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LEFUTOTT VERSENY? 
PÉCS, 1973 

A VII. Magyar Játékfilmszemle 
végén, a zsűri döntése után, azt 
mondták egyesek: „Minden nagyon 
érdekes, élénk volt itt, kivéve talán 
a filmeket. Illetve magát a versenyt. 
Mert ugyan kinek lehetett kétsége 
afelől, hogy a Fotográfia és a Har-
madik nekifutás is díjat kap? Hogy 
melyik milyen díjat? Talán még az 
volt valamennyire meglepetés, hogy 
a zsűri a Magyar ugaron forgató-
könyvét tartotta a legdíjazhatóbb-
nak, de ez sem akkora, hogy izgal-
makat keltsen. Azt meg különösen 
nem vitatja senki, hogy a Petőfi '73 
egyik értéke Kende János operatőri 
munkája. A zsűrinek jó szeme volt. 
Minden a papírforma szerint tör-
tént." 

Kétségtelen, hogy az ilyenféle vé-
lemény illuzórikus várakozáson, vagy 
éppen félreértésen alapul. Bizonyára 
nem feladata a filmszemlének egy 
sportverseny izgalmasságával szol-
gálnia. S hogy mégis — ha csak 
szemernyi — igazságot vélünk föl-
fedezni a fenti tévedésben, annak 
okát egy szokatlan körülményben 
kell látnunk. S ezt úgy lehetne vala-
hogy tapintatosan megfogalmazni, 
hogy az idei játékfilmszemle figyel-
mének központjában, bizony, sajná-
latosan, nem a filmek álltak, s kü-
lönösen nem a versenyfilmek. De 
félig-meddig így is igazságtalan, mert 
a pécsi moziközönség, ha nem is túl-
hevült fokon.de állandó érdeklődést 
mutatott a filmek iránt, szorgalma-
san megtöltötte a mozitermeket, s 
nemcsak az ú j magyar és külföldi 
filmek vetítésein, hanem például 
Fábri Zoltán életművének retros-
pektív előadásain éppúgy, mint a 
már „lefutottnak" tartott verseny-
filmekén. Határozottan igényelte az 
alkotókkal való találkozásokat, s 
ezek a beszélgetések nem nélkülöz-
ték a tartalmasságot, sok esetben az 
izgalmas hozzászólásokat sem. 

Mindez azonban, sajnos, a szemle 
közfigyelmének perifériáján zajlott, 
szinte mellékes eseményekként, oly-
kor párhuzamosan számos más kul-
turális, vagy éppen csak szórakozta-
tó mellékeseménnyel, amilyenekkel 
Pécs városa és a szemle rendezői ez-
úttal is bőven szolgáltak a részve-
vőknek, szakmai és egyéb nagyszá-
mú vendégnek egyaránt. Így aztán a 
feltornyozott program inkább szét-
szórta a figyelmet, semmint a lé-
nyegre, magukra a filmekre, azok 
problémáira, a filmművészetre kon-
centrálta volna. 

Nem könnyű erről beszélni, még 
egy utólagos beszámolóban sem, ha 
az ember el akarja ismerni mind-
azoknak a munkáját, akik ezt meg-
érdemlik, s elsősorban nem akar há-
látlan lenni az igazán vendégszerető 
és áldozatkész pécsiekhez. Hiszen 
egy ilyen hatnapos szemle megren-
dezése, sokoldalú programjának le-
bonyolítása, a nem csekély anyagi 
áldozat mellett, sok ember lelkes 
munkáját, fáradságos fizikai és szel-
lemi hozzájárulását is igényli. S fel 
is emészti. Ezt el nem ismerni igaz-
ságtalan. És el is lehetne ismerni 
fenntartás nélkül, ha végül is e buz-
galom és jó szándékú törekvés nem 
oldaná fel a filmszemlét egy tarka-
barka, szórakoztatni akaró, lénye-
get felejtő „ünnepi filmhétté"; ha 
megállapodhatnánk abban, hogy Pé-
csett a magyar filmek ünnepi hetét 
rendezzük ezentúl filmszemle he-
lyett. 

Vannak olyan időszakok persze, 
amikor maguk a problémák, megol-
dandó művészeti kérdések spontá-
nul a filmekre terelik a figyelmet; 
az idén más volt a helyzet. S így 
könnyen támadhatott bárkinek az a 
furcsa benyomása, hogy itt a tarka 
programban még az ú j hanglemez-
bemutatók is fontosabbak, mint a 
filmek, nem is szólva egyéb műso-



rokról. Külsőségeiben bármilyen im-
pozáns, rutinirozott a pécsi szemle, 
nem tölti be feladatát, amiért létre-
jött, ha nem képes néhány napra 
központi kérdéssé tenni a magyar 
film ügyét a meghívottak számára 
sem. Egy formális lebonyolítású 
"filmverseny" — különösen ha so-
kan úgy éráik, hogy az már „lefu-
tott", vagyis nincs több egyenlő ér-
tékű film a mezőnyben — magában 
nem elég, mint a tapasztalat mutat-
ja, a közfigyelem koncentrálására. S 
nem elég ehhez egy mégoly tekinté-
lyes zsűri zárt ajtók mögötti tanács-
kozása sem. S alig változtatott ezen 
a népes vitafórum, pedig az idén Vi-
tányi Iván magas színvonalú, gon-
dolatokban gazdag előadása vezette 
azt be; de egy-két részletkérdésben 
vitázó felszólalótól eltekintve, elma-
radt a folytatása: a hozzászólások 
többségébea éppúgy eltűntek a konk-
rét filmek és adott problémáik, mint 
a szemle programjában. 

Ezt a programozást újra végig 
kell gondolni, ha nem akarunk úgy 
járni vele, mint Gyarmathy Lívia 
Álljon meg a menet című filmjében 
a lelkes ünneplők, akik éppen arról 
feledkeznek meg, akit ünnepelnek. 
A pécsi szemle most pár év szüne-
tet tartott. És a korábbi évek tapasz-
talatai alapján bizonyos változások 
következtek be a szervezésében. E 
változtatások közt van jó is, mint 
például a zsűri igen sokoldalú, ma-
gas szellemi szintre emelése. Van 
azonban olyan, ami vitatható, s bi-
zonnyal javítható, elsősorban a film-
verseny rendezésének szinte kizáró-
lagosan vállalati érdekeltségű formá-
ja. S ha nem is arról van szó, hogy 
a szemlét valamiféle puritán mun-
kaértekezletté változtassuk, arról ta-
lán igen, hogy a filmet, s elsősorban 
a jelen levő filmeket, s azok konk-
rét problémáinak megvitatását te-
gyük a műsor gerincévé. 

Bizonyára kínálkozik majd erre 
lehetőség, ha mindazok, akikre a 
szemle bízva van, egyetértenek ab-
ban, hogy szükség van ilyen szervei-
zési változtatásokra. S tovább gon-
dolkoznak ezen. Különösen, ha ta-
pasztalták, hogy nem is kevesen vol-
tak olyanok, akik a szemle egész 
ideje alatt egy vagy két alkalommal 

ültek be vetítésre, azon az alapon, 
hogy a többit „már láttuk". Saját-
ságos jelenség az is, hogy a szemle 
programja szinte a rendezők magán-
ügyének tekinti az alkotók és a kö-
zönség találkozását: e találkozóknak 
nincs központi helyük, majdnem „ti-
tokban" zajlanak, s rendszerint olyan 
időben, ami ütközik más film 
vetítésével, vagy egyéb program-
ponttal. Elképzelhető, hogy e talál-
kozókat a szemle perifériájáról kö-
zelebb vonjuk a középponthoz, annál 
is inkább, mert éppen a verseny fil-
mek rendezőiről, alkotóiról van szó, 
s ha e találkozók nem is mindig és 
egészükben magas színvonalúak, de 
nem nélkülöznek tanulságot és szá-
mos esetben izgalmasságot sem. Az 
sem elképzelhetetlen, ha e találkozó-
kat központi helyen és megfelelő idő-
ben rendezik —, hogy meghívják rá 
a zsűri tagjait, s mindazokat, akik a 
záróvitán is felkért hozzászólók. 
Legüdvösebb hatása föltehetően az 
lenne ennek, hogy az átfogó vita is 
konkrétabb formát öltene, s kevésbé 
tördelnék szét bölcs általánosságok 
és jelentéktelen mellékkérdések. Le-
het, hogy egy ilyenfajta koncentrá-
ciónak következményeként kiderül-
ne, hogy sok is egy teljes hét a szem-
léhez. Elképzelhető akkor, hogy csak 
három vagy négy napig tartana. 
Mint ahogy elképzelhető, sőt kívána-
tos is lenne, hogy valamilyen for-
mában részt vegyenek, vagy bele-
szóljanak a versenybe az újabban 
elkészült magyar filmek is, s ne csak 
díszként fityegjenek az amúgy is 
mutatós szemle programján. S még 
az is elképzelhető, ha nagyon meré-
szek akarunk lenni, hogy a zsűri vi-
tája —, ha döntése nem is — nyil-
vános legyen. Sok minden elképzel-
hető még, csak éppen az nehezen, 
hogy a magyar játékszemlén ne az 
ott levő, konkrét filmekre terelőd-
jék a központi figyelem. 

De ha mégis így volna, ha elfo-
gadnék a szemlét pusztán „ünnepi 
hétnek", jó vagy kevésbé jó filmpro-
pagandának, csak akkor zárhatjuk 
ezt a beszámolót azzal a következ-
tetéssel, hogy az idei pécsi film-
szemle a várakozásnak megfelelően 
jól sikerült S készülhetünk a követ-
kező „ünnepi hétre". 

HEGEDŰS ZOLTÁN 



Egy srác fehér lovon 
Én például szeretem a Szabó 

családot. Mármint a rádióban. Ha 
kedden este is, szerdán délben is 
elmulasztom a heti adagot, bosszant, 
hogy az már végképp kimaradt, to-
vábbi ismétlése nincsen. Rádiónk 
ugyanis bölcsen ellát minket Szabó 
családdal, ám konokul ellenáll min-
den kísérletnek, mely az egyszer is-
mételt heti 30 perc keretéből kiven-
né, s bármilyen irányban és arány-
ban bővítené ezt az annyit vitatott, 
oly elpusztíthatatlan sorozatot. 

Persze, a Szabó család iránti ér-
zelmeimet részben a kajánság táp-
lál ja Elszórakoztat, ahogyan névte-
len szerzőgárdája a sokszálú törté-
net szövetét fűzögeti. Ahogyan egy-
forma könnyedséggel úsztatják be 
a heti labdarúgóforduló vagy a leg-
újabb nemzetközi válság, a digózó 
lányok vagy az üzemi demokrácia 
kérdéseit; ahogyan a témák szük-
ségszerű leegyszerűsítése, a cselek-
mény hol természetesebb, hol igen 
mesterkélt bonyolítása közepette ki-

formálódik ez a millióknak szánt 
és valóban milliók által hallgatott 
műsor. Amelynek még az is ment-
ségéül szolgál, hogy nem akar más 
lenni, mint ami: könnyű műfajú, 
csevegő, csak heti érvényű szórakoz-
tatás. 

Sokan azonban nemcsak annak 
szeretik a Szabó családot, ami — 
hanem újra és újra javasolják ki-
emelését a szerintük méltatlanul 
szűk keretek közüL Van, aki a tévé-
be vinné át az egészet, mások foly-
tatásos regényt, ismét mások filmet, 
folyamatos filmsorozatot kérnek szá-
mon a szerzőktől, a rádióban meg-
szokott témákról, a sorozatban meg-
szeretett szereplőkkel... 

Palásthy György ú j filmje annyi-
ra nem tagadja a rokonságot a Sza-
bó családdal, hogy az álmaiban fe-
hér lovon száguldozó srác családját 
is — mondhatjuk: kihívóan, mond-
hatjuk: beismerően — Szabó család-
nak nevezik. Ám ez a család nem-
csak ama rádióbelire emlékeztet 

Márton András és Goór Nagy Mária 



erősen. Felmenői között ott van Fe-
jes Endre Hábetler családja is, a 
Rozsdatemetőből. Ami már nagyobb 
súlyú örökség. E kettős hagyatékhoz 
viszont harmadikul — a pesti kaba-
ré-hagyomány némely elemei járul-
nak. 

A „fehér lóról": az élet tiszta, sza-
bad beszáguldozásáról álmodozó, fé-
lig még kamasz srác közvetlen kör-
nyezetével hiába próbál újra és új-
ra megküzdeni. Apját az öregség, a 
fáradtság, bátyját talán alkata és 
rossz házasságainak terhei nem en-
gedik túllátni a hábetleri horizon-
ton. A szeretett lány, a vele kínál-
kozó házasság sem ígérne mást, 
mint hétköznap paprikáskrumplit, 
vasárnap rántott húst; az éjszakák 
közös ágymelegéért nappali nadrág-
szí jhúzást; örök búcsút nemcsak a 
naiv szabadság- és a száguldás-ál-
moktól, de még attól a „luxustól", 
a hétköznapi becsület luxusától is, 
hogy az üzemben távoltarthassa 
magát a pár plusz forintért képmu-
tatóktól. 

Akár a kohászati üzembe, akár a 
kertvárosi munkás-lakónegyedbe 
visz a film, valós problémák közé 
visz. A rosszul szervezett, formális 
KISZ-élet; a csupán a netán remél-
hető magasabb prémiumokért szer-
vezett, csak nevében szocialista bri-
gád; a gyakran végrehajtott, de ész-
re csak ritkán vett, és akkor siető-
en kiosztott pénzjutalmakkal elis-
mert-letudott munkahőstettek; a 
durva üzemi tréfák; a házassági 
hálók „jóakaratú" szövögetései; a 
tévénézés, a pelenkamosás és a rész-

letre szerzett ház, bútor és egyéb 
kuporgatásos törlesztése által beha-
tárolt Hábetler-élet — olyan „kész-
let" ez, ami önmagában még keve-
set határoz meg. Forgatókönyv és 
rendezés dolga, hogy mi lesz belőle. 

Ezúttal azonban a forgatókönyvet 
is a rendező írta. Ismét, már ördög 
tudja, hányadszor: az írói munka le-
becsülése. Palásthy Györgynek pe-
dig a forgatókönyvben nem futotta 
többre, mint Szabó család szintű 
emberábrázolásra és cselekményszö-
vésre. Hiába tehát némely valós 
problémák szorgalmas felsorakozta-
tása, ha azok a műben annyira el-
súlytalanodnak, hogy ez már a ba-
gatelizálással határos; hiába egy-két 
érdekesebb arcél — például a segéd-
munkás-sorban maradt munkásmoz-
galmi veteráné, aki mindenkit beis-
kolázott, de maga iskolázatlan ma-
radt, viszont nem is lépett előre a 
társadalmi hierarchiában —, ha 
kirajzolásuk helyébe néhány köny-
nyű kabaré-poén kerül, meg a má-
sik fő alkotás-pótszer, a szentimen-
talizmus. 

