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Bodnár Erika, Tardy Balázs. Opera-
tőr: Zsombolyai János, zeneszerző: 
Vukán György. 
Csongrádi Kati ás Balogh András 
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NINCS IDŐ 
Az 1929-es éhségsztrájk drámája 

bontakozik ki Kósa Ferenc, Csoóri 
Sándor és Sára Sándor új íilmjében: 
három kommunista tiltakozásból, de 
saját embersége megmentésének 
vágyától is vezetve ezzel a fegyver-
rel szegül szembe a börtönparancs-
nokság jogtalan döntéseivel. A való-
ságos, történelmi sztrájk győzelem-
mel végződik — ez a filmbeli, — 
mely természetesen nem is akar hi-
teles tudósítás lenni a történelmiről 
— kudarccal: a hősök elpusztulnak, 
életüket kell áldozniok, hógy legyen 
folytatása harcuknak. A történetnek 
így két cselekményszála van: ami a 
sztrájkolok cellájában történik és 
ami az igazgatóság szobáiban folyik, 
az elnyomás különböző módszerei-
nek vitáiról, és a lázadás veszélyé-
nek legyőzéséről — ez lesz a film 
tényleges témája. Az alkotók meg-
fordították a hagyományos szemlé-
letmódot, mely mindig a szenvedő 
hősöket állította középpontba, — itt 
ők a mellékszereplők, és azt a ha-
tást vizsgálják, melyet ellenállásuk 
kivált elnyomóikból, valamint azt, 
vajon tovább sugárzik-e ez a maga-
tartás másokra is, azaz lehet-e foly-
tatása egy elbukott szabadságküzde-
lemnek. 

Az első képsor már ezt a fordított 
szemléletet juttatja kifejezésre: lenn 
a börtön csarnokában karácsonyi 
műsorestet mutat be a jólelkű igaz-
gató, ajándékokkal és apácakórus-
sal, míg fent a cellában, talán egye-
dül az egész épületben, csak a há-
rom sztrájkoló marad: nyugodtan, 
még csak nem is fenségesen. A gro-
teszk karácsonyest után az igazgató 
beül beszélgetni hozzájuk: elvekről, 
a lázadás hiábavalóságáról, és saját 
helyzetének reménytelenségéről. Ez 
a fordított szituáció az egész film 
alaphangja: az elnyomók viszont új-
ra meg újra gyengébbnek mutatkoz-
nak. 

Illetve: erről folyik a.vita a bör-
tönigazgató szobájában. Keménynek, 
igazságtalanul erősnek kell-e mutat-
kozni, vagy humanistának, ami alatt 
az értendő, hogy lényegi kérdések-
ben hajthatatlannak, de legalább az 
emberiesség, a kölcsönös „megértés" 

látszatát megteremteni. Udvardi 
igazgató ez utóbbit képviseli, mint-
egy el szeretné felejteni, hogy az 
elnyomás gépezetének ő is egyik 
fontos csavarja — míg a másik mód-
szert Babella jeleníti meg, aki meg-
gyilkolja az egyik sztrájkoló rabot, 
hogy ezzel szilárdítsa meg a börtön-
fegyelmet. A történet tanulságához 
tartozik, hogy sem az egyik, sem a 
másik módszer nem vezet eredmény-
re, a film befejezésekor éppoly „fe-
gyelmezetlen" a börtön, mint az ele-
jén, a két módszer egyike sem vált 
be. Csak áldozatokat követelt. 

A film ennek a két frontnak ütkö-
zésmeneteit jobbára a börtönigazga-
tóságon belüli viszály felől közelíti 
meg: Udvardi humanizmusa, közve-
títeni igyekvő magatartása megbu-
kik, leváltják, és végül Babella ma-
rad a győztes. Ám ez a „hivatalos" 
történet azért válik izgalmassá, mert 
ezen a három halódó, de helytálló 
embernek a sorsán mérődik minden 
lépés: nemcsak etikájukon, hanem 
fizikai ellenállóképességükön. Ha si-
kerül megtörniük őket, Babella nem 
győzhet, ha kitartanak, Udvardi 
kegyvesztett lesz. Ez a belső egyen-
letrendszer tartja fenn a film fe-
szültségét. 

A film harmonikusan kidolgozott 
alkotás, az elbeszélő hangnak szinte 
minden változatát ismerik az alko-
tók: eposzi, ha hőseiről szól, gro-
teszk, mikor a börtönigazgatók gyű-
lését közvetíti, ironikus, mikor Ba-
bellát láttatja, még egy kis minitra-
gédiára is van érkezése, Kallós, „élet-
fogytos" történetének bevágásával. S 
mégis, ez a mesterien kidolgozott al-
kotás nem tud megfogni: hőfoka el-
marad a korábbi Kósa filmek izgal-
mas sokértelműségétől. Talán azért, 
mert a kommunista ellenállóknak 
szinte alig van arcuk: egyéniségük 
az ellenállás puszta tényéből van le-
vezetve, de semmit sem tudunk ró-
luk — emberségükről. Az életfogy-
tos figurájának felvillantásakor 
érezzük a legfájóbban ezt a hiányt: 
róla lám mennyivel többet sejtünk 
— nemcsak morális helytállásáról, 
mellyel a maga módján apját is vé-
di, hanem szótlan egyéniségéről is. 



A kommunisták esetében pedig még 
nagyobb szükségünk lenne valami-
féle támpontra, hiszen minden, ami 
a filmben történik, őrajtuk mérődik: 
Udvardi gyengesége és Kallós erköl-
csi felnövése, a halált választó kis 
anarchista fiú és az elnyomás egész 
gépezete rajtuk mérődik meg, róluk 
viszont csak azt tudjuk, (ami lénye-
ges ugyan), hogy éhségsztrájkot foly-
tatnak — de ez kevés. 

A történet zárt térben, végig a 
börtönvilágban játszódik, és így ele-
ve sugallja a modellszerűséget. Erre 
utalnak a groteszk absztrakcióban 
jelzett figurák és jelenetek — mint 
pl. a belügyminiszteré, a börtönigaz-
gatók ebédje az ásatásoknál. S még-
is mikor ezt a modellt meg akarjuk 
fejteni — nehézségekbe ütközünk. A 
cselekmény fővonala annyira konk-
rét, annyira kötődik a húszas évek 
végének ellenforradalmi rendszeré-
hez, a kommunista ellenállás két-
ségbeesett és hősi korszakához, hogy 
nehéz ettől a konkrét cselekmény-
száltól elszakadni, s valami általáno-
sabbat, a hatalom gyakorlásának, 
belső logikájának értelmére, mecha-
nizmusára következtetni. Ugyanak-
kor a filmben újra meg újra megje-
lennek azok az impulzusok, melyek 
a nézőtől ezt az általánosítást köve-
telik, s melyek valami olyan követ-
keztelés levonására sarkallják, hogy 

Szilágyi Tibor, Lohinszky 

aki a szélsőséges erők közé áll, köz-
vetíteni próbál, — miközben az ál-
tala gyakorolt hatalom logikájáról is 
meg látszik felejtkezni, — az elve-
szett. Csakhogy erre a következte-
tésre kisszerű a Babella-Udvardi 
párharc, és ezért a film logikáját il-
letően elégtelen is. 

A humanizmus politikai szerepé-
nek történelmi megjelenési formái 
— még a hatalomra került változa-
taiban is — sokkal keservesebb ta-
nulságokkal, nagyobb szabású tra-
gédiákkal jártak, mint amire a film-
ben célzás történik, — így, mint né-
zőknek nincs is módunkban ezt az 
utalásrendszert átélni, végiggondol-
ni vagy komolyan venni. Így aztán 
célzásokat hallunk egy általánosab-
ban megfogalmazható hatalmi gépe-
zet logikájára, de ezek az utalások 
inkább csak zavarják a konkrét tör-
ténet masszív életanyagát, a kom-
munisták és a fasiszta rendszer külö-
nös párbajának történetét. Ez utób-
bi ugyanis, még ebben a viszafoj-
tott formában is erősebb, mint az 
az utalásrendszer, mely ráépül. Ám 
ez a kiegyensúlyozatlanság, a film 
mondanivaló-rétegeinek ellentmon-
dásossága fékezi hatását, zavarja 
egyneműségét is. 

Pedig ezt az egyneműséget a kép-
formálás balladás tömörsége segít 
fenntartani: ez a színestechnikával 

Loránd és Szilágyi István Szilágyi Tibor, Lohinszky Loránd és Szilágyi István 



Jelenet a filmből 

fekete-fehérre egyszerűsített világ, 
mely olykor-olykor fellángol, meg-
mutatván a való világ színorgiá-
ját, hogy aztán visszaszürküljön a 
fegyház félhományába. Sára Sándor 
a történelmi alapanyag színeit keresi, 
ennek a hősi korszaknak állít elé-
gikus mementót. A szövegek is ott 
izzanak fel, ahol emberek tragédiá-
ját árnyalják — a groteszk figurák 
szinte más, a film atmoszférájától 
idegen hangon szólalnak meg. Kósa 
építkezésmódja, dramaturgiai kon-
cepciója sokat változott: visszafogot-
tabb, tatózkodik a végső kiélezések-
től — a történetben egyetlen halált, 
borzalmat sem látni — megtörténtü-
ket a néző képzeletére bízza. 

A két világ ütköztetése kétféle szí-
nészi játékot is követelt. A groteszk 

játékmodor a legjobban Szilágyi Ti-
bornak sikerült (Babella), ő tudja 
ezt a figurát „halálos komolysággal" 
a karikírozás teljes hiányával gro-
teszkké formálni. Udvardi figuráját 
már nem sikerült ilyen egyértelmű-
séggel megragadnia Lohinszky Lo-
rándnak, a groteszk mozzanat oly-
kor túl direkten kap hangot, máskor 
meg nem tudja kivédeni a figura 
leheletnyi tragikumát. Félek, ez 
utóbbi nem is az ő hibája: a törté-
net tisztázatlanságának művészi kö-
vetkezménye. A kommunisták közül 
Juhász Jácint játékára emlékszünk 
— számára ugyanis e figura megte-
remtése szellemi arculat kérdése is. 
Ez utóbbi viszont nem mondható el 
a másik két teljesítményről. 

ALMAS1 MIKLÓS 



Egy akadémikus rendező 
— PÁRIZSI BESZÉLGETÉS RENÉ CLAIRREL — 

Sokszor megírtam már, kik voltak 
ifjúságom Párizs-kerítői: Ady, Szo-
mory, Illyés . . . Egy valakiről, s nem 
is akárkiről, azonban megfeledkez-
tem: René Clairről, akinek elbűvö-
lően poétikus Párizsi háztetők alatt 
című filmjét még tizenhat éves fővel 
láttam a debreceni Urániában. (Nem-
rég tudtam csak meg, hogy a film 
híres dalát Radnóti is szívesen dú-
dolta, s nem lehetetlen, hogy az a 
motívum még a Hispánia, Hispá-
niába. is beszűrődött.) Roppant 
nehéz lenne felmérni, miiyen ösz-
tönző és ihlető, Párizsba-csábító va-
rázsa volt ennek a világsikerű al-
kotásnak egy magyar kamaszfiúra, 
aki igazán nem sejthette, hogy negy-
venkét év múlva megszoríthatja a 
kezet, amely.. . és itt nagyon hang-
zatos felsorolás következhetne, hi-
szen — hogy csak két nagyon is kü-
lönböző zsenit említsek — a Miénk 
a szabadság alkotója kezet fogott 
Prousttal is (1918-ban) és Chaplinnel 
is (sokszor!). 

A MESTERSÉG MEGVÁLASZTÁSA 

Találkozásunk nem valamelyik 
kelet-párizsi külvárosban vagy pe-
remkerületben folyt le — ott, ahol 
az apacs-sapkás Albert Préjean éne-
kelt —, hanem a „beérkezettek" 
és „nagymenők" peremvárosában: 
Neuillyben. Meg sem kísérelem le-
írni az ízléses pompával berendezett 
lakásban ezrével zsúfolódó, arany-
gerincű könyvek és albumok soka-
ságát, az előszobában kiállított ox-
fordi díszdoktori oklevelet (amiből 
megtudtam, hopr a film latinul = 
„pellicula imprimanda") és a Pata-
fizikus Kollégium diplomáját, a sok 
Gérard Philipe-emléket, a patinás 
műtárgyakat és a ritka Steinlen-ak-
tot, a gyönyörű, színes madár met-
szeteket. A Feuillade-filmek hajda-
ni hősszerelmese kissé görnyedt, ici-
picit pocakos, de még mindig jól 
tartja magát. Finom metszésű ősz 
feje, elevenen villogó kékeszöld sze-
me okos emberséget tükröz. 

— Hogyan lett filmes? — ez volt 
az első kérdésem. 

— Újságíró voltam, de mindig 
író akartam lenni: semmi más nem 
érdekelt, csak az írás. Húszéves 
voltam, a hírlapírást csak megélhe-
tési forrásnak szántam. Közben ér-
deklődni kezdtem a mozi iránt is, de 
csak, mint néző: sohasem sejtettem, 
hogy ez lesz a mesterségem. Az éle-
temet a véletlen döntötte el! Tud-
ja, mit mond erről Pascal? Egész 
életünkben a legfontosabb dolog a 
mesterségünk megválasztása, erről 
viszont a véletlen dönt. Újságíró ba-
rátaim révén szerepet vállaltam egy 
amatőrfilmben. Mivel a Gaumont-
műteremben forgattunk, meglátták 
a kisfiút, aki voltam, s felajánlottak 
egy fontosabb szerepet a Halál értel-
me című filmben, amelyet Jakov 
Protazanov, a régi orosz filmgyár-
tás nagy rendezője 1922-ben forga-
tott (később visszatért a Szovjetunió-
ba). Aztán két Feuillade-filmben 
léptem fel, de rögvest rájöttem két 
dologra: 1. nagyon rossz színész va-
gyok; 2. s ha mégis van valami ke-
resnivalóm ezen a területen, nem 
a felvevőgép előtt, hanem mögött 
lenne a helyem... Megismerkedtem 
Jacques de Baroncellivel, aki akkor 
már híres rendező volt: őneki írtam 
az első forgatókönyvemet, de nem 
lett belőle semmi. 1923-ban azon-
ban sikerült elkészítenem első fil-
memet, méghozzá egy sci-fit. Az al-
vó Párizs a címe, s már ebben is 
szerepelt Préjean. Szinte szegényes 
műkedvelő eszközökkel forgattuk 
ezt a másfél órás filmet, amelyet ma 
a világ filmmúzeumai szívesen ve-
títenek és amely arról szól, hogy va-
lamilyen ördögi sugár elaltatja az 
egész fővárost, minden úgy marad, 
ahogy van, kivéve négy-öt repülőn 
érkező személyt, aki ilymódon Pá-
rizs urává válik. 

