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Á politikai film mestere 
Az Iszkussztvo Kino 1973 januári száma Eizenstein szüle-

tésének 75. évfordulója alkalmából közli a rendező 1927—28. 
évi vázlatfüzetének azt a részét, amely a megvalósulatlan 
„Tőke"-filmre vonatkozik. Az alábbiakban ismertetjük Szem-
jon Freüih e témával foglalkozó cikkét. 

„Még nem ismerjük* Eizenstein 
alkotásának igazi értékét". Kozin-
cevnek ezek a szavai újra meg újra 
igazolódnak, akár arról az újról esik 
szó, amelyet korunkban a nagy mű-
vész már ismert alkotásaiban felfe-
deznek, akár örökségének eddig is-
meretlen darabjairól. Eizenstein 
archívumában sok olyan anyag ta-
lálható, amelyet teljes joggal nevez-
hetünk szenzációsnak. Közéjük tar-
tozik Eizenstein két évtizeden át ve-
zetett vázlatfüzete. 1927—28-ban, az 
„Október" c. f i lm készítésével egy-
időben feljegyzéseket készített a 
„Tőké"-hez. Ezt az elképzelését ed-
dig csak általános vonásaiban ismer-
tük, és számos kutató nem is tudta, 
hogyan értékelje. Ügy vélték, hogy a 
rendező talán közvetlenül a Töke 
szövegét akarta vászonra vinni — 
valójában az alkotó munka a mű-
vészt egészen más irányba vitte. 
Nem arra törekedett, hogy Marx 
könyvének filozófiai és gazdasági 
kategóriáit közvetlenül megfilmesít-
se. Elgondolásában az volt a legfon-
tosabb és a legvonzóbb, hogy képi 
úton akarta megtestesíteni azokat — 
a társadalmi valóságból fakadó — 
dialektikus összefüggéseket, amelye-
ket Marx a Tőkében felfedezett. 
Nyomon követhető, hogyan közele-
dett Eizenstein az új típusú szüzsé-
hez, amelyben a közvetlenül megfi-
gyelt szokványos realitás — a szigo-
rúan kiválasztott láncszemek segít-
ségével — bekapcsolódik a társadal-
mi-történelmi összefüggések rend-
szerébe, hogy ily módon láthatóvá 
váljék az osztályharc és a társadal-
mi fejlődés valóságos dialektikája. 
Hasonló problémákkal vívódott 
azokban az években Pudovkin is a 
Szentpétervár pusztulásá-ban és 
Dovzsenko az Arzenál-ban. Eizein-
stein elgondolásának publikálása 
ugyanakkor segítséget nyújthat azok-
nak a modern filmrendezőknek, akik 

világunk grandiózus konfliktusainak 
ábrázolását tűzik ki céljukul. 

Azt már régóta tudjuk, hogy Eizen-
stein filmre akarta vinni a Tőkét 
Eddig azonbai) csak általában esett 
szó erről, sokan kétségbe is vonták, 
hogy valóban lett volna ilyen elkép-
zelése. Ezen nem csodálkozhatunk, 
mivel már maga az elgondolás is 
teljesen utópisztikusnak tűnt. 

Ám most előttünk vannak a váz-
latfüzetek. Egy pillanatra szinte be-
lépünk Eizenstein laboratóriumába, 
amikor az Október tapasztalatait ál-
talánosítva, felvetette az „intellektu-
ális film"' elméletét, és meg akarta 
teremteni a Tőke ekvivalensét. 

A publikált kézirat lényegesen ki-
egészíti az „intellektuális £i!m"-mel 
kapcsolatos elméletét is. Valóban el-
jött az ideje, hogy szétválasszuk eb-
ben a teóriában a retorikus kijelen-
téseket és a racionális magot. 

A Tőke vázlata mindenekelőtt ar-
ról tanúskodik, hogy az intellektu-
ális szó Eizenstein számára nem volt 
az „elit" szinonimája. Jelszava: „mil-
liók számára érthető kísérlet" — át-
hatotta egész gondolkodását. Eizen-
stein fő felfedezései azt célozták, 
hogy bemutassa a forradalmat és a 
tömegek viselkedésének dialektiká-
ját. Az „attrakciók montázsára" tö-
rekedett, közel járt a brechti epikus 
színház elméletéhez. A Patyomkin 
páncélos az „attrakciók montázsának 
elméletét illusztrálja, az Október pe-
dig az „intellektuális fiüm"-ét. És 
ezt éppen a Töke jegyzetanyaga bizo-
nyítja a legjobban. 

A Patyomkin páncélos-ban egy 
eseményt mutat be meghatározott 
térben és időben (az 1905. évi forra-
dalomról készített hatalmas forgató-
könyvet egyetlen epizódra szűkítette, 
a Patyomkin tengerészeinek felkelé-
sére). A zárt tér lehetővé tette, hogy 
a pátosz a konkrét valóságból és lé-



lefcrajzból táplálkozzék. A film a sze-
mélyekbe, szünetekbe, tárgyakba, ál-
lapotokba való emocionális beleélés 
törvényein alapszik — és csupán a 
kőoroszlánnal kapcsolatos képsor 
az, amely nem érzelipi, hanem logi-
kai gondolatsorra épül, a valóságon 
kívüli általánosító ábrázoláshoz fo -
lyamodik. 

A Patyomkin-nak ez a részmegol-
dása az Október-ben már elvvé lett. 
A kutatók mindenekelőtt a különféle 
istenek és bálványok montázsszerű 
összevetésére hivatkoznak, amely a 
vallás fogalmává nő. 

Az „intellektuális film" elméleté-
nek bírálói éppen ilyesfajta példákra 
gondolnak. Én éppen ezekben látom 
az „intellektuális film" .gyenge olda-
lát. Az elmélet erőssége ott jelentke-
zett a filmben, ahol az eljárás nem 
ahszoiutizálódik és a logika nem ke-
rül szembe az érzelemmel. Ilyen pél-
dául a hidak szétszedésének döbbe-
netes jelenete, vagy a női század és 
Rodin figuráinak összevetése. Az 
egyes részek érzelmi árnyalása drá-
maivá ós élettelivé teszi a tartalmat, 
a film mozgását. A felizgatott ember-
tömegek drámai érzelmei a cselek-
mény fő momentumaiban érik el lo-
gikai kulminációjükat — előbb Le-
nin megjelenésekor a páncéloson, 
majd a Téli Palota ostrománál. Eze-
ket a részeket később játékfilmek 
felhasználták — dokumentációként. 
Eizenstein az új dramaturgia keresé-
se során eljutott odáig hogy rákény-
szerített bennünket az eszme átélé-
sére. 

És éppen ezért tartotta lehetséges-
nek a Tőke megfilmesítését. Ezt a fil-
met a „filmtraktátus" műfajában 
képzelte el (ismét Brecht jut eszünkbe 
,,retferátum-darabjai"-val), amelynek 
az a cél ja, hogy a „munkást megtanít-
sa dialektikusan gondolkodni". A 
filmben hat vagy hét fejezet lett vol-
na: az egyik a történelmi események 
dialektikus elemzése, egy másik a ter-
mészettudományok dialektikájáról 
szólt volna, a befejező fejezet pedig 
az osztályharcok dialektikáját mu-
tatta volna be. Ez az elgondolás egy 
tudományos mű egyszerű illusztráci-
ójának tűnhet, amelynek ily módon 
nem lett volna önálló jelentősége. Itt 
azonban eszünkbe jut Eizensteinnek 
A diktatúrához vezető úton címmel 

tervezett filmsorozata, amelyben a 
művész be akarta mutatni az osztály-
összecsapások dialektikáját, az ille-
gális harc pszichológiáját, sőt tech-
nikáját is; ebből a sorozatból egy 
film készült el, a Sztrájk, amely új 
irányba vezette a szovjet filmet. Ta-
lán éppen akkor formálódtak ki an-
nak a politikai filmtípusnak az alap-
elved, amelyről manapság oly gyak-
ran beszélünk.. , 

A Tőké-1 — és ez világosan kitű-
nik Eizenstein vázlataiból — poli-
tikus filmként képzelte el, amelyben 
azonban erőteljesen meg kellett vol-
na nyilvánulnia a játékfilm tenden-
ciáinak. 

„— Ügy vélem, — írja Eizenstein a 
vázlatokban^ — hogy az intellektuá-
lis attrakció egyáltalán nem zárja ki 
az emóciót". 

Emocionálisnak kell lennie min-
denekelőtt a film „csontvázának": 
egy „banális történetből" (például 
„egy ember napjából") ágaztak volna 
ki az „epizód-attrakciók", amelyeket 
a művész a társadalom összes réte-
geinek, különféle országoknak és ko-
roknak politikai, gazdasági és szel-
lemi életéből vett volna. Eizenstein 
emellett az anyag aktualizálására 
gondolt, a Tőke eszméjét korabeli 
anyagon bemutatva 

Egy jellemző feljegyzés: 
„A történelmi materializmus fo -

galomkörében, amelyet a Tőké-ben 
napjaink nyelvére át kell fordítani, 
meg kell találni az aktuális ekviva-
lenseket a letűnt korok átgondolásá-
hoz. így például a takácsszövőszékek 
és géprombolások témáját egy másik 
összeütközésen kell bemutatni: vil-
lamos Sanghajban és az ily módon 
kenyerüktől megfosztott kulik ezrei, 
akik a sínekre fekszenek — meg-
halni. 

Az istenről. Egy pótolhatatlan 
anyag: Aga-kán, aki eljutott a sámá-
nizmus cinizmusáig. Egy isten — aki 
elvégezte az oxfordi egyetemet. Rug-
byt és ping-pongot játszik, és elfo-
gadja a hivők imáit. Hátul pedig kat-
tognak a számoló gépek az „isteni" 
könyvelésben, amely rögzíti az áldo-
zatokat és ajándékokat. A papság és 
a kultusz témájának legjobb lemez-
telenatése." 

Mint látjuk, Eizenstein szinte kija-



vítja az Október intellektuális össze-
vetéseinek egyoldalúságát. (Ez annál 
nyilvánvalóbb, mivel ismét a vallás 
hamisságának témájáról van szó.) 
Midőn az absztrakt-logikus elemet 
érzelmi, emberi anyagra kapcsolja 
át, ugyanakkor felhasználja az Októ-
ber gyümölcsöző élvét, amely az új 
feladat megoldásakor jobbnak tűnt, 
mint a Patyomkin kompozíciós meg-
oldása. A Paíyomfcin-ban — mint 
Eizenstein megjegyzi — a cselek-
ményt több szempontból ábrázolta, 
az Október-ben viszont egy adott 
szemléletet montírozott számos ese-
ményre. 

Az események közötti kapcsolat 
(hol Kínában, hol Amerikában, hol 
Egyiptomban játszódott volna a film) 
korántsem valamilyen banális alapra 
épült volna. A „bonyolításnak" az 
lett volna a funkciója, hogy a „tör-
ténelmi cselekményt" egyszerű em-
berek érzelmeivel táplálja, aszerint, 
ahogyan életükben minden nap meg-
jelenik a politika; rávezetett volna 
azokra az asszociációkra, amelyeken 
keresztül a cselekmény áttört volna 
történelmi rétegekbe. 

Az „alsó" szinten a cselekményt a 
„bonyodalom" határozta volna meg, 
a „felső" szinten különböző tények 
és események, amelyeknek egységét 
a szerző tudata teremtette volna meg, 
az ő gondolatvilága. A film ily mó-
don feltárta azt, amit addig csak az 
irodaiam ismert: a gondolatfolyam 
szüzsévé válhat. 

Eizenstein tehát, miközben az „in-
tellektuális film" számára megoldha-
tatlan feladatokkal küzdött, el is 
rugaszkodott az intellektuális film-
től, és eljutott a belső monológgal 
kapcsolatos gondolatokig. 

Hét év múlva, amikor felszólalt a 
nevezetes össz-szövetségi filmkanfe-
rencián és visszatekintett a megtett 
útra, a beilső monológot az „intellek-
tuális film következményének" ne-
vezte. 

A belső monológ sem akkor, sem 
napjainkban nem vált a filmfelépí-
tés univerzális eszközévé, csupán a 
némafilm egyik átvezető útja lett a 
hangosfilmhez. 

A Töke vázlataiban többször elő-
fordul James Joyce és a belső mono-
lógra felépített regény, az Ulysses 
említése. Eizenstein, miközben Joyce 

cselekményvezetésének elvét tanul-
mányozta, külön előadást tartott ta-
nítványainak, amelyben óva intette 
Siet attól a veszélytől, hogy túlságo-
san „kiszipolyozzák" ezt az írót. 
Eizenstein tisztázta önmaga számára 
Joyce gyengeségeit is, azt. hogy kép-
telen átlépni a társadalmi tudat ha-
tárát. 

Régi probléma ez, amely rendsze-
rint felmerül az irodalom és a művé-
szet fejlődésének keresztútjain. 
Ahogy Goethe mondotta: „Amíg a 
költő önmaga csekély számú szubjek-
tív érzéseit fejezi ki, addig még nem 
nevezhető költőnek, de amikor képes 
a világ birtokbavételére, és rátalál 
kifejezésének módjára — akkor köl-
tővé válik. És akkor kimeríthetetlen, 
és örökké új lehet Ugyanakkor a 
szubjektív író gyorsan kimondja azt 
a keveset ami benne foglaltatik, ós 
elpusztul, manirossá válva". 

Eizenstein értékelte Joyce-t, de a 
manirról és a szubjektivitásról, akár-
csak Goethe, negatív véleménnyel 
volt 

Vázlatai lényegében néhány hónap 
naplóbejegyzései, a művészt akkor 
az Október megfilmesítése kötötte le. 
Számos bejegyzését éjszaka tette 
meg. Bár elfáradt a nehéz nap után, 
újra és újra kedves gondolatához 
fordult 

Eizenstein vázlatai között több 
mellékes bejegyzés is található. 
Egyik-másik gondolatáról később le-
tett, például arról, amely a reflex o-
lógia jelentőségét vizsgálta a művé-
szetben (akkortájt divatos volt a 
pszichológia és a reflexológia 
szembeállítása). Ugyanakkor pon-
tosan határozta meg a korabeli 
„balos művészet" tragédiáját: a mű-
vész az analitikus szétszedés híve 
akkor, amikor a történelem már a 
szintézist követeli! 

Ezt a történelmi feladatot az új 
szocialista művészet oldotta meg. Eb-
ben az irányban fejlődött az epikus 
téma a szovjet filmben. 

Lehetséges, hogy a Töke című film 
mérföldkő lett volna az új törekvé-
sek közben. Eizenstein nem gondolta 
végig. Ma már azonban ismerjük el-
képzelését amely megvilágította a 
művész addig megtett útját, és a célt, 
amely felé törekedett. 



