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VESZPRÉMI TANULSÁGOK 
A szellemi életnek aligha van még 

egy orgánuma, amely annyira átfog-
ná teljességét — vagy legalább is 
annyira magában rejtené ennek az 
átfogásnak a lehetőségét — mint a 
televízió. Hiszen, ha igaza van He-
gelnek — már pedig igaza van — 
abban, hogy érzékeink sorából kie-
meli, mint elméleti érzékeket, (ame-
lyek a művészetek lehetőségeit is 
megadják) a látásunkat és hallásun-
kat, — akkor nyilvánvaló, hogy a te-
levíziónak, mint kollektív szemnek 
és kollektív fülnek, (sőt kollektív 
szájnak) elméleti lehetőségei — az 
ember szellemi alkotótevékenységé-
nek teljességét reprodukálhatják. Ez 
a szellemi mindenoldalúság — 
amelybe tudomány, művészet, zsur-
nalisztika, szórakoztatás stb. stb. — 
egyaránt beletartozhat, legalább 
olyan mértékben specifikuma a tele-
víziónak, mint sokkal többet emlege-
tett tömegessége, és magyarázza azt 
a sajátos, semmivel össze nem vethe-
tő helyet, és azt a félelmetes hatal-
mat, amelyet a modern társadalmak-
ban betölt, illetve amellyel rendel-
kezik. 

Egy ilyen sok funkciójú és eleven 
organizmus valóban rászorul arra, 
hogy időnként szembenézzen önnön 
tevékenységével és kritikusan-önkri-
tikusan felmérje azt. Ezért olyan ör-
vendetes, hogy immár harmadszor 
került sor Veszprémben a tévé talál-
kozójára, még akkor is, ha ez az 
önvizsgálat — egyelőre legalábbis — 
tevékenységének csak egy — kétség-
kívül igen fontos — területére terjed 
ki. A tévé ma már a legnagyobb 
„filmgyártó" vállalat és a legnagyobb 
színház hazánkban, — termelésének 
volumene, „látogatottsága" messze 
meghaladja a hagyományos film-
gyártásét és színházét együttvéve. 
Érthető tehát, ha dramaturgiai tevé-
kenysége, annak színvonala, problé-
mái közügyet jelentenek, és külön is 
igénylik az állandó és rendszeres 
elemző munkát. Ugyanakkor azon-
ban a tévé az ország legnagyobb köz-
művelődési intézménye, zsurnaliszti-
kái kombinátja, politikai és társadal-
mi vitafóruma, szórakoztató üzeme 
— s ezek a tevékenységi területek is 

megérdemlik, hogy évente legalább 
egyszer produkcióikat felmérjék és 
megvizsgálhassák. Annál is inkább, 
mert — s ezzel nem kívánjuk a mű-
vészi-dramaturgiai munka fejlődésé-
nek eredményeit kisebbíteni — a leg-
nagyobb, a legkiugróbb fejlődést az 
elmúlt év során éppen a tévé ripor-
tázs és a tévéismeretterjesztés tette, 
— gondoljunk a Hét remek külpoli-
tikusainak, a Híradó kommentátorai-
nak munkájára, a Fórum sikerültebb 
adásaira, vagy az ismeretterjesztés 
olyan haditetteire, mint a Dózsa so-
rozat, a reformkor vagy az agy is-
mertetése, a Wiegner Jenővel, Jakob-
sonnal folytatott beszélgetésre, a 
képzőművészeti-zenei népszerűsítés 
eredményeire stb. stb. Ezeknek nin-
csen fórumuk egyenlőre, nincs olyan 
találkozó — Miskolc ezt a feladatot 
csak részben és egy sajátos szem-
pontból, a dokumentumfilm, a 'kis-
film szempontjából tölti be — ame-
lyen Vitray Tamás (nem zsűritag 
minőségben), Polgár Dénes, Sugár 
András, Pór Klári, Vargha Balázs, 
Benedek István, Komlós János stb., 
szólalnának meg a hozzájuk tar-
tozó rendezőkkel, dramaturgokkal, 
szerkesztőkkel, amely bátorítsa, meg-
sokszorozásra ösztönözze a jó kezde-
ményezéseiket és elrekessze a rossz 
ötletek — mert azért ilyenek is van-
nak — útját. (Még a nagyszerű Hofi 
Gézának sincs hol „megjelennie" — 
pedig hát az ő teljesítménye lehetne 
az az archimedesi pont, amelybe 
megkapaszkodva talán kiemelhet-
nénk a tévé mulattató műsorát, a 
mai siralmas helyzetéből.) 

Nem bántani akarom a kedves, 
hasznos és barátságos Veszprémi ta-
lálkozót, (ezt tavaly tettem meg, ami-
kor programjának színvonalával, a 
kérdéseket megkerülő álvitájával, és 
nem utolsósorban önmagát és néző-
táborát egyaránt dezorientáló önün-
neplésével és díjaival érzésem sze-
rint ezt jócskán kiérdemelte.) S még-
csak nem is kívánom megkerülni, 
hogy érdemben is szóljak róla. Mind-
össze arról van szó, hogy ma már 
elégtelennek, kevésnek tartom, hogy 
csak a tévé dramaturgiai tevékeny-
ségének legyen egy értékelő-elemző 



fóruma, nem kevésbé jelentős, sok-
ágú zsurnalisztikai-ismeretterjesztő-
dokumentarista tevékenységének 
azonban nem. Talán akad még egy 
Veszprémhez hasonlóan szívélyes, 
kultúraszerető városunk, amely ott-
hont adna egy ilyen találkozónak. S 
talán azon is érdemes lenne gondol-
kodnunk — lévén közös gondjaink-
ról és szűzi területről szó — hogy 
egy nemzetközi kezdeményezésnek 
is helye lehetne. Akár a szocialista 
országok viszonylatában, akár még 
nagyobb hatósugárral. 

S most magáról a találkozóról. 
Bemutatott filmanyagában színvona-
lasabb, vitájában őszintébb, célratö-
rőbb volt a megelőzőeknél. Ez min-
denekelőtt Almási Miklós problémá-
kat felvető, gondolatgazdag és inspi-
ráló bevezető előadásának, Huszár 
Tibor elmélyült, a tévé szociológiai 
és pszichológiai helyzetét kívülről-
belülről felmérő izgalmas hozzászó-
lásának, Szinetár Miklós színes és 
szellemes vitazárójának volt köszön-
hető. S bár az utóbbi polémikus éllel 
e sorok írójának címére adresszáló-
dott — mint a kritikusi társadalom 
kevés jelenlevő képviselői egyikének 
—, hadd szögezzem le lényegi egyet-
értésemet, azt, hogy kiegészítésnek 
érzem, s nem vitának álláspontom-
mal. Igaza van Szinetárnak abban, 
hogy a kritika nagyobb aktivitását 
szorgalmazza, igaza van, hogy nem 

a lelátón szurkoló, de az edző, az 
elvi-eszmei segítőtárs, orientáló sze-. 
repét szánja a kritikusnak — azzal 
az erkölcsi következetességgel és szi-
gorral, amely a jó edzők, egy Papp 
László vagy egy Bérezik munkáját 
jellemzi (de ezt már én teszem 
hozzá, azzal egyetemben, hogy a jó 
kritikus nemcsak a tévé, de legalább 
ilyen mértékben a közönség „edzője" 
is). És még talán annyival egészíte-
ném ki, hogy nemcsak az kívánatos, 
hogy a kritika foglaljon helyet (és 
állást) nem kívülállóként (természe-
tesen eszmei, és nem szervezeti érte-
lemben), a tévé problémáiban, de az 
is, hogy maga a tévé, annak alkotói 
is a kritikán belül helyezkedjenek 
el. (Ezt nevezik egyébként önkriti-
kának.) Ha volt negatívuma ennek 
a kétségkívül érdekes, hasznos és 
színvonalas eszmecserének, az az 
volt, hogy a kívülálló kritikusok (vé-
gülis Almási és Huszár is közéjük 
számítanak) vitatkoztak és értettek 
egyet a tévé különböző vezetőivel — 
maguk az alkotóművészek azonban 
bántóan távol tartották magukat a 
véleménynyilvánítástól. 

Néhány szót arról is, amiről vitat-
kozunk, vagy amiről érdemes lenne 
vitatkoznunk. Hogy a tévé drama-
turgiai munkája jelentős fejlődést ért 
el a megelőző esztendőkhöz viszo-
nyítva — ebben úgy gondolom egyet-
értünk. Hogy ez az előrelépés első-

Fábri Zoltán, a zsűri e lnöke átadja a legjobb női alakítás diját Dayka Margitnak 



A találkozó zsűri je a díjkiosztó ünnepségen 

sorban abban nyilvánul meg, hogy 
sokkal színesebbé, vállalkozóbbá. mű-
fajgazdagabbá vált — erőteljesebben 
támaszkodik a klasszikusokra, a mai 
magyar szerzőkre, bátran nyúl hozzá 
a külföldiekhez, foglalkozik a múlt-
tal és a jelennel, kiterjedt a zenés 
műfajokra is stb. —, de a műfaji 
skála színesedését még csak elvétve 
követi a művészi színvonal hason-
lóan átütő és tömeges emelkedése, — 
ez már talán több vitára ad alkal-
mat. (Hiszen a találkozón csak a leg-
jobbaknak minősülő alkotások kerül-
tek bemutatásra, annak jó átlag szín-
vonala, még nem a televízióét jelzi.) 
A legélesebb vitáink azonban úgy 
hiszem a tévé kifejezetten szórakoz-
tató tevékenységének értékelésében 
mutatkoznak (hiszen a televízió más 
tevékenységeivel is ..szórakoztat"), 
annak a színvonal-minimumnak a 
megítélésében, amely sugározhatóvá 
tesz egy produkciót. Pedig beszédes 
tény — felér egy önkritikával —, 
hogy a zenés színház alkotásai ki-
vételével (bór lehet, hogy ebben is 
tévedek), csak a művészi főosztály 
produktumai kerültek a találkozo 
napirendjére. (Egy ilyen találkozón 
persze sok mindent megtud az em-
ber, s az, hogy a szórakoztató fő-
osztály éppen az utóbbi időkben ú j 
szakemberekkel erősítette meg ma-
gát, mutatja, hogy ha szavakban nem 
is ismerik el, de azért érzik ezt az 
elégtelenséget.) 

Miben rejlik a televíziós szórakoz-
tatás problémája? Semmiképpen sem 
abban, hogy elzárkózzék a tömegek 
jogos nevetés igénye, pihenési, ki-
kapcsolódási, felüdülési törekvése 
elől, hogy megfeledkezzék a nézőkö-
zönség — Almási Miklós. Huszár Ti-
bor, Bárány Tamás, e sorok írója ál-
tal is hangsúlyozott — differenciált-
ságáról. De a tömegességre, a népsze-
rűségre törekvő műfajok, — egyálta-
lán nem az igénytelenség műfajai. 
A probléma éppen abban rejlik, hogy 
— ha jobb híján — a nézők el is fo-
gadják a (finoman szólva) alacsony 
színvonalú produkciókat, de nem 
„ragaszkodnak hozzá". 

A veszprémi vita legnagyobb po-
zitívuma — hogy elkezdődött. És 
hogy folytatást ígér. A tévé — közügy. 
Nemcsak elvont, de gyakorlati érte-
lemben is. S így — hogy engem se 
érhessen a vád, hogy saját portám 
előtt nem söprök — ismét hangsú-
lyozom: a sajtó, a kritika ügye is. 
Tisztelet a kivételnek — mert kivé-
telek is vannak — ez a kritika (ennyi 
tapintat engedtessék meg) sem áll 
mindig hivatása magaslatán. Többre 
és jobbra van szükség. Olyanra, 
amely éppúgy a televízió egészének 
átfogására, elemzésére, minősítésre 
törekszik, mintahogy televíziónknak 
át kell fognia egész társadalmi éle-
tünket. 

GYERTYÁN ERVIN 



Álljon meg a menet! 
BESZÉLGETÉS GYARMATHY LÍVIÁVAL 

Első játékfilmje, az Ismeri-e a 
szandi-mand.it? megérdemelt feltű-
nést keltett néhány évvel ezelőtt; 
egyike volt a groteszk stílus kialakí-
tására tett első hazai kísérleteknek, 
Külföldön is díjat nyert dokumen-
tumfilmje, a Tisztelt cím! ismét a 
rendező sajátosan eredeti látásmód-
járól vallott; időközben pedig — 
forgatókönyvíróként — közreműkö-
dött a Madárkák elkészítésében (a 
filmet férje, Böszörményi Géza ren-
dezte), amelyet ugyancsak a film-
groteszk hazai válfajának megterem-
tésére tett kísérletek sorában illet 
meg fontos hely. 

A groteszknek az a sajátos műfaja, 
amelyet legmarkánsabban Jacques 
Tati illetve Milos Formán nevével 
jelezhetünk — mindeddig lényegé-
ben hiányzott a magyar filmművé-
szet színképéből. Gyarmathy Lívia 
törekvése ezért is érdemel figyel-
met. 

Készülő filmjének címe: Álljon 
meg a menet! A forgatókönyvet Bö-
szörményi Géza írta, operatőr Koltai 
Lajos. Főszereplök: Bulla Elma, Hor-
váth Sándor, Szirtes Ádám, Madaras 
József, Szilágyi Tibor és a jugoszlá-
viai Éva Ras. Három „civil" szerep-
lője is van a filmnek: a tulajdonkép-
peni főhőst egy 86 éves nyugdíjas, 
Markovits Miklós játssza, a film fia-
tal szerelmespárját pedig két gim-
nazista: Gyurcsánszky Ági és Rajts 
István. 

