
nek az elfogadása, amellyel Nagy 
Miklós — alighanem a párt állás-
pontjának adva hangot — jellemezte 
mai helyzetünket: „A közönség, a 
kritika és a kulturális politika elég 
gyakran hangoztatott elégedetlensé-
gének alapmotívuma nem az, hogy 
olyan filmművészetet várnánk, sze-
retnénk, mint hat vagy nyolc éve 
volt. Olyan filmművészetet szeret-
nénk, amilyen ma lehetne. Az össze-
hasonlítás legfeljebb úgy érvényes, 
ha úgy vélekedünk, hogy az 1960-as 
évek filmművészete jobban megkö-
zelítette a maga korának másféle le-
hetőségeiben és feladataiban a ma-
ximumot, mint a mai. Tehát úgy fo-
galmazhatnánk, hogy ma bizonyos 
elmaradás érezhető az ú j fa j ta tár-
sadalmi, ezen belül emberi folyama-
toktól. Igaz ez talán akkor is, ha szü-
lettek— és születtek! — a legutób-
bi időkben is jó filmek szép szám-
mal, és szaporodnak az igényes, elvi 
és esztétikai vitát érdemlő, kiváló 
vállalkozások, másfelől készültek 

gyenge, rossz filmek a sokat emlege-
tett 60-as évekbeli felfutás idején is." 

A töretlen aranykor gőgje és a vál-
ság, a mélypont pánikhangulata he-
lyett józan, higgadt, önkritikus szem-
léletre van szükségünk. Korántsem 
biztos, hogy ma is elmondhatjuk Ko-
vács Andrással amit még néhány 
esztendeje: „az ú j magyar film soha 
nem látott hitelességgel ábrázolja a 
mai ember világát, mégsincs sikere"'. 
Meglehet, hogy ebben a — viszony-
lagos — sikertelenségben annak is 
van némi része, hogy éppenséggel 
elmaradtunk ennek a programmnak 
a teljesítésében. Hiszen az élet szün-
telenül újratermeli a művészet fela-
datait. S van amit már megoldottunk 
belőlük, de van, jócskán van — min-
dig is lesz — ami még megoldandó. 
S ez egyaránt ú j meg ú j feladatokat 
és felelősséget ró az alkotó és a mű-
vészetirányító, művészetszervező 
munkára. 

GYERTYÁN ERVIN 

A FILMMŰVÉSZET KITÜNTETETTJEI 
A K o s s u t h - d í j n . fokozatával 

tüntették kl 

ILLÉS GYÖRGY Kossuth-díjas opera-
tőrt , a Színház- és Filmművészeti Főis-
kola tanszékvezető tanárát , a Magyar 
Népköztársaság kiváló és érdemes művé-
szét több évtizedes filmoperatőri, művé-
szetpedagógiai munkásságáér t ; 

JANCSO MIKLÓS Balázs Béla-díjas 
filmrendezőt, a Magyar Népköztársaság 
érdemes művészét filmrendezői munkás-
ságáért, különösen az í g y j ö t t e m és 
a S z e g é n y l e g é n y e k című fi lmjel-
é r t ; 

MAKK KAROLY Balázs Béla-dijas 
filmrendezőt, a Magyar Népköztársaság 
érdemes művészét filmrendezői tevé-
kenységéért , különösen a S z e r e l e m 
című f i lmért ; 

A K o s s u t h - d í j m . fokozatával 
tűntették ki 

ZSURZS EVAT, a Magyar Rádió és Te-
levízió Jászai-díjas rendezőjét, a Magyar 
Népköztársaság érdemes művészét a te-
levíziós m ű f a j terén elért eredményelért . 

A Magyar Népköztársaság k i v á l ó 
m ű v é s z e cfmmel tűntet ték ki 

LAKATOS VINCE filmrendezőt, a Ma-
gyar Népköztársaság érdemes művészét 

több mint két évtizedes filmrendezői 
munkásságáért . 

