmó Jenő 
népművelési miniszterhelyettes is. A 
többi között felszólaltak Csákány Márta, 
Kígyós Sándor, Keleti Márton, Eszter-
gályos Károly, Gazdag Gyula. 

A közgyűlés megválasztotta a szövet-
ség 29 tagú elnökségét, amely soraiból 
ismét Fábrl Zoltánt választotta a szö-
vetség elnökévé. Ügyvezető főtitkár Ko-
vács András, főtitkár Mlhályfi Imre lett. 

A közgyűlés érdemi ismertetésére kő-
vetkező számunkban visszatérünk. 



Kellemes szórakozások... 
A Filmvilág számára írta: 

PIERRE JOYE 
A brüsszeli Drapeau Rouge főmunkatársa 

Január elején fejeződött be a 
belga film kilencedik nemzeti fesz-
tiválja. Az 1972-es retrospektív 
szemlén Knokke-Heist-ben összesen 
száznyolcvan filmet vetítettek. Kö-
zülük huszonegy volt rendesjáték-
film, harminchárom pedig sztorin 
alapuló rövid film, a többi doku-
mentfilm és ismeretterjesztő. Szám-
belileg nem lebecsülendő termés ez 
kis ország számára. Hiszen Belgium 
lakosainak száma alig valamivel 
kevesebb Magyarországénál, terü-
lete annak csupán egyharmada. Ha 
azonban tartalom, színvonal és 
nemzetközi kisugárzás szempontjá-
ból vizsgáljuk meg a belga film-
gyártást, akkor már távolról sem 
lehetünk elégedettek. Évről évre 
újra és újra kissé rezignáltán kell 
megállapítanunk, hogy a belga film 
nemzetközi vonatkozásban nem 
számottevő és a játékfilmgyártás a 

hazai közönségben sem hagy mé-
lyebb nyomokat. Arra tehát, hogy 
a belga filmről úgy lehessen be-
szélni, mint sok más kis ország 
művészetéről, egyelőre még várni 
kelL 

Annál jelentősebb Belgium, mint 
felvevőpiac, mint a nemzetközi 
filmgyártás egyik fogyasztója. Eb-
ben éppen a hazai produkció vi-
szonylagos elmaradottsága játszik 
szerepet. A kritikusnak is, a közön-
ségnek is szélesebb a horizontja, 
hiszen a mozik vásznait nem sajá-
títja ki az elsősorban önmagának 
teret követelő hazai filmgyártás. 
Belgium azon nyugat-európai orszá-
gok között szerepel, ahol nagyjából 
kiegyensúlyozottan jelentkezik a 
legnagyobb tőkés filmgyártó orszá-
gok termése: az amerikai és angol 
film csakúgy, mint a francia és 
olasz. A nyelvbeli azonosság ter-

Romy Scfcneider és Yves MonUnd — cUude Saulét: César és Rosalie cimü filmjében 



Jelenet Christopher Miles: A szerelem Idényei című filmjéből 

mészetesen elsősorban a francia 
filmnek kedvez a lakosság vallon ré-
szében —, amelynek a francia az 
anyanyelve. A többieknél azonban 
még ez a megkülönböztetés sem érvé-
nyesül. Így azután a belgiumi mozik 
műsora mindenkor nagyjából hűen 
tükrözi az egyes országok filmgyártá-
sának helyzetét. Az adott pillanatban 
ez azt jelenti, hogy szép számmal 
akadnak szakmailag és mesterség-
be] ileg jól elkészített, megfelelő 
színvonalú rutinos művek, de na-
gyon ritka a kiemelkedő alkotás. 

Kezdjük szemlénket a francia fil-
mekkel, közülük is a legnagyobb 
sikerrel, a Claude Sautet rendezé-
sében készült César és Rosalie-val. 
A szentimentális történetben a vi-
dámság szerencsésen keveredik a 
melankóliávaL A konfliktus két el-
lentétes típusú férfit álb't szembe: 
a szerény származású újgazdag, 
erőszakos, de könnyen sebezhető 
Cesart Yves Montand alakítja, az 
érzékeny, művész-lelkű és rendkí-
vül vonzó Dávidot Sami Frey. A 
kettő között ingadozik Rósalie 

(Romy Schneider). Hol erre, hol 
arra pillantva bájos szemével, 
amely mögött — attól tartok — 
nincs semmi. Ez azonban csak az 
én véleményem, nem Cesaré, sem 
Dávidé, ami roppant örvendetes, 
mert, ha ők is ugyanolyan allergiá-
sak volnának Romy Schneider 
bájával szemben, mint én, akkor 
nem kerekedett volna ki ez a kis 
történet S ez nagy kár lenne, mert 
ha Cesar ós Rosalie nem vonul is 
be a filmtörténet nagykönyvébe, 
mégis jó kis film, amelyet kelle-
mes végignézni. 

