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AZ AVANTGARDE A FILMMŰVÉSZEIBEN 
A PÉCSI JÁTÉKFILMSZEMLE ELÉ 

A REGI SZÉP IDŐK — ELMULTAK 

A Pécsi Játékfilmszemle — és ve-
le együtt természetesen a vitafóruma 
— a magyar film jelentős, sőt 
legjelentősebb lendülete idején jött 
létre. Ez szabta meg jellegét, vitái-
nak alaphangját, sőt az egész vállal-
kozás funkcióját is. Ennek a fi lm-
művészeti lendületnek a nevében 
ugyanis sokkal inkább az eredmé-
nyek megismertetése, sajátosságuk 
feltárása céljából szövetkeztek a 
művészek és a kritikusok, semmint 
a hibák keresése ügyében. 

A régi szép idők elmúltával azon-
ban a művészek (tekintélyük és is-
mertségük teljes súlyával) egyre 
inkább csak műveik védelmével, a 
kritikusok pedig (társadalmi pozi-
ciójuk és megbecsülésük pehely-
könnyűségével) a hibák keresésével 
foglalkoztak. S ezzel a konfliktussal 
— a dramaturgia törvényei szerint 
— megadatott a színjáték, sőt a pro-
lógus lehetősége is. 

MIÉRT JOK A MAGVAR FILMEK? 

Világunkban a filmek rosszaságá-
nak kellene észrevétlennek marad-
nia és jóságának meglepőként fel-
tűnnie. (S valóban a hatvanas évek-
ben sokan nem kis kételkedéssel fo-
gadták a magyar film lendületét.) 
A magyar film — feltételezett rosz-
szaságával — ugyanis nem tér el az 
élet köznapi szférájában előforduló 
egyéb jelenségekétől. Hasonlíthatat-
lanul jobb a magyar film, mint a 
közlekedés vagy a javítószolgálat, 
A filmek ter jedelme nem csökkent 
negyedére és ára nem nőtt négysze-
resére, mint a vendéglátóipar adag-
jaié. Nem keverik benne össze a 
jót a rosszal, mint a piaci áruknál 
stb. S ha a magyar művészet többi 
ágának produktumaihoz hasonlítjuk, 
akkor sincs szégyenkezni valója. 
Újításaiért nem nyúl vissza az ókor-
ba, mint a színház. Nem adja el a 
századeleji festmények másolatát 
mint a képzőművészet. S nem csak 
visszaemlékezésekben és tanulmá-
nyokban létezik mint az irodalom 

jórésze. Sőt még az egyetemes film-
művészethez viszonyítva sincs szé-
gyellni valója, ugyanis az annyira 
visszaesett, hogy nem minősítheti le 
a magyar filmet. 

A többi művészetekkel szemben 
ezt az magyarázza meg, hogy a film-
mel nagyobb tömegek kerülnek kap-
csolatba, mint bármelyik másik mű-
vészeti ággal (moziban és televízió-
ban együtt). A köznapi élet jelensé-
geivel való összevetésnél is van ma-
gyarázat. A magyar film mindehhez 
képest más helyet foglal el a néző 
életében. Ha a vásárló a tizedik üz-
letben kap egy olyan cipőt, amely az 
elképzelthez képest egy számmal ki-
sebb, más színű és háromszoros árú, 
de valamelyest hasonlít a divatos-
hoz és nem válik le rögtön a talpa, 
akkor szerencsésnek ta r t j a magát, 
olyannak, akihez jó volt a sors. Ha 
bemegy egy moziba és hat forintért 
olyan filmet lát, ami nem tetszik 
meg maradéktalanul neki, akkor 
ezt úgy fogja fel, mint a fi lmgyár-
tás ellene való támadását. 

összefoglalva: A filmeket általá-
ban a közönség nevében ítélik el, a 
gyakorlati élet nem kevés (hanem 
nagyon sok) negatív jelenségét pe-
dig az objektív nehézségek nevében 
mentegetik. S ami még fontosabb: 
azzal, hogy minden egyre jobb lesz, 
amit a magyar filmekkel kapcsolat-
ban nem lehet ilyen kereken állí-
tani. 

A KIÜT(TALANSAG) 

Mindennél van tehát valami jobb 
és rosszabb is, az i lyenfajta viszo-
nyításra nem lehet alapozni az íté-
letet, mint ahogy arra sem, hogy 
a filmkereskedelem azt rendel-
je a filmipartól, ami a közönség-
nek kell. Abba kellene már hagyni 
ezt a manipulációt, amit a közön-
séggel — általában — folytatnak a 
filmművészettel kapcsolatban. Ez 
egyre inkább akadályává válik min-
denfa j ta komoly kutatásnak és vizs-
gálódásnak. A művészek saját alko-
tásaikkal szembeni elfogultságával 
nem lehet a közönség ízlését szem-



beállítani. Mind az egyik, mind a 
másik a valódi problémák elleplezé-
sére szolgál. A kulturális fejlődés 
teljes folyamatát — amely a művé-
szek és a közönség megváltoztatá-
sát egyaránt magával hozza — nem 
lehet felcserélni valamiféle kompro-
misszumos megegyezéssel arról, hogy 
az a jó, amit a művészek csinálnak, 
de néha csináljanak olyat is, ami a 
közönségnek tetszik. 

Szembe kell nézni azzal, hogy a 
művészeti alkotásnak objektív tör-
vényszerűségei vannak, s a műalko-
tások nem készülhetnek iskolai 
szemléltető eszközökként. De persze 
az is figyelmet érdemel, hogy a kö-
zönség ízlése, filmértése alakulásá-
nak is vannak objektív törvénysze-
rűségei. Az alkotások és az azokat 
értő, átérző nézők egymásratalálásá-
nál ezeket a törvényszerűségeket 
nem lehet nem létezőknek tekinteni. 
Az egymásratalálás feladatának 
megoldása pedig nem bízható egy-
szerűen a művészekre, sem magára 
a közönségre, sem a kettő találko-
zását közvetítő, forgalmazó és bemu-
tató szervekre. 

A filmművészet esztétikai-művé-
szeti jellegéhez hozzátartozik, hogy 
minden lendülete esetében van egy 
avantgarde vonulata. Ezt — az ú j 
jelenségeket ú j módszerrel ábrázoló 
— vonulatot nemhogy a közönség 
széles rétege, de még viszonylag tá-
jékozott csoportja sem értheti meg 
azonnal és teljesen. Avantgarde nél-
kül viszont lehetetlen a művészet 
fejlődése, lépéstartása a változó va-
lósággal. Minden törekvés tehát, 
amely ezek ellen a művek ellen irá-
nyul, magának a művészetnek fej-
lődése és alapvető társadalmi funk-
ciója ellen is irányul. S ez még csak 
arány kérdése sem lehet, mivel 
egyik művész sem úgy alkot, hogy 
figyelembe vehetné azt, hogy az 
adott évben már elkészült a meg-
engedett számú avantgarde film, te-
hát őneki mást kell csinálnia. 

A problémát azonban nem ez 
okozza. Nem egyszerűen az avant-
garde alkotások léte (mégcsak az 
sem, hogy avantgarde alkotásnak ki-
áltanak ki jószándékú, de művészi-
leg színvonaltalan sőt lapos műve-
ket). Hanem az, hogy az avantgarde 
extrém jelenségként kezelésével ösz-
szefüggően elhanyagolják a filmmű-

vészet ún. második vonalát. Az ösz-
tönzésnek megfelelően mindig szük-
ség volt ún. közönségfilmek gyártá-
sára is. S mivel az avantgarde kí-
sérleteket nem természetesként fo-
gadták el, így a közönségfilmek tel-
jesen a filmművészet perifériájára 
szorultak. Ebbe azonban belejátszott 
az évenként gyártott magyar játék-
filmek igen kis száma is. A film mű-
vészeti követelményeinek, társadal-
mi szerepének anyagilag is meg kell 
mutatkoznia, s a magyar filmgyártás 
nem maradhat meg az örökös évi 
húsz játékfilmnél. Elsősorban azok-
nak a filmeknek kell lehetőséget biz-
tosítani a gyártott mennyiség emelé-
sével, amelyek meg tudják valósíta-
ni a filmművészet avantgarde vonu-
lata eredményeinek áttételét a kö-
zönség differenciáló képességének 
megfelelő művekbe. A film nemcsak 
megismerési, hanem hatástevékeny-
ség is, s egyik ugyanúgy megköve-
teli a kísérletezést, mint a másik. 
Tehát a másik faj ta kísérletezésnek 
is teret kell adni. Egy sor filmmű-
vészetet (legjellegzetesebben az ame-
rikait) nem a remekművei fogadtat-
nak el elsősorban, hanem azok az 
alkotásai, amelyek még viszonylag 
magas színvonalon, de mégis a kö-
zönség szélesebb rétegéhez szólóan 
képesek közvetíteni éppen a kiemel-
kedő alkotások, az avantgarde fil-
mek művészeti eredményeit. A ma-
gyar filmművészet az alkotásoknak 
ezzel a változatával alig rendelke-
zik. A második vonal alkotói kény-
szerűen és kiérdemelten a szakmai 
megvetésnek vannak kitéve. Mint-
ha más ügyet szolgálnának (egysze-
rűen csak üzletit), mintha tevékeny-
ségüket el lehetne választani a film-
művészet egészétől, mintha avant-
garde áramlat lehetne önmagában. 

Ez összefügg egy még súlyosabb 
problémával. Az avantgarde művek 
— mint kísérletezés, keresés ered-
ményei — nem feltétlenül remek-
művek is egyben. A művészet élvo-
nalába őket — általában — ú j ten-
denciájuk és nem a tökéletes meg-
valósítás emeli. A magyar filmmű-
vészetben azokból a hiányosságok-
ból, amelyek az avantgarde kísérle-
tező-kereső műveit kezdetben szük-
ségszerűen jellemezték — egyes mű-
vészek tehetségének hiányosságai 
folytán — állandósult gyakorlat lett, 



amellyel kapcsolatban ugyanolyan 
elismerést várnak, mint amilyet a 
valóban avantgarde filmek érdemel-
tek ki — jóllehet rosszul megcsinált 
epigon alkotásokról van szó. S ha 
ehhez még a közönségfilmek elíté-
lése is járul azok részéről, akik film-
készítési képességeiket — néhány 
divatossá vált tematikai mozzanaton 
túl — semmivel sem igazolták, ak-
kor nemigen lehet kedvező alkotói 
légkörről beszélni. Az itt igazán he-
lyénvaló tisztázó viták pedig vissza-
szorulnak a művészek tekintélye és 
híveik manipulációja által. 

ÁLLJON MEG A MENET? 
Gyarmathy Lívia Álljon meg a 

menet című filmje — több más mel-
lett — konstatálta, hogy Önmagunk 
ünneplése sokszor nemcsak a problé-
mákat takarja el, hanem azt is, aki-
nek nevét vagy munkáját az ün-
neplés alkalmához felhasználják. Ez 
a sok ünneplés, (amely tárgya volt 
már Gazdag Gyula Hosszú futásodra 
mindig számíthatunk című filmjének 
is) nyilvánvalóan valami helyett, 
valaminek a pótlására van hivatva. 
(Meglepően kevés tudományos kon-
ferencia van például a magyar film 
problémáiról, de viszonylag sok fó-
rumon szerepel a magyar film egy 
ünnepélyes megnyitó beszéd és zár-
szó között.) Az Álljon meg a menet, 
a maga valóságos probléma-érzé-
kenységével, az ellentmondások fel-
tárásával, a jelenségek mélyreha-
tolásával visszautal azokra a fil-
mekre, amelyek a közelmúltban 
hasonló törekvésekkel tűntek ki. 
Elegendő 1972-ből kiemelni néhá-
nyat: Gaál István Holtvidék, Fábri 
Zoltán Plusz mínusz egy nap, Kar-
dos Ferenc Petőfi '73, Gábor Pál 
Utazás Jakabbal, Kézdi Kovács Zsolt 
Romantika, Zolnay Pál Fotográfia 
stb. 

Az elmúlt év magyar filmművé-
szeti alkotásainak egy vonulata te-
hát kétségtelenül képet adott arról 
a keresésről, amelyet az eszmék b i -
zonyos szegényessége és általános-
sága szült a cselekvésre vágyókban, 
akik érzékelik az ellentmondások 
konfrontációjának elkerülhetetlen-
ségét, de kitörési, cselekvési kísér-
leteikkel nem találhatnak rá a meg-
felelő útra a társadalmi szituáció 
ellentmondásainak nyílt válalása, az 

ennek nyomán kikristályosított esz-
mék, cselekvési program nélkül. Ez 
már nem egyszerűen a valóság el-
lentmondásosságának konstatálása, 
amit a magyar filmművészet szeren-
csésen már korábban is megtett. 
Még kevésbé az ezzel az ellentmon-
dásossággal tehetetlenül, meghason-
lottan szembenálló hősök pozitívvá 
emelése, amelyet a magyar film 
szintén korábban, de szerencsétlenül 
mutatott meg (ami azonban nem je-
lenti azt, hogy nem volt valóság-
alapja az ilyen képnek). Az 1972-es 
év fenti alkotásaiban éppen a cse-
lekvésre való készség érzékeltetése 
és a változás szükségességének meg-
mutatása volt a jelentős, pontosab-
ban a megfelelő cselekvési program 
hiányának, az eszmék szegényessé-
gének feltárása, amely nélkül a cse-
lekvésre kész hősök nem kapcsolód-
hatnak a valóság megváltoztatásá-
nak feladatához. 

A magyar filmnek 1973-ban ta-
lán (az Álljon meg a menet lelep-
lezése mellett) ennek a bonyolult-
ságnak feltárása a legreménytkel-
tőbb tendenciája. A publicisztika 
gyakran hajlamos a dolgok és a vi-
szonylatok leegyszerűsített tárgyalá-
sára, amelyben a kívánatos maga-
tartások úgy szerepelnek mint meg-
oldandó és mindenki által megold-
ható elemi példák. A magyar film-
nek az a törekvése, hogy emberi-
társadalmi teljességben ábrázolja az 
ellentmondásosságot — szembené-
zetve velük —, a leghelyesebb orien-
táció. Természetesen a korábbi naiv 
nézetekhez hasonlóan nem kell azt 
hinni, hogy a filmművészet egyedül 
pótolja a politikai, a társadalmi cse-
lekvés egészét. Még a szükséges esz-
mék létrehozásában is csak igen kö-
rülhatárolt részt vállalhat, de hogy 
mozgósít erre, az kétségtelen. 