— Bevezetőül arra kérem, mondja 
el néhány mondatban a film story-
ját. 

— Aki látta annak idején a Szan-. 
di-mandit, annak nem szükséges 
hosszan bizonygatnom, hogy leg-
kevésbé sem magában a történetben 
rejlik a film érdekessége vagy értel-
me — mondja a rendező. — Az alap-
helyzet annyi, hogy egy gyárban el-
határozzák: kitüntetik egyik haj-
dani, már régóta nyugdíjas munka-
társukat, sőt a hivatalos kitüntetés 
előestéjén félhivatalos bankettet ren-
deznek az öreg munkás Duna menti 
halászvityillójában. A hajnalig tartó 

bankett során különféle emberi 
magatartások és jellemek nyilatkoz-
nak meg differenciáltan, sokrétűen. 

— Az alapötlet előző rövidfilmje, 
a Tisztelt cím! egyik epizódját idézi: 
ott egy nyugdíjba menő idős postást 
búcsúztatnak munkatársai... 

— Valóban, a bankett, a kitüntetés 
képsorait — emberi közegét, hangu-
latát — a dokumentumfilm inspirál-
ta; a szereplők között is van néhány, 
akinek modellje konkrétan felismer-
hető a kisfilmben. Ilyen mindenek-
előtt az idős ünnepelt: még fizikai 
hasonlóság is van a Tisztelt cím! 
nyugdíjas postása és a játékfilm fő-
szereplője között. 

— A dokumentumfilm bővelkedett 
olyan groteszk, csaknem abszurd 
mozzanatokban, amelyeket elsősor-
ban az hitelesített művészileg, hogy 
félreismerhetetlenül valóságos, meg-
rendezetten volt maga a lefényké-
pezett eseménysor. A hitelességnek 
ezt a légkörét hogyan lehet meg-
teremteni — játékfilmben? 

— A dokumentumfilm készítése 
közben is éreztem, hogy a szinte 
szürreálisnak ható mozzanatok ré-
vén az egész film kissé fölülemel-
kedhet a naturán. Ha arra törek-
szem, hogy a valóságot olyannak 
mutassam be, ahogyan én látom, 
ezek a furcsa, talán különös mozza-
natok elengedhetetlenek. Néhány 
ilyen furcsa, groteszk fordulatot a 
rövidfilmből átmentettem a játék-
filmbe is. Például a gipszből készült 
aktszobrot, amivel az idős nyugdí-
jast a jubileumon megjutalmazzák . . . 

— Mekkora szerep jutott a forga-
tás közben adódó spontán, váratlan 
elemeknek a játékfilmben? 

— Engem is meglepett, hogy mi-
lyen kevés. A forgatás kezdetén tet-
tem néhány kísérletet arra, hogy 
hagytam a szereplőket önállóan rög-
tönözni. önmagukban véve nem 
rosszak ezek a jelenetek, de vágás 
közben kiderült, hogy a film egészé-
ben nincs helyük, mert túlbeszélik, 
agyonrészletezik a jelenetek motivá-
cióját. Az elejétől végig teljesen 



konkrétan megtervezett szituáció-
sorokon belül a szereplők természe-
tesen szabadon mozoghattak, s szá-
mos remek kis gesztust, ötletet adtak 
hozzá a filmhez, de ezek a spontán 
mozzanatok végig az előre eltervezett 
pályát futották be. A végén magam 
is meglepetéssel tapasztaltam, hogy 
ennyire megkomponált filmet még 
nem csináltam. 

— Ezek szerint, főként ebben kü-
lönbözik az új film. stílusa a Szandi-
mandi-étól? 

— Tény, hogy ott több volt a spon-
tán, improvizációs mozzanat. Arról 
a filmről egyébként most eléggé rossz 
a véleményem. Néhány hete meg-
néztem — az új film jugoszláv sze-
replőjének vetítettem — és most, öt 
év elteltével nehezen tudtam azono-
sulni vele. Most sem tartom őszintét-
len vagy hazug filmnek, de súlyosan 
elhibázottnak érzem a ritmusát. Szá-
mos olyan részlete van a filmnek, 
amelybe akkoriban fontos tartalma-
kat „éreztem bele"; ezek a gondola-
tok most egyáltalán „nem jönnek le" 
számomra a vászonról. Ami miatt 
— minden hibájával együtt — még-

is szeretem: ma is érzelmileg át-
élhető, emberséges filmnek tűnik fel 
számomra. 

— összefoglalná, miért vonzódik 
a groteszk ábrázolásmódhoz? 

— Mert ezt érzem a legembersége-
sebb stílusnak. A groteszk látásmód 
teszi képessé az embert arra, hogy 
ne túlozza el önmaga fontosságát; a 
reális dimenziókban szemlélje a dol-
gokat: másokat és önmagát. Szá-
momra a groteszk elsősorban érzelmi 
kérdés. Ilyen módon tudom — pon-
tosabban szeretném — humánusan 
ábrázolni a világot. 

— Filmjeiben mindig akad néhány 
figura, amelyet gyilkos iróniával áb-
rázol ... 

— Ez a vélemény meglep, mert én 
ezt az ábrázolásmódot soha nem érez-
tem gyilkosnak. Legfeljebb bizonyos 
nimbusz-rombolásról lehet szó. De 
bennem a legfurcsább vagy leg-
groteszkebb figurák iránt is van 
megértés. 

— Egyetlen olyan figura sincs a 
filmjeiben, akit gyűlöl? 

— Természetesen megvannak a 

Jelenet a f i lmből 



Rajts István és Eva Ras 

magam érzelmi-indulati relációi a 
figurákkal kapcsolatban, de sosem 
veszem a bátorságot ahhoz, hogy 
egy emberről végérvényes ítéletet 
mondjak. Ehhez egyszerűen nincs 
jogom. Én sem venném szívesen, ha 
rólam végérvényes ítéleteket monda-
nának. Filmjeim alakjai sohasem go-
nosz vagy rossz szándékú emberek. 
Olyanok, mint bármelyikünk. S ha 
nem eléggé szilárd elkötelezettségük 
vagy elképzelésük van bizonyos dol-
gokról, olykor furcsa szituációkba 
keverednek. Némelyikük éppen az 
eltúlzott alkalmazkodás, a túl nagy 
„jóindulat" következtében kerül ilyen 
helyzetbe. Nem állítom róluk, hogy 
vétlen vagy veszélytelen emberek. 
Mert bizonyos jellemképletek, ame-
lyek a filmjeimben megjelennek — 
másféle helyzetekben nagyon veszé-
lyesekké is válhatnak. De ítéleteket 
sosem mondok emberekről; — in-
kább folyamatokat próbálok anali-
zálni. Azt a túlságosan sarkított 
ábrázolásmódot, amely szerint az 
emberek vagy nagyon tisztességesek, 
vagy nagyon gonoszak — kissé egy-
síkú, mondhatnám együgyű dolog-
nak tartom. Szerintem minden em-

beri jellem sokkal bonyolultabb an-
nál, semhogy olyan egyszerűen be-
lehetne skatulyázni. 

— Első filmje meglehetős kritikai 
sikert aratott, mégis öt év telt el, míg 
elkészítette a másodikat. Mi az oka 
ennek a hosszú szünetnek? 

— Félreértések elkerülése végett: 
nekem nem volt elutasított forgató-
könyvem. Eddig két könyvet nyúj-
tottam be, s mindkettőt leforgathat-
tam. Dehát elég különös a műfaj, 
amivel próbálkozom. Ugyanolyat nem 
akartam csinálni, mint az első film 
volt, a továbblépéshez pedig időre 
van szükség. A forgatókönyv is las-
sabban, nehezebben jön össze ebben 
a stílusban, ahol nem a dialógusok, 
hanem sajátos szituációk, apró gé-
gék, mikromozgások hordozzák a 
film — vélt vagy remélt — tartal-
mát. Jacques Tati átlag ötévenként 
csinál egy filmet. Talán szerényte-
lennek hat ez a hivatkozás, de min-
denkinek joga, hogy maga válassza 
meg önmaga számára a — valószí-
nűleg örökre megközelíthetetlen — 
mér t éke t . . . 

ZSUGÁN ISTVÁN 



AZ AINDROMIÉDA TÖRZS 
„Mondjuk, hogy egy nagy erdő-

ben vagyunk és e l tévedtünk. . . Mi 
lenne, ha a sarokban megjelenne a 
hétfejű sárkány?" A felnőttek elné-
ző mosollyal figyelik, ha efféle mon-
datok szűrődnek ki az óvoda ab-
lakán, vagy a gyerekszobából. Az 
ilyenfajta kérdésre valóban csak az 
felelhet, aki szabadjára ereszti a fan-
táziáját; választ ezekre csupán a 
mesében kaphatunk. 

A felnőttek általában lenézik a 
mesét, pedig valószínűleg ez a leg-
komolyabb műfaj, és bizonyosan a 
legkegyetlenebb. Itt most nem is a 
Grimm-mesék rémtörténeteket túl-
licitáló szörnyűségeire gondolok, ha-
nem a minden nép mesevilágában 
megtalálható, könyörtelen realizmus-
ra, hogy a hétfejű sárkány nem so-
kat teketóriázik, ha az út jába áll-
nak, a legkisebb fiút pedig saját fi-
vérei próbálják gyakorta válogatott 
gonoszságokkal elemészteni. 

Már sok esztéta és kritikus mond-
ta, hogy a tudományos-fantasztikus 
műfaj voltaképpen modern mese, és 
én ezt nagy elismerésnek érzem, no-
ha legtöbbször nem annak szánták. 
A science-fiction — vagy ahogy vi-
lágszerte rövidítik, az SF — mindig 
valami végletes, fantasztikus, való-
színűtlen, de tudományos értelem-
ben nem lehetetlen ötletből indul 
ki, és azt viszi végig a sajá t logiká-
ja _szerint. Például, mi lenne, ha egy 
műhold a Földre visszaérkezve vala-
mi olyan kórokozót hozna a világűr-
ből, ami azonnali halált okoz, és 
nincs ellene semmiféle gyógysze-
rünk? 

Ez a kérdés Michael Crichton Az 
Androméda törzs című regényének, 
és az abból készült amerikai film-
nek az alapötlete. A fertőzött űr-
szonda egy kicsiny, néhány házból 
álló település közelében érkezik visz-
sza és a mesterséges égitestet kere-
ső technikusok mindenütt halotta-
kat találnak utcaszerte és a laká-
sokban. Riasztják a biztonsági szol-
gálatot, és azt az öt tudóst, akiket 
már előzőleg kiválasztottak, ha ez a 
rendkívüli esemény bekövetkezne. A 
fertőzést csak ketten élik túl a vá-
roskában: egy csecsemő és egy ré-
szeges öregember. 

Az űrszondát, a túlélőket és a ku-
tatócsoportot azonnal elszállítják egy 
föld alatti titkos laboratóriumba, 
amit a tudomány minden jelenlegi 
vívmányával fölszereltek. A tudósok 
bonyolult — és igen látványos — 
vizsgálatok és kezelések után jutnak 
el a laboratórium legalsó, steril szint-
jére, ahol a külvilágtól elzárva meg 
kell fejteniük a rejtélyt. Négy napos, 
idegtépő munka után földerítik az 
ismeretlen kórokozót, de közben a 
laboratórium is szennyezetté válik, 
az ajtók pillanatok alatt elzárják a 
kifelé vezető utat és működni kezd 
annak az atomtöltetnek a gyújtó-
szerkezete, amelyik ebben az eset-
ben a külső világ biztonsága miatt 
öt perc múlva felrobbantja a 

Dávid Wayne 



föld alatti intézetet. A gyújtószerke-
zetet csak az egyik tudós állíthatja 
le, egy különleges, „testreszabott" 
kulcs segítségével, ha úgy ítéli meg 
a helyzetet, hogy téves riasztás tör-
tént, vagy a katasztrófa elkerülhető. 
Mivel éppen sikerült megtalálni az 
„Androméda törzs" névre keresztelt 
élő anyag ellenszerét, az önelpusztí-
tó atomtöltet pedig csak szétszórná 
ezt az energiát korlátlanul saját sza-
porodására fordító, idegen szerveze-
tet, megkezdődik az ötperces fu-
tás a tudósok — és az emberiség — 
életéért. Csak nyolc másodperccel a 
robbanás előtt tudják kikapcsolni a 
gyújtóberendezést, de azután min-
den megoldódik, megnyugodhatnak 
— míg nem jön a következő válsá-
gos helyzet. 

Az Androméda törzs izgalmas re-
gény ; jó példája az „igazi" SF témá-
nak és a filmváltozat is kitűnően si-
kerül t A tudományos fantasztikus 
filmekben gyakran eluralkodik az 
öncélú technika, a trükkfelvételek 
tömege, és ebben a filmben a szó 
szerint zárt, laboratóriumi helyszín 
is kínálta a mutatós, de semmitmon-
dó képek lehetőségét. Róbert Wise, 
a film rendezője, csak arra használ-

ta a kápráztatóan szép színes techni-
kát, hogy hiteles atmoszférát teremt-
sen az öt tudós végzete, fantasztikus 
feladathoz. 