Közönségsiker a másik francia 
film is, A zsaru. Rendezője Pierre 
Melville, aki 1945-ben világsikert 
aratott Vercors A tenger csendje 
című könyvének megfilmesítésével. 
Azóta érdeklődése egyre inkább a 
krimi felé fordult. Legújabb alko-
tása kábítószer csempészekről szól. 
A címszereplő Alain Delon, ezúttal 
a bűn üldözőjének szimpatikus jel-
mezében. Partnere Cathérine De-
neuve. A mesterségbeli felkészült-
séget és a szakmai igényességet lát-



va a kritikus csak sajnálni tudja, 
hogy Melville nem tért vissza régi, 
kezdeti sikerei területére. Végül 
francia film a Hüvelyk Matyi is. 
Rendezője Michel Boisrond, aki eb-
ben a bájos, kedves alkotásban 
nagyszerűen eltalálta a mesefilmek 
sajátságos légkörét. Epizódfilm 
Dino Risi legújabb műve, az Egy 
tyúk, egy vonat. Egyes történetei 
az olasz realista rendezőkre jel-
lemző társadalomkritikai vonásokat 
mutatják, az átlagból azonban csak 
Nino Manfréd i remek alakítása 
emeli ki. 

Jean Anouilh regénye alapján 
készült A szerelem idényei című 
alkotás. Angol film. S ezúttal azt 
kell mondanunk, — sajnos. Mert 
bármilyen kitűnőek a szereplők, Mel 
Ferrer, Joanna Schimkus és mások, 

Yves Montand a César 

ezúttal nem francia történetet kap-
tunk a háború előtti idők és a meg-
szállás alatti korszak Párizsáról, ha-
nem arról, hogy az angolok milyenek-
nek képzelik el a „tipikus" franciá-
kat S ha ez paródia lenne, akkor még 
nevetni is lehetne rajta, de a ren-
dező Christopher Miles komolyan 
vette a dolgát... 

Az amerikai termésből egy rajz-
film emelkedik ki: Fritz, a macs-
ka. Nem a szokásos Disney-világ 
ez, hanem valami sajátosan ironi-
kus, szatirikus filmnyelv, amely 
inkább a hagyományos rajz-mese-
filmek paródiájának tűnik. Csak a 
teljesség kedvéért említjük meg eb-
ben a felsorolásban Feter Bogdano-
vich Mi újság doktor úr című ha-
gyományos amerikai vígjátékát és 
a legújabb horror-filmeta Jonathan-t. 

i Rosalle című filmben Yves Montand a César és Rosalie cimű filmben 



Tisztelgés Molnár Ferencnek 
SZABÓ GYÖRGY TÉVÉJATÉKA 

a szomszéd szobában a 
színész szerep-felmon-
dás közben félreérthe-
tetlenül — hogy mást 
ne mondjak — megfőzi 
egy csirkekorú kis kol-
léganőjét, hol féligmed-
dig, hol teljesen egy 
ruhásszekrénybe nyom-
va-nyomogatva. S mi 
ebben a helyzetben a 
kényszerhelyzet? Sok. 
Nem sorolom, hogy mi-
lyen elkényszeredett do-
log lehet egy férfinak, 
mégha színész is, ponto-
san artikulálva felmon-
dani egy kész szöveget, 
míg a szája tele van 
partnernője szájával, 
meg minden. Nem mon-
dom azt sem, hogy egy 
feleséget nem lehet 
megcsalni, de milyen 
elkámpicsorodott és ízet-
len dolog pont a szom-
széd szobában. Nem 
sorolom ennek a nya-
katekert helyzetnek sem 
a gyakorlati, sem az er-
kölcsi kényelmetlensé-
geit, lehetetlenségeit, 
esetleg a gusztustalan-
ságait. Csak azt mon-
dom, hogy ez a Molnár 
Ferenc szavaival terem-
tett kényszerhelyzet 
azért ál-helyzet még 
boccacciói helyzetnek 
is, mert ami Boccaccio-
nál minden nagyszerű 
drasztikumával együtt 

is csiklandós, az ebben 
a tévéjátékban egysze-
rűen csak zsibbasztó, 
ami ott természetes, vi-
dám, hetyke, csúfondá-
ros, szabad, az itt mes-
terséges, görcsös, kihívó, 
befülledt, gúzsbakötött 
Amilyen tág kilátás 
nyílt Szabó György 
nagyszerű színpadi sza-
tírájából, a Szekrény-
bezárt szerelem-bői a 
társadalomra, olyan szo-
ba-konyhás kis hori-
zontja van ennek a 

szekrénybe-szabadí-
tottnak. 