Kincskereső kisködmön 
Aimíg filmgyártásunk átlagosan 

évi egy gyerekfilmet produkál, ad-
dig elkerülhetetlen, hogy ezt az egyet 
ne a .hiánypótló műnek kijáró ová-
cióval, és a műfajjal szemben indo-
kolt, egyetlen filmmel szemben 
azonban indokolatlan, sokféle igény-
ből és szempontból összeötvözött 
maximaiizmussal fogadjuk. Jártam 
már filmátvételi szándékkal baráti 
országban olyankor, amikor az elké-
szült filmek fele ifjúsági film volt, s 
ez akkor egyszerre tükrözte a mozi-
közönség életkori megoszlásának el-
tolódását és a filmművészet válsá-
gát. A hazai arány azonban, mintha 
az ellenkező végletet tükrözné. Hogy 
többet vitatkozunk a gyermek és if-
júsági filmek fontosságáról, mint 
amennyit gyártásuk és színvonaluk 
fellendítése érdekében cselekszünk. 

Az érvek, amelyeket a gyerekfilm 
társadalmi, pedagógiai fontossága, 
rangja mellett felsorakoztatunk, 
alig változtak az utóbbi években. 
Pedig a helyzet — a tévé általános-
sá válása óta — alapjában változott. 
Előnyösen, hiszen a tévé gyermek 
és ifjúsági műsorai ma már ellátják 
az erre hivatott filmművészet felada-
tainak nagyobbik részét. És hátrá-
nyosan, mert a legfiatalabbak kielé-
gítetlen élmény és meseszükségletük-
nek egyre nagyobb hányadát fel-
nőtteknek szánt, megemésztetlen 
tévéműsorokkal elégítik ki, Maigret-
től a Kék fényig. Ez a tény pedig — 
akár akarjuk, akár nem — áthangol-
ja a gyerekek film-elvárásait is. Na-
gyon is tanulságosnak érzem Szemes 
Mihálynak a Kincskereső kisköd-
mön szereplőválogatásánál szerzett, 
idevágó tapasztalatait. Hogy vala-
hány gyereket megkérdezett, milyen 
filmeket szeretne látni, majdnem 
mindegyik így válaszolt: kalandosat, 
A továbbiakban azután volt, aki 
részletezte is, hogy állatos, háborús, 
vagy detektív-történetre kíváncsi, de 
a közös követelmény nem is a té-
mára, hanem a külső történés jelle-
gére vonatkozott. 

Mit tehetett ez igény hallatára Sze-
mes Mihály? 

Ha nem kívánt lemondani terve-

zett kedves vállalkozásáról — és ezt 
szerencsére nem tette — akkor tu-
domásul kellett vennie az ihletet adó 
Móra Ferenc-i világ, a forgatókönyv 
alapjául szolgáló mű és a gyerekek 
megfogalmazta Igény közti szakadé-
kot. Mert a Kincskereső kisködmön, 
Móra egyik, ha nem a legszebb if-
júsági műve, minden csak nem „ka-
landos" regény. Mert van-e esemény-
telenebb élet, mint egy szegény fél-
árva falusi kisfiúé, akinek hétköz-
napjait ínég egy négyfaajcáros vá-
sári körtemuzsika is bearanyozza, is-
kolába jár és mégis majdnem ugyan-
olyan gondokkal küszködik, mint a 
körülötte élő felnőttek, és közben tár-
sai körében megismerkedik a barát-
ság és a szolidaritás embernevelő 
követelményeivel. Igaz, aki jól ol-
vassa el a regényt, az azt is felfe-
dezi, hogy valójában gazdag törté-
ne tű, eseménydús mű — a szó iro-
dalom történeti értelmében vett ne-
velődési regény, — amely a valóság 
és a fantázia birodalmának határán 
játszódik, és két síkon, szinten is vé-
gigkíséri, hogyan válik egy önző, já-
tékát féltő vadóc — áldozatkész ifjú 
emberré. 

A kérdés csak az, hogy vajon ez 
az erkölcsi, pedagógiai célzatnak tu-
datosan alárendelt, múltban játszó-
dó hétköznapi történet meghódíthat-
ja-e ma a kalandokra kíváncsi gye-
rekeket? A film sajtóbemutatóját 
követő beszélgetésen egy gyerek-
könyvtáros arról szólt, hogy olvasói 
nem egyöntetűen és nem is érde-
me szerint szeretik Mórát, de ebben 
valószínűleg a Móra Kiadó sorozatá-
nak túlságosan szerény, drapp vá-
szon köntöse is közrejátszik. Meg 
kell vallanom, hogy Móra töretlenül 
lelkes híveként is — ennél mélyeb-
ben fekvő okokra gyanakszom. A 
többi között, éppen a mai gyerekek-
nek a tanmesékkel szembeni ellen-
állására. Es arra, hogy oktatásunk, 
könyvpropagandánk, Móra tankönyv-
be is szánt ifjúsági írásait többnyire 
erről az oldaláról közelítette meg, 
ahelyett, hogy az érzelmi azonosulást 
kiváltó sztorikra, a valóságos vagy 
romantikus konfliktusokra és az író 
máig friss humorára épített volna. 



Szűcs Gábor a film főszerepében 

Valljuk be őszintén, nem könnyű ma 
igazán közel hozni a gyerekekhez 
Mórát, akinek valódi világa — sze-
rencsére — ugyanúgy mesévé lett, 
mint az, ami a képzelet birodalmá-
ban játszódik. A film rendezőjének 
most is, egy a mai gyerekek számá-
ra elképzelhetetlen igazságot kellett 
elfogadtatnia, — a falusi nyomorú-
ságot, az éhezést, a kis cseléd robot-
ját, és a bánya-birodalmat, egy al -
földi faluban. Lehetséges ez, vagy 
lehetetlen? Az alkotók bíztak benne, 
s joggal, hogy lehetséges, — feltéve, 
hogy elfogadtatják és megszerettetik 
hősüket a gyereknézővel. Mert az 
érzelmi azonosulás, az együttérzés 
megkönnyíti azt is, hogy ki-ki beleél-
je magát a történetbe. Ugyanakkor, 
Szemes Mihály és a forgatókönyvíró, 
Szemes Marianne azt is szem előtt 
tartották, hogy nemcsak a különbö-

ző korosztályú nézőkben kell felidéz-
niük a közismert, olvasott mű élmé-
nyét, de le kell bilincselniük a gye-
rekek felnőtt kísérőit is. 

Mint minden klasszikus mű ihlet-
te filmnél, itt is kézenfekvő kritiku-
si penzum az irodalmi forrással való 
összevetés. Ez azonban, gyerekfilm 
esetében még céltalanabb, mint más-
kor. Maga a mű is lazább szerkesz-
tésű egy klasszikus regénynél, s a 
gyereknézők többsége is alighanem 
a film alapján közelít majd —, ha 
közelít — az irodalmi műhöz. De bi-
zonyos vonatkozásban, az összevetés 
mégis elkerülhetetlen. Elkerülhetet-
len ott, ahol az alkotók túlságosan 
mereven kapaszkodtak Móra kezébe 
és ott is, ahol indokolatlanul eleresz-
tették A forgatókönyv, ha szerkeze-
tében nem is, szellemében és részle-
teiben híven követi a noveUisztiku-



san felépített regényt. Néhol azon-
ban, túlságos hűséggel, látványra for -
dítja azt ami olvasva beletartozik 
ugyan a történetbe, de megelevenít-
ve aránytalanul nagy hangsúlyt kap. 
Marika torokgyíkja, halála, koporsó-
ja — a film expozíciójában szinte 
semmilyen érzelmi emóciót nem kelt, 
csak feleslegesen megborzongatja a 
gyerekeket. Nem a katarzis élmény 
ellen vagyunk — Nemecsek halála 
például minden korú olvasónak, né-
zőnek megrendítő példa —, hanem 
csak az eredeti mű társadalomkri-
tikai tendenciájának csökevényeként 
megőrzött, de a filmen hatástalan 
tragédia zavar. 

Móra regényében a valóság és a 
mesevilág nagyszerű szintézisét lát-
juk: itt még a képzelet kalandjai is 
tiszteletben tartják a földi élet tör-
vényeit. Szemes Marianne forgató-
könyve is követi ezt a szabályt, ami-
kor a csodák reális, pszichológiai 
magyarázatát szövi a történetbe, pél-
dául az önbizalmat ébresztő kalap 
históriájánál. De meglepő módon, ép-
pen a mű legköltőibb, központi cso-
dáját mellőzi. Móránál ugyanis ma-
ga a ködmön, az erkölcsi nevelő ten-
denciák eldologiasodott szimbóluma: 
a ködmöntiindér kegyeit kereső kis 
tulajdonosnak nemcsak óvni kell az 
apja-varrta jószágot, de igazat is kell 
mondania, amíg viseli, inert aki ha-
zudik, azt a csodaködmön hirtelen 
szorítani kezdi. Ezt a könyvben 
kulcsszerepet kapott, hiteles csodát, 
véleményünk szerint ok nélkül mel-
lőzte a filmváltozat. 

Máskor elvileg megengedhető, je-
lentéktelen módosítások eredmé-
nyezték, hogy a filmen elsikkadt Mó-
ra árnyalt és sokrétűen motivált lé-
lekrajza, s még humanizmusa is egy-
síkúbb lett. Mert szép dolog, ha 
Cintula, az osztály legizmosabb tag-
ja, tar-tótágast áll a kis Bice-Bóca 
tiszteletére, de mennyivel szebb, em-
beribb, ha nem tudja, nem akarja 
megcsinálni — mint Móránál —, mert 
megérzi, hogy a kis Bice-Bócának a 
legnagyobb fájdalom, ha valaki a 
nyomorékságát juttatja eszébe a ma-
ga nagy testi erejével. Vagy itt van 
a könyvesbolti jelenet: a csontos 
Szigfridet követelő gyerekvevők a 
regényben, egy-egy darab mézeska-
lács erejéig, 'kihasználják a könyvbe 
temetkező kisinas mohóságát. A fi l -
men viszont, fenyegető sáskarajként, 

szinte A legyek ura gyerekhőseinek 
agresszivitásával szállják meg a bol-
tot 

Az ilyen és hasonló apróságok te-
szik, hogy végül is a film színes vi-
lága keményebb, kegyetlenebb a re-
génybelinéL Elsikkad — és néhol ér-
zelmességbe fordul — a líra, és fő-
ként Móra humora. Pedig meggyőző-
désünk, hogy éppen a humor az a 
vonzerő, ami meghódíthatja a gye-
rekeket. 

De amivel a forgatókönyv néhol 
adósunk marad, megteszi a főszerep-
lő. Megkönnyíti, sőt megparancsolja, 
hogy szeressük. Szűcs Gábort meg-
találná, és játékát ilyen hibátlanul 
irányítani — Szemes Mihály elisme-
rést érdemlő rendezői teljesítménye. 
Ez a kisfiú, mintha csak a szerepre 
született volna: szerény, de mégis 
talpraesett eleven, de ugyanakkor 
javíthatatlan ábrándozó. Halálos ko-
molyan veszi a maga gondjait, szö-
vetségeseket talál a nézők körében, 
de ugyanakkor soha, egyetlen pilla-
natra sem akar ,percig" lenni, nem 
kívánja őket meghatni, megríkatni. 
A vásznon is megmarad élő gyerek-
nek. A felnőtt szerepeket Haumann 
Péter, Medgyesi Mária, Bihari Jó-
zsef olyan színészi mértéktartással 
játsszák, mint akik pontosan tudják: 
ez a parti a gyerekeké, — elsősor-
ban Szűcs Gáboré. A film színvilága 
néha túlságosan pazar a témához, a 
környezethez, de ez éppen a gyere-
kek színigénye miatt a mesehangu-
lat szolgálatában, megbocsátható. 
Ső t nemcsak megbocsátható, gyö-
nyörködtető ás. 

Szemes Mihály és Szemes Marian-
ne nem először vállalkoznak Móra 
Ferenc megfilmesítésére. Ám azok, 
akik a velencei biennálén díjazott 
kisfilmre, a Szánkóra gyerekélmény-
ként emlékeznek, akiknek az 1955-
ben első fiimélményük lehetett, — 
ma már szakmunkások, diplomások. 
Olyan is akadhat közöttük, aki a 
maga kisfiát, lányát kíséri most a 
Kincskereső kisködmönhöz. A tech-
nikai feltételek javultak, a játékidő 
megnőtt a filmszalag kiszínesedett 
de igazán jó, hasznos, népszerű és 
művészi rangú gyerekfilmet talán 
ma még nehezebb forgatni, mint 
annak idején. Éppen ezért illeti kö-
szönet azokat, akik mégis megpró-
bálják. 

FÖLDES ANNA 



Alaín Tanner 
és a megújuló svájci filmművészet 
Amíg a forgalmas zürichi tér ele-

gáns mozijában a magyar filmhét 
filmjei peregtek, néhány utcával ar-
rébb egy másik moziban svájci fil-
met hirdettek. Jegyet váltottam. A 
terem zsúfolásig megtelt. Ez itt rit-
kaság. (Egy jegy ára öt és fél frank: 
negyven forint). A közönség főleg 
fiatalokból állt. Élvezték a filmet. 

A film, Aiaán Tanner: „Le Re-
tour d'Afrique" (Visszatérés Afriká-
ból) című műve valóban jó. Gondo-
latébresztő, nyugtalanító, érdekes. Ez 
nem lepett meg, hiszen a svájci film-
művészetről éppen Alarm Tanner mű-
ködése folytán már néhány éve, pon-
tosan 1969—70 óta elismerően ír a 
nemzetközi kritika; szakembernek il-
lik tudnia, hogy a genfi műtermek-
ben a svájci határokon túlmutatóan 
figyelemre méltó történik: születő-
ben van egy sajátos problematikájú 
svájci filmművészet De hogy ezt a 

filmművészetet a svájci, mi több: a 
barátságtalan zürichi közönség is 
jól fogadja, élvezi, szereti, jegyet vált 
hozzá a moziba: ez meglepett „Mű-
vészfilm" és „közönségfilm" között 
dúló itthoni csaták ismeretében erre 
alig számítottam. 

Svájcban 1924 óta folyik rendszeres 
játékfilm-gyártás; az ötvenes évek 
végéig a zürichi Praesens filmválla-
lat készített évente két-három, a 
háború alatt tíz-tizenkét egész mű-
sort betöltő játékfilmet. Ezek egyi-
ke-másika nemzetközi sikert is ara-
tott — (Leopold Lindtberg: Az utol-
só pillanat, 1945) — de a filmgyár-
tás egészének helyi jellege általában 
nem változott. Az ötvenes években 
aztán a nemzetközi konkurrencia el-
nyelte, megszüntette ezt a — mint 
említettük — főleg német nyelvű 
filmgyártást Lindtberg visszatért 
szülővárosába, Bécsbe színházi ren-

Marcel Leiser: Nathalie filmregény 



Alain Tanner filmje: A szalamandra 

dezőnek. A legjobb svájci rendezők 
és színészek külföldre szerződtek. 
(Bernhard Wicki, Maximilian Schell, 
Maria Schell). Az önálló svájci 
nagyj átékfilmgyártás a hatvanas 
évekre szinte megszűnt. 