A jelenetek ritmusa azt a Róbert 
Wise-t dicséri, aki évekig dolgozott 
filmvágóként; többek között ő vág-
ta minden idők egyik legnagyobb 
filmjét, Orsón Welles Aranypolgár-
ját. A látványos rendezés viszont 
már a West Side Story és a Zene 
hangja készítőjét idézi; az utóbbi 
zenés film a filmtörténet legnagyobb 
bevételét hozta a Twentieth Centu-
ry-Fox gyárnak. Azt sem szabad el-
felejteni, hogy ez az érdekes, de 
egyenetlen színvonalon dolgozó ren-
dező már csinált science-fiction fil-
met: Wise nevéhez fűződik az ötve-
nes évek egyik legjobb SF mozija, 
Az a nap, amikor a Föld megállt, 
mely bátor kiállás volt az atomfegy-
verkezés ellen. 

Az Androméda törzs sok jelenete 
emlékezetes marad: a városkába ér-
kező, szigetelt űrruhát viselő tudó-
sok úgy állnak a sziklás talajon, a 
helikopter kavarta porfelhőben, 
mintha a Holdon lennének. Félel-
metesen szép a fölülről készített, szí-
nes infravörös képsor, vagy a tudó-
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sok kék röntgenfilmen mozgó ár-
nyékképe a laboratóriumban. A film 
igazi erénye azonban nem a virtuóz, 
meghökkentő jelenetek hosszú sora, 
hanem az a mód, ahogy az öt kuta-
tó munkáját, személyiségét ábrá-
zolja. A legtöbb tudományos-fan-
tasztikusnak mondott film anti-
science-fiction; tudományellenes, 
mert a tudós vagy gonosz szörnye-
teg, vagy legjobb esetben is megbíz-
hatatlan különc, aki csak bajt csi-
nál, atombombát talál fel és bűnös 
céljai érdekében még a halottak 
nyugalmát is megzavarja. 

Crichton regényének és Wise 
filmjének hősei tudománnyal foglal-
kozó emberek, ugyanolyan hibák-
kal, mint bárki más. Nagyon oko-
sak, remek logikával észrevesznek 
bizonyos összefüggéseket a hatalmas 
gépi fölszerelés által ontott adatok 
között, de néha ugyanolyan nagyo-
kat hibáznak is, vakon elmenve a 
megoldás mellett. Ezek a tudósok 
nem mágusok, rejtélyes szuper-em-
berek, vagy valami idealizált hiva-
tástudattól csöpögő széplelkek, mint 
a néhány évtizede sorozatban készü-
lő nyugatnémet filmek orvosai. „Pro-
fi" tudósok, a szó igazi értelmében. 
Megtanulták használni azt a sok 
drága műszert, ami a film helyszí-
neiből a kutatóorvosok paradicso-
mát varázsolja elénk, de ismerik a 
gépek korlátait, és azzal is tisztá-
ban vannak, hogy a legzseniálisabb 
ötlet mevalósítása is hosszú, verej-
tékes munkát kíván. 

A tudósokon kívül a többi élő sze-
replő csak statisztál; a többi főszere-
pet a gépek játsszák. A kompúter ál-
tal kiszámolt adatokat felvillantó 
képernyők, az automata írógépek, 
hangosbeszélők, mechanikus kezek, 
vörös lézersugarak, a sok elektroni-
kus készülék hangja Gil Melle érde-
kes elektronikus zenéjével mind a 
megfelelő atmoszféra megteremtését 
szolgálják. A gépek zümmögése, 
vagy a pirosan villogó lámpa ebben 
a filmben mindig közöl valamit, és 
az ismeretlen élőlény elleni küzde-
lem drámai eseményeinek felszíne 
alatt még egy dráma zajlik: az em-
ber és a gép együttműködésének és 
harcának története. 

Sokan kérdezik, hogy miért olyan 
drágák és miért készülnek olyan las-
san a tudományos-fantasztikus fil-

mek? Az Androméda törzs egyik je-
lenetében látni a mikroszkóphoz 
kapcsolt képernyőn, ahogy a zöld-
színű űr-élőlény ördögi gyorsaság-
gal növekedni kezd. Ennek a rövid 
jelenetnek a filmezése tíz hónapba 
került, pedig a különleges hatások 
mestere, Douglas Trumbull készítet-
te, aki előzőleg a legnagyobb szabá-
sú SF film, a 2001 — Űr-odüsszea 
trükkfelvételeivel vált híressé. 

Az Androméda törzs vetítésének 
végén, mikor megtudjuk a megol-
dást, a környezet vegyhatására igen 
érzékeny űrbéli vendég elpusztul és 
ezzel az emberiség megmenekül, va-
lamennyien megkönnyebbülünk. Re-
mélhetőleg nem történik ehhez ha-
sonló, de jó lesz, ha minden eshe-
tőségre felkészülünk. Ami azt illeti, 
a földi baktériumoknak csak 3%-a 
okoz betegséget, mégis éppen elég 
bajunk van velük. Igazán nem szo-
rulunk importra a vi lágűrből . . . 

MATOS LAJOS 
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KELETI MÁRTON 
Amikor megismertem — 1951 ko-

ra ősze volt ez — a magyar film-
gyártás és filmművészet gyakori 
válságainak egyikéből igyekezett ki-
lábolni. Nem akármilyen volt ez a 
válság — majdnem leállt a Gyar-
mat utcai gyár, nem volt elfogadott 
forgatókönyv, és amelyiknek némi 
reménye volt az elfogadásra, azon 
még dolgoztak, újabb és újabb dra-
maturgiai tanácsok, se vége. se 
hossza minisztériumi tárgyalások 
után újra meg új ra a felismerhetet-
lenségig átírva mindent. Ekkoriban 
mind nehezebbek lettek az alkotói 
körülmények, és ugyanakkor mind 
komolyabbak a követelmények. 
Száz meg száz szűrőn ment át min-
den forgatókönyv, hogy aztán sem-
mi, vagy legalábbis nagyon kevés 
valósuljon meg a szorgalmas dra-
maturgia, a munkára váró rendezők 
vágyaiból. 

Ebben a hovatovább kísértetkas-
téllyá váló intézményben csak ott 
harsogott, lobogott az élet, ahol Ke-
leti Márton megjelent. És Keleti — 
ezt hamarosan tapasztalhattam — 
ott volt mindenütt, ágált lángvörö-
sen, verte az asztalt Egy tétlenség-
re ítélt tevékeny ember, egy kény-
szerrel leállított örökmozgó — hát 
hogyan nyugodhatott volna? 

Egyszer kint ült az udvaron, a 
nagy fa alatt. Pezsgett körülötte az 
élet. Kezembe nyomott egy forgató-
könyvet : 

— Olvasd el — mondta és furcsa-
mód rögtön tegezett, ami nem volt 
se azelőtt, se később a szokása. 

Elolvastam, épphogy végigszalad-
tam a se el nem fogadott, se el 
nem utasított, sokszor átírt forgató-
könyvön, a régi barát és munkatárs, 
Békeffi István művén, — máris 
szólt a telefon. Elmondtam, amit el-
mondhattam. Talán még le sem tet-
tem a kagylót, már nálam volt. így 
kapcsolódtam be az Erkel drama-
turgi, forgatókönyvírói munkájába. 
Nekem könnyebb dolgom volt, mint 
kollégáimnak, az én szemem még 
friss volt, s véletlenül akkoriban 
olvastam némi magyar zenetörténe-
tet is, úgyhogy volt fogalmam és 
egyben elképzelésem is, milyen le-
hetne egy látványos, zenés film 

Erkelről, a Hunyadi, a Bánk bán, 
a Himnusz zeneköltőjéről. Még ki 
sem fújhat tam magam, Keleti már 
sürgetett, unszolt, dicsért, hatalmas 
perpatvarokat produkált, levágta a 
telefonkagylót dühében, majd ú j ra 
felvette, sokszor az éjszaka kellős 
közepén, és tőlem is megkövetelte, 
hogy más se érdekeljen, mint a 
forgatókönyv sorsa, és megvalósí-
tása. 

így még ritkán kerültem valaki-
nek a hatása alá. Féltem is tőle, és 
csodáltam is. Egy ember, aki soha 
életében nem adta fel a harcot 
azért, amiben hitt, vagy amit na-
gyon akart. Akkor is, korábban is, 
később is, váratlan haláláig, tervek-
kel volt tele, egész írótábort gyűj-
tött maga köré, ritka emlékezőte-
hetséggel tudta valamennyi munká-
ba vett forgatókönyvének kialaku-
lását követni. Mindig pontos volt, 
mindig felkészült. Dolgozott és dol-
goztatott, valami csoda folytán egy-
szerre több helyen is tudott lenni. 
Ott ült az udvar nagy fá ja alatt, 
afféle fogadást tartott, de ugyanak-
kor fent verte az asztalt a minisz-
tériumban, tárgyalt egyik írójával a 
Muskátli presszóban, másikkal a 
lakásán, a harmadikkal miközben 
a Rózsadombon kutyáját, a Fiút, 
sétáltatta. Jó — vagy hasznosnak 
tetsző — ügyeihez pártfogókat ke-
resett, és mindig talált valakit, aki 
az ügyét a magáévá tette. Sőt olyan 
esetben, mint amikor magához Ré-
vai Józsefhez szaladt fel méltatlan-
kodva, egyben közüggyé is. 

Végre tető alatt volt az Erkel. 
Bánk bán, Hunyadi, Dózsa — és a 
Himnusz. Már neki lehetett látni a 
forgatásnak. S ekkor aggódó han-
gok hallatszottak, vagy inkább gyá-
vák — most, 1951-ben a Himnusz, 
az Isten áldd meg a magyart, a ré-
gen tépő balsors, a szebb jövő'. . .! 
Erkel — a Himnusz nélkül! Keleti, 
hóna alá csapva a forgatókönyvet, 
felsietett Révai Józsefhez. Nem vol-
tam vele, de később sokszor robog-
tam vele én is, más ügyekben. 

Révai megvárta, amíg lecsillapo-
dik. Majd körülbelül ezt jegyezte 
meg: 

— Erkel? A Himnusz nélkül? Ki 
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volt az a gyáva, aki magát le akar-
ta beszélni a Himnuszról? 

Így mondta-e vagy sem — 
mindég}'. Másnap megérkezett Ré-
vaitól a kézirat, tele Révai csalha-
tatlanul okos megjegyzéseivel. És 
természetesen — a Himnusszal. Ak-
kor már tél volt, karácsony, hóna-
pok óta jóformán állt a gyár. Mi-
csoda öröm, milyen közös öröm — 
akkor éreztem először, a legnagyobb 
öröm tán az, ha egy közös ügy si-
kerének örülhetünk —. Keleti Már-
ton győzött, élet költözött a jéghi-
deg hodályba, ismét világítottak a 
lámpák, készültek a díszletek: meg-
tört a jég, dolgozott a Hunnia, és 
hamarosan ú jabb forgatókönyvek 
kaptak pecsétet, ismét dolgozott 
Bán Frigyes, készült a Semmelweis, 
végre-valahára megkezdődhetett a 
Feltámadott a tenger forgatása, dol-
gozott Gertler Viktor, nekifoghatott 
a Rokonoknak Máriássy Félix. Egy-
szóval — és talán nem túlzással — 
azt is mondhatnám, a magyar film-
gyártásból akkor lett magyar film-
művészet 

Keleti nagyban rendezte az Er-
kelt, de még alig volt túl a harco-
kon, mór egy Liszt-film terve fog-
lalkoztatta. Muzsikusnak készült, ő 
rendezte Sztravinszkij játékát, az 
Egy katona történetét, úgy tudom, 
vezényelt is — ismerte és szerette 
a muzsikát, s nyilván ifjúkori becs-
vágyát szerette volna megvalósí-
tani, hogy Erkel élete után filmre 
varázsolja Liszt életét, majd Bartó-
két. Az Erkel elkészült, hosszú-
hosszú évek harcai után megvalósult 
a Liszt-film, csak a harmadik, a 
Bartók, marad most már megvaló-
sítatlan. Milyen nehéz feladatok! 
Ez a könnyű kezű, biztos hatás-ér -
zékű művész, furcsa módon soha-
sem a könnyűt szerette. Lehet, hogy 
elsősorban mint sikeres vígjátékok 
rendezője kap méltó helyet a ma-
gyar filmtörténetben, — de ezek a 
vígjátékok se voltak akkoriban 
könnyű munkák, ezer „felső szem-
pont" kötötte meg a kezét, pehely-
könnyű témákat egész vértes-had-
seregek ostromoltak meg különféle 
fórumokon, addig csavarva-gyötör-
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ve a dolgokat, amíg létrejött a 
kompromisszum egy igazán víg víg-
játék és egy némileg mulatságos 
oktató-film között De Keletinek 
csak az engedély kellett. És valódi 
vígjátékká bűvölte egy-egy ügyes 
fogással — ezekért a fogásokért ne-
vezték már életében Profinak, igazi 
professzionista filmművésznek — a 
kényszeredett forgatókönyvet és a kö-
zönség végignevette a Civil a pá-
lyán, az I f j ú szívvel, a Selejt bosz-
szúja és még annyi más nem ép-
pen vígjátékként jóváhagyott vígjá-
ték vetítését. 

Mint előtte is, utána is annyi 
munkájában, együtt próbáltuk meg-
valósítani a már-már kátyúba ju-
tott sztálinvárosi film tervét. Ha jól 
emlékszem — Palotai Borissal és 
részben Sándor Andrással — hu-
szonhárom változatot készítettünk, 
míg végre egy már-már tömeggyű-
lésnek nevezhető dramaturgi tanács 
elfogadta. Keleti nekikészült a for-
gatásnak. Menet közben írtuk a fil-
met, a műteremben, a sztálinvárosi 
cukrászdában, ú j és valóban igaz, 
emberi problémák kerültek a törté-
netbe. Gyűlt a leforgatott ú j és régi 

jelenetek filmszalagja, s kicsit ide-
gesek lettünk — még Keleti is —, 
mert elveszítettük a fonalat. De a 
„muszterek" kitűnőek voltak, sokat 
ígérőek. — 

Egy ilyen muszter-vetítés után 
láttam először és egyetlen egyszer 
bizonytalannak Keletit: 

— Hát ez van, — mondta. — De 
mi jön ki ebből, ha a filmet ösz-
sze vágom? 