Ennek a molnárferen-
cinek és boccaccióinak 
egyaránt álszituéció-
nak aztán nem tudott, 
nem tudhatott sem 
nyílt, sem csípős, sem 
csakugyan derűs játék-
teret adni Iglódi István 
rendezése, mégcsak pi-
kánsát sem, hanem 
sokkal inkább frivolt. 
Vastag dolgokat is tud 
rendező és színész áttet-
szővé tenni — itt a ren-
dező és a színész, Sinko-
vits Imre, Máthé Erzsi, 
Dőry Virág, csak átlát-
szóvá tette. Márpedig 
színpad, film, tévé, já-
ték, egyáltalán a művé-
szet fura optikai rend-
szerében a láttatás töké-
letlenebb a sejtetésnél. 

MATBAI-BETEGH BÉLA 

M 
•TI icsoda szerencsés ta-
lálkozás a két név egy-
más mellé nyomtatva a 
műsorban: Molnár Fe-
renc és Szabó György! 
A tegnap divatos és má-
ig elegáns író találko-
zása a maival és való-
színűleg holnap is érvé-
nyessel, a bravúros a 
töprengésre hajlamos-
sal, a szellemes a szel-
lemessel. Micsoda ritka 
randevú, milyen kivéte-
lesen szikrázó párbeszé-
deket, fordulatokat ígé-
rő összejövetel. 

Micsoda találkozás 
lehetett volna! 

De nem kettejük kö-
zött esett meg. Szabó 
György, aki legalább 
olyan jól ismeri Mol-
nárt, mint Boccacciót, s 
Boccacciót legalább úgy, 
mint Molnárt, egy ál-
Boccaccioval akadt ösz-
sze, s az ál-Boccacciót 
ál-Molnárnak nézte. 
Érthetetlen ez az ösz-
szetévesztés. Nincs is rá 
más magyarázat, mint 
az, hogy az ál-Boccac-
cio Molnár Ördöp-ének 
szavaival jelentkezett 
Szabó Györgynél és ki-
csikart tőle egy tévé-
játéknyi boccaceiói hely-
zetet. 

Kicsikarásból, mint 
bármely erőszakoskodás-
ból, csak kényszerhely-
zet születhet Az ördög 
szavai belekényszerí-
tették Szabót egy olyan 
írói pozitúrába. amilyet 
se Molnár, se Boccaccio 
nem foglalt volna el. 
Molnárt a kora ízlése, 
Boccacciót a kora sza-
badszájú természetes-
sége tartotta volna visz-
sza tőle. Mi ez a hely-
zet? Az, hogy mialatt a 
konyhában a feleség 
vasárnapi csirkeebédet 
főz és a szerep végsza-
vait rikoltozva, kihall-
gatja színészférjét az 
Ördög nagyjeleneteiből, 



Francia tanya 
Egyszerűbb históriát, 

mint amit Szakonyi Ká-
roly elmond a Francia 
tanya című tévé-film-
ben, elképzelni is alig 
lehet. De a közlés egy-
szerűsége itt — mint a 
jó művek egész sorában 
— csak segíti a közlendő 
mélyebb és árnyaltabb 
felfogását. Az egyórás 
film egyötödében békés, 
bukolikus nyugalmú, 
csaknem azt mondhatni, 
idilli jeleneteket látunk: 
mintha empire hangula-
tú bájos, szerelmi ro-
máncot lengene be a 
klasszikus francia ter-
mészetimádat lágy de-
rűje. 

Pedig közben tudjuk 
és látjuk, hogy e finom 
és jóságos mosolyok vi-
lága a háborús sebek és 
méltatlanságok keserű 
fájdalmát takargatja be. 
Méghozzá ez a kép nem 
is a múlt századi hábo-
rúk valamelyikéből va-
ló, hanem a legutóbbi-
ból és az eddigi legke-
gyetlenebből. 1944 vé-
gén, a háborúvesztés 
pánikjában a fasiszták 
nyugatra hurcolták a 
magyar leventék, a ti-
zennyolc évüket még el 
nem ért fiúk ezreit. Ezek 
egy csoportja francia fo-
golytáborokba került, s 
onnan a lakosság házkö-
rüli munkákra „kiigé-
nyelhette" őket. Ez lett 
a jóképű, rokonszenves 
Svecz levente sorsa is. 