Mindennek nyomán talán kimond-
ható, hogy a magyar filmművészet 
általában való támogatásánál is ha-
tásosabb lenne a konkrét esztétikai 
elemzések alapján meghatározott 
tendenciák támogatása eszmeileg és 
anyagilag egyaránt Máskülönben a 
magyar filmművészetben a helyi és 
csoportérdekek ellentmondásba ke-
rülnek a közérdekkel. Egy játék-
filmszemle fórumának erre a ve-
szélyre is fel kell figyelnie. 

NEMES KAROLY 



Tűzoltó utca 25 
Oly sokszor írtuk le Szabó István-

ról kritikáinkban, hogy lírikus al-
kat, szinte már gyanúba kevered-
tünk: mást nem tudunk mondani 
róla; naiv álmok, kamaszos vágyak, 
hiszékeny gyermekkori boldogság és 
csúnyán megrontott emlékek kissé 
szecessziós, érzelmeskedő költője; 
szereti az enyhén ironikus grotesz-
ket, szívesen eljátszogat szürrealis-
ta képek szelídebb fajtáival; kicsit 
bájital neki a múlt, melynek keserű 
cseppjeitől mámoros lesz, de sosem 
annyira, hogy belefeledkezzék: min-
dig megőriz annyi józanságot, hogy 
álmait célja felé terelni tudja. 
Ezenkívül — ahogy filmes berkek-
ben mondani szokták — azok közé 
a szerencsések közé tartozik, akik 
„kamerával a kezükben" születtek: 
könnyedén kezeli a formákat, kitű-
nő stüusérzéke van; csupa csillogó 
tulajdonság melyet a kritika min-
dig készséggel elismert, de mélyebb-
re ható elemzésre könnyűnek is ta-
lált. 

Mint lírikust, inkább a dráma 
érzelmi színei foglalkoztatták, sem-
mint nyers konfliktusa; nosztalgia a 
dráma előtti, boldog harmóniának 
képzelt állapot iránt, s fanyar-kese-
rű csalódottság a dráma után. Ez a 
kép már első játékfilmjében, az Ál-
modozások korában jelentkezett. És 
még valami: a hirtelen, előkészítet-
len kijózanodás az emlékekből, a 
nosztalgia bágyasztó érzelmeiből, a 
tettre kész, friss racionalitás. Első 
filmjében mesteri megoldást talált 
e váratlan fordulatra: emlékezetes 
az utolsó kép, amikor a telefonköz-
pont hajnalban — telefonos lányok 
csicsergő hangján — rászól a film 
hősére, s egész nemzedékére: Tes-
sék felébredni! 

A telefonközpont azóta nem szól, 
de az okos intelem mégsem marad 
el Szabó István filmjeiből, ő maga 
ébreszti magát, miután persze újra 
és ú j ra visszaesik az „eredendő 
bűnbe", mert a gyermekkor kísértő 
álmai, a kamaszkor csalódásai, a 
nyugtalan emlékek nem maradnak 
el, s mindeddig nem is halványul-
nak. Sőt, legújabb filmjében, a Tűz-
oltó utca 25-ben ú j fénnyel lobban-

nak fel, hogy szinte az alapkonflik-
tust is megvilágítják, bár bőven ter-
mő szürrealista álomrészletek, tet-
szetős formajátékok most is szemér-
mesen takargatni igyekeznek. Hoz-
zájárul ehhez Szabó István — nem-
csak mint rendező, hanem mint 
filmjének írója is, — bő kézzel szét-
osztva egy ház lakói közt a maga 
gyötrő álmait, sebeket hagyó emlé-
keit, gyermekkori félelmeit, meg-
aláztatását, s mind e mögé rejtve, 
szinte csak epizódfiguraként, gyer-
meki énjének alakját, a ház minden 
kínzó álmának igazi gazdáját. Mert 
bár e nevezetes ház topográfiailag 
pontosan körülírt, lakói — feltéte-
lezés szerint — ma élő emberek, 
akiknek még titkos sugalatta! irá-
nyított álmai is reálisan indokoltak: 
tikkasztó nyári éjszaka, motorok za-
ja, robbantások, a környék házainak 
bontása, — aligha tévedünk, ha ezt 
a házat és lakóit mégsem keressük 
a valóságban, hanem azok alatt a 
szorongó álmok alatt, melyek egy 
megfélemlített gyermekkorból visz-
szakísértenek. És semmivel sem vál-
nak kevésbé szubjektívvé azzal, 
hogy most egy egész ház kollektí-
ven álmodja őket. 

A téma, a társadalmi történés te-
hát, sok hasonlóság alapján a kör-
nyezet is, az előző filmékből, az 
Apából és a Szerelmesfilmből visz-
szatér, de — s ezt mindenképpen el 
kell ismerni — új szemszögből, más 
megvilágításban, s tompítottabb ér-
zelmi lírával, drámaibb tónusban. A 
kiindulópont, az indíték persze 
ugyanaz: egy életre szóló megráz-
kódtatás, trauma, megaláztatás és 
szorongás keresi objektivációját; he-
lyét és okozóját a reális világban, 
igazolását a történelemben. Az apá-
ról szőtt csillogó legenda összeomlá-
sa, s a tiszta kamaszszerelem meg-
csalatása után, most a Tűzoltó-ut-
cai ház képzeletből felrajzó lakóin 
volt a sor, hogy mint szemtanúk bi-
zonyítsák, a gyermeken elkövetett 
sérelem, jóvátehetetlen megalázta-
tás, minden szorongató következmé-
nyével valóságos; a gyermek kételye, 
félelme, haragja a világra jogos. 
Mert a gyermek haragszik a világ-
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ra, s a felnőtt szeretni akarja. Ez az 
az átlírizált drámai konfliktus, me-
lyet Szabó István filmjei bevilágí-
tanak. Ha a jóvátehetetlen sérelem 
rokon visszhangra .találna valahol 
valakiben, szorongó emléke vissza-
csúszna oda, ahova az egyre távo-
lodó idő utasítaná. 

Ezért kell a Tűzoltó utcai ház-
nak, e rekkenő nyári éjszakán, har-
minc évvel a háború, a nyilasura-
lom, a borzalmas fasiszta emberva-
dászat, a megalázás, megszégyenítés 
után, kollektíven ugyanazt álmod-
nia. Ezért idéződnek meg a régen 
halottak, s az azóta messze költö-
zöttek is erre az éjszakára, hogy az 
életben maradottakkal együtt — hi-
szen valamennyien a képzelet s a fá-
tyolos emlékezet közös szülöttei — 
újra átéljék a rémnapokat, elmond-
ják kis életbölcsességüket, vigaszai-
kat, tanácsaikat, újra eljátsszák hő-
siességük vagy éppen gyávaságuk, 
mohó önzésük vagy nagylelkű ön-
feláldozásuk, s nem kevesen aljas-
ságuk kis epizódjait. Álmuknak 
nincs egyéni arca; akárcsak a ház 
folyosóin, nyitott ajtain, úgy oson-
nak át egymás álmaiba, s folytatják 
ott ugyanazt, mit egy másik álom-

ban, féléber emlékezetben elkezd-
tek. E szerteburjánzó vad álombo-
korból talán csak egyedül az anya 
szelíd, szenvedő alakja vehető ki 
tisztán, az ő sorsa bontakozik ki 
halk, tragikus színeivel; szembeál-
lítva a történelem fenyegető reali-
tásával 

Mert ebben a burjánzó álombo-
korban, amelyben az idő nem tartja 
be önnön törvényeit, különös módon, 
a történelem mégis szigorú kronoló-
giája szerint folyik, s nemcsak úgy 
általában^ hanem szinte napról-nap-
ra, legköznapibb eseményeiben is. 
Mintha ezzel is hangsúlyozni akar-
ná áthatolhatatlanságát, realitásának 
súlyát a higanyszerűen szétguruló 
álmokkal szemben. S éppen mert ily 
precíz, józanító időrendje van a néha 
szürreális képekig merészkedő ál-
mok közepette, hirtelen zavart, s 
gyanút is kelt az emberben ez utób-
biak valódiságát és jelentését illető-
en. Mintha csak azt követelné tő-
lünk, hogy a múltat — akár a kö-
zös múltunkat is — úgy álmodjuk 
meg, ahogy azt az iskolás történelem-
könyvékben olvashatjuk. Szubjektív 
világunkon belül még ébren sem va-
gyunk erre képesek. Az egyik oldalon 



tehát a ház nyomasztó, félelem és re-
mény irányította, öntörvényű drámai 
világa, mely csak a szubjektív időt 
ismerheti, s amelyet költői képzelet-
tel, feszültséggel, érzelmekkel telí-
tetten teremt meg a rendező, — a 
másik oldalon az objektív világ, a 
történelmi realitás, sajnos, csak il-
lusztratív képekkel, sablonökkal jel-
zett kronológiája. Sem drámai erő-
ben, sem az ábrázolás mélységében 
nincs arányban e két világ Szabó 
István filmjében.; az egyik oldalon, a 
szubjektíven, álmokban megjelenítve 
ott a fájdalmas kiáltás, a valódi él-
mény, költői képzelettel alkotott jel-
kép; a másikon puszta racionalitás, 
tanáros precizitás és okosság. Végül-
is ez a hideg okosság lehűti a drá-
mát, befagyasztja az álmokat, elve-
szi sajátos jelentésüket. Képzelettár-
sítási öntörvényűk szinte már tech-
nikai-dramaturgiad fogássá degradá-
lódik, hogy — mert itt már tartalom 

és forma kapcsolata is meglazul — 
végül is néhány fantáziátlan, sablo-
nos képben, pedáns pontossággal a 
történelmi valóságra emlékeztessen. 
Szükségtelenül, mert a ház félelem-
mél teli, fullasztó, kínzó álmai ma-
gukban is többet árultak el a múlt-
ból, mint a közéjük csempészett pe-
dantéria. 

Az álom- és emlékezésforma Szabó 
István legutóbbi három filmjében 
szinte kizárólagosan uralkodó; s az 
Apá-ban illeszkedik a legharmoniku-
sabban össze az objektív világgal, a 
társadalmi ábrázolással. De ennek az 
elemzése is ott a legmélyebb. S ép-
pen ezzel maradt adós a Tűzoltó utca 
25, ezért nem kerülhette el a sab-
lonokat. A rendező itt nem tudta 
szervesen egybeilleszteni az álom 

Jelenet a filmből 
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és valóság világát, s ez utóbbiban 
nem elég elmélyült, s bizonytalan is 
lévén, nem merte vállalni saját szub-
jektivitását. így meg kellett eléged-
nie a művészi általánosítás helyett a 
puszta „ez történt" történelmi általá-
nossággal. Pedig az alapot képező 
személyes és megoldatlan drámája 
ebben a filmjében jelentkezett a leg-
érettebben, itt kísérti legkevésbé a 
szentimentalizmus, lírája férfiasabb, 
képzelete átfogóbb, művészi eszközei 
— ha hordoznák is magunkban ide-
gen hatásokat — gazdagabbak, mint 
korábban. Mindez bizonnyal elegendő 
lett volna egy emlékezetes, szép film. 
s egy igaz és nagy dráma megalko-
tására, ha az író és rendező Szabó 
István éppúgy vállalja önmagát a 
valóság mélyebb ábrázolásában is, 

mint azt szubjektív — képzeleti vilá-
gában teszi. S akkor túl jutna a foly-
ton kísértő, s már harmadik filmjé-
ben visszatérő témán is. 

Az operatőr Sára Sándor kitűnő 
munkát végzett, a tőle megszokott 
módon; képei mozgalmasságával és 
plaszücitásával, helyenként groteszk-
be hajló iróniájával, meghökkentő 
arc-tanulmányaival nagyban hozzá-
járult a film sajátos atmoszférájának 
kialakításához. Szemmel láthatólag ő 
is kedvetlen volt az illusztratív sab-
lonképek felvételeinél. A rendező 
erős kézzel fogta össze a népes szí-
nészgárdát, stílust kölcsönözve játé-
kuknak; egyéni kiemelkedés nélkül, 
— mint együttes — jó alakítást nyúj-
tottak; a naturszereplők is. Talán 
csak Lucyna Winnicka volt halvá-
nyabb az anya szerepében, mint 
ahogy tehetségéből és színészi rutin-
jából tellett volna, de érezhetően bi-
zonytalanul mozgott a számára ide-
gen, más ritmusú 'környezetben. 

HEGEDŰS ZOLTÁN 
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PESARO '73 
KIKÜLDÖTT MUNKATÁRSUNK BESZÁMOLÓJA 

Milánóból Pesaro félé a gyorsvo-
naton lopva beleolvastunk idegen 
útitársaink újságjaiba: nyolchasábos 
főcímek az aznap történt chilei ka-
tonai puccsról. Természetes, hogy 
egy ilyen tragikus .világpolitikai for-
dulat döntően befolyásolja a pesarói 
fesztivál hangulatát ; első nap dél-
után a vetítések helyett a város főte-
rén rendezett tiltakozó nagygyűlésen 
vesz részt a fesztivál közönsége: Pe-
saro kommunista polgármestere 
szenvedélyes szavakkal ítéli el a ka-
tonai államcsíny szervezőit. A vetíté-
sek végén rendezett vitákon is első-
sorban a latin-amerikai országok 
problémái dominálnak; Linó Micci 
ché, a fesztivál igazgatója megindult 
hangon jelenti be egyik este, hogy 
Miguel Littin, a f iatal chilei rendező 
— akinek Az ígéret földje című fi lm-
jét a fesztivál utolsó napján vetítet-
ték volna — m á r nem érkezett meg 
Pesaróba, és nyilván hírt sem adha-
tott magáról. 