összevágta, megszületett egyik 
legjobb, sokban úttörő filmje, egyik 
legnagyobb sikere — a Kiskrajcár. 

Élete utolsó pillanatáig dolgozott, 
úgy tudom negyvenegy nagy játék-
filmet forgatott — a negyvenkette-
dik lett volna a Csínom Palkó —, 
tizenhat televíziós filmet, négy kis-
filmet. Jó volt és értékes vala-
mennyi? Ekkora termésben persze 
hogy nem. Újított Keleti? Üj utat 
nyitott? Ezt majd a jövő deríti ki, 
én benne mindig egy Lubitsch-
típusú rendezőt láttam, ezt becsül-
tem. Rendezett, ágált, tanított a fő-
iskolán, átadva professzionista tu-
dását — és engedve, hogy a saját 
világukat fejezzék majd ki —, 
olyan tanítványainak, mint Mihályfi 
Imre, Gaál István, Kósa Ferenc, 
csak néhány a sok közül. Mindig 
izgatott, felhevült volt, mindig le-
csapott egy-egy „kényes" témára. 

Ez a harcias élet ért most hirte-
len véget, egy pillanat alatt, a 
nagy hangverseny-élmény, barátja, 
Cziffra György zongoraestje után, 
egy taxiban. Ez a mindenütt jelen-
levő, mindenütt küzdő, méltatlan-
kodó, verekedő ember most már 
nincs sehol — sem a műteremben, 
sem az írók lakásán, sem a presz-
szóban, sem műhelyvitákon, a gyár-
ban vagy a filmművészek szövetsé-
gében, sem a főiskolán. Ez a min-
dig vihart vető, tehát logikusan vi-
hart arató ember, művész, nem 
öregedett meg, ugrásra készen, csa-
tára, hadakozásra felkészülten érte 
a halál. És milyen kegyes volt hoz-
zá a sorsa, — egy pillanat, és el-
tűnt. Aki ismerte, becsülte, elkép-
zelhetetlennek tartotta volna így a 
gyászhírt: „Keleti Márton hosszas 
szenvedés után elhunyt." 

Az élet illett hozzá, nem a halál. 
Az élő Keleti Márton van közöt-
tünk most is. 

THURZÓ GÁBOR 



*4 réqi $ica 
Római filmlevél 

Nagy eseményekről 
nem számolhatunk be és 
rendkívüli élményben 
sem volt részünk az 
utóbbi időkben. Az év-
ad vége felé haladva 
megállapíthatjuk, hogy 
az olasz film az 1972— 
1973-as szezonban nem 
kényeztetett el. Vissza-
tekintve nem igen tud-
nánk (kiemelkedő alko-
tásról beszélni. Inkább 
csak az Ígéretekről. Igaz, 
a légkör sem kedvezett 
a kiegyensúlyozott, el-
mélyült alkotómunká-
nak. Nyugtalanság, zak-
latottság, 'bizonytalan-
ság jellemzi Itália hét-
köznapjait. Az olasz fil-
mesek csak némileg fa-
nyar szájízzel nyugtáz-
hatják, hogy a legutóbbi 

hónapok eseményei nyo-
masztóan igazolták ag-
gályaikat 

Évek óta visszatérő 
témája az olasz film-
művészetnek a fasizmus. 
Szatírában, drámában, 
rekonstruált történelmi 

dokumentum-filmek-
ben egyaránt. Az alko-
tók nem egyenletes szín-
vonalon és elvi tisztá-
zottsággal, nem is azo-
nos művészi igénnyel 
nyúltak a problémához. 
A tény azonban, hogy a 
fasizmus nem került le 
a napirendről, érzékel-
tette a filmesek nyugta-
lanságát. Nem riasztotta 
el a művészeket az sem, 
hogy a kritika egy része 
— közöttük jóhiszemű 
bírálók is — szemükre 
vetette témaválasztásu-

kat: túlhaladottnak mi-
nősítették a problémát. 
Azzal vádolták a művé-
szeket, hogy rémképeket 
látnak, a fasizmus bor-
zalmainak felidézésével 
a szenzációhajhászás 
irányába fordulnak, a 
kifigurázássai pedig ol-
csó hatásokra vadász-
nak. Most bombák, me-
rényletek, gyilkosságok, 
az egész félszigetet meg-
rázó válságok döbbentik 
rá a közvéleményt arra, 
hogy közel három évti-
zeddel Mussolini bukása 
után, az olasz fasizmus 
nem csak történelmi ta-
pasztalat, hanem a mai 
társadalmi élet legsú-
lyosabb politikai fenye-
getése. Pillanatnyilag 
természetesen a neofa-
sizmus akcióinak Mep-

Valeriano Valloné és Monica Vltti a Teréza, a tolvajnő című f i lmben. Kendező: 
Carlo di Palma 



Monica Vitti a Teréza, a 
tolvajnö rfmű f i lmben 

lezése elsősorban a do-
kumenitumfilmesek fela-
data. Ismervén azonban 
az olasz film közéleti el-
kötelezettségét, a társa-
dalmi problémák iránta 
érdeklődését és alapve-
tően antifasiszta beállí-
tottságát, okkal remél-
hető, hogy érlelődik a 
neofasizmus gyökerei-

Alessandro Momo, Laura 
Antonelll és Turi Ferro a 
Mallcia cimű f i lmben. Ren-

dezd: Salvatore Samperi 



nek és fenyegetéseinek 
méltó és figyelmeztető 
művészi ábrázolása. 

Egyébként a konkrét 
alkotások kapcsán két 
érdekes tünetre hívja 
fel a kritika a figyel-
met. Az első nem vi-
gasztaló. Alberto Mora-
via fejtegeti Salvatore 
Samperi legújabb film-
je, a Málicia kapcsán, 
hogy a sokat ígérő fiatal 
nemzedék valahol utat 
tévesztett. Samperi 
ugyanis Beilocehio, Ber-
tolucci és mások társa-
ságálban ahhoz az ígé-
retes második hullám-
hoz tartozott, akik az 
olasz irodalom ősi, Bo-
ccaccio-d vonulatát a 

társadalmi szatírával öt-
vözték. Filmjeikben az 
erotiikum együtt hatott a 
társadalmi kontestárió-
val. Az utóbbi időben 
azonban műveik eltávo-
lodtak a társadalmi 
mondanivalótód és a 
könnyebb ellenállás irá-
nyába háladva megelé-
gedtek a borsos, szelle-
mes, meghökkentő 
„olasz módra" szerkesz-
tett komédiával. Így 
történt ez Samperi ese-
tében is, aki első műved-
ben, a Köszönöm, né-
ném és az Anyaszív cí-
mű filmekben sikere-
sen egyesítette az eroti-
kumot a társadalombí-
rálattal. A Maliciában 

Marisa Berenson — Ludovlco Pavoni: Hogyan legyünk 
níik? című f i lmjében 



Florinda Bolkan, A rövid 
szabadság főszerepében 

azonban a fülledt szicí-
liai kispolgári társada-
lom ábrázolása csupán 
elmosódott háttériként 
szolgál egy kommersz-
ízű história elmondásá-
hoz. 

Biztatóbb előjelű a 
másik tünet. Vittorio De 
Sica tűi van a hetvenen, 
s most az olasz neorea-
lizmus egyik mestere és 
legvonzóbb alakja — al-

kotóereje teljében — 
visszafordul régi legem-
lékezetesebb sikerei vi-
lágába. De Sica 1928 óta 
ünnepelt sztrája az olasz 
színpad és film világé-
nak. Rendezőként a má-
sodik világháború alatt 
mutatkozott be és a vi-
lághír akkor kapta 
szárnyra, amikor a há-
ború befejezésével ér-
deklődését a kisemberek 

Jelenet a Teréza, a tolvaj-
nő című fi lmből 



Monica Vitti, a Teréza, a 
tolvajnö cimfi f i lmben 

viliágára összpontosítot-
ta. A Sciuscia (Fiúk a 
rács mögött) (1946), a 
Biciklitolvajok (1948), a 
Csoda Milánóban (1950) 
és az Umberto D. (A so-
rompók lezárulnak) 
(1952) a szegény embe-
rek; utcagyerekek, mun-
kanélküliek, öreg nyug-
díjasok, nyomornegye-
dek lakói életének ábrá-
zolásán keresztül gyako-
rolt kritikát a társada-
lom fölött. Aztán követ-
keztek látványos művek, 
nagy közönségsikerek, 
jelentős irodalmi alkotá-
sok megfilmesítései. Sok 
jó film, de nem az a De 
Sica, aki a negyvenes 





Jelenet a Malicia c ímű fi lmből 

évek végén beírta nevét 
a filmtörténetbe. S most 
mintha ú j r a a régi mes-
ter jelentkezne. Szerény 
költségvetéssel, saját 
produkcióban elkészült 
ú j f i lmje A rövid sza-
badság visszatér a két 
évtizede elhagyott régi 
mikrovilágba. Egy 
munkásasszxmyról szól. 
Délen született, Calab-
riában, Milánóban dol-
gozik gyárban. Férje 
rokkant, neki kell gon-
doskodnia a családról. 
Nem is két, hanem há-
rom műszakban, dolgo-
zik. Hajnaltól éjszakáig 
fárad, nyűvi magát. 
Hirtelen, váratlanul de-

rül fel egy pillanatra 
életének horizontja. Be-
teg lesz, kórházba kerül. 
Néhány hónaipra kisza-
kad a robotból, s a 
kényszerű kihagyás he-
teiben a kórház falai kö-
zött ismeri meg az élet-
nek azokat az apró szép-
ségeit, inelyéket sorsa 
eddig megtagadott tőle: 
barátokat, kultúrát, sze-
relmet, pihenést. Aztán 
a rövid szabadságnak 
vége szakad és folytató-
dik a sivár, örömtelen 
kötelességteljesítés. De 
Sicát a lírai történet 
megeievemítésében a vá-
szonnak olyan csillagai 
segítik mint Florinda 



Monlca VUtl, a Teréza, a 
tolvajnö főszerepében 

Bolkan és Renato Salva-
tori. 

A Tosca megfilmesí-
tett változata után Mo-
nica Vitti ú j ra oilyan 
szerepet vállalt, amely a 
legszélesebb lehetőséget 
nyú j t j a alakítói képessé-
gei kifejtésére. A Teré-
za, a tolvajnö címszere-
pében egy társadalom-
ból kirekesztett asszony 
harminc esztendejének 
néhány mozzanatát áb-
rázolja. 

Végül említsük meg a 
kitűnő szereposztás mi-
att Ludovico Pavoni leg-
újabb filmjét, a Hogyan 
legyünk nők? címűt, 
amelyben a főszerepe-
ket Marisa Berenson, 
Stefania Casini, Fabrizio 
Moroni és Rayimond Lo-
velock jáitsszák. 

KLAUS RÜHLE 

Negyvenöt könyv a filmről 
Tizennegyedik éve, hogy a Ma-

gyar Filmtudományi Intézet és 
Filmarchívum gondozásában meg-
jelennek a világ filmelméleti szak-
irodalmának legfontosabb kiadvá-
nyai. Eddig negyvenöt kötet jelent 
meg, valóságos könyvtár. Lassan 
elérjük, hogy a világ klasszikusnak 
számító filmszakirodalma magyar 
nyelven is hozzáférhetővé válik. 
1960-ban jelent meg az első kötet, 
évente tehát szívós kitartással át-
lagban három ilyen szakmunka lá-
tott napvilágot Kis példányszám-
ban ugyan, és csak „kézirat gya-
nánt", de a néhány száz komoly ér-
deklődő számára mégiscsak megsze-
rezhető módon, illetve ha a könyv-
tárak olvasóit is tekintetbe vesz-
szük: több ezer érdeklődőt is kielé-

gítve. Az éppen csak születő ma-
gyar filmtudománynak mindenkép-
pen nagy érdeme ez, kár lenne róla 
szemérmesen hallgatni. Ne várjuk 
hát meg a hazai irodalmunkban oly 
kínos gonddal nyilvántartott jubi-
leumok valamelyikét, az ötvenedik, 
a századik kötetet, vagy a sorozat 
létezésének tizenötödik, huszadik, 
ötvenedik évfordulóját, hanem be-
széljünk most róla, a tizennegye-
dik évi fennállás és a negyvenötö-
dik kötet után. Beszélnünk kell 
azért is, mert hátha valamelyik ki-
adó felfigyel a vállalkozásra, és ak-
kor a sorozat kiléphet a „kézirat 
gyanánt" jogi megjelölés anonymi-
tásából, de azért is, mert a publi-
kált tudományos értékeket minden-
képp nyilván kell tartani. 