Amikor a háborús-öz-
vegy fiatalasszony és 

anyósa, az emelkedett 
lelkű matróna a trappo-
ló fogaton szinte szó 
nélkül tanyájukra viszik 
Sveczet, már megértjük, 
hogy nem annyira mun-
káskézre van itt szük-
ség, mint inkább férfi-
ra. Valóban. Ám nem-
csak a fiatal özvegy fo-
gadja be szerelmeseként 
az életébe a magyar fiút, 
hanem az idős hölgy is 
annyira megszereti, hogy 
egész vagyonát és a ta-
nyát is rá akarja testál-
ni. Ehhez örökbe foga-
dási szerződést kellene 
kötniök, de a fiú, aki ed-
dig a pontig elfogadott 
jósorsától minden ke-
gyet, amit elfogadhatott, 
ezt a hatalmas és meg-
vesztegető szerencsét 
már elhárítja magától. 
— Miért kellene engem 
örökbefogadni, van ne-
kem otthon anyám — 
mondja. Az elutasítás 
közvetlen rugója, hogy 
várja már a szökésre al-
kalmas pillanatot. Mi 
űzi innen el? Honvágy? 
A bajtársai iránti hűség 
és a sorsukban való osz-
tozni akarás? A megvá-
sárolhatatlanság önérze-
te? Az élet felcserélhe-
tetlenségének tudata? 
Vagy mindez együtt? 
Valójában egyre megy. 
Svecz nem cserél szívet, 
sem hazát, kilép az em-
pire-keretből, vállalja a 
szökés kockázatos ka-
landját, otthagyja a jó-
ság puha fészkét, mert 
a jóság sem jogosíthat 

fel senkit egy élet, egy 
személyiség — habár a 
leggyengédebb — körül-
sáncolására sem. 

Radó Gyula diploma-
filmjét rendezte meg eb-
ben a műben. Mindeddig 
s már hosszú évek óta 
aktuális riportműsorokat 
rendezett. Ezen a mun-
káján máris meglátszik, 
milyen vágyakozás élt 
benne az artisztikus és 
míves kifejezés iránt. De 
nemcsak vágy — tehet-
ség is. Elsősorban poé-
tikus hangulatteremtő 
ereje ragadott meg és a 
stíluseszközök biztos íz-
lésre valló használata, 
habár egyelőre itt-ott 
még a tempó rovására. 
A Francia tanya nagy 
reményekre jogosító be-
mutatkozása Nemescsói 
Tamás operatőrnek is, 
aki szintén vizsgafel-
adatául ezt a filmet vá-
lasztotta. Igen érzékle-
tes a film képi megfor-
málása és fény-árny el-
osztása A színészek pu-
ritán játékukkal az érzé-
sek belső érlelődését is 
híven ábrázolták, elsőül 
Drahota Andrea, ám ve-
le csaknem egyenértékű-
en Kiss István is a két 
egymásra találó ember 
szerepében, öröm volt 
látni a matrónaszerep-
ben a már keveset lát-
ható Makay Margitot, 
mert ezúttal is a színé-
szi kulturáltság magas 
fokáról tett tanúságot 

SAS GYÖRGY 



Nobel-díjasok a képernyőn 
„Nem elég az, hogy 

magyar, sőt pesti vagy: 
itt még tudni is kell!". 
Az ismert anekdota 
szerint ez volt, egy idő-
ben, kiírva az amerikai 
atomfizikusok (és bio-
kémikusok, meg szocio-
lógusok) rendes évi köz-
gyűlésein, a terem fa-
lára. Láttam azt a két-
részes tévéinterjút, 
amit Kardos István ké-
szített az Amerikában 
élő Wigner Jenő No-
bel-díjas magfizikussal. 
És most azt kell hin-
nem, nem is olyan biz-
tos, hogy csak anekdo-
táról van szó. 

Nem azt állítom, hogy 
lett volna időszak, ami-
kor az amerikai tudo-
mány minden igazi je-
lese magyar („sőt pesti") 
volt. Ez persze anek-
dota, bár azok, akikről 
Wigner — csak úgy 
mellékesen, egy-egy 
konkrét téma kapcsán 
— beszélt, azok részben 
tényleg magyar szüle-
tésűek, zömükben meg 
európaiak; a fasizmus 
elől az Újvilágba me-
nekült „óvilági" kuta-
tók. („Ezek kérem új-
amerikaiak" — mondta 
egy helyütt. Kardos rá-
kérdezése elől egy kicsit 
kitérve, Wigner.) 