Ekkor lépett színre Alain Tanner 
és két barátja: Michel Soutter és 
Claude Goretta. A genfi televízió 
rendezőiként több társukkal filmvál-
lalatot alapítottak és a tévé, vala-
mint a szövetségi kormány anyagi 
hozzájárulásával játékfilmeket kezd-
tek készíteni. 1963 óta ugyanis tör-
vény gondoskodik a filmművészet ál-
lami támogatásáról. Azért éppen 
Genfben indult fejlődésnek az új 
svájci filmművészet, mert a genfi 
tévéstúdió műszakilag elmaradot-
tabb, mint a zürichi, ezért szívesen 
ösztönzi filmszalagra fényképezett 
és így moziban is vetíthető műalko-
tások létrejöttét. Mindez persze 
csak az alapfeltétel. A lehetőség ki-
használásához művészek is kellenek. 
A művészek: Tanner és Goretta, 
mint annyi más svájci filmszakem-
ber, külföldön tanultak. De nem Pá-
rizsban, ahová a francia Svájc színé-
szei és rendezői a tanulóévekre ha-

gyományosan elzarándokolnak, hogy 
aztán a siker ottfogja őket — Michel 
Simon, Nicolas Gessner és mások —, 
hanem rendhagyó módon London-
ban, és éppen 1955—58 között, az 
angol filmművészet fellendülésének 
éveiben. Tanner és Goretta a Free 
Cinema mozgalom alapító tagjai, 
Lindsay Andersen, Tony Richardson, 
Karel Reisz barátai. Tanner és Go-
retta egy sikeres húszperces, 16 m m -
es dokumentumfilmet is forgattak 
Londonban a Piccadilly Körtér éjsza-
kai életéről. (Nice Time, 1957.) Meg 
lett volna a lehetőségük az angliai 
letelepedésre, ö k azonban hazatér-
tek. Elhatározták, hogy hazájukat 
szolgálják, a svájci nézőnek, sajáto-
san svájci társadalmi problémákról 
készítenek filmeket. Először ők is 
irodalmi hagyományokhoz nyúltak: 
Tanner a nagy francia—svájci klasz-
szikusról, Ramuz-ról készített doku-
mentumfilmet (1960), Goretta pedig 
Ramuz egy elbeszélését, az 1909-ben 
írott Jean-Luc persecuté-t (Az üldö-
zött Jean Luc) vitte rövidfilmre 
(1965). 

Az új korszak első nagyjátékfilm-
jét időrendben Michel Soutter ren-



dezte 1967-ben: La lune avec les 
dents. Érmek még csak szerény kri-
tikai sikere volt. Aztán 1968-ban el-
készült Alain Tanner első nagyjá-
tékfilmje, a Charles élve vagy halva. 
Az 1969-es cannesi fesztiválon feltű-
nést keltett; Bán Róbert ezt a ma 
is érvényes tömör jellemzést* küldte 
Cannesból a Filmvijágnak: „A prog-
ram talán 1 egjóbb'^fjlmje, de min-
denesetre legnagyobb meglepetése a 
svájci bemutató v o l t . . . A történetet 
Tanner rendkívül finom, éles humor-
ral, sok érzéssel, de minden szenti-
mentalizmus nélkül, a maga teljes 
groteszk ségében tárja fel, pontos és 
feszes előadásmódban, kitűnő stílus-
érzékkel." (1969. 13. sz.) Ugyanezen 
a fesztiválon a nagydíjat Tanner ba-
rátja és londoni tanulótársa: Lindsay 
Anderson nyerte el (Ha ...). 

A Bianco e Nero című tekintélyes 
római szakfolyóirat 1970. első szá-
mában közölte a Charles élve vagy 
halva forgatókönyvét, ami a nemzet-
közi szakmai elismerés tényével 
egyenlő. Tanner ekkor elmondta a 
vele beszélgető olasz kritikusnak, 
hogy ideálja a társadalmilag elköte-
lezett angol filmrealizmus; Godard-t, 
Fellinit csodálja, de nem kedveli; a 
divatos „nagy nevek" közül Anto-
nioni Kiáltás-át szereti. A haladás 
híve, de idegesíti a kontesztáció di-

vatáramlata, éppen ment sokak szá-
mára divat. Tanner szerint egy mű-
vésznek azt a világot kell ábrázol-
nia, amelyet ismer, amelyben szüle- " 
tett és él; ezt a világot pedig úgy 
kell bemutatnia, hogy a nézők ma-
gukra ismerve, megváltozni igye-
kezzenek. Tanner szerint Svájc biz-
tonságos falak mögé zárkózott, vál-
tozásoktól félő ország, melyet már 
nem is annyira lakóinak erkölcse és 
demokratizmusa, mint'inkább a ha-
tárok jelképes páncélszekrénye véd. 
Svájc demokratikus intézményei, 
mondja Tanner, a szó tizenkilence-
dik századi értelmében kiválóak, de 
ez ma már nem elég. Tovább kelle-
ne lépni. 

Ezeknek a gondolatoknak jegyé-
ben készülnek Tanner filmjei, szám-
szerint eddig három. Mint említet-
tük, a közönség rokonszenvvel, ér-
deklődéssel fogadta őket, üzenete te-
hát nem maradt a pusztába kiáltó 
szava. 

A Charles témája, hogy egy gaz-
dag genfi óragyáros, akinek nagyap-
ja még a Jura-hegyvidék anarchista 
szellemű vándoriparosa volt, egy 
jubileumi tévéinterjú hatására át-
gondolva életét, jólétének önző célta-
lanságát, megszökik éhből a jólétből 
és egy hegyi faluban egy bohém fes-
tő cimborájaként és szakács-minde-

Alain Tanner: Visszatérés Afrikából 



nesként él boldogan, mindaddig, 
amíg a fia ki nem nyomozza hollétét 
és be nem viteti egy elmegyógyinté-
zetbe. A rend helyreállt, a társadal-
mi egyensúly nem inog többé. -

A szalamandra (La salamandre) 
újságíró-hősei, saját bizonytalansá-
guknak és lelkifurdalásuknak, tár-
sadalmi nyugtalanságuknak tükre-
ként, a környezet és a nyomor ál-
dozatának képzelnek egy csavar-
gásra és semmittevésre hajlamos 
falusi lányt, aki belelőtt nagy-
bátyja vállába annak katonapuská-
jával és akinek ügyében ők most 
szenzációs riport reményében nyo-
moznak. Bár a lány nem az a tár-
sadalmi lázadó, akinek képzelték, mi -
vel valóban szegény sorsú, népes 
családból menekült a városba, ahol 
valóban a kiszolgáltatottak életét éli 
— egy húsüzemben hurkákat tölt — 
rádöbbenti a két férfit a társadalom 
valóban létező ellentmondásaira, a 
polgári képmutatás groteszkségére és 
arra, hogy ez ellen valamit tenni kel-
lene. A Visszatérés Afrikából (Le 
retour d'Afrique) fiatal házaspárja 
— a férfi kertészlegény, az asszony 
bolti elárusítónő — arról ábrándo-
zik, hogy Afrikába megy, új áldoza-
tos életet élni. Mindenüket eladják, 
mikor is az utazás az utolsó pilla-
natban meghiúsul és ők otthon ma-
radnak a genfi külváros bontásra 
ítélt rozzant bérkaszárnyájában, a 
bútor nélküli lakásban. Barátaiknak, 
akiktől ünnepélyesen elbúcsúztak, 
szégyenlik bevallani, hogy el sem 
utaztak; bezárkóznak hát lakásuk-
ba és a pár heti kényszerű száműze-
tésben felfedezik egymást, az irodal-
mat, a költészetet, a végén megvál-
tozva, tettekre készen, türelmetle-
nül térnek vissza az addig unt gen-
fi hétköznapokba. „Visszatértek Af -
rikából." De vajon megoldás-e ez? 

Tanner e három témát ellenállha-
tatlan humorral, a hibákat meg nem 
bocsátó emberi derűvel, kiváló ren-
dezői tudással dolgozza fel. Igen jók 
színészei: a Charles-ban Francois Si-
mon, a nagy Michel Simon fia; a 
Szalamandrában Jean-Luc Bideau 
és Jacques Denis. Tanner maga írja 
filmjeit, írói ambícióval és tehetség-
gel. A Charles forgaTókönyvének el-
ső lapján ez olvasható: ..történik a 
legközelebbi jövőben." Utolsó mon-
datai pedig, amelyeket Charles a 

mentőkocsiban olvas fel a két ápo-
lónak, akik az ideggyógyintézetbe 
viszik^,a francia forradalom SainK 
Just-jét idézik: „Saint-Just szerint a 
boldogság új fogalom Franciaor-
szágban és a világon. Ugyanígy a 
boldogtalanság is. A boldogtalanság 
tudata feltételezi egy - másfajta, te-
hát boldog állapot létezésének lehe-
tőségét ... Vajon nem ez okozza-e a 
mi általános rossz közérzetünket?" 
Ez a néhány mondat nemcsak Char-
les, nem is Saint Just, hanem Tan-
ner üzenete. És amikor e töprengésre 
késztető bölcs szavakra az egyik 
ápoló türelmetlenül odafordul társá-
hoz: kapcsold be a szirénát, és a 
„vége" felirat közben ezt a vijjogást 
halljuk, amikor tehát a „normális" 
polgár szirénázással hallgattatja el a 
kellemetlen dolgokat odamondogató 
„bolondot", eszembe jutnak a hatal-
mas plakátok, melyeket a moziból 
kijövet a zürichi utcákon láthattam: 
„Es ist keine Schande, dass wir reich 
sind. Aber dass die anderen arm 
bleiben..." — (Nem szégyen, hogy 
gazdagok vagyunk. De az már igen, 
hogy mások szegények maradnak . . . ) 
Ilyen döbbenetes őszinteséggel talán 
még egyetlen társadalmi közösség se 
plakatírozta ki a maga lelkifurdalá-
sát. Ezt a lelkiállapotot, ezt a nyug-
talanságot érik tetten Alain Tanner 
és társai. 

Közülük, ha nem is Tanner szín-
vonalán, legfigyelemreméltóbb Mi-
chel Soutter. Soutter téma- és esz-
meköre szinte azonos a Tannerével: 
egy taxisofőr egyik pillanatról a má-
sikra leállítja taxióráját, felhagy a 
fuvarozással, és elkíséri utasát an-
nak zavaros szerelmi kalandjára. 
(James ou pas). Egy földmérő a nagy 
útépítés tervétől megbolygatott fa-
lucska lányainak fejét zavarja meg 
soha meg nem esett ábrándos törté-
neteivel, miközben ő maga is meg-
zavarodik attól, hogy e csöndes j ó -
létben tenyésző emberek milyen fel-
tétel nélkül vágynak valami újra, 
s hisznek el mindent azonnal. (A 
földmérők). Csak éppen az emberi 
kapcsolatok maradnak reménytele-
nül zavarosak, és megoldhatatlanok, 
pontosabban feloldhatatlanok. Sout-
ter irodalmibb ihletésű, adomázóbb 
kedvű, mint Tanner; kedveli a gro-
teszk humort, a meghökkentő szófor-
dulatokban gazdag képtelen dialógu-



sokat, de az ő tájai is a turisták Sváj-
cától különböző, mélabús ködös-esős 
tájak, a múltból ittmaradt rozzant 
házakkal, régimódi villákkal és 
„seldwylai" emberekkel. Ezeket az 
embereket hol az angol film könyör-
telenül leleplező realizmusával, hol a 
cseh filmek ironikus humorával áb-
rázolja a két rendező; talán első eset, 
hogy (a szovjet filmek kivételével) 
egy szocialista ország filmművészete 
egy tőkés országra hatott. Mert a 
csehek: Formán, Passer és mások 
hatása kétségtelen; Milos Formánt 
annyira tisztelik, hogy Milos-Film 
néven Meudonban filmkészítő mű-
helyt is alapítottak a legfiatalabb 
nemzedék rendezői. Gonseth, Reus-
ser és mások filmjei már itt készül-
tek. 

A németül és olaszul beszélő 
Svájcban is készült néhány játék-
film, főleg az említett 1963-as film-
törvény hatására. Az olaszul beszélő 
ticinói filmek a neorealizmus nagy 
hagyományait idézik. (Bruno Soldini: 
Határmenti történet.) A németül be-
szélő filmek többnyire a német exp-
resszionizmus hatását éreztető, kicsit 
ómódian érzelmes, jelképekben bő-
velkedő mesék. (Victor Rutz: Ruzo: 
Georg Radanowicz: Alfréd R. stb.) 
A németül beszélő Svájc filmesei kö-
zött igen erős a képzőművészet, fő-
leg a svájci festészet hatása, olyany-
nyira, hogy kiváló képzőművészek 
maguk is rendeznek rövidfilmeket, 
(például a jeles berni szobrász Bern-
hard Luginbühl), a zürichi iparmű-

vészeti iskola filmtanszakán pedig 
úgyszólván kötelező hagyomány a 
rajzfilm-készítés. Éppen zürichi tar-
tózkodásom idején nyílt meg egy ki-
állítás a növendékek festményeiből, 
s ezen a kiállításon, a kiállítás kata-
lógusához tartozó kiállított tárgyként 
óránként levetítették az if jú festők 
öt-hatperces rajzfilmjeit is. Ez az ér-
dekes kezdemény feltétlenül gyümöl-
csözni fog. A nagy tehetségek azon-
ban a németül beszélő Svájcban 
egyelőre váratnak magukra; Bern-
hard Wicki német cégek számára 
rendez (Das falsche Gewicht; Hamis 
súly), Maximilian Schell pedig sváj-
ci tőkével készült első filmjét Buda-
pesten, a MAFILM műtermeiben ren-
dezte Turgenyev Első szerelem című 
regényéből. Abban a messzi Magyar-
országban, amit a Földmérők geodé-
tája oly ábrándosan füllentve emle-
get, mondván, hogy szép idők vol-
tak, amikor ő Magyarországon vadá-
szott . i . 

1967-től napjainkig 14 rendező 21 
nagyjátékfilmjét tartják nyilván a 
zürichi Filmzentrum katalógusai. Ha 
ehhez hozzávesszük az ez idő során 
készült száznál is több dokumentum-
filmet, köztük Kurt Gloor, Frédi Mu-
rer, Erwin Leiser, Claude Champion 
egyórás alkotásait: bizonyosra ve-
hetjük, hogy a svájci filmművészet-
nek az elkövetkező évtizedben mind 
a hazai közönség, mind pedig a nagy-
világ számára lesz mondanivalója. 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 



L A N T ÉS SZMOG 
Ö T ÚJ RÖVIDFILMRŐL 

KALENDÁRIUM. Kovásznál 
György Hitler-, illetve nácizmus-ka-
lendáriuma a korabeli kép- és hang-
dokumentumok animációs felhasz-
nálását ötvözi az „egy szál.ceruzá-
val" felfegyverkezett, karikaturista 
rajzfilmes módszerével. Ennél töb-
bet szóban nehéz elmondani erről a 
direkten politizáló, agitáló filmről — 
éppen azért, mert annyira film. 