Hozzáférhetővé váltak magyar 
nyelven olyan francia klasszikusok, 
mint André Bazin és Jean Epstein; 
Amerikába szakadt németek, mint 
Rudolf Arnheim és Cracauer, vala-
mint az amerikai John Howard 
Lawson; az angol Paul Rotha és 
John Grierson; az olasz Guido 
Aristarco és Renato May, nem is 
szólva a szovjet szakirodalom kivá-
lóságairól, mint Nyikolaj Lebegyev, 
Dziga Vertov és Eizenstein, akitől 
vagy akiről négy kiadványt is pub-
likáltak. A filmelmélet és a film-
esztétika minden lényeges alapkér-
dését megszólaltatták, de megjelent 
magyar, svéd, olasz és szovjet film-
történet is. Hozzáférhetővé vált a 
magyar filmszakirodalom két úttö-
rőjének munkássága: Hevesy Iváné 
és Gró Lajosé. A mai magyar film-
esztétika néhány jelentős képvise-
lője is ebben a sorozatban publi-
kálta először összefüggő elméleti 
tanulmányait: Almási Miklós, Gyer-
tyán Ervin, Hermann István: Film-
esztétikai tanulmányok. Lohr Fe-
renc, az első magyar hangosfilmek-
től napjainkig számtalan magyar 
film hangmérnöke, a világ egyik 
legelső filmhang-esztétikai tanul-
mányát adta ki. A korszerű film 
problémáiról számos jól használható 
válogatás jelent meg: Rendezői mű-
hely, Töltőtollam a kamera, és így 
tovább. Megjelent egy magyar tu-
dományos összegezés is a magyar 
némafilm történetéről, Magyar Bá-
lint tollából. 

De nem sorolhatjuk fel mind a 
negyvenöt kiadványt: talán ennyi 
is elég annak igazolására, hogy el-
ismerésünk nem egyszerű lelkende-
zés, hanem valóban jelentős ered-
mények móltányolása. 

De éppen ez az elismerés kötelez 
a még meglevő hibák és problémák 
leírására is. Talán éppen azért, 
mert a sorozat igen szűk kör szá-
mára készül, minduntalan aggályo-
san hangsúlyozva a sokszorosított 
kézirat-jelleget, a sorozat gondozói 
gyakran megelégednek a lefordít-
tatás puszta tényével. A fordítói 

munka ellenőrzése nem mindig elég 
pontos, a szerkesztés néha elkapko-
dott, felületes. Hiányzik az ilyen 
tudományos igényű kiadványoknál 
elengedhetetlen jegyzetanyag, az el-
igazító és magyarázó vagy esetleg 
vitatkozó kísérőszövegek, kísérő-
tanulmány, történeti összefoglalás, 
és egyáltalán, a kiadott mű mai 
jelentőségének méltatása. Érdemes 
lenne a magyar filmtörténet érté-
keinek új ra felfedezése és ú j ra ki-
adása is. Az 1918-ban meghalt Tö-
rök Jenő kritikái és filmelméleti 
írásai, jeles magyar írók filmkriti-
káinak összegyűjtött kötete a tízes 
évekből, és számtalan más ilyen ki-
advány legalább valamit törlesztene 
a múló évek számával egyre súlyo-
sodó adósságainkból. Persze mind-
ehhez az is kellene, hogy ez a soro-
zat kiléphessen a szélesebb nyilvá-
nosság elé. Így nem csoda, ha tudo-
mányos kritikát nem kap, hanem 
ki van szolgáltatva olyan figyelem-
felhívó cikkek általánosításainak, 
mint amilyen ez a kis írás is. A 
nyilvánosság elé lépés a Filmtudo-
mányi Intézet kevesek által ismert 
és méltányolt munkásságát is job-
ban megismertetné, hiszen egy 
ilyen sorozathoz egyrészt koncepció, 
másrészt fordítók, lektorok, szer-
kesztők, tudósok szükségesek. 

De kézirat ide, kézirat oda, tö-
rődhetne az intézet, mint kiadó a 
kötetek külcsínével is. Üj abban, az 
utóbbi nyolc-tíz kötet már elvisel-
hető külalakban jelentkezik, de az 
első néhány tucat riasztóan csúnya 
volt. Nem is szólva arról, hogy 
filmről szóló könyvekből mennyire 
hiányzik a kép, ami a szövegnek 
ha nem is egyenrangú társa, de 
legalábbis kiegészítője kell, hogy 
legyen. Képet pedig eddig egyetlen 
kiadvány sem közölt. 

De még így is, ezekkel a fogya-
tékosságokkal együtt is ez a sorozat 
és szerkesztői többet tettek a ma-
gyar filmkultúra érdekében, mint 
az összes magyar könyvkiadók 
együttvéve. 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 



A Gőzfürdő a tévé-ben 
Vlagyimir Majakovsz-

kij, az időnként kanoni-
zált, gyakran félrema-
gyarázott költő ma is 
aktuális. Nem a maga 
idején kétségkívül újsze-
rű vers-formái, s nem 
is bu ff o-misztéri umai -
nak (azóta megszüntetve 
megőrzött és megőrizve 
megszüntetett) stiláris 
eszköztára miatt. Hanem 
mert kamaszos indulat 

élt benne a világot meg-
szabadítani a „poloska-
és patkány-lét" marad-
ványaitól. És mert volt 
benne önirónia is, amely 
megkérdőjelezte saját — 
néha már-már kozmi-
kus, a világot keddról-
szerdára megváltani kí-
vánó — lendületét. Leg-

Mádi Szabó Gábor és 
Psota Irén 

jdbb műveiben pedig 
egyszerre volt meg a 
Kozmoszt is az ember 
hámjába befogni képes, 
racionális prófécia, és 
azoknak a — magában 
a „prófétá"-ban is felta-
lálható — gyengeségek-
nek az ismerete, amely 
nem fékezi, csak éppen 
irányban tartja, huma-
nizálja a mindannyiunk-
ban felszabadítandó di-
namizmust. 

A Gőzfürdő — amely-
ből egy fiatal rendező, 
Várkonyi Gábor (Leind-
vai György dramaturg 
segítségével) tévé-játé-
kot formált — nem 
egyszerűen csak harcos 
támadás egy bizonyos, 
a múltból örökölt, s 
„forradalmi" álruhába 
öltöztetett bürokrácia el-
len. Költészet is van e 
műben, annak a vágy-
nak bölcs (gyöngédséget 
és iróniát elegyítő) kife-
jezése, hogy a munkások 
úgy váljanak értelmisé-
giekké, hogy n e vegyék 



át az értelmiségi gőg (és 
neurózis) különböző 
megnyilatkozásait. Egyes 
értelmiségiek pedig ne 
istenítsék a munkások-
ban azt ás, ami lompos-
ság, ami provincialitás, 
aminek nincs köze a 
munkásosztály történel-
mi küldetéséhez. 

Az if jú rendező és 
munkatársai meg tudták 
teremteni a légkört eh-
hez a többfelé vágó 
mondanivalóhoz. „Bicik-
li"-t, a (túl) lelkes kom-
szomolistát éppúgy az 
irónia lencséi elé állítja 
a játék, mint Optimisz-
tyenkót, a Főfőfőnök (és 
minden főnök) ,felfelé" 
mindig alázatos, „lefelé" 
mindig pöffeszkedő tit-
kárát. Más kérdés a kü-
lönböző lencsék külön-
böző gyújtótávolsága, s 
dioptriája!. . . A színész-
kiválasztás és -vezetés 
általában jó, és az ope-
ratöri munka is korrekt. 
Bár helyenként (például 
az időgéppel kapcsolat-
ban) több mozgalmas-
ságra, ha úgy tetszik, 
trükkre lett volna szük-
ség. Maga Az „időgép" 
több módot nyújtott 
volna annak ironikus 
ábrázolására, hogy a ro-
mantikus forradalmiság 
időnként kezére játszhat 
a bürokráciának. 

Egészen kitűnően si-
került az a piantomim-
jelenetsor, amely any-
nyira elbűvöli a próbá-
kat elégedetlenül figyelő 
Diadalszkijt (Aki szín-
padi mására, természe-
tesen, nem ismer rá, 
csak érzi, hogy „valami 
baj van itt elvtársak"). 
Várkonyi Gábornak — 
és ebben segítségére van 
a rendezőnőt alakító Si-
mon Zsuzsa is — sike-
rült úgy megjelenítenie 
a színpad és a nézőtér, 
a Tőkét „legyőző" balett 
és a Diadalszkij-klán 

elégedettsége közötti 
kapcsolatot, hogy nem-
csak a botfülű főnökö-
ket nevetjük ki, hanem 
— egy kicsit — egykori 
magunkat is. 

A szereplők közül 
igen jó Somogyvári Ru-
dolf szinte már tündéri-
en ostoba Iván Ivánovi-
csa, Psota Irén kacér 
tolmácsnője, Tábori Nó-
ra púderezett orrú, öre-
gedő gépírónője, Balázs 
Péter Molotov-cvikkeres 
bürokratája. Külön ér-
demes szólni arról, hogy 
mit hoz ki Soós Edit a 
Foszforeszkáló Nő fur-
csa, nem nagy szerepé-
ből. Alakításában benne 
van Majakovszkij hite a 
racionális, bölcs jövő-
ben, de ott rezegnek a 
mi történelmi tapaszta-
lataink is. Lirai keser-
ves és fölemelő humora 
van ennek a szereplés 
nek. 

Mádi Szabó Gábor is 
nagy színészi tudással, 
szuggesztívan formálja 
meg Diadalszkijt, az 
időgépről lemaradt (de 
— mint tudjuk — a mai 
idők közegében még 
nem ismeretlen) Főfőnö-

köt. Ügy véljük azon-
ban, hogy ha a rendezés 
Mádi kiválasztásával 
(ama színészével tehát, 
akinek nevéhez, szemé-
lyéhez annyi, a Dia-
dalszkijokat komolyan 
vevő, patétikus dráma-
és filmbéli alakítás is 
fűződik) kitűnően vette 
is célba a „forradalmi" 
fellépésű bürokratát, e 
kiváló színész habitusa 
nem alkalmas arra, hogy 
szereplése egyben mást 
is tükrözzön. Azt tudni-
illik, ami a mai Dia-
dalszkijok egyik fő vo-
nása: az okos alkalmaz-
kodást, a több vasat 
tűzben tartó ügyeske-
dést. Márpedig Maja-
kovszkij művében — és 
a tévé-feldolgozásban is 
— benne feszül ez az 
üzenet is. Nem az, hogy 
mindig lesznek Dia-
dalszkijok, hanem az, 
hogy még vannak. És 
hogy nem az a fontos: 
milyen sapkában — 
esetleg kalapban — jár-
nak, hanem hogy mi 
van — és mi nincs — a 
koponyájukban a fejfe-
dő a l a t t ? ! . . . 

ANTAL GÁBOR 

Jelenet a f i lmből 



V A L L O M Á S A Z EMBERRŐL 
Miit szólt volna Tolsz-

toj, ha a Háború és bé-
ke megjelenése után azt 
kérdezik tőle, hogy 
miért ír? Szerintem azt, 
hogy: „mert én Tolsz-
toj vagyak". De való-
színűleg szívesein beszél-
ne arról, hogy „miért ír 
aiz ember", vagy hogy 
„miért érdemes írni az 
embernek." 

Erre az általánosabb 
miértre válaszolt június 
27-én a tévében Balczó 
András, Földi Imre, Ka-
muti Jenő, Varga János 
és Zsiivótzky Gyula. 
Sportáguk bajnokai 
mindannyian, világver-
senyek elsőségével büsz-
kélkedhetnek, de nem 
ezt teszik. „Nem a nye-
rés a fontos, hanem, 
hogy az ember végigjár-
jon egy utat" — mondja 
Balczó. Amit az útról 

elmondanak, művészi 
hitvallásnak is felfogha-
tó, de nem tudom, hány 
művészt sikerülne össze-
gyűjteni, hogy hasonló 
szerény vallomást hall-
junk. 

Ahhoz, hogy egy spor-
toló bajnok legyen, pár 
évtizeddel ezelőtt volt 
a szerencsés adottság, 
a tehetség. Ma már 
annyira közhelynek szá-
mít, hogy „a sport 
egész embert kíván", 
hogy legtöbbször csupán 
az anyagi függetlenséget 
ért jük alatta. Pedig a 
sport azon a fokon, 
ahogy a tévében látott 
öt ember űzi, nem fog-
lalkozás, hanem életmód. 
Földi Imre éjszaka is 
fölébred a fáradtságra. 
Mindennap huszonnégy 
óráig súlyemelő. 

Balczó András 

Miközben néztem 
őket, azon gondolkoz-
tam, hogy ők ennek a 
kornak az igazi művé-
szei. Nem csak a nép-
szerűségük miatt. A 
művészet eszköz volt, 
amivel az ember hatal-
mába akarta keríteni az 
ismeretlen és vele szem-
ben álló dolgokat. Ma 
már sokkal megfelelőbb 
eszköz erre a tudomány 
és a technika. Ami vi-
szont jelenlegi Ismeret-
lenként áll velünk szem-
ben, az maga az emberi 
természet. A legfonto-
sabb kérdés, hogy ura-
lomra (tehet-e szert az 
ember önmaga felett, 
hogy azzá teheti-e ma-
gát, amivé akarja. 

A sportverseny győz-
tese nem az ellenfeleit 
győzi le, hanem önma-
gát. Az eredmények má-



gáikus számadatai csak 
az amlberi természeten 
belüli értéket jelölik. A 
természet és a gépek 
világában. nem jelente-
nek semmit. De ezek az 
eredmények áhítatos 
tiszteletet váltanak ki a 
nézőből és megértetnék 
valamit a sportolóval. 
Ök öten a tévében tilta-
koztak az ellen', hogy 
személy szerint más fa j -
tát, különlegességet lás-
sanak bennük. A közös-
ség képviselőinek tar t-
ják magukat, akik meg-
bízatásuk szerint az em-
beri teljesítőképesség 
kutatói és felfedezői, — 
nemcsak a mozgás és a 
sportág, hanem az egyé-
niség művészei. 