Nem képzelem el 
mégsem, hogy csupa 
magyar ült együtt — 
valaha is — egy-egy 
amerikai tudományos 
tanácskozáson. Ám azt 
most már igen, hogy 
akaszthattak ki azért — 
kedves csipkelődésből — 
ilyen táblákat prince-
toni, cambridgei, bosto-
ni termekben. S az 
anekdotikus szellemű 
anekdota-rombolás e le-
hetősége éppen egy 

olyan műsor nyomán 
vetődött fel bennem, 
amikoris a kétszer har-
mincöt perc legnagyobb 
részében egy kopasz 
férfifejet láthattunk a 
képernyőn, amint főleg 
fizikáról, matematiká-
ról, űr-rakétáról és szá-
mítógépekről beszél. 
Egy olyan műsor nyo-
mán, amelynek szöve-
gét — amikor azt a Va-
lóság hasábjain elolvas-
tam — javarészt nem is 
értettem. Talán most. a 
képernyő előtt ülve, egy 
angyal a fejembe csem-
pészte a hiánvzó tu-
dást? 

Nem, nem történt 
ilyesmi. De Wigner lát-
ványa, Wigner szerep-
lése — Wigner szemé-
lyisége — mégis vala-
miféle csodát eredmé-
nyezett, mert rögtön és 
hangsúlyosan felhívta a 
figyelmemet, például 
arra, hogy mennyivel 
kevesebbet tudhat egy 
mai fizikus akár csak 
tizenöt év előtti önma-
gánál. Pedig már ol-
vastam erről (és ceruzá-
val még alá is húztam 
a fejtegetést) Wigner 
magyarul is megjelent 
könyvében, a Szimmet-
riák és reflexiók-ban is. 
De csak most hozott 
számomra vigaszt, hogy 
míg félévszázad előtt 
egy jól képzett fizikus 
át tudta fogni a tudo-
mányág ismeretanyagát 
a maga szélességében, 
ma már huszonöt (igen-
csak kvalifikált) kutató 
kell hozzá, hogy követ-
hessék azt, amit az el-
méleti fizika felismert 
és felismer... Annyi 
szerénység — és böl-
csesség, de huncutság 
is! — volt az interjú-

alany mosolyában és 
gesztusaiban, hogy men-
ten megvigasztalódtam 
tudatlanságom miatt. 
„Valamit azért te is 
megtanulhatsz!" — Ez 
is benne volt Wigner 
Jenő szövegében, s a 
szavak mögött kifeje-
zett üzenetben. 

— Egytől az ötig el-
jutni, az öt. A nullától 
az egyig eljutni: végte-
len. — Ez a mondat — 
leírva, olvasva — alig 
több. mint a nulla. 
Előzményeiben, folyta-
tásában — Wigner egész 
gesztus - és üzenetrend-
szerében — azonban az 
is benne van, hogy hiá-
ba vagy, barátom, a fi-
zikában nulla, és ezért 
hiába is szorzod meg 
ilyen irányú tudásodat 
huszonöttél, vagy hu-
szonötezerrel, amit már 
nemigen tanulhatsz meg 
a természettudományok-
tól, azt megtanulhatod 
— például — Wignerbőt. 
Olyasmiket tanulhatsz 
meg — hasznodra, örö-
mödre —, hogy legyél 
öregedve is. gyermekien 
érdeklődő, hogy szeresd 
a tréfát oly szenvedé-
lyesen, mint Neumann 
„Jancsi". Hogy emlékezz 
minden jó szóra, amit 
gyermekkorodban, amit 
ifjúságodban kaptál... 
Wigner Jenő papája 
éppen csak hogy felköd-
lött, mégis végig jelen 
volt ebben a műsorban. 
Attól az egyetlen mon-
dattól, amit a fizikus 
idézett tőle: — Ne bánt-
sátok a Jenőt, neki a fe-
je a leggyöngébb testré-
sze. — Ettől a mondattól 
(és, természetesen, attól 
is, hogy például az első 
atom-máglya technikai 
nehézségeiről panasz-



kodott Wigner, no, meg 
attól is, hogy arról be-
szélt a világhírű atom-
fizikus: kár lenne túl-
becsülni az atomtudo-
mánynak -j- a gőzgép 
felfedezésénél minden-
képpen kisebb jelentő-
ségét) szépnek láttam 
azt a képernyőre vetí-
tett, hajatlan, öregedő 
fejet. Nem cseréltem 
volna el egy vonzó ifjú 
hölgyeket lenge öltözék-
ben elémtáró szu per-
re vűért. 