Elgondolkodtató, sőt szimptomati-
kus, hogy miközben az eredetileg 
tulajdonképpen a film számára írott 
Rozsdatemetőből számlálatlan ki-
adásai, széles nemzetközi sikere 
után sem lett film, addig a benne 
felvetett súlyos kérdések szimplifi-
kált tárgyalása, elsekélyesítése zöld 
utat kaphat a filmgyártásban. A 
munkás-tematika iránti igény men-
levelet ad hevenyészett történettel, 
elkoptatott gegekkel, arctalan arcok-
kal operáló, másod-harmadlagos 



film készítéséhez, amely közönség-
filmnek nem elég szórakoztató, ma-
gasabb igényekkel pedig bárha fel-
lép, azoknak maga fordít hátat. 

Az Egy srác fehér lovon srácának 
küzdelme apja *és bátyja hábeüeriz-
musa ellen elsősorban brutális vere-
kedésekben nyilvánul meg. Szerel-
mével beszélni sem próbál, hogy az 
általa vágyott élethez, ideálokhoz 
partnerré próbálja formálni ő t Ami 
azt sugallja, mintha a srácunkhoz 
hasonló fiataloknak egyetlen gondo-
lata sem volna, csupán ösztöne; ne-
ki például nemes ösztöne a jóra — 
de honnan, de milyen alapon? A 
három Szabó egy nagy verekedés 
utáni kórházi látogatása, meg az a 
jelenet melyben a srác beszorul 
szerelme hálószobájának ablakrá-
csai közé, annyira nélkülöz minden 
realitást, annyira kabaréból menekí-
tett, elhasznált gegsor, hogy előre és 
visszahatva rontja a jobb jelenetek 
hatását is. így történhet, hogy a 
gyári hőstettet nem tudjuk másként 
nézni, mint holmi cowboy-kalandot 
mármint az unalmasabb, az átlát-
szó, eleve meghatároztt végeredmé-
nyű fajtából. És egy perccel azután, 
hogy kijöttünk a vetítésről, már 
sem a srácnak, sem senki másnak a 
sorsa nem foglalkoztat Legfeljebb 
annyi érdeklődés támadt bennünk, 
hogy talán pár percig odafigyelnénk 
a jövő heti folytatásra; de csak ott-
hon, karszékben, majdnem mint 
háttérzajra. Ügy tehát mint a má-
sik Szabó családra. 

A film főszerepét Oszter Sándor 
kapta, aki a Rózsa Sándor forgatása 
alkalmával szerzett lovaglótudása 
mellé markáns arcát adná, ha volna 
kinek. Harsányi Gábor ezúttal ugri-
bugri KISZ-titkár, némi rutinnal, 
semmi mással. Csákányi László 
amikor egy pici lehetősége van, rög-
tön megpróbál életet lehelni az 
öreg segédmunkás alakjába, de 
azután „be kell dobnia" a soronkö-
vetkező kabaré-poént és bár ő azt 
is jól érti, az alakítás két „rétege" 
üti egymást, így tehát képtelen ép-
kézláb figurát teremteni. Koncz Gá-
bor az elhábetleresedett Báty sze-
repében igyekszik tőle telhetően el-
lenszenves és brutális lenni, ám ezt 
inkább maszkjának hisszük el, mint 
játékának. Rajz János már álmá-
ból felébredve is Szabó bácsi, és ez 
itt bőven elég. Lendvay Kamilló ze-
néje észrevehetetlenségével tűnt ki 
— ami itt nem elmarasztalás. A két 
elhangzott slágernél rosszabbakat vi-
szont a most igazán gyönge me-
zőnyből is nehezen lehetett volna 
kiválasztani. 

Forgács Ottó operatőri munkája 
jobb forgatókönyvet érdemelt volna. 
Akárcsak Palásthy György a kirívó 
hibáktól és az eredetiség nyomaitól 
egyaránt mentes rendezése. Utóbbi 
azonban maga tehet róla, hogy mi-
lyen forgatókönyv megvalósítására 
szánta energiáját. 

LÁZÁR ISTVÁN 



HAMISÍTVÁNY ÉS MŰVÉSZET 
Már megszokhattuk, hogy a fesz-

tiváloknak két vonulatuk van. Az 
egyiken találhatók a különböző szín-
vonalú versenyfilmek, közöttük 
kezdetleges próbálkozások és akár 
remekművek is, ezek mind szerepet 
vállalnak a díjazások színjátékában. 
A másik vonulat a versenyen kívüli 
filmek kategóriája, ahová méltósá-
guk megsértése nélkül leszállhatnak 
az olümposzi magasságokból a film-
művészet istenei, ök már bölcseb-
bek, mint annak idején Héra, Athé-
né és Aphrodité voltak, tudják, hogy 
Parisz almáját csak egyikük kaphat-
ja meg, s hármójuk közül kettő fel-
tétlenül hoppon marad. Ezt elkerü-
lendő, elküldik új filmjeiket, de 
nem neveznek be a versenybe, 
amiért is mindenki csak hálás ne-
kik: a zsűri azért, mert nem állít-
ják megoldhatatlan diplomáciai fel-
adat elé, mint egykor a szegény Pa-
riszt, a közönség pedig azért, mert 
végül is láthatja a nagy mesterek 
munkáit. 

Orson Welles 

Ilyen olümposzi résztvevői voltak 
a spanyolországi San Sebastian-i 
fesztiválnak Ingmar Bergman, 
Franco Zefirelli és Orsón Welles, az 
utóbbi nemcsak filmjével képvisel-
tette magát, de személyesen is meg-
jelent a fesztiválon. Ha a fesztivál 
világlapokat foglalkoztató mondai-
nitását Liz Taylor tündöklése és el-
képesztő késése reklámozta, úgy 
művészi izgalmasságát Orsón 
Welles robosztus személyisége jel-
képezte. Welles nem késett el sem 
filmje bemutatójáról, sem óriási ér-
deklődéssel várt sajtókonferenciájá-
ról, mégis, kétségkívül ő volt a fő-
szereplője a „San Sebastian-i fesz-
tivál" című sokfelvonásos drámának. 

Filmje: a Foké, avagy magyarul 
Hamisítvány, a plakátokon hol kér-
dőjellel, hol felkiáltójellel adva nyo-
matékot a címnek. A kérdőjel job-
ban illik hozzá. A különös, megha-
tározhatatlan műfajú alkotás a kivá-
ló francia dokumentum-fiimes, 
Francois de Reichenbach produkció-
jában készült. Cinéma vértté, inter-
jú-film, impresszionista dokumen-
tum-montázs és főként esztétizá-
lás a művészet lényegi kérdései-
ről. Welles széles karimájú fekete 
kalapban, fekete bűvész-köpenyben 
jelenik meg a felvevőgép előtt, s mint 
valami tűnődő, bölcs varázsló — aki 
azonban egyáltalán nincs meggyő-
ződve sem a saját bölcsességéről, 
sem a varázsmesterség feltétlen el-
hivatottságáról — hangosan mor-
fondíroz a művészet és a csalás vi-
szonyáról, s közben képekkel, meg-
történt eseményekkel illusztrálja 
gondolatait. 

Hogy valamennyire is követhetően 
beszámolhassunk Welles filmgondo-
latairól, illusztrációs anyagáról, sze-
replőiről, röviden össze kell foglal-
nunk a valóságos tényeket amelyek 
az ürügyet szolgáltatták az esztétikai 
vizsgálódásra. 

1971-ben és 72-ben hatalmas bot-
rány adott kifogyhatatlan cikktémát 
az újságoknak Amerikában. A különc 
és titokzatos milliomos, illetve milli-
árdos, a világ négy leggazdagabb 
emberének egyike, Howard Hughes, 
aki hosszú évtizedek óta nem jelent 



Clifford Irving 

meg a nyilvánosság előtt, s akit 
csak a harmicas években készült 
fényképeiről ismernek, közzéadta 
vaskos önéletrajzát, melynek meg-
írására Clifford Irving fiatal írót 
kérte fel. Irving könyvében sokórás 
magnetofonbeszélgetéseket idéz fel 
a milliárdossal, beszámol a legna-
gyobb titokzatossággal megszervezett 
találkozóikról különböző rejtekhe-
lyeken, közli Hughes eredeti leveleit, 
az életrajz olyan meggyőző gazdag-
ságát, élénk leírását tartalmazza a 
tényeknek, elemzéseknek, hogy ta-
pasztalt és híres kiadók és szerkesz-
tőségek, mint McGraw-Hill vagy a 
Life magazin teljes felelősséget vál-
laltak hitelességéért. És akkor egy-
szercsak felrobbant a bomba... 
Howard Hughes jogi képviselői saj-
tókonferenciát hívtak össze. A kon-
ferencián a különc milliárdos termé-
szetesen nem jelent meg személye-
sen, ellenben az asztal közepére állí-
tottak egy telefonkészüléket. A tele-
fon megszólalt, s a vonal másik vé-
gén egy rekedt, öreg hang, aki Ho-

Elmyr de Hory 

ward Hughes-ként mutatkozott be, 
kijelentette, hogy a Clifford Irving 
nevű úrral soha életében nem talál-
kozott, és számára semmiféle „ön-
életrajz" megírására megbízást nem 
adott. 



Ugyanez a Clifíord Irving Hami-
sítvány címmel írt egy könyvet, 
amelynek központi alakja a Baleári 
szigeten levő Ibiza-ban élő barátja, 
a magyar származású Elmyr de Hory, 
a világ egyik legzseniálisabb és leg-
sikeresebb képihamisítója, De Hory 
művészetének egyetlen szépséghibá-
ja, hogy nem de Hory-képeket festett, 
hanem, ModigUani-kat, Matisse-okat 
és Picasso-kat. Elmyr de Hory nem 
másolatokat készített, hanem új re-
mekműveket alkotott a fenti festők 
modorában. Műveit soha, egyetlen 
alkalommal sem utasították vissza a 
világ legtekintélyesebb múzeumai, a 
legtekintélyesebb művészeti szakér* 
tők sem kételkedtek a képek erede-
tiségében, ott függtek a múzeumok 
díszhelyein, ott szerepeltek a művé-
szettörténeti szakkönyvek mellékle-
tein, megörőkítődtek a rajongó elem-
zésekben. Elmyr de Hory jogilag 
nem követett el csalást, sohasem 
szignálta képeit. 

Nos, Orsón Welles felteszi a fogas 
kérdést. Vajon ezek a szemet gyö-
nyörködtető remekművek attól meg-
szűnnek-e remekművek lenni, mert 
nem Modigliani, Matisse vagy Pi-
casso festette őket? Vajon a szemé-
lyiség, a név márkája olyan lényegi 
meghatározója, értékmérője-e a mű-
vészetnek, mint amilyenné a huszadik 
században lett? A régebbi korokban, a 
nagy építészeti és festőiskolák ide-
jén nem a művész személye jelen-
tette az abszolút értéket, a pénzben 
kifejezhető abszolút értéket, hanem 
sokkal inkább az alkotás maga. Va-
jon a Chartres-i székesegyház költé-
szete — kérdezi filmjében Welles — 
kevésbé lenyűgöző, mert nem ismer-

Howard Hughes egyik utolsó fényképe 
1935-ben 

jük név szerint az alkotóit, és bizo-
nyára voltak közöttük eredeti és 
utánzó tehetségek? A régi időkben a 
művészet organikusabb és kollektí-
vabb volt A nevek és nem a művek 
kritikátlan istenítése — Welles sze-
rint — a művészet elkorcsosulásót 
jelzi, amely tagadhatatlan kapcsolat-
ban áll az egyre erősebb kereskedel-
mi érdekekkel. 

Egy gyengébb erejű valódi Picasso 
feltétlenül értékesebb-e, mint egy 
Elmyr de Hory alkotta remek 
Picasso? A jó hamis értéktelenebb-e 
a gyenge valódinál? A film megje-
leníti magát Pioassot is, amint ar-
cán elismerő és talán némi önironi-
kus irigykedő kifejezéssel nézegeti 
a Picasso-képeket, amelyeket nem ő 
alkotott „Nekem nehezebb — mond-
ja mosolyogva — én nem ugrálha-
tok át csak úgy egyik korszakomból 
a másikba." 

Welles tűnődő és kétkedő esztéti-
kája szerint a művészetben igen bi-
zonytalan értékmérő a „valódiság". 
Vajon Howard Hughes megfoghatat-
lan, távoli telefonhangja igazabb-e 
Clifford Irving meggyőző realitású 
könyvénél? A művészetnek a „csa-
lás" mindig lényegi alkotóeleme. Va-
lóság és képzelet gyakran egybemo-
sódik, sőt, sokszor helyettesíti is egy-
mást szerepet cserél. Hivatkozik sa-
ját példájára is. Tudjuk, Orsón Wel-
les — minden filmtörténet megírja 
— egy hangjátéksorozattal lett hí-
ressé. Amikor H. G. Wells utópiszti-
kus regényének, A Világok harcának 
rádióváltozatát sugározták és a be-
mondó közölte, hogy a Marslakók 
megtámadták a Földet, tömegpánik 
tört ki Amerikában. 

A hallatlanul érdekes sajtókonfe-
recián, ahol Orsón Welles tovább-
folytatta a filmben elindftott gondo-
latsort, a rendező mellett ott ült 
Elmyr de Hory is, akit Welles, mint 
korunk egyik legnagyobb művészét 
mutatott be. „Létezik-e egyáltalán 
művészet a huszadik században, 
vagy sem, ezt a kérdést számomra 
Elmyr de Hory személye dramatizál-
ja." — jelentette ki. 

Howard Hughes, miután kirobban-
totta a Clifford Irving-botrányt, állí-
tólag bezárkozott egy hibernációs 
kamrába, hogy prolongálja életét 
egy olyan korszakra, amikor az or-
vostudomány az öregséget és a be-



Charlton Heston a Soylent Green című fi lmben. Rcndező: Richard Fleischer 

tegségeket már feltétel nélkül gyó-
gyítani tudja. A fura milliárdost — 
a fesztivál egy nem különösebben 
értékes, de mindenesetre megdöb-
bentő filmjének tanúsága szerint — 
alapos meglepetés érheti. Howard 
Hughes hibernációs kamrája körül 
igencsak megváltozhat Amerika, 
mégpedig a legkevésbé sem úgy, 
ahogyan azt a titokzatos öregúr el-
képzelte. 