Művészei. Űjra leír-
taim ezt a szót, pedig el-
lentmondás van benne 
itt. A művészet manap-
ság gyakran a széthul-
lást, az egyéniség fel-
bomlását mutatja. A ro-
mantika, a hit az ember 
erejében, sokkal inkább 
a sportpályákon érezhe-
tő, minit a könyvet ol-
vasva, a mozikban, szín-
házakban, kiállításokon. 

A „Miért?" című mű-
sor valószínűleg egy kis-
sé a készítői szándéka 
ellenére sikerült. Az 
olimpiai láng elindításáé-
nak színpadias jeleneté 
a film kezdetén elkülö-
nül a sportolók egysze-
rű, természetes modorá-
tól. Ugyanez mondható 
a meghívott sport-pszi-
chológus időnkénti kom-
mentárjaiméi. Ha a szak-
értő olyan kifejezése-
ket használ, mint: 
„igényszint, képesség-
szint, pozitív hozzáál-
lás", az egy ilyen doku-
mentum műsorban visz-
szatetszó és tudomá-
nyoskodó misztifikálása 
az igaza szakértők által 
elmondottaknak. 

CSÁSZÁR ISTVÁN 

Lyuk a lyukon 
E sorok írója, aki sohasem titkolta, hogy a magyar 

televíziózás legnagyobb alakjai közt tartja számon Ta-
kács Marit — most, hogy Mari a Lyuk az életrajzon 
című Gádor Béla szatíra tévé változata előtt megejtő 
kedvességgel exkuzálta a művet : elhatározta, hogy erős 
lesz lefegyverző mosolyával szemben. Egy tizenöt év 
előtt előadott szatírát (hazai közéletünkről) nem exkuzálnl 
kell, hanem átdolgozni. Itt, ahol mindent, amit csak 
lehetséges — átdolgoznak, s ahol lassanként az átdol-
gozói rang magasabb lesz mint az írói, s rövidesen ilyen 
színházi plakátra számithatunk: „Bánk bán — átdolgozta: 
Katona József — vajon miért tartották tiszteletben egy 
másfél évtized előtt időszerű szatíra kényszer-befejezé-
s é t . . . Mielőtt bosszankodásom tárgyára rátérnék, kö-
telességem megmondani , hogy a Lyuk az életrajzon aa 
utóbbi idők legfordulatosabb, legötletesebb s legfrisseb-
ben rendezett tévéjátéka volt. Valóságos színészi ve-
télkedő, melynek során a jól felépített jelenetekben olyan 
színészek „mérték össze" tudásukat, mint Felekl Kamill, 
Sinkovits Imre, Mészáros Agi, Somogyvári Rudolf, To-
manek Nándor, Máthé Erzsi, Horkai János, Nagy István, 
Petzkay Endre, Ronyec Mária, Miklóssy György, Tábori 
Nőra, Schubert Eva, Pásztor János, Pap János és még 
Orsolya Erzsi is. Soha nem vállaltam semmifé le zsttrl-
elnöki tisztet, mert minden ítélkezést kétes értékűnek 
tartok: ebben a remek vetélkedőben mégis Feleki Ka-
millra kell szavaznom. • Igaz, a darab is őrá épült. Jól 
tudom, a kisember lázadását már sokszor eljátszották 
színpadon. Feleki Kamill ls nem egyszer. Ihletének és 
művészi eszköztárának kifogyhatatlanságára vall, hogy 
mindig az az érzésűnk támad: most először játszik Ilyen 
figurát. Végigjárta a lázadáshoz vezető út — chaplini 
kálváriáját. Hol a véletlen, hol tulajdon féle lme, űgy-
buzgalma, mel lyel igazgatójának múltját fel akarta de-
ríteni —, hogy ünnepi beszédében e fe l tehetően dicső 
mplt minden részletét feltárhassa — vezették el ahhoz a 

f e l f e d e z é s h e z , hogy igazgatója csirkefogó. Maga az ün-
nepi beszéd: színészi remekelés — a fé le lem és igazság-
érzet küzdelme, mely az igazság győzelmével végződik. 
Sajnos e remeklést — a rossz dramaturgiai beidegzett-
ségek hibájából — nem tudjuk élvezni. Az ünnepi be-
széd előtt ugyanis megjelenik a színen a feltétlenül igaz-
ságos miniszterhelyettes, s hosszan elbeszélget (mi csak 
sejtjük, hogy miről) Vanek bácsival, azaz Feleki Ka-
mill-lal Ezeu után Vanek — ünnepi beszéde közben ész-
lelhető — lelki tusája nem kelt bennünk különösebb 
izgalmat, hiszen tudjuk már, hogy a „lyukas életrajzü" 
Igazgató leleplezésében maga mögött tudhatja az ál-
lamhatalmat. (Hacsak nem azért vergődik, mert a mi-
niszterhelyettes biztatása ellenére sem akarja leleplezni 
a kártevőt.) Birő Miklós képei kitűnően alkalmazkodnak 
a szatíra stílusához. A tehetséges rendezőt is szeretnénk 
megdicsérni, de az Rtv-újság gondosan eltitkolja a ne-
vét. Csak nem fedeztek fel egy lyukat az életrajzán? 

(Utóirat: Egy lelkiismeretes kollégámtól — aki mindég 
megnézi a végtelen főcím-listát — megtudtam, Nemere 
László a rendező.) HÁMOS GYÖRGY 



Terjedelmére kisre-
gény: négy-öt nyomta-
tott ív, feszültségében 
novella a nemrég meg-
halt Bibó Lajos műve, 
a harmincas években 
játszódó elbeszélés, A 
láp. Ezek a dráma és 
epika határán álló írá-
sok kínálkoznak a leg-
alkalmasabban rövid 
tévé-filmre: leíró rész-
leteiket, környezetüket, 
atmoszférájukat szíve-
sen megfogalmazza a 
kép, a szituációt, a 
konfliktust, a közöttük 
viselkedő emberi jelle-
met pedig a szöveg és a 
színészi játék. Valósá-
gos kis televíziós re-
mekelések születhetnek 
az ilyen művekből — 
születtek is már — ha 
az író, az átdolgozó, 
esetleg a dramaturg 
megtalálja, s jól vá-
lasztja ki az epikus és 
a drámai szféra csomó-
pontjait, képben, szö-
vegben, helyzetben ki-
fejezi az alapmű fe-
szültségeit. 

Nem tudni, A láp 
esetében az író volt-e a 
hibás, vagy a tévé-vál-
tozat megmunkálója, 
netán megmunkálói, 
hogy az elbeszélésből 
nem remeklés született, 
hanem szinte az ellen-
kezője. Nehezen vagy 
sehogysem összeálló lo-
gikai és hangulati kap-
csolások zavarták meg 
az alapjában erős drá-
mai menetű történetet, 
egy láp lecsapolására 
vállalkozó férfi harcát 
egyrészt a természeti 
erőkkel, másrészt azok-
nak az embereknek az 
értetlenségével, akikért 

A 
L Á P 

BIBÓ LAJOS 

ELBESZÉLÉSÉNEK 

TÉVÉ-VÁLTOZATA 

a harcra vállalkozott. 
Az ő ütközéseinek irá-
nya s a vele-körülötte-
ellene-érte dolgozó föld-
munkások szándékainak 
erővonalai szinte pilla-
natról pillanatra vál-
toztak a filmen, már-
már áttekinthetetlenné, 
követhetetlenné téve az 
egész drámai frontot, 
összekuszálva az egyes 
figurák cselekvési cél-
ját s ezzel zavarba ejt-
ve a nézőt; voltaképp 
kinek az oldalára is áll-
jon, ha a figuráknak 
ennyire nincs úgyszól-
ván semmilyen oldaluk? 
Ha egy tévéjátékban 
ennyire szeszélyesen 
változik a benne élők 
igaza, hovatovább a 
történet keveredik abba 
a gyanúba, hogy az iga-
zat kifelejtették belőle. 
Azt az igazat, amely 
pedig az alapnovellá-
ban kétségtelenül kife-
jezésre jutott. 

Hogy az elbeszélés nem-
csak milyen tartalmi 
következetlenségekkel, 
végiggondolatlanul vál-
tozott tévé-filmmé, ha-
nem mennyire meg-
munkálatlanul is került 
képernyőre, arról a 
szövegkönyv egyes ré-
szei tesznek terhelő ta-
núvallomást. Azt a fa j -
ta „irodalmias" modort, 
ahogyan itt némely ku-
bikos megfogalmazta a 
maga mondókáját /nem-
hogy beszélt szövegben 
nem lehet elviselni, de 
nyomtatásban is alig-
alig. Legalább ezek a 
holt tekercsek keltek 
volna életre, ha már a 
novella drámaisága 
élettelen maradt. 

A rendező Szőnyi G. 
Sándor, az operatőr 
Mestyán Tibor segítsé-
gével a televízió-válto-
zat egy-egy részletében 
mégis tudott a hitele-
sen túl bizonyos feszült 
légkört is teremteni — 
munkájuk azonban nem 
tudta megmenteni az 
elveszejtett novella s a 
benne lappangó dráma 
egészét. A figurák illo-
gikussá bomlott cselek-
véseire egységes színé-
szi alakítások sem épül-
hettek — a szándékok 
és a jellemek ingo"vá-
nyán több sikerrel Sin-
kovits Imre, Császár 
Angéla, Rajz János, 
Ambrus András, keve-
sebbel Koncz Gábor és 
Horváth Sándor lábalt 
át. A tévéjáték drama-
turgja Semsei Jenő volt. 

MÁTRAI-BETEGH 
BÉLA 



Az oroszlán szerepe 
Az oroszlán szerepe 

a Szentivánéji álom 
mesterembereinek „si-
ralmas komédiájában" 
található, és Zuboly, 

aki mindent egymaga 
szeretne eljátszani, ter-
mészetesen ezt is magá-
nak követeli. „Ide ne-
kem az oroszlánt is!" 
— ez a mondat azóta a 
színész szerepéhségé-
nek a jelképe. 

A televízió „az orosz-
lán jegyében" évek óta 
lehetőséget ad a végzős 

színésznövendékek 
együttes bemutatkozá-
sára (egyenként már 
legtöbbjük ismerős a 
képernyőről). Az idén 
Vámos László osztályát 
láthattuk először. 

A műsor elején be-
mutatkoztak civilben. 
Nem éppen zubolyian. 
Nem éppen oroszláni-
lag. Sokkal szerényeb-
ben. Szó sem volt ordí-
tásról, amit a derék 
shakespeare-i takács az 
oroszlánszerep legfon-
tosabb jellemzőjének 
tart. Igaz, őt is leintet-
te Vackor, mondván, 
hogy még holtra ijesz-
tené a fejedelmnőt s az 
asszonyságokat. Pedig 
Zubolyék ráadásul ama-
tőrök voltak, nekik ta-
lán — bár rosszaló fej-
csóválásoktól kísérve — 
még ma is szabadna 
ijesztgetni a közönsé-
get. A kamerák előtt 
ülő tizenkét kedves if jú 
hölgy és fiatalember vi-
szont éppen az adást 
követő napokban lett 

diplomás profi: ők már 
tudják, hogy a színház-
ban nem szabad bánta-
ni a nézőt, illedelmesen 
kell vele viselkedni, 
mert még megharag-
szik, és legközelebb 
nem jön él. 

Így hát illedelmesen 
felelgettek a riporter 

(Sárközi Erika) illedel-
mes kérdéseire, hogy 
milyen szerepet szeret-
nének játszani („ilyet is 
meg olyat is"), a filmet 
kedvelik-e jobban vagy 
a színházat („ezt is, 
meg azt is"), és így to-
vább. Életismeretből és 
diplomáciai érzékből te-
hát mindjárt jelesre 
vizsgáztak. Szerénység-
ből is: elhallgatták vi-
lágmegváltó terveiket, 
akár az a hosszú hájú, 
bajuszos és rendkívül 
megnyerő, huszonkét 
éves fiatalember, aki 
egy nappal előbb, egy 
televíziós társasjáték-
ban egy órás színház-
igazgatóként olyan víg-
színházi műsorterveket 
állított össze, amelyben 
annakidején Jób Dániel 
is legföljebb néhány 
súlytalanabb darabot 
cserélt voüina föl Brecht-
re vagy Csehovra. 

Az előadott dráma-
részletek a hallgatók 
kellő szakmai biztonsá-
gáról mesterségbeli fel-
készültségéről adtak ké-
pe t Ez annál is meg-
nyugtatóbb, mivel az 
utóbbi időben többször 
illettük — néha jogos — 
kritikával a főiskolai 

színészmesterség-okta-
tást. A bemutatott je-
lenetek legtöbbje egy-
egy részlet volt a vizs-
gaelőadásokon eljátszott 
teljes darabból. Külö-
nösen azok, akik eze-
ket láthatták (de a té-
vénézők is), meggyő-
ződhettek róla: a fiatal 
színészek alkalmasak a 
legkülönbfélébb felada-
tok megoldására. 

Némileg más a hely-
zet, ha ebből a műsor-
ból próbálunk következ-
tetni e színésszé érett 
i f jak szellemi vonzódá-
saira. A színházról val-
lott fölfogásukra. Hel-
ler: A 22-es csapdája 
című regényének rész-
letéből az derült ki, 
hogy még nem eléggé 
érzik e gyilkos politi-
kai szatíra kegyetlensé-
gét. Tennessee Williams 
lila ködökkel álcázott 
morbidsága ellen egész-
séges fiatal ösztönnel 
tiltakoztak. (A vágy vil-
lamosa tíz évvel ezelőtt 
a Madách Színházban 
Vámos László egyik leg-
remekebb rendezése 
volt. De hol vagyunk 
ma már Williams álköl-
tői széplelkűségétől!) A 
röpke Csehov-részlet 
után Schiller Stuart 
Máriájából üres retori-
kát véltünk kihallani. 
Rómeót és Júliát az 
artisztikus hatáskeresés 
érzelmeik őszinteségé-
től fosztotta meg. Vé-
gül a kiválasztott jele-
netet Shakespeare IV. 
Henrikéből (mert hogy 



Falstaff című drámája 
nincs) drámai jelentés 
híján stilisztikai etűd-
nek tekinthettük. 