Egy ismerősöm ma-
gyarul nem beszélő — 
és hadd tegyem hozzá. 
Lukács Györgyről is 
csak keveset tudó — 
kanadai felesége is ott 
volt, amikor annakide-
jén azt a műsort néz-
tük, amely Lukácsnak 
Kovács Andrással foly-
tatott beszélgetését tar-
talmazza. Az eddig szin-
te kínos elfogódottság-
gal viselkedő asszonyka 
már a műsor elején fel-
élénkült, hogy aztán va-
lami olyat mondjon: „ez 
egy édes pofa, ebbe sze-
relmes tudnék lenni." 
Ez a — jelentéktelen 
— jelenetecske jutott 
eszembe, hogy Wigner 
arca elúszott a képer-
nyőről. A műsor számos 
fontos tartalmát talán 
nem tudom „lefordí-
tani" a magam számá-
ra, de — bár nem va-
gyok ottawai asszonyka 
— azért némi nosztal-
giát én is éreztem. 
Nosztalgiát régi pesti 
gimnáziumok, a Gali-
lei Kör továbbsugárzó 
szelleme, az antifasiszta 
szellemi összefogás, a 
tudást hatalomnak érző 
időszakok után. És a jö-
vő iránt is, a tudomány-
és a valóság — kive-
zető útjai iránt. 

Nem tudnám persze 
megfogalmazni, de most 
azért valahogy el tudom 

képzelni - a különböző 
természettudományok 

szerepét ebben a mind-
annyiunkat érintő ki-
útban. És azt, hogy ép-
pen Wigner volt az, aki 
— Princetonban vagy 
másutt — azt a bizo-
nyos feliratot „elkövet-
te". Már csak azért is, 

mert — legalábbis szá-
momra — most derült 
ki, hogy valami olyas-
mit tud ez a Nobel-díjas, 
amihez nem elég kiváló 
fizikusnak lenni... 
Amihez Wigner Jenőnek 
is kell lenni... 

ANTAL GÁBOR 

Benedek tanár úr 
Milyen tanár Benedek István, a Dilettánsok egymás 

közt Játékvezetője? Ezen tűnődöm most, a TV nem túl 
nagy sikert aratott új kulturális vetélkedőjének utolsó 
adása titán. Bemek előadó, ezt régóta tudja mindenki. 
Most nyilvánvalóvá lett, hogy Játékvezetőnek kevésbé 
remek. Egyre csak a magáét mondja; alig engedi ját-
szani szép, okos fiait. Olyat Is hallani, hogy a porosz 
gimnáziumoknak lehettek ilyen tanárai. Ez utóbbit két-
lem; ha nem is személyes tapasztalatéhn, de legalább 01-
vasmány-emlékeim azt sugallják, hogy tanárunk nem 
futott volna be valami nagy karriert tanügyi tanácsosok 
vezette tanintézetekben. Túl szabadelvűnek minősítették 
volna. 

Egy másik világot idéz fel ő bennem. Boldogult ifjú-
korunk világát. Művészettörténeti órákat a régi humán-
ban. Senki sem figyel, mindenki mást csinál: ez lU 
eszik, az majdnem alszik, amaz meg illetlen dolgokról 
fantáziál, miközben gyakran röhög az osztály. A tanár 
azonban áll a katedránál és beszél, mesél kifogyhatat-
lanul. Csupasziv ember a tanár; ha már nem bfr a 
tanulóifjúság ifjonti-kegyetlen gúnyával, legalább helyt 
áU magáért becsülettel. Mintha minden korok művészet-
rajongóinak jelen nem levő, virtuális közősségéhez in-
tézné szavait, mintha a legnagyobbnak tenné hódólata-
tal jelentést: ő oda tartozik, a Glottó és Michelangelo 
közötti világhoz. A háta mögött szamárfüleket mutogat-
nak neki, s ő tudja ezt. Mégis, láthatóan kedvel ben-
nünket, még a legtiszteletlenebb ebadtákat is. Szaval 
persze elröpülnek; jó eset, ha egy-két évszámon túl né-
hány szólam —, a Madonna áhítatos tekintete, a lurkó-
angyal. és az örökké lobogó drapéria — valahogy meg-
marad. Aztán vége az órának, az óráknak, múlnak az 
évek is. és darab idő után kiderül, hogy a szólamokon 
túl más is megült a fejekben. Egy magatartás, egy példa, 
amely talán mégsem teljesen anakronisztikus. Aminek 
nem szabad kimennie a divatbői: egy életelv, hogy bár-
mit csinálsá, szívvel csináld és lehetőleg egész ember-
ként. Nem rossz tanár Benedek tanár úr. 