AVANT-GARDE ANTOLÓGIA 

— S ezután következett ugye a 
Felvonásköz, amely immár klasszi-
kus alkotásnak számít? 

— Ezt az 1924-ben forgatott, 22 
perces filmecskét is a véletlennek 
köszönhetem. A Champs-Élysées 



Színházban a svéd balett a Szünet 
című táncjátékot mutatta be, s Hé-
bertot, az igazgató megkért, „ker-
gessem ki az igazi szünetben a pub-
likumot". A polgárriasztó filmet 
Picabia és Satie szövegére, illetve 
zenéjére rögtönöztem, s szinte mind-
egyik dada- és egyéb -ista komá-
mat felkértem: szerepeljen benne. 
Ügy hogy a film, amelyben Picabia, 
Man Ray, Marcel Duchamp, Erik 
Satie, Georges Auric is látható, szin-
te az avant-garde antológiája lett. 
(Nemrég elkészült egy hangos vál-
tozata, melyhez Henri Sauguet, Satie 
tanítványa, komponált zenét. Így az-
tán a francia TV is bemutathatta.) 

Ijedten nézek az órára és a hosz-
szan tekergő magnószalagra: ha a 
mester gazdag pályáját ilyen részle-
tesen idéznők, egész brosúra lenne 
belőle. így hát megváltoztatom in-
terjúvoló-taktikámat, nem festünk 
pályaképet, hiszen ez minden szak-
lexikonban és sok-sok monográfiá-
ban megtalálható. Csapongó kérdé-
sek következnek: 

— 1927-ben, az orosz származású 
Olga Csehovával forgatta nagy sike-
rű Szalmakalap-ját, amely Labiche 
remek vígjátékából készült. Emlék-
szik rá? 

— Úgy tudom, Csehov unokahúga 
volt. Nagyon kedves és bájos nőnek 
ismertem, de Préjean mellett nem 
sok szó és lehetőség jutott neki. 

— Két szereplő majdnem minden 
filmjében visszatért: Raymond Cor-
dy és Gaston Modot. Miért? 

— Modot-t először a Párizsi ház-
tetők alatt-ban alkalmaztam, de már 
régen ismert alakja volt a némafilm-
nek. Cordyt először A millió-ban, te-
hát szintén 1930-ban szerepeltettem: 
ő volt a taxisofőr. Azt mesélték, 
hogy az életben is az: ami nem igaz. 
Egy vándorszínész-társulatban ját-
szottak a szülei, s ő is fellépett már 
gyerekkorában. 

— Azt mondják: kabalából alkal-
mazta ezt a két epizodistát oly sok-
szor? 

— Szó sincs róla! Nem vagyok ba-
bonás 

GERARD PHILIPE 
— Mikor ismerkedett meg Gérard 

Philipe-pel? És hogyan? 
— Egy olasz cég 1949-ben megbí-

zott Az ördög szépsége című modern 

Faust-legenda forgatásával, amely-
nek a könyvét Salacrou-val közösen 
írtuk. Ettől kezdve Gérard haláláig 
szinte minden filmemben foglalkoz-
tattam. ö volt pályám során az 
egyetlen művész, akinek „mérték 
szerint" írtam a filmet, eleve neki 
szánva a főszerepet. Barátságunk 
olyan volt, hogy egyszer, Gérard ké-
résére, 1959-ben még azt is elválal-
tam, hogy én rendezzek egy Musset-
vígjátékot, amelynek ő volt a főhőse 
a TNP-ben! A magánéletben is szo-
ros szálak fűztek hozzá: tanú voltam 
az esküvőjén, amikor elvette Anne-t, 
s sajnos, a feleségén kívül egyedül 
énvelem közölték, amikor súlyosan 
megbetegedett, hogy állapota re-
ménytelen . . . 

— Szeretnék néhány magyar vo-
natkozású kérdést feltenni: 1935-ben 
forgatta Eladó kísértet című vígjáté-
kát Angliában. Ha nem tévedek 
Kordáékkal? 

— Korda Sándorral akkor ismer-
kedtem meg, amikor különféle ame-
rikai nehézségek után visszatért 
Franciaországba, s belépett az itteni 
Paramounthoz. Aztán Angliába 
ment, ahol fényes pályát futott be. 
egy nap együtt vacsoráztunk, s el-
mesélte, hogy megvette egy Keown 
nevű szerző Sír Tristam goes west 
című novellájának a megfilmesítési 
jogát. A történet nagyon megtet-
szett: meg akartam venni tőle, de 
nem adta át, hanem inkább felkért, 
hogy csináljam meg az ő cégének. A 
díszleteket Korda Vince készítette. 

— Ismert más magyarokat is eb-
ben a szakmában, amely tele van 
velük? 

— Ismertem Alexandre Esway-t 
(Ezri Sándort), és még Kordáéknál 
a gyár dramaturgját: Biró Lajost. 

— Azt állítják, hogy ön, a filmsze-
rűség apostola, aki már 1923-ban azt 
írta, hogy „az az igazi mozi, amit 
nem lehet elmesélni", elkeseredetten, 
szinte reménytvesztve fogadta a 
hangosfilm térhódítását? 

FILM ÉS HANG 

— Vártam a kérdést! Nagyon so-
kat beszéltem és írtam már a prob-
lémáról. Utalok egy 1951-es jegyze-
temre: „A filmszerűség azt jelenti, 
hogy a filmet a saját lényegének meg-
felelő célokra használjuk fel. A ha-
lász és a kertész tudja, hogy minden 



szerszámnak megvan a maga sajá-
tos rendeltetése, és az ács sem a gya-
luval veri be a szegeket." Egyébként 
nemcsak én féltettem a filmszerű-
séget a hangtól, hanem Eizenstein, 
Pudovkin és Alekszandrov is. ök ki-
áltványt írtak a hangosfilm ellen. 
Továbbá olyanok is, mint Chaplin, 
Stroheim, Murnau meg King Vidor. 
A szovjet filmesek manifesztuma 
hangsúlyozta, hogy „a hang hozzá-
adása. színházszerűen valamely jele-
nethez, megölné a rendezést". Ezt 
Georges Sadoul idézte, s megjegyez-
te: „Ez annyit jelentett, hogy a vá-
gást határozták meg a filmművé-
szet lényegeként." Valóban: a vágás 
az a sajátosan filmszerű eljárás, 
amelynek nincs megfelelője semmi-
lyen más kifejezési eszközben vagy 
más művészeti formában. Különben 
nem a beszélő filmtől féltem, hanem 
attól ahogyan nagyiparosaink fel-
használják. S mivel egyszerre vol-
tam író és filmrendező, tudtam mi-
lyen különbség van, milyen különb-
ségnek kell lennie színház és film 
között. 

— Persze azért csak vissza-vissza-
sírta később is a némafilmet: sok 
hangosfilmjére emlékszem, amely-
ben még mindig voltak, például 
üvegfal mögött beszélő, tehát a 
filmben nem hallható szereplők... 

— Igen — feleli nevetve. — Ez 
csak térfa volt, például a Hallgatni 
aranyban. De komolyra fordítva a 
szót: nem az a lényeges, hogy hall-
juk-e vagy nem a párbeszédet. A 
kérdést mindig helytelenül vetik fel. 
A fontos az, hogy milyen szerepet 
szánnak a képnek. Ha olyan filmet 
látok, ahol az egész történetet sza-
vak mondják el, ez szerintem nem 
mozi, hanem rádió, mert ha nem 
nézzük a képet, akkor is megértjük. 
Ez az, amit nem szeretek. 

— A rádióról jut eszembe, úgy tu-
dom: 1950-ben hangjátékot írt Gé-
rard Philipe-nek? 

— Nem, nem én írtam! csak 
Théophile Gautier remek novelláját 
alkalmaztam rádióra Az ördög köny-
nye címmeL Daniéle Delorme is ját-
szott benne. 

HOLLYWOOD 

Hadd tegyem fel az obligát kér-
dést: hogyan érezte magát Holly-
woodban a háború alatt? 

— Az ottani gyártási módszerek 
rendkívül különböztek a hazaiaktól. 
Az amerikai gépezet úgy volt meg-
szervezve, hogy az egyéniség nem 
számított. 

— Vagyis ott nem lehetett olyan 
filmet készíteni, amit film d'auteur-
nek mondanak? 

— Film d'auteur? — horkan fel a 
Francia Akadémia tagja. — Nem tu-
dom, mit jelent ez. Ezt a mai fiatal 
kritikusok találták ki. Sosem értet-
tem meg, mit akarnak ezzel monda-
ni. Hát én mi mást csináltam egész 
életemben? Sok türelemmel mégis 
sikerült Hollywoodban olyan filme-
ket forgatnom, amelyek nem kény-
szerű feladatot jelentettek, és ez 
nem kevés. Szerencsém volt: soha-
sem voltam kénytelen meghajolni 
valamelyik producer előtt. Vala-
mennyi kint forgatott filmemet az 
érvényes amerikai rendszer módsze-
reivel szembeszegülve forgattam, va-
lamennyi valóságos kis gyártási cso-
da volt. így hát mihelyt hazajöhet-
tem, hazajöttem (Pétainék megfosz-
tottak francia állampolgárságomtól). 
Ennek ellenére tárgyilagosan meg 
kell állapítanom, hogy ez a rendszer, 
amelyet én nem sokra becsülök, sok 
nagy alkotást hozott létre a filmtör-
ténetben. Azt azonban roppant saj-
nálom, hogy ez a szinte diktatóriku-
sán merev rendszer megakadályozta, 
hogy olyan nagy mesterek, mint 
Stroheim, folytassák pályájukat, 
vagy odavezetett, hogy egy Orsón 
Welles karrierje megfeneklett. 

AZ „ÜJ HULLÁM" 

— Mi a véleménye az „új hullám-
ról"? 

— Sohasem sikerült kiderítenem 
igazán, mit jelent. 

— Azért mégis csak lehet valami 
a kifejezés mögött? 

— Újságírók agyalmánya. Azt hi-
szem eredetileg politikai fogalom 
volt, s Francoise Giroud, az Express 
főszerkesztőnője vetette be az ifjú 
rendezők politikai törekvéseit jelle-
mezve. Csak később alkalmazták 
magukra a filmekre is, de a csoport 
tagjai szerteágazó utakon járnak. 

— S kit kedvel közülük? 
— Az élőkről nem nyilatkozom. 

Túl nehéz lenne! Különben is csak 
kevés új filmet ismerek... Ha a 
nouvelle vague olyan mestereket 



adott volna, mint például Fellini, 
akkor szívesen megemlíteném, ö 
igazán sok újat hozott a film terén. 

— £s Antonioni? 
— Vele kevésbé rokonszenvezek. 

Fellini mindig nagyon eredeti. A 
Strada remekmű, s azóta is minden 
filmje nagyon tetszett. 

— £s, ha már az olaszokról van 
szó, ismeri Bertoluccit? 

— Mit csinált? 
— A megalkuvó-t. 
— Nem láttam. 
— És Az utolsó tangó-t? 
— Azt igen: jól érti a mestersé-

gét . . . de azért elszunnyadtam köz-
ben . . . 

— Azt mondják: a francia film 
hullámvölgyben van. 

— Régóta mondják. Folyton vál-
ságról beszélnek. Nem láttam elég 
új filmet, hogy érdemben nyilatkoz-
hatnék. 

— Mikor forgatott utoljára? 
— 1965-ben, a Finom kis háború 

című francia-román kooprodukciót. 
Nem mondtam le a munkáról, de 
nem akad jó ötletem. Mellesleg: már 
nem vagyok ötvenéves. Más dolgom 
is van: most egy novelláskötetet állí-
tok össze. A tavasszal pedig az 
Odéon bemutatja A sima szájú szaj-
ha című vígjátékomat. 

— Nem gondol rá, hogy • megírja 
emlékiratait? 

— Nem! Nem érdekel a múlt. 
Gyermekkori élményeimet áttétele-
sen az imént emiitett elbeszéléseim-
be szövöm. Mint írónak az a vélemé-
nyem, hogy a jelenről nem nagyon 
lehet írni, inkább csak a múltról. 
Ezt tette Tolsztoj, Proust. Sőt még 
Aragon is! Legjobb művei az első 
világháború előtti időkben játszód-
nak . . . 

— Ha legértékesebb filmjét ce-
menttartályba rejtenék a jövő szá-
mára, melyiket választaná? 

— Egyiket sem. A film halandó 
művészet. Nem marad fenn. A régi 
alkotások csak a beavatott műked-
velőket érdeklik. Meg a filmtörténe-
tet tanulmányozó diákokat. De nem 
a széles közönséget! Itt van például 
Az ördög szépsége: 1949-ben a pári-
zsi Madeleine filmszínházban óriási 
sikere volt, tíz hétre prolongálták. 
Tizenöt év múlva egy másik mozi 
felújította: alig egy hétig volt műso-
ron. S ez nagyon érthető. Leginkább 
az ásványvízhez hasonlíthatnám: ha 
kinyitjuk a palackot, két nap múlva 
már olyan, mint a közönséges víz. 
Ugyanaz, de már nem pezseg... 