Mark Rappaport : Esetleges kapcsolatok 

A határozottan baloldali karakterű 
pesarói Mostra szinte fennállása óta 
egyik legfontosabb fóruma a haladó 
latin-amerikai filmeseknek, akiknek 
alkotásai idén is meghatározó szere-
pet játszottak a vetítéseken és az 
azokat követő vitákon. Chile mellett 
Kuba, Venezuela, Argentína, Panama 
haladó filmeseinek munkái alkották 
a fesztivál latin-amerikai „blokkját"; 
s a Mostra egészének szervezési el-
veire jellemző, hogy részben tema-
tikus, illetve nemzeti blokkokból állt 
a műsor. Csaknem tucatnyi film ho-
zott hír t az Egyesült Államok úgyne-
vezett „független" ellenzéki filmesei-
nek törekvéseiről, s az egyetlen na-
pon levetített három különböző jel-
legű film adott — minden bizonnyal 
hiányos, mégis tanulságos — képet 
egy olyan, számunkra úgyszólván is-
meretlen nemzeti f i lmgyártás jelen-
legi helyzetéről, mint a portugál. A 
hagyományos európai filmművésze-
tek közül a szervezők teljesen mel-
lőzték például az olasz és a francia 
filmeket, nyilván abból a meggon-
dolásból, hogy ezek széles körben 
ismertek, s a pesarói fesztivál — 
amely tudvalevőleg nem oszt dí ja-
kat, nem rendez sz tárparádét s mel-
lőzi az összes mondén fesztiválkül-
sőségeket — elsősorDan sajátos nem-
zetközi filmszemináriumot kívánt 
létrehozná az Adria-parti kisváros-
ban. 

Ami a tucatnál is több egyesült 
államokbeli „új", „független" vagy 
„ellenzéki" filmet illeti, ezekben sa j -
nos nyoma sincs mindannak a tar-
talmi és formai eredetiségnek, amely 
jó néhány évvel ezelőtt olyan reve-
láló hatást kölcsönzött a New York-i 
iskola legjobb alkotásainak. Az itt 
látott amerikai filmek kétharmada 
rokonszenves szándékú, s fontos tár-
sadalmi problémákat bíráló szenve-
déllyel taglaló dokumentumfilm — 
formailag azonban semmiben sem 
lépnek túl egy átlagos, hazai televí-
ziós dokumentumfilm művészi kere-
tein. Ilyen például a Nálunk törté-
nik című félórás in ter júf i lm (rende-



Jim McBride: Glen és Randa 

zője Amalie Rotsohild) az amerikai 
abortusz-törvényről, amely eleve kér-
désessé teszi a nők valódi egyenjogú-
ságát a szerelemben, és amely lehe-
tetlenül megalázó, sőt tragikus hely-
zetekbe kényszeríti a nőiket (szinte 
Karinthy Ferenc majdnem húsz év 
előtti darabjának, az Ezer év-nek a 
szituációiról beszélnek az amerikai 
lányok és asszonyok a vásznon); s 
ugyancsak a női egyenjogúság ellent-
mondásairól vallanak a megkérdezet-
tek Júlia Reichert és James Klein 50 
perces interjúfilmjében, amelynek 
címe: Asszonnyá válni... Voltakép-
pen ugyanehhez a „feminista film"-
áram,lathoz sorolható Peter Lilien-
thalnak a nyugatnémet televízió szá-
mára Amerikában forgatott egyórás 
dokumentumfilmje, a Shirley Chis-
holrn az elnökségért, amely egy kö-
zépkorú színes bőrű amerikai asszony 
választási kampányát követi nyo-
mon. Shirley Chisholm az első fekete-
bőrű nő, akit az amerikai kongresz-
szus tagjává választottak, s aki a 
filmen megörökített háromhetes vá-
lasztási körútja során — Nem York-
ban, Miamiban, Kaliforniában — a 
színesbőrűek és a nők jogaiért emel-

ve szót, a legkülönfélébb előítéletek-
kel találja magát szemben: a fehé-
rek azért támadják, mert fekete bőrű, 
a feketék azért, mert nő, a nők azért, 
mert nem hajlandó kizárólagosan a 
nők érdekeit képviselni. 

Az általában szakszerűen elkészí-
tett és érdékes amerikai dokumen-
tumfilmekkel ellentétben az „ellen-
zéki" amerikai játékfilmeket részint 
az amatőrizmus, részint az elvont for-
mai kísérletezés jellemezte. A fiatal 
Jim McBride filmje, a Glen és Ran-
da egy feltételezett ökológiai kataszt-
rófa utáni időszakban játszódik va-
lamely dzsungellé vadult vidéken, 
ahol egykori luxusautók roncsai kö-
zött, a történelem előtti korok pri-
mitív módján él a filmben szereplő 
fiatal pár, akik a hajdani civilizá-
cióról álmodoznak és elindulnak egy 
távoli, megálmodott és remélt Met-
ropolis felé, amely állítólag szintén 
túlélte a világméretű ka tasz t rófá t . . . 
Hasonlóan műkedvelő szintű filozo-
fálgatás és valami nagyon absztrakt, 
renkívül áttételes társadalombíráló 
szándék szülte a másik amerikai 
produkciót, Mark Rappaport Eset-
leges kapcsolatok című filmjét. A 



cím tökéletesen illik a több tételből 
álló, feliratos alcímekkel elválasz-
tott másfélórás filmhez . . . 

A markánsan elkötelezett, forradal-
mi szándékú politikai filmek azt a 
régi és nálunk is sokszor megvitatott 
problémát elevenítették fel — s ez a 
téma vált hajnalba nyúló viták tár-
gyává ismét itt Pesaróban — amelyet 
az alapfökú egyetemi esztétikai sze-
mináriumokon „a tartalom és forma 
dialektikus egysége" címszó alatt 
szoktunk volt analizálná. 

Két, szándékát és céljait tekintve 
nagyon is rokon, formailag viszont 
teljesen különböző jellegű film kép-
viselte a lehetséges legszélsőségesebb 
megoldásokat a haladó politikai mon-
danivaló kifejtésében. Az egyik egy 
kétórás argentin játékfilm — címe 
Az árulá —, amelyet a Oine de la 
Base elnevezésű kollektíva készített, 
tagjai — a kommüniké szerint — 
forradalmár argentin filmesek, szí-
nészek, gyári munkások és diákok. A 
történet középpontjában egy argentin 
szakszervezeti vezető áll, aki kezdet-
ben gyári munkásként bátran kép-
viseli munkatársai érdekeit, ám, 
amikor szákszervezeti vezetővé vá-
lasztják, eladja magát a munkálta-
tóknak s fokozatosan kapitalista po-
litikai hatalmassággá válik. A pesa-
rói közönség és a kritikusok zöme 
természetesen egyetértett a film tar-
talmi mondanivalójával, amely nyil-
ván valóságos latin-amerikai (sőt: az 
egyesült államokbeli szakszervezeti 
korrupcióról szóló hírek szerint nem-
csak latin-amerikai) politikai problé-
mákat tár fel, ám joggal vetették az 
alkotók szemére, hogy szerkesztés-
módját, kifejezési eszközeit tekintve 
filmjük a hollywoodizmus módsze-
reire emlékeztet: a kommersz ka-
landfilmek fordulatait elegyíti a kis-
sé sematikus és túlságosan direkten 
didaktikus politikai agitációval. 

Ellentétes formai megoldást vá-
lasztott a német származású, Olaszor-
szágban élő Jean-Marie Straub, aki 
Daniele Huillet-vel közösen készí-
tette — Bertolt Brecht Julius Caesar 
úr ügyletei című regénye nyomán 
— a Történelmi lecke című másfél 
órás színesfilmet. Nyilvánvaló az al-
kotóknak a mozinéző szokványos be-
idegződéseit, hagyományos elvárásait 
provokáló szándéka: a film kezdetén, 
jó 10—15 percen át nem látunk egye-

bet, mint egy fix kameraállással pre-
mierplanban felvett kilométerórát és 
sebességváltót: egy autó belsejét, 
amely csigalassúsággal manőverezik 
az idegtépő római csúcsforgalomban. 
A következő képsorban az autó uta-
sa — a „Kérdező": egy mai fiatal-
ember — egy elegáns villa kertjében 
hallgatja a római patrícius-jelmezbe 
öltözött öregúr, a „Bankár" elbeszé-
lését: egy hallatlanul érdekes és in-
telligens történelmi leckét Julius 
Caesar koráról, vagyis lényegében 
arról, hogyan jött létre az antik de-
mokrácia, miként határozták meg a 
korabéli tőkések gazdasági érdekei a 
politikai fordulatokat, vagyis hogyan 
keletkezett az ókori imperializmus. 
Engels gazdasági-történelmi elemzé-
seiből is merítve s a jelenkori gaz-
dasági-politikai viszonyokra is érvé-
nyes tanulságokat sohase kimondva, 
de mindvégig markánsan érzékeltet-
ve — Straub filmje válóban komp-
lex és meggyőző történelmi lecké-
vel szolgál a nézőnek. De túlságosan 
is leckeszerűen. A Straub .filmjé-
ről folytatott vitában joggal merült 
fel a kétely, hogy akiket valóban és 
mélyen érdekelnek ezek a bonyo-
lult történelmi-politikai problémák, 
azok talán szívesebben olvasnák el 



könyvalakban mindazt, amit a film-
vászonról hallottak. Straub elmon-
dotta, hogy elsősorban televíziós köz-
vetítésre szánta filmjét; s ha arra 
gondolunk, milyen kedvező visszhan-
got keltett néhány hasonlóan elmé-
lyült és komplex — ám éppily kevés-
sé „látványos" — történelmi-ismeret-
terjesztő film a magyar televízióban 
is nemrégiben, akkor valószínű, hogy 
ennek az „antifilmes" módszernek is 
megvan a maga létjogosultsága. 

Hagyományosabb, de rendkívül 
expresszív formában idézték fel az 
emlékezetes 1961-es Playa Giron-i 
amerikai invázió visszaverésének tör-
ténetét a Giron című kubai film alko-
tói, Manuel Herrera és Julio Garcia 
Espinosa. A résztvevők és szemtanúk 
megszólaltatásának inter fú-képso-
rait részben dokumentumfotók, rész-
ben rekonstruált játékfilm-jelenetek 
váltják a vásznon. Hatásos és meg-
győző politikai dokumentum-film a 
venezuelai Carlos Rebolledo alko-
tása, a Venezuela, három időszak, 
egy 93 éves szegényparaszt sanyarú 
életéről s ennek kapcsán Venezuela 
közelmúlt történelméről, feltárva a 
természeti kincsekben — elsősorban 
kőolajban — gazdag országban ural-
kodó tömeges nyomorúság gazdasá-
gi-politikai okait; a külföldi monopó-

liumok hazai kiszolgálóinak cinizmu-
sát. 

Elgondolkoztató tanulságokkal 
szolgált a társadalmi-politikai hely-
zet és az adott ország filmművésze-
tének sajátosan szoros összefüggésé-
re a Pesaróban vetített három por-
tugál film. Mintha a harmincas-
negyvenes évek magyar filmgyártá-
sának, illetve irodalmának portugál 
változatait láttuk volna a vásznon. 
A Vilarinho das Furnas című doku-
mentumfilm a címbeli elmaradott kis 
falu életének szociografikus szándé-
kú feldolgozása; Antonio Campos 
rendező a harmincas évek magyar 
falukutató mozgalmára jellemző 
társadalombíráló szenvedéllyel vall 
a Viharsarokban vagy a Puszták 
népében leírtakhoz hasonló — mai 
portugáliai állapotokról. 

Mindezeken kívül? Láttunk egy 
eléggé markáns stílusban megfogal-
mazott és nem érdektelen lengyel 
filmet (Grzegorz Krolikiewicz: 
Részről részre) egy harmincas évek-
ben történt bűnesetről; egy megkapó 
részletekben bővelkedő szovjet fil-
met (Nyikoláj Mascsenko: A ko-
misszárok), amely a NEP-korszak-
ban játszódik és őszinte képet rajzol 
azokról a kétségekről, és vitákról 
amelyeket e sajátos történelmi sza-



Nyikoláj Mascsenko: A komisszárok 

kasz belső problémái a forradalom 
legkövetkezetesebb harcosai körében 
is előidézték; s végül egy nagyon 
szépen fényképezett japán filmet 
(Yo&highighe Yoshida: Statáriális 
törvény) egy 1936-ban történt tokiói 
államcsíny-kísérletről, amelyet azon-
ban — a japán történelem alapos is-
meretének hiányában — az európai 
néző aligha képes .minden részleté-
ben nyomon követni. 

Végül a Pesaróban bemutatott ma-
gyar film. Mészáros Márta Szabad lé-
legzet-e a már említett „feminista'' 
filmek tematikai blokkjához kapcso-
lódott, élénk és kedvező visszhangot 
keltett. Talán a legjellemzőbb vé-
lemény Ugo Casiraghi-é, aki a kö-
vetkezőiket írta az Unitában: „A nő-
felszabadítás témakörével foglalkozó 
számos film közül a legérdekesebb 
nem az amerikai vagy a nyugatné-
met független filmesektől érkezett, 
hanem Magyarországról. A Szabad 
lélegzet nyíltan, és őszintén feltár-
ja a szocializmus néhány fontos 
és valóságos problémáját, konkrétan 

a fiatal munkások és a diákok közöt-
ti eltávolodást, és bizonyos ex-mun-
kások kispolgári ízlését és aspiráció-
it." Jur i j Jurenyev, a neves szovjet 
esztéta és filmtörténész csaknem azo-
nos szavakkal méltatta a filmet, 
mondván, hogy „olyan reális és ak-
tuális társadalmi problémát vet fel, 
amelyre feltétlenül oda kell figye-
n i " 

A pesarói Mostra záróestjét ismét 
Chilének szentelték a szervezők; Mi-
guel Láttin f i lmje helyett — amely a 
katonai államcsíny miatt nem érke-
zett meg, — Danilo Trelles a politi-
kus Allende immár történelmi alak-
ját megörökítő Elnök elvtárs című 
kitűnő dokumentumfilmjét, valamint 
egy kollektív chilei alkotócsoport 
Amikor a nép felébred című művét 
tűzték műsorra; s e filmek a Chilé-
ből óráról órára érkező híradások 
nyomán drámai hatást keltettek, szo-
lidaritási tüntetés színhelyévé változ-
tatva a fesztivál vetítőtermét. 