Meglehet, valóban anakronisztikus az 6 magatartása a 
kulturális vetélkedők újmódi világában. Ahol hozzászok-
tattak bennünket a borítékolt kérdésekhez, a modern 
tesztmódszerekhez, a gépesített pontszámláláshoz, egyál-
talán: az intellektuális versenysporthoz. Ebben a világ-
ban nagyon nehézkesen mozog Benedek tanár űr; nem 
az ő világa. Persze ő is kénytelen feleltetni; s dolgozat-
pótló iskoladrámákat Irat és adat elő a szivének oly ked-
ves művelődéstörténet nagyjainak képzelt találkozóiról. 
Modern Játékvezetők ezt Jobban tudják. A mi tanárunk 
valamit Jobban érez. Talán Jelentkezik egyszer egy még 
modernebb, egy igazán korszerű Játékvezető. Az majd 
nemcsak a művészettörténet bebiflázott adatait kéri szá-
mon. hanem, ha már éppen a művészetről esik szó, pró-
bára teszi a Játékost abban is, ami nem gyerekjáték; 
hogy például ö maga, a felelős, saját személyében, s le-
hetőleg egész emberként tud-e felelni egy mű sajátos 
világára, és hogy mit felel rá. Jó lenne már ilyen ve-
télkedőt is látni a képernyőn. Vezetője, de résztvevője 
is, minden esetre tanulhatnak egyet s mást Benedek 
tanár úrtól. A magatartásból pedig, mely az Egész-ség 
felé irányul, mindnyájunknak van tanulnivalónk. 

ZOLTAI DÉNES 



Nyolcvan perc Budapesttel 
KIS JÓZSEF: SZÜLŐVÁROSUNK BUDAPEST 

Bábái azt írták róla: 
négy tételes filmszim-
fónia Budapestről. A 
zenei hasonlatok iránt 
kevésbé fogékony tele-
víziónézőnek azt mon-
danám, négyszer húsz 
perc líra, filmnyélven, 
epika, filmnyelven, fes-
tészet, filmnyelven; egy 
csipetnyi várostörténet, 
szájbarágás nélkül — 
szép épületek és szép 
emberek és szép gye-
rekek, a rózsaszínű máz 
szirupíze nélkül; na-
gyon mai és nagyon 
ősi, mint maga a város; 
de az ősit,is 1972 sze-
mével látja. (Azért 
írom, hogy 1972-ével 
és nem 73-éval. mert a 

filmen még jár villa-
mos a Rákóczi úton.) 

Múlt. 
Az első tétel ez. 
Régi udvarok, leander 

és a kapualjból elöbal-
lagó cica és öreg osz-
lopfők, Aquincum és a 
Vár újjáépített részei; 
az a bizonyos lokálpat-
rióta városfilm-indítás, 
— kissé patétikus szö-
véssel — ami hagyo-
mány is. Csakhogy nem 
igy folytatódik. Erre a 
tűnődő indításra rávág 
a történelem. Olyan pö-
rölyökkel, mint „Hay-
nau táboriszertárnagy" 
aláírása egy fenyegető 
kiáltvány alatt vagy 

1914—18-ból egy szigeti 
pad, „csak sebesült 
és üdülő katonáknak", 
vagy éppen Horthy fe-
hér lova. 

A fővezér táncoltatja 
a lovát a mai Bartók 
Béla úton, amely akkor 
még Horthy Miklós út 
se volt és erre a snittre 
az ember a terror képi 
ábrázolását várná, ka-
kastollas legényeket, 
szögesdrótot. De nem a 
tisztes szabvány követ-
kezik. Csak egy pal-
ló, amelyen munkások 
egyensúlyoznak felfelé, 
a vállukat irtózatos 
súllyal nyomó zsákok-
kal. Csak? 

A többit nem kell 



magyarázni. Már a há-
borút sem. A bezúduló 
szennyet és romot, a 
tankcsatát és a légitá-
madást sem: amikor a 
romos kép egyszerre ki-
derül és a szürke, hulla-
szagú romvároson át-
tűnik a mi nyári Pes-
tünk kékezüst és zöld-
arany ragyogása, — tud-
juk, hazaérkeztünk. 

És a következő képsor 
az utóbbi évek legsike-
rültebb jelképsorává vá-
lik : így a szanálást csak 
a film látja és láttatja. 
Füst- és porfelhőben 
omlanak össze a régi 
franzstadti házak, Óbu-
da patkányjárta nyo-
mortanyái és helyettük 
a gép villámgyorsan ki-
emeli a földből az új 
beton-óriásokat, erkély-
sorokat és parkkal sze-
gélyezett utak közt 
egész negyedeket. Zöldi 
István operatőr játszik 
a felvevőgéppel — és 
várostörténetet ír má-
sodpercek alatt. 