BAJOMI LÁZÁR ENDRE 



Fellini Rómája 
A film elején egy kis vidéki ka-

tolikus iskolában vetített képekkel 
mutatják be a szent és nagy Rómát 
a fasiszta Olaszország ifjainak, ám 
a diapozitívok közé váratlanul egy 
pornográf kép keveredik (óh, az a 
negyven esztendő előtti naiv por-
nográfia!) és erre felfordul az egész 
kis közösség. Papok és világi taná-
rok együtt penitenciáznak kétségbe-
esetten, de a fiatalok — közöttük a 
gyerek-Fellini — lelkében úgy lát-
szik, kiirthatatlanul benne marad a 
bűnös fotó Róma egyik aspektusa-
ként, valahol a Colosseum és a Tra-
janus-oszlop között. Aminthogy 
benne marad a levetett cipővel és 
térdig felhúzott nadrággal átgázol-
ható Rubicon a valóság Caesar-
paródiájaként, akárcsak a Caesart 
alakító vidéki ripacs vagy éppen 
maga Mussolini. Mert Róma nagy 
és kicsi egyszerre, a pátosz minden 
fenségével és nevetségével. Város, 
amelynek a történelme nem mu-
landó, pontosabban szólván nincs 
múltja, csak jelene, mint a fa év-
gyűrűi. Olyan magától értetődő, 
szinte banális és olyan vegetatívan 
valóság. Az „Örök Város" örök köz-
helyének analízise és egyidejű szin-
tézise egy szubjektív emberi viszo-
nyulás teljességében. Mert ebben a 
filmben nem Rómáról van szó, ha-
nem Fellini Rómájáról, nem több-
ről és nem kevesebbről, mint 
amennyi egy rendkívül perceptív 
emberi intellektusban és kedélyben, 
valamint két óra játékidőben elfér. 

Olyan egyszerű és olyan gazdag, 
hogy szinte minden értelmezést és 
hozzátételt mint fölöslegeset eltol 
magától, nagyképűségnek minősít 
minden magyarázatot. így és ilyen-
nek látja Rómát valaki, aki nagyon 
hitelesen látja és nagyon alkalmas 
eszközei vannak arra, hogy repro-
dukálja, amit látott. A hiteles látás 
fogalmában természetesen benne 
van, hogy Rómát a maga helyén 
látja, vagyis a történelem és az 
adott pillanat találkozásában. A 
reprodukció és eszközei fogalmába 
pedig bele kell értenünk tulajdon 
megértésünket: azt a kényszert, 
hogy a fiilm alkotójának megindított 

gondolatsorait végigfussuk. A kény-
szert, amely útnak indít, és az időt, 
amelyet meghagy, hogy az utat vé-
gig is járjuk. 

Mert Fellini Rómája rendkívüli 
gazdagsága mellett rendkívül rá-
érős is. Egymás mellé állított — 
mondhatnánk: hajított — képsorai 
hosszúak, részletezők, amellett vil-
logóan sokszínűek. A közértelemben 
vett cselekmény hiánya millió cse-
lekmény-részletben fizetődik bősé-
gesen vissza. Róma felfedezése nem 
felsorolás, hanem ragyogóan kivá-
lasztott mozzanatok aprólékos és 
egyszersmind jelképes részletezése 
útján történik. Hogy ezek a mozza-
natok inkább véletlennek hatnak, 
mint kiterveltnek, az csak növeli a 
film szuggesztivitását: a telibe való 
markolás bizonyosságát. Akárhová 
nyúl Fellini: Róma lényegét találja. 
És ez a lényeg a filmben: valami-
féle nagyon egyszeri és karakterisz-
tikus mozgás, zsúfoltság, zaj. Nem 
kétséges, hogy a Pellini-Róma a leg-
lármásabb filmek egyike. Csakhogy 
ez a zaj friss, megrázó, sokkoló és 
örvendetes: az élet zaja, a maga 
legteljesebb hétköznapiasságában és 
éppen ezért legnehezebben tetten-
érhető mivoltában. 

Persze, szó sincs neorealizmusról. 
Ez a hétköznapiasság nem drámai 
környezet, hanem szimbolikus és eg-
zisztenciális. Megváltoztatása senki-
nek sem célja a filmen belül és 
senkiben nem támaszt ilyen szán-
dékot a filmen kívül. Ez a hétköz-
napiasság itt a város lényege és rá-
adásul — akármilyen furcsának tű-
nik is — ez a hétköznapiasság vala-
miféle állandó ünnepi nyüzsgéssel, 
felvonulással, tömeglátványossággal 
van teli, folytonosan ott lebegnek 
fölötte a változatlanság zászlói. Az 
alapvető mozdulatlanságnak a létet 
meghatározó keretein belül örökös 
a város mozgása. És ebben az ellent-
mondásban nagyszerű és humánum-
mal teli irónia feszül, az életnek 
valamely magasabb rendű megérté-
se és megbocsátása: csak mozogja-
tok, gyermekeim, ha jólesik, ha úgy 
hiszitek, ez számotokra az élet. Mi-
lyen szép és milyen teljesen egy-



formán szép és mutatnivaló a tras-
teverei vendéglő az utcán, egy tá-
voli, inkább még ironikus háború 
mondvacsinált zordonságában, az 
asztalok közt időnként átcsikorgó 
villamos zajával (az asztalok még 
megvannak, a villamost kivonták 
azóta a forgalomból), és a klerikális 
hercegnő groteszk divatbemutatója 
az egyházi viseletek teljes kollekció-
jával. Az egymásba csúsztatott két 
idősík — a második világháború Ró-
mája, amelyet az ifjú Fellini elő-
ször ismert meg és a mai Róma — 
nem ellentéte, hanem kiegészítése 
egymásnak, két irányból vetett pil-
lantás ugyanarra az egy időtlenség-
re. A látszólagos fejlődés a két idő-
sík közt szintén nem több egy iro-
nikus gesztusnál: íme, ha akarjátok, 
ugyanaz zöldben. 

A két idő különbsége, ha mégis 
lemérhető valamin, az inkább Fel-
lini szubjektív útja, nyersebben: a 
karrierje. A fiatalon megismert Ró-
ma a kezdő újságíró társadalmi kör-

nyezete: a trasteverei vendéglő, a 
beláthatatlan méretű főbérlő-család, 
a hadsereg és a katonai bordélyház. 
(Igaz, ebben a vonatkozásban adatik 
egy pillanatnyi betekintés a felsőbb 
néposztályok életébe is: az elit bor-
délyház afféle római Maison Frida, 
amelyet a csinos újságíró egy idő-
sebb barátja protekciójával felkeres-
het) És a pokolian mulatságos va-
rieté-műsor, kültelki közönségével, 
színész-megha j ígálással, padlóra 
pisilő kisfiúval, huligánkodó, de 
kedves római csirkefogókkal, rok-
kant katonákkal és váratlan légi-
támadással. A mai Rómába már a 
raccordo annulare, a külső körút 
vad autóforgalma vezet be, zuhogó 
felhőszakadásbein, világvárosi mé-
retben reménytelen forgalmi dugók 
közt amelyek töltőanyagában nem 
jelentéktelen része van éppen a fil-
mesek hatalmas apparátusának, a 
zűr- és hangzavar közepén az izga-
tott Fellini kocsijával. A Piazza di 
Spagna csodálatos lépcsősorán fesz-



telenül berendezkedő, toalettjüket 
intéző, szerelmeskedő és táplálkozó 
hippik és hippilányok kavargása — 
mert itt minden kavargás — és a 
fesztelenség kommentárjaként egy 
mondatnyi és két képsornyi vissza-
utalás a múltra: itt következik a két 
nyilvánosházi jelenet (Ez egyébként 
csak annyiban nem jellemző a film 
módszerére, hogy máshol az egy 
mondatnyi utalás is elmarad, a ké-
pek közvetlenül lépnek egymás nyo-
mába.) 

Egy megdöbbentő — a filmben 
magában álló — pillantás a város-
tól, annak látványától oly idegen, 
de valahol a dolgok mélyén még-
sem egészen eltitkolható mulandó-
ság irányában: az ott is örökösen 
épülő metró alagútjába. A hadse-
regnyi létszámban felvonuló film-
stáb tanúja és dokumentálója lesz 
az építkezést Kómában nem egyszer 
megakasztó incidensnek. A mérnök-
bosszúságára és a régészek örömére 
a falak kongása hatalmas üreg je-
lenlétét sejteti. A fúrófej egy két-
ezeréves villa halijába hatol be, vad 
színekben ragyogó freskók és klasz-
szikus arányokban pompázó szobrok 
közé. De a látvány pillanatnyi csak: 
a levegő hatására a freskók, az 
archeológusnő kétségbeesésére, pil-
lanatok alatt láthatatlanná fakul-
nak, a szobrok szétomlanak. Az idő-
nek csak egy pillanat adatott, hogy 
betörjön az időtlenségbe, az öröklét 
szintje alatt láthatatlanul, csak má-

sodpercekre tapasztalhatóan tevé-
kenykedik a mulandóság. 

Ami tönkrement, az tönkrement, 
de ami megmaradt, az van és lesz. 
E tekintetben voltaképpen a mulan-
dóság drámája is a maradandóságot 
erősíti: ami itt történt, az Rómában 
mindenhol és állandó ismétlésben 
megtörténhetik, a régi és az új ará-
nya véglegesen meg van szabva eb-
ben az időtlenségben, ami van, az 
nem engedi a már meglevő ará-
nyoknál nagyobb térhez juttatni a 
voltat. A Colosseo nem kívánja 
vissza a maga egykori világát, meg 
van elégedve Rómával, úgy ahogy 
van, és Róma sem nagyon kíváncsi 
arra, hogy mi volt vagy mi lesz a 
mélye alatt: hadd épüljön az a met-
ró mindörökké, a város nem látszik 
türelmetlennek. A dugóba került 
kocsik — ősi Fellini-téma! — dudái-
nak hangzavara voltaképpen ném 
türelmetlenség, csak mohóság, csak 
a jelenlét dokumentációja. Az életé, 
a magának helyet követelőé, a lár-
más, digesztív-prokreatív, perma-
nensen iniciatív és egyéb latin (ősi 
római) jelzőkkel a végtelenségig el-
látható életé, a vita privata és a vi-
ta collectiva legváltozatosabb for-
máiban. Mennyi gyerek, istenem, és 
mi mindent nem művelnek, ami 
lármás, illetlen és gyönyörű! És eb-
ben a tekintetben szerencsére a fel-
nőttek sem sokkal különbek a gye-
rekeknél. A fesztelenség apoteózisa 
ez a film, amelyben még a fesz és 



pöf, az igényes hallgatást és a hall-
gatást stilizáló zenét követelő papi 
divatrevü-jelenet is csak ennek a 
fesztelenségnek a csenden áthallha-
tó nevetését idézi. 

Csakhogy ez a nevetés valamely 
distancián hallatszik át. A film 
egész látható, nyilvánvaló és le-
tagadhatatlan derűje csak egy gépi 
eszközökkel megragadott látvány — 
és a hozzátartozó, igen nagy méretű 
hangélmény — megörökítése. A ka-
mera az örök Róma felé fordul, de a 
film Fellini Rómáját mutatja be. 
Róma ideje nem múlik, de Fellinié 
igen. És ez a különbség, ez a távol-
ság a film lényege. A gép objektív 
tapasztalatának múlhatatlan meg-
örökítése és az emberi lét múlandó-
ságának elhallgatott, de a lármán 
is csendként átható tagadhatatlan-
sága-. Ez távolítja el végül is a lát-
ványt, ez teszi tragikusan megköze-
líthetetlenné — számunkra elérhe-
tetlenné, az ő számukra magánossá 
— a vegetatív tömegélet örömét. 
Így nem mi élünk, így élnek. (Az 
első személy lehet egyes szám is, a 
harmadik személy mindenesetre 
többes szám.) És ezen változtatni 
nem lehet: ha hozzányúlunk, az ők-
ről is kiderül, hogy azonosak — 
személy szerint és külön-külön — 
a mi-vel, az én-nel. 

Ahogyan erről a motorosok záró-
jelenete tesz tanúságot. Mert azt 

már nem lehet tudni, kik ezek az 
éjszakai motorosok. Ezek már éppúgy 
lehetnek mi, mint ők. Mi magunk 
nem dübörgünk velük együtt a vá-
ros utcáin és terein, reflektorunk-
kal megvilágítva magunk előtt az 
időtlen épületeket De ezek a moto-
rosok mégsem tartoznak Rómához, 
a látványhoz, az örök néphez, őhoz-
zá juk. A látott és a látnók közötti, 
az egész filmen át rejtegetett kés-
penge élén tartott egyensúly itt egy-
szerre és véglegesen felborul, a sze-
mélyes névmások különbsége jelen-
tését veszíti. A vásznon megjelen-
nek a kívülállók, a nem oda tarto-
zók, az elidegenedettek és elátkozot-
tak, akik dübörgésükkel nem az 
örök és ujjongó életet, hanem a 
minden pillanatban újra fenyegető 
halált jelzik. Az öröklétbe most 
már nem szubjektív tudatunkban, 
hanem objektív látvány formájában 
is bevonul a mulandóság, a kívül-
maradottak világa. És dübörgésük 
mint a kárhozottak bosszúja tölti 
meg az örök szépség fel-felvillanó 
látomásait, amelyeket csak azért 
villantanak fel reflektoraik fényé-
ben, hogy mindjárt rájuk fröccsent-
sék idegenségük gyűlöletét. Sisakjuk 
alól halálfej-arc mered a Trevi kút-
ja felé, amelynek mélyén a Rómába 
visszakívánkozók babonás pénz-
darabjai hevernek. 

KESZI IMRE 



JOHN FORD 
189S—1973 

A hír, amellyel a napi sajtó adós 
maradt: „Szeptember elején, het-
vennyolc esztendős korában elhunyt 
Los Angelesben J o h n F o r d , négy-
szeres Oscar-díjas filmrendező, az 
amerikai filmgyártás egyik legjelen-
tősebb mestere." Véletlen-e, vagy 
csupán felületesség, hogy a távirati 
irodák erről szóló jelentése elkerül-
te a hírszerkesztők figyelmét. Attól 
tartok, hogy e mulasztás inkább is-
mereteink fogyatékosságából ered. 
Hiszen olyan kevéssé ismerjük az 
amerikai film történetét, jelentős 
egyéniségeit. Sorolhatnám a neve-
ket — Raoul Walshtől Howard 
Hawksig — amelyek még a film 
iránt érdeklődőknek is alig monda-
nak valamit. Hollywoodnak inkább 
csak vétkeit jegyeztük (van belőle 
elég!), de erényei és eredményei, 
hozzájárulása a film egyetemes fej-
lődéséhez — bizony többnyire kí-
vül rekedt érdeklődésünk körén. 
Így aztán lehetséges, hogy John 
Ford nevére is csak a filmtörténet-
ben legjáratosabbak figyelnek fel. 