Abban az Amerikában, amelyet 
Richárd Fleischer Soylent Green 
című utópisztikus gengszterfilmje 
elénk vetít, nemcsak Howard Hu-
ghes nem találná meg számítását, de 
Picassonak, sőt Elmyr de Horynak 
sem lenne keresnivalója. Orsón Wel-
les kérdését, hogy „létezik-e művé-
szet," nincs is értelme feltenni. 2022-
ben a túlnépesedett New York-ban, 
negyven millió ember él. Az utcákat, 
a házak lépcsőházait elborítják az 
egyforma kopott vászonruhába öltö-
zött emberek, a hajdani luxusautók 
lakóhelyül szolgálnak, ablakukból 
kályhacsövek állnak ki. Nyomor és 
szürkeség telepedett a hajdan csillo-
gó metropolisra, rendőrterror védi a 
fegyelmet. Az ipari rablógazdálkodás 
a természetet teljesen tönkretette, a 
lakosság szintetikus táplálékon ék 
Egy-egy kis darab valódi martjahúst 

páncélszekrényben őriznek a gazda-
gok számára, úgy ahogyan manap-
ság a sokkarátos brilliánsokat. Egy 
alma, vagy néhányka igazi salátale-
vél, amelyhez a film hőse és a haj-
dani időkből itt maradt öreg barátja 
hozzájutnak, sohasem tapasztalt bi-
zsergető izeket vagy rég elfelejtett 
emlékeket idéz. Egy eltűnt korból, 
amelyben növények zöldelltek, fák 
lélegeztek, állatok ugrándoztak az 
erdőkben, muzsika szólt és Picasso 
vagy esetleg Elmyr de Hory képek 
függtek a múzeumok falán. Ezt a lí-
rai álmot vetíti a fehérköpenyes ha-
tóság az önszántából halni induló 
elé. A halott emberi test pedig elin-
dul a maga ipari útján, hogy kemen-
cék, teknők, futószalagok során, la-
boratóriumok fizikai és kémiai köz-
reműködésével külös zöldszínű 
keksszé alakuljon át, a Soylent 
Green-é, az élő emberek szintetikus 
táplálékává. 

Nem különösebben lelkesítő pers-
pektíva sem Howard Hughes, sem 
pedig a fesztiválnéző számára S eb-
ből a távlatból nézve Orsón Welles 
kérdése, hogy „létezik-e művészet a 
huszadik században?" játékos évő-
désnek tetszik. Vajon létezik-e majd 
a huszonegyedik században? 

LÉTAY VERA 



A determinált filmkockák 
Legjobb, ha a szerző elárulja már 

jóelőre, hogy melyik filmet tekinti 
fejtegetése módelljének. Ezúttal az 
utóbbi idők egyik legjobb magyar 
filmalkotását, Kósa, Csoóri és Sára 
Nincs idő című filmjét tekintem 
olyan alkotásnak, mely igen fontos 
kérdéseket vet fel a filmművészet 
egésze számára. Nem abban az érte-
lemben, hogy a művészetnek joga 
van-e egy nemlétező szituációt elő-
állítani. Csupán azok, akik az eszté-
tikai kérdésekben valamiféle semati-
kus gondolkodáshoz tapadnak, prob-
lémázhatnak ily módon: — vajon 
lehetséges-e, hogy Gulliver az óriá-
sok országába kerül és vannak-é 
olyan tudósok, mint a Gulliverben 
szereplők. Természetesen nincsenek 
éppen úgy, mint ahogy nincsen ily 
módon liberális fegyházigazgató sem. 
Tehát ha a probléma ennyiből állna: 
megfelel-e ez valamilyen korszak 
konkrét valóságának? — akkor ez 
nem esztétikai probléma. 

— Ami viszont a Nincs idő gondolati 
anyagát illeti, ott szintén nagyon ne-
héz volna valahol is olyan mozzana-
tot találni, ahol az anyag „felfeslik". 
A törvény szövedéke itt mindenütt 
tartósnak bizonyul. Csupán egy moz-
zanatot szeretnék kiemelni: a fegy-
ház az igazgató jóvoltából „kultúr-
fegyház". A kórustagok gyönyörűen 
énekelnek, van festő is, a „művész-
vendégek" (nem vendégművészek) 
között. De a film itt is nagyon jól jel-
zi azt, hogy a kultúra szövedéke vi-
szont állandóan fölfeslik valahol. A 
festő nem csupán tájképet fest, ha-
nem a börtönigazgató helyettest is 
napoleoni pózban, Pékár Gyula-i fel-
fogásban. A börtönigazgató pedig, 
aki a kultúra általános zászlóvivője, 
a kultúrát valahogyan gondolat nél-
küli módon próbálja értelmezni. 

Lehetséges-e összeszőni klasszikus 
kórusművészetet, Pékár Gyula-i fes-
tészetet, városligeti vurslit a gondo-
lattalanság alapján? Természetesen 
nem. Ez a film egyik legfontosabb 
mondanivalója. A szabadság ugyanis 
nem rész szerint szabadság, hanem 
csupán egészben az, ahogyan a kul-
túra nem rész szerinti igazság ha-
nem egészben. 

Az ú j Kósa-űlm tehát a szerzőgár-

da teljesítményén belül is kiemelke-
dő értékű. Valóban, teljes mértékben 
egybevág egymással a gondolati 
anyag és a cselekmény, minden szin-
te esztétikailag tökéletesen csattan 
a filmben, még az a kanál is, ame-
lyet az egyik életfogytos rab lenyel, 
hogy néhány napi rabkorházi vendé-
geskedés révén valamit láthasson a 
világból, valamit érzékelhessen a 
szabadságból. 

Azonban éppen itt kezdődik a 
probléma. A figyelmes olvasó már a 
fogalmazásból észrevehette, hogy 
József Attilának az a rendkívül sok-
értelmű sora, mely szerint a törvény 
szövedéke mindig felfeslik valahol 
— esztétikailag alkalmazva nem en-
gedi meg, hogy művészeti útnak te-
kintsünk egy olyan utat, ahol a leg-
szigorúbb túldetermináltság uralko-
dik. Kósáék filmjének legnagyobb 
értéke az, hogy maga a szituáció 
rendkívül erősen determinálja az 
emberek cselekvését. A fegyház még 
az életritmust is szükségképpen de-
terminálja és ez a vas és acélszük-
ségszerűség néha még a filmképek 
kékségében is megjelenik, nem szól-
ván a zárakról, a rácsokról, sőt, az 
emberi arcok edzettségéről. Egyet-
len mindvégig lágy arc jelenik meg 
a filmvásznon — a börtönigazgatóé, 
s mellette a Haumann alakította 
igazságügyminiszter az, akinek arca 
a lágyságból hirtelen tud átváltani 
valami szadisztikus megkeanényült-
ségre. Amikor lágy, még a börtön^ 
igazgatónál is lágyabb, mikor 
vérengző, akkor még az igazgató he-
lyettesénél, Babellánál is erőteljesebb. 
Ezenkívül azonban — s itt is min-
den esetben predesztinált sorsokról, 
alakokról, arcokról és arcváltások-
ról van szó — az edzett vas szük-
ségszerűsége és tompa fénye uralko-
dik a film világán. 

S a filmnek ez a hibátlan egysége, 
a hangulat összeolvadása a gondola-
tért folytatott küzdelemmel csupán 
moccanásokat enged meg az emberi 
jellemek sokszerűségének bemutatá-
sában. A film ki is használja ezeket 
a moccanás-lehetőségeket. Számomra 
például nyilvánvaló, hogy a három 
kommunista magában az adott szi-
tuációban, a szituáció fejlődésében, 



nem cselekedhet másképpen. Lega-
lábbis nem cselkedhetnek máskép-
pen, ha emberek akarnak maradni. 
Nem cselekedhetnek másképpen, ha-
csak nem tagadják meg teljesen 
önmagukat. Azonban még azt is le-
het érzékelni, hogy a három forra-
dalmár közül az első a legmélyeb-
ben gondolkodó. Ez nem csupán ak-
kor tűnik ki, amikor elfogatására 
emlékezik és utolsó szabad benyo-
másként az vésődött belé, hogy el-
fogatásakor kisunokójának és kutyá-
jának nyüszitése szinte összefolyt. 
Az emberi és állati hang összeve-
gyülése, megkülönböztethetetlen vol-
ta a rabság tudatának olyan szim-
bóluma, mely egyúttal leleplezi a 
kultúrfegyház ábrándját 

Éppen ez az egyike azoknak a 
pontoknak, ahol az egészen szigorú-
an és komoran, a legteljesebb deter-
minizmus következetességgel ható 
törvények szövedéke valóban felfes-
lik, s egy moccanat túlmutat a szi-
tuáció és a gondolati alap feszes 
egységén. Azonban ha találhatunk is 
ilyen mozzanatokat, ha az eleve el-
rendeltség — s ez a predestináció 
persze minőségileg különbözik vala-
miféle vallásos vagy absztrak gon-
dolattalan predestlnációtól — csak 
apró mozgásokat tesz lehetővé e té-
ren, akkor is a film egyik legna-
gyobb érdeme, hogy ezeket észleli. 
De éppen itt nyílik meg az a prob-
léma, amelyről szólni szeretnék. 
Amennyire remek kristályosodási 
pontja a magyar fiiművészet egy 
fontos, mély gondolati tendenciájá-
nak ez a film, amennyire megtanulta 
a magyar film, hogy pontos filozófiai 
elemzés nélkül nem lehetséges sem a 
szabadság problémáját, sem pedig a 
liberalizmus csődjét bemutatni — úgy 
fel kell vetnünk a kérdést: van-e 
tovább út. Ha ez a film megrázó 
módon támadja meg azt a langyos-
liberális közfelfogást, amelynek oly 
sokan szeretik átadni magukat, ha a 
liberális vagy az elvizenyősített ka-
tegóriák értébét semmisnek tekinti, 
akkor tökéletesen igaza van. De még-
is egyszeri jellegű ez az alkotás — 
ebben osztozik minden értékes alko-
tással — de egyszerisége mellett alig-
hanem követhetelen. Nem egy út 
eleje, hanem egy út lezárása, nem 
nyitány, hanem záróakkord. 

Annyit jelent ez, hogy ugyanazok 

a mozzanatok, melyek a film legna-
gyobb értékei, egyúttal legnagyobb 
problémái is. Egy tömbből fara-
gott alkotás, de nem biztos, hogy 
az egy tömbből faragottság minden 
esetben és minden tekintetben utat, 
példaképet jelenthet. Ezen a filmen 
az extremitás uralkodik. Olyan ext-
rémség, mely minden tekintetben 
meghatározza a szereplők helyzetét, 
leszűkíti mozgásterüket s csak azon a 
mozgástéren belül lélegezhetnek. 
Amennyire helyes éppen a fogalmak 
valóságos jelentésének visszaadása 
érdekében ez a szélsőséges kiélezés, 
éppen annyira helytelen lenne ennek 
a módszernek a kanonizálása. Álta-
lában abban a pillanatban, amint 
egy módszer kánonná válik elmélet-
ben, manírrá válik a gyakorlatban. 
Itt természetesen nem vált azzá. 
Mégpedig azért nem, mert a film egy 
határszituációban keletkezett, ami-
kor a fogalmak már-már kezdték el-
veszteni a maguk határozott körvo-
nalát a közvélemény egy részében és 
éppen ideje volt helyreállítani eze-
ket a vonalakat, markánsan megraj-
zolni jellegüket. Viszont határeset ez 
is, határszituációt rajzol a film is. 
Innen fakad szélsőségessége, innen 
fakad gondolati analitikus jellege. 
Thomas Wolfe mondta egy helyen, 
hogy a modern teóriák legtöbbnyire 
úgy ábrázolják a nagy művészeket, 
mint „nagy elvevőket", ö ezzel a fel-
fogással szembeszállva hangoztatta, 
hogy a nagy művészek mindig nagy 
„hozzátevők" is voltak. Ezzel elis-
merte az értelmes gondolati analiti-
kus absztrakció jogosultságát, de ko-
rántsem tekintette egyedül lehetsé-
gesnek ezt. 

Tehát nem más filmet kell köve-
telni, mint amit Kósáék megcsinál-
tak. Ezt a filmet igényeljük, de azzal 
a megjegyzéssel, hogy — mint a ma-
gyar filmművészetben oly sokszor 
történt — ne jelentsen metodológiai 
ismétlést. Fel kell szabadítani a tel-
jes gondolati átfedés alól a cselek-
ményt és a gondolati anyagot attól, 
hogy a cselekmény tökéletesen lefed-
je. A további útról van tehát szó. így 
is fogalmazhatnám: százszorosan több 
döntési és mérlegelési lehetőséget kí-
vánnék meg a következő filmektől. 

Nem itt van a helye annak, hogy 
a szélsőségek jogosultágát a művé-
szetben általában és ezen belül a 



filmművészet fejlődésében mélyeb-
ben elemezzem. Azonban a szélsősé-
gek igazi kontrasztjai onnan fakad-
nak, hogy igen sokszor maguk a szi-
tuációk, maguk a jellemek nem túl-
determináltak, hanem folytonosan 
tévelyegnek vagy utat találnak kü-
lönböző lehetőségek között.' Itt az ab-
szurd lehetőség, vagy a lehetőség ab-
szurditása olyan rejtvényt tételez, 
amelyben most már vízszintesen és 
függőlegesen a tételezett rejtvény 
szabályai szerint kell mozogni, s et-
től eltérni csupán moccanatszerűen 
lehet. A valóság azonban éppen az-
ért nem túldeterminált, mert de-
terminált. Mert megvannak a lehető-
ségek és megvannak az öncsalás le-
hetőségei is. Ha ezt a lehetőséget el-
vesszük a hősöktől, akkor nehéz sor-
sot ugyan osztályrészükül juttatha-
tunk, de könnyű döntést szuggerá-
lunk számukra. 