Első harmada, mely a nácizmus 
feltűnését és hatalomra jutását idézi 
fel, kissé lassú, néhol túlépített, asz-
szociációs szerkezete nem elég zárt. 
A középső rész viszont, amelyben a 
Führer, a háború-mágia e tébolyult 
karmestere mennydörgő Wagner-ze-
nére vezényli a második világhábo-
rút, talán a leghatásosabb animációs 
kompozíció, amit valaha láttam. A 
záró rész ismét halványabb kissé: a 
Harmadik Birodalom bukását és a 
tegnapi-mai neonáci próbálkozásokat 
nem is igen lehet ugyanazon az ér-
zelmi hőfokon és azzal a frappáns tö-
mörítéssel, drámai felfokozással visz-
szaadni képben-hangban, ami a kö-
zépső részt remekléssé teszi. (Pan-
nónia Stúdió) 

SZÉP ÜJ VILÁG Vitéz Gábor szí-
nes környezetvédelmi kiáltványának 
elsősorban dramaturgiai alapelkép-
zelését tartom hibásnak. A Neményi 
Ferenc által invenciózusan fotogra-
fált film igen nagy képi erővel tár 
elénk egy sor káros jelenséget: a le-
vegő, a víz, a növény- és állatvilág, 
az ember természeti környezete 
szennyezésének, rongálásának, elcsú-
fításának, némelykor a megsemmisí-
tésével határos vagy felérő megvál-
toztatásának tényeit. A rendező el-
igazító szöveget nem fűz a látottak-
hoz: csak a képek és a képkapcsolá-
sok eszközével kívánja informálni a 
nézőt. Így azonban — részben leg-
alábbis — félreinformálja. 

A sajtó, a rádió, a tévé, a mozi ma 
teli környezetvédelmi tárgyú anya-
gokkal. Ám ezek jelentős része elhi-
bázott. A higgadt és útmutató elem-
zést az inkább lefegyverző, mint moz-
gosító ijesztgetés helyettesíti. A Szép 

új világban is! Melynek kicsengése, 
éppen mert a .lencsevégre kapott je-
lenségeket hatásosan tálalja, veti 
össze egymással, bár akaratlanul, ci-
vilizáció-ellenes. Mert nem különíti 
el azt, ami a mai, korszerű életnek, 
az iparosításnak, az ember kiszaba-
dulásának a nyomorító, archaikus 
természeti körülmények alól szük-
ségszerű ára, és azt ami elkerülhető 
és elkerülendő hiba, ami kiküszöböl-
hető anélkül, hogy feladnánk civili-
zációnk alapvető vívmányait. 

Ha részletekbe menően vizsgál-
nánk a filmben csak egymás mellé 
sorolt, és így azonos súlyúnak fel-
tüntetett jelenségeket, kitűnne, hogy 
például az artisztikusan fényképezett 
sokféle füst és pára közt akad telje-
sen ártalmatlan; a látott külszíni fe j -
tések és meddőhányók által a termé-
szeten vágott seb viszonylag csekély, 
és a természeti idő mértékével mérve 
hamar beheged; hogy a film a vegy-
szeres növényvédelem szakszerű gya-
korlását nem különíti el az ilyen 
munka szigorú előírásainak a bűnö-
zés határát súroló megsértésétől stb. 

Hazánkat, mint oly sok más, a 
környezetvédelem körüli, sokszor túl-
dramatizált vitakampány is késve 
érte el. Most, amikor e késést igyek-
szünk behozni, ne feledkezzünk el e 
témakörnek a tudomány és a társa-
dalom igen sok megoldatlan kérdé-
sét érintő kuszaságáról. Nemcsak f i -
zikai és biológiai környezetünkért 
vagyunk felelősek. A hanguláti lég-
kört is fenyegetik óvatlanul keltett, 
s nehezen eloszlatható füstök és kö-
dök. (Népszerű-tudományos Stúdió) 

LANT ÉS KARD. Keserves, tanul-
ságos tévedés. Ezt a filmet — ko-
rábbi terv szerint — Jancsó Miklós 
készítette volna. Azután, nyilván más 
kötelezettségei miatt, átadta a for-
gatókönyvet Lestár Jánosnak. A film, 
ha jól értettem, Petőfi költői és har-
cos egyéniségének egységét kívánta 
volna megjeleníteni, verstöredékek-
ből szőtt szöveggel, és látomásszerű-
en idézett 48-as rekvizítumokkal, 
sőt itt-ott színészi alakítással, már 



amennyiben az élőkép annak nevez-
hető. Ha jól értettem.. . Valójában 
azonban szinte képtelenség — a 
megvalósult műből legalábbis — ép 
értelmet kihámozni. Üres nyergű 
lovak ügetése, 48-as öltözetűek ha-
lálba menetelése, akiken semmi sza-

•badságharcos hév nem érzik, csupán 
a Hadtörténeti Múzeumból vagy a 
filmgyári kosztümtárból előszedett 
ruhák naftalinszaga, ugyanezek a 
ruhák kirakva a mezőre, madárijesz-
tő-rudakra. . . S a fényképezés, lehet, 
a bukás fölötti honfibút, a férfias 
bánat tompaságát kívánta érzékeltet-
ni, valójában azonban holt színeivel, 
lapos síkjaival évek sora óta ez a 
legrosszabbul fotografált magyar 
film. 

Netán lesznek, akik most felkiálta-
nak: a király meztelen? íme, amikor 
Jancsó, mint rendező neve nem ra-
gyog ott a főcímben, rögtön észre-
vesszük a rekvizitumok és „olcsó" 
jelképek halmozásában a bombasz-
tikust, a művészkedőt, a b l ö f f ö t . . . 
Valójában azonban a Lant és kard-
ban nem bizonyos formai elemek 
mondtak csődöt, hanem az egész nem 
hevült át. Annyit érzékeltet Petőfi és 
'48 világából, amennyit a múlt szá-
zadi olajnyomatok közül is a leg-
rosszabbul komponáltak. (Katonai 
Stúdió)^ 

POÉZIS. Tóth János, amikor „csak" 
fényképez, akkor is sokkal többet ad 
a mű egészéhez, mint általában az 
operatőr. Az ő társszerzőként önzet-
len vérátömlesztéssel adott, az egész 
mai magyar filmművészet számára 
jelentős, nemzetközileg is „jegyzett" 
eredményei jórészt egy-egy Huszá-
rik- vagy Makk-filmbe szétválaszt-
hatatlanul beleötvözve gyönyörköd-
tették a nézőt és gazdagították a 
filmesztétikát. Most azonban, amikor 
maga rendezett és fotografált filmet 
Szőrös József népi fafaragóról és 
szobrászról, úgy tűnik, ilyen célra 
nem alkalmas anyagra applikálta 
stiláris kísérleteit. 

Szőrös József a végletekig leegy-
szerűsített, tiszta formavilágú, éppen 

^egyszerűségükben meghökkentően 
kifejező, hatásos fa- és kőfaragvá-
nyait Tóth János kiemelte a paraszt-
művész „műterméből", illetve áttet-
te abba a nagyobb „műhelybe", 
amely maga a teljes természeti, tár-
gyi és családi környezet, ahol a „na-

iv" művész él: amely meghatározója, 
ihletője, témája alkotásainak. Ez az 
átemelés azonban úgy történt, hogy 
részben szürrealista és „szürnatura-
lista" megoldások, filmi ötletek vol-
nának hivatva érzékeltetni a népi 
művész élete és művei közötti kap-
csolatot, szerves egységet. Csakhogy 
a mű és az élet szóban forgó, „naiv" 
kapcsolatának éppen az egyszerűség, 
a közvetlenség, a keresetlenség a lé-
nyege. És ezzel sem harmóniában, 
sem a megértést segítő ellentétben, 
diszharmóniában nincsen a film áb-
rázolásmódja. így az ábrázolt népi 
műalkotások pusztán tárgyi rekvizi-
tumok egy furcsa, alig kibogozható 
értelmű, öntörvényű filmben. S ami-
kor a rendező a szántás apró falapra 
vésett remek domborművét, trükk-
fotóval, a színes, szélesvásznú való-
di szántás naturalista keretébe zár-
ja, Vagy Szőrös József érdekes „neo-
primitív" kőfejeit állványokon, mint-
egy „karóba húzva" kirakja ugyané 
szántásra, bármi volt a szándék, az 
eredmény az ízlésficam vádját veti 
fel. (Riport és Dokumentum Stúdió) 

POLOVECI TÁNCOK. György Ist-
ván táncfilm-sorozatának e része, rö-
vid bevezető után, mely Borodinról, 
az Igor hercegről és Fokinnak a hí-
res táncbetéthez készített koreográ-
fiájáról ejt pár mondatot, a táncpro-
dukciót kevés vágással és plánnal, 
hosszú nagytotálokban mutatja be. 
Fokin a korábban inkább csak a szó-
listák élő hátteréül szolgáló tánckart 
egyenrangú „cselekvővé" tette. így a 
tánckompozícióhoz valóban ez a 
módszer látszik alkalmasnak. 

Miért, hogy ez a színes táncfilm 
mégis halványra sikerült? Operahá-
zunk tánckarának nemigen ízlett a 
feladat, mely sem a klasszikus ope-
rabetétekben, sem Sztravinszkij vagy 
Bartók táncjátékaiban szerzett rutin-
nal meg nem oldható; hasonlót az 
Aszafjev vagy Hacsaturján műveihez 
készített, temperamentumos csoport-
táncok adnak. S ez a koreográfia, 
meg a nagytotálök túlsúlya sokkal 
elevenebb, plasztikusabb térbevilá-
gítást kívánt volna. A táncosok oly-
kor szinte belevesztek a díszlet sö-
tét hátterébe, mely elnyelte mozgá-
suk kifejező erejét, ritmusát. (Nép-
szerű-tudományos Stúdió) 

LÁZÁR ISTVÁN 



Vér és halál - humanizmus és béke 
SAN REMO 1973 

Soha ennyi vért, soha 
ennyi erőszakos halált, 
mint San Remóban a 
XVI. Szerzői Filmhéten! 
Alig akadt olyan alko-
tás, amelyben legalább 
2—3 erőszakos halál ne 
lett volna és mégis, a 
huszonkilenc ország 
(köztük olyan távoliak, 
mint Venezuela, Brazí-
lia, Japán, Irán) ötven-
két filmjének nagy 
többsége a humanizmu-
sért, az emberi kegyet-
lenség ellen — a bé-
kéért száll síkra. A film-
hét szenvedélyes, lelkes, 
olasz módra hangos és 
sokat gesztikuláló igaz-
gatója, Nino Zucchelli 
egy beszélgetésünk során 
meg is mondta: 

— Igen, elsőrendű 
célunk az volt, hogy a 
világ ellentmondásait, a 
kapitalista társadalom 
igazságtalanságait, a 
gyarmati sorban szerve-
dő vagy szenvedett né-
pek tragédiáit feltáró 
filmeket mutassuk be. 
Meghívtuk az összes szo-
cialista országokat 
Észak-Koreában magam 
voltam a filmeket meg-
nézni, kiválasztani, 
őszintén sajnálom, hogy 
éppen magyar film nem 
szerepelt ezúttal a prog-
ramon, de nagyon re-
mélem, jövőre láthatjuk 
majd az általunk olyan 
nagyra értékelt magyar 
filmművészet valame-
lyik alkotását. 

A sanremói filmhét a 
fent jelzett feladatnak 
valóban eleget tett. Ha a 
bemutatott alkotások 
művészi értéke sokszor 
vitatható is volt — még-
is hatottak! A főleg fia-
talokból álló közönség 
sokszor könnyezte, tap-
solta végig a filmeket. 

Különösen érdekesek 
voltak a nemzetközi 
filmszakembereknek és 
a közönségnek egyaránt 
új és először látott 
Észak-Koreai filmek. 
Cselekményük gazdagon 
bonyolódó, de népmesei 
egyszerűségű. Szerep-
lőik — kitűnő színészek! 
— játékmódja az euró-
pai nézőknek szokatla-
nul erőteljes hanggal, 

Jelenet A fiatal vlrágáruslány című észak-koreai filmbSl 



A csehszlovák Jan Lackó 
filmje: A férfi a hídon 

gesztussal, arcjátékkal 
fejezi ki az érzelmeket, 
szinte feliratok nélkül 
is érthető a mese. A be-
mutatott filmek mind-
egyike a koreai nép 
megaláztatásáról, szen-
vedéseiről, a japán és 
amerikai megszállók ke-
gyetlenkedéseiről szól. A 
Csoe Hak Sin családja 
című film hőse egy, az 
amerikaiakban még bí-
zó lelkipásztor, akinek 
végig kell élnie egész 
családja pusztulását 
Leányát, feleségét, fiát 
ölik meg az amerikai 
megszállók, hogy aztán 
ennyi tragédia után az 
egyedül maradt család-

Az iráni versenyfilm: 
Sadegh, a kurd 



fő kétségbeesetten for-
duljon a gerillákhoz és 
találja meg ott a helyét. 
A japánok embertelen-
ségét mutatja be a Vé-
dekező csapat egyik ka-
tonájának sorsa című 
film; a Fiatal virágárus-
lány pedig a harmincas 
évek idejébe vezet. A 
virágot áruló kislány 
anyja a gazdag földes-
úr cselédjeként szerez 
gyógyíthatatlan beteg-
séget, amelybe belehal, 
kishúgát a földesúr csa-
ládja vakítja meg. Báty-
ja felgyújtja a házukat, 
ezért börtönbe vetik, de 
megszökik. A Népi Had-
sereg katonájaként tér 
meg egy csapat élén, 
hogy aztán az egész fa-
lu félkélő népével tá-
madjon a földesurakra. 
A mezőn haldokló anya 
hangos siratása, a vak 
kislány, a nővér és a 
halottnak hitt fivér cso-
dálatos egymásra talá-
lása, a gonosz földesúr 
igazságos bűnhődése — 
megannyi népmesei mo-
tívum. Csakhogy a me-
séknek a háttere a való-
ságos történelem, ezért 
hatnak úgy, mint a reá-
lis élet. 

Egyszerűségében is 
szép és hatásos volt a 
szovjet Tolomus Okejev 
alkotása; Szenvedve a 
tűz előtt. A húszas évek 
legelején egy kirgiz kis 
falu első kolhozelnöké-
nek megválasztása kö-
rüli harcokat idézi fel a 
film, az évszázados fa-
lusi, paraszti életforma 
felbomlását s a volt 
földesurak banditizmu-
sát. 