Pedig, tagadhatatlanul, annak egyik 
óriása volt Roger Tailleur szép ha-
sonlatával: „Hatalmas fa, amely fél 
évszázadon át filmeket termett. Lett 
légyen jó vagy rossz esztendő — 
odahullatta ölünkbe gyümölcsét..." 
Életének mérlege: majd hat évtized 
a kamera körül, közel másfélszáz 
film, amelyet rendezőként jegyzett. • 
Néhány életrajzi adat: 

Sean O'Feeney — így hívták ere-
detileg — 1895. február 1-én szüle-
tett a Maine állambeli Cape Blisa-
bethben. Mint neve is mutatja, ír 
eredetű. Szülei néhány évvel szüle-
tése előtt telepedtek meg az Egye-
sült Államokban. A kapcsolatuk az 
ó-hazával még olyan erős volt, hogy 
a kis Sean — ez egyébként a John 
név ír megfelelője — gyermekkorá-
nak egy részét az Ír-szigeten tölti 
és még az ősi anyanyelvet, a gael-t 
is megtanulja. Innen visszatérve 
előbb az annapolisi tengerészeti 
akadémián akarja folytatni tanul-
mányait, de a felvételi vizsgán el-



bukik. így hát a Maine-i egyetemre 
iratkozik be, de nem sokáig kop-
tatja padjait. Néhány hónappal ké-
sőbb már egy cipőgyár reklámosztá-
lyán dolgozik, majd egy jókora ne-
kirugaszkodással áttelepszik az or-
szág túlsó felébe, Hollywoodba. 
Nem a hivatástudat hívja, csupán 
fivére, aki ekkor — Francis Ford 
néven — az Universalnál filmren-
dező. 

John — nevezzük most már így, 
jóllehet első filmjeit még Jack Ford 
néven jegyezte — bátyja oldalán te-
szi meg első lépéseit a filmszakmá-
ban, változatos feladatokat vállalva. 
Szerepel a kamera előtt, mint szí-
nész és mint kaszkadőr, majd kel-
lékes, később segédrendező lesz. 
1917-ben, tehát alig huszonkét esz-
tendős korában foglal először helyet 
a rendezői székben, ahol aztán épp 
egy fél évszázadot fölt Kivéve ebből 
a háború esztendeit, mert ezalatt 
— a sors humoraként, hiszen an-
nak idején kiszuperálták a tengeré-
szeti iskolából — tengernagyi rang-
ban részt vesz a háborúban, mint 
a csendes-óceáni hadszíntéren dol-
gozó filmes csoport parancsnoka. A 
mindwai ütközetben meg is sérül, 
elveszíti fél szemét. 

A teljesség kedvéért tegyük hoz-
zá: 1920-ban megnősül. Két gyerme-
ke közül az idősebb, Batrick — 
mint forgatókönyvíró és producer, 
szintén a filmszakmában dolgozik 
majd, néhány alkatommal apjával 
együtt. 

* 

„Filmet csinálni, ez a teljes éle-
tem . . . " — vallatta egy beszélgetés-
ben és páratlan termékenysége ma-
radéktalanul igazolja vallomásának 
hitelét. 

Pályája a némafilm idején kez-
dődik és itt is elsősorban a western-
hez, vagy ahogy nálunk hívták volt: 
a cowboy filmhez kapcsolódik. 
Mint ez Hollywoodban gyakori, egy 
népszerű sztár, Harry Carey — a 
Cheyenne Harry — munkatársa 
lesz, az ő filmjeit rendezi elsősor-
ban. Mintegy huszonöt „két- és öt-
felvonásos" együttműködésük ered-
ménye. De dolgozik a műfaj más 
kiválóságaival, a hírneves Tom 
Mix-szel, George O'Brien-nel is. 
Hogy jól végzi munkáját, ezt a 
mennyiség jelzi. Ha nem így lenne, 
az Universal urai aligha bíznának 

John Ford 

rá ennyi feladatot. Van év, amikor 
egy tucatnál is több film kerül ki a 
kezéből. És ez kitűnő iskola a mes-
terség alapos elsajátítására. 

A „talkie", a hangosfilm megjele-
nése sokak számára tette temetővé 
Hollywoodot. Ford éppen ekkorra 
jutott el alkotói érettségének tető-
pontjára. Szerencsésen megőrizte a 
némafilmben szerzett legjobb ta-
pasztalatait. Azt vallotta: „Ha egy 
film egyszerű, szép és aktív beállí-
tásokban mondja el a történetet és 
engedi megismerni alakjait — az az 
igazi mozi. A jó filmben dús a cse-
lekmény és szűkszavú a dialó-

John Wayne és James Stewart a Ki ülte 
meg Liberty Valance-ot című lM2-es 

John Ford-filmben 



gus. . . " E többé-kevésbé sikerrel 
megvalósított alapelvek, korántsem 
jelentik, hogy Ford a „látványos 
filmek", a C. B. de Mille fajtájú 
spektákulumok rendezője. Éppen el-
lenkezőleg. Legjava filmjeinek 
visszatérő jellegzetessége: a zártság. 
Inkább a húszas évek német „kam-
merspiel"-je volt rá hatással. Ked-
venc témája: „egy csoport vagy 
egyetlen személy magatartásának 
vizsgálata veszélyes helyzetben" — 
olvashatjuk Gregor—Patalas film-
történetében. Ez jellemzi első nagy 
sikereit, így Az elveszett őrjáratot, 
amely egy kis katonai egység re-
ménytelen harcát és pusztulását mu-
tatja be, valahol Arábia sivatagján. 
Nem a tevékeny küzdelmet ábrá-
zolja elsősorban, hanem a veszély, 
a fenyegetettség atmoszféráját és az 
erre való emberi reakciókat. Ugyan-
ez a képlete a már előbb készült 
Férfiak, nők nélkül című munkájá-
nak s talán legnevezetesebb filmjé-
nek, a Hatosfogat-nak is. Erről írja 
Andié Bazin, hogy klasszicitást el-
ért stílusával ideális példája a wes-
tern művészi érettségének. „John 
Fordnak sikerült tökéletes egyen-
súlyt teremteni a társadalmi mítosz, 
a történelem felidézése, a pszicholó-
giai hitelesség és a hagyományos 
témakezelés között". 

* 

A western fontossága tagadhatat-
lan John Ford egész rendezői pá-
lyáján. Ám hamisan szegény lenne 
a képünk, ha csak ezt hangsúlyoz-
nánk. Mennyiségileg sem foglal el 
harmadnyinál több helyet életművé-
ben és minőségben is számos egyen-
értékű darabja van más műfajok-
ban. Négy Oscar-díjának mindegyi-
két ez utóbbiak közé tartozó művei-
vel szerezte. Az elsőt — 1935-ben — 
A besúgó-ért kapta, amely az ír 
szabadságharcos mozgalomból vette 
témáját és a német expresszioniz-
mus befolyásolta stílusát. A negye-
dik is ír témájú munkája volt, A 
csendes ember. Közte pedig két 
nagysikerű regény filmváltozata: az 
Érik a gyümölcs és a Hová lettél 
drága völgyünk? hozta meg az év ren-
dezője címét. . . E két filmről érde-
kes dokumentumot tesz közzé Phi-
lipe Haudiquet Fordról írott köny-
vében. Annak a vitaülésnek jegyző-
könyvéből citál, amelyet 1945-ben a 
szovjet filmművész szövetség Ford 

munkásságának szentelt. Jutkevics 
és Pudovkin elragadtatott elemzése-
it olvashatjuk az utóbbiról és Don-
szkoj így nyilatkozik az előbbi film-
ről: „Az Erik a gyümölcs egyszerű-
en lenyűgözött. Nagy és mély igaz-
ságot éreztem ebben a filmben, egy 
művész csodálatos, élő univerzumá-
val találkoztam..." 

Ugyanebből az időszakból szárma-
zik az a filmje is, amelyet a közel-
múltban a televízió jóvoltából lát-
hattunk: a Dohányföldek. Ha ez ta-
lán nem is olyan erőteljes alkotás, 
mint az Érik a gyümölcs, stílusának 
legjobb erényei ebben is fellelhe-
tők: a pontos és ritmikus cselek-
ményvezetés, az akcióban való jel-
lemzés, a nagyon szép és pontos 
képi fogalmazás. S nem utolsósor-
ban az a sajátos technikája, amely-
lyel többek között Jancsóra is ha-
tott, nevezetesen a beállításon belüli 
montázs határozott és tudatos alkal-
mazása. És megtaláljuk benne a jel-
legzetes fordi szemléletnek együtt-
érzésből és iróniából szőtt együtte-
sét, amellyel esendő hőseit ábrá-
zolja. 

* 

Nekrológokban többnyire nem 
szoktunk szót ejteni az elhunyt 
gyengéiről. De Ford nagyobb egyé-
nisége volt a filmtörténetnek, sem-
hogy kozmetikázni kéne portréját. 
Persze, hogy számtalan filmje között 
sok a jelentéktelen munka. Nem is 
lehet másképp. Az író, a festő el-
dobhatja sikerületlen műveit, a 
filmrendezőnek mindent, amit meg-
csinált, a közönség elé kell tárnia. 

Néhány erőteljesen elkötelezett, 
társadalmi indíttatású filmje alap-
ján könnyen sorolhatnánk be az 
amerikai film nagy haladó egyéni-
ségei közé. Ám ez sem lenne igaz. 
Bár azt vallja magáról: „apolitikus 
vagyok...", de ez nem akadályozza 
meg abban, hogy éppoly kötalesség-
tudóan dokumentálja az amerikai 
hadsereg „dicsőségét" a koreai há-
borúban, mint az antifasiszta harcok 
idején. 

Jellegzetesen amerikai filmes. Nem 
látomásos gondolkodó, nem is újító. 
Nem Fellini, nem Bergman, de talán 
nem kevesebb náluk. Helyét talán 
Balázs Béla zseniális megállapításá-
val határozhatjuk meg, miszerint „a 
film a XX. század népművészete". 

BÁN RÓBERT 



KAGYLÓK ÉS CSILLAGOK 
— SAN SEBASTIAN-I BESZÁMOLÓ — 

Szép Földünknek van-
nak különösen szép ré-
szei, melyeket a termé-
szet mintha egyenesen 
azért teremtett volna, 
hogy alkalmasak legye-
nek nemzetközi filmfesz-
tiválok rendezésére. A 
spanyolországi San Se-
bastian is ékes bizonyí-
téka a természet előrelá-
tásának: a hegyek karé-
jában fekvő tengeröböl, a 
híres Kagyló, közepén 
gyöngyszemként kicsiny 
szigettel, olyan lefegy-
verző műalkotás, hogy 
nyomban megbocsátóvá 
tesz mindenkit a film-
művészet kevésbé töké-
letesen sikerült alkotási 
iránt is. A természet lu-
xusa mintha megköve-
telné a fesztivál külső-

ségeinek luxusát; San 
Sebastian nem hódolt 
be a pulóveres munka-
fesztiválok divatjának. 

Már az első alkalom-
mal, az ünnepélyes meg-
nyitó estéjén olyan él-
mény részesévé lehet-
tünk, amelyen a sztár-
kultusztól elszokott sze-
münk ugyancsak elcso-
dálkozhatott. Az ameri-
kai film, az Éjszakai les-
kelődés főszereplője, Eli-
zabeth Taylor egy óra 
húsz percet várakoztatta 
meg a közönséget, hogy 
a néhány lépésre levő 
szállodából a fesztivál-
palotába érjen. A késés 
önmagában még nem 
meglepő, világsztárok-
nak is lehet toilette-
problémájuk, a megle-

petést csak az okozta, 
hogy emiatt a XXI. San 
Sebastian-i filmfesztivál 
megnyitását egy óra 
húsz perccel elhalasztot-
ták. A több mint ezer 
főnyi közönség fütyült és 
tombolt, „menj haza!" 
ordították kórusban a 
színpadon csodálatos es-
télyi jelmezében bájosan 
mosolygó Liznék, aki 
ügyes diplomataként és 
jó színésznőként elját-
szotta, hogy meghatottan 
köszöni a viharos ünnep-
lést. Alakítása jobb volt, 
mint a filmvásznon 
Brian B. Hutton lélekta-
ni horror-drámájában. A 
világsajtó másnap per-
sze tele volt Taylor 
fényképével. „Ha egy 
sztár fontosságát szeszé-

Fernando Fernan Gomez a Vera, egy kegyetlen mese című filmben. Rendezd: 
Josefina Molina Relg 



lyei gyakoriságával mé-
rik, Láz Taylor bizonyo-
san jelentős színésznő" 
— írta például a francia 
L'Aurore nem minden 
epésség nélkül. 

Szerencsére a sztárkul-
tusz egyéb vonatkozásai-
ban rokonszenvesebb 
formában jelentkezett a 
fesztiválon: a hivatalos 
műsor összeállításánál 
előszeretettel válogatták 
egybe a kortársi filmmű-
vészet csillagos neveit. A 
versenyben és verse-
senyen kívül bemutatott 
filmek alkotói között 
Olyan jelentős rendezők 
szerepeltek, mint Orsón 
Welles, Andrzej Wajda, 
Peter Bogdanovich, Ing-
mar Bergman, Alexej 
Batalov, Fábri Zoltán, 
Alberto Lattuada, Ber-
nhardt Wicki, Claude Le-

Jelenet a Vera, egy kegyet-
len mese című filmbűi 

Franco Zefflrelll: 
Napfivér és Holdhúgocska 

louch, Franco Zeffirelli, 
az információs vetítés-
sorozat impozáns névso-
ráról már nem is beszél-
ve. A sztátkultusz ebben 
az értelemben semmi 
esetre sem megvetendő 
dolog a fesztiválnéző 
szempontjából, hiszen a 
műsor akkor is számot 
tarthat érdeklődésére, ha 
történetesen a neves al-
kotók nem mindegyike 
szerepel kiemelkedő 
munkával. Talán jelké-
pesnek szánta a zsűri 
döntését, aimikor a fesz-
tivál nagydíjával, az 
Aranykagylóval egy el-
sőfilmes spanyol fiatal-
ember, Victor Erice A 
méhkas szelleme című 
munkáját jutalmazta. Ez 
a kitüntetés egyaránt 
bátorításul szolgálhatott 
a művészi értelemben 



nem éppen fénykorát élő 
spanyol filmgyártás és a 
fiatalság kezdeményező 
energiája számára. Vic-
tor Erice filmje egyéb-
ként nem különösebben 
jelentős alkotás, a gye-
rmeklélek finom rajzát 
adja, s lírai megjelení-
tő erővel teremti meg a 
polgárháborútól sújtott, 
isten háta mögötti falucs-
ka sivár és fojtott lég-

Jelenet Claude Lelouch: 
Jó ewtendó című filmjéből 



Kiss Manyi — a Hamis mérleg című 
nyugatnémet filmben. Rendezi: Bernhard Wickl 

Jelenet A méhkas szelleme című nagydíja* spanyol 
filmbűi. Rendező: Vlctor Erlce 

körét, az 1940-es eszten-
dőben. 