Színházi hitvallás he-
lyett inkább tárgyila-
gos mesterségvizsgát 
élvezhettünk, amelyen 
helyenként átsütött a 
fiatalok kedvessége és 
tehetsége. Olyan kész 
színészek vannak eb-
ben az osztályban, mint 
Egri Márta, Kútvölgyi 
Erzsébet és Kalocsay 
Miklós, olyan ritka ka-
rakter, mint Maróti Gá-
bor, olyan színpadi je-
lenség, mint Szalay Edit 
és olyan igazi tehetség, 
minit Lázár Katalin. 
Megértjük Vámos Lász-
lót, aki nemrég azt ír-
ta, hogy legszívesebben 
nem eresztené szélnek 
növendékeit, hanem 
színházat alapítana ve-
lük Székesfehérváron. 
(Sajnáljuk, hogy nem 
jelent meg a műsorban, 
s nem kérdezték meg 
tőle: miként próbálta 
célját megvalósítani, és 
miért nem sikerült.) 

Zubolynak, tekintettel 
a fejedelemnőre és az 
asszonyságokra, meg 
kellett ígérnie: „ . . . oly 
szendén fogok ordítni, 
mint a szopós galamb; 
úgy fogok ordítni, mint-
ha csalogány volnék." 
Ráadásul a végén meg 
sem kapta az oroszlán 
szerepét. 

Reméljük, hogy e ti-
zenkét fiatal színész-
nek nem kell majd 
üres csalogánytrillákat 
hallatnia. És eljátszhat-
ják az oroszlánt is. 

KOLTAI TAMÁS 

Mesteriskola, mesterrel 
Amíg új zenei alkotások (zenés színművek) terén 

gyakran kompromisszumokkal kell a tévének megelé-
gednie, az előadóművészek világában Inkább a bőség 
zavaráról panaszkodhat, s azon gondolkodhat, milyen 
müsorformákat találjon kiváló zeneművészeink bemuta-
tásához. A M e s t e r i s k o l a sorozata szerencsés ötlet-
nek látszik nemcsak azért, mert az utókor számára rög-
zítheti egy-egy nagyszerű pedagógus művét, módszereit, 
hanem azért is, mert (jó esetben) az ismeretterjesztés, 
a közművelés egy sajátos válfaját Is nyújthatja, sőt, 
mellesleg, néhány főiskolás tehetség számára Is hasznos 
népszerűsítést hozhat. 

Mihály András pedagógus portréját elkészíteni a leg-
vonzóbb és leghálásabb feladatok közé tartozik. A ki-
váló muzsikus ugyanis világszerte elismert kamarazene-
tanár, nemzetkőzi kurzusok előadója, Weiner Leó is-
kolájának méltó folytatója: növendékei közül olyan mű-
vészek nevelődtek, mint a már világrangú Bartók Vo-
nósnégyes . Pedagógus erényei persze még nem okvetlen 
predesztinálnák a képernyőre, — Mihály András egyé-
nisége, okossága viszont: az a képessége, a h o g y a n a 
zenéről tud beszélni, szinte követeli a nyilvánosságot. 

Takács Gábor rendezése felismerte ezt a ritka, ma-
gas színvonalú közművelői képességet. A portréfilmet 
Mihály elemző mondataira közérthető magyarázataira, 
tanításának világos menetére építette. S aki odafigyelt 
szavaira, nemcsak bele leshetett pedagógus műhelyébe, 
hanem megérthette a kamaramuzsikálás lényegét és ne-
hézségeit is. Elemzése meggyőzhette azokat, akik azért 
maradtak a kamarazenélés falain kívül, mert a műfajt 
idegennek, nehéznek, esetleg „arisztokratikusnak" érez-
ték; instruáló, előjátszó, éneklő magatartása a muzsika 
lényegét és érthetőségét tette kézzelfoghatóvá. A hét-
köznapi életből vett hasonlatai ugyanakkor nem az 
„egyszerű" tévénézőhöz, hanem a növendékekhez szól-
tak; bebizonyította, hogy a magyarázat szakszerű lehet 
anélkül, hogy a laikust elriasztó szakzsargont hasz-
nálná. Valóban: a f i lm a növendékek muzsikálásán ki-
vfil csak Mihály András szavait rögzítette, mégsem 
hangzott el egyetlen olyan mondat, amely ne lett volna 
mindenkinek (természetesen az érdeklődő nagyközön-
ségre gondolok) érthető, ugyanakkor a muzsikusok szá-
mára sokatmondó és mélyértelmű. Amit Beethovenről, 
vagy Bartók Kontrasztjairól hallottunk, az mind a zene 
lényegét tárta föl, s egyben világosan jelezte a különb-
séget a nagy klasszikus és a 20. századi mester tolmá-
csolása között. A portréfilm befejező részében látott, a 
Budapesti Kamaraegyüttessel tartott próba a karmester 
pedagógus lényegéről vallott, arról a tényről, hogy az 
együttes vezetője a zenei karakterek magyarázatával 
győzi meg muzsikusait, ugyanúgy, mintha tanítana, 
vagy „műsorismertetést" folytatna. Ez a gesztus — ta-
lán szándéktalanul — azt bizonyította, hogy az igazi 
muzsikus nem c s a k tanár, c s a k karmester, c s a k nép-
művelő vagy muzikológus, hanem ez is, az ls, s bár-
honnan közeledjék is témájához, mindig a lényegre 
mutat. Nagy kár, hogy Beethoven Szeptett részletével, 
Mihályi szavai nélkül, kicsit sután végződött a fi lm, s 
a bevégzetlenség érzetével kellett a nézőnek felállnia 
készüléke mellől. A mondat végéről hiányzott a pont. 
Mihály András zái*ószava. 

FEUER MARIA 



C$ ha nem olvasta? 
Az Olvasta-e? irodalmi 

sorozat rövid pályafutá-
sa alatt olyan ered-
ményt ért el, amilyennel 
kevés műsor dicseked-
het. Már a kezdetektől 
olyan közhangulat vette 
körül, amiben bíráló 
nem nyúlt hozzá anél-
kül, hogy kötelességsze-
rűen le ne szögezte vol-
na: igen, elolvasta az 
eredetit. Ma már ott tar-
tunk, hogy ha netán egy 
kritikus elfelejt erről 
Írásában hitet tenni, 
rögtön ott terem egy 
másik kritikus, hogy 
számon kérje rajta. (A 
Gárdonyiról kirobbant 
kis vitában úgy rémlett, 
a jövőben már csak az 
eskü alatt vallott „igen" 
számít hitelesnek.) Nem 
is értem a tévé illetéke-
sének rosszallását a Rá-
dió és a Televízió Szem-
lében, ahol így ír: 
„olyan sorozatunkat, 
mint az Olvasta-e? cí-
műt, a szakmai kritika 
nem akarta megérteni, 
vagy következetesen 
félreértette." Hiszen ép-
pen a „szakmai kritika", 
a bírálatok írói tették 
presztizs-kérdéssé, hogy 
a címre igen legyen a 
válasz. A példa ragadós. 
Előbb-utóbb az olvasó is 
kinyitja azokat a köte-
teket, mert érdekli, ki-
nek van igaza az adás-
sal és egymással vitázok 
közül. Elérhet-e ennél 
többet irodalmi műsor, 
minthogy olvasásra fog-
ja nézőit? 

Furfangos és a maga 
nemében eredeti mód-
szert alkalmaznak ehhez 
a sorozat leleményes ké-
szítői. Ügy adják elénk 
klasszikusaink derűsnek 
tartott írásait, hogy le-
hetetlen nem megkér-

deznünk magunktól: le-
hetséges, hogy ilyet és 
így írt volna X. Y.? És 
ellenőrzésre elővesszük 
a kötetet. Aztán kiderül, 
hogy amit mondjuk 
Kosztolányiként kap-
tunk és nem akartuk 
Kosztolányinak hinni, 
annak Kosztolányihoz 
tényleg éppen csak hogy 
köze volt. Egy ilyes eset 
hosszú időre megalapoz-
za egy sorozat hatását, 
ezután csak a játék ked-
véért is utána nézünk 
az eredetinek. 

A Nyugalom, édes ke-
nyerén című Gárdonyi-
feldolgozás majdnem 
olyan volt mint az ere-
deti. A „majdnem": mű-
ködésbe lépett a tévé-
feldolgozásokba gyakran 
bedolgozó mechaniz-
mus; ami kirívó, elken-
dőzni; ami nem szép és 
nem kellemes, zavarta-
lanná csinosítani; ami 
érdes, simítani rajta. 
Így lett Gárdonyi szá-
nandó és esett öregjei-
ből életerőtől és pajzán-
ságtól duzzadó, vidám 
színészpár, s lett persze 
más a történet hangula-
ta is a képernyőn. 

Ettől még a Nyuga-
lom édes kenyerén lehe-
tett volna jobb tévéjá-
ték, ha mint adaptáció, 
nem is hű. Ami lett az 
inkább amolyan pél-
datár-féle arról, hogy 
amit lassan sikerül ki-
szorítania a modern ki-
fejezőeszközöknek a 
színpadokról, az a rikí-
tóan naturalista ábrázo-
lásmód játékstílusban és 
díszletben egyaránt, mi-
lyen zavartalanul jut be 
a képernyőre, él és bur-
jánzik a tévéjátékokban. 
Milyen furcsa például, 
hogy Kerényi Imre, a 

tehetséges fiatal színhá-
zi rendező, aki a nép-
színműízű játékot 
egyébként végig színpa-
di előadásként vezette, 
ahhoz már nem vette a 
fáradságot, hogy a belső 
térben érzékeltesse azt, 
ami kint van. Ehelyett 
voltak hosszú esőzések 
(amelyben szárazak ma-
radtak a szereplők), fa-
lusi udvar a paraszti 
élet precízen összehor-
dott kellékeivel — stú-
dióban, bántó kulissza-
jelleggel, a valóság na-
turalista imitálásával. 
Ehhez még a komótos 
ritmus, a nehézkes po-
entírozások. Mielőtt va-
laki bejött az udvarra, 
hosszú másodperceken 
át már figyelhettük a 
kaput. Alaposan szem-
ügyre vehettük a kuko-
ricával telt kalapot, mi-
előtt a színész, aki elő-
zékenyen megmutatta, 
„mit sem sejtve" a fe-
jébe csapta, hogy csak 
úgy peregtek a szemek 
végig a fején. A na-
gyobb mulatság kedvé-
ért. Ha legalább egy fél 
zsáknyi ömlött volna ki 
a kalapból! . . . 

Hagyjuk a részleteket. 
Mint az említett cikk-
ből megtudható a soro-
zat nem feltétlenül ol-
vastatni akar (bár, amit 
nem érdemes elolvasni, 
miért érdemes megmu-
tatni egy irodalmi mű-
sorban?), hanem sugall-
ni, hogy derűs írások is 
fellelhetők klasszikusa-
inknál, akár zsengék is. 
Rajtunk nézőkön a sor, 
nehogy félreértsük a su-
gallatot, s azt higgyük, 
hogy ami az irodalom-
ban humoros, az feltét-
lenül — zsenge is. 

BÁRSONY ÉVA 



Gondolatok a boldogságról 
ELŐSZÓ EGY TV-SOROZATHOZ 

Hat részre tervezett 
riportsorozat három 
folytatását láthattuk a 
Magyar Televízió házi-
vetítőjében „Gondola-
tok a boldogságról" 
gyűjtőcímmel. Pálfalvi 
Nándor szerkesztő-ri-
porter, Farkas István és 
Fejér Tamás rendezők 

vállalkozása merészen 
tiszteletre méltó: olyan 
portréfilmek forgatására 
szövetkeztek, amelyek 
hősei — szándékosan 
nem használom a ri-
port-alany kifejezést — 
a legtitkosabb, legbizal-
masabb emberi állapot-
ról, a boldogságról haj-
landók vallani. Ha eh-
hez még azt is hozzá-
fűzzük, hogy a filmek 
hősei mai dolgozó em-
berek: egy karosszéria-
lakatos, egy vasutas 
család és egy mezőgaz-
dász, eleve attól kell 
tartanunk, hogy a kép-
ernyőre szabott tv-ri-
portok a műfaj frázis-
rendszerének törvényeit 
követik, mert hiszen az 
emberi boldogságról be-
szélni — vagy dadogni 
— nem tartozik a köny-
nyű feladatok közé. 

Különösképpen nem ak-
kor amikor a legtelje-
sebb őszinteségre van 
szükség, a meggyőzés 
érdekében. 