A Magyar Népköztársaság é r d e m e s 
m ű v é s z e címmel tűntették kl 

CZABARKA GYORGYÖt, a Magyar Te-
levízió Balázs Béla-díjas főoperatőrét a 
magyar televíziós f i lmekben nyúj to t t ki-
emelkedő operatőri tevékenységéért ; 

KOLONITS ILONA Balázs Béla-díjas 
filmrendezőt a dokumentumfűm-rende-
zésben elért kimagasló eredményeiér t ; 

A B a l á z s B é l a - d í j L fokozatát 
kapta 

HUSZARIK ZOLTÁN filmrendező, SI-
MO SÁNDOR filmrendező, SZONYI G. 
SÁNDOR, a televízió rendezője. 

n . fokozattal tűntet ték kl 
CZEIZING LAJOS fotóművészt, FENER 

TAMÁS fotóművészt, KOZA DEZSŐ film-
rendező asszisztenst, SZALOKI JÓZSEF 
dramaturgot . 

III. fokozatot kapott 
BANKI LASZLO filmrendező, BIRO 

MIKLÓS, a televízió operatőre, BORNYI 
GYULA, a televízió operatőre, ZÖLDI 
ISTVÁN filmoperatőr. 



jhrága 
(fyuri bácsi 

Elnézést kell kérnem tőled, és min-
den olvasótól, hogy köszöntésednek 
ezt a szubjektív formáját választot-
tam. Megvallom őszintén, hogy nem 
készültem eléggé, csak érzéseimet tu-
dom leírni, nem pedig hivatalos mél-
tatást, ezért választottam ezt a for-
mát. 

Ha végigtekintek 25 évi munkássá-
godon (az előtte levő évtizedről szin-
te semmit sem tudok, nem is igen 
láthattam akkori munkáidat), az ez 
idő alatt elkészített kb. 50 játékfilm-
ről kellene beszélnem. De hogy igazi 
értékelést adhassak róluk, ahhoz az 
akkori filmekhez kéne mérnem mun-
káidat, és azokra nem nagyon em-
lékszem. Nem látom tisztán azt a 
pillanatot, amikor a beidegződött, 
tiszteletre méltó magyar operatőri 
hogyományokkal szakítottál, és meg-
próbáltál valami újat, valamit, ami 
még nem kitaposott út, hogy aztán 
mindig megújítsd magad és filmjei-
det. Ház a s z iklák alatt, 
Megszállottak, Megöltek 
egy leányt — mind egy-egy kí-
sérlet, hogy most a régieket említ-
sem, amelyekkel újabb és újabb for-
mákat és lehetőségeket mutattál, és 
mutatnod is kellett, mert a te vezeté-
seddel nőtt fel néhány operatőri 
nemzedék. 

Nagyon sokan vannak a világban 
Kanadától Dél-Amerikáig, Mada-
gaszkártól Párizsig, akik mind tőled 
tanulták a szakmát, akik ma már 
szintén mesterei annak, és akik min-
dig így kezdik pályafutásuk törté-
netét: Illés Györgynél tanultam... 

Kitüntetésednek, azt hiszem, na-
gyon sokan örülnek. Nemcsak a 
mindig magas színvonalon fotogra-
fált filmjeid nézői, hanem azok is, 
akik tanítványaid voltak, akik most 
azok, vagy akik nehéz felvételik előtt 
állnak, hogy tanítványaid lehessenek. 

Szerettem volna munkádat, peda-
gógiai tevékenységedet elemezni, 
méltatni azt, hogyan mutattál pél-
dát mindig újat kereső kamerakeze-
léseddel, újszerű világítási módsze-
reiddel, a rendezővel, íróval való kö-
zös munkáddal, de érzem, hogy sok-
kal Összetettebb, bonyolultabb fel-
adat ez annál, semhogy egy rövid le-
vélbe beleférjen. 

Drága Gyuri bácsi! Hadd fejezzem 
ki örömömet kitüntetésed alkalmá-
ból, és köszöntselek, tanítványod: 

KENDE JÁNOS 

kancsó 
Az elmúlt tíz évben mindig ese-

ménynek számított egy-egy Jancsó 
film bemutatója. Szenvedélyes viták 
a sajtóban és a közéletben egyaránt 
vonzották a nézőket ezekhez a fil-
mekhez. A vélemények megoszlottak, 
tartalmi, formai kérdésekről igazi 
vitákat folytattunk, s a viták köz-
pontjában mindig Jancsó neve állt. 