A kiválasztott filmek-
be igein kevés szűrődött 
csak a mai világ valódi 
társadalmi kérdéseiből, 
a fiiknek többsége vagy 
a ré®núltban játszódott, 
a romantika már-már 
nevetségesen szépelgő, 
sohasem volt álomdísz-
leteiben, mint a másik 
spanyol versenyfilm, a 
Vera, egy kegyetlen me-
se (Josefina Molina Reig 
rendezése), vagy az iro-
dalmi adaptációk, má-
hoz alig-alig szóló steril 
közegében, mint Batalov 
alkotása, Dosztojevszkij 
A játékosának megle-
hetősen teátrális film-
változata. 

Nem keltett izgalmat 
a két és fél órás nyu-
gatnémet versenyfilm, 
az osztrák Joseph Roth 
írásából készült Hamis 
mérleg sem, amelyben 
Bernhard Wicki meggyő-
ző, de túlságosan is ap-
rólékos és nehézkes 
realizmussal ecseteili egy 
monarchia korabeli sá-
ros falu elnyomorodott, 
torz emberi kapcsolatait. 
A film érdekessége, 
hogy felvonul benne a 
fél magyar színészgárda, 
hallhatjuk Kiss Manyit, 
Iglódi Istvánt és a töb-
bieket ékes német nyel-
ven megszólalni. 

Egyébként a fesztivál 
művészi rangjához, fé-
nyes neveihez mérten 
feltűnően sok volt a mes-
teri kézzel odavetett, ki-
tűnő színészi alakítások-
kal teletűzdelt gengsz-
ter-történet, elsőosztályú 
kereskedelmi árucikk, 
némi humorral és fö-
lénnyel a luxus-kategó-
riába emelve, s a magát 
igényesnek képzelő mo-
zinéző számára is elfo-
gadhatóvá téve. A fran-
cia Jó esztendő alkotó-
ja, Claude Leoluch a 





lálta az ideális helyszínt 
a Papírhold felvételei 
számára, az elmaradt 
kis településeket, ahol a 
vonat nem áll meg, ahol 
nincsenek üzemek, s a 
fejlődésnek nyoma sem 
mutatkozik. A fiton egy 
kicsinyes szélhámossá-
gokból tengődő fiatal-
ember és egy ördögien 
ravasz és bölcs, fiúsan 
esetlen, aprócska lány 
kalandjairól, s lassan 
szövődő, mély barátsá-
gáról szól. A Papír hold 
nem tartozik az úgyne-
vezett „jelentős fesztá-
válfilmek" közé, bár 
Wajda Mermyegző jével 
együtt az Ezüstkagyló 
díjjal tüntették ki. Hogy 
végképp elbizonytala-
nodjunk annak megíté-
lésében, mi is tulajdon-
képpen a „jelentős fesz-
ti válfilm", ehhez nem 
keveset segített hozzá a 
zsűri meglepő döntése, 
amellyel a harmadik 
Ezüstkagylót az angol 
versenyfilmnek, az iga-
zán jelentéktelen A 
touch of class-mák, Mel-

Danlel Olbrychski és Ewa 
Zletek — Andrzej Wajda: 
Mennyegző cimű filmjében 

szuper-közönségsike-
rek fiatal rendező-bű-
vésze ez alkalommal 
sem cáfol rá hírnevére, 
a furfangos cannesi ék-
szerráblás történetét 
szórakoztató lelemény-
nyél meséli el. Ugyanez 
az erénye az olasz mes-
ter, Latuada, Én vagyok 
az című szatirikus víg-
játékának is, amelyben 
a frenetikus komédiázó 
tehetséggel megáldott 
színész, Giancarlo Gian-
nini egy szegény senki-
házit alakit, aki oly-
annyira szeretne híres 
lenni, hogy inkább ma-
gára vállal egy szörnyű 
gyilkosságot, csakhogy 
foglalkozzanak szemé-
lyével az újságok. 

Az amerikai Feter 
Bogdán ovich, akinek 
Oscar-díjas filmremekét, 
Az utolsó mozielőadást 
nemrégiben nálunk is 
nagy sikerrel játszották, 
most szerényebb művé-
szi lélegzetvétellel, de 
meghitt humorral és 
emberséggel tárja fel a 
negyven év előtti Ame-
rika számunkra ismeret-
len viliágát, ötezer mér-
földet járt be, míg vé-
gül Kansasban megta-

vin Frank elegánsan ér-
zelmes vígjátékának 
ítélte. A főszerepet ját-
szó Glentda Jackson 
valóban tüneményes szí-
nésznő, de még az ő fa-
nyar komédiázása is ke-
vésnek bizonyul, hogy a 
szokványos dramatur-
giával bonyolított kom-
mersz szerelmi törté-
netnek rangot adjon. 

Wajda Mennyegzöje a 
fesztivál egyik legjelen-
tősebb, ha nem legjelen-
tősebb művészi esemé-
nye volt A leginkább a 
Lótna képi világára, 
problematikájára emlé-
keztető, de annál tömö-
rebb és drámaibb meg-
fogalmazású, dús, ba-
rokk ornamentikájú, 
lüktető dinamikájú film-
alkotás Stanáslaw Wys-
piamski színdarabjából 
készült. A jelképes tör-
ténet 1900-ban, a száz 
év óta háromfelé szakí-
tott, megszállt és elnyo-
mott Lengyelországban 
játszódik, olyan időszak-
iban, amikor a nemzeti 
érzés, az éllenállós szel-
leme inkább csak átté-
telesen, pótcselekvések-
ben, hangzatos frázisok-
ban, túlburjánzó lelke-



sedésben nyilvánulha-
tott meg. Ekkoriban a 
krakkói intellektuelek 
bűntudatot éreznék a 
„néppel" szemben, ha-
sonulni kívánnak hozzá, 
és megtisztulni benne, s 
a közömbös tömegben 
fel akarják kelteni a 
nemzeti érzést. A pol-
gári értelmiség körében 
divatozik a mesalliance, 
híres költők és festők 
parasztlányokat vesznek 
feleségül, hogy ezzel a 
gesztussal is 'közelebb 
kerüljenek az erőt adó 
tömeghez. A városi ér-
telmiségiek parasztruhá-
ba bújnak, s a duhaj la-
kodalmi mulatság a szí-
nes, forró, kavargó rea-
litásból az eszmék jel-
képes komédiájába for-
dul. Az alkohol gőzéből, 
a tánc forgatagából 
megelevenedő fantom-
képek merülnék föl, 
Lengyelország nagyságá-
nak kísértetes, a sikerte-
len nemzeti felkelés vé-
res emlékei. Az elérke-
ző hajnal derengésében 
dermedt haláltáncot jár-
nak a meghívottak. Szó 
sincs már nemzeti fel-
kelésről, lángoló élvek-

Billy Dee Williams 
és Diana Ross — az ameri-
kai Sidney J . Furie: A nők 
blues-t énekelnek című 

filmjében 

ről, az őrjöngő éjszaka 
csupán a képzelet játé-
kának tetszik, zagyva 
álomnak, mely a vodka 
mámorából született. 
Wajdia ismét a nemzeti 
önkritika, a fájdalmas 
lengyel önirónia reme-
két alkotta meg. A film 
a lengyel történelemben, 
a közép- és keleteurópai 
összefüggésékben kevés-
sé jártas nézőknek azon-
ban első látásra eléggé 
nehezen befogadható, s 
ez érződött a mű kriti-
kai visszhangjában is. 

Hasonlóképpen járt a 
magyar versenyfilm, 
Fábri Zoltán Plusz mí-
nusz egy nap ja is. Noha 
a zsűriből kiszivárgó hí-
rek egészen az utolsó 
pilanatig a díjazottak 
közé sorolták, sajnos a 
híresztelések végül alap-
talannak bizonyultak. A 
spanyol napilapok kri-
tikái Fábri nemzetközi 
művészi tekintélyének 
kijáró tisztelettel foglal-
koztak a filmmel, több-

ségükben elismerték 
művészi kvalitásait, bár 
túlságosan lassú ritmu-
súinak találták. 

Vigasztalhatjuk ma-
gunkat, hogy a díjak 
csak a legritkább eset-
ben fejezik ki a feszti-
válok valódi művészi 
érték-rangsorát. Lehet, 
hogy ez sokak számára 
a „savanyú a szőlő" tet-
szetős önigazolásaként 
hangzik, aki azonban 
közelről tapasztalhatta 
már különböző fesztivá-
lok különböző zsűrijei-
nek különböző indokok-
tól sugallt döntéseinek 
esetlegességét, tudja, 
hogy egy filmszemle 
művészi arculata nem a 
díjak nyomán rajzoló-
dik ki a legmarkánsab-
ban. Így volt ez idén 
San Sebastiamban is. Dí-
jakkal csak versenyfil-
meket jutalmazhatnak. 
Qnson Welles, Ingmar 
Bergmann, Franco Ze-
firelli és mások filmjeit 
versenyen kívül mutat-
ták be. Ez azonban mit 
sem von le értékükből. 
Róluk következő cik-
künkben számolunk be. 

LÉTAY VERA 



VÁLOGATATLAN TIZENEGY 
Ezúttal a népszerű tudományos 

stúdió terméséből. S azért válogatat-
lan, mert — a tizenkettedikkel, Kis 
József egyórás Hermáin Ottó élet-
rajzával kiegészítve — egy bő ne-
gyedév teljes termése: a jobbak és 
a kevésbé jók, a „rendelt" és a stú-
dió saját elhatározásából vagy az 
alkotók ihletéből született művek 
együtt.. . 

Nevelés, oktatás. A „fehértelefo-
nos" — az irreális luxusikörnyezet-
be helyezett — szórakoztató játék-
film betölti hivatását, hiszen kielé-
gíti azokat, akik saját vágyaik pót-
kiéléseként nézik a filmhősöknek 
nemcsak a kalandjait, az életkörül-
ményeit is. A „fehértelefonos" okta-
tófilm önmaga értelmét szünteti 
meg. 

Az óvodás a gyermekem (Préda 
Tibor) egy seireg Okos gyakorlati és 
neveléslélektana tanácsot kíván adni 
„kezdő szülőknek". Ám amikor 
hosszan agitál, hogy a — persze, csi-
nos és remek lakásban élő — ifjú 
házaspár előbb maga keljen és öl-
tözzön. fel, készítsen elő mindent, 
azután keltse a kicsit; s így regge-
lizzen, kellemes beszélgetés közepet-
te, nyugodtan és lassan, együtt a 
„szent család" — akkor óhatatlanul 
a lépcsőzetes munkakezdés jut 
eszünkbe. És a többi tanács hasonló. 
Szinte csak az ideális lakás- és élet-
körülmények közt élő szülők szá-
mára hasznosítható. A többit pedig 
— és ők a többség — nem oktatja, 
hanem felbosszantja. 

Az Ügyesen, szépen (Csöke József) 
hibája hasonló. A film nagyobb ré-
sze korrekt, szemléletes kép arról, 
hogy milyen szakszerű és szép mun-
ka folyik egy testnevelési tagozatú 
általános iskolában. Bár ilyen intéz-
ményünk, sajnos, kevés van, bemu-
tatásuk akkor is indokolt, ha ezzel 
talán tovább nő a szülői hajsza 
gyermekük ezekbe irathatásáért. 
Am amikor a film vádolóan szembe-

állítja a „privilegizált" luxustestne-
velést egy tanteremben tartott, 
kényszerű tornaórával, mintha az 
utóbbi dka a tanári maradiság, és 
nem a lehetőségek, az eszközök 
szinte katasztrofális hiánya volna — 
akkor igen rossz helyre céloz. Majd 
ha lesz elég terem, uszoda, felsze-
relés, jó szaktanár — akkor pellen-
gérezzük ki a formális, gépies, szak-
szerűtlen iskolai testnevelést. 

Egyiptom. Kis József „kettőt egy 
jeggyel" filmjei közül a Gyár Egyip-
tomban elnyújtott tudósítás, tripla 
terjedelmű híradóesemény egyipto-
mi textilmunkások budapesti beta-
nításáról, majd a tanultak hasznosí-
tásának első lépéseiről odahaza. A 
nyilván az előbbi „mellékterméke-
ként" készült A kairói bazár hangu-
latos kép a keleti bazár érdekesebb 
feléről, ahol még él a kézműves ha-
gyomány: ahol nem gyári árut, ha-
nem helyben készített, a giccs-be-
ütéstől is csak alig érintett népi 
iparművészeti termékeket kínálnak. 

Az anyag állapotai. A természet-
tudományos ismeretterjesztő film 
sorvadozó műfajában Tiefbrunner 
László Vis Vitalisa nehéz terepre 
vezet: az élettelen és az élő határvi-
dékére. Igaz, a súlyos vitákat, okos 
mértéktartással, szinte nem is sej-
teti, hanem inkább illusztráló, mint 
átfogóan ismertető képsorokat ad 
arról, ahogyan a kutatás elhagyta, 
elvetette az „életerő" idealista esz-
méjét, és bebizonyította, hogy élő és 
élettelen 'közt a sokáig szilárdnak 
hitt határ az ember vegykonyhájá-
ban átléphető. 