Izgalmas, nagy művé-
szi megjelenítő erővel 
vitte filmre Tadeusz 

A lengyel Tadeusz Kon-
wicki filmje: Olyan mesz-

sze és olyan IcOzel 



A szovjet Tolomus okejev filmje: Szenvedve a tűz előtt 

Konwicki Olyan messze 
és olyan közel című al-
kotásában egy mai, ér-
telmiségi férfi látomá-
sait az elmúlt huszonöt 
évről. A zsűri méltán 
jutalmazta különdíjjal 
ezt az alkotást, amely-
nek cselekménye, tartal-
ma ugyan nem elég vi-
lágos, de kifejezésmód-
ja új, sokszor meghök-
kentő. Kiválóan tudja 

az író-rendező és a 
nagyszerű operatőr Mie-
czyslaw Jahoda a vízió-
kat, látomásokat, a kép-
zelt és valóságos emlé-
keket, gyermekkori tá-
jakat, elhagyott vagy 
háború dúlt kastélyokat 
és házakat, templomo-
kat és kerteket mindig 
más és más fontos rész-
letekkel, más és más 
hangulattal telítve, de 



egyforma szuggesztivi-
tással ábrázolnj._ Érde-
mes idézni Tadeusz 
Konwicki nyilatkozatá-
nak néhány részletét: 

„Miért nem készítet-
tem szabályos filmet, 
amelyben a hagyomá-
nyos dramaturgiai elő-
írásoknak megfelelően 
az események időrendi 

^ f sorrendben is követik 
egymást? Túlságosan is-
merem és tisztelem a 
professzionista rendező-
ket, nem akartam olyan 
módszerrel filmet készí-
teni, amit ők nálam sok-
kal ügyesebben alkal-
maznak. Minthogy csak 
négy-öt évenként ren-
dezek filmet, azt szeret-
ném, ha dramaturgiai-
lag valami újjal tudnék 
jelentkezni. A filmnyel-
vet gazdagabbá, széle-
sebbé, mássá szeretném 
tenni mint a megszo-
kott . . . Szerintem a mai 

filmművészet nem lehet 
.egyszerűen az élet tük-
rözése. Ezért fordulók 
könyveimben és film-
jeimben a képzelethez, 
a meghatározatlan pszi-
chológiai víziókhoz és 
gondolatokhoz.. . Az 
emlékezetem és lelkiis-
meretem halottakkal és 
élőkkel teli világába 
merültem. . . Hősöm mai 
ember, aki kibékül az 
élettel és visszamenőle-
gesen elfogadja azt, ami 
történt vele, s amit 
tett." 

Mindebből nyilván-
való, hogy az Olyan 
messze és olyan közel 
című film meséje nehe-
zen mondható el. Gye-
rekkori játszótársak, if-
júkori kalandok kelnek 
benne életre, megjelen-
nek benne nők, akiket 
a hőse szeretett, vagy 
szeretni akart; élők, 
akiket nem szeret és 

holtak, akiket megbán-
tott . . . 

A kapitalista társada-
lom elidegenítő hatását 
meggyőzően mutatta meg 
a fiatal nyugatnémet Hel-
ma Sanders Az al-
kalmazott című filmje. 
(A film főszereplője 
Ernst Jacobi a legjobb 
férfialakítás díját kap-
ta). Az alázatos, főnö-
keit szívével, lelkével 
szolgáló tisztviselő pro-
totípusát látjuk, aki kü-
lönböző észszerűsítési ja-
vaslataival hozzájárul a 
gyár munkásainak foko-
zottabb kizsákmányolá-
sához. De amikor a gyár 
racionalizálása bekövet-
kezik, úgy dobják őt el, 
mint a fölösleges ron-
gyot, hiszen nála kép-
zettebb, iskolázottabb, 
Amerikában tanult 
szakemberek állnak ren-
delkezésre. A lelkileg és 
egészségileg összerop-

A csehszlovák Julián Dziedzina alkotása: Harc Hedvlkáért 



pant férfi munkaügyi 
döntőbírósághoz fordul, 
orvoshoz, pszichológus-
hoz, de mindenütt és 
mindenki azt a pontot 
találja meg, amely elle-
ne használható fel. A 
hosszú, sivár, emberte-
len folyosók, a rideg 
irodák, a tisztviselő sza-
vaira szinte nem is f i -
gyelő főnökök, olykor 
szinte kafkai hangula-
tában valóban elvész 
az ember. 

A San Remo-i Filmhét 
ötmillió lírás nagydíját, 
akárcsak tavaly, idén is 
egy finn film kapta: 
Erkko Kivikoski: Lövés 
a gyárban című alkotá-
sa, amely művészi tö-
mörséggel mutatja be, 
— az előbb említett 
nyugatnémet filmhez 
hasonlóan, de sokkal 
szélesebb pályán — egy 
gyár automatizálásának 
és munkásai kizsákmá-
nyolásának történetét. 

Dokumentarista hűsé-
gű, riportszerű képekben 
számolt be a brazil 
Glauber Rocha Rák cí-
mű filmjében a braziliai 
nyomorról. A homokban 
heverésző, majd munkát 
kolduló fiatal, erőteljes 
néger kétségbeesett si-
ránkozása: „Adjatok 
munkát, hogy ne kell-
jen ölnöm a kenyérért" 
— sokáig kísérti" a né-
zőt. Érdekes problémát 
feszeget az Érett cse-
resznyék című NDK 
film, Horst Seemann al-
kotása. Egy fiatal nőnek 
házasságon kívül van 
gyereke, anyja viszont, 
nagyanya korában lesz 
terhes és férjével együtt 
úgy döntenek: még 
elég erősek hozzá, hogy 
megtartsák és felnevel-
jék az új jövevényt. Ál-
lítólagos merészségével 
keltett feltűnést és né-
mi megbotránkozást az 

Michael J. Pollard — az amerikai Stan Dregoti: Piszkos 
kis Billy című filmjének főszerepében 

angol Nick Reid Stb. 
stb. stb. című filmje, 
amely úgy tör lándzsát 
a fiatalok szexuális éle-
tének szabadsága mel-
lett, hogy azt teljes rész-
letességgel ábrázolja. 
Végül említést érdemel 
egy bájosan hamvas 
francia film, Pascal 
Thomas: A Zozók című 
alkotása. Vidéki, fran-
cia diákkollégiumban 
élő 17—18 éves fiúkról 
és lányokról szól a tör-
ténet.^Üdeségét és báját 
negatívumai adják: nin-

csenek benne úgyneve-
zett „mai fiatalok", kó-
cos, hosszúhajúak, autó 
is alig, beat zene sem! 
Tartalmát a rendező kö-
rülbelül így fogalmazza: 
„Mit is csináltam a fia-
talságommal? Semmi 
különöset. Hülyésked-
tem a lányokkal meg a 
barátaimmal, hevertünk 
a fűben, halásztunk, 
nevettünk. Igazán sem-
mit. De mégsem sajná-
lom, egyetlen percét 
sem. Jó volt." 

PONGRÁCZ ZSUZSA 



COLETTE: 

14 phn fonákja 
(A század legjelentősebb francia 

írónője, irodalmi karrierjét meg-
előzve [s nem egyszer aközben is] 
szerepelt különböző Music-Hallok 
színpadán s megfordult a francia 
filmgyárak műtermeiben is; itt 
azonban már nem vedette-ként, ha-
nem mint forgatókönyvíró, vagy 
egyszerűen csak mások filmjeinek 
felirat-fogalmazója. Filmre vitték 
közreműködésével a La vagabonde 
című írását, elkészítette Vicki Baum 
regénye, a Hölgyek tava Marc Al -
legret-rendezte filmváltozatának 
feliratait, s végül a Párisba-szakadt 
német rendező: Max Ophüls felké-
résére átengedte megfilmesítésre 
La divine címen vászonra került té-
máját. Erre az utóbbi időszakra em-
lékezik posztumuszkötetének, Tájak 
és arcképek című karcolatgyűjte-
ményének több darabjában is. K ö -
zük való az alábbi glossza.) 

Elnézem munka közben filmszí-
nészeinket és megbecsülésem nőttön 
nő irántuk. Két hónap óta sokat va-
gyok együtt velük, — de kevesebbet, 
mint szeretném. S egyre csak azt 
kérdem magamtól: honnan veszik 
roppant erejüket, töretlen kitartásu-
kat? Egyikük fanyar válasszal szol-
gál, de ezzel nem sokra megyek, 
mert felelete nem egyéb, mint rosz-
szul alkalmazott gőg és méltatlan-
kodó szerénység keveréke. 

A munkának csak nem akar vége-
szakadni s én holtfáradtan távozom 
a műteremből. A munkanap hajnal-
ban kezdődött, mesterséges fény 
mellett, étkezési szünet semmi, az 
emberi munkabírás határaival a ku-
tya sem törődik, s a hajsza csak 
azért ért vacsoraidő táján véget, 
hogy azután újra kezdődjön min-
den — úgy-éjféltájt. Nem egy a szí-
nészek közül épp annyit szerepel a 
színpadon, mint a filmvásznon, s 

amikor saját lustaságommal példá-
lózva, határtalan kitartásukat dicsé-
rem, az egyik így felel: „Az ember 
sosem fárad el, ha megfizetik a 
munkáját!" 

Közben a nap folyamán többször 
is helyre kellett hozni agyonizzadt 
maszkját, de nem azt, amelyikben 
engem akart megtéveszteni: az üz-
letemberét, akit csak a pénz érde-
kel. Persze, tudom, hogy a filmgyá-
rak általában többet fizetnek, mint 
a színházak, de azért ez még nem 
indokolja az elviselhetetlen hajsza 
vállalását. Most, amikor immár vé-
nülő fejjel közelebb kerültem a fil-
mek világához, egyre azon töröm a 
fejem: mi is tulajdonképpen a film 
művészeinek hivatása, mi a céljuk, 
mi ösztönzi, hajtja őket, — s közben 
állítom, hogy ez a sztár, vagy az a 
hős korántsem csak kapzsiságból 
dolgozik annyit a reflektorok per-
zselő fényében. 

Lehet ugyan, hogy mindez nálam 
tulajdonképpen csak nemzedéki 
probléma; az én korosztályom szá-
mára a mozi világa mindig némi-
kép sejtelmes és megfoghatatlan, ti-
tokzatos volt — és az is maradt 
mindmáig. 

A kislányomból huszonegy éves 
korára cím szerint „rendező" lett, 
leplezve haragját, amit „assziszten-
si" beosztása iránt érez, lázasan 
ügyködik, lohol és egyre igazolni 
próbálja képességeit, ö azonban 
óvodás kora óta a filmgyárak bűv-
körében él, s így túlságosan is be-
legyökerezett abba, semhogy álmél-
kodásom és fejtörésem megértené. 
Sorsa egy a művészekével és a sta-
tisztákéval; robotol, tűr és hallgat, 
mert tudja, hogy még nem szerezte 
meg magának a lármás lázadás 
jogát. 



Közben pedig szellemes kiselőadá-
sokkal traktál a mozi nagy- és ki-
szerűségéről; csak éppen semmiféle 
felvilágosítással nem szolgál a mun-
ka mikéntjét, csodáját és varázsát 
illetően. 

Február végén, az év leghidegebb 
napját a billancourt-i gyárban töl-
töttem, (ekkor rendezte Max Ophiils 
a Divine című fiimet, amelynek for-
gatókönyvét és feliratait Colette ír-
ta — A szerk.) és elnéztem vagy öt-
ven lányt, akik félmeztelenül ille-
gették magukat a felvevőgépek előtt. 
A reflektorok elviselhetetlen mele-
get árasztottak, a ponyvával fedett 
udvaron megfagyott a víz a pohár-
ban, s ők hol itt, hol ott fickándoz-
tak, miközben bőrük legfőbb védel-
me és takarója vastag — testszín 
festékük volt. A rendező parancsa 
szerint fel-le szaladgáltak egy széles 
lépcsőn, kecsesek voltak, tetszetősek 
és látszatra jókedvűek is. Simoné 
Berriau szemének aranyát, Gina 
Manés áttetsző kék tekintetét éles 
fények vakították, Philippe Heriat 
talpig bearanyozva vacogott a far-
kasordító hidegben, de nem terített 
semmit a vállára, nehogy a fémfes-
ték elmázolódjon. A táncosnők az-
nap még egy falatot sem ettek, még-
is szolgálatkészen ismételték újra 
meg újra a lépcsőn való szökdécse-
lést, valahányszor Max Ophiils 
ilyesféle kifogásokkal szolgált: „Ci-
pőket le! a sarkatok kopogása tönk-
reteszi a felvételt!" És akkor — Si-
moné Berriauval az élen — vala-
mennyien zokszó nélkül tevetették a 
cipőjüket és mezítláb folytatták a 
futkosást a csonttáfogyott deszká-
kon, miközben faforgács és kárpi-
tosszeg fúródott a talpukba. 

Egyszer egy állatszelídítő azt a 
feladatot kapta, hogy illesszen egy 
embernyi óriáskígyót Simoné Ber-
riau nyaka köré. 

— És mit fog mindehhez a kígyó 
szólni? — kérdeztem riadtan az ál-
lat gazdáját. 

— Azt nem tehet előre kiszámíta-
n i . . . Persze, nem rosszindulatú kí-

gyó az e n y é m . . . de még fiatal, és 
sajnos, nem ismeri eléggé a mű-
vésznőt . . . A legokosabb, ha hagy-
juk: csináljon, amihez kedve van. 
Végső esetben még mindig segíthe-
tünk ezzel a . . . 

S előhúzott egy kétélű, vastag 
pengét. Aztán a jó három méteres 
pithont magára vette és megtanított 
arra, hol kell a torka alatt vakar-
gatni az állatot. Egyébként „Joseph" 
volt a neve, és hatalmas, rózsás tes-
te márványerezetű, vastag bőrű 
nyakrészben végződött. Már tudni-
illik a kígyónak. 

Aztán a riasztó „statiszta" ráke-
rült a bajadérnak öltözött filmszí-
nésznő vállára, az kissé megrógy-
gyant az óriás súly alatt, de gyorsan 
kiegyenesedett. Mindenki eltávolo-
dott tőlük és kápráztató fény árasz-
totta el a sztárt, nyakában a kígyó-
val. „Joseph" körülölelte Simoné 
alakját, fejét az arca felé emelte, 
miközben hasított nyelvével a mel-
lébe kukucskált A bajadér kissé ri-
adt mosolyt produkált, de igyekezett 
kihúzni magát: a szája megnyílt, 
mintha mondani akarna valamit, de 
csak pompás fogsora villant elő. 
A pithon feje ekkor a válla mögé 
bukott s én azt hittem vége, kész a 
felvétel. De nem. A kígyó ismét fel-
tűnt a bajadér fejdíszének tetején, 
felágaskodott, majd leereszkedett a 
művésznő homlokára és kéjesen 
nyaldosni kezdte a szeme sarkát . . . 
Simoné Berriau pillái leásan lecsu-
kódtak és Ophüls végre beleegye-
zett, hogy letekerjék róla a pi-
thont . . . Mindenki mélységesen meg 
volt illetődve, rezzenetlen csend 
volt. Akkor pedig a bajadér — mint-
egy felocsúdva a rémes varázsból — 
mosolyogva szólalt meg: 

— No? rendben volt? Jól szere-
peltünk Joseph meg én? 