Mi történt? Milyen követ dobtak 
a magyar filmművészet csendes ta-
vába? Még el sem ültek az előző film 
keltette hullámok, s már újabb film 
került a moziba. S ezek a hullámok 
erősítették, gyengítették, kioltották 
egymást, de a mozgás állandósult, 
dinamikus kapcsolat született közön-
ség és művészet között. Egy álmo-
sabb művészeti korszak után a mű-
vészet súlyos kövei átütötték a fel-
szín vékony, csillogó hártyáját, s a 



mélyig hatoltak. Persze Jancsó nem 
volt egyedül. Egyszerre érett be két 
alkotó nemzedék, s a hatást biztosí-
totta egy demokratizálódó társadalmi 
élet is. A dinamikusan fejlődő gaz-
dasági élet egy dinamikus művészeti 
felfogást kényszeritett a művészekre. 

S mivel Jancsó művészete tartal-
mazta a legtöbb egyéni felfedezést, 
találmányt, az 6 filmjei ütköztek 
legerősebben a hagyományos ízlésbe. 
Állandó jelenléte, évente újabb és 
újabb film, provokálta az egész ma-
gyar társadalmat, híveket toborzott 
magának és ellenfeleket hívott ki vi-
tára. A konfrontáció gyújtópontjába 
a nemzeti történelem új értelmezése 
került. A marxista történelemkutatás 
és a filmművészet eredményei sajá-
tos korelációban jelentkeztek. Sajátos 
dramaturgiai rendszer és az erre 
szervesen ráépülő képi megvalósítás 
Jancsó filmjeiben közvetítették leg-
hatásosabban ezeket az új tartalma-
kat. Szűkszavú, és kevés, mindig 
visszatérő motivumrendszert fejlesz-
tettek ki a szemünk láttára alig tíz 
év alatt, melyek a maguk tárgyias 
valóságát megőrizve lassan szimbóli-
kus jelentőséget kaptak, filmről film-
re gazdagodott ezeknek az elemek-
nek jelentéstartalma, egyre gazda-
gabb, többrétegű lett, s csak az élet-
mű ismeretében fejthető fel, értel-
mezhető. A filmek szerkezete egysze-
rűsödik, egyetlen attraktív geszttissá 
válnak; megértésük, a műélvezés örö-
me a nézőt egyre nagyobb intellek-
tuális erőfeszítésre készteti. Ez a kö-

vetkezetes, saját filmnyelv és tudo-
mányosan megalapozott, invenció-
gazdag gondolkodás emelte a nem-
zetközi élvonal rendezői közé Jan-
csót. Energiákkal telten, az életmű 
derekán kapta a legmagasabb hazái 
elismerést. 

Merre tart ez a pálya? Ma nehéz 
lenne megrajzolni a pálya későbbi 
szakaszát, csak azt látom, hogy mér-
hetetlen energiatartalékokkal ren-
delkező fiatal ember készül neki egy 
újabb szakasznak. Szabálytalan, vagy 
szabályos folytatás következik, erre 
csak Jancsó adhatja meg a választ. 
Jancsó ma a magyar filmművészet 
mértéke. Szellemi életünk olyan 
egyénisége, aki a magyar kultúra ér-
tékeit képes közvetíteni. 

A pályatársak naponta néznek 
szembe vele és önmagukkal. Vala-
mennyiünket kényszerít a felfedezés, 
a kockázat kalandjára, a járt utak 
elhagyására. Széles csapást vágóit 
magának. Vajon egyedül járja ezt az 
utat, vagy lehetőségeket nyitott egy 
sajátos magyar filmiskola megszüle-
téséhez? Vagy létezik ez a filmisko-
la, s Jancsó csak az egyik út a pár-
huzamos rendszereken belül? Napon-
ta teszem fel magamnak ezeket a 
kérdéseket és mindig más válaszra 
bukkanok. A dinamizmus, a könyör-
telen, állandó mozgás, a lényeglátás, 
az a variációs készség, mellyel újra-
rendezi meglepő alakzatait, irigylés-
re méltó. 

KARDOS FERENC 

14rtok és ártok. 
Vannak mondatok, melyek kiemel-

kedve az időből önálló életet kezde-
nek, újra és újra megjelennek az 
ember gondolatai közt, élete részévé 
válnak. 