Tehát a lehetőségszféráról van szó. 
A lehetőségek ezer árnyalatáról, me-
lyeket az ember maga dolgoz ki és 
melyeket nem kell álomba oldani, 
hanem éppen azért létezőek, mert a 
különböző oksági láncolatok egymást 
keresztezik vagy legalábbis úgy tű-
nik róluk, hogy megsemmisítik egy-
mást. S ez az a nehézség, amely 
rendkívül aktuális a filmművészet 
számára. Amikor Ingmar Bergman 
Szenvedély című filmjében az egyik 
hős azt mondja, hogy a szabadság az 
ő számára annyit jelent, mint mene-
külést a megaláztatások elől, egyút-
tal mélyen fölfedi azt a titkot, ame-
lyet a modern korban a legtöbb em-
ber kutat. Hogyan lehet olyan szituá-
ciót előállítani, hogy a „morálisan jó 
időszak" pátoszát érezhessük át? 
Hogyan lehet tehát olyan szituációba 
kerülni, ahol a választás értékei 
nyilvánvalóak? Mert nem minden 
esetben a szenvedés vállalása jelenti 
a legnagyobb problémát, hanem igen 
sokszor az is, hogy vajon a válasz-
tás, vajon a döntés az emberi utak 
iránya merrefelé vezet. 

Innen fakad az az érzés és törek-
vés, hogy önmagunk számára határ-
szituációkat gondoljunk el. A határ-
szituációk a modern ember mesevi-
lágát alkotják. Itt valóban sárká-
nyok, boszorkányok és szegény öreg 
apókák vannak, áttett gondolatilag 
átértelmezett formában, s mi ott 
állhatunk, mint királyfik, vagy mint 

a fiatalos lázadás hősei a Zabriskie 
Pointban. Elképzeljük a nagy rob-
banást és elképzeljük azt is, hogy a 
romok alá temetkezünk s minden bi-
zonnyal így is tennénk. így jön lét-
re azután a mai filmművészet egyik 
irányzata, mely ezt a meseszerűséget, 
ezt az extremitást dolgozza ki, ahol 
a poén robbanás és szenvedés, hely-
tállás és naiv illúziók szétoszlása. 
Csakhogy az illúziók az első pilla-
nattól naivak és minden a helytál-
lásra determinál. De mi történik, ha 
jönnek a nem naiv illúziók? Ho-
vá lesz akikor a gonosz boszor-
kány, a sárkány és a királyfi világa? 
Hová lesznek az ú j meg ú j aposto-
lok és krisztusok, akik ugyan sze-
retnék maguktól eltávolítani a kese-
rű poharat, de végül is kénytelenek 
felhörpinteni tartalmát, mert külön-
ben nem maradhatnának azok, amik. 

Mindezek a kérdések felmerülnek, 
de nem azzal a szándékkal, hogy 
szembeállítsam őket a mai filmmű-
vészet ilyen extrém mesevilágával. 
Mi több, a mesére szükség van. 
Nemcsak a cselekmény értelmében, 
hanem azért is, mert a mese nélkül 
az ember nem ember. Mese nélkül 
nem jött volna létre az egész euró-
pai művészet. A mese tisztázza a fo-
galmakat, mégha gondolati mese is 
és még ha mesés gondolat is. S nem 
egyszerűen és sterilen filozófiailag 
tisztázza, hanem megrajzolja a fo-
galmak egész körét, érzelmi szférá-
ját, pszichológiai követelményeit. 
Mert a fogalmak, a gondolatok kö-
vetelnek. Minden szituációban köve-
telnek, s a zárt, a bezárt szituáció-
ban túldetermináltan követelnek. És 
ezt a mese mutatja meg leginkább, 
az a mese, amely azt állítja, ha ilyen 
és ilyen a szituáció, akkor így kell 
cselekednie. 

De ami a feltételben van, az na-
gyon is változik. Sokkal mozgéko-
nyabb, mint hinnők. Az „ilyen és 
ilyen" — mindig meghatározatlan. S 
ha a modern film általában próbaté-
tel jellegű, mert próbára teszi az 
embereket, akkor talán a következő 
lépése az lesz, hogy nemcsak próba-
tétel, hanem minden oldalúan az 
emberi magatartáson túl, a gondo-
latnak is próbája. 

HERMANN ISTVÁN 



A bűn bűvölete 
Washingtoni filmlevél 

Orestest és Klütaim-
nestrát kétezerötszáz év 
választja el Genet szo-
balányaitól, de a bűn e 
25 évszázad során mind-
végig egyforma intenzi-
tással foglalkoztatta, bű-
völte az alkotóművésze-
ket. 

Kifogyhatatlan téma 
ez, s természetesen a 
legifjabb művészet, a 
film is merít belőle; a 
krimik, bűnügyi drá-
mák után a kalandfil-
mek s az érzelmes tör-
ténetek is helyet juttat-
nak neki, s ami ennél 
érdekesebb: mostanában 
különböző indítékból, 
rózsasándoros igazság-
érzetből vagy puszta fri-
volitásból divattá lett 

felmagsztosítaiü a bűnt, 
mely vonzó és izgalmas 
köntösben jelenik meg, 
a kötelező bűhődés pe-
dig, Zeusz és a hiper-
modern társadalom kö-
zös törvénye, igen gyak-
ran érvényét veszíti. 

Az Utazások nagyné-
némmel című filmnek 
például valóban hőse, s 
nem csupán főalakja az 
elragadóan romlott Au-
guszta, Graham Green 
Augusztája, George Cu-
kor Augusztája, az az 
Auguszta, aki egy kissé 
mindnyájunkban ott él, 
csak mi, sápadt filiszte-

Lou Gosseti — George Cu-
kor: Utazások nagynéném-

mel clmü filmjében 

rek nem engedjük nap-
világra jönni. 

A hetvenes életvidám 
hölgyet a magyar olva-
sóközönség is megismer-
hette a Nagyvilágban 
publikáit regényből, 
melynek Cukor, közel 
félszáz film, s köztük a 
Gázláng és a My Fair 
Lady avatottkezű rende-
zője nagyjából-egészé-
ből az első felét vitte 
vászonra, s a második 
rész hangulatát, mon-
dandóját belesűrítette 
egy olyan zárójelenet-
be, mely hepiendnek fa-
nyar ugyan, és megle-
hetősen talányos, de ép-
pen ezért tökéletesen 
kifejezi a szerző szán-
dékát. 



Jelenet Bud Torkin: A tol-
vaj, aki vacsorára jött el-

mű filmjéből 

Green, a szavak mű-
vésze ugyanis mindvé-
gig azt sugallja, hogy az 
emberek a beszélgetés-
sel nem feltárni, hanem 
elfedni igyekeznek gon-
dolataikat. Főhőseire vi-
tathatatlanul áll ez: 
Auguszta ellentmondást 
nem tűrő határozottság-
gal végighurcolja uno-
kaöccsét, Henry Pullin-
got egész Európán, sőt 
azon is túl Isztambulig 
és Észak-Afrikáig, bele-
vonja kábítószerrejtege-
téstől valutacsempészé-
sen át a festménylopásig 
terjedő valamennyi ké-
tes ügyletébe, de minde-
közben nem árulja el 
neki múltja t i tkát Hen-
ry viszont, a nyugdíjha-
vonult banktisztviselő, 

Warren Oates, Ryan O'Neal 
és Jacqueline Bisset — A 
tolvaj, aki vacsorára Jött 

című filmben 



aki egy angol vidéki vá-
roska csendjében gon-
dozta dáliáit, mígnem 
nagynénje kiragadta 
környezetéből — nevel-
tetésénél fogva szemér-
mes, s ezért nem beszél 
és nem is kérdez. Arra 
is csak fokról fokra jön 
rá, hogy a nagynéni, 
akit ő először színésznő-
nek, később bár-énekes-
nőnek v#t , valójában 
egy bordélyház ékessége 
vol t 

George Cukor rendező 
hagyományos eszközök-
kel építette fél f i lmjét 
s a térben szétágazó, pi-
kareszk cselekményt az 
időrend szigorú fegyel-
mével, és lüktető, min-
dig a kellő pillanatban 
felgyorsuló vagy elan-
dalodó ritmussal fogta 
egységbe. Mindössze há-
rom flash back-et alkal-
mazott: megpillantjuk 

Alec McGowan és Lom 
Gossett ax Utazások nagy-
nénémmel egyik jeleneté-

ben 

Augusztát, a szürke for-
maruhás iskoláslányt, 
amint éppen megismer-
kedik élete nagy, fatális 
szerelmével-, majd fel-
villan előttünk fiatal 
nőként a bordélyban, s 
végül egy ellenállhatat-
lanul komikus jelenet-
ben a párizsi V. György 
szállodában látjuk vi-
szont, ahol az immár 
érett szépasszony egy 
asztalnál kávézik egy 
másak fél világi hölggyel, 
s kiderül, hogy ugyan-
azon férfiú tar t ja ki 
mindkettőjüket. 

Maggie Smith, az Os-
car-díjas filmszínésznő 
és számtalan színpadi 
Shakespeare figura meg-
alkotója bravúros alakí-
tást nyúj t a 70 éves, és 

mégis mindenkinél fia-
talabb Auguszta szere-
pében, és a három 
flash-back kínálta élet-
kor-változás még továb-
bi lehetőségeket nyújt 
neki a brilhrozásra. Alec 
McGowan diszkrét, visz-
szafogott játéka igazi 
angol úriembert sejtet, 
olyat, amilyen nek Hen-
ryt Graham Green meg-
álmodta, Lou Gossett 
pedig kellően komikus 
és temperamentumos 
Wordswcxnth életrékedté-
séfoez. 

A film a Green-i tra-
díció szellemében mind-
végig szórakoztató, gör-
dülékeny és elegáns. 
Még a törökországi har-
madosztályú vasúti ku-
pé utazóközönsége is ki-
számított eleganciával 
kopott 

Művészileg kevésbé 
sikerült a lefordíthatat-



Billy Dee Williams «s Dia-
na Ross — a Lady Sings 
The Blues című filmben. 
Rendező: Sydney J. Furle 

lain című Lady Sings 
The Blues. A „blues", 
vagyis a szomorkás né-
ger jazz-dalok utolérhe-
tetlen előadóművésze 
volt Billie Holiday, akit 
a nevéből készült szójá-
tékkal Lady Day-nek 
hívtak, a Lady szócská-
val utalván arra is, 
hogy ő a műfaj nagy-
asszonya. 

Az énekesnő önélet-
rajzát Sydney J. Furie 
angol rendező vitte vá-
szonra, igen sajátos mó-
don értelmezve a mű-
vészi szabadság és ere-
detiség fogalmát. Egyes 
döntő fontosságú esemé-
nyeket jó tíz évvel 
előbbre datált, csak 
azért, hogy szereplőit a 

30-as évek hangulatos 
kosztümjeibe öltöztet-
hesse. Ezt leszámítva 
azonban csupa olyan 
megoldást alkalmazott, 
melyek készen kínálkoz-
tak a karriertörténetek 
nagykönyvében: a sze-
gény, naiv, két varko-
csos néger kislányt elő-
ször a nyers erőszak, 
majd az anyagi szűkös-
ség viszi a prostitúció 
útjára, énekesi karrier-
jének elindulását a vé-
letlennek, s egy kis har-
lemi bártulajdonos jó 
szimatának köszönheti 
— és eztán már jönnék 
az ajánlatok egy fehér 
zenekartól, majd álmai-
nak beteljesülése: az 
elegáns belvárosi mula-
tóhely. 

Billie Holiday a való 
életben korszakos mű-
vész és komplex egyéni-



Diana ROM — a Lady Sings 
The Blues főszerepében 

ség volt. A felszínes 
film képtelen ábrázolni 
azokat a nagyon is m®y-
ben lezajló folyamato-
kat, amelyek Lady Dayt 
azzá tették; aki; nem 
ad vissza semmit humo-
rából, karakánságából, 
csupán esendőségét ra-
gadja meg, azt, hogy 
hogyan tette tönkre ezt 
az értékes életet a bűn, 
a kábítószer. 

Ám a magára valamit 
is adó karrierfilm-ren-
dező nem engedheti 
meg, hogy ez a komor 
tónus uralja a művét: 
megjelenik hát a férj, 

A Lady Stngs The Bluei 
című film egyik jelenete 



aki véd és oltalmaz 
(ilyen nemeslelkű liarle-
mi szerencsejátékost is 
csak Mr. Furie látott!) a 
befejező képsor pedig a 
siker netovábbját jelké-
pező Carnegie Hall szín-
padán ábrázolja az éne-
kesnőt. 

Az amerikai kritikai 
közvélemény felhördü-
léssel fogadta az előze-
tes híreket, hogy a cím-
szerepet Diana Ross, a 
Supremes együttes ked-
ves, de jelentéktelen 
szólistájára osztották. 
Am végül a filmet látva 
megegyeztek abban (s 
itt habozás nélkül el 
kell fogadnunk vélemé-
nyüket, hiszen ők még 
ismerték az igazi Billie 
Hoüdayt), hogy alakítá-
sa a vártnál jobb volt, 
színészileg teljesen meg-
oldott, bár hanganyaga, 
frazírozási és improvi-
zál ási készsége meg 
sem közelíti a nagy 
énekesnőjét. 

Míg Graham Greennél 
a bűn tilalmas, de édes 
gyümölcs, Fureinál 
ürügy a szemtimentaliz-
musra és a nehézkes 
moralizálásra, Joseph 
L. Mankiewicznél nem 
egyéb, mint nagyszabá-
sú játék. 

Mankiewicz, aki hu-
szadszor állt a kamera 
mögé, kettő kivételével 
valamennyi filmjének 
forgatókönyvét is ma-
ga írta. Az egyik kivétel 
Tennessee Williams Múlt 
nyáron hirtelen című 
darabja volt, a másik 
pedig Anthony Shaffer 
Mesterdetektiv című 
bűnügyi drámája, mély 
néhány hónap alatt 
meghódította a világ-
színpadot (színrekerült 
Pesten a Madách Ka-
marában is), elnyerte a 
Tony-díjat s melyből 

Laurenee Olivier — Joseph 
L. Mankiewicz: Sleuth 

című filmjében 

végül megszületett a 
huszadik, most emlí-
tett Mankiewicz film, 
amelynek címe: Sleuth. 

Andrew Wyke, a gaz-
dag angol nemes életé-
nek minden mozzanata 
játék: detektívregénye-
ket ír, noha megélheté-
sét vagyona biztosítja; 
a kertje megfejtésre vá-
ró sövény-labirintus, a 
háza pincétől padlásig 
telve van önmozgó ba-
bákkal, zenélődobozok-
kal, beugratásra terve-
zett pukkanó, csattanó 
rugóra járó szerkentyűk-
kel és színházi kellékek-
kel. 