Ó, hivatás, művész-elhivatás. . . ! 
Mindent, csak hogy meghódoljon a 
tömeg, s elismerő hangját hallassa. 

Fordította: 
RÁCZ GYÖRGY 



BELQRÁD 73 
A jugoszláv rövidfilmek immár 

hagyományos fesztiválján — ame-
lyet ezidén huszadszor rendeztek 
meg — mindig akad néhány film, 
amely meglepi, elgondolkoztatja az 
embert. 

Az idén, pédául, Zselimir Zsilnik 
a Jazáki felkelés című alkotásában, 
új szempontból elevenítette fel a 
jugoszláv népi felszabadító háború 
partizán emlékeit. Felkereste a Frus-
ka Gora egyik kis faluját, Jazákot, 
ahol az egykori partizán-háború 
„apró-munkásaival", az egy-egy te-
lefonoszlopot megrongáló, egy-egy 
levelet továbbító, vagy az ellenség-
től egy-egy puskát, néhány töl-
tényt zsákmányoló embereket szó-
laltatta meg, akik most, békés napi 
foglalkozásuk végzése közben, hol 
mosolyogva, hol könnyekkel emlé-
keztek az egykori „mini-akciókra". 
A jelentéktelen, olykor kimondot-
tan anekdótaszerű emlékek azon-
ban végül egyetlen összefüggő nagy 
akciónak „az ellenség szüntelen 
nyugtalanítósának" képét rajzolták 
ki Zsilnik filmjében, érzékeltetve, 
hogy az ilyen „kis akciók" mennyi-

re nélkülözhetetlenek voltak, a náci 
hadigépezet feletti győzelem kivívá-
sában. A szemléletében újszerű, tech-
nikailag is jól megoldott film igen 
nagy közönségsikert aratott. 

A másik nagy meglepetést a nem-
zetközi hírű rendező, Purisa Gyor-
gyevics Affér című filmje jelentett^ 
Ügynevezett kényes témához nyúlr. 
Az egyik legjelentősebb jugoszláv 
bank vezetőiről kiderült, hogy egy 
több millió dollárra rugó sikkasz-
tási ügy főszereplői. A legfőbb bű-
nösök külföldre menekültek. Gyor-
gyevics, a jugoszláv gazdasági rend-
szer pasziánszának láttatja az 
ügyet. Egy kéz kártyákat rak ki és 
a kártyákon a jól ismert figurák 
helyett, a jól ismert jugoszláv ban-
károk képei jelennek meg. A kéz 
rakja a lapokat, egymás mellé ke-
rülnek a figurák. És miközben a pa-
sziánsz szabályai szerint az egyes 
lapok fedik egymást, a „buliban" 
részt vevő többi lapokon megjelen-
nek a hivatali székekben, főosztály-
vezetői fotelokban elhelyezkedő se-
gédfigurák. Mire a pasziánsz (és a 
film) végetér — a nézőben nem raa-

Nedeljko Dragics: Tup-tup 



rad kétség: pontosan kik és miiyen 
erők álltak az új Jugoszlávia eddigi 
legnagyobb sikkasztási ügye mö-
gött . . . 

A meglepetések sora azonban ez-
zel még nem ért véget Alekszander 
Sztasenko Találkozó a IV. F. osztá-
lyon című filmje az alkoholizmus 
gyógyításának egy új, lélektanra 
épülő módszerét mutatja be. Lé-
nyege: közös beszélgetésben tisztáz-
zák, hogy ki, miért iszik. Az egyik 
beteg kiül a „Kérdések székére" és 
a többi negyvenöt-ötven a maga 
keserű tapasztalatainak felhasználá-
sával kérdezi. Az alkoholisták sa-
ját fogyatékosságukat titkolgató ma-
gatartása a kérdések hatására foko-
zatosan megváltozik és a betegek 
kollektívája kemény csatában ki-
kényszeríti az igazi okokra utaló 
vallomást. Az eddigi tapasztalatok 
szerint — jegyzik meg a film alko-
tói — ez a kegyetlen módszer min-
den elvonókúránál hatásosabbnak 
bizonyult. A IV. F. osztály találko-
zóin részt vettek közül később tíz-
szer kevesebb lesz a visszaesők szá-
ma, mint az „egyszerű" elvonókurá-
sok táborában. 

A szlovén dokumentumfilmek 
mestere, Jozse Pogacsnik a Cukor-
malom című művében az ismert 
ljubljanai épület históriáját filme-
sítette meg. Az egykori, évszázadok 
előtti cukormalom, később középü-
let, majd katonai erődítmény, végül 
pedig századunk közepén, a társa-
dalom elesettjeinek lakóháza lett. 
Pogacsnik hűséges kalauz: egyenlő 
arányban mutatja a tegnapokat és 
a mát. És a cukormalom hajdani 
fényes története kiáltó ellentmon-
dásban van mai lakóinak egzisz-
tenciájával. A sokféleképp érthető 
film körül heves vita folyt Belgrád-
ban. Sok mindent beleláttak, belema-
gyaráztak a kritikusok. A külföldi-
ek magához Pogacsnikhoz fordultak 
felvilágosításért: mit kívánt mon-
dani érdekes filmjével? A válasz 
így hangzott: „A Cukormalom arról 
szól, hogy az egykor fényes és káp-
rázatos dolgok az idő múlásával mi-
lyen jelentéktelenekké, nem fonto-
sakká tudnak válni." 

A novisadi Vicsek Károly Kubi-
kosok című alkotása a talán legne-
hezebb fizikai munkát végző embe-
reket, a kubikosokat és fárasztó 

Vladimír Jutrisa: Astralts 

Jutrisa: Astralls 

Az Astralls egyik jelenete 
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munkájukat mutatja meg. Iszonya-
tos sárban készítik egy csatorna-
vagy vízvezetékrendszer csőhálóza-
tát. Látjuk e nehéz munka mellett 
pihenőjüket, felszerelésüket, mély 
barázdásra kidolgozott kezüket, 
melyek ujjai az égre mutatnak. . . 
A szépen fényképezett film, sajnos, 
szerencsétlen zenei aláfestést kapott. 
Pedig a film — technika-párti szer-
zőinek szándéka: a múlt múzeumi, 
kiállítási tárgyaként szemléltetni a 
korszerűtlen munkát — nemzetközi 
sikert arathatott volna. A napjaink-
ba nem való, „őskori maradvány"-
érzetét azonban lerombolja az elhi-
bázott akusztikus realizálás. 

Ezek .az igen érdekes filmek azon-
ban nem kaptak díjat Belgrádban. 
A zsűri elsősorban a „különleges-
ségkeresők", a „spekulatív filmeket 
alkotók", a valamilyen szempontból 
„bravúros munkát végzők" párt-
jára állt. így a köznapokból és tipi-
kusból — a rövidfilm alapvető élte-
tő-eleméből — kiinduló rendezők 
már eleve háttérbe szorultak az el-
bírálásnál. Ez az idei belgrádi zsü-
ri-munka egyik nagy hiányossága. 

A jubileumi jugoszláv rövidfilm-
fesztivál nagydíját, Vlatko Gilics al-
kotása, a Szerelem, nyerte. Egy 
épülő autósztráda völgyátívelésén 
dolgozó hídszerelő munkást, mélyen 
lenn, ötven-hatvan méterrel mun-
kahelye alatt, a völgyben, vad szik-
lák között, felkeres felesége. A férj 
pokoli nehézségek között lemászik 
— ebédelni. Az asszony otthoni ap-
rólékossággal, fehér terítővel, olcsó 
majolikával, szalvétával megterít. A 
férj eszik, az asszony nézi, egyre né-
zi. Azután a férj visszamászik a ma-
gasba. A sikeres technikai kivitele-
zés egy ál-dokumentumfilmet takar. 
Voltaképp kisjátékfilmről van szó, 
izzadva kigondolt, kiszámított, ér-
zelmekre túlzottan utazó műről, 
amelynek alaphelyzete elképzelhe-
tetlen. Ráadásul a film túlságosan 
hosszú, így aztqn a körülményes te-
rítés, a túl hosszú étkezés részletei 
már-már majdnem a komikum ha-
tárára sodorják a filmet. Bár a Sze-
relem első perceinek képei, „tála-
lása" tapsra késztetik a nézőt, a fil-
met magasan értékei felett fogadták 
és díjazták. 

A dokumentumfilmek kategóriá-
jában két aranyérmet osztottak. 

Zorán Tadics Barátnők című alko-
tása életkép. Valahol, sé hegyek közt, 
kopár kunyhójában egy magányos 
öregasszony él egyetlen kecskéjé-
vel. A lírai hangvételű film az .egy-
másról gondoskodás, a fejés, ke-
nyérsütés, főzés, ebéd, délutáni 
nyugovóra térés pillanatait idézi. A 
másik aranyérmet Gorán Paskalje-
vics Gyerekek című műve kapta. A 
remekül válogatott, kitűnő doku-
mentum-anyag azt bizonyítja: a vi -
lág gyermekei egyformák, akárhol 
éljenek is, ugyanazok a jogok ille-
tik meg őket. Mind a két mű érde-
mes a díjra, de azt mind a bel-, 
mind a külföldi nézők erősen vi-
tatták, hogy vajon valóban ezek let-
tek volna-e az idén Belgrádban lá-
tott legjobb dokumentumfilmek. 

Zlatko Grgics: Komédia hóesésben 

A kereszten 



A kisjátékfilmek kategóriájában 
az első díjat Predrag Golubovics 
kapta Joseph Schulz című alkotásá-
ért. 1941. július 19-én, a Palánka 
melletti Orahovicéban, a 714-es 
Wehrmacht hadosztály katonái ár-
tatlan parasztok kivégzésére készül-
nek. Egy katona, bizonyos Joseph 
Schulz, megtagadja a tűzparancsot. 
Ezért őt is a kivégzendők közé ál-
lítják. Az osztag parancsnoka hat 
Leica-kockán örökíti meg a kivég-
zését. E dokumentumfelvételek fel-
használásával készült a film, mely-
ben Dragomir Felba kelti életre a 
német közlegény alakját. 

A rajzfilm-kategória ez évi verse-
nyeinek elgondolkoztató jelensége: a 
világhírű, már Oscar-díjjal is jutal-
mazott, Zagreb Film alkotásainak 
érdektelensége. Elképzelésekben, 
mondanivalóban és grafikában egy-
aránt közepes, vagy közepesen aluli 
művekkel szerepeltek. Egyik tehet-
séges alkotójuk, Ante Zaninovics, 
például, ezúttal teljesen hátatfordí-
tott a rajzfilmnek. Egy kisjátékfilm-
mel, a Weekend-del, jelentkezett. 
Ez szépen elkészített mű, de meg 
sem közelíti Zaninovics rajzfilmjei-
nek erényeit. A Zagreb Film alko-
tóinak fáradtsága azután sorsdöntő-
én befolyásolta a rajzfilmkategória 
idei színvonalát. Végül is az arany-
érem a novisadi Neoplanta Film al-
kotója, Zorán Jovanovics Zászlók 
című munkáját koronázta. A gyen-
gén animált film egyetlen pozitívu-
ma: némi filozófikus ötlet csírája. 

A fesztivál szakmai szempontból 
legjobban elkészített alkotása a ren-

delt-filmek kategóriájában arany-
éremmel jutalmazott Bagoly volt. 
„Hőse" megeszi a csóka-fészek köly-
keit, ezért a csókák serege összefog, 
megsebesíti, elűzi a baglyot. A szé-
lesvásznú, színes film felvételei sok-
szor Hitchcockot idézik. Képei bra-
vúrosak. Alkotója, Alekszander Ilics 
méltán vihette magával operatőrjét 
is a díjkiosztásra. Mindketten 
aranyérmet nyertek. 

Végül a rendezés díjáról kell szól-
nunk. Jozse Pogacsnik kapta a Kö-
vetem a Napot című filmjéért. A 
tavalyi, jugoszláviai, első sírepülő 
világbajnokságon felvett alkotása, a 
már világhírűnek mondható jugo-
szláv sportfilmsorozat hagyományai-
nak jól sikerült folytatása. 

Ehhez kapcsolódik a zsűri dönté-
seinek másik nagy igazságtalansága. 
A Követem a Napot felvételeit 
ugyanis a már világhírű operatőr, 
Nikola Majdak készítette, aki nem 
kevesebb, mint hét művel vett részt 
az idei fesztiválon. Egyik filmje 
Gorkij Levél című novellája nyo-
mán készült, igazi kis remekmű. A 
Levél rendezője is Majdak volt. 
Másik filmje, amelynek operatőrje 
és társrendezője volt, a Haave Na-
gila egy zágrábi szeretetotthon la-
kóinak kórusáról szól. Csak dalokat 
hallunk, szólót éneklő öregeket lá-
tunk, mégis mindannyiuk élettörté-
netével, egyéniségével megismer-
kedhetünk. Mindkét film akár nagy-
díjat is nyerhetett volna. Épp ezért 
elgondolkodtató, hogy Majdak még 
oklevelet sem kapott . . . 

FENYVES GYÖRGY 
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AFRIKÁBAN 
- TÉVÉRIPORTJAINK S Z Í N V O N A L Á R Ó L -

riportert leplezi le, az 
előbbi azonban a riport-
alany számára is kínos 
és visszautasí ihatatlan 
látszatot teremt. Olyan 
helyzetbe szorítja — le-
galábbis azok előtt, akik 
nem ismerik közelebb-
ről — mintha maga igé-
nyelné ezt a magatar-
tást, azt a félénk, men-
tegetőző, nemegyszer hí-
zelgő hangot. A jó ri-
portert — mindig, min-
denkivel szemben — a 
tiszteletteljes emberi 
egyenlőség, a párbeszéd 
demokratizmusa és tár-
gyilagossága jellemzi. A 
riporter ugyanis nem a 
maga nevében kérdez, 
hanem milliók „megbír 
zatásából". 