ZSUGÁN ISTVÁN 



Jelenet Szörény Rezső: Idegen arcok című filmjéből 

Magyar filmek az év végén 
Elérkeztünk az év 

utolsó negyedéhez, 
amelynek kiemelkedő 
filmeseménye az idén 
újra megrendezendő 
magyar filmek pécsi 
szemléje. Egyrészt ott, 
másrészt Budapesten 
több ú j magyar film be-
mutatójára számítha-
tunk s még több van 
forgatás alatt, vagy vég-
zik raj ta az utómunká-
latokat, hogy 1974-ben a 
közönség elé kerülhes-
senek. 

Mind a Hunnia, mind 
a Budapest Filmstúdió 
várható filmjeinek te-
matikája igen változa-
tos, a drámától a komé-
diáig, a musical-tói a 
szatíráig szinte min-
denfajta közönség- és 
művészi igényt kielégíte-
nek — pontosabban: a 
filmek még készülőben 
lévén, csak remélhetjük, 
hogy kielégítenek. 

Első nagyjátékfilmjé-
vel jelentkezik Szörény 
Rezső — az Idegen ar-

cok-kai. A film témáját 
egy, joghallgatókkal 
folytatott beszélgetése 
sugalmazta. A rendező 
megismerkedett napló-
jegyzeteikkel, melyek-
ben a büntetésüket le-
töltött fiatalok problé-
máit, nehézségeit vizs-
gálták: a társadalomba 
való beilleszkedésük le-
hetőségeit. 

— Filmem — mondta 
Szörény Rezső beszélge-
tésünk során — nélkü-
löz minden tárgyi vo-
natkozást a valóságra. 
Nem dokumentumfilm 
— képzelt történet egy 
Aszódról szabadult fia-
talemberről. Tulajdon-
képpen arról akartam 
filmet készíteni, hogy 
vajon közös nyelvet 
használhat-e, megérthe-
ti-e egymást egy állami 
gondozott, majd börtön-
viselt fiú és két, ra j -
ta segíteni akaró egye-
temista. A diákok hu-
manisták, jószándékú-
ak. megértők és — 

mégsem találják meg a 
közös nyelvet, szerintem 
nem is találhatják, olyan 
más-más környezetből 
indultak s olyan nagy 
köztük a szakadék. 
Egyébként, érdekes és 
szomorú módon az élet 
szinte megismételte, a 
film készítése közben 
— a filmet. Színész 
ugyanis csak kettő, a 
két egyetemistát alakító 
Szacsvay László és Kút-
völgyi Erzsébet, játszik, 
a többi szereplő: civil. 
A főszerepet egy való-
ban Aszódról szabadult 
srác alakítja, akin mi, a 
film készítői — akár az 
egyetemisták a filmben, 
— "segíteni szerettünk 
volna — az életben. Nos, 
meg kell mondanom, 
sajnos, épp olyan kudar-
cot vallottunk, mint hő-
seim. Nem találtunk ve-
le közös nyelvre. Ez, azt 
hiszem, nem a mi hi-
bánk, nem is a fiúé. 
Valahogyan mélyebb, 
gyökeresebb, alaposabb 



Kézdi Kovács Zsolt: 
Locsolókocsi intézkedések, rendeletek, 

nem is tudom, mi min-
den kellene ahhoz, hogy 
ezek a fiatalok valóban 
vissza tudjanak találni 
az életbe. 

Első nagyjátékfilmjét 
forgatja — sok sikeres 
dokumentumfilm után 
— Szálkái Sándor is, Ki 
van a tojásban? címen, 
— Simonffy András for-
gatókönyvéből. Egy kép-
zeletbeli vállalat képze-
letbeli vezetőiről szól a 
film, műfajilag abszurd 
szatíra. Ez a műfaj i 
megjelölés sejteti, hogy 
a történet hősei sokféle, 
manapság ismert hibát 
elkövetnek: nyerészked-
nek, intrikálnak, szélhá-
moskodnak. 

Vidéki, falusi és téesz-
problémákról szól a Gal-
góczi Erzsébet Pókháló 
című regényéből készült 
film, Mihályfi Imre 
rendezésében és Szűcs 
János fi lmje: A szerelem 
határai, Fenákel Judit 
novellája nyomán. 

Üj alkotásokkal je-
lentkezik több fiatal 
rendező is. így Sándor 
Pál, aki ezúttal ismét a 
közelmúltba tér vissza: 
Régi idők focija című 
filmje 1924-ben játszó-
dik. A filmet Mándy 
Iván novellájából Sán-
dor Pál Tóth Zsuzsával 
írta. Maga a novella se-
hol nyomtatásban meg 
nem jelent, az írót — 
Sándor Pál ihlette a 
megírására. Leültek 
ugyanis beszélgetni s a 
rendező elmondta: egy 
megszállott emberről 
szeretne filmet készíte-
ni, egy emberről, akinek 
az a mániája, hogy va-
lamiféle közösségben ke-
res emberi kapcsolato-
kat. így alakult ki a tör-
ténet, amely a többi kö-
zött azért is játszódik 
éoDen 1924-ben, mert 
ekkor történt, Egyiptom-
ban, hogy a magyar fut-

ballisták 3:0-ás veresé-
get szenvedtek. 

— De ezen túl is — 
mondta Sándor Pál — 
szívesen merültem el 
ennek a korszaknak a 
hangulatában. Sok te-
kintetben attraktív, ér-
dekes; nem utolsósorban 
azért is, mert lehetősé-
get ad a régi idők szög-
letes, ma már kicsit gro-
teszknek ható mozijának 
ábrázolására — ezt bele-
applikáltuk a filmbe. A 
film olyannyira 1924-
ben játszódik, hogy az 
utolsó szögig ragaszkod-
tunk a történelmi hite-
lességhez. Például egy 
hangulatos régi házról 
azért mondtunk le, mert 
kiderült: 1927-ben épí-
tették. A kosztümök, a 
mozdulatok, a szereplők 
stílusa — 1924. Nincsen 
benne parabolisztikus 
szimbólum, semmiféle 
kacsintós a mára, csak 
talán az a Mándy féle 
nosztalgia, amit én is 
a magaménak érzek: 
egyszerűen fá j megválni 
mindentől, ami elmúlik, 
ami volt, még egy régi 
villamosjegytől i s . . . 
Vagy száz különböző 
helyszínen forgattunk, 
nagyrészt a III. kerület 
— azóta lebontott utcái-
ban, a VIII. kerületben 
s egy kőbányai szemét-
telepen, ahol futballpá-
lyát építettünk. Ami 
egyébként máris, újra a 
múlté, mert ismét be-
lepte a szemét . . . Fil-
mem hőse — Garas De-
zső — futballcsapatot 
akar alakítani, ez az 
ürügy, hogy kifejezzem 
mindazt, amit fontosnak 
tartok az emberek egy-
máshoz való kapcsolatá-
ról. az együvé tartozás-
ról, ami nélkül, szerin-
iem, élni sem érdemes. 





Jelenet Szász Péter : Egy 
kis hely a nap alatt című 

fi lmjéből 

— Garas Dezső mel-
lett Esztergályos Cili, 
Major Tamás, Márkus 
László, Szabó Gabriella, 
Kern András, Temessy 
Hédi játszanák fontos 
szerepeket. Többen kö-
zülük más filmjeimben 
is játszottak már — vé-
letlen, hogy ismét rájuk 
leltem. Valahogyan el-
képzelek egy figurát és 
akkor kiderül: ezt csak 
Kern András vagy Sza-
bó Gabriella alakíthat-
j a . . . 

Még ebben az évben 
elkészül — több mint 
kétévi munka után 
Makk Károly rendezé-
sében a Macskajáték is 
— Dayka Margit, Bulla 
Elma, Balázs Samu, Tö-
röcsik Mari és Makay 
Margittal a főszerepek-
ben — de csak a jövő 
évben kerül a közönség 
elé. Szatirikus vígjáték 
Szász Péter f i lmje: Egy 
kis hely a nap alatt, egy 
vidéki pártfunkcionári-
us kalandjairól szól — 
Pesten, a főszerepben 

Garas Dezső, a Régi idők 
fucl ja főszereplője 



Kútvölgyi Erzsébet és 
Szacsvay László az Idegen 

arcok-ban 

Bencze Ferenccel. A szó-
rakoztató filmek sorát 
gazdagítja a Csínom 
Palkó; Keleti Márton 
filmjét Mészáros Gyula 
fejezte be. Az idei be-
mutatók között lesz Kó-
sa Ferenc Nincs idő cí-
mű munkája — 1924-
ben bebörtönzött kom-
munisták éhségsztrájk-
járól. Zsurzs Éva ren-
dezte filmre Kolozsvári 
Grandpierre Emil regé-
nyét: a Törökfejes kop-
ját, kalandfilm á török 
időkből — a fiataloknak. 
A gyerekeknek készít 
filmet Kézdi Kovács 



Jelenet az Idegen arcok-ból 

Zsolt is, Mándy Iván re-
gényéből, Locsolókocsi 
címmel — gyerekekről 
— gyerekeknek, és egy 
kicsit a felnőtteknek is. 

— Régi, már főisko-
lás vágyam és ezért úgy 
érzem, kicsit tartozásom 
is, magamnak is — 
mondta Kézdi Kovács 
beszélgetésünkkor —, 
hogy gyerekfilmet ké-
szítsek. Annál is inkább, 
mert a televízió maga-
zin-sorozatában meg-
szoktam és megszeret-
tem a gyerekekkel való 
munkát. Ügy érzem, ép-
pen ez a korosztály, a 
12 évesek a legalkalma-
sabbak az együttműkö-
désre. Már nem egészen 
kicsik, de még nem is 
kamaszok, már és még 
nincsenek gátlásaik; 
őszinték, nem képmuta-

tóak, mernek és akar-
nak a saját hangjukon 
beszélni. Több, mint két 
hónapig tartó munkával 
kerestük, válogattuk a 
fiilm szereplőit — úgy 
érzem, sikerrel, mert 
kedves, mulatságos film-
béli osztály verbuváló-
dott belőlük. Megszeret-
ték egymást is, a játékot 
is. Egy kislány és két 
fiú a főszereplők. Az 
egyik fiúnak tetszik a 
lány, a másik segíteni 
akar neki, de a lány őt 
szereti meg — ennyi az 
egész cselekmény. Fan-
tázia és realitás kevere-
dik a filmben, minden 
megjelenik, amire a 
gyerekek gondolnak és 
vágynak — a valósággal 
egyenlő súllyal és érték-
ben. Hogy a gyerekek 
milyen jól „vették a la-

pot", azt bizonyítja az a 
sok ötlet, gesztus, hang, 
fintor, amivel ők maguk 
gazdagították a játékot. 
A helyszín a Mátyás tér 
és környékének kopott, 
bontásra váró háza i . . . 
Csak egy komplekszu-
mot forgattunk díszlet-
ben, a többi naturális 
környezetben játszódik. 
Molnár Tibor, Bujtor 
István, Schubert Éva, 
Káldi Nóra, Németi Fe-
renc — a felnőtt szerep-
lők maguk is kicsit gye-
rekekké váltak, átélték 
és érezték a játék, a 
gyerekkor hangulatát. 
„Játszani is engedd . . . " 
ennyit szerettem volna 
csak a filmmel, felnőt-
teknek, gyerekeknek 
mondan i . . . 

PONGRÁCZ ZSUZSA 



Rekviem a francia filmért 
Találomra elővettem a budapesti 

mozik augusztus második hetére 
szóló műsorát. Végigböngésztem: 
nyolc francia filmet találtam, közü-
lük is három olasz koprodukcióban 
készült, s az egyetlen igazán megra-
gadóan és hatásosan művészi alko-
tást, A megalkuvót, Bertoluccinak 
köszönhetjük. A többi megelégszik 
a szépen fényképezett, szellemes, 
olykor pikáns dialógusú, többnyire 
nagyágyúkat felvonultató, „fogyasz-
tói-társadalmi" környezetben játszó-
dó, nem túlságosan ötletes krimi — 
vagy háromszög-történetek, illetve 
szinte semmitmondó, melodramati-
kus vagy humoros életképek tálalá-
sával. S ez bizony szomorú mérleg. 

Szomorú, mert egykor szinte extá-
zisba estünk erre a két szóra: fran-
cia film. Meg is volt rá minden 
okunk. Hiszen ezt a művészeti szfé-
rát hosszú időre fogalommá avatta 
René Clair, Autant-Lara, Marcel 
Carné — utóbbinak még a szöveg-
íróját (Prévert), zeneszerzőjét (Koz-
ma József) és díszlettervezőjét (Trau-
ner Sándor) is számontartjuk! A 
nagy öregek témái, módszerei, szí-
nészei természetesen a második vi-
lágháború sebeiből kigyógyuló és ro-
hamos fejlődésnek induló társadal-
mi közegben fejleszthetetlennek bi-
zonyultak. Üj utakat kellett törni, s 
némi üresjárat után, 1958-ban úgy 
tetszett: méltó, a korhoz szóló, a kor 
nyelvén beszélő utódok biztosítják a 
francia filmhatalom fennmaradását. 
Az ekkor megszülető Üj hullám 
minden szempontból valóban újat, 
sosemvoltat hozott, minden várako-
zást felülmúlva és a kezdetben két-
kedő konzervatív kritikusoknak is a 
torkára forrasztva az epés kifakadá-
sokat. Chabrol: A szép Serge, Uno-
kafivérek; J.-L. Godard: Kifulladá-
sig; Eli az életét; L. Malle: A szere-
tök, Zazie a metróban; F. Truffaut: 
Jules és Jim; A. Varda: Cléo 5—7-ig 
— hogy csak néhányat említsek. 
Többet nem is nagyon kell velük 
foglalkoznom, hiszen könyvtárnyi 
irodalom elemzi hatásukat a közön-
ségre, illetve a nemzetközi filmgyár-
tásra. 