Kevésbé sikerült a Cseppek, hár-
tyák, kristályok (Szediay Péter). El-
sősorban azért, mert túl sokat mar-
kolt: a halmazállapotok amúgy 
sem könnyű témájához odavette a 
felületi feszültséget és más anyag-
fizikai jelenségeket, s amikor elju-
tott a folyadékkristályokban észlelt, 
köznapi gondolkodásunk számára 



paradox, a inai tudomány által azon-
ban már jól ismert és magyarázott 
jelenségekhez, be kellett látnom, 
hogy a középfokút ebben-abban meg-
haladó természettudományos isme-
reteimmel már nem tudom követni. 

Művészet és anatómia. Kornis Gá-
bor neon azért „néz alá" a fest-
mény festékrétegének, hogy az eset-
leges hamisítást leleplezze. A csont-
rendszer azt mutatja meg, hogy az 
emberi test mozgása közben mit 
csinál a csontrendszer. Röntgenfel-
vételes módszere kiváló közvetett 
anatómiai ismeretterjesztésre adna 
módot; kár, hogy a legnehezebb, 
például a balettmozgások röntgen-
felvételeinek végül egyhangúvá so-
rakozása nem hagy időt céltudato-
sabb ismeretközlésre. S a film címé-
hez sem hű, mert a látott mozgások-
ban inkább az izületek játsszák a 
„főszerepet", nem a csontok. így a 
film inkább morbid, mint tanulsá-
gos: a gyönyörű balett-táncosok 
mozgása inkább frankensteini a 
röntgenernyő mögött, minisem se-
gítség a test felépítésének, a mozgás 
mechanizmusának megértéséhez. 

Ötvösök, textilművészek. Kollányi 
Ágoston Művek és műhelyek című 
miniportré-sorozatát mintha a sze-
replő alkotók rendelték volna, sze-
rény kiállítás- vagy műteremreklá-
mul . . . Valójában a cél hasonló 
volt: a kétrészes sorozat néhány je-
les ötvös- és textiművész külföldi 
bemutatkozásának, tárlatának „kísé-
rőjéül" készült. Sajna, a rendező 
nem elégedett meg a művészek né-
hány jól kiválasztott, szép alkotásá-
nak, valamint arcélének és munka-
mozdulatainak megörökítésével, ha-
nem néhány mondattal értékelni is 
próbálta munkásságukat, önkritiku-
san látom be, hogy a kurta ítélke-
zés akár dicsérő, akár bíráló mon-
datai aligha lehetnek mások, mint 
közhelyek. Ám a film rendezőjének 
— a kritikussal ellentétben — meg-
van a módja, hogy véleményét ké-
peivel képviselje. Nincs szüksége a 
szóbeli minősítés mankójára. 

Kelták. György István művészet-
történeti sorozatának A kelták mű-
vészete talán a legkimunkáltabb da-
rabja. 'Látványos képeinek, kieme-
léseinek hatásossága annál dicséren-
dőbb, mert a kelta művészetnek nem 
maradtak ránk — nem is igen vol-
tak — monumentális alkotásai; sőt, 
az szinte csak szobrászati és ötvös-
művészeti anyaggal reprezentálható. 
A történelmi kronológiát éppen csak 
jelző, művészettörténetileg azonban 
kitűnő kísérő szövegben jó lett vol-
na kitérni legalább egy-két mondat 
erejéig a bemutatott művek, vala-
mint a kelták életének, európai 
„vándorlásának" gazdasági-társadal-
mi hátterére. 

Mesterségek dicsérete. Lakatos 
Vince Legenda a kalapácsról című 
filmje nem a szerszám, hanem a ve-
le végzett művelet: a kovácsolás le-
gendája. Pontosabban, szöveg nél-
küli, hangulatos, inkább látványos, 
mint ismeretterjesztő „etűd". A kis-
kalapácsos, (kézi, szinte iparművé-
szet jellegű „falusi" 'kovácsolástól a 
hatalmas, soktonnás „kalapácsok" 
óriás alkatrészeket formáló ütéséig 
a szerszámok mögött mindenhol ott 
látjuk a kovácsoló ember munka-
szenvedélyét és mesterségbeli felké-
szültségét. 

A tizenegy közül a legjobb Bod-
rossy Félix filmje, az ötszáz esztendő. 
A magyar könyvnyomtatás félezer 
esztendejéről szól, annyira nem fél-
ve az ismeretterjesztés „száraz" fo-
gásaitól, hogy még térképvázlatok-
kid is bemutatja a magyar nyomdá-
szat fejlődését a török hódoltság 
előtt és után; de attól sem félve, 
hogy humorral oldja-színezze mon-
dandóját A kisfilmnél mindig fon-
tos mércénk a szubjektív idő. Az 
ötszáz esztendőt — öt percnek sem 
éreztük, míg más negyedórás filme-
ket félórásnak. Ilyen könnyedén, 
érthetően és színesen csak az tud 
szólni, aki rengeteget tud témájáról, 
de tudja a legfontosabbat is, a ki-
emelés és az elhagyás titkát. 

LÁZÁR ISTVÁN 



„Az élethűség híve vagyok.." 
BESZÉLGETÉS SZTANYISZLAV R O S Z T O C K I J J A L 

A Szovjet Film Napjai alkalmá-
val novemberben mutatják be ná-
lunk a Csendesek a hajnalok című 
kétrészes szovjet filmet, amelynek 
híre és kedvező kritikai, valamint 
közönségfogadtatása már hozzánk is 
eljutott. Legutóbbi moszkvai tartóz-
kodásom idején alkalmam nyílt ar-
ra, hogy a Szovjet Filmművészeti 
Szövetségben hosszabb beszélgetést 
folytathassak Sztanyiszlav Rosztoc-
kij jal, az alkotóval. 

A ina 51 esztendős Sztanyiszlav 
Rosztockij rokonszenves egyéniség, 
kitűnő interjúalany. Rendkívül sza-
batosan fogalmaz, stílusa akár film-
jeinek hangvétele: lírai. Ahhoz a 
középnemzedékhez tartozik, amely-
nek neves képviselői: Marlen Huci-
jev, Lev Kulidzsanov, Grigorij Csuh-
raj, Vlagyimir Nauimov, Alekszandr 
Alov tematikai értelemben is meg-
újították a szovjet filmművészetet. 

Érdeklődését elsősorban a mai té-
mák kötik le, de figyelmet fordít a 
félmúlt időkre. Tiszteli a közönséget, 
s igyekszik mondanivalója lényegére 
koncentrálni. 

— Szergej Eizenstein tizennégy 
éves koromban, az iskolában „fede-
zett fel" a film számára. Szerepet 
kaptam tőle a Bezsini rét című film-
jében — meséli —. Két esztendővel 
később hónom alatt egy forgató-
könyvvel felkerestem a lakásán s 
megkérdeztem: lehet-e belőlem ren-
dező? A kérdésemre ugyan nem 
kaptam választ, de könyveket adott 
kölcsön, színházjegyeket szerzett ne-
kem, koncertekre, kiállításokra, mú-
zeumokba küldött el. Szóval tanított. 
Közben az úttörők filmes szakköré-
be jártam, s arról álmodoztam: belő-
lem is lehet filmrendező! Az érett-
ségi után filozófiát, irodalmat és tör-
ténelmet tanultam. A Filnwnűvé-

Sztanylszlav Rosztockij: Csendesek a hajnalok 



szeti Főiskolára — ahogy terveztem 
— már nem Iratkozhattam be, mert 
1941-ben kitört a háború és én be-
vonultam katonának. Amikor lesze-
reltem és felvettek, Grigorij Kozin-
cev növendéke lettem, de Eizenstedn 
óráit is hallgattam. 1946—1950 kö-
zött a Lenfilm Stúdióban végeztem 
gyakorlati munkát. Diplomámat 
1952-ben kaptam meg s a Gorkij 
Stúdióhoz kerültem. 

1955-ben mutatkoztam be mint 
önálló alkotó a Föld és emberek-
kel Ez egy szatíra volt. Következett 
1957-ben egy ugyancsak falusi tema-
tikájú szerelmi történet, A harma-
dik. Majd 1962-ben Larisza Luzsiná-
val a főszerepben a Visszavárlak. 
Lírai történet. A Korunk hőse Ler-
montov három novellájából készült, 
a Két csengetés között (1968) iskolai 
miliőben játszódik, pedagógusok kö-
zött 

— Néhány kritikus úgy vélte, 
hogy a Visszavárlak című filmje a 
Szállnak a darvak ellenpárja. Való-
ban annak készült-e? 

— Nem. Igaz ugyan, hogy hősnő-
jének sorsa azt példázza, hogy a 
hit, a meggyőződés, a hűség mindent 
legyőz, de nem akartam Kalatozov-
val perelni. Nagyon szeretem ugyan-
is a filmjét, s nem árulok el titkot, 
ha elmondom: sokáig úgy volt: én 
készítem majd! 

— Filmjei arra vallanak, s a kri-
tikák is erről győznek meg, hogy 
On alapjóban véve lírikus alkat. Mi 
erről a véleménye? 

— Nem tudok tisztén intellektuá-
lis művészetet elképzelni. A művé-
szet az értelemre az érzelmeken ke-
resztül hat A művész mindig emo-
cionális. Legalábbis erre kell töre-
kednie. 

— A nyugaton ma divatos, ún. po-
litikai filmekre is vonatkozik ez? 

— Ezt a meghatározást ugyan nem 
szeretem, de ha szóba került, elmon-
dom, hogy véleményem szerint e 
„politikai filmek" egy része csak ki-
nyilatkoztat, s ez ugyan állásfogla-
lás, de nem művészet Ha művész-
ben igazán átélt szenvedély a poli-
tika, s a mondanivalóját mint leg-
személyesebb ügyét képes kifejteni, 
csak akkor tud művészit alkotni be-
lőle. De akkor már a mű emocioná-
lis, s nem pusztán kinyilatkoztatás. 

— Egyes nyugati kritikusok Ont 
konzervatív rendezőnek tartják. 

— Talán, mert kedvelem a hagyo-
mányos formákat nem alkalmazok 
szokatlan beállításokat. Nem aka-
rom, hogy bánmelyik filmem meg-
fejtésre váró rejtvény legyen. Érde-
kelnek a formai újítók, de amikor a 
stílus már csak önmagáért van, az 
már tőlem idegen. A filmművészet-
ben senki sem számíthat arra, hogy 
harminc vagy ötven év múlva majd 
csak megértik... A különböző film-
divatokról a moszkvai nemzetközi 
fesztivál vitáján már szóltam. Sok 
rendező az érzelmek helyett pusztán 
az ösztönökre kíván művészetellenes 
módon hatni. Pedig ösztön és érze-
lem merőben más fogalmak. 

— Legutóbbi filmje a Csendesek 
a hajnalok. A magyar közönség az 
eredeti regény színdarabváltozatát 
már látta. Eltér-e filmje valamiben 
a regénytől? 

— Borisz Vasziljev kisregénye egy 
női alegység és férfi parancsnokának 
balladai hangvételű története. A fil-
met fekete-fehér, s színes eljárással 
kétrészes változatban készítettük el. 
Az operatőr Vjacseszlav Sumszkij, a 
zeneszerző Kiril Molcsanov szintén 
háborús veteránok voltak. Én is csak 
akkor szereltem le, amikor Nyugat-
Ukrajnában súlyosan megsebesül-
tem. A tűzvonalból egy ápolónő vitt 
ki a hátán. Az életemet néki köszön-
hetem. Azt hiszem: így érthetőbb, 
miért gyakorolt rám a regény oly 
nagy hatást, hiszen feltámasztotta 
bennem az emlékeket. De ez nem je-
lenti azt, hogy eltértem volna az ere-
detitől. 

— Sok külső felvételt készítettek? 
— A maximális élethűség híve va-

gyok, s ezért igyekeztem az eredeti 
tájat megtalálni. Választásom Karé-
liára esett E vidék nyugodt, harmo-
nikus szépsége még természetellene-
sebbé teszi a háborút, a f iatal éle-
tek pusztulását. A regénybeli mocsár 
is igazi színhely. A színészek — Ol-
ga Osztroumova kivételével — vala-
mennyien először álltak a kamera 
előtt. Maszk nélkül játszottak, ön-
magukat adták. — A munka a fel-
idézett frantkörülmények között — 
fáradságosnak bizonyult, de úgy ér-
zem: megérte. 

— Hogyan fogadták a filmjét? 
— Itthon, az Össz-szövetségi fesz-

tiválon a nézők szavazatai alapján 
első díjat kapott. Négy hónap alatt 



Jelenet a Csendetek a hajnalok efmű filmből 

— csupán szélesvásznú változatban 
— 86 millióan látták. 

— Külföldön is bemutatták ... 
— Hollywoodban Oscar-díjra is 

jelölték. Ezzel ott bejutott az 1972-es 
év legjobb öt külföldi filmje közé. 
Vetítették a velencei fesztiválon és 
Sorrentóban is. Jártam vele Japán-
ban, Jugoszláviában, Csehszlovákiá-
ban, Hollandiában, Belgiumban, Ma-
rokkóban, Algériában is. Május 6-án 
a Győzelem napja előtt Berliniben, 
az NDK-ban volt premierje, három 
nappal később Nyugat-Berlinben. 

— Üjabb tervei? 
— Tréfásan azt szoktam mondani, 

hogy foglalkozásom: horgászat, hob-
bym a rendezés. Az igazság az: sze-
retem a természetet. Ha valaki nem 
vonzódik a hegyekhez, folyókhoz, 
fákhoz, virágokhoz, az szegényebb, 
mint az, aki gyönyörködni tud pél-
dául a hajnali napfelkeltében. Lehet, 

hogy egyszer ebből a témából is 
film lesz. Nem ijesztgetni akarok 
vele, szembefordulni a civilizáció 
térhódításával, csupán elgondolkoz-
tatni szeretnék erről másokat is. Egy 
másik téma már konkrétabb formát 
öltött bennem. A történetet nem 
mondom el, a lényege az, hogy bár-
mennyit fejlődött is a világ, akár-
csak a mi nemzedékünk élete során, 
ma is valarná nagyon nagy dolog egy 
fiúnak először megcsókolnia azt a 
leányt, akit szeret. S minthogy min-
den szerelem ezernyi szállal kötődik 
a meghatározott társadalmi feltéte-
lekhez, melyben kialakul, így alkal-
mat ad a művésznek arra is, hogy 
az élet legkülönfélébb vonatkozásai-
ról beszéljen. E téma feldolgozása 
emóciók nélkül lehetetlen, de mint 
látja, egyszersmind politikus fel-
adat is. 