Amikor megtudja, 
hogy egy alacsony szár-
mazású, de ma már elég-
gé tehetős hölgyfodrász, 
Milo Tináié kedvéért a 
felesége ott akarja 
hagyni, barátságos cse-
vegésre intvitálja a fia-
talembert, s afféle macs-
ka-egér játékot űz vele. 
A játszma neve először 



ékszerlopás, aztán raj-
takapás, a férfibüszke-
ség majd az osztálygőg 
bosszúja, aztán gyilkos-
ság, Óh, nem igazában, 
ez is csak játék, node 
valóban az-e? A cselek-
mény beláthatatlan haj-
tűkanyarokkail visz a 
végkifejlet fele, s a né-
zőt a bőség zavara fe-
nyegeti : nem tudja, 
hogy a briliáns szerzői 
ötletekben, a tökélete-
sen megkomponált ké-
pekben, a villózó dialó-
gusban, vagy a jelzők-
kel dacoló színészi tel-
jesítményekben gyö-
nyörködjék-e. Laurence 
Olivier-nek 1966 óta ez 
az első epizódhosszúsá-
got meghaladó szerepe, 
s láthatólag élvezettel 
formálja meg a mániá-
kus angol nemest. A 
Milo Tindle-t játszó 
Michael Cainet pedig 
nem is illethetné na-
gyobb dicséret, mint 
hogy alakítása felnő 
Olivier mellé. 

A tolvaj, aki vacsorá-
ra jött című könnyed és 
szórakoztató krimi azért 
jelentős, mert véle jött 
el az individualizmus 
korának Robin Hoodja-
Rózsa Sándora, aki a gaz-
dagoktól veszi el a kin-
cset, de a szegényék he-
lyett önmagának adja. 

Igazi modern ez a 
Webster McGee: ő nem 
a társadalom igazságta-
lanságát, hanem unifor-
mizált unalmát akarja 
megtorolni: egy szép na-
pon beül a komputer-
centrum előtt parkoló 
kocsijába, s a számító-
gépeknek búcsút mondva 
úgy dönt, hogy ékszer-
tolvaj lesz. Első áldoza-
tának páncélszekrényé-
ben kompromittáló ira-
tokat is talál, s így a 
zsarolásnak kénytelen-
kelletlen engedő millio-
mos sorra bevezeti a 

Michael Caine a Sleuth 
című filmben 

frakkos tolvajt az elő-
kelőségek vacsoráira — 
terepszemlézni. 

A filmet Bud Yorfcin 
rendezte, akinek pályá-
jához néhány korábbi 
nagy filmjénél sakkal 
jellegzetesebb adalék, 
hogy ő az egész ameri-
kai tévé 1 egesl egnépsze-
rübb sorozatának alko-
tója. Ez a rendezése is 
gördülékeny, a külső és 
belső felvételek egy-
aránt hivalkodóan szé-
pek. <ami nagymérték-
ben a díszlettervező 
Polly Platt érdeme is), 
roppant mulatságosak 
az epizódfigurák, tehát 
adva van a tisztes siker 
minden kelléke, a ma-

radandóság igénye nél-
kül. 

Jacquline Bisset 
szépsége a főhős semmi-
féle színészi követel-
ményt nem támasztó 
bűn, és ágyastársának 
szerepében is jól érvé-
nyesül. Magát Webstert 
Rayn O'Neal alakítja 
megvesztegető bájjal. 
Ámde abban, hogy az 
őt oly elszántan üldöző 
biztosítási detektív 
(Warren Oates) végül is 
futni hagyja, s az ék-
szertolvaj büntetlenül, 
ú j kalandokra elszánva 
búcsúzhat, a nézőt és 
detektívet egyaránt le-
fegyverző Ryan O'Neal-i 
kamaszmasoflyan túl egy 
ú j moralitás megszüle-
tésének is szerepe van. 

ZILAHI JUDIT 



MAGYAR FILMEK 
REGGIO Dl CALABRlABAN 

Külföldön találkozni magyar fil-
mekkel mindig különleges élmény 
számomra. Ilyenkor nemcsak vala-
miféle vizsgadrukkot érzek, de fel-
támad bennem az a számtalanszor 
feltett kérdés, amit Ady fogalmazott 
meg s amit azóta annyian ismétel-
tek: mit ér az ember — a film, a 
kultúra, a szellem —, ha magyar, 
mi az amit sajátos nemzeti obulus-
ként lerakhatunk az emberi kultú-
ra közös kincstárába. Nem mintha 
a külföldi közönséget, vagy akár 
szakmai közvéleményt mértékadóbb-
nak ítélném a hazainál. Ellenkezőleg, 
úgy vélem filmjeink hitelességének, 
realizmusának, társadalmi proble-
matikájuk aktualitásának és jelentő-
ségének megítélésében elsősorban 
mi vagyunk hivatottak állást fog-
lalni. De talán abban a vonatkozás-
ban, hogy mi az ami egyetemes je-
lentőségű bennük, mi az ami — 
mint üzenet, mondanivaló, vallomás, 
tanúságtétel — nemcsak nekünk 
szól, de ami a mi sorsunk példáza-
tával korunk nagy és mindenkihez 
szóló igazságait fogalmazza meg, ők 
nem kevésbé illetékesek. 

Nem egyszer volt alkalmam már 
Olaszországban, Franciaországban, a 
Szovjetunióban, Norvégiában, Ju-
goszláviában részt venni különböző 
összejöveteleken, filmnapokon, szim-
póziumokon, ahol a magyar film ke-
rült terítékre, de kevés olyan izgal-
mas eszmecsere akadt közöttük, mint 
az a Magyar filmhét, amelyet októ-
ber másodika és hatodika között ren-
dezett az Olasz—Magyar Társaság 
közreműködésével a Reggio di Ca-
labria-i Cineteca a városi filmklub 
Chaplin nevét viselő mozijában. 
Reggio di Calabriáról, — mint a 
magyar újságolvasók túlnyomó több-
sége — ezideig jómagam is csak 
annyit tudtam, hogy az olasz csiz-
ma legdélibb városa, szemben a 
szicíliai Messinával, és az utóbbi 
időben mindenekelőtt különböző, 
szélsőjobboldali, fasiszta megmoz-
dulásaival hallat magáról. (Ottlétem 
alatt a város hagyományos és impo-
záns körmenete alkalmából rendez-
tek kisebb tüntetést.) S mint meg-

tudtam, barátaink a többi között ép-
pen ezért tulajdonítottak különös je-
lentőséget ennek a rendezvénynek, 
mert Olaszország déli részébe és azon 
belül is éppen heggio-ba vitte el egy 
szocialista ország alkotásait. A hely-
beli filmklubmozgalom vezetői pe-
dig azért, mert ezzel a rendezvény-
sorozattal kívánták — új lendületet 
adva mozgalmuknak — megkezdeni 
a különböző jelentősebb nemzeti 
filmművészetek rendszeres bemuta-
tását. 

A filmhetet kitűnően rendezték 
meg. A városban nagy sárga plaká-
tok adták tudtul az eseményt, rész-
letes programot adva, és feltüntet-
ve a Dérietek árusítási helyeit. Ma-
gában a moziban pedig egy gondo-
san összeállított sokszorosított ki-
advány várta az érkezőket, okos be-
vezetővel, a filmek főcímlistájával 
és részletes tartalmával, valamint a 
rendezők íilmográfiájával. Meglepett 
ez a felkészültség és jólinformált-
ság. Megtudtam, hogy összeállítója 
Sebastiano di Marco professzor, a 
Cineteca vezetője és a helybeli gim-
názium angol tanára, évek óta — 
pontosabban azóta, hogy néhány 
esztendeje alkalma volt részt venni 
a Poretta Terme-i magyar filmhéten 
— szenvedélyes barátja és tanulmá-



vészetűnkkel kapcsolatban él az 
olasz közvéleményben és arról, hogy 
ez a kétféle érdeklődés, miként 
erősíti egymást: hogyan válik a 
film a magyar valóság követévé és 
képviseletévé és miként a magyar 
valóság a filmművészetünk iránti ér-
deklődés felébresztőjévé. Az idősebb 
és a középnemzedéket két kérdés 
foglalkoztatta filmjeinkkel kapcso-
latban: az egyház és az állam viszo-
nya, a vallásszabadság kérdése — 
ami a Fényes szelekkel kapcsolatban 
merült fel és mindenekelőtt az egyén 
önkifejezési szabadságának problé-
mája. (Korántsem véletlenül, hiszen 
a reakciós sajtó éppen ezekben a 
kérdésekben igyekszik leginkább 
torz képet festeni viszonyainkról.) 

De éppen a filmek adtak csattanós 
választ ezekre a kérdésekre, vagy 
módot a valóságos és megnyugtató 
helyzetismertetésre. Hiszen maguk 
a filmek, azok társadalomkritikája, 
közéleti elkötelezettsége nyújtott bi-
zonyítékot arra — s ezt a vita olasz 
résztvevői' érzékeny füllel konstatál-
ták —, hogy a magyar film milyen 
szabadon beszél életünk valóságos 
kérdéseiről. Nem egy olasz hozzá-
szóló hangoztatta, hogy éppen ez a 
társadalmi felelősségtudat aẑ  amely 
filmjeink értékét számukra elsősor-
ban megadja, és vetette össze saját 
filmgyártásuk helyzetével, amelyben 
sokkal ritkább ez a közéleti feladat-
vállalás, és sokkal nagyobb nehézsé-
gekkel kell megküzdenie. 

A fiatalokat elsősorban a szocia-

nyozója filmművészetünknek, rend-
szeresen figyelemmel kíséri az olasz 
és angol szaksajtóban eseményeit és 
alakulását, és már Poretta Termé-
ben elhatározta, hogy szülővárosá-
ba is elhozza filmjeinket. 

A műsoron —, amelyet meghatá-
roztak a filmek megszerzési lehető-
ségei is — két sorozatban a követ-
kező filmek szerepeltek: a bemuta-
tó előadásokon Jancsó Fényes sze-
lek-je, Fábri Tóték-ja, Sándor Pál 
Sárika, drágám-ja, Bacsó Kitörése, 
Gyöngyössy Meztelen vagy-ja szere-
pelt, az úgynevezett retrospektív so-
rozatban Makk Ház a sziklák alatt-
ié, Jancsó így jöttem-je, Fábri Húsz 
órája, Kovács Falak-ja. Rövid- és 
dokumentumfilm-gyártásunkat Kis 
József Budapestje, Czigány Tamás 
Máté passiója, Huszárik Elégiája, 
Czigány Tamás Vietnamért-ja és Lu-
gossy László Különös melódiája kép-
viselte. Mint látható a bemutatott 
filmek széles körben reprezentálták 
filmművészetünk irányzatait, törek-
véseit és kiváló alkalmul szolgáltak 
a késő éjszakába nyúló vitákra, ame-
lyeken a város vezető értelmisége és 
főleg ifjúsága vett részt, s amelyen 
a filmkritikát Fernaldo di Giammat-
teo, az olasz filmfőiskola tanára és 
én képviseltük. 

Ezek a viták egyszerre tanúskod-
tak arról a nagy érdeklődésről, 
amely hazánkkal és amely filmmű-

Gyöngyyössy Imre: Meztelen vagy 



lizmus építésének problémái érde-
kelték, azon belül is az ifjúság és 
mindenekelőtt a munkásosztály hely-
zete. Bacsó Kitörése, Sándor Sárika, 
drágámja, Kovács Falakja nyomán 
szinte záporoztak a kérdések a ve-
zetők és vezetettek viszonyával, az 
új gazdasági mechanizmussal, az if-
júsági törvénnyel, a fiatalság szel-
lemi-politikai orientációjával, lehe-
tőségeivel, életükkel, életformájuk-
kal kapcsolatban. S ha voltak is túl-
zó, álbalos állásfoglalások — kisebb 
mértékben mint megelőzően Poretta 
Termében, vagy Poitiers-ben — a 
többség megértette és elfogadta, hogy 
a szocializmus építésének szépsége 
éppen abban a harcban rejlik, ame-
lyet eszméi megvalósításáért folytat; 
hogy a szocializmus nem probléma-
és konfliktusmentes társadalom — 
ilyen csak az utópiában létezik —, 
hanem olyan társadalmi rendszer, 
amely tudatos erőfeszítésekkel, és 
cselekvéssel az össznépi érdekeket 
szem előtt tartva oldja meg folyama-
tosan a maga problémáit. S ebben a 
folyamatban épít a művészetek, s 
köztük nem utolsó sorban a film 
kezdeményező, problémafeltáró sze-
repére. Érdekes volt tapasztalni, 
hogy az egyes alkotások megítélésé-
ben tulajdonképpen ugyanazok az 

álláspontok ütköztek össze, amelyek 
a hazai állásfoglalásokat is jellemez-
ték, és különösen tanulságosak vol-
tak azok a párhuzamok, amelyekben 
saját helyzetüket vetették össze a mi 
viszonyainkkal. Sokan magyarorszá-
gi utazásuk emlékét elevenítették 
fel, mások egy ilyen utazás lehető-
ségeiről érdeklődtek. Ellenséges 
megnyilvánulásokkal nem találkoz-
tunk. 

A filmhét rendezői, és általában 
barátaink megállapították, hogy a 
rendezvény nemcsak kulturális, de 
politikai szempontból, az eszmék 
„szabad áramlása" szempontjából 
is mennyire hasznos volt. S hogy ez 
nemcsak barátaink véleménye, arról 
mindennél ékesszólóbban tanúsko-
dik, hogy a következő helyen, a 
basilicataci (lucaniai) Matera váro-
sában, ahol az Unitá helyi ünnepsé-
gei keretében kellett volna részt 
vennem Jancsó Fényes szelekje, és 
Fábri Tóíékja bemutatásán és vitá-
ján, a rendőrség formai okokra hi-
vatkozva betiltotta a vetítésüket. Be 
kellett érnünk egy konzultációval 
összekötött beszámolóval a magyar 
kulturális helyzetről. De barátaink 
azt ígérték, hogy a következő hétre 
kiharcolják a filmek levetítését is. 

GYERTYÁN ERVIN 



Középszerű filmek — társadalombírálat 
MANNHEIM, 1973 

A XXII. mannheimi filmhétre 33 
országból több száz alkotást küldtek. 
Az előválogatás munkájából, mint 
mindig, Walter Talmon Gross, a 
Filmhét művészeti vezetője vállalta 
az oroszlánrészt. Dokumentumanya-
gokat, fotókat tartott a kezében ak-
kor is, amikor hirtelen rosszul lett. 
Nem sokkal később, a Filmhét meg-
nyitása előtt néhány nappal meghalt 
ez a lelkes humanista, újságíró-kri-
tikus, akit a hitleri Németországban 
nem engedtek dolgozni, s aki két év-
tizeden át, minden erejével, szenve-
délyével munkálkodott azon, hogy a 
rövidfilm is művészi rangot kapjon 
és Mannheim ne csak Európa, ha-
nem az egész világ haladó filmesei-
nek seregszemléje legyen. Hogy ez a 
nemes törekvése nem járt teljes si-
kerrel, nem rajta, — a filmek sok-
szor gyenge színvonalán múlott. 