Általában az „új hullámosokhoz" 
szokták sorolni Henri Colpit (Ilyen 

hosszú távollét), Resnais-t (Szerel-
mem, Hirosima; Tavaly Marienbád-
ban; Muriéi; Szeretlek, szeretlek), 
pedig az ő működésük csak időben 
esik egybe az előbbiekével, ez is 
csak látszólag, hiszen Resnais már 
1948-ban, az említett Agnés Varda 
már 1954-ben a „szakmában" dolgo-
zott. Annyi azonban bizonyos, hogy 
kiemelkedő sikereiket az Űj hullám-
mal egyidőben aratták. Claire Clou-
zot nemrég megjelent A francia 
film az Üj hullám óta című kitűnő 
könyvében így fogalmazza meg a 
különbséget a két csoport közt, ame-
lyet Balpartiak-nak. nevez — azon 
egyszerű oknál fogva, hogy többnyi-
re Párizs e részében laknak —, vagy 
jobb híján „értelmiségieknek": 
„Ezek a rendezők nem iskolát alkot-
nak, mint az Űj hullám, hanem sok 
szempontból egyformán gondolkodó 
csoportot. . .". Ez a csoport — a már 
említetteken kívül Chris Marker, 
Alain Robbe-Grillet, Marguerite Du-
ras, Jean Cayrol — a harmincas 
években kialakulóban levő „szerzői 
filmek" (gondoljunk csak Cocteau-
ra!) alkotói. A Balpartiak csoportja 
tehát eredetileg is filmesek és iro-
dalmárok szoros szövetsége, s ez már 
önmagában is következtetni enged 
szemléletmódjukra és munkamód-
szerükre, amelyet ellentétben az Üj 
hullámosok ad hoc szinte mindent 
vadul filmrevivő irányzatával, gon-
dos témaválasztás, magasrendű iro-
dalmi szöveg, aprólékos hangulati és 
képi megfogalmazás, valamint e ket-
tő egyensúlyára való törekvés jelle-
mez. 

Mármost akár különválasztjuk a 
két csoportot, akár nem, miután 
mégegyszer leszögezzük: feledhetet-
len élményekkel ajándékozták meg 
a közönséget, s olyan maradandó al-
kotások kerültek ki műhelyeikből, 
hogy világszerte főiskolákon, egye-
temeken tanítják, boncolgatják őket 
— ma már nemigen hallatnak ma-
gukról. Resnais jelenleg szinte egy-
általán nem dolgozik. Truffaut az 
egyetlen, aki a maga mérsékelt mód-
ján időnként kirukkol egy-egy film-
mel, s többé-kevésbé sikeres rende-
ző maradt, hogy csak legutóbbi re-
mek La nuit américaine-jét említsük. 



De leginkább Godard őrizte meg 
eredetiségét, igaz, az 1972-es Minden 
rendben-ig — amely ismét arról ta-
núskodik, hogy elragadta az egy-
szerre látványos és politikus alkotás 
bizsergető láza — többször vissza-
vonult, vagy éppen önmagához nem 
eléggé méltót alkotott. Némelyek tel-
jesen letűntek, egyfilmesek marad-
tak, egyeseket elnyelt a mohó, min-
denre vevő televízió, némelyek 
könnyebb vizekre eveztek, s a kasz-
szasikerre mennek, megint mások 
egyszerűen felhagytak a filmezéssel. 

Mielőtt még végképp elföldelnénk 
a francia filmet, azért vessünk né-
hány pillantást az „egyéb" kategó-
riára, hiszen jónéhány alkotó nem 
sorolható sehová. Említsük mind-
járt elsőnek a nagy magányos far-
kast, Jacques Tátit, aki a maga ma-
kacs ráérősségével (évekig dolgozik 
egy-egy filmjén) zseniálissá fokoz-
ta sajátos látásmódját, egyedi kari-
kírozó képességét, de kutatókedvét 

a kezdeti siker után teljesen letörte 
a közönség és kritika értetlensége, 
közönye. A nyáron elhunyt Melville 
tökéletes mesterségbeli fölénnyel 
forgatott és eleinte eredeti alkotá-
sokkal lepte meg közönségét (pl. a 
Szamuráj), de az elsöprő sikerként 
üdvözölt Vörös kör már nem igazi 
melville-i világ, csak önmaga vér-
szegény utánzata. S többé-kevésbé 
ez jellemzi az eredeti tehetségként 
indult többi nagyot: Róbert Bresson, 
Georges Franju, Jacques Baratier, 
Pierre Étaix, Jacques Demy (pedig 
az emlékezetes, 1964-es Cherbourg-i 
esernyők szebb folytatással kecseg-
tetett), Pierre Kast, Jean-Pierre 
Mocky. Eric Rohmer az egyetlen, 
aki mindeddig megőrizte sajátos vi-
lágát, vonzó tartózkodását, légkör-
teremtő tehetségét, értő színészveze-
tését és elbűvölő képi fogalmazó-
készségét: ennek köszönheti a Ma 
nuit chez Maud 1968-69-es óriási 
szakmai- és közönség-sikerét. Kivé-

Robert Bresson, a Jeanne d'Arc pere rendezése közben 
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telnek tekinthető még Jacques Ri-
vette, a hírhedt Az apáca rendező-
je, aki eltekintve a Diderot-feldolgo-
zás — kétes — sikerétől, nehézkes ki-
fejezésmódjával alig-alig tudott utat 
találni a közönséghez, s gyakorlati-
lag visszavonult, hiszen csaknem 
minden újabb alkotása „dobozban" 
marad. 

A művészileg vagy egyszerűen fi-
zikailag, esetleg anyagilag jobbára 
kidőlt derékhadon kívül szólni kell 
még az olyan nagyiparosokról, akik 
óriási masinériával, sztárparádéval, 
krimit, vagányos történeteket, hab-
könnyű lélektani idilleket sziporkáz-
nak a vászonra, ami végeredmény-
ben nem is nagyon lebecsülendő, hi-
szen például Deray, Vadim, Deville, 
Granier-Deferre a maga nemében 
kitűnő mesterember, a nagyközönsé-
get le tudja kötni, az anyagi sikert 
azonban sohasem kockáztatja azért 
a pluszért, ami munkásságát művé-
szetté emelné. És ott vannak a nagy 

szórakoztatók: Philippe de Broca, 
Lautner, Audiard, Oury és a „csend-
őrdömping" fáradhatatlan atyja: Gi-
rault. 

No és mit csinálnak a fiatalok? 
Vannak. És vadul szeretnének fil-
mezni. Az említett Claire Clouzot 
érdekes és talán sokat ígérő szám-
adatokat közöl az évenkénti elsőfil-
mesekről: 1972-ben 43 ú j rendező 
tűnt fel, ami sokat ígérő, mert ez a 
szám az Üj hullám harmadik évé-
ben, 1960-ban volt utoljára ilyen ma-
gas, s azért csak talán, mert köny-
nyen lehet: a „túlnépesedés" még 
fokozottabb szétmorzsolódáshoz, el-
laposodáshoz vezet. Az új nemzedék 
eddig a következőket árulta el ma-
gáról: csaknem mindegyik tagja túl 
van az x-edik amatőrfilmjén, a cso-
portok kialakulóban vannak; ki-ki 
anarchista, újregényista, godard-
ista, költői, önveséző, formalista, po-
litikus . . . Egyébként a „költői delí-
rium tremensre" esküvő Philippe 



Garrel bűvkörében dolgozó, teljesen 
apolitikus csoporton kívül, mond-
hatni, az i f jú rendezők döntő több-
sége mindenképpen baloldali, s ar-
ra törekszik, hogy a film eddigi ösz-
szes művészi és technikai vívmá-
nyait felhasználva, ú j ra életközeibe 
hozza a vásznat. Tehát a fiatalok 
olyan politikai témájú filmeket ké-
szítenek, amelyek cinéma-vérité-
szerűen vagy elvont történetek fel-
dolgozásával a való életet, a társa-
dalmi visszásságokat tükrözik. Na-
gyon kétséges azonban, vajon ennek 
a nemzedéknek sikerül-e betörnie a 
francia filmipar jelenleg tabukkal, 
tilalmakkal, anyagi érdekeltségek 
bástyájával körülvett erődítményé-
be? 

S ezzel már rá is tértünk a miért-
re. Vagy miért-zuhatagra. Hogyan és 
miért jutott zsákutcába a „hetedik 
művészet" Franciaországban? Elő-
ször is szólnunk kell röviden a ne-
künk szinte érthetetlen, bonyolult 
pénzügyi nehézségekről: a nagynevű 
rendezők könnyen találnak produ-
cert, aki természetesen fu t a pénze 
után és amint aláírja a szerződést, 
máris megkötötte a művész kezét — 
így aztán könnyen sejthető a követ-
kezmény, a rendezőnek mindenkép-
pen „szalonképes", sikerfilmet kell 
csinálnia; az állami támogatás ne-
vetségesen csekély (1971-ben 10 mil-
lió frank — egyetlen 100%-osan 
francia film költsége kb. másfél-
millió frank!), arról már nem is be-
szélve, hogy sohasem térül meg. Ami 
a forgalmazást illeti: a nagyvállal-
kozók ezen a téren sem hajlandók 
— magától értetődik! — semmiféle 
kockázatot vállalni, tehát csak a 
várhatóan nagy kasszasikert hozó 
szórakoztatóipari termékeket veszik 
át. Maradnak az igazi filmkedvelő-
forgalmazók, akik előszeretettel vál-
lalják az igazi művészfilmek vetíté-
sét, mivel azonban ezeknek a mű-
veknek a látogatottsága csekély, 
amint a kasszájuk kiürül, kénytele-
nek egy-egy „csendőrt" a vászonra 
ereszteni, különben elkerülhetetlen a 
csőd. S folytathatnók a sort azzal, 
hogy 10 év alatt csaknem hétszáz-
ezerrel csökkent a mozikban a férő-
helyek száma, a jegyárak ugyanez 
idő alatt viszont megháromszorozód-
tak! 

A baj igazi gyökere azonban ma-

gában a francia filmművészetben 
van, annak ellenére, hogy az imént 
felsorolt okokkal való szerves és el-
választhatatlan összefüggést tagadni 
gyermekded idealizmus volna. 

Ügy tetszett, az Űj hullám az 
egész művészet vérkeringését fel-
frissíti sajátos gondolatvilágával, a 
nézőt elragadó, megkapó ábrázolás-
módjával, modern technikai vívmá-
nyaival. A nagy remények azonban 
hamarosan szertefoszlottak: egyrészt, 
mert maguk az irányzat megterem-
tői képtelenek voltak továbblépni, 
az ábrázolt valóság társadalmi hát-
terét nem kutatták, vagy ha igen, a 
már vázolt ellenállásba ütköztek, s 
feladták a harcot; másrészt pedig, 
mert a szórakoztató mesterek, elles-
vén és kisajátítván az irányzat vív-
mányait, szabványosították és bohó-
kás vígjátékaik vagy nagyvilági drá-
máik szolgálatába állították, tehát 
lejáratták őket. S az igazi francia 
valóságtól, történelemtől, politikától 
és kisembertől elszakadt művészet 
kitermelte a tetszetős nemzeti 
„gyártmányt": a jól megírt, szépen, 
fényképezett, remekül eljátszott, fel-
színes érzelmi töltésű dramolettet 
vagy „komediettet". Azt talán már 
nem is kell mondanom, hogy a nagy-
pénzű propaganda ezt, és csakis ezt 
a tömegbódító, szelíd mákonyt rek-
lámozza, miért is törné a fejét azon: 
hogyan lehetne a néző ízlését fej-
leszteni, s ezzel megteremteni a ma-
gasabbrendű filmművészet táptala-
ját? 

Nem az én dolgom eldönteni, vagy 
— urambocsá! — megjósolni, újjá 
tud-e születni a francia filmművé-
szet, s ha igen, hogyan? Mindeneset-
re a jelenlegi „ipar" megérett a te-
metésre, s jelképes sírhantjánál nem 
az elhunytért hullatnám könnyeim, 
mert immár erre is méltatlan volna, 
hanem magamat — vagyis a közön-
séget — siratnám. Mert 1965-ben, az 
emlékezetes filmhéten, sokadmagam-
mal, minden nap ott ültem a Film-
múzeumban, szellemi izgalomtól fe-
szülő fejjel, felkavart lélekkel, s 
most úgy érzem, rászedtek, felültet-
tek, a megcsillogtatott és mohón 
várt folytatás elmaradt, s a műsorok 
manapság szinte csak „időagyonütő" 
francia filmeket tudnak ajánlani. 

SZOBOSZLAI MARGIT 



Arcképvázlat Korda Sándorról 
80 éve, 1893. szeptember 16-án született. Ez alka-

lomból a Budapesti Művészeti Hetek keretében, október 
15-től, a Filmmúzeum legjobb műveinek bemutatásá-
val emlékezik meg Korda Sándor kiemelkedő munkás-
ságáról. 

Talán Korda Sándor pályafutásá-
ban vázolható leginkább a magyar 
filmes értelmiségnek a XX. század 
első felére jellemző egyik útja. Kor-
da még nem volt 20 éves, amikor 
kezdő újságíróként Párizsban meg-
telt az ú j század új csodáival. Itt 
érezte á t Ady szavait, ha „az Élet 
Magyarországra dob ki valakit, an-
nak százszorta inkább kell akarni." 
Ez a mérhetetlen akarás jellemzi a 
francia fővárosból hazatért újságírót. 
Egyéni körülményei is erre ösztöké-

lik, mert özvegy édesanyja mellett 
két öccséről is gondoskodnia kellett. 

A párizsi csodák között legjobban 
a mozgókép ragadta el képzeletét. 
Éleslátásával felismerte a film kiíe-
jező-eszközeinek példátlan erejét és 
a mozi- látványa iránt az elmaradt 
néprétegek mohó. érdeklődését. Ek-
koriban fogant meg egész életét vé-
gig-kísérő nézete: a filmipar nem 
elsősorban üzlet, hanem a kultúra és 
művelődés része és terjesztője. 