ÁBEL PÉTER 



X * nagy felfedezések 
gyakran ,lógnak a leve-
gőben", ez azonban mit 
sem változtat a felfede-
zők érdemén. Viitray Ta-
másén sem, és Fellegi 
Tamásén akik egy rég-
óta hiányzó, régóta ese-
dékes műfajt fedeztek 
fel a magyar televízió 
számára: olyan műfajt 
amelynek szívesen ven-
nénk a rendszeres je-
lentkezését, iskolává vá-
lását — mivel lényegé-
nél és jellegénél fogva 
a televízió legsajátosabb 
lehetőségeit aknázza ki. 
Dehát eddig ás voltak 
interjúk és beszélgeté-
sek a tévé programjá-
ban — hallom az ellen-
vetést. Ez igaz. Jó in-
terjúk, érdekes beszéJ-
getésék is voltak. Az 
azonban, amit Vitray az 
Ötszemközt sorozatával 
kezdeményezett, úgy vi-
szonylik ezekhez a ma-
guk műfajában olykor 
kitűnő (olykor gyenge) 
produkciókhoz, mint az 
elsősorban tényanyagá-
val, információival ható 
újságriporthoz, újságin-
terjúhoz az emberi 
problémák mélyebb 
elemzését megcélzó iro-
dalmi riport, irodalmi 
interjú. Vitray nem va-
lamilyen kérdéskomp-
lexum megvilágítására 
folytatja ezeket a be-
szélgetéseket, hanem 
emberi arcokat, karak-
tereket kíván bemutat-
ni vele és általa, lehető-
leg a maga teljességé-
ben. A társadalmi sze-
rep és az azt félváltó 
emberi szubjektum, 
egyéniség, összefüggé-
sei izgatják, a közéleti 
kiválóság és a magán-
ember kapcsolatai. S 
van-e, elképzelhető-e 
izgalmasabb téma en-
nél? 

A siker első forrása az 
ilyen jellegű vállalkozá-

soknál a megfelelő ala-
nyok kiválogatása. Ha 
valami közösét keresünk 
Vitray első sorozatának 
választásaiban — Palló 
Imre, Hofi Géza, Somo-
gyi József, Marosán 
György — hogy az ed-
dig látottakról szóljak — 
csak egy közas vonást 
tudunk az énekes, a 
komikus, a szobrász, a 
politikus oly különböző 
karakterében, tevé-
kenységében fellelni: 
mindannyian elkötele-
zett emberek, szenvedé-
lyes megszállottjai egy 
hivatásnak. S Vitray ri-
porteri módszerének, 
eredményességének tit-
ka éppen abban rejlik, 
hogy efelől a szenvedély 
felől közeledik hozzá-
juk, ennek a történetét, 
kibontakozását, érvénye-
sülését kutatja-firtatja, 
s ehhez való viszonyá-
ban járja körül emberi 
teljességüket. Ki vagy? 
Mi a lényeged? — erre 
irányulnak kérdései, 
mégha nem is ajtóstul 
rohanva a házba, okos 
álcázással is teszi fel 
azokat. S éppen ezért 
nyílnak meg, tárulkoz-
nak fel a partnerek a 
maguk emberi teljessé-
gében, olyan plasztici-
tással, mint legutóbb 

Somogyi József vagy 
Marosán György eseté-
ben láthattuk, hiszen 
arról és úgy beszélhet-
nek, ami és ahogy belő-
lük fakad. Egyetlen si-
kerületlenebb interjúja 
— a Hofii-interjú is — 
azért maradt alatta szín-
vonalában a többinek, 
mert Vitray féladta az 
intellektuális alkalmaz-
kodásnak ezt az elvét 
idegen terepre kénysze-
rítette partnerét. (Arra 
'kérni Hofit, hogy mel-
lőzze a humort — ami-
kor a humorizálás élet-
eleme — nem kisebb hi-
ba, mintha Marosánt 
arra kérte volna, hogy 
ne politizáljon, Somo-
gyit hogy ne esztétizál-
jon. S különben sem 
hisszük, hogy a jóhu-
morú Vitraynak félniva-
lója lehetett volna Hofi 
humorától. A nézők pe-
dig így ismerhették vol-
na meg Hofit igazán — 
magánéletében is.) 

Azonban ez is tanul-
ság: az énekessel való 
interjú éppúgy több 
lesz, ha nemcsak beszél, 
de esetleg énekel is hoz-
zá, mintahogy a humo-
ristával, ha nem tartóz-
tatja meg magát a ki-
kívánkozó szellemesség-
től, a politikussal, ha 

ÖTSZEMKÖZT 



nem titkolja tánsada-
lomjobbító szenvedélyét, 
a művésszel, ha nem 
•bújik ki esztétikai bőré-
ből, sőt esetleg műveket 
is mellékel okfejtései-
nek érveihez. Persze vi-
gyázni kell az arányok-
ra, arra a sajátosságra, 
amely az ilyen jellegű 
beszélgetést egy Hofi-
showtól vagy egy tárlat-
látogatástól megkülön-
bözteti, — de a másik 
véglet, a teljesítmény 
bemutatásától való tel-
jes és steril idegenkedés 
is értelmetlenül foszt-
hatja meg ezt a műsort 
a maga sajátos, s a be-
szélgetésbe szervesen 
beilleszkedő tévés lehe-
tőségeitől. (Például, ha 
a kitűnő Somogyi-adás-
ban a két parlamenti 
oroszlánt is láthattuk 
volna, jobban megért-
hettük volna Vitray té-
vedését; a Szántó Ko-
vács-szobor azok szá-
mára is érzékeltette vol-
na a körülötte folyó vita 
lényegét, Somogyi izgal-
mas esztétikai okfejtését, 
akik — idegenek lévén 
a témakörben — nehe-
zebben értik azt.) 

EZt azonban csak 
mellékesen jegyzem 
meg, hiszen a műsorso-
rozat úttörő jellege és 
színvonala az, ami do-
minál a vállalkozásban. 
Vitray Tamás bebizo-
nyította, hogy nemcsak 
szakmákat, funkciókat 
— de embereket is a 
képernyő elé lehet idéz-
ni; hogy megfelelő ta-
pintattal a legkényesebb 
kérdések Is feltehetők; 
hogy lehetséges a kom-
munikáció nemcsak két 
ember, de egy ember és 
a legszélesebb nyilvá-
nosság között is. Szívesen 
látnánk a sikeres „pró-
baüzemeltetés" után a 
rendszeres folytatást is. 

GYERTYÁN ERVIN 

VITA A VADKANRÓL 
Ügy látom, nagy vita van kerekedőben a vad-

kanról. Hogy 6 ölte-e meg Zrínyi Miklóst, a költőt 
vagy pedig a bécsi udvar titkosszolgálata tette el 
láb alól. A történészek ebben az ügyben vadkan-
pártiak. Szerintük semmi ok nincs arra, hogy a 
korabeli írásos feljegyzésekben, melyek elég rész-
letesen leírják a tragikus vadászatot — elkezdjünk 
ismét kételkedni. Örsi Ferenc, a nagy sikert ara-
tott Zrínyi-tévédráma szerzője a bécsi udvar ár-
mányának tulajdonítja Zrínyi halálát, s mint elő-
zetesében írja: „szentül meggyőződött arról", hogy 
a vadkan ártatlan. Számomra, szubjektív okokból, 
nehéz az állásfoglalás ebben a kérdésben. Sokkal 
jobban szeretem Örsi Ferencet, mint Lipótot, 
Montecuccolit és Lobkowitz herceget együttvéve. 
Viszont már több ízben írtam arról: a képernyő 
nem alkalmas hely új történelmi vagy irodalom-
történeti felfedezésekre. (Fráter Erzsébet felmen-
tése, Széchenyi meggyilkolása stb.) Tudományosan 
igazolt, bizonyított történelmi tényeket, csak ha-
sonló tudományos felkészültséggel és bizonyító 
anyaggal lehet megcáfolni. Elismerem, az írói ihlet 
és képzelet olyasmit is észlelhet néha, amihez a 
tudomány eszközei nem elég érzékenyek. (Illyés 
Gyula, Németh László.) Az ilyen írói művek azon-
ban a történelmi személyiségekről állapítanak meg 
olyan új vonásokat, melyeket a tudomány felüle-
tesen értelmezett vagy félreértett: a „levéltári 
anyagot" azonban ritkán akarják megcáfolni. S 
nekem, akinek nem kenyerem a történelemtudo-
mány, mégsem az okoz gondot, hogy a tévénézők 
milliói, az ilyen „szenzációs" felfedezések nyomán 
olyan történelmi tényekről értesülnek, melyek a 
történelemkönyvekben nem találhatók — inkább 
a drámákat féltem a hatásvadászat kísértésétől. 
Ha a szerző azzal akarja drámáját befejezni, hogy 
Zrínyit megölik: e gyilkosság lehetőségének meg-
sejtetésével, majd előkészítésével és megszövésé-
vel kell feszültséget teremtenie. Kénytelen emiatt 
a kor kínálta nagy drámai feszültségekről és konf-
liktusokról lemondani és Zrínyit megfosztani a 
nagyságához, erejéhez és bölcsességéhez méltó 
ellenfelektől. Montecuccoli, Porttá, Lobkowitz — 
egy világhatalom fenntartói és kitérjesztői — a 
spanyol örökösödési háborútól és a töröktől egy-
aránt fenyegetve: két folytatáson át mást sem 
tesznek, mint Zrínyi elveszejtésén törik a fejüket. 
(Akinek öccsét és a Bánságban utódát nem sokkal 
ezután, minden teketória nélkül lefejeztették 
Bécsújhelyen.) I. Lipót sem tudott ellenféllé fel-
nőni, mert a kellemetlen szituációkban (akárcsak 
Zrínyi dédapja a legnagyobb veszedelemben) 
nyomban kirohant. Mindezt pedig nem azért írom, 
mintha vitatkozni akarnék a lapunkban már meg-
jelent elismerő bírálattal; inkább annak az érzé-
keltetésére: mennyi bajt okozhat egy vadkan, ha 
nincsen. 

HÁMOS GYÖRGY 



HÁZI HÁBORÚ 
Az évadikezdés ünnepi 

alkalma és az első be-
mutató okozta öröm kö-
szöntésre csábít: lóm a 
Zenés Színház nagysza-
bású vállalkozása túlju-
tott az első évad tapo-
gatódzásain és képes a 
folytatásra. A Házi há-
borúval a legjobb ösvé-
nyen indult tovább; 
azon, amelyre tavaly 
Ibert Angelikájával lé-
pett. A műfaji sokrétű-
ség azért vdlt erénye 
ennek a sorozatnak, 
mert a kísérletezést 
szolgálta: műsorszer-
kesztése pedig ott ért el 
igazi eredményt, ahol a 
kész mű túllépett a pró-
bálkozás szándékán, — 
ilyen volt a fent emlí-
tett ragyogó kisopera — 
és ott, ahol az új ma-
gyar alkotások megszó-
laltatását szorgalmazta. 
Az idei és a tavalyi 
szezonkezdést: a Schu-
bert és a Lendvai opera 
bemutatását szinte szim-
bolikusnak érzem, s úgy 
vélem: a hasznos kísér-
letezések után ezen a 
két területen találja 
meg a vállalkozás igazi 
eredményét. 

Schubert legjobb szín-
padi művének bemuta-
tása, pontosabban: tele-
víziós újjáköltése nyil-
vánvalóvá tette, hogy a 
tévé a felfedezésre váró 
klasszikus művek film-
revitelével szélesítheti a 
legszínvanalasabban kö-
zönségbázisát, s ha adá-
sainak túlnyomó több-
ségében ilyen pompás 
újdonságokkal, ilyen 
rangos produkciókkal 
jetoitkezik, akkor oly-
annyira magához édesít-
heti a hallgatóságot, 
hogy a kísérletezés bá-
torságát is megengedhe-
ti magáitok. A kísérlet 

legfontosabb feladatá-
nak — hadd mondjam 
meg végre kertelés nél-
kül — a Lendvai Ka-
milló féle Bűvös szék-
hez hasonló, új, sajátsá-
gosan tévére készült, 
vagy tévére adaptált 
magyar operák bemuta-
tását tartom. Nagyon 
igaza van. Békés And-
rásnak, aki a Rádiómű-
sorban elmondja, mi-
lyen lehetőségek rejle-
nek a 17—18. század-
beli olasz vígoperák 
megfilmesítésében, s 
hogy emellett milyen 
fontosnak tartja a teljes 
magyar egyfelvonásos 

repertoár megörökíté-
sét. Én̂  úgy érzem, e 
kétféle program össze-
fonódása nemcsak ran-
got biztosítana a vállal-
kozásnak, hanem érdek-
lődést is keltene a pro-
dukciók iránt Persze 
amilyen bőséges a vá-
laszték a régi művek te-
rületén (csak jószemű 
dramaturg és rendező 
kell a megvalósításuk-
hoz), annyira nehéz az 
új megszületését inspi-
rálni. Kivált azért, mert 
az operakomponálás 
nem kis munka, s a ze-
neszerzők természetesen 
nem szívesen kockáztat-

Csengery Adrienne és Palcsó Sándor 



ják, hogy több hónapos, 
vagy éves alkotó ener-
giájuk esetleg kárba 
vesszen. Mert — hiába a 
nyilatkozatok sora — bi-
zony ez is előfordult, 
méghozzá két olyan 
rangos komponistával, 
mint Bozay Attila és 
Láng István. Bozay 
Küngisz királynő című, 
Weöres Sándor jeleneté-
re készült egyfelvonáso-
sa 1969 óta, a Sarkadi 
Imre regénye nyomán 
készült Láng opera, A 
gyáva 1968 óta készen 
áll. A Zenés Színház fi-
gyelmét valószínűleg 
azért kerülte el a két 
mű, mert korábbi mint 
a vállalkozás, de úgy 
gondolom, szerzőik nem-
zetközileg elismert te-
hetsége megkívánja, 
hogy a tévé legalább 
foglalkozzék a bemuta-
tás lehetőségeivel. 