Makk Károlytól is kaptam egy 
ilyen mondatot. Egy kisfilmben a 
szerelmespár találkozását egymás fe-
lé futó, egymáshoz ágaskodó, majd 
elváló lábak jelentették. „Az ember 
kifejezésére sok minden alkalmas, a 
lába, a keze, a háta, de azt hiszem 



mégis legalkalmasabb a feje, az em-
ber arca ta lán. . . " 

Az ironikus mondat mögött egy 
filmrendező életének legdöntőbb ta-
pasztalata, talán művészi hitvallása 
rejtőzik. Az ember arca — milyen 
kétségbeejtően nehéz, hatalmas küz-
delem, vagy milyen megfoghatatlan 
szerencse, egyszeri megismételhetet-
len csoda, ha egyszer-egyszer egy-egy 
filmben a lefényképezett történet, 
akció és mozgáshalmaz közepette 
megjelenik egy ember örökérvényűén 
igaz arca. Nem a valódi arca, mert 
az bármikor elleshető az utcán, vagy 
előállítható a valódiság, a minden-
napi élet ügyesen elkapott jelzései-
vel. A lényeget mutató arca, az élet-
tapasztalatot, a gondolatokat, a teljes 
életet láttató tekintete. S az arc — 
ahogy Rembrandt mutatja — a kö-
zelkép valódi értéke mennyire nehe-
zebb mindennél. S miféle tapasztalat 
kell a létrehozásához, megkérve egy 
esetleg másként gondolkodó embert, 
irányítva harminc másikat, napfény-
re, vagy felhőre várva egy forgalmas 
Utcán, veszekedve az elfelejtett rek-
vizitumokért, ordítva, csendet és nyu-
galmat teremtve az arc körül, meg-
kötve a pillanat parancsolta kompro-
mosszimokat az egész vagy csak az 
arc érdeké ben, feladva mindent, két-
ségbeesve — hogy születhet meg az a 
pillanat, mely létrehozza az arcot, az 
örökre szóló tekintetet? S ha létrejön 
véletlenül, talán észre sem veszik, 
hiszen a mozgásban ez csak egy pil-
lanat, „.. .ugyanúgy mondja, mi a 
különbség, felnéz és kész, ezért kel-

lett kínlódni?" És hogy mondja meg, 
hogy mi a különbség? 

Milyen sokszor vész el küzdelem 
közben örökre, s megismételhetetle-
nül a tekintet, milyen sokszor adjuk 
fel a harcot ezekért az arcokért, tö-
redékekért. 

Milyen sokan adják fel a harcot, 
mert úgy érzik, nincs már erejük, 
lehetetlen a küzdelem a szerencsével, 
a véletlennel, a divattal, a látszattal, 
az ügyeskedéssel, a blöffel. S minek 
tönkretenni szivet, gyomrot, idegeket, 
— világosan, egyszerűen beszélni 
sokkal nehezebb. 

Megfáradt, a küzdelmet feladott, 
menekülő és lelkes pályatársakkal 
körülvéve Makk Károly, 47 éves film-
rendező, sok kitérővel tarkított pá-
lyán rója a köröket, újra és újra 
kezdve. 

Miért kapta a Kossuth-díjat? Ügy 
hiszem Görbe János arcáért a Ház a 
sziklák alatt végén, Makláry Zoltán 
arcáért A kilences kórterem közepén, 
Szirtes Ádám arcáért, ahogy Pálos 
Györgyre néz a Megszállottak-ban, 
Törőcsik Mari arcáért a Szerelem-
ben, Darixis Lili összes tekintetéért. 

SZABÓ ISTVÁN 

t4 televíziózás 
mindentudója 

Nemrégiben ismételte a televízió 
Zsurzs Éva első tv-játékát, a Ger-
gely Sándor színdarabjából készült 
Vitézek és hősöket. A technikailag 
eléggé kezdetleges — 1959-ből szár-
mazó — felvétel első kockáit szem-
lélve, bevallom, először nem is volt 
nagy kedvem mégegyszer végignéz-
ni. Aztán valamiért mégis úgy dön-
töttem: jöjjön belőle még öt perc; 
és amikor, a végezene kicsengése 
után, a készüléket elzártam, azon 
kezdtem töprengeni: mi az, ami, át-
ütve a fogyatékos technikán, a tör-
ténet ismeretén, és azon az észrevét-
lenül szállongó, leheletfinom poron, 



ami tizennégy év alatt egy színészi 
játékstílus külső eszközeire szükség-
szerűen rárakódik, mégis ébren tud-
ta tartani bennem az érdeklődést. 