Meggyőződéséért sokféle csatát ví-

Charles Laughton, a VIII. Henrik magánélete című filmben 



vott. Filmkritikusként kezdte a Vi-
lág című radikális napilapban. Te-
vékenységének kiszélesítésére 1915-
ben megalapította és szerkesztette a 
Mozihét című szaklapot. Munkatár-
sai között találjuk a magyar iroda-
lom minden fontos és a polgárosodást 
sürgető tagját, mint Ambrus Zol-
tánt, Biró Lajost, Gábor Andort, Ka-
rinthy Frigyest, Kosztolányi Dezsőt, 
Móricz Zsigmondot, Somlyó Zoltánt. 
A lap világnézeti követelései radi-
kális polgári reformokból indultak 
és 1918-ra már eljutottak a szocializ-
musig. Szakmai téren pedig nem 
akadt olyan fontos jelenség, amely-
lyel behatóan ne foglalkoztak vol-
na. A film önálló művészet voltát 
a rendezői alkotómunka sajátosságá-
val bizonyították és filmesztétikái 
tanulmányokkal népszerűsítették. 
Helyet kapott a lapban az operatőr 
munkájának leírása, az iskolai film-
oktatás és a filmklubok sürgetése. 

A Mozihétben önfenntartás! okok-
ból több volt a fizetett reklám. Még-
is, Korda lapjában megtestesült moz-
gókép és művészet, film és haladás 
elválaszthatatlan összetartozása. 
Nyomdászati szempontból pedig sem 
előtte, sem utána nem készült olyan 
gazdagon és ötletesen előállított 
filmlap, mint a Korda szerkesztette 
Mozihét. 

Már a leleményes lapszerkesztő 
munkásságában is kiütközött a kitű-
nő szervező. Korda maga sürgette 
legjobban a rendező személyiségé-
nek [elsődlegességét, de azt is ta-
pasztalta, hogy a filmgyártásban az 
alkotótehetség csak dinamikus szer-
vezőképességgel párosuitan érvénye-
sülhet. Sőt! Filmrendező-művész 
mondanivalóját csak úgy tudja ma-
radéktalanul érvényesíteni, ha füg-
getleníti magát a producer-üzletem-
berek haszon-elvétől. Ezért már 
1917-ben társtulajdonosa és ügyve-

Douglas Falrbanks és Merle Oberon, a Don Juan magánélete cfmü filmben 



zető igazgatója a mai Hunnia tele-
pén épült Corvin Filmgyárnak, ahol 
a művészeti igazgató Vajda László 
és az egyik dramaturg Karinthy Fri-
gyes volt. Ilyen szellemi irányítás-
sal a Corvin joggal vallotta 1918-as 
évadjáról, hogy „a legnagyobb ma-
gyar írókat és a legkiválóbb színé-
szeket szerződtette." 

A Tanácsköztársaságnak a film-
ipart államosító rendeletét a Mozi-
hét köre lelkesen támogatta. Ez a 
fiatal művész értelmiség a társadal-
mi tulajdontól remélte a kalmár 
szellem száműzetését a filmiparból. 

Korda Sándor igen következetes 
híve volt a magyar polgárosodás an-
tifeudális eszméjének. A Tanácsiköz-
társaság leverése után Bécsben tele-
pedett meg és a Sacha Filmgyárban 
rendezett több filmet. A 20-as évek 
közepén Berlinben már ismét saját 
filmvállalat szervezésén fáradozott, 
de kevés sikerrel. 

Szervező zsenijének betetőzése az 
angol filmgyártás fellendítése volt. 
Az angol filmtörténet 1933-tól — 40-
ig terjedő idejét tárgyilagos szem-
mel is „Korda korszáknak" nevezik. 
Az viszont tévhit, hogy az angol 
parlament az ő szorgalmazására sza-
vazta meg 1927-ben a film-kvóta 
törvényét az amerikai filméknek az 
angol mozikból való visszaszorítá-
sára. Ellenben igaz, hogy ez a tör-
vény mindaddig csak negatíve érez-
tette hatását, ameddig Korda meg 
nem alapította világhírűvé vált Lon-
don Film nevű vállalatát. Első film-
jével, a VIII. Henrik magánéletével 
példátlan sikert aratott. A polgári 
közönség élvezettel kacagta ki az is-
teni uralkodó emberi gyengeségeit. 
A konzervatív körök azonban fel-
háborodottan tiltakoztak, mert a 
film „egy nagy korszakot ránt a sár-
ba, egy nagy királyt gúnyol ki, brit 
intézményeket és eszményéket tesz 
nevetség tárgyává." 

A vita kedvezett Korda vállalatá-
nak. Egyre nagyobb számban — de 
az elsőnél nem kevésbé ironikus 
szellemben — készítette a feudális 
főnemességet kigúnyoló és az angol 
polgári felfogást támogató filmjeit 
(Nagy Katalin, A Vörös Pimpernel, 
Viktória királynő stb.). London mel-
lett, Denham-ban több stúdióból álló 
filmvárost építtetett. A hatalmas 
méretű és gazdag kiállítású törté-

nelmi filmek azonban felemeésztet-
ték a cég vagyonát és a 30-as évek 
végén Korda ismét Amerikába ván-
dorolt. Az 1941-ben készült Lady Ha-
milton-nak rendezője és gyártója, a 
Lubiítsch rendezte Lenni, vagy nem 
lenni című szatírának pedig társpro-
dueere. 

A hollywoodi éveket azonban ek-
kor is, mint előbb, csak kényszer-
ből vállalta. Szövetséget azokkal te-
remtett, akik „az emberiség és a 
művészet ügyét fölé helyezték a 
pénznek." Ezért társult a kiváló mű-
vészek (Chaplin, Fairbanks, M. 
Picikford és mások) alaptőkéjével lé-
tesült United Artists filmvállalattal. 

A II. világháború befejeaése után 
visszatért Angliába. Rövid időre 
mégegyszer fellendítette az angol 
filmgyártásit, de már nem olyan si-
kerrel, mint a 30-as években. A te-
levízió előbb a mozikat, azután a 
filmgyárakat szorította háttérbe. 

Korda Sándor sokrétű munkássá-
gának nem kevésbé értékes színfoltja 
rendezői tevékenysége, noha ezt a 
szíve szerinti munkát gyakran alá-
rendelte szervezői feladatoknak, 
vagy éppen átengedte öccsének 
Korda Zcútánmak. Élet során több 
mint 150 film készítésének volt vala-
milyen formában részese, (forgató-
könyvíró, rendező, producer). E fil-
meknek azonban egyharmadát ren-
dezte saját maga, ebből is 39-et a 
némakorszakban. 

A fiatal Korda elsősorban a szín-
házi kötöttségektől igyekezett meg-
szabadítani a filmeket és a színésze-
ket. A természetes, valósághű hely-
zeteket és színészi gesztusokat ked-
velte. Anekdoták keringtek arról, 
hogy a kezdő és nagyon fiatal, korát 
szivarral leplező rendező hogyan ve-
zetett reális játékra olyan rutinos 
színészeket, mint Blaha Lujza és 
mások. A filmrendezés önállóságát 
vallotta, de filmjeiben mindig írói 
alapanyagra és kiváló színészek já-
tékára támaszkodott. 

A Korda által rendezett filmek té-
mája és színvonala nagyon egyenet-
len. Szomaházy regényéből ő írta és 
rendezte a Meseautó prototípusának 
ősét Mesék az írógépről címmel 
1916-ban. De Babits Mihály híres 
regényének, a Gólyákalifának film-
változatát is ő készítette el 1917-
ben. Rendezéseinek többsége értékes 



Korda Sándor az Eszményi fér] rendezése közben 

írói művek alapján készült, ezek kö-
zött találjuk Jókai Mórét, Mikszáth 
Kálmánét, Karinthy Frigyesét. Kül-
földön készített filmjeiben producer-
ként is, rendezőként is sok magyart 
foglalkoztatott: Bíró Lajost, Lengyel 
Menyhértet, Máfché Rudolfot, Rózsa 
Miklóst, Korda Zoltánt, Korda Vin-
cét és még sokan másokat. Rende-
zői és produceri tevékenységével 
egyaránt összefügg több világhírű 
filmszínész pályafutásának elindítá-
sa, mint pl. Sabué a Bagdadi tolvaj-
ban, Charles Laughtoné, Leslie Ho-
wardé, Merle Oberoné. 

Érdemeinek és munkásságának 
elismeréseképpen az angol király 
bárói rangot adományozott neki. Az 
1950-es, előítéletekkel terhes idő-
szakban a hivatalos felfogás Kordá-
ból elsősorban a „lord Alexandert" 
emlegette és feledte a magyar film-

történet kezdetén kifejtett úttörő 
szerepét. Igaz, a nemessé lett Korda 
sem kérkedett a népi Magyarország 
iránti együttérzésével. Közvetlenül a 
felszabadulás után még kereste a 
személyes kapcsolatokat a megújuló 
demokratikus filmgyártás egyes kép-
viselőivel, egyengette annak útját . A 
fordulat éve után azonban ez a kap-
csolat is megszűnt, de soha nem val-
lott semmilyen közösséget a népi de-
mokrácia ellen uszító szervekkel és 
személyekkel. 

Radikális magyar polgárként in-
dult, világpolgárként fejezte be. A 
hazai valóság elvesztése — sok más 
művészhez hasonlóan — megakadá-
lyozta művészetének kibontakozásá-
ban. Elsősorban világhírű producer 
lett és szervező munkájával segí-
tette a filmművészet útját . 

MOLNÁR ISTVÁN 



Ebben is nagy kül-
detést tölt 'be a televízió: 
a nemzeti önismeret 
ápolásában és gyarapí-
tásában. 

A történelmet pedig 
leginkább személyhez 
szóló és átélhető közvet-
lenséggel a kiemelkedő 
történelmi személyiségek 
testesítik meg. Ilyen tör-
ténelmi hős Zrínyi Mik-
lós is, a költő, a hadve-
zér, a politikus, akinek 
személyes tragédiájában 
korának, a tizenhetedik 
század derekának bo-
nyolult magyarországi 
politikai és hadászati 
erőviszonyai ütköztek 
meg és nyertek drámai 
kifejezést. Zrínyi tragé-
diájában a művészi sű-
rítést maga a sors vé-
gezte el. Ám hogy ez 
művé érjen, ahhoz ter-
mészetesen író is kel-
lett, aki ezt a sorsot tel-
jes összetettségében volt 
képes megragadni. 

Örsi Ferenc drámaírói 
munkájának, mellyel 
Zrínyit előttünk életre 
keltette, a legfőbb érde-
me az, hogy minden 
történelmi magyarázko-
dás nélkül, csupán a 
drámai helyzetteremtés 
módszerével ad a törté-
nelmi helyzetről éles 
keresztmetszetet, s az 
események ellentétes 
irányú mozgásában he-
lyes arányérzékkel talál-
ja meg az erőközpontot: 
Zrínyi rendíthetetlen 
alakját. Ha látszatra 
Zrínyi körül is történ-
nek az események — 
hiszen a drámai műben 
nem annyira tettei, mint 
inkább szilárd eszmei 
elkötelezettsége áll 
szemben a sodró ese-
ményekkel —, őbenne 
manifesztálódik mégis 
az adott idő nagy ellent-
mondása: a hazafiúi ön-
feláldozás és az idegen 

A múlt szuggesztiója 
érdekek előtti kénytelen 
meghajlás konfliktusa. 
Zrínyi, aki a török elle-
ni győzelmeivel a Habs-
burg uralom védőbás-
tyája is — holott a haza 
függetlenségét tekinti 
legelső katonai és poli-
tikai feladatának — a 
Habsburg-ház uralmi tö-
rekvéseinek ütőkártyája, 
ütközőpontja, s kiszol-
gáltatott áldozata lesz 
végül is. Eszköze és egy-
ben veszedelmes ellen-
sége a despotikus és ra-
vasz császári hatalom-
nak. 

Széles betekintést ad 
Örsi drámája a három 
részre szakadt ország 
politikai boszorkány-
konyháiba. Megfigyel-
het jük a bécsi udvar 
ideges taktikázását és 
hideg intrikáit. magá-
nak az uralkodónak, I. 
Lipótnak kihívóan gyá-
va és álszent viselkedé-
sét, Küprülü török 
nagyvezírnek és tanács-
adóinak mesterkedéseit, 
a magyar főuraknak az 
alkotmányjogba kapasz-
kodó akadékoskodásait, 
és a praktikák e szöve-
vényéből magas erköl-
csiséggel emelkedik ki a 
mindenek előtt a nép 
ügyét tekintő Zrínyi. 
Dicsőségét, győzelmeit 
Európa zengi, ezért nem 
tekinthet el a kamarilla 
attól, hogy őt bízza 

meg ünnepélyesen a 
már Bécset fenyegető 
török ellen hadbaszállt 
magyar seregek fővezér-
letével. Ám mihelyt 
módja nyílik rá, meg-
alázó körülményék közt 
fosztja meg Zrínyit 
(tisztségétől, lerombol-
tat ja várát és kínzó tét-
lenségre kárhoztatja. 

Zrínyi tragédiája el-
sősorban nem az orvul 
kitervelt és végrehajtott 
halál, hanem az a bé-
nító szorongatás, amely 
tiszta és becsületes ál-
lamférfiúi koncepcióját ( 
gyilkolja meg, s vele 
belsőleg érzett becsüle-
tét. Tragédiája, hogy a 
történelem kíméletlen 
viszonyai közt urát nem 
maga választhatja meg. 
Nean mintha nem akad-
na számára képességei-
hez felérő feladat. 
Igyekszik a török meg-
nyerni és az erdélyi va-
zallus trónba ültetni, a 
velenceiek pedig szíve-
sen adnák kezébe biro-
dalmuk védelmét a tö-
rök ellen, de Zrínyi hű-
sége népéhez és önma-
gához törhetetlen. 