A sorozat alkotói 
kétségtelenül tisztában 
voltak e buktatókkal, a 
riportok minden kocká-
ján érezni lehet az 
egyszerűségre, a képi 

megfogalmazás szigorú 
szűkszavúságára utaló 
tudatos törekvést, mind-
ez azonban azzal a ve-
széllyel is jár, hogy a 
pózmentes „szereplés" 
helyét egyfajta statiku-
san merev és egyhangú 
ábrázolás foglalja el. A 
tv-riportok formanyel-
ve már évek óta kiala-
kult, a bosszantó azo-
nosságoktól kevés ri-

porterünk képes elru-
gaszkodni, egyre több 
a „kérdeztelek-felelj!" 
szerkezetű társasjáték, 
amelyet a kamera szol-
gai alázattal követ. E 
három riportban a ri-
porter láthatatlan, 
hangját is alig hallani 
s ez a tapintatos sze-
mélytelenség hozzá já-
rul ahhoz, hogy a film-
szalagra vett vallomá-
sok őszintén csendülje-
nek fel, valóban úgy 
érezzük, hogy ezek az 
emberek négyszemközt 
a nézővel bizalmasan 
feltárják boldogságuk 
titkait. Az ilyesfajta 
igényesebb riportok lát-
tán a nézőben gyakran 
felmerül az aggály, 
hogy betanult szöveget 
hall. 

A „Gondolatok a bol-
dogságról" azonban hű 
marad a címhez, inkább 
gondolatokat közvetít, 
mint szépen formált 
szófűzéseket, néha csak 
alájátszva a szöveget a 
képnek, mindössze a 
vasutasok című folyta-
tás másodszereplője, a 

vasúti pályán boldoguló 
ükunoka vallomásában 
érződik holmi keményen 
kimódolt „kinyilatkoz-
tatás", amelyet a fia-
tal vasúti tiszt egyetlen 
mosoly nélkül felmond. 
Ügy hat, mint amikor 
egy ünnepélyesen fe-

szes, beállított fénykép-
felvétel megszólal. A 
falun élő és Szolnokra 
bejáró karosszéria-laka-
tos portréjában sikerült 
szerencsés kézzel meg-
fogni és a néző elé ve-
títeni a közvetlenség 
varázsát, kellő egyen-
súlyban tartani a mun-
kahely és az otthon ké-
peit, megtoldva mind-
ezt egy kétperces rész-
lettel, amikor a lakatos 
a szerelőaknában egy 
iparitanulónak a mun-
ka fortélyait magyaráz-
za. Ha lehet költői egy-
szerűséggel és szépség-
gel mondani valamit eb-
ben a környezetben, ak-
kor ez a két perc egy 
kis remekmű. 

A „Vasutasok" című 
filmriport tulajdonkép-
pen egy szakmai nem-
zedékváltás drámája is 
lehetne, apa és fia vall 
ezeken a kockákon, mö-
göttük a már nem élő 
vasutas ősökkel. A két 
szereplő azonban külön-
böző súlycsoportot kép-
visel, emberi magatar-
tásuk és megszólalásuk, 
vallomásuk nyíltsága és 
melegsége között riasz-
tóan nagy a különbség. 
A fiú, mint előbb már 



említettük, egykedvű 
monológot ad elő hűvö-
sen és kiszámítottan, 
míg az apa csöndes mo-
solyaiban, tempós rá-
gyújtásában annyi jó-
ízű, bölcs emberség 
bujkál, hogy valósággal 
lesöpri a képernyőről a 
fiút. Ha csak az öreg 
mozdony-lakatos szólal 
meg, ha az alkotók 
nem erőltetik ezt a két-
szólamú párbeszédet, 
hiánytalan és hiteles él-
ményt kapunk. 

A harmadik riport egy 
mezőgazdászt mutat be. 
Ez a portré tanúskodik 
a leggondosabb szer-
kesztésről, a szöveg és 
a kép ritmusának zenei 
pontosságáról, mégis ez 
az a riport, amely a 
legkevésbé hatásos. A 
vallomástevő túlságosan 
lekerekített, lecsiszolt 
mondatokat használ, a 
kép azonnal rávált az 
alig megfogalmazott 
gondolat tárgyi bizonyí-
tékaira, a képek ily mó-
don illusztrációként 
úsznak be a képernyő-
re. Talán e film hősé-
nek vannak a legponto-
sabban megfogalmazott 
gondolatai a boldogság-
ról s ezt érezhették az 
alkotók, amikor sajátos 
elienpontozási módsze-
rükkel túlhangsúlyozták, 
agyonábrázolták a val-
lomást, kilúgozva őszin-
teségét. Ebből csak egy 
tanmese maradt, amely-
nek tanulságát akár egy 
közmondásban is el le-
hetne rejteni. Például 
ebben: „Ki korán kel, 
aranyat lel." 

BARÖT1 GÉZA 

Műsorajánlatok 
párizsi módra 

Divatot tanulni a franciákhoz járunk. És ha nem is 
utánozzuk őket, megcsodáljuk ötleteiket, ízlésüket. 

Hátha műsorajánlatukból is lehet tanulni? E célból 
vettem tüzetesebben szemügyre tévéújságjukat, a Télé 
7 Jours-t. (Képernyőn megjelenő műsorajánlatuk nincs; 
egyébként is kissé messze lenne a bekukkantáshoz.) 
Egyetlen betet vettem alapul, hogy megf igye l jem, mit 
és miért ajánlanak nézőik f igyelmébe. 

B i z o n y o s f i lmek és tévéjátékok szereplőinek felso-
rolása és tartalma után, megjegyzésként , a Műsorújság és 
a Katolikus Központ javaslatai olvashatók. A Télé 7 
Jours vé leménye áltlában a korbatárra vonatkozik; a 
Központ ezen túlmenően, szűkszavúan bár, de értékel. 

Az adott héten — június 2-től 8-ig — hét műsort ér-
tékeltek: hármat az egyes, hármat a kettes, egyet a 
hármas csatorna műsorából. Nézzük sorjában: Csapda 

Hamupipőkének (francia fi lm, 1965), Az aga testamen-
tuma (a gyengébbek kedvéért: A koppányi aga testa-
mentuma, magyar tévéfi lm, rendező Zsurzs Éva), Gőz-
hajóval a Missislpin (angol fi lm, feliratos, 1935), Egy 
„olyan" nőszemély (angol f i lm, 1959, főszerepben So-
phia Lorennel), Zsákbadugva (francia krimi, 1967), 
Csajkovszkij (szovjet), Antoine és Antoniette (francia 
film, 1947). 

A műsorújság és a Katolikus Központ javaslata há-
rom fi lm esetében megegyező: mindenkinek ajánlják 
az Antoine és Antoniette-et, csak felnőtteknek a Zsák-
badugva és az Egy „olyan" nőszemély című fi lmeket. 
A továbbiakban a Műsorújság képviseli a liberálisabb 
álláspontot: az újság a Csapda Hamupipőkének cimút 
a felnőtteknek és az i f júságnak ajánlja, a Központ 
csak felnőtteknek. A Gőzhajót az újság mindenkinek, 
a Központ viszont megjegyzi , hogy „nem kell felvenni 
a repertoárba", azaz nem fontos megnézni . Ugyanez a 
vé leménye a Központnak a Csajkovszkijról, amelyet a 
műsorújság a fe lnőtteknek és az i fjúságnak is javasol. 
Ugyancsak őnekik ajánlja az újság Az aga testamen-
tumát. amelyet a Központ kifejezetten n e m j a v a s o l 1 
Csak ezt az egyet lenegyet! 

Maga a műsorújság természetesen — feladatához hűen 
— tartalmazza a hét összes f i lmjének leírását. A többit 
mindenféle megjegyzés , ajánlat nélkül. Azon nem cso-
dálkozom, hogy A cirkusz csillagai, a Minden lében két 
kanál vagy a Különleges Ügyosztály — ebből kettő Is 
jutott erre a hétre — nem kap megjegyzést . De azon 
már igen, hogy a szigorú szemű Központnak semmi hoz-
záfűznivalója nincs a Közönséges hóhérok c ímű fran-
cia fi lmhez, amelyben egy pszichiáter a börtön beszé-
lőjében kihallgat egy asszonyt, aki szeretőjével együtt 
kínzott halálra egy tizenhét éves lányt, mert azt hitte 
róla, hogy az ördög hatalmában van!? Vagy a Tanú-
vallomások cimúhöz, amelyben szintén egy pszichiáter, 
ugyancsak egy börtönben vallat két testvért, hogy ki-
derítse melyik az őrült, és melyik az anyagyl lkos. 

Lehet, hogy a francia műsorajánlat „divatos" — meg-
kerüli kényes kérdésekben az állásfoglalást. De kl tudja, 
hogy a koppányi agától miért félti nézői morális ítélőké-
pességét, lelki nyugalmát. 

TORDAY ALtZ 



L á m p a f é n y ben 
Moldoványi József 

több mint 400 filmnek 
volt már szinkronrende-
zője. Most mégis egy, a 
Televízió Dokumentum-
film Osztályán készülő 
filmjéről kérdezzük. 
— 1961-ben „Lámpa-
gyújtás" címmel készí-
tettünk a filmgyárban 

dokumentumfilmet. 
Zemplén megye két 
szomszédos helységében, 
Pusztafalun és Füzéren 
forgattunk a villamosí-
tás idején. Találkoztunk 
iskolásgyerekekkel, rög-
zítettük reagálásaikat a 
róluk készült magnófel-
vételre, beszélgettünk a 
tanácselnökkel. . . meg-
ismertük a két kis falu 
életét. A film utolsó je-
lenetében a kisbíró köz-
zéteszi: kigyulladt a vil-
lany. 

— Mi adta az öteletet 
a mostani munkához? 
— Kíváncsiak voltunk, 
mi történt az elmúlt tíz-
egynéhány esztendőben, 
mi lett a film szereplői-
vel, milyen ú j problé-
mák jelentkeztek a két 
zempléni faluban. Érde-
kesnek látszott a gondo-
lat, de a valóság — mint 
annyiszor — még érde-
kesebbnek bizonyult. 

— Milyen változások-
kal találkoztak ezen a 
második forgatáson? 
— A villany nagy lö-
kést adott a falu fejlő-
désének. Visszahatott az 
anyagi helyzetre, a kul-
turális életre. (Szinte 
minden házban van te-
levízió.) De van a kér-
désnek egy másik olda-
la: amilyen mértékben 
szélesedett a látókör, 
annál inkább elviselhe-
tetlenebbé váltak a 
problémák: a szennye-

zett víz, a rossz utak. Az 
első látogatásunk gyer-
mekszereplői közül 
mindössze hárman ma-
radtak a faluban. A fel-
vételek idejére az or-
szág különböző részeiből 
hívtuk vissza őket. Kí-
váncsiak voltunk első-
sorban arra, mi történt 
velük azóta. A találko-
zón beszélnek magukról, 
és megindokolják, hogy 
miért nem akarnak a 
faluban maradni. Ennél 
a résznél kevesebb szen-
zációt találtunk. Az ér-
dekesebb, a mostani 
gyerekekkel való talál-
kozásunk volt. Iskolai 
dolgozatként kapták a 
feladatot, írják le, mi-
lyen elképzeléseik van-
nak a villany nélküli fa-
luról. Kiderült, ők ter-
mészetesnek vesznek 
mindent, ami a villamo-
sítással együtt járt. Nem 
tudják elképzelni, mi-
lyen lehetett nélküle. 
Terveikről kérdeztük 
őket: legtöbbjük értel-
miségi pályára készül. 
Egyikük sem akar a fa-
luban maradni. 

— Milyen rendezői el-
képzelései vannak a két 
különböző időben föl-
vett dokumentumfelvé-
teleknek az egy filmen 
belüli szintetizálására? • 

— Az új, a Lámpa-
fényben" című filmet a 
a régi felvétellel indít-
juk: amikor megkezd-
ték a villamosítási mun-
kákat a faluban. Utána 
pedig, minden egyes 
komplexumnál, vissza-
idézésként és kontraszt-
képpen, egy-egy snittet 
mutatunk az annak 
megfelelő régi képek-
ből. Mivel az 1961-es 
felvételeknek már arc-

hív értékük is van, mi-
nél többet igyekszünk 
azokból megmutatni. 

— Eddig csak a mos-
tani és a tíz év előtti 
fiatalokról beszélget-
tünk. Az idősebb gene-
ráció is bizonyára meg-
jelenik a filmen. 

— Drámai jelenetei a 
filmnek az öregekkel 
való találkozások. Az 
idős emberek egyedül 
maradnak a faluban. A 
tanácselnök elmondta, 
hogy régen a szocális 
otthon ismeretlen foga-
lom volt, most egyre in-
kább megvan . rá az 
igény. A fejlődés mellett 
ú j problémák és felada-
tok jelentkeznek. Azzal, 
hogy rengeteg új infor-
mációt kapnak, egyre 
inkább úgy érzik, hogy 
kicsi nekik a falu vilá-
ga. De mi lesz akkor az 
idősekkel, ki fog a falu-
ban dolgozni? A füzéri 
tsz zárszámadásán is 
forgattunk. Kiderült, 
hogy az eredmények az 
öregeknek köszönhetők. 

— Mi az oka annak, 
hogy az első filmet a 
filmgyárban, a mostanit 
pedig a Televízió Doku-
mentumfilm Osztályán 
készíti? 

— Az első film a 
„Lámpagyújtás" tízper-
ces volt. A tévében több 
idő áll rendelkezésre, 
mélyebbre lehet ásni, 
jobban ki lehet a témát 
bontani. Persze az sem 
közömbös, hogy hányan 
nézik meg a filmet. Meg 
aztán a moziban min-
denki a nagyfilmet vár-
ja, nem a dokumentum-
filmekért megy be a 
néző. 

GYARMATI KLARA 



Soós Edit és Mádi Szabó Gábor 

Majakovszkij Gőzfürdő című színdarabjának tévéváltozatát Várkonyi Gábor 
rendezte. Operatőr: Illés Sándor. 

Tábori Nóra és Mádi Szabó Gábor (Lippay Ágnes felvételei) 
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