Hogy mindezt éppen 
Sugár Andrással és a 
legutóbb a Hétben lá-
tott kitűnő tanzániai 
riportjával, s azon belül 
is Nyerere elnökkel 
folytatott érdekfeszítő 
beszélgetésével kapcso-

latban teszem szóvá — 
az egyáltalán nem azért 
van, mert a felsorolt hi-
bákat jellemzőnek ér-
zem rá. Ellenkezőleg: a 
felsorolt hibák teljes és 
példaszerű hiányát ér-
zem jellemzőnek. Kevés 
riporterünk van, aki 
ilyen magától értetődő 
természetességgel talál-
na hangot és témát a 
legkülönbözőbb embe-
rekkel, mint ő ; aki a 
bengál páriával, a Dal-
las-i fegyverkereskedő-
vel, a tanzániai pa-
raszttal és egyetemi ta-
nárral éppoly emberi 
közvetlenséggel tudna 
szót érteni, mint a v i -
lágsajtó — s talán a vi-
lágtörténelem — olyan 
„sztárjaival" mint Mu-
dzsibur Rahman, vagy 
éppenséggel legutóbb 
Nyerere elnök. Akinek 
riporteri munkájában a 
személyes érdeklődés és 
a lényegretörő informa-
tív tárgyilagosság, a 

H o g y mitől válik egy 
tévé-riport többé vagy 
kevésbé sikerületlenné, 
vagy enyhébben fogal-
mazva, mi zavarhat a 
képernyőn egy riporter 
tevékenységében, azt vi-
szonylag könnyű meg-
határozni. Akár pontok-
ba is szedhető. Zavaró 
lehet, ha a riporter nem 
eléggé alaposan gondol-
ta át kérdéseit és érez-
zük a rögtönzés esetlen-
ségét. De az is zavaró 
lehet, ha mereven ra-
gaszkodik előzetes ter-
véhez és nem tud vá-
laszkészen rögtönözve 
alkalmazkodni egy új, 
nemvárt helyzethez. Ha 
nem eléggé szakszerű. 
Ha túlzottam szakszerű. 
Ha nem eléggé türel-
mes. (Belefojtja partne-
rébe a szót.) Ha túlsá-
gosan' türelmes. (Hagyja 
fecsegni, elkalandozná.) 
Ha zord. Ha hercig. 
(Brr!) Ha lekezelő. Ha 
bratyizó. Ha túlságosan 
is „jelen van". Ha nem 
érezzük eléggé a jelen-
létét — és folytathat-
nánk, hogy mi minden-
től kell óvakodnia. 

Számomra a két ri-
porteri főbűn, amellyel 
a leggyakrabban talál-
kozom: a fölémyesség és 
az alázatosság. Az előb-
bi rendszerint az utca 
emberével szemben 
nyilvánul meg, az utóto-
bi többnyire olyasvala-
kivel, aki a hatalom 
hierarchiájában fölötte 
áll a kérdezőnek. (For-
dítva legalábbis még 
nem találkoztam velük.) 
Mind a kettő sérti em-
beri méltóságában nem-
csak azt, akivel szem-
ben megnyilvánul — de 
a nézőt is. S talán az 
alázatosság, a megszep-
pentség még megalá-
zóbb a fölényeskedésnél, 
a lekezelésnél is. Az 
utóbbi ugyanis csak a 



Julius K. Nycrcre tanzá-
niai elnök nyilatkozik Su-

gár Andrásnak 

szubjektív forma és a.z 
objektív tartalom olyan 
egységben jelentkezne; 
a történelem-politikai 
helyzet sajátossága any-
nyirta a megszólaltatott 
tanúságtevők jellemé-
nek, emberi, arculatának 
ti pik urnán keresztül 
nyilvánulna meg, mint 
az ő riportjaiban. 

Persze Sugár András 
nem áll egyedül a ma-
gyar tévé egyre inkább 
európai szintű külpoli-
tikai riportereinek a so-
rában. Horváth János 
remek tudósítása a chi-
lei választásokról, Ró-
bert László kiitűnő viet-
nami, franciaországi 
útirajzai (sajnos leg-
utóbbi műsora, a Mit 
jelent önnek Európa 
nem sorolható ezek kö-
zé), Hajdú János, Heltai 
András NSZK-beli in-
terjújai és nem utolsó-
sorban az iskolát terem-

tő Polgár Dénes érdek-
feszítő 'beszélgetései 
Brandit kancellárral, In-
dára Gandhi asszonnyal, 
vagy Guttusoval, Lollo-
brigidával stb., stb., 
(hogy a belpolitikai 
„Viibray iskoláról" most 
ne beszéljék) — tanús-
kodnak a hazai televí-
zió zsurnalisztika egyre 
erőteljesebb megizmo-
sodásáról. Ami Sugár 
András munkásságát 
külön figyelemre méltó-
vá teszi, az teljesítmé-
nyének kiegyensúlyozott 
színvonala, és az, hogy 
•nemcsak a kiélezett, a 
„ziccer" helyzeteket ak-
názza ki, de maga te-
remt helyzeteket a ma-
ga számára; mindig 
megtalálja azt az ötle-
tet, témát — mint leg-
utóbb Tanzániában, a 
túlnyomó többségében 
analfabéta ország beis-
kolázása, kultúra terem-

Interjú I. Halié Szelasszlé 
etióp csiszárral 

tése — amely, mint 
valami faculté Triaitres-
se, az egész törtónelmi-
társarialmi helyzet átvi-
lágítására alkalmas, 
amely az ország alaku-
lásának döntő láncsze-
m e És hangját, maga-
tartását mindi g minden 
esetben az emberi 
egyenlőségnek és az 
őszinte érdeklődésnek, 
az a leereszkedésrtől és 
áhítattól egyaránt men-
tes természetes öntuda-
ta jellemzi, amely meg-
felelő klímát teremt 
partnerei kitárulkozásá-
hoz. Arra, hogy teszem 
Nyerere elnök alakjá-
ban — mint megelőzően 
MubzsSbur Rahman 
sejkében — ne csak a 
•politikust; az államfér-
fit, d e az embert is 
megismerjük. Éppúgy, 
mint bármely hétközna-
pi riportalanyában. 

GYERTYÁN ERVIN 



E G Y P R I V Á T C S A T O R N A 
A televíziót nagyon lóik. Nem . reklámokat az élesszemű, nagyon 

sokáig csak egy csator- sugárzott, mint a felség- okos piiblicásta — a 
nán lehetett fogni. Nem vizek határain kívül nyilatkozó tudta nélkül 
is olyan régen: van tartózkodó „kalóz adók". — szellemes megjegy-
másoddk csatornája is. Nem azt hallhattuk — zésékkel, a nézővel ösz-
Ezt ugyan valamivel szerencsére az 1. műsor- szekacsimtva vagy akár 
korábban féktették le, bam —„ hogy mi meny- egyetlen fintorral: vitat-
máélőtt még elhatároz- nyire szép, milyen jó és kőzik vele, megcáfolja 
ták volna, hogy .mi fog célszerű. Ellenkezőleg, vagy akár ka ds neveti, 
benne folyni. Keresztez- arról esett szó, hogy r . |WK 
te is sokszor az elsőt, sok minden mennyire Ujanban mindez — 
vagy annyira párhuza- nem szép, nem jó, s ™ ? a "találmány j e l l e -
mos volt vele, hogy a milyen célszerűtlen. Fel- — 1 + h a l l a t : 
néző mély válságba ke- ismerhető szándéka és l f ^ V , i ? F m o m u i t - A 
rült, olvasván a tévé- szilárd koncepciója el- a P®!* 
újságot: vajon, melyik lenére: a kísérletezés < ^ e g y e d é f c r o l szóló 
csatornát szeresse. Mi tétovázásain, sutaságain ^ ~ pubhcisztika-
kritikusok kevés hasz- ennek a műsornak is át r f 1 e g y <3»e?zen 

nálható tanácsot adtunk kéMett esnie. Végül is - a ® ^ ° 
erre vonatkozólag a te- újszerű tévés műnemet Yf. 'P?3^1 1?!"6 J £ t E i E 
levíziónak. Ebben a ne- kísérletezett ki : az in- feJJav^t. K o m l ó s a d d i g 

héz átmeneti korszakban formációnk, riportnak teerletezett magaval, 
segítségére sietett mind és ironikus publiciszti-
a televíziónak, mind a kának újízű keverékét. ® f h ^ Z Z ^ f ! P J t 
n é z ő n e k - a kereskede- A nehezen vegyülő ele- ® 
lem. Egyszerűen, nem ,mek eleinte nehezen is * 
gyártott adaptert, mely- vegyülték benne. De 
nek segítségével a má- már akkor is látszott, ^ L ^ f ^ J ^ " 
sodik műsort nézni lehe- hogy a kísérlet ígér va- - ? ™ 1 ? ®f ieieJeteK-
itett volna. Ekkép a né- lamit. A kitűnő tele- ^ " L l í S L k ! ^ 
zőnek nem kellett ví- víziós lehetőség vitte . 
vódma, hogy az első kezdetben Komlóst kí- ^ & E £ T . 1 2 á l 
műsort nézze-e vagy a sértésbe. Riportalanyait ^ 
másodikat, tekintve, úgy „leplezte le", hogy S f ^ ^ í ™ ^ 
hogy csak az elsőt néz- kedvesen e lbeszé lge t i 
hette; a televízió pedig velük, majd a beszélge- -
zavartalanul kísérletez- tést stúdióbeli képér- S ^ L n a k az ese-
hetett a másodikon, mi- nyőjén megismételve -
vél úgysem nézte senki, már kommentálta is. S Í ^ J Í ® * 

S ahogy ez az életben Részben ironikus meg- g ^ J * ® " J ^ f 1 

gyákran megesik: alig- jegyzésekkel; részben ™ £ *™ K . 
hogy kőt adórik lett ^süfondáraT gesztusok-
végre: nyomban lett egy kai, mimikával. A néző- ^ a n m m r t e ^ p e n 
harmadik is. Akár „ka- ben azonban hallatlanul Z ^ Z Z ^ Z h Z Z ^ u ^ 
lóz adónak" is nevez- erős az igazságérzet szellem 
hetném, ha ragaszkod- .Amellett differenciált ^ I ^ S f J ? ' „ L a k -
nék a nyugati mániák- is. Noha tudta, hogy 
hoz. Valahonnan a „ten- Komlósnak igaza van, f ^ p ^ A T e ió 
gerről" sugározta adá- mégis igazságtalanság- ^ ' A 
sait; pontosabban olyan nak érezte, ami a pel- ^ ^ o b l S ^ o n 
területről, mély nincs lengénre vont riport- S f ™ 
békeritve telékkönyvi- alannyal történik. Meg- ^ ^ i T l ^ s z ^ ó 
leg felmérve — sot hul- sajnálta, hogy amíg o f ^ r í Y ' . . f J ^ 
lámák is. „Az én csa- lelkesen beszél Komlós- " ' 
tornám" című Komlós sal, a kitűnően kérdező 
János műsorra gondo- riporterrel — Komlós, HÁMOS GYÖRGY 

lók. Nem . reklámokat 
sugárzott, mint a felség-
vizek határain kívül 
tartózkodó „kalóz adók". 
Nem azt hallhattuk — 
szerencsére az 1. műsor-
ban —„ hogy mi meny-
nyire szép, milyen jó és 
célszerű. Ellenkezőleg, 
arról esett szó, hogy 
sok minden mennyire 
nem szép, nem jó, s 
milyen célszerűtlen. Fel-
ismerhető szándéka és 
szilárd koncepciója el-
lenére: a kísérletezés 
tétovázásain, sutaságaan 
ennek a műsornak is át 
kellett esnie. Végü'l is 
újszerű tévés ménemet 
kísérletezett ki : az in-
formációnak, riportnak 
és ironikus publiciszti-
kának újízű keverékét. 
A nehezen vegyülő ele-
inek eleinte nehezen is 
vegyültek benne. De 
már akkor is látszott, 
hogy a kísérlet ígér va-
lamit. A kitűnő tele-
víziós lehetőség vitte 
kezdetben Komlóst kí-
sértésbe. Riportalanyai t 
úgy „leplezte le", hogy 
kedvesen elbeszélgetett 
velük, majd a beszélge-
tést stúdióbeli képer-
nyőjén megismételve — 
már kommentálta is. 
Részben ironikus meg-
jegyzésekkel; részben 
csúfondáros gesztusok-
kal, mimikával. A néző-
ben azanlban hallatlanul 
erős az igazságérzet 
•Amellett differenciált 
is. Noha tudta, hogy 
Komlósnak igaza van, 
mégis igazságtalanság-
nak érezte, ami a pel-
lengérre vont riport-
alannyal történik. Meg-
sajnálta, hogy amíg ő 
lelkesen beszél Korráós-
sal, a kitűnően kérdező 
riporterrel — Komlós, 

az élesszemű, nagyon 
okos publicista — a 
nyilatkozó tudta nélkül 
— szellemes megjegy-
zésekkel, a nézővel asz-
szekacsintva vagy akár 
egyetlen fintorral: vitat-
kozik vele, megcáfolja 
vagy akár ki is neveti. 

Üjábtoan mindez — 
noha „találmány" jelle-
gét megőrizte — hallat-
lannul kifinomult. A 
diákéletről és a pesti 
diáfcnegyedekiről szóló 
riport — publicisztiká-
ban egy egészen újszerű 
és személyhez kötődő 
valóságfeltáró tévé-mű-
fajjá vált. Komlós addig 
kísérletezett magával, 
amíg fel nem találta ma-
gát. Most már a publi-
cisztika — beleolvadt a 
riportba. A közíró im-
már láthatatlanul kom-
ponál: elrejtőzve a kér-
désekben és feleletek-
ben. Ez így már nem-
csak ironikus, hanem 
lírai is (amihez mindig 
volt tehetsége), s ami a 
Legfontosabb: felzaklató. 
Komlós rájött: mikor 
kell elhallgatnia, szinte 
semlegessé válnia — 
hadd szóljanak az ese-
mények vagy ami mö-
göttük van. Talán így 
kevesebben értik meg 
(ez sem biztos), hatása 
azonban mindenképpen 
mélyebb, maradandóbb, 
művészibb. A szellem 
függetlensége, a „ten-
gerről szólás" á zgalmas-
sága nem szenved csor-
bát azzal, hogy e jó 
ügyekben kalózlkodó ri-
porter-pubücista-kon-

feranszié leveszi fél-
szeméről az ijesztgető 
kalóz-kötést. 