Bessenyei Ferenc nem 
csak a főúr és a had-
vezér robusztus vonásait 
formálja meg Zrínyi 
alakjában, hanem a li-
terátus ember, a költő 
lelki ragyogását is. Bes-
senyeiben méltó meg-



személyesítőre talált 
Dózsa, Kossuth, Görgey, 
Széchenyi után Zrínyije 
is: beleillik e sorba. Szo-
morú, vívódó ez a sze-
rep, sötét, gyászos nyo-
mot hagy a néző lelké-
ben. S it t említeném 
meg a mű és a feldol-
gozás egyik ellentmon-
dását : a dekorativitás 
színessiége, barokkos 
zsúfoltsága, itt-ott rnár-
már operettes nagyvo-
nalúsága némiképp el-
lenkezésbe kerül a t ra-
gédiát sugárzó mondani-
valóval. Örsi dramatur-
giai szerkesztése és ki-
csit archaikusra hangolt 
nyelvezete ökonomikus, 
de itt-ott romantikus 
túlszínezésre hajlik. 

Nem vitás: teátrális 
mű ez, melyből a tele-
vízió szokás szerint 
„köztes" műfa j t alakí-
tott ki, a tévédráma 
•műfaját, amely jellegét 
tekintve a színház és a 
film között helyezkedik 
el. Ezen a tartományon 
belül Zsurzs Éva rende-
zőileg minden lehetősé-
get kiaknázott; a színé-
szi munka építése, veze-
tése, egységbe ková-
csolása is segített tiszta-
ságot és áttekinthetősé-
get teremteni a cselek-
ményfolyamba. Megva-
lósul a képernyőn a 
tóvoli idők mai „tévé-
szuggesztiója", de érez-
hetően hiányzik ebből 
az összképből az árnyak 
suhanása, a plebejus vi-
lág. 

A címszereplő mellett 
népes és rangos színész-
gárda szolgálja a nagy 
vállalkozás nívóját és 
erejét. Egészen kiváló 
Kálmán György Monte-
cuccolija, de Darvas Iván, 
Somogyvári Rudolf, Egri 
István, Ruttkai Éva és a 
többiek is értő, jeles já-
tékot produkálnak. 

SAS GYÖRGY 

Magyarázom az elragadtatásom 
Vajon elképzelhető-e a televízióban egy olyan 

sorozat, amely mindenki számára érthetően meg-
magyarázza az emberi nem és a társadalom fejlő-
déstörténetét Ádám és Évától nlapjainkig? Erre a 
gondolatra csak nevetni lehet. Belátta ezt a „Ma-
gyarázom magunkat" sorozat tehetséges alkotó 
gárdája: SZabó Sipos Tamás rendező, Kopátsy Sán-
dor szakértő, a két operatőr, Harsági István és Ba-
csó Zoltán, továbbá belátta a zeneszerző, Pethő 
Zsolt és az egész sorozat dramaturgja, Komlós Klá-
ri is. S miután belátták, hogy az ember keletkezé-
sét, az állatoktól elkülönülését, a létfenntartásért 
vívott harcot, a munkaeszközök kialakulását, a 
társadalomba szerveződést stb. tévésorozatba sűrí-
teni: egyszerűen nevetséges — csináltak egy „ne-
vetséges" sorozatot. Eddig csak három folytatását 
láttam a sorozatnak, de azt hiszem, rájöttem az 
alkotók titkára. Hogy egyetlen példát említsek 
csak: Válóban megdöbbentő, hogy az emberi le-
lemény már minden olyan katasztrófa ellen képes 
a védekezésre, mely nem az embertől származik 
(villám, árvíz, tűzvész, járvány), de tehetetlenül áll 
az olyan katasztrófákkal szemben, melyekkel az 
emberi lelemény fenyegeti az embert (atom). De 
ha a film arról szólna, hogy mindez mennyire 
megdöbbentő és elkeserítő: kevés újat modhat-
nfa. Ezért inkább arra tesz célzást, hogy ez az 
egész dolog milyen nevetséges. Szabó Sipos Tamás 
és társai, néhány remek sorozatuk tanulságaival 
megedződve egyre mélyebben hatolnak be az 
emberi magatartásformák, a társadalom és törté-
nelem rétegeibe. S addig hatolnak, hatolgatnak, 
amíg a jelenségek legmélyén, az ellentmondások és 
képtelenségek szövevényében fel nem fedezik a 
minden keserűségben — érzékeny ínnyel — érzé-
kelhető édességet: \a humort. Azt az igazit, mely 
nem a dolgok felszínén csillog, hanem a mélyén 
rejtőzik. S amelytől — ha villámlásnyi időre is — 
minden olyan világossá válik. Ezért várják a né-
zők meglepő érdeklődéssel ezt a nevető szeminá-
riumot, mely jelenleg (istennek hála) a legnépsze-
rűbb tévé-sorozat. A rajzfilm közlésmódja (az 
absztrakciók absztrakciója): e keserű vagy felsza-
badító nevetéssel ábrázolt, ,kicsinyített világ" 
megértetésének egyetlen ábrázolási módszere. A 
rajz tartalmas sűrítésében különben is minden 
ami komoly, gondterhelt, fájdalmas vagy akár tra-
gikus is: komikussá vagy trakomikussá válik. Ha 
az alkotók a jó rajzok sűrítő s nevettető természe-
téhez megtalálják a hozzájuk illő aforisztikus szö-
veget, filozófiát, s annyira elmélyednek mondani-
valójuk tudományos és ideológiai kérdéseiben, hogy 
rajzfilmben képesek kutatásaik végeredményét kö-
zölni — már csak két pompás „absztrakt hangra" 
Van szükségük (Avar István és Tomanek Nándor), 
hogy tévé-remek kerekedjék munkájukból. 

HÁMOS GYÖRGY 



Színészsorsok idézése 
Nagy vállalkozás a 

televízió Színészmú-
zeum sorozata. Bános 
Tibor merészségét csak 
az értheti meg, aki ma-
ga is szerkesztett már 
hasonló sorozatot, hi-
szen a színész tüzei az 
est fényeinek kihunytá-
val elhamvadnak, a kri-
tikusok jelzői, a kortár-
sak emlékezései legfel-
jebb egy kis sugarat 
tudnak felmutatni abból 
a fényözönből, amit a 
színész színpadi jelenlé-
te, sorsának átélhető kö-
zelsége jelentett. 

Iszonyú alkut kötött a 
színész az idővel, diva-
tosnak kell lennie, mert 

, így tud aktuálisan meg-
szólalná, a korstílusnak 
megfelelően létezni, de 
divatosnak lenni azt je-
lenti, hogy eleve a mu-
landósággal jegyezte el 
magát. Ilymódon min-
den színészi alkotás re-
ménytelen per és vég-
zetes megalkuvás az 
idővel, a színész művé-
szete szinte fátumsze-
rűen múlandó. 

Mi teszi mégis érde-
kessé olykor megrendí-
tővé az ilyen emlékidé-
zéseket, mint amilyen e 
sorozat nyitó estje volt? 
Maga az a csoda, hogy 
a véglegesen eltávozott 
féltámasztható. Van eb-
ben valami kísértetiesen 
megdöbbentő, drámaian 
sokkoló erejű ható-
anyag, még akkor is, ha 
az amit látunk nem 
mindig jellemző, legfel-
jebb egy széljegyzet, 
egy fél jelző erejéig le-
het érvényes a színész 
művészetére. Amit Já-
vor Pálból ezen az es-
tén láttunk, így volt 
fájdalmas, a torzó mi-

voltában volt drámai, 
mert olykor-olykor a 
sablonszituációkon is 
átsütött az az emberi-
színészi erő, amelyről 
kortársai, pályatársai 
oly meggyőző szavakat 
mondtak. 

De hol van mindez a 
teljességhez? Alig, vagy 
csak keveset ért meg 
Jávor életútjából, aki 
egy ilyen műsort meg-
tekint, nemcsak azért, 
mert adataiban sok a 
pontatlanság, s pályaké-
pében kevés az eredeti 
megfogalmazás, de za-
varó volt már az is, 
hogy Jávorról szólván 
megjelent a képernyőn 
egy fiatalember, Farády 
István, aki mint egy élő 
magnetofon fölmondta 
mindazokat a szövege-
ket, amelyeket a szájába 

adtak. Azt hiszem, talán 
hitelesebb lett volna az 
egész műsor, ha megszó-
laltak volna azok az 
írók, újságírók, akik va-
lóban végigkísérték Já-
vor pályáját és hiteles 
tanúként akár végigkon-
ferálták volna a műsort 
vagy hitelesítették vol-
na a narrátor szövegeit. 
Gondolok például Mát-
rai Betegh Bélára, Gyár-
fás Miklósra, Thúrzó 
Gáborra, Békeffy Ist-
vánra, de a névsort le-
hetne folytatni, s akkor 
az anekdoták által oly 
sokszor ködbevont Já-
vor Pál kiléphetett vol-
na a legendák bozótjá-
ból, s legalább halála 
után képviselhette volna 
egyéniségének és művé-
szetének kval i tása i t . . . 

ILLÉS JENŐ 

Súlyos betegség után szeptember t izenharmadikán el-
hunyt Vilcsek Anna, úiságiró, krit ikus, a Magyar Nem-
zet belső munkatársa . Kulturális életünk ismét szegé-
nyebb lett egy értékes munkatárssal , aki tevékenysé-
gét immár hosszú esztendők őta a televízió bírálatának, 
népszerűsítésének, tömegkapcsolatai elmélyítésének 
szentelte. Az elsők között volt, aki felismerte korunk 
e fontos és jellegzetes intézményének beláthatatlan sze-
repét, és vállalta annak írásos szolgálatát, főfeladatának 
érezve, hogy észrevételeivel, tanácsaival, értékeléseivel 
segítsen annak szocialista arculata, eszmei-szakmai 
színvonala elmélyítésében, művészi-esztétikai lehetősé-
gei kibontakoztatásában. Nemcsak kri t ikusa, szenvedé-
lyes hive, megszállottja volt a televíziózásnak, aki elvi 
Igényességét, az első lépéseit tevő intézmény problé-
máinak-nehézségeinek megértésével párosította; nem-
csak a kívülálló kritikai szigorával, de a küzdőtárs 
együttérzésével serkentve hibái, fogyatékosságai kiküszö-
bölésére, eredményei szüntelen továbbfejlesztésére. Az-
zal a sokoldalú és fogékony kulturális érdeklődéssel, 
amelyet a fi lmkritikusi tevékenység megelőző szaka-
szának esztendeiben mélyült el az audiovizuális kultú-
ra és formanyelv beható ismeretévé. 

Távozásával nemcsak kritikai életünk lett szegényebb, 
de egy kitűnő kollegát, egy mélyérzésű, Igaz embert is 
elvesztettünk. 

VILCSEK ANNA 



Felhívás 
cimboraságra 

Mindig bosszanko-
dom, amikor fantáziát-
lan anyukák és apukák 
vagy tanfelügyelői kedé-
lyű művész bácsik és 
nénik gyengeelméjűnek 
tekintik a gyerekeket. 
Teszik ezt legtöbbször 
akkor, ha művészetről 
van szó. Szerintük lila 
oroszlán nem létezik; a 
mese csak akkor kell, 
ha hétköznap is haszno-
sítható erkölcsi intelme 
van; legfőképpen pedig 
ne okozzon fejtörést — 
az sem baj, ha ráillik 
Karinthy Szabolcska-
paródiája: nincsen ben-
ne semmi, de az leg-
alább érthető. 

Most született egy 
olyan televízióműsor 
gyerekeknek, amelyik 
nem tekinti fejlődésben 

visszamaradottaknak 
azokat, akikhez szól. A 
Cimbora névre keresz-
telték (Benedek Elek 
szerkesztett félszázada 
gyermekújságot ezzel a 
címmel), a műfaja iro-
dalmi magazin, kétha-
vonként jelentkezik 
majd a képernyőn. Szer-
kesztője Szabó Márta, az 
első számot Horváth Je-
nő rendezte, operatőre 
Szilágyi Virgil. Horgas 
Béla összekötőszövegét 
Káldy Nóra mondta el 
kedves-okosan. 

Nem hibátlan műsor. 
Most mégsem a hibáit 
akarom sorolni. Inkább 
azt mondom el, hogy 
miért örülök a Cimbo-
rának. Mindenekelőtt 
azért, mert nem gügyög, 

nem hercigeskedik és 
nem okít. Azután azért 
is, mert — nem szavak-
kal — meggyőzi i f jú né-
zőit arról, hogy az iro-
dolom nem föltétlenül 
olyasmi, amin halálra 
kell unniuk magukat, 
hanem játék is, vidám 
dolog is meg szomorú, 
néha sejtelmes, néha 
rejtelmes, amin esetleg 
gondolkodni lehet, vagy 
csak meg kell érezni, s 
tán az sem baj, ha rög-
tön elsőre nem is egé-
szen érthető. (Ügy va-
gyunk egy kicsit ezzel, 
mint Juli és a cserkesz 
Lázár Ervin meséjében: 
„— Mi a csucsor! . . . Ezt 
nem értem — mondta a 
cserkesz. — Én se — 
nézett rá Juli. Ennek 
mind a ketten nagyon 
megörültek.") 

Lázár Ervinnek egyéb-
ként két meséje szere-
pel a műsorban. Nem a 
fent említett, hanem A 
kék meg a sárga és a 
Mii ugrálsz, hideg? A 
hideg meg is jelenik a 
képernyőn, hiszen a te-
levízióban vagyunk, 
ahol nem mindig elég a 
..prelegáló módszer", a 
dölolvasás — és nem 
minidig elég a színész 
arca. (Néha elég. Néha 
az arc is megjelenít, de 
eihhez kiválónál is kivá-
lóbb színésznek kell len-
ni.) 

Csoóri Sándor, Tamkó 
Sirató Károly, Kalász 
László és Bereményi 
Géza verseit nemcsak 
elmondják, hanem Cseh 

Tamás meg Sebőék fü-
let gyönyörködtetően el 
is éneklik. Ml sem ter-
mészetesebb ennél, még 
Tinódira sem kell hivat-
kozni. Vers és dal, iro-
dalom és zene összetar-
tozó testrészek, csák a 
polgári szalonművészet 
művelői vontak áthág-
hatatlan határt a műfa-
jok közé. 