Zsurzs Évának három, igazán jó 
fényképét ismerem. Mind a három 
„leslövés": stúdióban, munka köz-
ben, a modell tudta nélkül. Az elsőn, 
homlokára lökött napszemüveggel, 
kisujja körmét msszakézből, önfe-
ledt mozdulattal a szájában tartva, 
valami határtalan és jellemezhetet-
len, egyszerre gyermekes és öreges, 
ravasz és naiv, bezárkózó és kinyíló, 
de mindenképpen kiapadhatatlan kí-
váncsisággal figyel valakire. 

A másikon, olyan lendülettel, hogy 
maga is majdnem felbukik benne, 
kicsit megroggyant térdű vívóállás-
ban, előredobott, kitárt karokkal, a 
partner reagálását szinte követelve, 
instrukciót ad. 

A harmadik póza talán a legjelleg-
zetesebb. Asztalra könyököl, valahol, 
egy félhomályos díszletsarokban, ke-
ze ernyedten pihen a saját tarkóján, 
arca beletemetkezik a könyökben 
megtört kar óvó hajlatába. A töké-
letes fáradtság, kiürültség, a tehe-
tetlen pihenni vágyás póza ez. És 
csak akik ismerik, tudják róla: 
most koncentrál igazán. Nem igazi 
ott-nem-lét ez: csak a megfeszített 
figyelem álarca. A belső összponto-
sítás rejtőzése. A koncentráció ön-
védelme. 

Gondóljuk el: tizenhatodik eszten-
deje csinál televíziót. Tizennégy év-
nél több, hogy első tévéjátékát — 

hét-nyolcéves rádiós múlt után — 
megrendezte. Ügy, hogy addigra vé-
gigpróbálta a televízió szinte min-
den lehetséges műsortípusát. Mindig 
az elsők között, mindig utat törve, 
mindig a bizonytalanba ugorva. 
Megcsinálta — Vörös tavasz cím-
mel — a Tanácsköztársaság talán 
harminckilencedik, talán negyvene-
dik évfordulója tiszteletére, a televí-
zió első igazi, televíziószerű irodal-
mi montázsát. Es végigjátszotta ren-
dezéseiben a tévé-játék műfajának 
szinte minden, eddig elképzelt és ez-
után elképzelhető variánsát. Az 
Epeios az ács-ban a szatirikus tévés-
groteszket. Az Elektrában: a görög 
klasszikusok első televíziós adaptá-
cióját. A Nő a barakkban című drá-
mában a lélektani realizmusra építő, 
tömörítő, a valóságot csak felidézve 
megjelenítő stilizálást. A helység ka-
lapácsában Petőfi tágtorkú, vásott 
jókedvének szinte közvetlen áteme-
lését a képernyőre. A Barbárokban 
a nehézléptű, a naturához eltéphe-
tetlenül hozzákötözött, tragikus, ko-
mor realizmust. A Mondd a neved-
ben a riportihletésü, az igazat a va-
lódiban nyomonkövető drámát. Az 
Othello Gyulaházánban a magyar 
vidékiségnek az ellágyulástól a sza-
tírán át a börleszkig ívelő ábrázolá-
sát. A Hétköznapi történetben a 
mindennapok kalandfilmjét, egy pa-
rasztlányból lett gyárigazgatónő mai 
karriertörténetében. A Fekete város-
ban: a színes, nemes irodalmi alap-
anyagból készült történelmi sorozat 
lehetőségeinek kóstolgatásán túl, a 
tragikus felé mélyített kontúrokkal 
rajzoló, a megrázó Mikszáthot is 
megcsillantó hősábrázolást. Es 
mennyit még!... Majdnem csak ta-
lálomra ragadtam ki néhány művet 
tizenöt esztendő terméséből. Mert 
egyes műveken túl, amikről lehet 
vitatkozni, Zsurzs Éva végleges és 
jelentőségteljes helyet foglal el ab-
ban az épületben, amit a képernyőn 
naponta megjelenő embléma szim-
bolizál. Erre a műre üti rá az érték 
hitelesítő pecsétjét a legmagasabb 
művészeti díj odaítélése. Ahogyan a 
kitűnő határozat fogalmazza: nem 
is _ csak tv-játékaiért: „a televíziós 
műfaj területén elért eredményei-
ért". 

DEME GÁBOR 