Ezúttal több, mint hatvan film — 
a világ 23 országából szerepelt Mann-
heimban. Köztük először: kínai do-
kumentumfilmek. Jegyezzük meg 
mindjárt: színvonalasak, érdekesek. 
Egy negyedórás film, tízenéves lá-
nyok és fiúk torna, tánc, vívó és 
dzsudó gyakorlatairól. Félelmetes 
erejű és ügyességű gyerekeket lát-
hattunk. A május elsejei ünnepsége-
ket bemutató látványos, színes ké-
pek után rendkívül érdekes, a maga 
nemében egyedülálló tudományos is-
meretterjesztő film következett. Ré-
gészeti ásatások során csodálatosan 
konzervált, teljesen épen maradt, 
2100 éves női hullára bukkantak. A 
film nyomon követi a különböző 
vizsgálatokat, az egészen kicsire zsu-
gorodott, de mégis ép tüdő, gyomor, 
májról készült egészen közeli felvé-
teleket. Archeológusok, orvosok, 
gyógyszerészek vettek részt a kuta-
tásokon, amelyek nagyon fontosak-
nak bizonyultak későbbi kísérletek-
nél. 

A filmeket kiválogató előzsüri ez-
úttal is igyekezett elsőbbséget bizto-
sítani olyan alkotásoknak, amelyek 
egy-egy ország társadalmának élő 
jelenét, konfliktusait tükrözi. Ebből 
a szempontból különösen megrázó 
volt Patricio Guzmann Az első év 
című dokumentumfilmje —, Chilé-

ről, Allende elnök első évéről, a 
munkának lendülő, boldogságtól su-
gárzó fiatalokról s Fidel Castro em-
lékezetes találkozásáról Allendével. 
A film rendezője, mint ezt a részt-
vevőkkel közölték, már természete-
sen nem tudott eljönni —, letartóz-
tatták. A nemzetközi zsűri a filmet 
kitüntette és tiltakozott a rendező 
fogva tartása ellen. 

Az NSZK filmesei is — szándéko-
san nem használom a közülük csak 
nagyon kevésre illő filmművész szót 
— azon igyekeztek, hogy munkáik 
élő problémákról szóljanak. S ha a 
kivitelezés olykor amatőr-dilettáns 
színvonalú is volt, még mindig szí-
vesebben láttuk ezeket a filmeket, 
mint a régebbi filmheteken gyakran 
bemutatott, bosszantó, értelmetlen 
zagyvaságokat. Így a Hosszú sirám — 
új otthon című film egy nyugatné-
met város 4000 lakójának lázadását 
mutatja be: ablakaikba tűzött fehér 
lepedőkkel tiltakoztak az 1972-ben 
történt harmadik lakbéremelés el-
len. A felháborodott lakók a tanács-
házára vonultak, miközben az illeté-
kes szenátor látható nagy lelki bé-
kében ünnepelte születésnapját. (A 
filmet egyébként a zsűri dukáttal 
tüntette ki.) Egy másik NSZK film 
nyomorék, gátolt, a fejlődésben visz-
szamaradt gyerekek elhelyezésének 
problémáit tárta fel, nevezetesen az 
egyik község lakói tiltakoztak elle-
nük. Nem bírták elviselni nap, mint 
nap a gyerekek okozta szomorú lát-
ványt. Viszont akkor hol legyenek? 
Gerhard Labudda (NSZK) Nem is-
merjük őket című filmjében, úgy 
tűnt, túl sokat akart markolni. Film-
re vett mindent, ami csak az óriási 
témából: felnőttek és gyerekek kap-
csolata, eszébe jutott. Kábítószer, 
szexuális felvilágosítás, konzervati-
vizmus, igazság, hazugság. E fil-
meknek többnyire kezdetleges kivi-
telezése azért is meglepő, mert ké-
szítőik sokszor különböző főiskolák-
ról kerültek ki s rendelkezhetnének 
már annyi filmművészeti ismerettel, 
hogy ne kövessék el újra és újra, 
még oly friss, zsenge alkotásaikban 
is, elődeik hibáit: hosszas, unalmas 
beállítások, sok szöveg, sok fölösle-



Jelenet Joze Bevc jugoszláv rendező 
Élet minta után című filmjéből 

ges szöveg, amit a kép nem is min-
dig illusztrál. Ebben a műfajban 
még a legsikerültebb Malte Ludin 
kisfilmje volt: Ismeri a tévét? Ügye-
sen parodizált jelenetekben gúnyol-
ta ki az NSZK bizonyos tévéműso-
rait, amelyek „az uralkodó osztály 
ideológiáját hivatottak szolgálni és 
terjeszteni." 

Svájci filmek is szerepeltek a 
szemlén, több, inkább kevesebb tár-
sadalomkritikai célzattal. Peter 
Amann A vörös vonat című filmje 
egy nagyon égő, megoldatlan kér-
déshez nyúl: az olasz vendégmunká-
sok élete, léte Svájcban. De a prob-
lémát éppen csak jelzi s aztán szép 
nagy ívben elkerüli. Hiszen igazán 
nem az a legnagyobb bajuk a Svájc-
ban dolgozó, a svájciaktól sokszor 
kiközösített, megvetett külföldiek--
nek, hogy ott nem szavazhatnak. 
Egy Teli Vilmos előadás a hegyek 

Grzegorz Krolikiewicz, lengyel rendező 
Keresztül-kasul című filmjének 

egyik jelenete 



A díjazott legyei film: Keresztül kasul 

festői tájain szolgáltatja a rendező-
nek a megfelelő ürügyet arra, hogy 
a svájciak hajdani szabadság és füg-
getlenségi törekvéseire utaljon. 

Simon Edelstein játékfilmje: Go-
nosz szokások, egy cinikus, közö-
nyös rádióriporter víkendjét beszéli 
el, két nő között. Az egyiket —, egy 
szürke, fáradt, már nem egészen fia-
tal munkásnőt —, a rádióban szólal-
tatja meg, felkeltve benne a szere-
lem, a szokatlan s az ú j iránt elad-
dig nem ismert vágyakat. A másik-
kal, — egy csinos, fiatallal, akinek, 
ki tudja, miért, spleenje van és 
unatkozik, — az előbbi hölgy laká-
sának lépcsőházában ismerkedik 
meg. Kalandjuk különböző, ismeret-
len emberek gazdagon berendezett 
villáiban folytatódik —, ahová be-
hatolnak, de nem lopnak semmit, 
csak a fridzsiderben fellelhető enni-
valókat fogyasztják el. Ennél a film-
nél jóval érdekesebb volt a svájci 
naiv festőket bemutató dokumen-
tumfilm —, ami egyébként díjat is 
kapott. 

Az USA filmjei közül Ciiida Fi-
restone Attica című műve keltette a 
legnagyobb érdeklődést. Az atticai 
börtön foglyainak emlékezetes, 1971-
ben történt és 43 halálos áldozatot 
követelő lázadását viszi filmre, ke-
vés cselekménnyel, sok dialógussal. 

Olykor hosszadalmas, de szép be-
állításokban gazdag az indiai első-
filmes Kumar Shahani Maya Darpan 
című alkotása. Témája a női egyen-
jogúság. Egy gazdag család fiatal 
leánytagjának konfliktusa rajzoló-
dik ki, maradjon-e otthon a zsarnok 
apánál, menjen-e férjhez, vagy él-
je-e saját önálló életét. A film szin-
te néma, belső monológokra épül, 
dialógus nincs. 

Ugyancsak nincs szövege a japán 
elsőfilmes Yoichi Takabayashi A víz 
olyan világos volt című filmjének, 
amely Mannheim város fődíját kap-
ta. A képpel mindent kifejező és ér-
zékeltető, belső feszültséggel telített 
film egy buddhista szerzetes és egy 
fiatal lány különös, de emberi gyen-
geségekkel telített, szexuális vágyak-
tól fűtött, de hatásában mégsem ero-

A Japán Takabayaxhl Yutaro Ban nagy-
díjai filmje: A viz olyan világos volt 



tikus kapcsolatáról szól. A természet 
csodálatos és egyszerű színterén sa-
játos hangsúlyt kap minden, ugyan-
az a jelenet néha kétszer játszódik 
le, más és más töltéssel. 

A némafilm-nyelv, pontosabban a 
dialógusok mellőzése több más filmet 
is jellemzett. Ügy látszik, nemcsak 
a női ruhatervezők, néha a filmesek 
is visszatérnek a régi idők divatjá-
hoz. Eredeti, ötletes volt ebben a 
„néma" műfajban R. Hamdamov 
szovjet rendező A szívem a hegyek-
ben marad című filmje. A húszas 
évek mozijának modorában és stí-
lusában sétáltatja, táncoltatja, bi-
ciklizteti, ágáltatja szereplőit. Éde-
legnek, negédeskednek, nagy szeme-
ket meresztenek, kis szájakat csücsö-
rítenek a film mulatságos hősei. A 
negyvenperces groteszk játék egyike 

volt a keveseknek, amelyek mosoly-
ra, olykor nevetésre is késztették a 
világ sok fájdalmát bemutató fil-
mektől fáradt nézőket. 

A legegyénibb hangú filmnek já-
ró díjjal a lengyel Gregorz Krol-
kiewicz Keresztül-kasul című alko-
tását tüntették ki. A különös hang-
vételű, olykor kafkai átérzésű film 
egy negyven év előtti gyilkosság re-
konstrukciója. 

Nagy sikert aratott, mind a közön-
ség, mind a kritikusok körében az 
„Év filmjei" sorozatban bemutatott 
Fotográfia is. 

Argentína, Egyiptom, Dahomey is 
jelentkezett néhány, nem jelentős, 
de távoli népek életének egy-egy 
villanását mégis csak tükröző alko-
tással. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 

EGY VEZÉRCIKK GYÖNGESÉGEI 
Ezúttal a tulajdon vezércikkünk-

ről van szó, melyet október 1-i 
számunkban közöltünk Nemes Ká-
roly tollából. „Az avantgarde a film-
művészetben" ez volt a címe, alcí-
me pedig — „A pécsi játékfilmszem-
le elé". Az Élet és Irodalom ok-
tóber 20-i számában glosszát irt er-
ről a cikkről. Nem vagyunk ellene, 
ha az egyik lap a másik lapban fel-
fedezett hibát szóvá teszi. Nem te-
kintjük sértésnek, rosszindulatnak. 
Inkább az egészséges, eleven kultu-
rális élet jelének. Végül is módunk-
ban áll vitatkozni, ha nem értünk 
egyet vele, s nem szégyelljük elis-
merni, ha igaza van. Ezúttal erről 
volt szó. Nem mintha Nemes Ká-
roly cikkét a belőle kiemelt monda-
tok jellemeznék. Ügy érezzük, érde-
kes eszmefuttatás az avantgarde je-
lentőségéről és határairól. Mégis el-
ismerjük — a sokszor hangoztatott 
vitamorál-elméletekkel szemben —, 
hogy a glosszaírónak joga van egyes 
mondatokat is kiemelni a cikkből, 
ha éppen azokkal van vitája. Hogy 
ezek a megállapítások nem voltak 
szerves elemei a cikknek, hogy csak 
mellékesen, mintegy az írás hangu-
lati előkészítése céljából íródtak? 
Sajnos, éppen ez a hibájuk. Ugyanis 
„mellékesen", még a humoros hatás 
végett sem szabad fontos megállapí-
tásokat tenni. A „mellékesség" felté-

telezi, hogy köztudott és vitathatat-
lan dolgokról van szó, melyeknek 
bizonyítására kár szót fecsérelni. 
Mellékesen megjegyezni, hogy a ma-
gyar színház az ókorba nyúl vissza 
újításokért, hogy a magyar képző-
művészet a századeleji festmények 
másolása, hogy a mai magyar iroda-
lom jórésze visszaemlékezésekben és 
tanulmányokban létezik — azt je-
lenti, hogy mindez közismert. Hol-
ott mindennek az ellenkezője közis-
mert. A szerzőnek természetesen jo-
ga van fent említett felfedezéseit 
közzétenni (ha nem is ilyen sommá-
san), de meggyőző példákkal és ala-
pos bizonyító apparátussal. Egy fon-
tos mondanivalójú cikk mellékesen 
odavetett „elmésségei" — mint a pél-
da bizonyítja — sajnos arra is al-
kalmasak, hogy a szerkesztés kont-
roliján is átcsússzanak. Tálán csak 
egyben nincs igaza az Esnek. „Mind-
ezt az időközben eredményesen, fe-
lelősségteljes vitával és mérlegelés-
sel zárult pécsi filmszemle elé irta 
Nemes Károly" — közli a glossza. 
1. A szerző egy hónappal a film-
szemle előtt nem tudhatta: milyen 
eredménnyel fog az zárulni. 2. Ha 
teljesen eredménytelen lett volna is 
a szemle: a fent idézett megállapí-
tások akkor is hamisak lennének. 

H. Gy. 



A televízió különös 
varázsló. Bűvös szer-
szám. Kegyetlen szelle-
mi ítélőszék és nagysze-
rű alkalom arra, hogy 
az embert újra és újra 
felidézhessük. 

Mert az a furcsa eb-
ben a „gépezetben", 
hogy ennek a különös 
masinériának, amelyet 
különböző nívójú embe-
rek, áramkörök, frek-
venciák, technikai szö-
vevények működtetnek, 
egyre inkább és egyre 
gyakrabban meglepődve 
tapasztalom, minősítő, 
értékjelző, érzékelő, spe-
ciális mérőműszerei 
vannak. 

Honnan veszem mind-
ezt? Onnan, hogy ha ez 
a kivételes emberi hang, 
a vox humana megszó-
lal, akkor a kamera 
csupa figyelem lesz, az 
egész gépezet elfelejti, 
hogy önmagát produkál-
ja és maga is beáll a 
hallgatók, a figyelők, az 
értők közé és azon cso-
dálkozik, amin lehet, 
amin érdemes. 

Amikor Kallós Zoltán, 
ez a derék kolozsvári 
tudós férfiú ballada-
gyűjtő útjairól mesélt, 
akkor a tévé volt olyan 
bölcs, hogy még a körí-
tést is úgy tervezte meg, 
hogy az igazi középpont 
el ne vesszen, a sok fé-
nyességben, színék ka-
valkádjában Kallós Zol-
tán személyiségének szí-
nei el ne sikkadjanak. 