Realizálásukat, elfo-
gadtatásukat persze 
megkönnyítik a klasszi-

Sudllk Mária, Csengery 
Adrienne, Melis György és 

Palcsó Sándor 

kas felfedezések. Nem 
tudom, kinek jutott 
eszébe, hogy felelevenít-
sék Schubert 1823-ban 
— a Befejezetlen Szim-
fónia szomszédságában 
— keletkezett vígoperá-
ját, de a szerencsés öt-
letet kiemelkedően való-
sította meg Békés And-
rás és Oberfrank Géza. 
A Lüszisztraté nyomá-
ban járó mulatságos 
történetet, a közvetlen 
hangú, derűs légkört 
árasztó, Schubert leg-
belsőbb zenei világát 
idéző muzsika fordula-
tait szuverén televíziós 
műfajjá alakították; 
munkájuk eredménye 
fényesen bizonyította, 
hogy az opera nagyon is 
helytállhat a képernyőn 
(ha az alkotók figye-
lembe veszik a képer-
nyő követelményeit). A 

kiváló énekesek — min-
denekelőtt Melis György 
és Palcsó Sándor, Sudlik 
Mária, Csengery Adrien-
ne, — pompás színészi 
játéka, komédiázó ked-
ve már nem meglepetés 
(Sass Szilvia kiválóan 
mutatkozott be), és a 
kórus tagjainak egyéni-
esítóse, arcjátékuk pre-
mier planba állítása azt 
mutatja, hogy Békés 
András nemcsak a mű-
sorszerkesztés elvi kér-
déseiben, hanem a mű-
vek elevenné varázso-
lásában is a legjobb 
úton jár. A magam 
részéről őszintén remé-
lem, hogy amíg a szom-
bat esti adás széles körű 
közönsége a játék derű-
jében gyönyörködött, a 
zenét is befogadta és a 
muzsika barátaival 
együtt élvezte a dalsze-
rű áriák és kettősök, az 
együttesek schuberti vi-
lágát. 

FEUER MÁRIA 



Ironikus esetek irónia nélkül 
Kicsoda M. L., Sándor 

Iván könyvének címadó fő-
alakja? „Könyvem főalakja, 
Menybárt Lajos nyugalma-
zott törvényszéki biró" — 
Így mutatta be S. I. a Rá-
dió és Televízió Üjság elő-
zetesében. A képernyőn, a 
Nyitott könyv adásában, 
Mensáros László volt M. L„ 
és Tordy Géza is. Torűy a 
fiatal M. L., hiszen a 
könyvben fölidézett esetek 
csaknem három évtized 
alatt történtek meg. Tordy 
azonban nemcsak a fiatal 
M. L„ hanem a Variációk 
című novellában az ldös 
M. L. beszélgető partnere, a 
Rendező is. Talán azért, 
hogy a néző arra következ-
tessen: itt M. L. mintegy 
önmagával vitatkozik, a 
maga esetét vizsgálja? 

Vagy talán azért válasz-
totta ugyanazt a színészt az 
ifjú M. L. és a vitapartner-
rendező megszemélyesítésé-
re a Nyitott könyv rende-
zője, Dömölky János, hogy 
sejtesse: M. L. alakjában 
S. I. néz szembe magunk-
kal? 

M. L. ugyanis — mi va-
gyunk. Nem az arcvonásai-
ról, nem is a szavairól, nem 
egyik, vagy másik esetéről 
ismerni rá, vagyis ránk, ha-
nem a korszakról. A korról, 
amelyet M. L., S. I. és va-
lamennyien átéltünk. S ha 
nem csupán átéltük, hanem 
benne is éltünk, akkor ne-
künk is hasonló eseteink 
voltak. Kőzelebbről vagy 
távolabbról láttuk ezeket, 
olykor — Így vagy úgy — 
belekeveredtünk egynémely 
esetbe. 

A Variációk cfmü novel-
lában a Rendező többszőr 
is figyelmezteti M. L. be-
szélgető partnerét: „Jogo-
sultnak lenni és mégis il-
letéktelennek, ez ironikus 
szituáció . . . Talán eddig 
másképpen fogta fel. Még 
egyszer megkérdezem, nem 
volt ilyen ügye?" „Ilyen 
ügyem nem volt — töpren-
gett Menyhárt Lajos —, de 
az a benyomásom, hogy 
külön-külön lehettek mások 
az ügyeim, együttesen még-
is olyanok voltak, mint 
amiről most maga beszél". 
Valóban: külön-külön le-
hettek mások a ml eseteink 
jelenkori történelmünkben, 
de együttesen, mindaz, amit 
átéltünk, megéltünk: Uyen. 
Jogosultak mindig voltunk 
ítélni dolgaink fölött, mert 

benne éltünk a korszakban 
valamennyien, de illetéke-
sek nem mindig: olykor az 
esetek sodortak bennünket^ 
s ezáltal Ítéltek is fölöttünk. 

Ironikus-e ez a szituáció? 
Jó volna, ba az lenne. 
Nyugtalan kíváncsisággal 
kell kézbe venni Sándor 
Iván könyvét, töprengve, 
mérlegelve kell olvasni, 

A képernyőn Így nyitotta 
fel M. L. esetei keskeny kö-
tetét Szakonyi Károly ls. 
Mintha találomra lapozott 
volna fel néhány oldalt, 
hogy idézzen sorokat, föl-
idézzen sorsokat. Találomra 
tallózott? Dehogy. Érdeklő-
dést ébresztett. Higgadt szó-

val mutatta be az frótárs 
müvét: Így hitelesebb az el-
ismerés, megfogadni valóbb 
az ajánlás. Irónia nélkül 
Idézte lel az irónikus szi-
tuációkat, amint fgy Irta 
meg ezeket az eseteket S. I. 
is. Nostra res agitur, rólunk 
van szó, M. L. esetei a mi 
eseteink. Cj történelmet 
nem vásárolhatunk ma-
gunknak. Ha ítéletet mon-
dunk eseteinkről, magunk 
fölött ls Ítélkezünk. 

Történelmünk akkor lesz 
egészen múlttá, ha már 
majd csak Ironikusan tud-
juk fölidézni. 

ZAY LÁSZLÓ 

A TUDOMÁNY TITKAI 
Mindig találgatom, mi jelenti, sőt egyre fokozza 

a nyelvészet népszerűségét? Nem Lőrincze Lajosra 
gondolok, mert az ő hatása nemcsak tudásában, 
hanem szellemi személyiségében is rejlik, ő már 
diákkorunkban olyan nyelvészeti stúdiumokra ins-
pirált bennünket, amit talán senki másnak él nem 
végeztünk volna, az ő személyiségének sugárzása 
kellett ahhoz, hogy a száraz gyűjtőmunkát, cédu-
lázást is örömteli kalandként csináljuk végig. 

Bár nem lettem, talán nem is lehettem volna 
nyelvész, ezért is tudom mindig csodálni a nyel-
vészek munkásságát, ezért ragadott meg az a tele-
víziós műsor is, amelyben Tamás Lajos, hajdani 
professzorom vallott titkairól, életéről, munkássá-
gáról, arról a tevékenységről, amelyet az ő irá-
nyítása mellett a Nyelvtudományi Intézet végez. 
Szépe György a műsor riportere maga is kiváló 
Tamás-tanítvány, szerényen visszavonult a kér-
dező pozíciójába, egy pillanatig sem akart benfen-
tés, beavatott lenni, hanem arra törekedett, hogy 
minket, nézőket tegyen Tamás Lajos titkainak 
fürkészőivé, felfedezőivé. Ebből a pozícióból Ta-
más Lajos minden megnyilatkozása, minden meg-
jegyzése külön érdekességet, fényt kapott, mert a 
gyermekkori próbálkozásoktól kezdve a nagy-
igényű tudományos felfedezésekig úgy tudta élet-
közeibe hozni, szellemi kincsünkké tenni mind-
azokat a titkokat, amelyeket a nyelvek összeha-
sonlítása, törvényszerűségeik felfedezése és egy-
bevetése jelenthet 

Szép és gondolatgazdag műsor volt ez, hivalko-
dás nélkül hirdette egy tudomány költészetét és 
egy nagyszerű tudós emberségét, nemességét. 

ILLÉS JENŐ 



Kép a képernyőn 
BESZÉLGETÉS BORNYI GYULÁVAL ÉS BÍRÓ MIKLÓSSAL 

A filmkritikák sem 
igen tudnak imit kezdeni 
az operatőr művészeté-
nek értékelésével, több-
nyire megelégednek 
nélhány általános meg-
álapífcással: a film szín-
világáról, vagy a képek 
kompozíciójáról, újab-
ban a mozgékony ka-
meráról. A televíziós 
képalkotás kritikai fo-
gadtatása sem jobb. 
Megdicsérik a szép, ki-
fejező .közelieket", a 
„sokat mondó emberi 
arcokat". Megállapítják, 
hogy a képernyőn, lé-
vén kicsi, csak a közel-
be hozott tárgyak, arcok 
érvényesülnék, a na-
gyobb tereket befogó 
„nagy totálok" kifejező 
ereje elvész. Ennél a té-
vés esztétikai közhely-
nél többet akartam 
megtudni a televíziós 
operatőri művészetről 
(vagy hogy egyáltalán 
létezik-e ilyen), ami-
kor Bornyi Gyula és Bí-
ró Miklós Balázs Béla-
díjas operatőrökkel be-
szélgettünk: a képről 
és a képernyőről. 

— Mindketten filmes 
operatőrnek tanultak a 
főiskolán, de képernyő-
re készítik a filmeket, 
tévéjátékokat. Elsősor-
ban nyilván, technikai 
adottságok határozzák 
meg a mozivászonra és 
a képernyőre komponá-
lás különbségeit. 

Bíró: — A modern 
operatőri stílus jegyei-
nek valóban útját állja 
a képernyő — nem is 
elsősorban a nagysága, 
mint inkább a formája, 
és az elektronikus kép-
átvitel. A filmes kom-
pozíció, a látvány elren-

dezése tulaj dóraképpen 
divat kérdése is. Mosta-
nában a széles, fekvő 
téglalap alakú vászon 
lehetőséget ad olyan 
kompozíciós hangsúlyok-
ra is, amelyek a képer-
nyőn valóban nem érvé-
nyesülnek. Aztán a vi-
lágítás különbözőségei: 
hiába dolgozunk mi is a 
legérzékenyebb, legki-
válóbb nyersanyagokra, 
mint a filmgyári kollé-
gák, a képernyő nem 
képes közvetíteni azt a 
széles tónusskálát, a 
feketétől a fehérig, a 
szürkék variációit, 
mint a vászon. Tehát 
az a tendencia, hogy 
természetesen világít-
sunk, ami a mozifilme-
ken meg is valósulhat, 
ahol egy éjszakai kép-
nek is megvannak a fel-
ismerhető tónusai, a te-
levízióban alig, vagy 
csak nehezen képzelhető 
el. Egyébként a „profi" 
tévés sorozatok, gondol-
jon csak az Angyal-ra, 
vagy a Kockázat-ra, 
mutatják ezt a legjob-
ban. Alkotóik egyszerű-
en tudomásul veszik a 
képernyő adottságait. 
Ezeknél a filmeknél 
egyszer sem fordult elő, 
hogy az adás alatt csa-
vargatni kellett volna a 
készülékek gombjait, 
mert nem lehetett jól, 
világosan látni a történ-
teket. 

— Az elektronika, a 
képmagnóval történő té-
véjáték-felvétel azonban 
nem „akadályoztatott" 
kunkurrenciája a mozi-
filmezésnek. Mégis, a 
nézőnek úgy tűnik, 
többnyire ezek a leg-
sablonosabban elkészí-

tett, egyformán fényké-
pezett darabok. Miért? 

Bornyi: Mert a forga-
tókönyvek nem erre az 
új technikára, az elekt-
ronika adta lehetőségek-
re íródnak. 

Bíró: — Az ampex — 
tévéjátékok gyártása 
gazdaságosabb, mint a 
filmezés. Négy-öt nap 
alatt készül el egy egy-
órás tévéjáték. Elvileg 
használhatnánk az elekt-
ronikus kamerát is a 
filmkamerához hasonló-
an, de akkor a felvétel 
időtartama alaposan 
megnövekedne. De az 
az igazság, hogy ezek 
mind csak kifogások. 
Operatőri művésziét ön-
magában nincs. Rossz 
film attól még nem lett 
jó, hogy „szépen" fény-
képezte az operatőr. Az 
operatőr művészetét is 
végsősoron az a vállal-
kozás minősíti, amely-
nek alkotótársa: a tévé-
film igazsága, mondan-
dójának aktualitása, 
őszintesége. Mert egy 
egész film adhat csak 
értéket, igazi értéket az 
operatőr művészetének 
is. 

Bornyi: — Az ember 
olyan alkotótársakra, 
partnerékre vágyik, 
akikkel együtt egy-egy 
dologról ugyanaz, vagy 
hasonló jut az eszébe. 
Csak ilyen esetben be-
szélhetünk „művészet-
ről", „önkifejezésről". 

Bíró: — Ehhez az 
„önkifejezéshez", a té-
véoperatőr .művészeté-
hez a televíziónak kell 
megteremteni a lehető-
séget: forgatókönyvek-
kél. 
SZÉKELY GABRIELLA 



Horváth Ádám beállítja Ráday Imre Ráday Imre és Inke László 
egyik jelenetét 

Sihkó László, Ráday Imre, Inke László, Márkus László, Galambos Erzsi 
főszereplésével. Operatőr: Sík Igor 

Márkus László és Galambos Erzsi (Varga Zoltán (elvételei) 

RICHARD WAWERLY PERE 
címmel Rolf Schneider 
írásából készít tévéjá-
tékot Horváth Ádám. 
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