A második tétel az 
évszakoké. A téllel kez-
di, a jég és a hó és a 
sirályszárnyak fehérjé-
vel, egy korcsolyázó 
dressz paprikapirosával 
és a sítalpak hersegé-
sével a havon. Ahogy 
ez a tél átvált a szerel-
mespárok tavaszára, a 
divatbemutatók színská-
lájára és egy fürdőruha-
felvonulásról a Palatí-
nus türkiszkék tájaira, 
az ugyanolyan vidám, 
levegős, a pasztell és a 
legélesebb kontraszt-
színhatások ugyanolyan 
megszerkesztett, de sok-
kal inkább komponált 
(ez a szó a jobbik) egy-
ségébe ötvöződik, mint 
a múzeumok flamand 
és reneszánsz-o lasz 
csendéletei — az étte-
remkonyhák sárgarépa-
és paradicsom-halmai-
val. Nyári zápor után 

őszi eső — elköszönnek 
az évszakok és jön a 
nemzedékek húsz perce. 

A régi filmes „népi 
szólás" szerint gyerek 
biztos siker. Hát még 
ennyi tündéri kölyök! A 
szülészeten kezdődik az 
egész, mint maga az 
élet, apákkal, akik fér-
fias magabiztossággal 
búcsúznak csemetéjük-
től „Na jól van komám, 
eredj aludni!", vagy 
nagynénis meghatott-
sággal sóhajtják: „Hogy 
fér el az a nagy szemed 
abba a csöpp fejedbe'?" 
És a nagyobb nemzedék 
óviban és a napközi pá-
zsitján, az első lépése-
ket próbálgatva, az er-
kélyen és a parton, az 
első csókokat ízlelgetve, 
könyvtárban a tudo-
mányt kóstolgatva — 
áradat minden nemze-
dékből. És megy a pá-
ternoszter, fel, le, hoz 
öregurat és fiatal mini-
szoknyást, postást és 
kéményseprőt, a kamera 
nézi az embereket és 
szereti őket — ez az el-
ső következtetés a kép-
sorokból. A sokat em-
legetett emberközpon-
túság nem „szempont-
ja" volt szerkesztőnek, 
írónak, operatőrnek, ha-
nem levegője és nap-
fénye. 

Ezekután az „Egy nap 
Budapesten" akár már 
ismétlése lehetne a 
munkariportok végtelen 
előd-sorának. Nem az. 
Ami a negyedik húsz 
percben sikerült az al-
kotóknak, az ritkán si-
kerül így. Sehol nem 
idézik, de mintha Ju-
hász Gyula verse szólna 
a képsorok alatt, a 
Munka dicsérete — azé 
a munkáé, akinek a 
költő szerint a „nővére 
Szépség és Szabadság". 
A három nővér itt a 
filmen karonfogra jár. 

Ilyen szépnek munka-
helyet — képváltások-
kal, színben, ütemben 
— csak a film láthat, 
munkahely alatt értve 
atomreaktort és órás-
műhelyt, parlamentet és 
nagykalapácsot, fény-
csőgyártó műhelyt és 
borpalackozót. Dél lesz 
és a munkálkodó Bu-
dapest hangszóróiban 
megszólal a harangszó, 
aztán húsz perccel ké-
sőbb az Astoriából a 
zenés fejtörő. Az a já-
tékosság, amellyel gyár-
ról gyárra és rohanó 
autó vezetőülésétől a 
műhelyablakban szóló 
kis Sokolig egy Monte-
verdi-dallamot kísér a 
nagyvárosban pásztázó 
kamera, — egyszeri és 
annyira a mi jelenünk, 
hogy plakáttal és jel-
szóval, sablonnal és sé-
mával még utánanézni 
se lehet, nemhogy a ha-
tását elérni. 

A Metró kék villaná-
sával, táncmuzsikával 
és autóoszlopok fény-
áradatával közeledik az 
este. A hold korongja 
— telihold van — fénv-
pontot tesz a „Vége" 
felirat elé. 

Jó nézni ezt a filmet. 
És jó volna színesben 
nézni mindenkinek. Lé-
vén, azonban a színes 
tv-készülékek arányszá-
ma ma még alacsony, 
hadd kockáztassuk meg 
azt a javaslatot, hogy 
ez a TV-rendelte és al-
kotta film még se ma-
radjon a szobák fekete-
fehér ernyőinek szűk 
keretében. „Demokrati-
záljuk" a színeit a szép-
ségét — a mozikban a 
helye. Amint hallom, 
Bécsben is bemutatják 
április elsején. Hát miért 
ne „exportáljuk" Ma-
gyarországra is? 

BAKTAl FERENC 
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