Nem mindig és nem 
törvényszerűen történik 
így. Volt olyan néprajzi 
film is, amely eljátsza-
dozott a tárgyak motí-
vumaival, kiemelte, 
megpörgette, ragyogtat-
ta, félbontotta, összerak-
ta a kompozíciókat, 
mint valami furcsa cso-
dabogarat, mozogtak a 
kancsók, a hímzések, rá-
tétek, vésetek — min-

A személyiség a képernyőn 
den mozgott, de bennünk 
nem mozdult meg sem-
mi. A művészettel való 
játékok lefokozták a 
művészetet 

S most nemrégiben 
megjelent a képernyőn 
egy ember, egy népmű-
vész. Egy citerakészítő. 
Ügy hívják, hogy Budai 
Sándor. Szeged mellől, 
Sándor-faivá ról lépett a 
kamerák élé és megjele-
nése azonnal meghatott: 
személyisége hitelesítet-
te művészetét, a citera 
hangja színt, jelentősé-
get kapott — az emberi 
szótól. Az emberi sors 
magárt a művészi tevé-
kenységet is minősítette, 
a tárgyak, a motívumok, 
a citerák, a muzeális 
értékű festmények, 
mánd-mínd attól váltak 
jelentőssé, hogy Budai 
Sándor számára ezek 
nem tárgyak, nem kellé-
kek, hanem létének, em-

bereégének részei. Egy 
velük, ő maga él ben-
nük. 

Azt már nem is kell 
bizonyítanom ezek után, 
hogy a személyiség su-
gárzása, az igazi ember-
ség jelenléte még jel-
lemző attribútumaitól 
megfosztva is érvényre 
juthat Sőt Átforrósítja 
még a riport szükség-
képpen pyhangú szer-
kezetét is, lapos, egy-
hangú dramatizációját 
szinte eltünteti. 

így lett Somogyi Jó-
zsef szobrászművész 
számára az őszinteség 

szuggesztivttásának, 
mondhatni az őszinteség 
diadalának fóruma az a 
nyilatkozat, amelyben a 
benne felfakadó bizony-
talanságok, tétovaságok 
is csak mondanivalói-
nak meggondolatlatlan-
ságát jellemezték. Félel-
meinek megi-dézésével 

Szent-Györgyi Albert 



bizonyította bátorságát. 
A fiatalokhoz való von-
zódásával fejezte ki, 
hogy nemcsak tanári kö-
telességet jelent számá-
ra a tanítás; szellemét, 
sőt jellemét iskolázza 
az iskola. Somogyi nem 
szellemiségének ered-
ményeit közölte velünk, 
hanem küzdelmeit, 
gyötrelmeit, kudarcait 
járta körül. Nem azért, 
hogy tetszelegjen ben-
nük, hanem hogy ezzel 
tudja érzékeltetni meg-
küzdött diadalainak 
szépségét, benső örömét 
is. S a jellem értéke: 
ezzel azt is megszólal-
tatta: minden benső 
örömmel legfeljebb 
újabb küzdéshez váltott 
jogot. 

S aztán Szent-Györgyi 
Albert, amikor gondol-
kodói, tudósi létének tit-
kaiba engedett bepillan-
tást, valami egészen 
megindító, szinte költői 
titkot árult el a mai em-
berről. A tudósi aszke-
tizmus belső feszültsé-
geit és harmóniáit, a 
szellem működtetésének 
mechanizmusát szinte 
egy detektívregény iz-
galmával tudta átélihe-
tővé tenni. 

De nem akarom vég 
nélkül sorolni mondan-
dómat. Hiszen csak 
egy régi félismerést 
akartam újra megismé-
telni. Szophoklész drá-
májában, az Antigoné-
ban mondja a kar: 
Sok van, mi csodálatos 
De az embernél nincs 
semmi csodálatosabb. 

Mintegy 2500 évvel 
ezelőtt mondta ezt a gö-
rög drámaköltő. Ügy 
látszik, a Televízió, ha 
ad magára, előreléphet, 
egészen Szophoklész fel-
ismeréséig juttathat 
bennünket. . . 

ILLÉS JENŐ 

A POZITÍV HŐS NEHÉZSÉGEI 
őszinte rokonszenvvel figyelem a Nyitott könyv erő-

feszítéseit. Ez a rendkívül hasznos sorozat mindég ké-
pes a megújulásra. Kénytelen lg rá, t nemcsak azért, 
hogy elkerülje a formai megmerevülés veszélyét, de 
azért ls, mert a propagált művek más és más Jellegű 
megoldásokra kényszerítik. Már régen belátta, hogy a 
művet védő s a művet kifogásoló kritikus vitája — kö-
zépütt a szerzővel — nem sok szellemi Izgalmat kelt, s 
eredménye előre látható. Legutóbbi adásában — Dar-
vas József Törőkverő című nevezetes regényének az 
Olcsó Könyvtár sorozatban való megjelenése alkalmá-
ból — a krónikaszerű ismertetés formáját választotta. 
Az érdekes formában — melyet Halász Mihály opera-
tőri Ihlete tett Izgalmassá — a kamera szüntelenül Hu-
nyadi Jánosra szegeződött, s csak az idők futottak el 
alatta. Elete fontos fordulóihoz korabeli metszetek és 
korhű zene teremtettek érzelmi díszletet. Wegenast Ró-
bert „valódi" díszletet már sokkal színpadlasabbak vol-
tak, Csengey Emőke pedig a Jelmezek tervezésénél 
(vagy a háromrészes Zrínyi produkció jelmezeinek köl-
csönkérésénél) bebizonyította, hogy kitűnő Ismerője a 
XV. századbeli főurak divatjának. Kár, hogy a rendező, 
Horváth Z. Gergely nem figyelmeztette arra: felesleges 
a nagyuraknak minden helyzetben (a feleségüknek ud-
varolva, a hadisátorban üldögélve) tökéletes „dísz-
magyart" viselniük. Mint nemrég a Zrínyiben ls lát-
hattuk: rendkívül nehéz a „valódi embernek" kibogoz-
nia magát a sűrű sújtásokból. A ruha túlságoian deter-
minálja viselkedésűket. Az intrlkus figurák még úgy-
ábogy elviselik, de a pozitív hős gyakran kerül ellent-
mondásba a ruhájával. Máskülönben is nehéz a hely-
zete — szlnészileg: a sokkal árnyaltabban, kétszfnűb-
ben, tehát színesebben megformálható lntrlkus figurák-
kal szemben. Bessenyei színész erejével és szuggesztivi-
tása val, zrínyi Miklósként klverekedte magát ebből a 
dramaturgiai csapdából, de a Hunyadit alakító Vajda 
László már alig hasonlított Darvas József Hunyadi 
Jankójához. Igaz, kitűnő színészek voltak az ellenfelel, 
többek közt Győri Emil, Madaras József, Reviczky Gá-
bor, Szalay Edit, Koltay János, Holl István. S vesztére 
még a szövetségese te Nagy Attila volt, aki remek Ka-
pisztrán portrét formált. Már-már kétségbe vontam, 
hogy ez a folyvást duzzogó, sértődős, siránkozó ember 
valóban megnyeri-e majd a nándorfehérvári csatát. 
Szerencsére megnyerte, sőt utána, a halálos ágyon, még 
szép színészi teljesítményt te nyújtott. Talán mert Ing-
ben volt végre, • nem mentében. De végűi te mindent 
a „helyére tett" — a ez a legfontosabb ebben, a nem 
drámának készült sorozatban — Darvas József csendes 
vallomása következetes és tiszteletre méltó művészi hit-
vallásáról, a Hunyadi regény témájának a a maga Ifjú-
ságának és sorsának összefonódásáról. Megint nagyon 
tájékozott, okos és tapintatos kérdezőnek bizonyult 
Szabó B. István. (Akárcsak a Kertész Akos műsorban.) 
Kettejük beszélgetése nyomán egyszerre összeálltak a 
regénytöredékek, felsejlett mögöttük a történelmet álló 
történelmi regény, sőt tudatunkban már Hunyadi te 
kezdett hasonlítani — levetve Jelmezeit — regényben 
másához. Katkó István, a fogékony író-szerkesztő pedig 
talán elgondolkozik azon, hogy az ilyen típusú regény-
Ismertetéseknél nem hatna-e újszerűbben s mondani-
valóra koncentráló (nágyon szép zzöveget hallottunk) t 
a külsőségeket levető vagy legalább te egyszerűsítő elő-
adásmód. 

HÁMOS GYÖRGY 



KOROK, VERSEK 
A múltkoriban a te-

rület egyik jó ismerőjé-
vel beszélgettem s ki-
derült, hogy hazánk-
ban körülbelül kétszáz 
állandóan publikáló köl-
tőt tartanaik nyilván. Ha 
ezekhez hozzávesszük 
azokat, akik eddig hiába 
próbáltak betörni vala-
melyik folyóiratunk 
vagy hírlapunk hasáb-
jaira, a szám körülbelül 
ezerre kerekedik. Hoz-
zánk látogató nyugati 
iróbarótaink, de olyanok 
is, akik minket látnak 
vendégül, álmélkodva 
hallják, hogy Magyar-
országon hány szépiro-
dalmi folyóirat él meg, 
hogy verset közölni 
hozzátartozik a megyei 
hírlapok bevett szoká-
saihoz, s hogy még az 
ország lejelentősebb s 
első rangon politikai 
hírlapja is kötelességé-
nek tartja legalább a 
vasárnapi számban ver-
sekkel gazdagítani szép-
irodalmi rovatát. A tré-
fás kedvűek már a ha-
zai népbetegségek közt 
tartják számon a vers-
írást. 

Lehet ennyi jó verset 
írni? Aligha. A felszín-
re ömlő költői áradás 
habjain meg-megcsillan 
egy-egy fodrozódó hul-
lám: a nagyobb rész 
azonban visszahull a 
semmibe. Igaz, hogy né-
hány trükk elsajátításá-
val modern verset is 
lehet éppen olyan gyor-
san írni, mint lehetett 
Szabóicska Mihály vagy 
Pósa Lajos modorában. 
De mi marad meg ebból 
a vers-viharból ? Hova 
lesz a tavalyi hó? 

Lehet ennyi verset el 
is olvasni? Lehet a jó 
szemet kiválogatni a 
pelyvából? Ez is való-

színűtlen. Van mégis e 
verstermelésnek — azon 
túl, hogy társadalmi je-
lenségként is megérde-
melné az alaposabb 
vizsgálatot, hiszen az 
egy főre jutó verster-
mésben nem véletlenül 
haladjuk meg a féltéte-
lezhető világcsúcsot — 
valamilyen komoly ol-
dó, nevelő, érdeklődést 
keltő hatása is. Nem-
csak a verstermelés vi-
rágzik nálunk, hanem a 
versmondás is. Mintha 
valamilyen szervezett 
vagy magában szervező-
dő ú j népköltészet akar-
na megszületni, szeretné 
megteremteni a maga 
megnyilatkozási fóru-
mait az országban. 

Az áradás nem hatja 
át az egész népet. Az a 
— nyilván egyfajta 
nem-zenei szignálnak 
szánt — képsor, amely-
lyel a Televízió ú j soro-
zatának, a „Korok, ver-
sek" címűnek első adá-
sát bevezették, azt bizo-
nyítja, hogy az utcán, 
munkaközben, pihenő-
ben megkérdezett embe-
reknek csak egy részé-
ben hagyott komolyabb 
nyomot, többségét érin-
tetlenül hagyta. Mégis 
érdemes erre a sorozat-
ra odafigyelni. A Tele-
vízió közművelődési 
osztálya nyilván nem-
csak annak az ezer né-
zőnek szánta, aki zsebé-
ben hordja az aznapi 
verstermést, azoknak 
sem csupán, ákik az 
előadóestek közönsége-
ként verődnek össze or-
szágszerte, hanem mind-
azoknak, akik érdeklőd-
nek az ilyesmi iránt s 
akikben talán el is le-
het mélyíteni ezt az ér-
deklődést. 

Lehet-e, kell-e a ver-
seket elemezni, magya-
rázni? Nem azért ír-
ták-e őket versként, 
mert olyasmit közölnek, 
amit csak versiként le-
hetett közölni? Kell is, 
lehet is. Vannak versek, 
amelyéket nem is érte-
nénk meg másként; a 
kor, melyben születtek, 
letűnt s vele a megértés 
közvetlen előfeltételei 
is. Nemcsak a szavak 
jelentése változik meg 
az idővel, de a ritmuso-
ké, a formáké, a műfa-
joké, a versek szerepéé 
is. S ha nem tudjuk, 
mikor, hogyan, milyen 
célból, kinek műveként 
született meg egy-egy 
vers, nem tudjuk volta-
képpen azokat az érté-
keit sem igazán felis-
merni s a magunk ér-
tékrendjében elhelyez-
ni, amelyek látszatra 
„időtlenek", mert „örök 
emberiek". 

A Televízió kezdemé-
nyezésének tehát örül-
ni lehet. Csak bírja is 
erővel, érdekességgel, 
változatossággal! Amit 
tudunk a sorozatról, biz-
tató. Hozzáértő szakeri-
berek, vitatkozó, kérde-
zősködő, a megközelíté-
sek sokféleségét igérő 
fiatalok, élőadóművé-
szek s más területről 
meghívott szakemberek 
eleven együttműködésé-
vel igen sokrétűvé ala-
kítható a sorozat S a 
fentebb említettek alap-
ján úgy vélhetjük: fi-
gyelmes közönségre is 
számithat, jó ízlésneve-
lő, műveltségápoló szol-
gálatot is tehet: talán a 
titkos s nem titkos köl-
tőknek is, hiszen sok 
olyasmit tanulhatnák 
belőle, amit a termé-
szettudomány s a tech-



nológia kiszorított az 
iskolákból. 