Mi van még az első 
Cimborában? Benedek 
István csevegő vissza-
emlékezése Benedek 
Elekre és a „nagyapó" 
egyik meséje a 87 éves 
székely Gáspár Simon 
Antal tündéri előadásá-
ban; egy fiatal költőnő, 
Kiss Anna önvallomása 
.(bár ez egy kicsit fel-
nőttes volt); pályázat és 
könyvajáhláís, nyenyere 
és nyélvöltögető, népdal 
és — leírni is szörnyű! 
— szürrealisztikus han-
gulatú vers, megzenésít-
ve. Schütz Ila szemhu-
nyorítása, Bodnár Erika 
csodálkozó arca, Mensá-
ros bölcs tekintete, Tahi 
Tóth csúfondárossága, 
Husztá fölényes derűje 
és Tordy komolyságba 
oltott humora szerezte 
a legkellemesebb perce-
ket. 

Valami nagyon fon-
tossal próbálkoznak a 
műsor alkotói: rányitni 
a gyerekek szemét és 
lelkét a műalkotásra. 
Abban a korban, amikor 
még fogékonyak. Ami-
kor még képesek hasz-
nálni a fantáziájukat. 
Amikor alkotóan tudnak 
befogadni. Amikor még 
nem lettek a műélvezést 
lapos és banális tanulsá-
gok szájbarágásával ösz-
szetévesztő felnőttekké. 

Aki bújt, aki nem: én 
a magam részéről cim-
borálok a Cimborával. 

KOLTAI TAMÁS 



Az ötletnek szűk a 
méhe ahhoz, hogy élet-
revaló gondolatot ki-
hordhasson és világra-
hozzon. Az egy ötletből 
szervezett, afféle egysej-
tű művek akkor marad-
nak illendően arányo-
sak önmagukhoz, ha be-
érik magukkal s abból 
osztódnák, amijük van: 
abból az egy ötlet-sejt-
ből. Örökzöld művek 
egész sora — például az 
egykori francia vígjáté-
kok f a j t á j a — tenyészik 
így vígan a világban 
és senki nem kér számon 
tőlük magasabbrendű 
eszmei fejlettséget. A 
ba j akkor kezdődik, 
amikor egy amőba ge-
rinces utódban próbál 
folytatódni. 

Ilyesféle ba ja van 
Bárány Tamás Velünk 
kezdődik minden című 
művének, amely Ssmsei 
Jenő dramaturg bábás-

• kodásával gondolatokat 
kívánt szülni a maga 
többé-kevésbé épkézláb 
ötletéből a tévé képer-
nyőjén. Az ötlet-csíra 
annyi, hogy egy híg-vi-
dám fiatalember, leg-
alább egy víkend idejé-
re, megpróbál mély-ke-
serű kiábrándultnak, 
zsebében degesz biztosí-
tékokkal ágrólszakadt, 
szabad csavargónak, 
nagyonis megelégedett 
körülményei között 
örök elégedetlennek, be-
avatott létére kívülre-
kedtnek, villatulaj lété-
re villabetörőnek látsza-
ni. Ezt az ötletet lehet 
kedvesen, könnyű iró-
niával, helyzetkomiku-
mok egymásra halmo-
zásával, bonyodalmas 
fordulatokkal, lélegzet-
elállító ötletekkel to-
vábbszőni. Sokfélekép-
pen, csak társadalom-
bölcselő gondolatokkal 
nem. 

Itt mégis ez történik. 

VELÜNK 

KEZDŐDIK 

MINDEN 

BÁRÁNY TAMÁS 
TÉVÉ-JÁTÉKA 

S mert ez, az ötlet le-
származott gondolatai 
kétfejű logikával — te-
hát voltaképpen fejet-
lenül — jönnek a világ-
ra, spirituszba való te-
remtményekként. Ép-
kézláb, bal-jobb végta-
gok helyett százfelé kap-
dosnak és rugdalóznak, 
öt-hat-hét fölös szá-
mú szemmel sem látnak 
jól, két-három szájukkal 
sem mondanak igazat, 
két-három szívükkel 
sem éreznek valamire-
valót. ö t le t és gondolat 
nehézéletű. összenőtt 

sziámi ikerként jött itt a 
világra, közös és mégis 
más pulzus-számú vér-
keringéssel, más-más 
nemű táplálékot egy 
emésztőrendszerbe gyö-
möszölve. Valójában hát 
életképtelenül — csak 
képernyőre képesen. 

öt le t és gondolat mes-
terségesen összekénysze-
rített együttéléséből 
mesterséges, ál-mély 
dialógusok fakadnak, 
kőtáblára vésendő mon-
datok, — ahol egy vicc 
többet mondana, — 
sarkigazságok, de csak 
az utcasarokról. Ez az 
emelkedett hanghordo-
zás valamely irodalmias 
ve retet ad a tévé-játék-
nak, amelyhez pedig az 
anekdota egyszerűsége 
és közvetlensége jobban 
illenék. Voltaképp csak-
is ez illenék hozzá. 

Nyilván ez a „vere-
tesség" vezette félre 
Gaál Albertet is, mikor 
rendezői eszközeivel na-
gyobb mondandóhoz 
gyürkőzött, mint amek-
kora ezé a történeté, ö 
is, az operatör Szilágyi 
Virgil is vas-súlyzók 
alatt roskadozik, mikor 
a hurkapálca ké t végére 
szerelt, fe l fú j t golyókat 
emel. S a gondolat erő-
feszítéseitől szakadnak 
meg a szereplők is, ami-
kor pedig valójában 
csak csevegnek. Bizo-
nyos, hogy a két tehet-
séges fiatal színész: 
Szegváry Menyhért és 
Szerencsi Éva, nem be-
szélve Bessenyei Ferenc-
ről, Békés Ritáról, Bits-
key Tiborról, őszintéb-
ben tudna szólni, őszin-
tébben tudná élni a ma-
ga szerepét, ha nem azt 
szólná s nem azt a f igu-
rát élné, amit ebben a 
tévé-játékban mondania 
és éreznie kéli. 

MATRAI-BETEGH BEL A 



A töprengés korszaka 
A televízió irodalmi és 

drámai főszerkesztőségén 
tavaly a rendezők és dra-
maturgok részvételével hat 
alkotócsoport alakult. Ez 
a szervezeti változás mi-
lyen változást jelent a 
munka tartalmi, művészi-
dramaturgiai részében? Er-
ről kérdeztük Békés Ta-
mást, aki mint a főszer-
kesztőség helyettes vezető-
je a dramaturgiai munka 
irányítását fogja össze. 

— A legfontosabb ami 
az ú j fejlődési folya-
mat alapja, az a tény, 
hogy a rendezők nem a 
már elkészült forgató-
könyvek közül választa-
nak, hanem az alkotócso-
portban közösen beszélik 
meg, maguk döntik el, ki 
mit szeretne megcsinálni. 
Ily módon már a tervezés-
bén részt vesznek a ren-
dezők; majd pedig egy-egy 
tévéfilm, tévájáték előké-
szítő munká jában a kezdet-
től fogva együtt dolgozik 
író, rendező, dramaturg. A 
cél az, liogy a csoporton 
belül ki-ki az egyéniségé-
nek, haj lamainak, képessé-
geinek legmegfelelőbb mü-
veket hozza létre, szuverén 
alkotóvá váljon. 

— Ezek a lehetőségek, 
lia érvényesülnek, követel-
ményként is hatnak, tehát 
a tehetség és egyéniség ér-
vényesülését szolgálják. 
De ne szépítsük a dolgot, 
a televíziónak műsorgyár-
nak kell lennie, meghatá-
rozott mennyiségű drámai 
produkciót kell előállítani, 
üzemszerű termelés és szu-
verén müvészegyéniség — 
nem ellentmondás ez? 
Vagy legalább is ábránd? 

— Az a müsormennyiség, 
amit meg kell csinálnunk, 
csak az ipari termelés ma-
gasan szervezett technoló-
giájával lehetséges. De az 
ipari termelési jelleg, hang-
súlyozom, kizárólag a 
gyártáselökészitésre és a 
munkafolyamatra vonat-
kozhat! Nem vonatkozhat 
viszont a művészi megva-
lósításra. Nem kell szük-
ségszerűen kommersz tö-
megcikké válnia a drámai 
produkcióknak; éppen a 
csoportok létével k ívánjuk 
biztosítani az alkotóknak 
a lehetőséget, hogy egyé-
niségekként produkál janak. 
Egy fontos korszakot 
mondhatunk lezártnak, 
amelyben sikerült elismer-
tetni a kulturális közvéle-
ménnyel, hogy a tévé 

több, mint reprodukciókat 
készen szállító futószalag. 
Egy ú j fejlődési folyamat 
kezdetén vagyunk, ez a 
művészi önállósulás ú j sza-
kasza. Reméljük ennek so-
rán a csoportok alkotó-
műhelyekké fognak válni, 
sőt, ha kell dramaturgiai 
tanácsként működnek, ahol 
a készülő müvek közös 
üggyé válnak. 

— A drámai produkciók 
túlnyomó többsége adaptá-
ció. Vajon az ú j fejlődési 
folyamatot ér thet jük-e 
úgy, hogy megszűnnek az 
irodalom „utánfutó i" len-
ni? 

— A televízió fontos sze-
repe, hogy a klasszikus és 
a mai magyar irodalmat 
bemutassa a képernyőn, és 

ebben a főszerkesztőség 
sikereket mondhat magáé-
nak. Fontos feladat volt el-
érni, hogy az Írók kap-
csolódjanak a tévéhez. 
Eredményeink között tart-
juk számon, hogy az élő 
klasszikusokat csakúgy, 
mint a középnemzedék 
tagjait sikerült megnyer-
nünk. A fiatalabb korosz-
tályt hiányoljuk, és szeret-
nénk bekapcsolni a mun-
kánkba. De valóban, kié-
pített kapcsolataink jórészt 
már megjelent művek 
adaptációjában realizálód-
tak. Ennél tovább kel! lép-
nünk. Az eddigi munka 
számbavétele két hiányra 
figyelmeztet. Egyrészt tar-
talmilag kevés a máról szó-
ló, napjaink emberi-társa-
dalmi problémáival szem-
besítő tévéprodukció; mi-
közben a néző naponta ta-
lálkozik a képernyőn ri-
portban, dokumentumfi lm-
ben a mai valósággal, nem 
lehet, hogy a drámai mü-
vek ne beszéljenek róla. A 
másik műfa j i h iány: elvét-
ve akad eredetüeg a tévé-
re írt mű. Egyik lényeges 
törekvésünk, hogy az író-
kat eredeti tévéjátékok 
Írására serkentsük. Ho-
gyan? A megoldás kulcsát 
a csoportokban lá tom: 
megteremtve és tudatosít-
va alkotóműhely jellegü-
ket, az Írókkal mélyebb, 
személyes alkotó kapcso-
lat épülhet ki; az ú j hely-
zetnek megfelelő ú j mun-
kastílussal, az író és ren-
dező közös munkájáva l ú j 
életre kaphat a hazai tévé-
játék műfa j . 

— Sokszor elhangzott 
már : az elektronlkáé a jö-
vő. Ez a rögzítési módszer 

speciális műfa j t , ú j drama-
turgiát követel. Milyen 
munkák folynak e témá-
ban? 

— A kísérletezés, a töp-
rengés, a műhelyviták stá-
diumában vagyunk. Az 
eredetileg elektronikára írt 
hazai tévémüfaj még szü-
letőben van, a kezdeti lé-
péseket tesszük. Az utóbbi 
időben például néhány 
színpadi müvet behoztunk 
a stúdióba. Kisfaludy Csa-
lúdások-jára, Shaw Az ör^ 
dög cimborájára, Euripi-
dész—Sartre Trójai nokjé-
re gondolok például. Egy 
lehetséges területe ez az 
elektronikus dramaturgia 
kitapasztalásának, mert 
nem a szokásos színházi 
közvetítésről van szó. ha-
nem stúdióbeli játékról, 
ahol a képsorok elektroni-
kus követelményeknek 
megfelelő átrendezését, fel-
bontását és újrarendezését 
kell megoldani. Túl türel-
metlennek érzem a kriti-
kát ezekkel a művekkel 
szemben. A filmszerűséget 
kérik ra j tuk számon, noha 
ez teljesen más műfa j , és 
nem egyszerűen csak más 
technika. Most, gyakorlat 
közben kell kitapasztal-
nunk, kidolgoznunk az 
elektronikus dramaturgia 
általános érvényű elméle-
tét, a technikai meghatáro-
zottságból eredő esztétikai 
következményeket, a kor-
látokat és lehetőségeket. 
Nyersebben: most tanul juk 
az elektronlka adta leg-
ú jabb lehetőségeket és ez 
időt és sok tapasztalatot 
kivánó folyamat. Eddig is 
voltak elektronikával rög-
zített játékok. De most mi-
nőségi ugrást kell végre-
ha j t anunk : meg kell te-
remteni az eredetileg 
elektronikára Irt tévéjáték 
műfa já t , ami teljesen más 
dramaturgiát követel. 
Olyan öszetett esztétikai 
probléma ez, amihez nem 
elég az alkotóknak meg-
adni a kísérletezés jogát. 
Itt összmunkára, alkotó 
műhelymunkára van szük-
ség. 

— A tervek? Most készül 
a főszerkesztőség jövő évi 
programja, az elmondott 
alapelvek szellemében. Még 
korai lenne részletesen 
beszélni róla, de egy hónap 
múlva már kész tervekről 
számolhatunk be. 

BÁRSONY ÉVA 



GÚNYOS 
MOSOLY 
Móricz Virág kisregé-

nyéből forgatja ú j tévé-
filmjét Nemere László. 
A film, amelynek forga-
tókönyvét az írónő ma-
ga készítette él, egy Du-
na menti falu értelmisé-
gének életéről, konflik-
tusairól, intrikáiról szól. 
Főszereplői: Bara Mar-
git, Drahota Andrea, 
Szemes Mari, Pécsi Il-
dikó, Rajz János, Gyöngy 
László, Papp János. 

Drahota Andrea és Szemes 
Mari 

(Domonkos Sándor 
felvételei) 

Drahota Andrea 
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