HÁMOS GYÖRGY 

A televíziót nagyon 
sokáig csak egy csator-
nán lehetett fogni. Nem 
is olyan régen: van 
második csatornája is. 
Ezt ugyan valamivel 
korábban féktették le, 
mielőtt még elhatároz-
ták volna, hogy .mi fog 
benne fcdyni. Keresztez-
te is sokszor az elsőt, 
vagy annyira párhuza-
mos volt vele, hogy a 
néző mély válságba ke-
rült, olvasván a ítévé-
újságot: vajon, melyik 
csatornát szeresse. Mi 
kritikusok kevés hasz-
nálható tanácsot adtunk 
erőé vonatkozólag a te-
levíziónak. Ebben a ne-
héz átmeneti korszakban 
segítségére sietett mind 
a televíziónak, mind a 
nézőnek— a kereskede-
lem. Egyszerűen, nem 
gyártott adaptert, 'mely-
nek segítségével a má-
sodik műsort nézni lehe-
tett volna. Ekkép a né-
zőnek nem kellett ví-
vódnia, hogy az első 
műsort nézze-e vagy a 
másodikat, tekintve, 
hogy csak az elsőt néz-
hette; a televízió pedig 
zavartalanul kísérletez-
hetett a másodikon, mi-
vel úgysem nézte senki. 

S ahogy ez az életben 
gyakran megesik: alig-
hogy két adónk lett 
végre: nyomban lett egy 
harmadik is. Akár „ka-
lóz adónak" is nevez-
hetném, ha ragaszkod-
nék a nyugati minták-
hoz. Valáhonnan a „ten-
gerről" sugározta adá-
sait; pontosabban olyan 
területről, mely nincs 
bekerítve, telékkönyvi-
íeg felmérve — sőt hul-
lámzik: is. „Az én csa-
tornám" című Komlós 
János műsorra gondo-



K a r o l a é s k o r a 

Béres Ilona és Szemere Vera 

A nyitott könyv-soro-
zat nemes vezérelve el-
kalauzolni a tévénézőt 
könyvkiadásunk egyné-
mely erre a célra kivá-
lasztott újdonságához. 
Az adások lényege: ol-
vasásra bírni a nézőt. 
Persze a néző aszerint 
ítéli meg az áltála még 
olvasatlan könyvet, amit 
belőle a képernyőn 
megelevenedni lát. Ez a 
körülmény több kérdés 
elé is állítja a sorozat 
szerkesztőit, s valame-
lyest az adások kritiku-
sait. Okkal-joggal vá-
lasztották-e Jci éppen 
ezt a könyvet televíziós 
bemutatásra? Ha igen, 
jó helyen ütötték-e fel 
a lapjait, az onnan vett 
részletek megfelelnek-e 
a könyv iránti érdeklő-
dés felkeltésére? Nem 
árulna-e el esetleg eb-
ből a szempontból tűi 
keveset a könyvről? 

Tulajdonképp a vég-
cél: jó könyvekhez 
kedvet csinálni. De 
fennáll persze a veszély, 
hogy az adással elveszik 
a jó könyvtől a néző 

kedvét. Vagy hogy rossz, 
arra érdemtelen könyv-
höz csinálnak kedvet. 
Bizonyára nem kis di-
lemmák ezek. 

Amellett azoknak is 
nyújtani kell valamit, 
akik egyszerűen csak 
némi akarják a tévét 
az adott műsoridőben 
anélkül, hogy gondjuk 
volna az olvasással. 

Fedor Ágnes Karola 
és kora című riportázs-
hangvételű regényének 
bemutatása a Nyitott 
könyvben pozitív vála-
szokat adott a fentebbi 
kérdésékre. Az úrikis-
asszonyokból lett céltu-
datos és kulturált gra-
fológus-jósnő és klien-
túrája az akkori idők 
társasági életének bel-
tenyészetét, annak érde-
dekes és jellegzetes f i -
guráit, eseteit keltette 
életre s ehhez jobbára 
elég volt egy kávéházi 
asztal s némi diszkrét 
sugdolózás. Mindez jó 
propagandája volt a 
könyvnek, és sajátságos 
/etületét — kis klinikai 
metszetét — adta a rom-

ló hangulatú és erköl-
csű, zilált köz- és ma-
gánállapotú, háborút ér-
lelő kornak. Bepillantást 
nyerhettünk az mtellek-
tuális sarlatánság kéz-
műves műhelyébe sze-
rény, minden hivalkodás 
nélküli rendezésben és 
díszletek közt, egyszerű 
színjátszó stílusban. 

Vagyis az egészben az 
volt a legrokonszenve-
sebb, hogy a televíziós 
közlés- és féldolgozás-
mód jól alkalmazkodott 
tárgyához és rendelteté-
séhez. Nem csinált na-
gyobb „ügyet" a témá-
ból, az irodalmi anyag-
ból, a felvonultatott f i -
gurákból és sztorikból, 
mint amennyi éppen 
megilleti azokat. Ehhez 
képest az első jelenetsor, 
Karola apjának halála 
volt kissé túldramatizál-
va. 

A feladat stílusos 
megoldása Málnay Le-
vente jó rendezői érzé-
két dicséri. Szemlélete-
sen és hangulatkeltőén 
illeszkedtek az adásba a 
korabeli slágerek, rek-
lámok, újságcímek. Bé-
res Ilona Kardiaként re-
mek kamara-alakítással 
örvendeztetett meg, já-
tékának visszafogottsá-
gában a rendkívüli és 
izgalmas szerepegyéni-
ség teljessége vibrált. 
Kiválóan „vették körül" 
partnerei közül Bodnár 
Erika, Galambos Erzsi, 
Almási Éva Sunyovszky 
Szilvia, Pálos Zsuzsa, 
Bencze Ilona, Egri Ist-
ván, Némethy Ferenc, 
Csákányi László. A játé-
kot Mátrai-Betegh Béla 
szavai vezették be. 

SAS GYÖRGY 



A Tévé zenés színház 
eddigi bemutatói határo-
zottan a műfaj demokra-
tizmusáról vallottak. Üj 
magyar opera és nagy-
operett, táncjáték és 
musical, diáikkomédia és 

televízióra született 
amerikai egyfelvonásos 
békésen megfért egymás 
mellett. Hogy agitáltak-e 
egymásért, hogy kedvet 
csinált-e egyik a mási-
kához, hogy sikerült-e 
az operett híveit a ko-
molyabb műfajhoz oda-
csalogatni, vagy fordít-
va: a kifinomult ízlésű 
hallgatóságnak kedve 
szottyant-e • a szórako-
záshoz — nem tudom. 
De nem is fontos, hogy 
minden produkció min-
denkihez akarjon szólni, 
s bizonyára a tévészín-
ház „igazgatóját" is első-
sorban a sokoQdaüűság, a 
minden irányban való 
kísérletezés izgatta. S ha 
csak egy futó pillantást 
vetünk a műsortervre, 
azonnal (kiderül, hogy a 
biztos tömeghatásra, a 
széles körű érdeklődésre 
számító művek (miként 
a színházak műsorában 
a kasszasikenre számí-
tó darabok) egyensú-
lyozzák az újdonságokat, 
a netán kétes kimenete-
lű kísérleteket. A ma-
gam részéről becsülöm a 
tévének ezt a bátorságát, 
kezdeményező szellemét 
akkor is, ha jóval keve-
sebb kockázatot kell vál-
lalnia, mint a bevételi 
tervéért aggódó színhá-
zaknak: szerzőket báto-

rít alkotásra, új műfajo-
kat indít útjukra, alkal-
mat teremt zene és já-
ték eleven kapcsolatára. 

A Vörösmarty költői 
beszélyéböl készült báb-
opera, a nyelvújítás he-
lyesírási problémáit fel-
elevenítő és karikírozó Y 
háború a merészebb kí-
sérletek közül való nem-
csak azért, mert ma már 
feledésbe merült témája 
keveseket érdekel, ha-
nem azért is, mert hősei 
— a statikus vonalú be-
tűk — nem nagyon al-
kalmasak a bábos tech-
nika kiaknázására. Az 
előző gondon egyszerűen 
és remekül: a kitűnő 
Lőrincze Lajos beveze-
tőjével segített a tévé, a 
másodikat a bábok ter-
vezésének szellemessé-
gével feledtette. Mulat-
ságos és karakteriszti-
kusnak találtam a betűk 
megszemélyesített alak-
jait, Koós Iván terveit, 
ahogyan mulatságos, 
friss és szellemes volt 
Sárközy István muzsiká-
ja is. A zene találóan ér-
zékéltette azt, ami a 
bábtechnikának nem állt 
módjában: a sajátos ma-
gyar barokk ízeit feltá-
masztó stílust és az idé-
zőjelbe tett vígoperát, 
pontosabban annak pa-
ródiáját. (Túlságosan 
hozzászoktunk már az 
Állami Bábszínház táv-
latokat nyitó, költői fan-
táziára valló produk-
cióihoz, ezért érzékeljük, 
hogy itt az alapanyag 
visszafogta a rendező 

kezét; az ő „bűvészete-
ket" nem ismerő néző 
talán nem is sejtette a 
lehetőségeket.) A zene 
viszont szabadon bont-
hatta ki humorát, a 
komponásta kedvére lu-
bickolhatott a parodizá-
lás ötleteiben. Meglehet 
a bábopera azok számá-
ra okozott igazán derűs 
perceket, akik méltá-
nyolni tudták a zenei 
stílusok felvonulását és 
perszüflálását, akik ké-
pesek voltak arra, hogy 

összekacsintsanak a 
szerzőkkel: Sáiközy Ist-
vánnal és a librettót ké-
szítő Weöres Sándorral. 
S ha ezek tábora vi-
szonylag csekély is, a 
bábopera műfajának fel-
fedezése további kísérle-
tekre biztathatja az al-
kotókat 

FEUER MÁRIA 



Mit akar a Téka? 
A Téka három évvel 

ezelőtt Műsorkalauz né-
ven született. A cím 
nyilvánvalóan rossz 
volt, hiszen a könyv, a 
tárlat stb. nem műsor . . . 
Azóta a címen kívül 

> megváltozott a műsor-
idő: a havonta egyszeri 
jelentkezésből kétheten-
kénti lett, változtak (sű-
rűn) az egyes rovatok 
gondozói, maradt vi-
szont a szerkesztő és a 
rendező: Hárs György 
és Csányi Miklós — s 
velük együtt az az első 
hallásra kissé vakmerő-
nek tűnő szándék, hogy 
a Téka valamennyi je-
lentős magyar (vagy 
Magyarországon zajló 
külföldi) kulturális ese-
ményről hírt adjon. A 
Téka, vagyis Tár (lásd 
bibliotéka, szcenotéka 
stb.) az Ifjúsági osztály 
műsora, de profilját te-
kintve nem ifjúsági mű-
sor. A sajátos profil 
okozta nehézségekről, az 
összeállítás gondjairól s 
ugyanakkor — vagy épp 
ezért — szépségeiről be-
szélgettünk a már előbb 
említett „örökös tagok-
kal" ; Hárs Györggyel és 
Csányi Miklóssal. 

— A Téka zenével, 
képzőművészettel, 

könyvvel, filmmel, szín-
házzal foglalkozó mű-
sor, sőt, időnként az 
„egyéb" kategóriában 
útiprogramot is javasol, 
ásatásokra, különleges 
múzeumokba stb. is el-
kalauzol. Nem vezet ez 
időnként „karambol-
hoz": ütközéshez a té-
vé más, szakműsoraival? 

— A kereszteződés el-
kerülhetetlen. A karam-
bol — elvileg — nem az, 
hiszen a képzőművésze-

ti, zenei stb. szakműso-
rok másképpen közélítik 
meg ugyanazt a témát, 
elmélyülten foglalkoz-
hatnak szerzőkkel és 
művekkel, míg mi épp 
csak felvillantunk egy-
egy arcot, alkotást. A 
gyakorlatban azonban 
az ütközések, sajnos el-
kerülhetetlenek . . . 

— Egy író, színész stb. 
vajon minek örül job-
ban: ha a Tékában vagy 
ha valamelyik szakmű-
sorban szerepelhet? 

— Általában az utób-
binak. S éppen ezért 
olyan nagy öröm a szá-
munkra, hogy az utóbbi 
időben egyre több ran-
gos művész kéri, hívjuk 
meg a Téka adására. 
Érdekes módon a művé-
szek nagyon nehezen 
szoktak hozzá a direkt 
propagandához. Külön 
nehézséget okoz szűkös 
anyagi helyzetünk: szí-
nészeket például csak 
riportalanyként szere-
peltethetünk, produkció-
hoz szükséges gázsit 
nem tudunk f izetni . . . 

— A műsor elsőrendű 
célja és feladata a pro-
paganda. Ugyanakkor az 
egyes rovatok gondozói-
ként kritikusokat, szak-
lektorokat, esztétákat 
látunk a képernyőn. Ho-
gyan egyeztethető össze 
a propaganda a kritikus 
állásfoglalással ? 

— A kritikus szemlé-
let elsősorban a szelek-
tálásban jut kifejezés-
re: csak azokkal a mű-
vekkel, eseményekkel 
foglalkozunk, amelyeket 
valamilyen szempontból 
jelentősnek tartunk. S 
ez a „valamilyen szem-
pont" a kritika máso-
dik lehetőségét rejti ma-

gában: a jó szándékú, 
ideológiailag, emberileg 
tiszteletre méltó, de 
művészileg kifogásol-
ható alkotások esetében 
a megvalósítás hiányos-
ságairól mindig szót ej -
tünk . . . 

— Hogyan történik "a- ' 
szelektálás a gyakorlat-
ban? 

— Részben ún. anyag-
gyűjtő hálózatunk (lel-
kes külső munkatár-
sak), másrészt mi ma-
gunk és a rovatok gon-
dozói válogatnak az ese-
mények óriási tömegé-
ben, s szerzik a „delik-
venseket." Ami a f i l -
meket illeti — a két hét 
terméséből minden fil-
met megnézzünk. 

— Jó lenne bővíteni 
ezt a műsort. Szívesen 
látnánk például több vi-
tát — azt hiszem ez a 
rádió- és tévépropagan-
da leghathatósabb mód-
ja. 

— Egyelőre a kétheti 
jelentkezés lehetőségé-
nek örülünk. És talán 
lesz belőlünk egyszer 
40 perces műsor is . . . 
Azonkívül nagyon jó 
lenne, ha nem délután, 
hanem inkább késő este, 
a főműsor után jelent-
kezhetnénk. 

— Milyen a Téka 
visszhangja? 

— Jó lenne eloszlat-
ni azt a tévhitet, misze-
rint egy műsor hatása 
kizárólag a beérkezett 
levelek mennyiségén 
mérhető. Közönségan-
kétjaink tapasztalatai 
szerint műsorunk első-
sorban á népművelők-
nek, könyvtárosoknak, 
klubvezetőknek nyújt 
segítséget. 

KAMOCSAY ILDIKÓ 



Egy óra múlva itt vagyok Pintér József forgató-
könyvéből Wiedermann 
Károly rendezésében ké-

szült a televízió nyolcrészes történelmi kalandfilm-sorozata, amely ezekben 
a hetekben látható a képernyőn. (A film kritikai értékelésére a későbbiekben 
visszatérünk.) Képeinken: Venczel Vera, Harsányi Gábor, Kállai Ferenc, 
ö ze Lajos. (Szóvári Gyula felvételei) 
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