Mindez — s még sok-
minden, aminek elmon-
dására itt s most nincs 
hely — a sorozat indító 
előadásával kapcsolát-
ban jutott eszembe. Az 
első előadás, igen sze-
rencsésen, élő költésze-
tünk egyik legszebb, 
mert leghasznosabb ars 
poeticájával, Illyés Gyu-
la versével, „A költő 
felel" című költemény-
nyel foglalkozik. A 
részben még kissé tar-
tózkodva, de többségük-
ben okosan, kedvesen 
vitatkozó, kérdezősködő 
fiatalokat a modern 
verselemzésben igen já-
ratos Szabolcsi Miklós 
professzor vezeti eleve-
nen, közvetlenül, célra-
törő biztonsággal, leke-
rekített kompozícióban. 
A vita. az egyáltalán 
nem beskatulyázhatóan 
„strukturalista" elemzést 
szigorúan a vers szöve-
gére összpontosítja; úgy 
mégis, hogy a szöveg ne 
csak hangtestében, köz-
vetlen jelentésében, ha-
nem személyi hitelessé-
gű s általános értelmű 
mondanivalójában érvé-
nyesüljön. A verset két-
szer mondja el Latino-
vits Zoltán, aki külön-
ben szokásos robbané-
konyságával a vitában 
is részt vesz. S hogy 
másodszori hallásra, az 
adás végén sokkal vilá-
gosabb, tágasabb, jelen-
tőségteljesebb a vers ér-
telme s hogy másodszor-
ra az előadóművész hoz-
zájárulása is sokkal na-
gyobb, szabadabb s el-
mélyültebb lesz, ebben 
döntő szerepe van a le-
folyt beszélgetésnek. Re-
mélem, így fogják ezt 
érezni az adás nézőhall-
gatói is. 

KERESZTÚR Y DEZSŐ 

AZ EMBERSÉG EREJE 
Versek Chiléről 

A mozgó föld országa — mondta tört magyar-
sággal a chilei lány, a chilei térkép előtt állva, 
opálos tekintettel a térképet vizsgálva. 

Azután nagy költök döbbenetes szépségű versei 
ismételték a gondolatot: a mozgó, nyugtalan föld 
e tragikus sorsú országában egy nagy kísérlet el-
bukott. A humánus forradalmat megölte a mohó 
és gátlástalan, vagyonért fegyvert fogni mindig 
kész erőszak. 

S míg a képernyő előtt ülve költők fájdalmas 
szép szavait hallgatjuk: már nem a költészet vilá-
gát járjuk. Egyetlen mindig visszatérő kérdés gyö-
tör. A humánus forradalom lemondhat a fegyver-
ről? 

Allende utolsó szavai. Már magnóról. Megren-
dítő búcsú és hagyatkozás. A magát áldozatra 
szánt ember tiszta nyugalma. S még mindig 
ugyanaz a hittel teli hatig, amelyet tán egy fél éve 
éppen a magyar televízióban hallottunk• Akkor 
arról beszélt, hogy a chilei forradalom úgy győ-
zött és úgy élt, hogy egyetlen ember halálát sem 
követelte. 

Es most utolsó szavai egy embernek, aki akkor 
is bízni tudott az igazság és emberség erejében, 
amikor körülötte már lángolt a Moneda. Nem 
akart fegyverhez nyúlni, mert a tisztességet na-
gyobb erőnek érezte, mint az automata fegyvere-
ket. S most elbúcsúzott tőlünk egy olyan percben, 
amikor a hadnagy talán már ráemelte a fegyvert. 

A nagy kísérlet elbukott. Költök fájdalmas sza-
vai búcsúztatják és újraszületésre hívják. 
Requiem és fohász. Allende és sok ezer társa ha-
lott. 

Nem, ez a műsor — különös, de zavarba hoz, ha 
azt kell mondani erről az óráról, hogy műsor —, 
ez a közös gondolatokat fogalmazó este nem a 
vérnélküli forradalom és a véres ellenforradalom 
Chiléjéről szólt, de arról inkább, hogy a humánus 
forradalomnak szárazon kell tartania a puskaport. 
Mert valami ilyesmit mondott ezen az estén Jev-
tusenko is Pancho barátjának küldött üzenetében, 
s valahogy így kellett éreznünk Neruda gyönyörű 
versét hallgatva. A mártírhalált halt elnök az egy-
kori orvos — aki ellen, döbbenetes, orvosok 
sztrájkoltak — búcsújában már ugyancsak új 
harcra szólított. A tragédia tapasztalataival meg-
erősítve régi hitét: az emberség lesz az erősebb 
mindig, őrizni kell erejét. 

HÁMORI OTTÓ 



PESTI TAVASZOK 
. . . TALÁN A VÁROS ARCKÉPE 

Nem a1 első és egyet-
len ajándék, amellyel a 
televízió a centenáriu-
mát ünneplő Budapestet 
köszöntötte. Csak a leg-
rangosabb, időtartamá-
ban. minden valószínű-
ség szerint a leghosz-
szabb, ami egyúttal azt 
is jelenti, hogy e műfaj-
ban a legmerészebb vál-
lalkozás. Minden effajta 
— évfordulókat ünneplő 
— műsorban van vala-
mi hevenyészetten alkal-
mi, valami saHangos bő-
beszédűség és igényte-
lenség, évszámokhoz kö-
tődő, megkopott közhe-
lyek laza felfüggesztése 
egy kötelezően pateti-
kus összekötő szöveg 
zsinórjára. Mindez meg-
magyarázza, hogy nem 
a legfelajzottabb érdek-
lődéssel ültünk le a ké-
szülék élé azon az es-
tén, amikor a Budapesti 
művészeti hetek adás-
sorozatában a Pesti ta-
vaszok cimű irodalmi 

dokumentumösszeállí-
tást hirdette a tévémű-
sor, alcímként hozzá-
biggyesztve: Lapok egy 
város évszázadából. 

Három forró történel-
mi tavasz — 1848. — 
1919. — 1945. — alkotta 
azt a pillérrendszert, 
amelyre az alkotók tá-
maszkodtak, bár 1848 
márciusa időben kiesik 
az ünnepelt évszázad-
ból. Ez a másfél órás 
„nagyfilm" méretű adás 
arról győzte meg a néző-
ket, hogy elképzelhető 
és sikeresen megvalósít-
ható egy város történel-
mi múltjának s azon be-
lül jeles éveinek feltér-
képezése és ábrázolása, 
hasznosítva a tévé vég-
telen rugalmasságát és 

szánté korlátlan lehető-
ségeit. Valljuk be őszin-
tén: az adás első ne-
gyedórája bizonyos csa-
lódást okozott, ponto-
sabban fogalmazva iga-
zolta előzetes várakozá-
sunkat, nem nyújtott 
sem többet, sem keve-
sebbet, mint a 48-as ta-
vasz sablonjait, bár a 
műsor szerkesztői és 
rendezője villanásnyi öt-
letekkel iparkodtak élet-
re kelteni azt a megme-
revedett történelmi fres-
kót, amelyet az átlagem-
ber Petőfi forradalmi 
tavaszáról őriz. Középis-
kolás — sőt: általános 
iskolai szinten — köz-
ismert anyagból vajmi 
nehéz izgalmas és felcsi-
gázó élményt kicsihol-
ni. 

A televíziónak e mű-
sor összeállítására vál-
lalkozó gárdája kitűnően 
ismeri a műfaj bukta-
tóit, mégsem próbálta 
megkerülni őket, szinte 
kihívó módon halmoz-
ta e korszak irodalmi 
„alkatrészeit", nvégis az 
első lassan múló ne-
gyedóra elteltével a né-
zőt rejtelmes módon ha-
talmába kerítette a mű-
sorból kibontakozó pesti 
varázs. Valamiképpen a 
pesti ember lokálpatrió-
ta büszkeségét érintette 
meg az adás, olyannyi-
ra sikerült közel hozni a 
mai nézőhöz azt az esős, 
48-as márciusi napot és 
napokat, mintha szemé-
lyes élményünk lett vol-
na,. 

Lényegesen könnyeb-
bé — és egyben nehe-
zebbé — vált az 1919-es 
tavasz ábrázolása, ma is 
élő korosztályok szemé-
lyes emlékeinek megidé-

zése. 1919 tragikuma ro-
kon 1848 tragikumával, 
ez az elbukásában is 
dicsőséges forradalom 
milliók sorsát határozta 
meg keserves két és fél 
évtizedre. 19-től 45-ig az 
élő nemzet milliói az át-
élt történelmi korszak 
szorongató légkörét 
érezhették ismét s ebben 
a szakaszban, az adás-
nak e hosszú perceiben 
történelmi drámáink 
kormos látóhatárán de-
rengeni kezdett a vilá-
gosság. A harmadik for-
radalmi tavasz már 
meghozta a kiteljese-
dést, a felszabadulást. 

Szinetár Miklós ren-
dező és munkatársai ki-
tűnő dramaturgiai ér-
zékkel építették fel a 
magyarság történelmi 

dokumentumdrámáját, 
egymáshoz nehezen il-
lő s a végén mégis 
nagyszerű mozaikképpé 
összeálló képsorát, iro-
dalmi idézeteit és „be-
játszott" hangulatképeit 
amelyek között a kávé-
házi konrádok újságol-
vasása frappáns pilla-
natképnek hatott Hiszen 
pestiek voltak ők is, az 
örökké gyanakvó és 
bennfentes módon szi-
matoló, minden rosszat 
előre megérző és min-
dig jobbra áhítozó kis-
emberek, akik a maguk 
módján dacolni inertek 
a történelemmel is. Ezek 
a meghitt pillanatok is 
hozzájárultak ahhoz, 
hogy a műsor végül is 
azzá Sikeredett, amivé 
szánták: arcképnek a vá-
rosról, amelyben élünk 
és amelyet otthonunk-
nak vállunk. 

BARÓTI GÉZA 



A zeneszerzés iskolája 
A kortárszenétől való 

idegenkedés találmánya 
mindössze száz esztendő 
körül jár. A Bach kora-
beli egyházi közösség-
nek, Mozart vagy Haydn 
főúri környezetének még 
eszébe sem jutott, hogy 
a múlt remekművei 
után sóvárogjon, s leg-
följebb azon vitatkozott, 
hogy elfogadja-e a zse-
niális újítók fordulatait, 
vagy az ismert köznyel-
vet használó kismeste-
rek iránt lelkesedjék. A 
zenei múltat a romanti-
ka elevenítette fel, a 
hangversenyélet kiala-
kulásával együtt kezdett 
élesedni a szakadék a 
mindenkori ú j zene és 
hallgatósága között. 
Wagner „zavarosságát" 
a hagyományos ízlésű 
közönség épp oly kez-
deti ellenszenvvel fo-
gadta, mint később Bar-
tók „dallamtalanságát". 
A zeneszerző egyre misz-
tikusabb szerepet tölt be, 
s minél elevenebbek az 
alkotói kísérletezések, 
annál gyanúsabbak az 
eredmények a be nem 
avatottak számára. Vilá-
gos, hogy nem minden 
alkotás időálló remek-
mű, s hogy a legtöbb ak-
tívan tevékenykedő 
komponista nem kerül a 
zenetörténet lapjain 
Bartókkal azonos értékű 
helyre. A baj csak az, 
hogy az idegenkedők 
nem differenciálnak: 
egyként utasítanak el 
mindent, amire „mo-
dern" cimkét lehet ra-
gasztani. 

Az alkotás bonyolult 
folyamatának megérté-
séhez, az értékek meg-

különböztethetőségé-
hez járult hozzá a Mes-
teriskola sorozat Farkas 
Ferencről készített film-

je. Legfőbb erénye, hogy 
a zeneszerzői műhely-
munka egzaktságát, ta-
níthatóságát hirdette, és 
a legjelentősebb, ered-
ményeket elérő magyar 
zeneszerzéstanár, Farkas 
Ferenc személyével hi-
telesítette, hogy a kortárs 
zeneszerzőnek éppoly fá-
fáradságos utat kell be-
járnia a szakmai isme-
retek megszerzéséhez, 
mint a régebbi korok 
mestereinek. Ügy érez-
tem, a portréfilm a 
komponista-céh becsüle-
tét védte meg: bizonyí-
totta, hogy a stílustanul-
mányokkal küszködő 
fiatalok távol állnak a 
kóklerkedés, a dilettan-
tizmus vádjától. 

A század elején szüle-
tett, Respighinél, Rómá-
ban nevelődött Farkas 
Ferenc maga is sokolda-
lú mester: alkotásaiban 
sajátosan ötvöz hagyo-
mányos kultúrát és új 
kísérleteket, mediter-
rán szellemet és míves-
mesterséget, személyé-
ben képviseli a kor 
szerteágazó művészi 
áramlatait, s mivel ki-
váló pedagógus, kiváló 
tanítványoknak adhatta 
át tapasztalatait. Ter-
mészetes, hogy egy 35 
perces portréfilm csak 
körvonalaiban jelezheti 
pályáját és törekvéseit, 
s még vázlatosabban 
villanthatja fel tanítvá-
nyainak imponáló név-
sorát. Mégis sajnálom, 
hogy a többi között em-
lítefienül maradt Kur-
tág György, Ligeti 
György, Bozay Attila 
munkássága: ők még tel-
jesebben bizonyíthatták 
volna a mesteriskola vi-
lágraszóló eredményeit. 

A szerkesztő nyilván a 
bőség zavarával küzdött, 

amikor a forgatókönyvet 
összeállította, — okosan 
tette, hogy a lényegre, 
a mesterség elsajátítha-
tóságát bizonyító mozza-
natokra koncentrált, 
hogy rámutatott a kor-
rigáló tanár és az elő-
játszó növendék kapcso-
latára, hogy vallatóra 
fogta a zeneszerzőt és 
megszólaltatta három, 
különböző alkatú volt 
tanítványát. Petrovics 
Emil — aki maga is a 
Főiskola zeneszerzésta-
nára — erősítette a leg-
határozottabban a film 
készítőinek szándékát: 
Farkas pedagógiájának 
lényegét magyarázta 
meg, araikor elmondta, 
hogy mestere nem stí-
lusokat tanított, hanem 
•minőségre törekedett és 
az egyes műfajok kere-
tein belül bizonyította a 
jó, illetve rossz megol-
dásokat. 

A másik volt kiváló 
növendék és jelenleg ze-
neszerzéstanár Durkó 
Zsolt szerepeltetését 
formálisabbnak éreztem, 
s ha Szokolay Sándor a 
maga túláradó személyi-
ségével hitelesítette a ta-
nítványi hála szavait, 
úgy Durkó számára 
megfelelő kérdéséket 
kellett volna kitalálni. 
Horvát János riporteri 
közreműködését azért 
találom kiemelkedőn jó-
nak, mert kulturált kér-
déseivel a lényegre ta-
pintott és nem esett a 
bennfentesség csapdájá-
ba: olyan mozzanatokat 
firtatott, amelyek a lai-
kus közönség számára a 
legkevésbé nyilvánva-
lóak, s amelyek a zene-
szerzőmesterség kézzel 
fogható kérdéseit világí-
tották meg. 

FEÜER MÁRIA 
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(Kende Tamás felvételei! 
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